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Австрійці полонили в Карпатах 
Тяжка артилерія змусила Москалів до опорожненя міста Тарнова. 

У Франції звільнено з чинної служби знова 29 генералів. 

4 2 0 0 не ранених Москалів. 
Й 

В ГАЛИЧИНІ І НА БУКОВИНІ: 
МОСКАЛЯМ ГРОЗИТЬ ОКРУЖЕНЄ 

з двох БОКІВ.( 

ІЙГГРОҐРАД, 22. цьвітня. — Ав-
стрійські війсна. які здержали тяжкий 
напад російських війск здовж Карпат. 
роблять зусиля. щоби російську армію 
онружити з двох сторін. В тій цїли роз• 
почали акцію на заході коло Горлиць 
і на сході в напрямі Стрия. Москалі 
іфшім•шлн неприятелн олпзко своїх 
становищ і ію питні па багнети змусили 
Австрійців до відвороту, причім ціла 
компанія ара.і з офіцпрамн попалась у 
І№•ОЛЮ. ' , 

Дп завзятої битви ириПш.іо на днях 
19. і 20. цьвітня кодо Козівкн і Орав-
ma і на полуднє від (^колього). Ав-
етрїйцям удало ся"виравдГ ПІСЛЯ пана 
іу занятп кілька горбків, однак після 
іфіваної пигви мусї.иі вони їх оііуститп. 

Про інші іюбіди протягом ІІОС.-ІЇДНОЮ тижня 
Москалі н•• згадують. '.) того отже можна дійсно 
іаимчатя, ще акцію НесМЛІ• п Карпатах треба 
мисатя м (кінчену, 

АВСТРІЙЦІ ПОЛОНИЛИ В КАРПА-
ТАХ ЗНОВА З.ООО МОСКАЛІВ. 
ВІДЕНЬ (через Лондон), 21. цьвіт-

іиі. - Поношшн напад Москалів, який 
МИЙ на цілії переломити боєву лінію ав-
гтріці•І.КІ.Ї і німецької армії між ріками 
Іяторицею і Унґ. перервав хвилевий 

токів в Карпатах. Як всі попередні зу-
свля Москалів, так і се покінчило ся по 
ЮВшім завзятім бою великим иораже-
П€Л. .1.000 неранеинх Москалів взято в 
ІЮЛОН. Крім сього іютсрпіли вони вед№• 
"і t'TjwiTii в ранених і убитих. 

ІІІІНЇШІШЙ урядовий рапорт подає 
отсі вісти з поля війни в Карпатах. 

„Неприятель застановив напади на 
наші становища в Карпатах, які боро• 
нять вступу до долин рік Ондави. Лято-
рмцї і УНҐ. 

.На лісистих згірях між Ляторицею 
1 унґ Москалі помимо велиних страт 
припустили напнд на наше крило. 

..Прийшло до завзятої битви ноло 
місцевости Нагі-поляни, яка тривала че• 
рез кілька днів без перестанку. Москалі 
понесли великі страти в убитих і ране 
них. Більше ніж 3.000 неранених Мо 
сналїв попали ся в наші руни. -

.Ужоцький перехід находить 
дальше в нашім посїданю". 

МІГЦРПІСТТ. Нагіполаяи лежить па Угорши 
"rf північний захід бід ужоцького переходу 
мдаленія і кі.іьочетрів від галицької граняцї. 

СТРАТИ МОСКАЛІВ В КАРПАТАХ 
БУЛИ ТРИ РАЗИ БІЛЬШІ НТЖ 

АВСТРІЙЦІВ. 
БЕРЛІН, 22. цьвітня. — Німецькаf 

головна іуватпра оповістила, що на схід-! 
цім воєннім теренї но зайшли ніякі важ-

урядоаа телеграма стверджує, кцо ціла Букоанна 
находить ся в руках Австрійфв, бо висще зга-
дапа битва відбула ся на гамір граняцї Букевн• 
ни і Росії 

До Стокгольму надійшли а ІІетро-
ґраду віспі, які доносять, що похід Мо-
скалїв на Угорщину цілковито здержа-
ний з причини таяня снігів. Розмяк до-
рІГ не ПОЗВОЛЯЄ на жадні воєнні опера-
ціТ, Дальше згаду:ть ся. що російські 
війска переводять концентрацію своїх 
сил на північних згірях Карпат, бо акція 
нїмецьних і австрійських війсн ударем• 
нила первісний плян російської армії. 
Також говорить ся в донесених, що ро-
сіііські ге.іс.і'рами, подаючи вісти про 

-втрати нЄЦрЦ•ЯМЯ, -си.№№. нервсаджу-
ва.ти, підчас коли правдою є. що Моска-
лї стратили в Карпатах три рази тільки 

Німці і Австрійці. що 

МОСНАЛї ВПКАЮТЬ 3 ТАРНОВА. 
БЕРЛІН (бездр. гелстр. через Сей-

віл, .1. АЙ.), 22. цьвітня. — Зі східного 
терену війни надійшли вісти, що росій-
ські війска вже перед нількома днями 
опустили свої становища в онолицї мі-
ста Тарнова (135 миль па захід від 
Тьвова ). До сего змусив .Москалів снль-
НИІЇ огонь австрійської тяжкої артнлє-
рії. ЯКИЙ спричинив великі страти в ро-
сійськнх законах. Російські жовніри 
ЛИШ НОЧНЮ приходять до Тарнова на 

ІКуНЯО поживи. 

АВСТРІЙЦІ Р О З П О Ч И Н А Ю Т Ь АКЦІЮ 
В ЗАХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ. 

ЛОНДОН, 22. цьвітия. — Німецькі 
й австрійські війска розпочали довго о-
жндану акцію в західній Галичині над 
рікою Дунайцем і її допливом Бялою. 
Війска союзнинів находять ся кілька 
миль на схід від ріки Бялої недалеко 
Горлиць і на схід від Тухова. Вони по-
сувають ся на північ в напрямі Тарно• 
ва. на північний схід в напрямі Ряше-
ва і на схід в напрямі Коросна. Здаєть 
ся. що їх головною цїлию є Коросно, 
через занятє котрого сподїють ся відтя-
тн цілу російську армію, яка оперує те-
nej) в Карпатах. 

В НАПАДЇ НА УЖОК СТРАТИЛИ 
МОСКАЛЇ 1.200 ПОЛОНЕНИХ І 

400 УБИТИХ. 
В•ІДЕНЬ (через Лондон), 22. цьвіт-

"н — Пннї оголошено отсї урядові вісти 
1 поля війни в Карпатах: 

..На боєвій лїнїї в Карпатах улади-
ли Мосналї кілька нападів на наші ста-
новища по обох боках ужоцького пере-
Х-ДУ• В тих нападах, які відбито в части 
огнем артилерії Ь части в бою на бате-
JJ. потерпіли Москалі тяжяі стратил400 
москалів найдене неживих на побоеви• 
Щи: '200 Москалів взято до неволі 

••На прочій боєвій лїиЇЇ в Карпатах 
' иа Буковині мали Місце поменьші бит-
шщ' "Ні мають лишмьональне звачінє". 

Місцевість Коросяо лежить около 50 кільо-
с я І метрів на схід від Горлиць а 20 кільометрів на 

І північ під Дуклі. 
З по висілої телеграмі треба заключити, 

зелїзнпчий шлях, який водо а Тарнова через 
Тухів, Цбн-сковіце, Грибів до Новога Санча, на-
ходпть ся вже в руках Австрійців. Отеє кав 
велике воєнне значінв, бо сей шлях йде рівно• 
біжно до теперішної боввої лінії. г ; 

БИТВИ НА ГРАНИЦІ БУКОВИНИ. 
ПлЗТРОҐРаД, 22. цьвітяя. — Ро-

сійськпй Генеральний штаб оголосив 
отсї вісти: 

„Дня 20. цьвітня австрійські війска 
заатанували наші становища коло Но• 
веселиці. Прийшло до битви на багне• 
ти. Австрійці зі значними стратами •му 
сїли подати ся назад. j 

.„На боєвій лїнїї в Карпатах і в Га• 
личині не зайшли ніякі рріни. Крім пе-
рестрілои артилерії не було. б і л ьшої 
битви". 

Веред кількома днямі' деякі російські' толе-
ґраи• лжн-схялн вість,, ще, Австрійці опорож-
вяхн вже' Буковину. Однак аовисша російська 

В РОСІЇ: 
150 БОМБ КИНЕНО HJA БЄЛОСТОК. 

БЕРЛШ (через Лондон), 21. цьвіт• 
— Німецька гиловиа іїсватира оголо-
a отсї віспі: 
„На бомби, які нинули російські лі-

таки на наші отверті міфі Інстербург і 
Ґумбінен (у Східних Прусах), відповіли 
ми бомбардованєм російського міста Бс-
лостока; наші літаки нинули оноло 150 
бомб на місто в цїли знищеня зелїзни-
чої стації. 

Бьмосток лежить v віддалені) 45. миль на по-. 
лудтШОП захід від хрітягсттг -пялягЧбрез Біапг̂  
сток веде головний зелїзничий шлях Ивтроград-
Вильна-Варшава. 

І'осііігькі те.иарамп потверджують brtio вість 
подають, що в бомбардовану) взяло участь 10 

німецьких літаків. Upo зроблені шкоди телв-
• • їч •ге ні• пгадув 

ВЕЛИКА НУЖДА ПОМІЖ ЖИДАМИ 
В Р О С І Й С Ь К І Й ПОЛЬЩІ. 

ВаІШНґТОТІ, 22. цьвітня. — Се-
гар справ ііаграничнпх уважав за від-

повідяе поручятн свому консулеви у 
Варшаві зібрати відповідні дати щодо 
ну жди і переслідував жидівського на-
еленя в Росії, в головно на теренї, об-

нятім війною. Докази, що жпдів тракту-
єгь ся гірше, ніж иншнх мепіканцїв, 
.тредложим редакція жидівської часо-
ипсн ,.ІІ))авда" в Ню Йррку, яка висла-
ла кількох кореспондентів на поде війни. 

ї ФРЙНЦІЇІ БЕЛЬГІЇ: 
У ФРАНЦІЇ ВІДБУВАЮТЬ СЯ ЛИШЕ 

ПЕРЕСТРІЛКИ АРТИЛЄРІЇ. 
БЕРЛІН. 22. цьвітия. -— Німецький 

Генеральний штаб подате отсї вісти з те-
рену війни у Франції і Бельгії: 

..Француеьку батсрію. яку зауваже• 
по недалеко катедрн в Ремс, взято під 
огонь. 

..Між ріками Мез і Мозель відверто 
француський иапяд з великими .страта• 
ми для неприятеля. У лїсі Ле Претр на-
ші війска посунули ся трохи наперед. 

^ „У Воґезах атакував неприйтель на• 
ші становища коло Мацераль, але му̂ • 
сїв усяуиитн з великими стратами назад. 

„На полуднє від каналу Ля Басе (а. 
Бельгії^ і на полудневий захід від Ар-
рас приведена до експльозіі міни бдиз-: 
ко анґлїйських закопів". 

Ваагалї після послїдяої і битва під Ню Ша• 
пель не прийшло ва західнім іерен ї війни де 
жадної більшої битви. Всі биівп, які відбули ся 
а гемі,- мали анШе львкальне аначпиі. 

У ФРАНЦІЇ ЗВІЛЬНЕНО ЗНОВА 29 
ГЕНЕРАЛІВ. 

ПАРИЖ, 22; цьвітня; —: Після по-
слїдних оповіщень перенесено, до резер-
вп або в стан супочинку• дальших 29 
француськпх ґенералів, щобр заступити 
їх молодшими і спосібнїйшими. Урядо-
вий орґаН француського мінїстерства 
ВІЙНИ подає імена 29 ґедералі^. в тім 
11 командантів ддвіаій аі Ш адцошдангіж 
брнґад. 

Від самого початку ВІЙНИ вже кілька разів 
змінювано офіцнрів на внсшах становищах задля 
браву кваліфікацій, яких вимагав новочасна аій-
Ва. 

Одною з головних хиб, які закидають фран-
цуеьктгм Генералам, є брак енергії і скорого дї-
л і и в . Однак дїйсНою нричиною сего мав бути 

нездатність Генералів, але загальне аяеохо-
че.ис до війни та дуже слаба надія на корисний її 
ВИСЛЇД. 

750.000 АНҐЛЇЙЦЇВ НА БОЄВІЙ. 
ЛЇНЇЇ. 

ЛОНДОН, 21. цьвітня. — анґлїй-
ськіш мінїстер скарбу Лойд Джордж за-
авив в своїй бесіді, яку ВИГОЛОСИВ в па-
ла•тї послів, що Англія вислала на поле 
війни до Франції і Бельгії не 6 дивізій 
війска. як се було на початку війни пля-
новане, але 36 дивізій т. є. около 750.-
000 людий. 
—Далмпс в — міяїсгер;- що• HJKOBO 

війни зайшла конечність, ЗМІНИТИ якість 
амуніції. Тг&еамо треба було побільши-
ш значно виріб амуніції. Англія с зму-
шена доставляти амуніцію не лише для 
свого війска, але також і для війск 
Своїх союзнинів. Ян велике є запотре-
боване амуніції в новочасній війні вка-
зус фант, що в битві під Ню Шапель ан• 
глїйсьие війско зужило більше набоїв 
ніж підчас цілої війни з Бурами. (Війна 

"іурами тривала 2 рокн і 9 місяців). 
Щоби можна було доставити потрібну екіль-

кість оружія й амуніції, перемінено в Англії 
богато фабрик на ту ціль. Однак помимо того 
союзні держали є приневолені велику часті, с м -
го запетребованя доповняти замовленими в Злу-
чених Державах. Пересічно ксокдого місяця за-
куповують союзні , держави за 80 мілїоШв до-
лярів воєнянх матеріялів в Злучених Державах. 

ФРАНЦУСЬКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПЕРЕЙМАЄ ОПІКУ НАД СИРоТАМИ. 

ПАРИЖ, '-т2. цьвітня. — Кабінет 
француських ойнїстрів приймив нині у• 
хвалу, на підставі котрої француське 
правительство зобовязуєть оя перейня-
ти опіку і виховане сиріт з причини вій• 

Подробиці сего проекту будуть не-
баром випрацьовані. 

В тій цїли вибрана комісія має зі-
брати всі' потрібні дати і предложити 
відповідні внесепя кабшетови. 

та бомбардувала вчера становігдпд Тур-
ків недалеко Булер . 

Перед двома днями надійшли були вісти І 
Атен, що союзники висадили на сушу коло Виос 
20 .000 війска. На се нема покищо жадного й& 
т&ерджеия. Війскові знавці уважають аа -ЦІ№4 

ждяве ввсадженв більшої сили на побереж" Тд-
реччивн при помочи фльотп. Без співучатя Вол-
гарії акція на суши проти Туреччини після гад-
кй знавців в немислима. 

Н М № 
НЕУДАЛИЙ НАПАД АНГлГЙСЬКИХ 

ПІДВОДНИХ ЛОДОК^ НА ГЕЛЬГО-

птх 
БЕРЛЇН, 22. цьвітня. — Німецьке 

миіїстерство марннарки доносщгь ннні, 
іщо фтьотиля анґлїионшх .підводних до-
док підллила недалеко Гельголянд Щ)ав• 
Ідоподібйо з наміром упікодженя .сеї го• 
роєної підстави нїмецькеї фльрта. Ні• 
Гмецькі корабдї затопили одну відводну 
Ьодку, прочі зі значним. ущкоджевЄм 
гутїкли. j 

ВШ™і: 
ТУРКИ УКИППЙЮТЬ ПОБЕРЕЖЕ 

НА ПІВОСТРОВІ .ГАЛТПвЛТ. 
ПАРИЖ, 22.̂ га.и,гня. •--- 3 Ай•ви на-

Ідійшли отсї вісти: ^•'• 
„Турки у.кріпили свої етаиовища 

здовж "заливу Сдрроб, почавши від місце-
^вости Бнос аж до-Вуівр иа твостр•ві 
Ґалїполї. .Аддґлійська і француська фльо-

НЇМЕЦЬКІ голоси ПРО БЕСІДУ 
ПРЕЗИДЕНТА ВІЛСОНА НА БЕН• 
КЕТї АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРЕСИ. 
АМСТЕРДАМ. 22. цьвітня. — Впліь 

вові німецькі часописи обговорюют, шн^ 
роко бесіду президента Вілсона, ику він 
вшюлосив, принагідно бенкету амепяи• 
канської преси, який відбув ся дня Ж. 
цьиння-в• Ню- Йорку, і .ШІ,., .. - -,,. синд-jufci 

Нрезидент Вівсон, згадуючи В своїй 
бесїдї про становище Злучених. Дер• 
жав супроти війни в Европі, сказав між 
пншим, що Злучені ДержаЯи Муеять 
вже тепер робити приготовленя, щоби 
по скінчсню війни прийти в поміч мВ-• 
юючим державам. 

Німецька часопись „Фосіше Цаі-
тунґ" пише: „Ми могли би віряягв ЯЙ̂  
бру волю Злучених Держав, що во̂ Ві 
хотять по війиї відіграти ролю, яку пре?-
зидент Вілсон означив словами „відд-^ 
ти добрі уступі обом воюючим сїОро?; 
нам", коли би Американці дійсно і в "ір-і 
сї війни щупдержували ся . засади, 
жадиій стороні не помагати. Однак до? 
ставцї оружія для наших ворогів не'шн 
жуть дати нам запоруки, що вони і н 
часі мирових ііереговорів не будуть Оев-
партійним приятелем всіх воюючих дер-
жав". 

Часопись „Кельніше IĴ .STyHr̂  ан-
ше: „Слова президента Вілсона можуть 
мати вартість яко академічні або фільо-
софічні твердженя, але в оеьяіітленю 
крІвавого досьвіду. який дав відчути ся 
в Европі, виглядають вони на капни., 
Принайменьше в Німеччині дивлять ся 
на теперішну обітницю Злучених Дер-
жав, котрі підчас цілої війни спомагали 
Англію і її союзників оружієм і амунЬ 
пдєю, з великим недовірєм,̂  бо в Нїмеч-
чинї панує аагальпе переконані, ще 
Злучені Держави є дійсним приятелеві 
Анґліі і її союзників"7 t: 

Найострійше внсказуеть ся часопясіі 
,^.ьокаль-Анцайґер'': - j,-

„Президент Вілсон є в блуді, води 
він собі уроїв, що його спосіб иеутральг 
ности знайде признане у воюючих де"н 
жав. Для Нїмеччини і її союзників є ,с і 
річию неможливою одностороннє тракто-
ванє воюючих держав через доставу OF 
ружія і рівночасно через Цілковите злог 
манє неутральної торговлї уважати Щ 
доказ „запанованя над собою". Що тд-
чить ся Нїмеччини, то президент Відсох 
зовсім не яотребуе задавати собі труї", 
щоби „по війиї старатн оя о поміч Д8Я 
неї4. 

Хто жие у Злучених Державах, но4 
і.нусмтб рнати сей край, мусить знати tor 
го захопи, його порядки, устрій і цшгел-
те, — а про все те можете дізнвти- &я 
лише з календаря У. М. Союза т Ійій• 
тиі рік. Дїна.з пвхтою 60 ц. Аістот 
можна у „Свободі"х '- -
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шв 
ЧОМУ УКРДЇНЦІ СТАНУЛИ ПО СТОРОНІ 

АВСТРІЇ. 
ВЗАІМНИЙ ІНТЕРЕС АВСТРО-УГОРЩИНИ й УКРАЇНИ 
ВИМАГАЄ, ЩОБИ УКРАЇНЦІ ПОПИРАЛИ I I ПРОТИ 
РОСІЇ І, ЩОБИ АВСТРО-УГОРЩИНА СТРЕМІЛА ДО 

СОТВОРЕНЯ САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ 
Передрук І віденського „ДЦа". 

Від хвилі, коли а розпадом Польщі 
перейшла чаоть українських земель під 
володїнє Австрії, датують ся заходи про-
відииків українського парода в Австрії, 
щоби заінтересувати керманичів ав-
стрійської держави долею напшх еопле• 
НІННПКІВ в російській Україні. Від ав• 
стрії сподїва.ін ся наші провідішкп по-
мо'пі для напшх закордонних земляків 
в їх недолі національній і політичній, 
Предложенші львівським митрополитом 
Львом Шеитіщькнм иравитольсгву Ма-
рії Тересп на руки канцлера Кавніца 
меморія.і про потребу дїяльного заінте• 
ресованя австрії на російській Україні 
є одним з документів неперернвности 
тої політичної думки українського на 
роду в Рабсбутк•ькііі монархії, якою кср-
Мувалл ся ВСІ політичні діячі нашого н; 
роду протягом цілого періоду нашої прн-
належности до сої держави. Нової сили 
дали сій думці події в міждержавній по• 
лїтицї остатніх двох десятків ХІХ-ого 
етолїтя. які виявили тверду еунереч-
ність інтересів між австрією і Росією 
І які кількакратно доводили обі сї дер• 
жавн майже до воєнного розрахунку. Від 
того часу стає розумінє неминучості! 
війни а Росією провідною думкою укра• 
їнської ПОЛІТИКИ В Австрії. На ту споді 
В ану ХВИЛЮ історпчного розрахунку у-
кладали австрійські Українці свої по-
лїтпчиі відносини, поннраючн в австрії 
рсе те. що могло в міродатшіх кругах 
скріпити сьвідомість російської иебез• 
пеки і що могло скріпити силу монархії 
в сім невідкличнім змаганю. 

Щодо перщого, було стремлїнсм у• 
країнськпх діячів розкрити міродатним 
кругам очн на многоважнпй факт, що в 
австрійській галузп великого українсько• 
го народу має австрійська монархія ключ 
Не ТІЛЬКИ до цілого полудня російської 
території, а й — се ще важнї'йше — 
ключ до розвязкн найважнїйшого і сто• 
ричного питаня Східної Европи: до пп• 
таня, чи сл'ід допустити до того, щоби 
московська ннщптельська полїтпка со• 
творила на руїнах українського племе-
ип потворну у своїх розмірах, одну сто• 
мілїонову націю? І було нашим стрем-
лїнєм показати керманичам австрії, що 
розвязка українського пптаня по ідеї 
національно-полїтичної самостійности у• 
країнського народа лежить в житєвім 
інтересі ГабсбурсьКої монархії, рівно 
глибоко як в житєвім інтересї самого 
українського народу. 

Висловом непохитного становища у• 
країнського загалу прп монархії була 
яложена в критичних часах (7. грудня 
1912 року) заява всіх українських пар• 
тій про згідність інтересів нашого на• 
роду і Габсбуреької монархії у війні з 
Росією. 

Голосованя українських делегатів за 
кождіш скріпленвм війсковпх сші мо• 
нархії (хоч прп рівночасній опозиції у• 
країнських послів у справах внутріпгної 
йо.тїтпки) — сьвідчилп, як високо ста• 
вила українська делвґація зверхну си• 
ду і повагу монархії, висше навіть над 
бажацє дати вислів своєї опозиції су-

Р-"-"-^! невагоднн націопально-поіїтачнЬ-
итя сввго народу в границях Австрії, 
5едені сьвідомостю спільностп no-
інтересів свого народу з інтересами 

і 

Австрії і хопгМ"в сїй війнї з Росією 
морально іі матеріально причинити ся 
до скріплвня діл монархії, австрійські 
Українці сотворили-.'з початком війни 
через свою• „Головну Українську Раду" 
ряди Українських ФрілЬпДв, які — На-
щадки колишніх княжих і гетьманських І 
армій українських — пійшлн на поле) 
бою в складі ц. і к. армії, зложивши 
присягу вірності! цїсареви Австрії і ко-
ролевіГ Угорщини на знак тісної звязн 
своїх національно-нолїтичннх зусиль з 
Габсбурською монархією. 

Коли в половині серпня• 1914. року 
творила „Головна Українська Рада" ма-
теріяльну, правну і політичну підставу 
істноваия українського стрілецтва, то 
мала вона за собою без найменьцшх 
хитань і виїмків український "загал Га-
лнчнни. Ся історична однозгідність у• 
кряїнсьіЄого загалу в акті звязаня укра-
їнськнх стремлїнь зі стремлїпяіі)"Табс-
блрської монархи в сій війні' така ясна 
і "сама за себе, говорить, що українська 
сторона вже супроти неГ не• потребувала 
складати осібних обітів і запевнень. 

Заяви, які ми перед війною одержу 
валц і вже в часі війни одержуємо з 
кругів закордонних українських діячів 
ріжних партійних напрямів, угїоважня-
ють нас до ствердженя, що визвольні 
змаганя наші і поміч, яку ми в здійсню-
ваню наших змагань одержуємо від обох 
союзних держав, супровожають ся серед 
українського громадянства російської У-
країни живими симпатіями і надіями. 
Факт, що російські масти з почином 
війни наложили руку на все публпчне 
жнтє Українців у Росії; що в часово за-
нятій Галичині' вся їх політична енергія 
звертаєть ся виключно тільки проти у-
країнства та, що вони в Україні навіть 
не пробували творити українського лє-
ґіону для війни проти австрії і Нїмеч-
чішп, — сей факт у звязн з обставиною, 
що не було в рядах українського етрі-
лецтва ні т'іни хитаня прп складаню прп-
і?яги вірностп державі, спльпїнше ніж 
слова сьвідчить про настрій українсько• 
гсг народу в сій хвилн. 

Українці мають тверду надію, що 
війна принесе їм освободженє з росій-
ського ярма. З погляду міждержавної 
політики нема ніякого сумніву про ра• 
цію істнованя України, свобідної від ро-
сійського ярма. Безпосередний житєвий 
інтерес Австро-Угорщини і Німеччини 
наказує сим державам долож•ити всіх сил, 
щоби визволенєм України підрізати в еа-
мім корінн заборчість московського пло-
менн супроти Евроіш. Се єднннй шлях 
до оборони перед все грізною російсько-
ю небезпекою. Иишпх шляхів иема 
Кожда шипа нова політична доропі Ав• 
етро-Угорщннн і Німеччини на Сході 
Евроші в короткім часі відвернула би 
свій фронт і замісць усунути російську 
небезпеку — тільки скріпила би її. бдн-
но тільки українська держава, розбпва-
ючи мару всеросійського національного 
і політичного велита, в самім засновку 
своїм, на все виключає можливість якої 
побудь угоди з могучою московською 
державою в Евроиі й Азії. 

