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В лютім затопили Німці 368 кораблів на 781.500 тон. 
РЕВОЛЮЦІЯ В ПЄТРОҐРАДЇ. 

ЦАР НИКОЛАЙ ЗРІК СЯ ПРИСТОЛА В КОРИСТЬ'СВОГО БРАТА. 

1ЮТРОГРАД. Пі; марта. — Цар Нинолай нині о півночи зрік ся пре• 
стола в імени своїм і свого сина, великого ннязя Алексія, в нористь великого 
князя Михайла Александровича. 

Велиний князь Михайло Александрович заявив, що прийме царський 
престол під услівєм. що нарід сього зажадає. 

МАНІФЕСТ РОСІЙСЬКОГО ЦАРЯ. 
ІКЛТОІРАД. 10. мирта. — Ц : ф -

ськнЙ маніфест, в якім цар Ннколай II. 
повідомив нарід, що пін і ного снн зрі-
кають ся престола. звучить: 

„МИ, Ннколай II., з ласкн Бога цар 
всеї Росії, король Польші, великий князь 
Фінляндії, і up., подаємо до відома всїх 
наших вірних підданих: 

„В ДІІИ великої боротьби проти ворога, 
який через три роки старав сн поневолити 
наш край, Боговн иодобало ся зіслати на 
Росію новий і болючий допуст. Є'небез-
пска, що.. ьиусрішиі. зшюруиіенлч.лн♦жуть4• 
мати дуже шкідливий вплив на остаточ-
ний вислїд війни. Будучність Росії і честь 
нашої Вітчини вимагають, щоби війна за 
всяку ціну була переведена до успішного 
кінця. Грізний ворог робить иослїдні зу-
снли, і зближаєть ся хвиля, коли наші хо-
робрі вінска в злуцї зі славними вінсками 
наших союзників завдадуть ворогові! рі-
шаючий удар. 

„Серед тих рішаючих днів в житю Ро-
сії думаємо, що наш нарід повинен розпо-
ряджувати зединеннми силами і зорґанї-
зувати всі свої сиди до осягненя скорої 
побіди. Тому ми, згідно з державною ду-
мою, вважали конечним зречн ся престо-
ла Росії і зложити найвисшу власть. З о-
гляду на те, що ми не хочемо розлучити 
ся з нашим улюбленим сином, тому лере-
лаемо наслїдство престола на нашого бра-
та, великого князя Михайла Александро-
вича, благословлячи його на престолі Ро-
сії. Ми передаємо власть на нашого брата 

повнім порозуміню зі заступниками на-
'оду. які засідають в уставодавчій пала-
і, з незломною присягою в імени нашого 
любленого краю. Взиваймо всїх вірних 
пнів вітчини, шоби вони сповнили свій 

сьвятий обовязок в сій тяжкій хвилі на-
родного нещастя і нашому братовії та 
представнтелям народу помогли повести 
Росію дорогою щастя і слави. Нехай Бог 

омагае Росії. Ннколай II.". 

МАНІФЕСТ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИ• 
ХАЙЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

.м^шш^^и^т^^^и^^ AbTSSrSyS 

ПР0ВІ30РИЧНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОЗПОЧАЛО УРЯДОВАНЄ. -

ПсЛ'РОҐРАД, 10. марта. — РОСІЯ 
находить ся нині на добрій дорозі, що• 
би розвязати найважнїйше питане, яке 
колинебудь стануло перед російським 
народом. 

По великім замішаню, яке тривало че-
рез останннй тиждень, наступає лад і спо-

'1 з неімовірною скоростню. Нове правн-
іьство розпочало організоване цілої дер-
іви в такий спосіб, що революція Hrf 

дальше ведене війни буде мати лише не-
значнніі вилив„ 

Члени нового правитсльства обіймили 
вже свої становища. Державні будинки, я-
кі були через кілька днів порожні і опу-
щені, є знова отворені для дальшого веде-
ня урядових справ. 

Банки, торговельні фірми і фабрики на 
зазнв нового лравительства підняли нано-
вб свою діяльність. 

Місце колишннх жандармів заняла ули-
міста війскова поліція. 
Москва, Харків, Царицин і Вологда за-

явили ся отверто за новим правитель-

кші;л. ЛІихай.ю АлЖцаіВДровїй видав 
отсього имкту: 

тяжка відповідальність спадає на 
мене через добровільне бажане мого бра-

якш'і передав мені престол. 
„Перенятнй ідеями, які . наповняють 

серця цілого народу, а іменно, що добро 
вітчини. стоїть виспіє понад все, я рішучо 
постановив приймити найвисшу власть ли-
ше тоді, коли ire буде бажанем нашого ве-
ликого народу, який через голосоване сво-
їх заступників на конституційних зборах 
уложить форму правлїня і положить нові 
підвалини для російської держави. 

„Тому взиваю всїх горожан Росії, про-
сячи ласки Бога, щоби вони повинувади 
ся всім рішеням думи, заки конституційні 
збори, які в можливо найскоршім часі від-
будуть ся на підставі безпосередного, рів-
ного і гайного голосованя, не вискажуть 
волі народу щодо форми правлїня". 

ГОЛОВНІ ОСНОВИ НОВОГО ПРАВЛЇНЯ В РОСІЇ. 
ЛОНДОН. 1(). марта. — Тимчасове правительство видало до народу про-

климацію отс•ього умісту: 
„Горожанн! Екзекутивний комітет думи при помочи і підмозі війскової за-

логн і мешканців столицї відніс сьвітлу побіду над зненавидженими силами старого 
режіму в такий спосіб, що ми є всилї прнступит,н до утвореня більше ПОСТІЙНОГО 
зорганїзованя виконуючих властнй при помочи люднії, яких мниувша політична дї-
яльність дає запевнене на довірє держави". 

імена Оиісля слідують 
чин, дальше так: 

„Нове правительство буде сповняти свої 
цпиів: 

■иеніи нового нраните.тьства. Лроклимаціи зву-

обовязки на підставі отсих прнн-

„ИЕРШЕ — Безпроволочна загальна амнестія (увільнене) для всїх тих, які до-
пустили ся політичних і релігійних злочинів, включаючи також акти терору.' 

„ДРУГЕ — Свобода слова І преси, свобода товариств, юнтй і страйків. 
„ТРЕТЕ —. Знесене всіх товариських, релігійних і національних обмежень. 
„ЧЕТВЕРТЕ — Приготовлене і скликане конституційних зборів, основаних 

на загальнім голосованю. СІ збори установлять режім для нового правительства. 
„ПЯТЕ — Заступлене поліції через народну міліцію з'начальниками, які ви-

ходили би з вибору і були відповідальними перед правительствдм. 
„ШЕСТЕ — Всі вибори мають переводити ся на підставі загального голосованя. 
„СЕМЕ — Війска, які брали участь в революції, не будуть розоружені, але 

позістануть в Петрограді. . А '. 
„ОСЬМЕ — Зі, задержянем строгої війскової кариости для війск, які нахо-

дять ся в чинній службі, є пожадане знести всякі обмеженя для жовнірів щодо по-
користуваня суспільними правами згідно з прочими торожанами. 

Провізоричне правительство вважає за відповідне додати, що воно не має 
зовсім наміру, користаючи з воєнних обставин, опізнюватн зреалізоване переведе-
ня реформи на висше наведених підставах". 

лій Росії, де панував би старий режім. Цї-
лий нарід станув по стороні нового пра-
внтельства. 

ЦІЛКОВИТА АМНЕСТІЯ В РОСІЇ. 
ЛОНДОН. 16. марта. — Телеграми 

з Петрограду доносять, що першим ан-
том нового правительства буде призна-
не загальної амнестії в Росії. 