пісня НРО НЕДОЛЮ ГАЛНЧННИ. 
Чом тп, люба Галичино. 
Так пас ^засмутила, 
Що від рідні до Канадп 
Лпстів не пустила? 

Батьки й діти у Канаді 
Листів виглядають-, 
а тут люті вороженьки 
Вістий не пускають. 

Галичино, Україно, 
Таж тп зруйнована, 
Російськими канонами 
Густо поорана. 

Де .типі булп хати, садп, 
Тепер не пізнати. 
Будеш, брате, як повернеш. 
Дармо їх шукати. 

Бо де були хати, сади. 
Тепер попе.тище, 
Понад нашу всю вітчпну 
Лише вітер свище. 

Наші братя молоденькі 
Шйш.т всі до бою, 
Зісталп ся старцї й дїтп, 
А жінка вдовою. 

Плачуть жіикп за мужамп, 
Діти за батьками. 
Яких в війні' порізали 
Острпми мечами. 

А на Різдво у крпївках 
Ревно всі плака•та, 
Що ггрп сьвятій їх печері: 

Татів не видали. 
І плакали за татами, 
Що в Канаді мають, 
Нї що зїсти, ні в що вбратись, 
З голоду вмирають.,, 

Бо запе̂ рр•і BCJ грдн.вцї, 
Грогннй. це лускають, 
А там бідні ваші тЗратя 
З голоду вміфають. 

Кріпи, Боже, Галичину 
Поки ми не вернем, ' v s . ' 

Й свої дїтн• дрібнесенькі 
Поки не ог.тянем. 

Довго війска вже гуляють 
В нашій Україні, 
Довго нищать наше добро, 
Вороги заїлі. 

Та ще беть си щире серце 
В українській груди, 
Ще для Тебе, Україно, 
Красне жито буде. 

Б.піспе волі сонце ясне, 
- Звеселять ся •люди, 

Ми в Канаді Тебе, краю. 
Повік не забудем. 

Г. Д. Українець. 

В ТАБОРІ ВОЄННИХ БРАНЦІВ. 
Гарна і принадна гірська і лісами 

вкрита околиця. Між горами і лісами 
кітляна. Крутою дорогою зближаємо ся 
з зелїзніфого двірця до місточка. Його 
вигляд мальовничий, будівлі середно-
вічні. Найдавнїйша між ними брама мі-
сточва. 

Все середновічно і від віків не змі-
ноне. За те. перед брамою місточка ВИ-
творпв ся в кількох послїдних тижнях 
зовсім НОВИЙ образ, в се -просторі ряди 
побудованих на скорі деревлянпх бу-
дпнків — бараки. Се нове місточко або 
і місто. В бараках проживають тисячі 
полонених російських вояків. Ногато з 
них мабуть через ціле своє жптє не за• 
знало стільки прнємностп як тепер в 
австрії. А кріикі, кремезні і жилаві се 
мужі з усіх рас, з доброю поставою і як 
найліпше заосмотрені. Плащі і одіж на 
них з масивного сукна облїзло-жовтаво-
брунатної краски, з пеотрпмн нарамен-
нпкамп (акселькляпн); шапки як тарелі 
і трівкі чоботи. Са.тютуючн, крепко с 
чС рука салдата до чола, долонею на 
зовні і різко та бадьорно стає салдат. 
КОЛИ иереходпть австтіійськшї офіцпр 
Іде походом чота салдатів. за нею задна 
сторожа 3 наложеними багнетами, а ро• 
сійськнй нідофіцпр ВИ переді комендн• 
рує: „смірно!"—значить: іюзір—„Габт 
ахт!" і ..равнайтг. ся на право!" ..Ран• 
найтє ся на лєво!" — значить: на пре• 
во. На ліво рівнай ся. — А ноги салдатів 
скачуть, тай тяжкі чоботи аж дуднять 
по землі. Мають вони в собі почутє кар-
ностп, ті російські салдатп, та в Австрії 
побачили, що якраз доперва в Австрії 
вміють добре заховувати карність... 

Табор воєнних бранців є величезний 
і оглядно розложеннй. Побіч бараків на 
мепгсанс б салі до ЇДИ, є бараки на склад 
мяса, на кухню, пекарню, пральню, •ку-
пальню, золярпю, на шпиталь і т. д. 
Не бракує також бараку на робітні, вар-
статн. а є навіть ..галі" на богослуже-
нє. С також окремі будівлі для коман-
дапта штабу і для вііїсковпх сторожші. 
Се окремі міста, такі табори полонених 
і то не малі, бо деякі а них містять но-
верх 20 до ЗО'ТИсячів нолонеинх. Під 
технічним зглядом будівлі в таборі за-
слугутоть па окреме признапє. 

Обходжене з ПОЛОНЄНИЦП с надзвп-
чаі'іно добре. С воно так людяне і так 
знамепите. що такого ..блага" побажати 
би лише і нашим братам, яких судьб: 
загнала в пепрпятельськпй ПОЛОН. По• 
лоненпх затрудняєсь роботою головно 
прп будові бараків, одначе не. обтяжу 
єть ся їх надмірно. Найчастїїипе при 
ходить СЯ ЇМ виконувати свої ремесла 
а то в міру потреб в самім таборі. їх 
національні і релїґійні звичаї реснЄБГу-
єть ся і дбаєть ся про їх вигоди. Харчу 
мають подостатком і добпраєть ся його 
до їх прпвнчок. Мають і купіль і лї'кар-
ську опіку. Могуть також кореснонду-
ватп в спосіб дозволений реґу.тяміном. 
Перегпіску, ЯІОІ до них надходить або 
від них відходить, цензурує нейтрали у 
Віддпі. 

В свобіднпх хвилях моясуть псрехо• 
джуватп ся на сьвіжім воздусї. а в міру 
средств, яких достарчає їм „лєнунґ'' 
можуть заспокоювати і деякі оправдані 
свої окремі бажаня. Одначе готівки пе 
можуть полонені мати. Одержують воіш 
.тише переказкп себто квіти, які мають 
усталений курс в таборі. Добріш ро-
бітникам даєть ся додатки головно в 
(хлібі. Богато полоненпх впрізуе в сво-
Ібіднпх хвилях ріжпі річп з дерева, як но-
жі, вилки, ложки і ріжні фаптастпчпі 
знарядп, на які знаходять ся аматори. 
Тїя площах табору проходжують ся по-
лонені, розговорюючп з ообою, або го-
динамн защімають ся іграми, які самі 
собі видумують. 

КОЛІЮ полонені не мали відзнак на 
блюзах і шапках і колпб не стояли міс-
цяіш наші інфантерпстн з наложеними 
багнетами на вартї, то нїхто не мав би 
навіть вражіпя, що є між полоненими. 
До " суперечок, і несубордннацій ^ соро-
змірно рідко прігходпть і лшне рідко 
можна .побачити невдоволені лиця• 

Полонені офіпдтрп є відокремлені від 
салдатів. їх трактусть ся з чемностю 
відповідною їх рангам. Одержують вони 

окрему услугу. Та коли російські салда-
ти на загаЛ є приязпо пастросні і віідко 
у них вдоволене зі своєї судьби, то офі-
цнри невдоволені, лихо настроєні, згтиі-
8.таві, капризні і часто — загонисті. 
Прндамює їх судьба, з якою не можуть 
погодити ся. 

Організація табору не є легка. Ко-
манданти орґанїзацій мають тяжку за-
дачу, та одначе вивязують ся з неї зна-
менито. ('алдатів поділено на відділи по 
400 мужів і кождий. такий відділ занн-' 
має один барак. Три бараки салдатів 
становлять знов відділ віїстого ряду, 
над яким заряд і команду виконує ав-
стрійськпй офінир при помочи підофі-
щфа-нрофоса. Російські иідофіцнри є 
тише командантами меиьших відділів 
чистячих около ПЮ салдатів і начальнії• 
камн і'руп (..Камерадшафтфірерн"). чи• 
слячих около 50 мужа, Кромі сего спов• 
вяють російські салдатн інспекційну 
службу в бараках як і австрійські ..шар-

ІІри розділі нолонеинх ио бараках 
узгляднюєть ся звязн національні, ролі• 
іійні. а DO части і полкові. Легко зро• 
зуміти, що нрн иереводженю так•ого у-
ґруиованя такої орі'ашзації повстає по-
чатково велнкпй нелад, а упорядковане 
ВСеГО вимагає боіато праці, головно ад-

жественпо хросіитАЇАНАіІіі' віриих. Праію-
вірннх, причім клаНявть єй образощі 
Хрнста і вірішм, а те саме роблять і нір. 
ні.Мельодії при• богослуженю є вельми 
поважні, торжественні і• жалібні, часі,, 
монотонні а ігри тім вельми пореним,!-
ють дунгу чоловіка, змушують його , 
бути о собі і віігворюіпті, В ІфПсуіШіх 
предпвнігй настрій. Довкола стоять .,,: 
кп людий і вояків А офіцнрами ію ,•,•(,,.. 
ДИНІ, а з їх очнії яорнть нросн.іьііа і 
ра і думка щю Бога і враз в Його .І,,, ; 
Коли на православне Різдво прп і 
богослуженя бородатий втрат давав в 
тім срібний хрест цілувати і мнр•щ,,-
мазував чола побожних, прн чім кірщ 
на подяку кланяючись цілували ці.ю 
руку, то• иеодному Кремезному мужиі;., 
вії, коли відвертав ся до відвороту, ЦІІ•І 
КОм І НеПОВЗДЄрЖНО .ШЛИ Ся і .ІІ,н її і 
мабуп. в сїй доперва хвилі обудп.ш . і 
у тих ЛЮДИЙ .глубока туга і сьвідочі• 
і відчуте, що є вони на чужпнї. 

Вддиоіівше повдннчо і скромно 
ходять свої сьвята Шмцї-лкугераіін. к. 
дші чоловік приступає до пульту і і і-
читує бсзпретенсіонально а побожни ні і. 
повідний відділ s сьвятого письма 
иіючі а увагою слухають. 

Ось так впглядає в таборі полоненнх 

Потяпі ПОЛОНЄНИХ привозять нараз 
православних, лютеранів, католиків. 
Жидів. Москалів, Балтпнцїп. Кавказців. 
Мош'олів, людий розумних і тупоумних, 
людий а висишх і иизшпх суспільннх 
кляс. людий ріжнпх заводів, так як во-
нп с.тучайно і без вибору в полон діста-
ють ся. До бараків прнбувають полоне-
ні. коли нопередно викупали ся і коли 
переведено на них десінфекцію, а при 
приході до бараків ЗЯОВа ьуиають ся і 
.(нові ПЄрЄВОДИТЬ СЯ З НИМИ десінфек-
цію. Відтак прнд,їлюєть ся окремо- жн-
дів. яким дозволясть ся навіть на ВЄДЄ-
нє окремої ;кіідівсько-))итуалі.ної кухні. 

Та на тім не конець. Іі сьвято'ШІ дни 
ПОЗВОЛЯвГЬ ся поневоленим на театраль-
ні вистави, при яких н. пр. в однім та-
борі виставляеть ся жидівські штуки. 
по яких слідують російські танці. Про-
ворні люди жпють там в цілковитім ВДО-
воленю. Деякі навіть пишуть иоеаії і 
малюють, в деякі укладають програми 
забав. 

Ось ведїля в таборі. Для хриетіян 
бшослуженє. Католики і православні ра-
зом приходять на богослуженс. Ще пе 
засвнтало добре. Спїг вкрнває широку 
рівнину. Слабо мнхкотяті. іч.вітла з пп• 
сокпх стовпів. W порожнім їдальиім ба-
раку приладжено На скорі вівтар. Опол• 
ЧЄНЄЦЬ (ляіідштуі).міст) ..братчик" ирп-
готовляє знарядй• до богослуженя. Ні 
иодіюм стоїть ще різдвяно сьвято для 
ПОЛОНЄНИХ. На Різдво стояв при вівт; 
1)іі сам еПИСКОП і так до ноиоволенп 
ЯК і ДО австрійських жовнірів горячо 
ТОржоственпо проповідував про любов 
ближнього. Всі офіцнря були на різдвя• 
нім богослуясоню. яко бу.ю величаве 
своєю торжествонностю. Ніші в поділю 
Нв б так торжоствонпо. Свобідні від 
служби вояки входять до богослужебної 
салі і стають біля вівтара. Перед ними 
на лавці сідає офіцнр, прнвитавшп ся 
Наперед з добродушним духовником• 
фрапцїшкаипиом. іІрп вході до салі по• 
роглядає профос росіпськпх вояків, яких 
впроваджує на богослулсенс російськтій 
підофіцир і які уставляють СЯ на право 
і ліво. В темнім просторі салі відзнваєть 
ся голос дзвінка. Духовшп; відправляє 
тихо богослужонє. Місцями припадає 
ПОНЄВОЛЄЯНЯ лицем до землі. Ишні нід-
носять за духовником руки в гору і дер• 
жать їх ноподвнжно з розложенпми 
пальцяші, а гадкп-мисли тих людий в 
жовтавих плащах летять далеко-далеко 
на рідну землю, до матерії, до жени і дї• 
тпй, до родинних церков, до дзвонп так 
дивно-предивно відразу високо і нпз-
ко дзвонять. Міф царить над тою грома-
дою полонених, які віддані в тій хвилі 
Боговп і дрожать з тупі, болю і ио-
божности, Смпрно підходять відтак як і 
прпйшлн. Церковник „братчик" в цер-
ковній сорочцї збирає церковні книжки, 
а російські полонені помагають звпва-
ти килим, що застелював підлогу. І за 
хвп.тану з Господнього Храму "робить 
ся зпова лпгае барак, 

А також і в иншій салі сходять ся 
на богослуженс самі православні. Ту в 
неприбранім просторі салї гудять .,гро-
могласні" хори з презвіпким тенором і 
безконечно ппзкпми басамп. Слух тих 
людий є так знаменитий, що їх хораль-
нпй спів без попореднпх іфоб звучтггь 
на причуд гармонїйно, перенпмаючо і 
чудово відповідає поважно-торжествен-
ному і сильпому сольовп воєнного ку-
рата^(духовнпка). ЯКИЙ свої лїтутмічні 
„папіви" і „пргаіівп" в прсчудннх. мо-
дуляціях голосу зачинає, тягне і кін-
чпть. Духовите, одітий' в золототканий 
фелоп, стоїть перед поєдннчпм хрестом, 
образом Христового ровшггя, перед я-
ким па.твхкотітгь' вічне сьвітло. Враз з 
перпшмц словами прнлїжно, щпро і тор-

0. М. 
ГЕРОІіИІ. . 

Слава, слава вам, герої 
Від серпа, коси і плуга! 
Не страшні вам люті бої, 
Хоч у серцю ясаль і туга 
Дома жінка, дома діти — 
Ні! Не згадуйте ніколи' 
Не Нора В селі сидіти. 
Знову треба хлопа в попі 
Землю вже пушки з'оралн. 
Скпбц в нпвах як окопи. 
Зерно сіють самопали. 
Вже ії лежать кроваиі КОГПІ 
Хоч зима, а жниво сьвіже! 
('кілько по полях насшя! 
Се хлопи молотять збіже 
ДЛЯ нового поколїнн... 
Хто навчив вас так оратп. 
Мозолисті хлопські руки; 
Хто навчив вас так вмирати. 
За свій край приймати муки-
Слава, слава вам. селяне! 
Лютий ворог вас не згубип.' 
На МОГИЛИ СИН погляне 
І свій край що більш полюбнті. 

В Гумоннім. 22. XII. 191 •і. 

ЯК ЖНД ПРОДАВАВ АВСТРІЙЦЯМ 
москалів. 

(Правдива подія • російській Польщі ) 

Краківські ПОЛЬСЬКІ ґазотн Оптувать 
таку подію з ПОЛЯ бою в nociiiebsifl 
ПОЛЬЩІ: 

Перед подавшім часом заняв віддіі 
австі)ійсьі:их війок під провидим пол-
ковинь•а одно село в російській ІІо.ІІ-
щі. з якого російське війско втїі.іо fty-
ло перед приходом Австрійців. 

.іедви австрійський полкоіаіні: роз-
гостпв ся у своїй кватирі. замельдоваяп 
ЙОМУ. ЩО ХОЧе З НИМ ГОвОріІТП МІ• •ЦеВІІі• 
жид коршмар. котрий заявляє, щп няс 
важні воєнні відомості!. 

Полковник згодні; ся прпнятп ааіда 
па иос.туханю і жнд увійшов до ііопі 
кімнати. Не сказавши навіть слова на 
нрпвнтанє, жид звернув ся із жітпгпм 
до нолковнпка: 

— Пане полковнику, чи пе norjiei.T-
ото припадком Мос•калів': 

— Чи ти здурів чи що? кликиуи 
полковник. 

— На що я маю зварювати. naW 
полковнику? Я говорю цілком на нрав-
ду! Маю Москалів, яких ви, пане паї-
ковншсу. схочете: козаків, черкесів, пі-
хотинцїв, артилеристів — і кі.н.і." сх'•• 
чете: 10, 20, ЗО?... 

— Живих? — іштаєть ся польчиінпк 
— 0, •кобп я мав таке здоіювл' " 

впий... Тано продам... Як для вас, uaHf 
полковнику, то ио 2 корони, зя іігптл 
Дешевше вже не можу!... 

Полковник ДОВГО не пядумуваі: іЯ 
Не торгував ся навіті.. а нпіімин і•'П• 
шенї бО корон і замовив :Ю Москалїк. 

За малий квадраін• будуть! 
сказав жпд, вибігаючи скоро з хати. 

1 додержав слова. За хвилину , ,и 

він уже вдруге у нолковнпка. цопчіі ' 
собою ЗО Москалів. 

Полковник був здпвоваіиіи .ізи"1' 
ським роздобутком, але пе мав по " ,:І" 
су його розпитатн. як замольдчі:; """ 
Му, Щ О ПрЛІйШОВ Д р у г и й ЖПД •І і:а І !,IIVI" 
воєннпми відомостями. ПОЛКОІІІІІИ •:І'•'" 
лїв його покликати. 

Другий жпд, увійшовши ДО І.ЇМІІ-ІТІ . 
сказав з поспіхом: 

— Пане полковнику! По чому п•і 
ґа.тґан, той злодій продає нам н ("^' 
.іїв'?'1ТДо ви, пане полкойішку. оу-"™ 
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собі з пвм яаходтггп?! Я продам деглев-
Ш е і то як н а й л ш ш и х , — перша сорта, 
все ;цорове, веселе і молоде; хлопи як 
т^зпін. Дам тано — по короні і кілько 
схочете, пане полковнику! 

Полковник згодив ся і другому жп-
о•пи дати заробити; дав йому ЗО корон 
, казан доставити ЗО Москалїв. 

Але рівночасі о вислав він свого 
а'кіт.•інт.і. щоби нишком зайшов жпда 
, прослідив цілу справу. 

З і годину ад'ютант вернув ся і здав 
і ,1.-1111 рапорт полковникові.: 

Ідучи шппком-тшпком за жидом, 
пішки, я до великої стодо.ш. Жид до• 

був ключ, отворпп ним браму, а опісля 
крикну в: . .ану. виходити по одному!" 
З • і р а . : ' з а ч а л и ЗІ сТОДОЛІІ вНХОДНТН М о -
, кл.Гї. Коли вишило ЗО люда, жид скоро 
MMI.IIVII двері і хотів тих ЗО салдатів 
,(,.,•ти сюди. Тоді' я вискочив зза будпн-
і,л ; рево н.вером в руці і зажадав від 
,і,іі іа. щоби меиї пояснив, щ о то мас 
-начіггп той . .гандель" Москалями. Па 
(•о жпд дав меиї таку відповідь: 

— Перед утечею Москалїв з нашого 
іV.I.I ЛМ) салдатів звернуло ся до мене 
і сказали мені, що вони не хочуть іти 
in російської армії, а ва і ї .ш би дістати 
і я до австрійської поволі і просплп ме-
п,-. щоби я був їх посередником. Я зго-
ції. щ на посередництво і вимовив собі 
,а (є від них по 1 рублі' від штуки. Во-
ііп на і•• пристали і вже мені' гроші 

Так говорив мені топ другий жид 
казав дальше ад'ютант до по.тковни-

і.а — а :. ііеришм жидом історія також 
подібна. Bill дістав від своїх салдатів 
іпін по дна рублі, той: хотів більше втор-

іуватн від нас і зажадав по дві корони. 
Решту салдатів піддали жиди вже 

п о п л а т и н австрійські руки, але т'їшн-
ііі ся, що дістали споро рублів від сал-
іагіи за австрійську неволю. 

Ж Е Р Т В И 
НА ФОНД ВИЗВОЛЕНЯ УКРАЇНИ. 

Прислали ди••ше: 
293. Джерзи Сііи, Н. Аж. ЗСІрка • 

;пгт!і Нлродииіі Д іч : дня 21 . лютого 
іад 'js. лютого •'W.O.'N ДНЯ 28. чарта 
s;tt.7S. Оголошено н ч. 2:1. ..С•оЛпдв 

під•штіп в Топя• 
I01S р. ^ 10.S5, 
• Д О — разом 
119.85, ммтда 

нагпдп MU0 -
$7.43 

299. Пері Ачбой. Н. Дж. ЗАЄфВЯ• 
пріа• №1- р• 

па шчу двл 11. 
$13 00 

300 Чесіер. Па. 1n-.li РаЖПОІ м: 
ь'са•ім 

•І'ппд шаимна 
$2.00 

ЗОЇ. Ансоні-, Кони. Хвальна Мі ДакиМ! Посилаю 
5I0.IU України. Хоть невелика і 

. Адрес 
і тепер діі•талям першу неПдт 
мш o n : Julia Supti-lna. 14 

. Hpomy соііідомнгп. - $10.00 
Від Редакції: П. Юлії Оуительяій палс-ггть ея ля П 

іуріиу нддпке прилітно. Зложити на народшііі прогул 
цілу гч:іш чи п•іну :іш лужешіну та щ.• по піврічнім Ол-
роі'.ітю ге чмже лро.'ііпи лише велика і Ллагороднд 
іі•ла. по ЛЮ•'•ІИІ. і пою пітмипу цілим гвоїм горячим м р • 
Ц-Ї. Ч.. її. і .-.una тппін Патріотці! Нснька-Україна vo-

''гг'і горда, що маг. таку гарну Доню! 
302. Пітсбург, Па. Каалм•а РадааанН Несплат чек 

ні К'і'.оо на „Фонд вплврлеия Україііп". Се г. доіід а 
предстанеш. „Ні•ііолгішк", що підоудо ся дпя 1. марта 
. p.. а долі; ман 11ІЛ-ГП на згадану піль. Шіравді наш 

дпіц ВЄ перепнсшас ^І.іи), однак мн встпдадп би гя 
лапі las чалу гуму і решту дасмо з г•агп. --- 3 попа-
:і:аікм Па•ла Шпікула, васіср чігтальнї ІІросьвітп ім. 
П а • т в - а . $20.оо 

303. Пітсбург, Па. На вегїльнін заі'аіі у п. ВЯЄТ. 
І•ТГЛ•ітпькогп і Ліпні Паслапгькоі лаіодачп п. Ясчіш-
і.а і її. ІІІаГ.атурн на "І•опд впзволепя України аао.тлілн 

.ІЇЛЇШ•ІІ ДобрОДП і доородійкц: по $1 .00 : ( т а т Ьерех-
•іпці.1.1111 і М. Вол-ясмлг.; по 50 ннт.: М. дагяпипч, Т. 
ЛТЧПІЗЛПІІ. іу, Стаіпак, С. Котула, в . Кптула. Т. К. Гут. 
OJ. ІІЇ•ІЛІ; і В. Ноію.Ільеькпй; ио 25 цнт.: ітр. Шайату-
рз, С Волчко, II. Н•чіші;, Л. Нанту-, М. Уснк, II. Ур• 
•'su. М. Ург.яи. О. .Ь•.•няі:. М. Г.уч. М. Олучак, II. Лемп-
лз. К. Гтріль.-иці.і:імі. в . Маліьвпч. І. Заріаьіаш. М. К. 
.Іашіінпч, О. Днтечнк. І. Душпм; П. Ониіпків 20 піїт.; 
Гр. Цітмаяло 15 пнт.; дріопі даткп 2ft цггт. — Рааом 
пранг. $10 .80 

В• DOMcaj стчу залучаю оапковнй „драфт" ч. 
М•И. ІІрпшу' оголоі'іітп п „СвоЛодГ' еппе .•ксртвпдавціп, 
а меиї прпі ллтн n e u U R T . mo все гпралд. — 3 пова-
- а а а о. Бучак. 

301. Гамтрамк, МІш. Хвальна Гедаппіс! Заепдаш па 
Наші рилі Нл.'ч на фонд Г.іднпх вдів і сиріт. .Зібрано 
" Н'і•кві ІІ-и. ІІя'і. Нрееьв. Дівп Марії на Носкре••еиіс 
ХГ•Ч••ТЙВ." і.-.Т.Ти; ,,. М. Прог•ін іс-ртвтв.•іп ••?5.ІИ) і вя-
raa Un-Ji •ЇЛО. — Разом ч $63.70 

Прогнті. е і почі 

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН $5.359.56. 

НОВИНКИ . 
ЖАЛІБНА АКАДЕМІЯ НА ПАМЯТь 

М. ПАВЛИКА. 
Дна hi . лютого с. р . урядила укра-

їнеька громади у Віднп академію в честь 
"аміітіі помергаого дїяча. Відбула ся 
;И.:І і.'міл и ,•;,.1И кінотеатру , .Паляст" . 
'•"Ч'1 була нереповнена. ЦїлпҐі ряд бе-
'ідіпікіп один по однім вступав на три-
пЩ в говорив своє слово про невіджа-
•іунапого Нокійнпка: Михайло Бі.тпк ( в 
'чопи молодїжп), Микола Гапкевпч, 'Се-
•wpiniii Хабаровська ( в імепп жіноцтва) , 
Д-р Кость .Іопнцькнй ( в іменц,Гол. Укр. 
1 а.ні). Гюгдап.Іеикнй, Степан Новаков• 
01'к"'і (від уіср. сатянства) , д-р К•ирп-
•w ірильовський (в імепп радикальної 
партії). 

" імони ..Союза Впзволепя Уііфаїіт ' ' 
мовляв Дндрій Жук, вказуючи иа 

•авлнка, яко на приклад д о наслїдува-
Пром 
Пав.і 

• ' і 

нл в наших ТЯЖКИХ часах, взір чоло і і -
ка,, дїйсно відданого народовя, 

Ось щ о казав в ін: 
) „ І МИ, присутні тут Укгшнцї ізза 

двох кордонів, прилучаємось до сих сум-
ннх поминок. 