Таку заяву л.іожіш іювгиі мінїслер 
і•нраведлиности. Корейський. У СВОр 
промові, яку впголоспв на уборах. Ке-
рсіісі.к•нй говорив ІУЇГІ1: 

„Наші товариші з другої і четвертої ду-
яких неправно заслано в сибірські не-

і, будуть сейчас увільнені. 
■ і 

„N моїй власти находять ся тепер всі 
ізиденти і міністри давного режіму. Во-

ни відповідять перед законом за всі зло-
чннн, яких допустили ся супроти народу". 

„Не майте над ними милосердя", — да-
лн ся чути голоси з товпн. 

„Товариші —; заявив Керенський. - • 
„Нова Росія не сьміе послугувати ся такн-
мн способами, яких уживано підчас ста^ 
р о ю режіму. Без слідства ніхто не буде 
караний. Проти всіх арештованих буде пе■ 
реведений процес. 

„Товариші! Жовніри! ГорожанИІ Кож 
реформа, переведена новим правитель-

ством, буде подана до відомости •загалу. 
Жовніри! Взиваю вас до спільної праці. 
Нова Росія народила ся і ніхто не зможе 
вже тепер видерти свободу з рук народе. 
Не слухайте агентів старого режіму. Слу-
хайте своїх офіцнрів. Нехай жие свобідна 
Росія!" 

КНЯЗЬ ЛЬВОВ НА Ч0ЛЇ. НОВОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

І І в Т Р О ґ Р І Д . 17. ю т і ї — Яку 
форму правлїня прийме Росія, нині се 
годі близше означити. 

Під сю хвилю екзекутивна власть 
спочиває в рунах 12 членів думи і в ру 
нах кабінету, на чолї котрого стоїть 
ннязь Львов. 

. Ходить чутка, що ннязь Львов має 
стати президентом російської републи 
ни. Також панує переконань', що заки 
зберуть ся • ї4шстптуційні зоори, цї.та' 

власть перейде на каоінет. котрші оуде 
LU тупити попе прашіте.іьетво без зверх-
ої голови, царя. v 

В НИЄВІ ПРОГОЛОШЕНО PEB0-
ЛЮЦІЮ. 

.МіНДиН. 17. марта. — Генерал А-
дексїй Брусілов. командант російських 
війск в Галичині, дав в четвер'в Києві 
дозвіл на оголошене революції. 

Крім замордованя губернатора в 
Твері инших случаїв замордованя доси 
не подано. 

В Москві переведено революцію без 
Івистрілу. Арештовано лише, шефа по-
ЛЦІІЇ і рпалено головну кватиру тай-
ної поліції. 

ВІЙСК0ВІ І ЦИВІЛЬНІ В ХАРКОВІ 
ЗА РЕВОЛЮЦІЄЮ. 

З.АРКШ, 17. марта. г— Населене 
Харкова і всі війсна в доокі^личних 
місцевостях заявили бя за реврлюцій-
ним правительством. Всюди є ?амітний 
великий рух. але до заворушень не 
прийшло. 

Харків є столицею харківської губернії 
(на Україні), на полуднє від Москви. На-

Харкова числить 177.000 душ. Є се 
промислове і торговельне місто з давним 
університетом. 

ЖОВНІРИ В ЦАРИЦИНЇ П0МАГА-
ЮТЬ РЕВОЛЮЦІОНЕРАМ. 

ЦАРИЦИН. 17. марта. — В містї 
зорганізовано революційні комітети, ко-
трих підпомагають жовніри. До ду.м-

ькип• комітету і! Пстроі'радї ввслапо 
телеграму, и котрій аадевнявтЬ с•н льо-
ильнісхь народу зглядом дудоз. Часопи• 
си містять всі вісти про революцію. 

Царицин є одно з більших міст в сара-
тівськін Губернії. Числить 55.000 населеня. 

САРАТІВ ПІД К0НТР0ЛЕЮ 
КОМІТЕТУ. 