Є дві постаті знані по всїй птарокій 
Укзаїнї, не лише тут, де сї постатї зро-
ста , але й там, па російській Україні. 
G се Іван Франко і Мііхайло Павлнк. 

а знані сї постаті па російській Укра-
їнї і загально там люблені може й тому, 
що жігтє і діяльність Івана Ф р а н к а ' ! 
Михайла П а в л н к а . вяжеть ся з жнтєм 
і дїяльностю Мпхайла Дгуагоманова^ у-! 
роженця російської України. 

Отся трійця з 'явплась значпо пізпїй-
ше пїж та перша трійця, що показала 
иочатки відроджоню австрійської У крої• 
нп, але спільна її праця зробила більше 
для нідроджеия цілої Україіш. 

Н е рівні ті дві постаті трійці, яких 
видала австрійська Україна. Один поет 
і великий борець, другий громадянин. 

Отсен громадянин для того поколїня 
російських Українців, до якого я нале-
жу, був взірцем людини, щ о вміє люин-
тн народ, за народ боротись, вміє шану-
вати своїх учптелїв. 

G кинжка в українській мові п. з. 
.Люди". Зібрані там біоґрафійки ви-
шачннх людпй. С там біографія іі І Іав-

лика. 
Великий український народ, але ма-

ло що він видав великих люднії. 
Будемо бажати, щоб частїйшо з ' яв -

лялнсь книжки про людпй і, щоб на 
прикладі тих людпй учились ми жити". 

УКРАЇНЦІ І БОЛГАРИ: 
Українська справа відбила ся також 

живим відгомоном' в болгарській иресї. 
Дня 18. СІЧНЯ иоявила ся в софійськіп 

ОНПСП ..Днешнік" стати, в якій обго-
ворені змаганя Україицїв до самостійної 
держави, ('татя зазначує. що українські 
змаганя ПОВИННІ відкрити оалканськнм 
державам очи на те, на чім полягає по-
іїтика Росії. Російський деспотизм не-

ирпмпримий супроти своїх сусідів. Су-
глютп сього мусять спитати себе балкан-
ські держави, що станеть ся з ними, ко-
.ін Росія побідить. Сотворене унраїн• 
ської держави віддалить Росію від Чор• 
ного моря і буде для балнанських дер• 
жав охоронним муром перед москов-
сьною небезпекою. Тому сотворене у-
нраїнської держави є Історичною конеч-
ностю для всіх держав загрожених в 
своїм істнованю Росією. Кінцеві виводи 

еї статі подали всі часописи .Лвстро-
''горіцинп і Пїмеччшш в телєґрамі уря-

ДОВОЇ аі'енції. ,3 Софії, століщї Болгарії. 
Відносинам уісраїнсьиого народу до 

Болгарії, ирпсьвячеиа стати п. з. „Вол-
гарія за самостійною Україною" в най-
пова;кпїїпиіі1 коисерватшшіп часописи 
.Нас Прайсіше КраГщ-Цайтуіп'" з дня, 
і. падолиста. 

УГОРСЬКА РУСЬ І ВІЙНА. 
В перписькіГі часошісї . .Нас ІІрап-

сіше К р а й ц - Ц а й т у ш " з дня 22 . жовтня 
м. р . була статя н. з . . .Дтячого Москалі 
вдерли ся па Угорщину". В статі иред-
ставлеиа російська агітація між угор-
ськнми Руспиами перед ВІЙНОЮ та падїї 
Росії на заворушеня серед них. Надії 
завели ВПОВНІ .^Угорські Русини" — пп-
шеть ся в статі. — „завели вповнї на-
дїю, яку покладала на них Росія. Вони 
остали ся непохитно вірними своїй віт• 
ч и н і не тільки в поли перед ворогом, 
але і дома на своїй рідній землі". 

Велику статю в тій самій справі п. з. 
Москалі в Карпатах" помістила дня 15. 
Ічня 'насолись . .Мінхен-авґсиургер-а-

бендцайтуиґ". В статі стверджуєть ся 
цілковита невдача московських заходів 
коло зєднаня угорських Русинів. Були 
вправдї поодинокі випадки зради на ко-
рштгь московських війск, але ..нарід не 
має з ними нічого спільного". 

Коли угорський президент мі пістрі в 
ґ р а ф С т е п а н T i c а вернув ся в 
жовтні! м. р. но прогнапю Москалїв з 
Угорщини .іі своєї подорожі по околи-
цях, навіщ•внпх московськіім наїздом, 
.зложив він в клюбі партії праці і в роз-
мові з угорськими дневнпкарамп заяву 
про бездоганне поведене українського 
населеня, селян і інтелігентів підчас 
нападу Москалїв. Тесаме ствердив він в 
тшсьмі до грецько-католпііькпх епнско-
иів в Мупкачп і Пряшеві . Заяву ґр . Т і -
сп і його письмО до єпископів поридала 
дослівно або в скорочоню майже ціла 
преса австр 'о-Угорщшш і Німеччини. 

В тійсамій справі помістила угор-
ська часоппсь „Аз Е ш т " розмову з 
грецько-католіщькпм єпископом з Іьіуи•-
кача. Аіггоиом Иапом, який впсловпв ся 
з повним прнзнапвм про поведепє ру-
ського населеня У г о р п д т п . Сю розмову 
подали також майже всі угорські й аа• 
стрійські часописи. 

Майже всі часописи подалп також 
зміст писем, з якимн звернули ся впсше 
згадані два грецько-католицькі еписко-

гга до свого духовенства на заяву сигот-
ського над'жупана, в яких стверджене 
було також гідне наслїдуваня поведене 
українського населеня. 

Ш В А Й Ц А Р С ь К А ГАЗЕТА ПРО УКРА 
ЇНСЬНИХ ЖОВНІРІВ. 

Швайцарська часопнсь „ Н а с Цірі• 
хер Щ й т у п ґ ' ' принесла в числі з дня 
1 1 . падатпста м. р . велику статю свого 
воєнного кореспондента, в якій присьвя-
чено богато місця українським жовнї-
рам. Кореспондент передає зміст розмо-
ви з ранегош офіцпром .і одного га.шць• 
кого полку, якого залога зложена ви-
іілючпо з Українців. „Сі жовніри", 
повідав офіціф, — били ся зпамеіптто 
вже під Сатаном на буковшіській гра-
ппцї, під Галпчем і в битві під Львовом, 
під Радимном і Опатовом. Нїкблн не за -
водплп вони навіть в цїлоденнпх битвах, 
а також колії треба було відступати, ли -
шалн СЯ В найбільшім порядку... В зно-
шепю недостач, тілесних трудів, у вн-
тривалости і при обороні нони неоцїне-
ні. Український жовнїр дасть ся легко 
проваднтн, а під добрим проводом є хо -
робрий і сьміливий. ІІоодипокий Украї-
ноць є нагальипй і заразом добродуш-
иий, то мяпшй, то знов немнлосерннй... 
Деякі ВІДДІЛИ дали доказ, що україи-
ськнїі жовнїр здібнпїі до внкоианя внсо-
кнх завдань" . Сю статю подала також 
дня 10. падолиста м. р. віденська ґазе-
та ..Наїґкаіітс Вельті'ілят". 

ВІДПОВІДЬ НА ЦАРСЬКИЙ ЗАЗИВ. 
Як вже у пас писало ся. росіііськнії 

цар через своїх консулів завізвав не-
давно всїх росіпсьшіх „похпшнх". ко-
трі пропувають в амернцї, а обовязані 
до вінск•ової с.іужби. щоби сейчас від-
їздн.пі до Росії на війну і то своїм КОШ-
том. 

Московська поступова Газета „Рус-
кое Слово", яка ВИХОДИТЬ в Ню Норку, 

містить з того приводу голоси росін-
ьких „подданнх" про сю справу. Май-
:е всі ті голоси заявляють СЯ проти то-

го, аби ..русскіє подданнс" їхали ..:іа-
щищати" царя. 

Подаємо TNT один замінній голос 
(з 815, ч. з дня 19. с. м.): 

..Консулі страшать нас тюремними 
карами, як не приїдемо на війну. Але з 
одної сторони ліпше ендїти в тюрмі і 
місяці иїж лежати в сирій могилі ..ціле 
жптє". А з другої сторони ми тюрем не 
боїмо ся, бо привиклії, до них. Моска-
лям не иершпна сидїти по тюрмах. Бу-
вало за •одно слово, невідповідно сказа-
пе до урядника, треба було відснджува-
ти по є місяців. Тюрмою нас не настра-
ішіте — ціла Росія се одна тюрма, де 
сидять замкнені не•ї жителї Росії, а цар 

і тюремним наставником і катом. Дар 
Ппколай самий внклпкав війну і знаєте. 
тому? Тому, що серед народа слїдне 
було невдоволенє і роптанє. Слово лрав-
ди роздавало ся все спльпїйше і голос-
нїйше. Всіх повішатіі годі було, а на 
війні всіх вибили. В дуже простий спо-

Але ми ще живі. Shi ..резервісти" в 
Амерпцї, ми приїдемо до Росії і будемо 
знати, що робптп, але по війні'. — П. 
Батожен. Моптреаль. Канада. 

ВОЄННІ МАРКИ В КАНАДІ. 
З Отави. СТОЛИЦІ Канади, доносять, 

що В Канаді' увійшли тепер в л.итє во-
знні марки з написю „ w a r І а х " . Кож-
пгй носилаючнй ночтою лист чи картку 
іібовязаннй налїпптн обіч прппнсаної 
марки за 2 чи за і цента щ е й 1-цеито-
ву воєнну марку. Б е з „воєнної марки" 
лист або картка не будуть доручені. 

На чек або мопн-ордор треба иалї-
плюватп 2-центопі воснні марки. 

Хто не примішіть ся до того нового 
нрпппсу. то може потерпіти не лише че-
рез те, що посилка не буде доручена, 
але в додатку може щ е бути караний до 
висоти 50 доларів, 

, I .JI . і ' і і . 

РОДИМЦІ! ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОД-
НОГО СОЮЗА, БО СЕ Є ОДИНОКА І 
НАЙБІЛЬША УКрАІНСЬКА ОРГАНІ 

ЗАЦІЯ В АМЕРИЦІЇ 

П О В І Д О М Л Е Н Є . 
Отснм подає ся до загального відо-

ма, щ о згідпо з приписами статуто Укр. 
Нар . Союза 5 245 слідуючі ві,ііїлн з і -
сталіі суспендовані за незанлаченє нон-
ного iviXYiucy місячних вкладок за мі-
сяць марець 1915 p . : Віддї.і 2. Моит 
Кармель Па. , ві,гїїл 3 . Олпфапт, Па., 
відділ 39 Гііракккі. II . Й.. відділ 69 . Ню 
Йорк, Н. П.. віддїл 98 . Шенапдоа. Па. 
Джерзн С'ітті. Н. Дж.. 20. цьвітня 1915. 

Гол. Уряд Унр. Нар. Союза. 

лодлкі. 
Дня 18-го с. м. ( в неділю) мав в 

Перт Амбою, I I . Дж., делегат Просьв. 
Комісії Впов. п. Д. Андрейко відчнт. 
Позаяк галя церковна не помістила би 
всіх, тому о год. 4. був відчнт для дїтпй 
шкільппх і для женщтш, а о год. 7.30 
вечором для мущнн. ІІо:кіяк сей відчнт 
з образкамн був дужо популярний, ін-
теіуссігий і корпснпіІ а найважнїйше, щ о 
і За дармо, тому я в іменн нашої грома-
дн складаю на сім місцп Впов. п. д . Ам-
діуейковп сердечну подяку за його труд. 

о. Йос. Чаплмнський, 
душпастцр в Перт Амбою. 

ХТО ЩЕ НЕ МАЄ КАлЄНДАРЯ 
У. Н. СОЮЗА НА 19І5-ТИЙ РІК, НЕ-
ХАЙ СПІШИТЬ СЯ ІЗ ЗАМОВЛЕ 
НЄМ. ГРОШІ МАЛІ — КОРИСТЬ BE 
ЛИКА. 

ДО ВІДОМА МІСЦЕВИМ У Р Я Д Н И • 
КАМ УКР. НАР. СОЮЗА. 

Поважані Панове :— 
Отснм повідомляє ся Вас. що нові 

чартери хш віддїлів Укр. Нар, Союза 
вже є готові до висилки. 

Попий чартер отрпмал; коа;дпй ВІДДІД 
даром, однак заки рознічно ся віісплка 
нових чартерів, оповязком місцевих СО• 
кретарів є в як найкоротшім час•і звер-
нутн до головного уряду старі чартери 
на адрес? Ukrainian'National Association, 
Вох 76 , Jersey City, N. J. 

Хто пришле старий чартер скорше, 
отримає скорше понпіі. Поні чартери 
є дуже гарно ВПКШЧЄЯІ і с тої самої і:е-
ЛІІЧПИИ що і старі. 

Нові грамоти р на вш.інчоню і в ко-
роткім часі будуть готові до висилки. 

Джерзц ('іти, П. Дж., дня 17-го 
цьвітпя 1915 р. 

ГОЛОВНИЙ Уряд Унр. Нар. Союза 

^ C o . , N . w T . r k C k 7 2 
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ДЖЕРЗИ СІТИ. Н. ДЖ. ..Товариство Унра-
їнсьиих СОКОЛІВ", ВІДДІЛ 170. подає всім своїм 
членам до відома, що КВАРТАЛЬНИЙ МІТИНГ 
відбуде ся в второн, дня 27-го цьвітня 1915 р. 
точно о годині 8-ій вечером в гали „Народного 
Дому" під ч. 72 Моріс Ст., Джерзи Сіти, Н. Дж. 
На тім мітінгу мусить нождий член явити ся. 
бо є дуже важні справи до полагодженя. Також 
буде ся принимати вкладки від тих членів, котрі 
єще не платили минувшого мітінґу. Член неявив-

ся на тім мітінґу заплатить 50 цнт. а уряд-
ник $1.00 кари. — Джерзи Сіти. Н. Дж.. дня 23. 
цьвітня 1915. — Андрей Шостак, пре де.; Волод. 
Мартинець, векр рев.; Андрій Савка. каеівр; Іль-
ко Осадцїв, вевр. фінані•: 

ВАЖНЕ ДЛЯ Ш , ІЦО ІУІАЮТкВ СТДРІМ 
КРАЮ РОДИНУ І МАЄТОК! 

ІНФОРМАЦІЙНЕ БЮРО ДЛЯ СПРАВ 
В АВСТРО-УГОРІДИНЇ. НІМЕЧЧИНІ 

І РОСІЇ. 
ИРАПНО ЗАТВЕРДЖЕНЕ УРЯДОМ СТЕИТУ ню ЙОРИ. 

Хто хоче знати, що станеть ся в старім що стан 
краю з його майном, а то з його правом до 
Грунту і реальности: 

Хто хоче, знати, що буде з його поличгни-
ми грішми на ґрунт, ил ввисяі або прииатно на 
слово; 

Хто хоче знати, що буде з його всякими 
——! маєтковими правами та з його правами до дру-

гих осіб — дістане певну і вірну інформацію 
ВЖЕ ВИЙШЛА З ДРУКУ СЕМА иід підписаного Бюра, коли до листу з запита-

ЛЇСТА СТРАТ УБИТИХ, РАНЕНИХ. ^ Г ^ ' 1 , иа Н•ормаціин, но„.ти 52 цнт. а 
ПОЛОНЕНИХ І ПРОПАВШИХ В ТЕ- Хто хоче донідати сп за свою родину в ста-

нГолнт лі'сти в ин?Ц'сшЦох!?— !^^Щ^т 8 
Н А І І Д Н и і Л І Ь І И І З Ц М І . , O I M U X тичні уряди і старім краю — за зворотом 
ЛЇСТ РАЗОМ 75 ЦНТ. НАБУТИ ТХ "вшт

п
і"• 

До листу в таких справах належить долучи• 
МОЖНА В „СВОБОДЇ". 

І сах. 

для тих, що ЧИТАЮТЬ ОГОЛО-
ШЕНЯ. 

J ти на кореспонденційні кошти 52 цнт. в стемп-

інші справи в Австро-Угор-
Росії — залагоджуесь скоро 

Рівнож всякі 
іині, Німеччині 
дешево. 

Справи і кореспонденцію залагоджують 
За •с і оголошеня (м••ртайзм.ити), поміщені • „С•о• j К и с ї л ь j в Кнїгиііицький. 

Г. 

Foreign Information Office, 
іідповідас. Хто замоия€ щоиебудь з 

поміщуіанмх огодошень, неіай з•ертасть ся просто на 
адресу тої фірми, яма оголошує ся; і „С•оболї" нале• 

ть з•мо•пти дише те, що „Свобода" оголошу€ •Ід с•• ! , . -
На е• треба добре уважати. І ' . - . ' ^^ 

З••ртассь умгу Вп. читачі• нашої часописи, що, 1 

^SSSg^MS: SSTuSlПОТРЕБА СПІЛЬНИКА ДО REAL ESTATE, 
t 7lh Street, New York. N. V 

оія м с• •Ід•Ічати и 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕНА. 
оголошена поміщені а сій рубриці платить ся яо 

пі• цента за и•ждо сао•о за одноразове поміщене, 
а за дальші поміщемя по 1 цнт. з • сяо•о м кождоч•снг 

поміщене). 

Значний дохід запевнений. Хто чуссь здібним в мас 
$500, нехай згоаосить ся сейчас. Наша фірма хоч• я• 
т•орити ще третин офіс, бо наш бизн•с збіаьшассь. Пи-
шіть до: Seniutowicz & Dmy.zko Co.. 648 N . Racine 
Ате , Chicago, 111. 47-4Q 

Настя Са.іампч ношукув НАСТЮ ВАСЬКІВ. 
котра перебувала в Ьервік, Па. Хто би про нш 
знав, аби вона сама, нехай донесе иа адрес) : 
Immiarrant Home, 180 Second A v e . New York, 
N. Y. . ' , „ '(G.) 

ДО ні•. 
за•ідате.ія до „Емплоймс 
бисто. Agency, 42 Моп 

Пошукую САВКУ ЇРХУ і села .Іа: 
їсрнопі.іь, ГвХ Прошу зголоситись 
Mikolaj Czemery 
Pn. 

, 51fi Central Ave . . 

Де а НИКОЛА ФАРТУШИНСЬКИЙ з Га-
лнчпнп, повіт Морткіи; перед 4 роками робив 
в углевііі маі'шї в Ст. Луіс, Мо.: 16. марта с р 
був в Форт Франсіс, Онт. Як вдалось ііому п••-
рейти до стеіітів. то буде в Ст Луіс, Мо. Вій 
мал около ЗГ) літ, впсокиіі 6 стіп, чорне во.то-
сс. з прокидом спвого. і чорні ріткі вуса. Оста-
впв жінку і дитину в старім краю і помандрував 
з чужою жінкою. Вона мас літ 19: ', стіп і .! 
•таа висока, жовто-бруяатні• во.тси. счнрииіі 
вигляд але дїтвчі мпс.ш. Хто би знав о них і 
прислав мені адресу, дістане 5 до.іярів нагороди. 
Прошу пнелти на адресу: Jacob Mclnyezuk, 800 
G o r e S t r . , Fort William. Ont.. Canuda. 47 - 40 

Хто би знав адресу ВАРЩ ЦЕБРИНСЬКОЇ, 
котра мав перебувати в ІІю Норку, або воші 
сама, зволпть ласкаво повідомити на адресу: 
Peter Szumski, k. u. k. Inft. Reg. No . 15.. Hilfs 
pint- I.. Feldpoat Nr SO, Austria. 41 

ПОТРІБНО РОБІТНИКА ДО ДРУКАРНІ, I:O-
трпн розунівть ся добре на штуці друкарській. 
Голоеитпсь няйдальше до понеділка на адресу: 
Theo. Wctrykiwh , Г.ІО 5th St . , ,1rd ft.. N e w 
Yo rk, N . Y . ••;•'•• -••..:•47 

БУДІВНИЧИЙ І СТОЛЯР, Українець, внао-j 
нус всякі роботи будівляні по умірковлппх цї-
иах. Адреса: Tom. Golko. 425 Marshall St . , Min-
rteapolis, M i n n ^ ^ ^ 4 " 

Подаю до відома всім інтересованпм, ідо з 
дпси 19-го цьвітня я •и інпв CBOS почешканв з 
536 Selfridere S t , So. Bethlehem , Pa. на 630 N . 
2nd St . . A l lentown, Pa. — Дмитро КлрПович. 

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АВТОМОБІЛІСТ 
Іпоручаа і всім Вп. Родимцям свої 

власні гарні автомобілі на восїля, 
хрестини і • и н ш і торжества. 

Обслугта •чесна, точиа і дешева. 

J. TrateA ft Со^ J--^ 
640 Eaat 5th Str., Âesw Ywk . 

ПОТРІБНО ЛЮДНн ДО РОБІТ; р•ста•рантаі. і 

Таи•ш потрібно 
• Деп•ртмент". Голоситись осо-
ome -y St. , J er tey Cifv. N. J . 

ПИШІТЬ ЗАРАЗ, 
бо незадовго вже пичерпас ся, по прегарний 

СТІННИЙ КАЛЄНДАР 
з Руської Кольонїї 

в Мі.івіл, Н. Д;с , з сьвятями на кождпя деяь 
року після старо-руського і нового еТилю. Ка-
лсндар сей містить богато фотографій і цікаві 
інформації про місто Мілвіл і Руську Кольонїю. 
Лиш залучіть па пересилку стемпсів за 4 цнт. 
па адресу: j 

THE EUROPEAN COLONIZATION С О -
Millville, N. J . .Чі•— 

ПОТРІБНО РОЕІТННКІв НА ФІРМИ . 
Го.іоситнсв можна через цї.інй тиждень. 

The Empire .Labor Agency, '"• ,7 

180 First St., Jersey City, N. J. 

ФАРМЕРСЬКЕ БЮРО 

•Вох 775, 

іродас найгарнїйші фарі 
юмежи містами Албани 
шиі. Бідні і (аг•- і — • 

KOLONIA, 
Chatham, N. Y. 

ГУРТОВНА І ДРІБНА ПРОДАЖА 

ВИН. ЛІКЕРІВ, ГОРІВКН ( • Я В А . 
S. 1CREIJTER, 

90 Fir.t Ave. 

Купуйте там, де можете дістати, 
New York, N. Y 

ШІДІЙИД МйЯВМ! ЇГД- .™ ."."^."; 
•Тішия ••ріст • мінутї ярис•то Га•амт••аи•в • и • • и • 
..Романа'. Чистить прищі, raa-ать зморщини. Вигідно ио-
сити, •си•ди до уш•тиг. С•ій иа п і• року 50 центі•. Над• 
еяаа•те гроші ппчто•ичи марн•ми. Потребуєм, агенті•. 
Адреса: Roman -—--•-
York. N . Y. 

Maykow.ki, Bos 7, St-, D^ 
3R-4 ' 

РУСЬКА КНИГАРНЯ ІМ. ШЕВЧЕНКА 
иа• •а склад! м•дит•ени•яи, Нвбмрі, „У•раіили, Му•. 
ту", ияимк• в те••рішиій •ійиі, какидарі І •сякі • н • і . 
Прих•діт• аа• •ишігь иа адр•су: 11— 

RUSKA KNTHARNIA 
168 В. 4 Street, New York, N. Т. 



ВИКАЗ •"" 
убитих, ранених, полонених 
і пропавших Українців у те-

перішній ВІЙНІ. 
9 ч 

т еайтетн СКОРОЧЕНЯ: 
и. •а піхота (Інфантерії) 
етр. — стрільці (еґра) 
у. - ухам 
д. - в драґояв 
а. - в артялерія (полена) 
а. вн. — артилерія кіива 
а. гір. — артялерія гірана 
а. ар. — артшлвріа кріпосна 
і. ha гавбвці (полеаі) 
v. т. — гавбвці тляжі 
пн. — ніоиїр• 
сап. •и сапери 
тр — тре! 

• ів •осте ) 

л. — лявдвер (пік. враевоі оіо-
рон•) 

у. л. . - а - л а т ляндаерв 
а. л. — артвлврія ляндмрв 
г. л. --- гавбвці-аяндвера 
і. о. — іагальне опе-чдве (лявд• 

штурм) 
ж. — мандарнерія 
ш. ст. — еяарбева сторож. 

Ііодано пря імена чясло овначае 
достаеа ануніціі і полк (реґіиеїт), Іаталіоі або дані• 

•Іи. 

Листа утрат ч. 
кпіяя•т 11. січня 

РАНЕНІ 
Дуда lOnwo. 4:і п. 
іуда Ііі.ін, 45 її. 