ГЛРА'ІТВ, 17. марта. — ІЗсї Ірядв 
в місті' о Під контролЄЮ• иублвдиого ко-
мітету. ІІравительстпениі власти опу-
стиліі місто, а наіїція ніддаЛа сн j)e-
волюцісвзераіі. " 

Саратів є столицею саратівсйкоі губер 
нїї і числить 137.000 мешканців. 

ГУБЕРНАТОР ФІНЛЯНДІЇ 
АРЕШТОВАНИЙ. 

ЛОНДОН, 17. марта. — 3 Пєтрогра 
ду доносять, що генерал Цайн, гене 
ральний губернатор Фінляндії, зістав 
заарештований командантом , Балтій-
сьної фльоти на розказ Тимчасового 
Правительства. АрештованіУЙ також се■ 
натор Боровітінов. застуиішк ирезиден■ 
та економічного відділу в фінляндськім 
сенаті. . . ' 

ф. І. Родичев. провідник нонститу 
ційно-демократичної партії (кадетів) в 
думі, заіменований губернатором Фін-
ляндії і сейчас удав ся до Гельзінґ-
фрреу. 

. . . м і ,.. М •.-^'ГЦ ГІО^ІЬА■„І•Ь ЛІІДДСІІМІ BJ4' 

Генерал Цайн був губернатором Фін-
яндП від падолиста 1909 року і є знаний 

зі своїх жорстоких метод, якими послугу• 
вав ся при поборюваню народних пов-
стань. Ф. І. Родичев є популярною особою 
в російських парляментарних кругах. Він 
був одним з тих послів, яких цар зачисляє 
до лихих люднй. 

ДЕ НАХОДИТЬ СЯ ЦАРСЬКА 
РОДИНА? 

СТОКГОЛЬМ, IS. мирті. — ОстІН-
ні вісти з Петрограду доносять, що під-
писане маніфесту царем, в якім він зрік 
ся престола, відбуло ся в місті Пскові. 
Присутні були: один член думи, один 
член нового кабінету, генерал Рузсний, 
гр. Фредерікс (иінїстер царського дво• 
ра). гр. Нарішкін і другі. 

З Пскова мав цар удати ся ДО голов-
ної кватирн на боевім фронті'. 

Де властиво находить сл цар і Його 
родина, нічого иевного не знатп. Про 
се ходять ріжні чуткн. Між шншімп с 
n f i o s чул•ка, що цар враз з родипою 
Игксав дл І^вму. . '•-—- - -;. - -

Послїдні вісти заиеречнлн иоголо-
•кам про смерті, царського СЯЮ, А-
іексїи. та про замррдовань' бувиюго МІ-

нїстра ІІротопоиова. 

НІ МОРЯ: 
В ЛЮТІМ ЗАТОПИЛИ НїМЦЇ 368 

КОРАБЛІВ НА 781.500 ТОН. 
БЕРЛІН. 18. марта. — Щмедьда 

ідміралїцін оголосила нніії с.іїдуючнв 
урядовий звіт: 

..В протягу місчця лютого централь• 
ні держави затопили 781.500 тОн. Між 
затопленими нораблями находять ся: 

292 кораблів ворожих держав на 
644.000 тон; 

76 кораблів невтральних держав на 
137.000 тон. 

Разом затоплено 368 нораблїв на 
781.500 тон' . 

'̂ (Після звіту англійського була подана 
чількість затоплених тон на 490D00). 

ПІДВОДНІ Л,0ДКИ ЗАТОПИЛИ ТРИ 
АМЕРИКАНСЬКІ КОРАБЛІ. 

ЛОНДОН. 18. марта. — Анґ.тїйська 
адміралїціи доуосдіть про затопленб нї-
мецькнмп ІІІДВОДЩІМІІ лодками трох а-
мериканських кораблів: „СІТИ оф М•Лг 
фіс" (5 .252 тон): „ВІджіленсія" (4 .115 
тон): ..Ілінойс" (3 .275 тон). 

Два ііоратЗлї зісталя затои.іені без 
нонередного остереженя. 22 людпй за-
лопі досп бракус. 