Дчфрат Тома, їй .і 
Ауйае І па її, 18 •і 
Дучяак ііогиф, 4.') п. 
Іуііковп.кпГі Лндрій. Ай В, 
(уяелеа Іван, бо п 
Дурхйв Василь, 16 п 
Душенко Станнелав, 4S я. 
Іуткевип Михайло. 4а її 
Діідик Лптін. ін з 
їомінсьі.пй Фраако, 45 п 
(ний Фрапко, 4.'і В. 
Дзюрлп Іван, ЇЙ .і 
Жак ііоснф, 46 її 
Жегулсвськнй. іиф і АЙ л. 
Яелеховеьанв АИнхаііо, 18 
(іїивковпч lain, Ю а. іір 
Жовнїрчпк Михайло, CS п. 
іГІурЛВППІ. R.ICRJb, IS V 
'.Курни• Іван, 4Г• п 
Забора- Петро. •Ті и 
.Іайле.н. Іван, г ефр , •і.'і н 
.Іаііде.іь Ііоспф. канр.. 4;'і і 
..лпдліь ІЇопіф, ІНф., .•"• її 
.Іаііде.іь (Іоспф. ЇЙ а 
ііалачвембінн Іван, 19 л 
..алапеькціі Нпсо.і.і, 4.і п 
.Іапоточнпй Мпхаііло, Хл її 
..авпні•ькпп Гі.'ігео і'.'і. 4Г. і 
Зааейеьяий Григорій, 45 і 
Ддоое.іїіїі Кпспер, 45 п. 
.ідпбель Гтефпн, 18 а, 
ломеклп Дмитро, 46 п. 
.іоязелі. № а • , 4") п 
.Ігуііх Гнат, 18 .і. 
.Іяба Вінцентів. 15 н 
ЗЄИДВЄЬИИІ Андрій, 43 ЧІ 
.І.іотпіі Стефан. 45 и 
лубпк Лптін, 45 її 
Лубрвв' Лука, 4.', я 
ііуеак Тоііа, 45 о. 
.івДрцжовпч lean, 4J п. 
Ш № ІЬсвф, 4.'. її. 
ІдзИуш Іаан, 4а в. 
luXjht Людвпк, 46 н 
Іпґльог франка, 45 н 
Іптдьот Ставасдав. 4.'. в. 
Іпків Стефан, 18 л 
Іськіе Тмдор, 18 л 
Івапцю Ап•гін, 45 в. 
Івапечпп Василь, 45 п 
Іяявїшко Василь, 45 п 
Кооаіі І віт, 45 п 
Кабала Іван, 45 п 
Качер Іван, 18 д 
Ііаччар Дмитро, 45 в, 
Цапмарпк Іваи, 45 п. 
Ії.ічор І.гько, 4й її 
ІїачЯн Григорій, 45 її. 
Кадиипч Василь, 45 и 
Кллпрциськаії Стефан, 18 
Ііллвтписькпй Валентин, 45 
Канінеькяй, Вартоломеп. 18 
ІСачінсьиціі Ііоспф. 45 п 
Ііанперів ііоеяф. 45 л. 
Іі'авюк Роман. 18 л. 
Ііопрал, Іваа, .18 л. 
Гіапустяк Bat-fcn., 45 п. 
Іїарлнуг Петро. 45 п. 
Иорлуш Іван. 45 н 
ІіАркошка, 45 п 
Ііас Іван. 45 п 

Іі.ііЧ'ВЯЧ ІВАН, 45 II 
Клва.гко Фрянтіб, 45 п 
Кере•ііпн Павло, 45 п 
Ііоршап Теодор, 45 п. 
Кертпчак Іван, 45 л. 
(Тесля Андрій, 45. її. 
Кернк Григорій, 45 її 
Кпй•веккап ІВАН, 45 п. 
ШЛк Юрко. 45 її. 

, Кіт.АНДрЙ; 45'.і 
к'ічал Василі;, 45 п. 
Кіщак АганяС. 18 а. 
1їллпковсьі.піі ЇІЯПЄНЇ, 45 п 
и.їдігковсьсйн Хнхаяяо, 45 і 
К.ісблн Миівііло. 45 п. 
ІСліїмео Дмитре, 45 и. 
Кзю•дппп Стефан. 45 її. 
Іі•ііах;; ТеефІ.ть,' 45 п. 
ііеубрськя.)) Клаігмнр, 18 л. 
КебМІоспф, 45 о. 
№ Якії.' 45 гг. 
Цо'цабк Т-ччтор, 45 и. 
І.ап-а•1анся-,.18 л.. 

- Boiftpmafbiftir Івай. 45 п. 
і Вочбн Цмр•, 18 д. 

Коп^віщ Іван, 18 л. 
Е & е т Ш Ч Ї 45 п. 

Koi-vT Ля.гб№. 18 л. 
^ Колія'Іавб, 4Ь н. 

І таоДцін гвая, 45 0. 
-бЛ•-ДІП CuMe.L"^6-ll. 
Колодійчак Pitaiei 45 п. 

ЮрКО, 45 п 
Іїомарськиіі Литіп. 45 н. 
Кпнага Інші. 18 .і 
Коицев•ч Цосаф, 18 л 
Іїондеііовськиіі Фрянко, IS 
І.впстлнтиновпч Івлп, 18 
Ііопчаі; Лтанас, 45 п 
Ііончак Іплп, каііраль. 45 
Важчав Імн, іиф., 45 п. 
ІГппчаі; МихаГио, 18 л 
Ііордве Нпколп, 45 її. 
Корн.иевич І'тефа•я, 45 п. 
І.орйецькпіі Іван, 18 л 
КІІІІО.ІЯК Іван, 18 .і 
Unc.iuu Михайло, 18 л 
Кості, Д.чптро. 45 її 
Кої•ть Тепдор, 45 п 
Костур Ііогпф, 45 н 

' Коги.гь Дмитро. 15 її 
l.ltnn. Ю.ІЇІІН. 45 її 
RoiHC Іван, 45 м 
Ковяаьчяв Тонко, 18 л. 

; Ковалі 1!о.іодпс.іан, 45 
! Ковллипгььиіі Нпколп. 18 
1 Козак Рвмоа. 45 а 

КОЯП Точа, 18 л 
Козп.іець Яків, 45 и 
Козьо.і Лндрій, 45 н 
Коіьо.і Кяаамнр, 45 н 
Коз.юні•і.кніі ФряНКО, IN . 
ВЄа•вгр Іпян, 15 п. 
Koayfia.ii. Семен. 14 .і 
К'озур Фраяко, 45 н 
Красулік ііоспф, 45 її 
Іїр.іпе Роман, 45 н 
Краачнк ііогпф, 45 п 
ІТрі.п, О•уфер, 45 и 
І•рукліі Войтко,' 45 н 
Крунпч. 10 а. і;п 
Крушка Іван, 45 Л 
ВрнгонськлЗ Воаоднгхаа, 
Кубе Івлп, 45 п 
Куп Ц•іпко. 18 а. 
Кухпр Олекса. 18 а. 
КухарИЛ Мартпп, 18 і 
Кукаьок Фе.икс. 45 и 
I!V.T.I. пчі'сфір., ін л 
Ііухг.і 1MB, 45 н 
Куцябі, Іпян, 45 н 
Г цю АНГІН, 45 її 
l.'y:va Іван, 45 н 
СуяяК ..олпдяс.іав, 45 п 
Ку.іяі; Цетро. 45 в, 
КулпковськпіІ Мпхаііло, 
Ктвпьо Дптіп, 45 п. 
Купьор Аптіп, 45 п 
Ііурпель Юрко, 45 п 
Курочка, капраль, 45 п 
Пури.іещ. Григорій, 18 л 
Кушнір Михаііло, 45 п. 
Куитиір Фрппко. 45 п 
Ііузьо Стефан, 18 л. 
Кузма .Міосаііло, 45 п. 
Киасньович Вя.ієнтлн. 18 
Кво.шк Франко. 18 л. 
Лнт. Іван, 18 л. 

і"•вфен,-1Є'Л. 
Дя.іюіиик Іваа; 45 и. 
іаачіи. ЦЛНО.ТЙ, 45 її. 
.Іаніцьквй Іван. 18 л! 
.Іалачак.Йесть, 18 л. 
ЛНССОВСЬКІІІІ Фраяко, 45 і 
І.стівка. іаф., 18 .і. 
Лазурчнк Андрій. 45 п. 
iafanro Іван, 18 л. 
Латка Мпхай•іо. 45 и 
ім•рпк Гршорііі. 18 л 
Лазука,' інф., І 8 л. 
Лодуховсьввй Ваеадь, 18 
Лемсаловпч Гршорііі. 45 
Двиард ІТоснф. 45 в. 
Левко Антін, 18 .і. 
Леніішин Іван,' 18 л. 
ЛеігуцБКПІі Вллоднг.іак, II 
Леековяк Петро, 45 п 
Лешнк Лука,. 45 п 
Леуві Стефан, 45 п. 
Лїхвнь Іван, 18 а. 
Лівійський Юрко, 45 н 
Лїпсевич Дялпо, 45 п 
Лїс Андрій, 18 .і. ('2 м 
Лїс Андрій, 18 .і. (5 кі 
Дьодомереькпн Михайло, 
Дьоренц Іван. 45 її. 
Лозпнс.ькнй Михайло, 45 
Луче.ітка Антін, 45 п 
Лучейко Лнтім, 1Н л. 
ЛЇ'чів Данило, 45 п 
Дііб Гнат, 18 л. 
ІЯХВНВ Войтко, 45 п 

ІМ•мйімн.Васам,, -46 я. 
,Мацко Онуфер, 45 п. 
ІМадея Петро, 45 п. 

Mo.wp Вдсяф, 18 л. 
' Ма.даансьвнй Mttaiao , 45 п. 
Махнан Антііц 45 п. 

ІМайхер Андрій, 18 л. 
Маямі Фраяко, 45 я. 

ІМакорнчак Василь, 18 л.ч 
І Малось Поспф. 45 и. 
ІМаяшя Іван, 45 и. 
' Ма'кош І'таинслав, 45 я. 
і Максим Одокса, 45 п. 
Малецькяй Михайло, 18 л. 

'Малпк Андрій, • 45 п. 
(Дапше буде). 

родвмиї! ВСТУПАЙТЕ громад-
НО В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО НА-
РОДНОГО СОЮЗА. 

—"— ЗШг,-. 

КАТАЛЬОҐ НАЙКРАСШИХ 
ШТУК МАГІЧНИХ 

. . і ^ ' .з асииаме •иб•рами, •-: Г 

іу•тім , • з •е-
седит. т.іармст•о І н•• 
•ііа М•И•• зар••дяіи сам 
) mark •истув•т• • те•-
• Я••М ШИМІ Я• •у•• 
tUiajMfR •иснииі• А•• 

Адресуім: 
UNIV. SALE HOUSE 

126 Е. 7th St., New York, N. Y. 

ИОФФФО&І 

•r ТИСЯЧІ ДОЛЯРІВ 
щоденно еидєят. ЛЮДИ, щоби по-
слухаіи сдавних співаків і иулинів. 

Можем чути у своїй власній ха-
ті все то без надзвичайного кошту, 
на наших славних Грамофонах, які 
продаємо за готівку або на сплату 

по $1.00 місячно 
s МІСЯЧНА ПРОБА БЕЗПЛАТНО. 

25 І 50 співів І утворів музич-
них даром. Письменна ґіаранцін на 
15 літ. Пишіть де нас по иаш без-
платний ілюстрований натальоґ. 

ШИМІ $ 1 0 0 0 ••РЕ"н-ДКГиГТі: ковтн•• для МУ. 

Royal Phonograph Co., 91 Е. 4th Street, Пер. Б. 
п - New York, N. Y. 

Війна ! Цїни упали В ійна! Всьо за $5 .95 . 

а зародок. Грош•а 
ІОрж•вЮ товар;, код• гіудете в ивтл идоводеаі. Макмо •а.дмір. 

; • • . ! - . в •дасмо н• тисячі долярів пр.мій для илз•-ІМ•деЬм і 
: -лр;іим. Лиш чере• м.•оі іілни-еивО час будем•) 
Яіро••ЩІ аодоті годпик• — дамські або мужеі-ькі, • •намеавтим осл•)н•даом 
іа І&.96. •л• а додатку дамо пірит •біржу • А р іч•й , я сс: ціднЙ гар-ітгр Де 

.содени, иїкльов•а ."-•віідьвер пх 7 стрілів, длвцушож, пудлако Гааама ци• 
• гар, иерстеиь, фомтаноьс ш•ію — аовсїм даром. По•и• Г•р•итІ•. СІ і"іч• вош 

гують веюди ІІ .̂ОО. PUna нагод• — купуйте, вокм товар не в•иродаяігЛ 
1 Подайте с•оє імм і ад.ксу і пркшліть з смім оголо-вев.іхі • м • пишлемс 

Ним годвнгку і збірку я 10 річий до вільного оглиневн. Кол• Ііам водобпе 
і :н злидатїть агі•втовм Ц.М і копіта іи•ресмлкв. 3a--M"T" гроші, і 

і r. • m - O B j e e . ^ ^ H ^ ^ Q R W ^ ^ C H CO- Deptu Ц 8 І . CHICAGO. ILL. 

ПОДАЮ ДО ВІДОМА 
1) в і 1 

ромдн 

ЗАГАДУ, і • М лиіарем. кот•и• гв•о,"іа я• цяу•їнс. 
иедпчно і хірургічно недуг• яи: с.іа••сти ушни, носа, юр.іа, и 
серн•, шо•.у•дка, нирок, •иияди шиірііі, нерю•і сіаіосіи, ге 
сеиретні недуги мущин і •одо•і жеищ•и. 

л п не с •іи•рем з медичної клініки ato іистуту, •ні і м• з•у се•є я 
ресорам, ані звичайно роолять бизнес чер•з тлумачі• (такий титул мі 
хто нейуд., ужи•аіи • Америці і •їй не мас ніякої •артосги), •М з от 
ду на мою чисденну практику • мноіих шпиталях, я с • силі дати і 
можли•о наилїяшу опіку і яораду. 

4) Уді.іюю •аотно •ідповіди на •сякі запити ког•дому, хто до м•и• зголос 
ся ••о напише• • 

Pr. JOHN SMITH, Jr., 304 Е. 14th St.. New York, N. 
Офісоі rouiilll: Kfl І•• 

-ІД 9 
8-ої •очвр. В иедШ: 

ХТО ПРИШЛЕ ПО 20. ЦЬВІТНН ЦІЛОРІЧНУ ПЕРЕДПЛАТУ НІ ЧНІЯНСЬ , № W 
(ЗІ СТЕНІВ $ 2 . 0 0 1 3 Ш Ш $3.00) 

ДІСТАНЕ ДАРОМ ВЕЛИКИЙ КАЛЄНДАР УКР. НАР. СОЮЗА ЗА Д0-
ПЛАТОЮ 15 ЦЕНТІВ НА КОШтА ПЕРЕСИЛКИ І ЕКСПЕДИЦІЇ. 

Буде се дуже красний і цінний дарунок для кождого письменного Україн• 
ця і нождої письменної Українки, бо такого календаря як сьогорічний ще ие бу-
.ю на американській Русп. Визнача€ть ся він незвичайним богацтвом І ріжнород-
ностию матеріяяу, якпй розміщено на 25(і сторонах друку ве.тпкої вісімки. 

Крім того календар У. ТЕ Союза с. дуже богато прикрашений ілюстрація-
ии. Іи•ї ті ілюстрації — дуже красні, цілком нові і ще незнані. Всіх ілкн'трп-
цій в калсндарн є ПО (сте десять). Більше нїя; четверта часть їх — се ілю-
страції а теперііпної війнп, самі найкрасті і найцїкавіґппі; між тгми також з 
Га.тпчптш. 

Си книжка не стратить ніколи на своїй вартостп, з винятком частії ка-
лаідарсі.кої. яка містить ся всего на кількох сторінках. Црочпй матеріял с то-
го рода, що все буде мати свою вартість і засп•ппть Вам книжки а усякими 
інформаціямн про відносини, жіггє, закони, прнпгісп, порядки і т. д. v Злучених 
Деркапях і п Канаді; книжки я робітішчого житя у ачученпх Деревах; про 
вишу, про воєнні справи і сьвітові події; гумористичні оповіданя, жаптп, нір-
пп і т. д. 

Хто вже має календар У. Н. Союза може дістати зямісць кялєндаря да-
рлм яко премію до цілорічної -передплати ' • ' : 
7 ЛЇСТ СТРАТ РАНЕНИХ І УБИТИХ УКРАЇНСЬКИХ ЖОВНгРІВ ПІДЧАС 

ТЕПЕрішної В І Й Н И . 
В тих лїстах досп оголошено около 21.000 імсп. 
На котта переси.тки і експедиції належить прпслати таксамо 15 центів. 
Хто пришле ПІВРІЧНУ ПЕРЕДПЛАТУ, а хотів би дістати сей календар 

або оі ЛЮТИ стііат, мусять дг̂ іігучйги ЗО центів. " 
Тому корпетайте з оеї нагоди і присилайте ііередаілВту на адресу:. 

Лрн West Side Avenue 
Jersey City, N. J . 

Є Н А ПРОДАЖ 

УРОВАНіДОМІ 
НА 2 ФАМІЛІЇ. 

З НАЙНОВІЙШИМ УРЯДЖГнсм 
1 РЕНТ $27 00 
290 00 ДОЛЯРІВ 8 ГОРИ 

020.00 місячно. 
ЦІЙ• МЄЗ••ЧІЙИО яр•стуян• 

ЛОТИ В МІСТІ JERSEY CITY: 
ISO 00 З ГОРИ. 10.00 місячно. 

Голоситись до: 

REtnmOEKVJOSn 
3 J . A - MAKRAY-
Ц В BOULEVARD, — — 

я•Лч FULTON AVE. 
45,46,47 (.oepita Jackson Ave. кару) 
Офіс от•оремии 1 І неділю по•одудня 

Ш І О Ч К И ПДАТНИЧІ риств до вписуваня 
місячних вкладок, можна д істати в друкарни 
„Свобода•• по ціні 7 цнт. штука. -бМ •чдо - ^ 

ДАРОМ! 

мат•-іі 

•лртують що най• 
І м•иш• $10.00 • 

ми по•ідвмимо ек• 
спресо•цн уряд, 
щоби Ви •гаяну-

Вам подооассь. заплатите $3.75 (се 
цін• м•и.ш• як кошт •ир••у) і кіл.к, 
центі• за жресилку. Замом•ия з К•на 
ди і других чужих д•ржа• треба •исита 
ти •раз з цілою иалі•яіитостю 03.75 через 
моні-оадер. Не •ідн.іадаите, д•е •мий 
своя, •дресу і міру до: 

AMERICAN EUKOPEAN RAINCOAT CO 
17SE. Яго•Им.г, Dm,. 4. N . . Yor. I 

W i m М Ш c i npa причіни теперішноі 
ВІЙНИ, щ n почаш і дотеперішний перебіг та 
Стан, нехай купить собі великий ілюстрований 

КАЛЄНДАР 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА 

НА РІК 1915. 
ЦІНА СЕГО КАЛЄНДАРЯ ЛИШ 60 ЦНТ 
ВРАЗ з почтовою ПЕРЕСИЛКОЮ. 

Гроші можна посилати почтоіим або Іиспресовим ноні 
ордером і и стемсах почтовмх. Каиадійсьмих почтових 

стемпсів I срібних монет ие принииаємо. 
Замовлене посилайте на слідуючу адресу: 

„SV0B0DA" 83 Grand St., Jersey City, N. J 

ЩО МИ КСЄИСТАЄМО з ВІЙНИ' 
Від•• , и••д•му, що сі найліпші 

14 Н золочені годинки, •ні наші до• 
д• з•уть „Тм•Є•ло•І", аоштуют. у 
нождого годииннн•ря 20 до 25 Д•ля-
ріі а наша цій• • у м 015. З яричи-
ни зд•ржаноі їзди •ораІеа.ио, и• •у-
дв мож дістати з Е•р••и ніяких і•-
••рі• і тому ми закупили •ід одної 
•єдиної еіропеиської фірми зи•ч•и• 
ма•с н••зиамеиитіииі е•роп. •вв•і• 
і •дожили ід у правди•. 14 Н „Г•лд 
Філд" н••орти геарантоаані иа 20 літ 
і спрвдасм• ті самі дуже д•ше•о • ці• 
ні $5.95. В•рий с з найліпшої стали 
І доор• •назують час. Й•ди х•чва, 
иаіути до•ру годинку, то не з•ажай 
н• дарунки а лиш на то••р з якого 
будеш адм.миия. Пришли мам с••ю 
докладну адресу і подай чи хочеш 
мужеську чи женену годинку а ми 
се•ча• •иимем. Вам без за•датку сю 
гарну годинку • пдюшо•ій касетцї. Ми 
• Ірино, що Ви будете •до•олені і прн• 
сднасте для н•е ще і Ваш•і врия• 
т•дїі. Ся оферта •уде лиш короткий є 
через 10 літ безплатно. Неідою.теним •ертасмо гроші. Адрес: г••аї 

Poliah Watch Co., tot № 1856 Р-o•pcct PL, Brooklyn, NY 

русьКйи лтчничий УНСТИТУТ. 
іСтаронрас•ого ір•стіяисьного лікаря.) 

^• (^^^ ' є дічн•че ваведене 
^ ^ В В ^ к " : ,е •ж•• н•(.обд-мт 
fe'X. ^ ^ й с•дявт. Опеці•льао лі• 

1 " чата тут а•сгаріді жп• 
^Ш ЛЇД-ОВІ иедтги, НІ 

Н • • • • іякож а.-есттджетіа, 

^ ^ L ^ другі •нутрімліі не• 
^^Ш. ^ ^ Ь Д У Т • , еаілепгіюі ле• 

." Й^^И•р•Тяі lit дуги му 
• ший і z t a - • в . Цїд• 

Щ . ^ Н к о в • т о видічую 
^Ире•м•тваму , иужл 
• H u n і, ічіи, лишай 

' , сжірві ввхлм• Ліі 
аир•вд-нгь ся'під доглядом ліслря 
з впбран•х в'ід прине•гііиг аі етарого 
•раіО• Л'іЖЯр ГОВОр•ТЬ ПО рТіЬКИ. 

Іротмт-т от•оіч•пив що-дня •ід рав.•, 
до 7-ої •е-ером і в•алю-аточ• неділь. 
Dr. 8UKKI'S MEDICAL INSTITUTE 

• О • Еяим s a t h Str- New York . N. Y. 
(it•p-дт•м Nebiro. Medical Cure. 

35— 

. КуплейІ 

f ОП ФОНОГРАФ З 6-MA НАЙН0 
• a u ВІЙШИМИ У К Р А Ї Н С Ь К И -

Каіінет 
МИ. РЕКОРДАМИ ЗА 

I розміру 13 мали н•адрати• 

•ку тру•у. Мн иродасмо сі гарні 
ІИИИ до •сіх частий Здуч. Дер•и• 
•над• з в••• маіиоіі•шн•и унр•• 

рморд•м• і додаємо 500 
шпильок ВСЕГО ЗА $10.00 

Та••ж лродасмо 
VICTOR СПІВНІ МАШИНИ 
COLUMBIA ФОНОГРАФИ 

ЛИШ ПО 50 Ц. Т И Ж Н Е В О 
Ми гарантуємо ножду машину на 15 
літ. Пишіть сейчас яо наш ••лиинй 
безплатний ідюстро•анкй и•таль•Т •а• 
шин і рекорді•. 44•— 
Силеп от••рений аечер•ми І неділями 

SAUL BIRNS 
117 Second Ave.. І ) . N-w York, N.Y. 

&iq,i&i&^i^-$^$Q^^i.?^$^tfr.iG!.iQ. •і.:-.-:,.л.•.ї:,,.?^•ї:•••г•. у•г.їїї•З; ? • ?•і У.-•ї•• Ї .? .Ї)І.•^ .Л•Д і • ? 4 . . • • • • 

ПАНОВЕ СЕКРЕТАРІ І УРЯДНИКИ БРАТСТВІ ^ Р і ^Ш 
ВАМ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДОМО, ЩО НАША ФІРМА ВИРОБЛЯЄ 
ВСЯКІ РІЧИ БЕЗ ЯНИХ ВАШІ БРАТСТВА ЧИ ТОВАРИСТВА 
НЕ МОЖУТЬ ОБІЙТИСЬ. И М - М М Й М Р М Щ ^ ^ г - - с — 

•аг І тому йоли Ваше Братство чи Товари•• і С ^ 5 ^ 
•вб- ство потребує народного або амери- І v 
ШвГ нансьиого прапора, церковних хоругов. 1 Jm&&&-r-'-^ 
еф' лент, відзнан, шапои або що иншого, то І ^ v 2 S ^ " " ' 
$&" зверніть ся до нас з замовленєм. 1 ^ ^ - - - і ^ г ^ 

МИ Є САМІ ФАБРИКАНТАМИ І ТОМУ У НАС ДІСТАНЕТЕ 
ДОБРУ РОБОТУ, А МАТЕРІАЛ ЛІПШИЙ І В ДЕШЕВШІЙ Ці 
Нї ЯК ДЕИНДЕ.  
Тепер починаєсь літо і Вам потрібно буде до публичних виступів чи 
то до походу, паради, чи на пікніки і прогульии. виступити з своїми 

прапорами, з відзнаками, лентами і в шапках. 
Ми уділимо Вам всякі інформації і вишлемо Вам сейчас наш катальоґ s ввірцяив 
і подамо Вам докладну ціну. Не відкладайте але пишіть на адресу 41.71 

EAGLE REGAUA COiMPANY, 115 Nassau St., New York, N. Y. 

83 Grand St., Jersey City, N. J. 

2 0 И̂ТОЧНИХ̂ НАИ-ІПШОГО еодд д д р о м 

РОЗ•Р•А•Ш І РОЗП•-Є•ДН•ТИ І СПЕЦІЯЛЬНА ОФЕРТА НА СЕЙ ТИЖДЕНЬ. Щ.ви •й я  
колїи••і годинки, то номд••у хто •ри•й• иа• см•о адресу і 25 цнт. ••чт••и•и •аря•м• иа де••зит, ВИШ•" , ^ 
ЧАС ГАРНУ ГОДИНКУ мужеську •О• •еис-иу, з на•ІІльш• сла•ним т. з•, н••і ї • • •м • • р и м а • Д•Я•г"У '" "'. „„,,„ 
•о СИХ 20 УЖИТОЧНИХ НАЙЛІПШОГО ВИРОБУ ПРЕЗЕНТІВ ЗОВСІМ Д А Р О М . Е•-г•ити•• д•иаюіио' J .„ 
ном, ш•н•дьі'.у де ир••атии, с•им•и а . • •нцет і • і кмлОрці•, пе•ст••ь, аь•ри•ту т••тр•даиу, ф•нтеио•е перо. " ( „ 
и•дьив.. гр•Єіие•ді, Інгттружент дф •ідда-аня чу•й• г•мсів. •ЇД•ГЬИ•И , • •Т•М •ТІ •Н•В ре•ель•ер иа б •истрт• ' „,„ 
ж•ці, Ор•т•у, •ас•и д• •р•ТМ, иаЄ•ур•и. •и•яриу. п•иамь і К•сетку м г • а •и •у .— На•• ири •держане о 
т е с , ц • год•ии• і.д•руияи • ті•ї яи м•дана, ЗАПЛАТІТЬ РЕШТУ $6.20 ЗА ГОДИНКУ I •аді и•шт•'пер•с"'"" Г „ 
ті• •• і а • с • • дар••. Ин•кш• ие я•тре•уете идатнтн •нї цент• І •а В • • з•ерне •о Ваш де••зит. Ся•Р"ста-.е ^ f 
гади д•ишдїть Ваше за •ви•н• с•і•те (Лу• аа••аамЯ• з Км•д• 'уу•О• а•с•ати иам••тіс-і, Я•ри• адр ^ 

U1WN SUPPLY COMPANY, ХЦ•. Ш 1 , ST^LOUIS, М̂  