УСТУПЛЕНЄ ЦЇЛ0Г0 ФРАНЦУСЬКО• 
Г0 КАБІНЕТУ. 

ПАРИЖ. 18. марта. — францурьМііІ 
кабінет з президентом Бріяном на чолї 
У ^ Д З ^ ^ • ч:■■•■ Л •■■ •г•: І : ■ ■ ; 8 Д Д І 

РОДИМЦІІ ВСТУПАЙТЕ, ГРОИАД♦Ю 
В ЧЛЕНИ УКРАїНСЬКбГО НАРОД-
НрГО С0ЮЗА, БО СЕ ОДИНОКА^ І 
НАЙБІЛЬША УКРАЇНСЬКА ОРГАНІ• 

ЗАЦІЯ В АМЕРИЦЇ! 

„ТЯЖКО BrJACf Й У. КАЙДДНИ.^ИРАТЬ В НЕіВОЛЇ; А 
■ ГІРШЕ ЄПАТИ, ЄПАТН І ЄПАТЙ НА^^ОЛЇ!" ТОМУ НЕ СП1 

ПРАЦіЬйМО ЯК.МУРАШКИ 
і І ПРИГОТОВЛЯЙМО ЄЯ ДО 
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ANDREW SAWKA. 
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itat Oil 
eecond-class matter March 30, 1911, at th( 

Office at Тегает Citr, K. J., under the Act o; 
ilarch 3, 1879. 

SUBSCRIPTION: 

Я.■И per 6 montha 
p . 0 0 per 4 months 

6b Jeraey City mod to foreign 

3.25 per year 
1.75 per 6 months 
1.08 per 3 months 

ш:г:даллтА: 
0 Злучених Державах: 

на рік S2.W 
на вів pot:y 1 1 А 
ііа 4 мГсяцд $1.00 

В МІСТІ Jersey City І •в 
границю: 
па рік $3.25 

па піп року $1.75 
ца І м.сяиї $1.00 

Поодиноко -:ncJ0 3 центи. 

За аожду зміну адреса влашгь І 

Всі моні-ордери І чека треба випмоуватв ив а; 
aSvobocU". 

При ■исиданю замовяска належать долучити і 
В•УИР або ч с и ■ ' ■ ' ^ ^ ^ 

зсфопу 4"3 Jersey Сі'о 

хвилі. 
Телеграма з Вашінггону. датована 

16. марта, доносить, що президент Віл 
сон видав того дня прокламацію, при 
значуючи день 21-го цьвітня на зби■ 
ране жертв для потерпівших від війни 
Українців. 

..Український День" се велпк 
многозначна хвиля ве лиш в історії 
американських Українців, але також 
історії соборної Україн•і. Обовязком ва-
шого народу с оцінити належно той 
День. Українську Раду, яка 
нього іюстарала ся. 

Нюіїорськпй „Новий Мірь" (•і. 938, 
З 17. с. м.) помістив етатю Льва Троць■ 
кого, в якій він між нншим говорить: 

Мілюков говорить тепер про продов 
жене війни „до кінця". Ті слова не легко 
вийшли з його горла: він знає, що вони 
повинні викликати негодоване народних 
мас проти нової власти. Але Мілюков зо-
бовязаний був сказати ті слова для лон 
донської, париської і... американської бір 
жі. Дуже можливо, що свою воєнну де 
клярацію Мілюков переслав телеграфічно 
лише за границю, скрив її однак у власнім 
краю. 

Бо Мілюков дуже добре знає, що він 
не може в теперішних услівях вести війну, 
знищити Німеччину, розбити Австрію, за 
хотіти Царгород і Польщу... 

НюйорсьКпй цареславннй „Свігь" 
в останнім числі' помістив тану телс-
ґраму (подаємо по українськл): 

Петроград. — Останні вісти з Петро• 
граду доносять, що в російській столици 
почали ся великі непорядки, навіть бунти, 
задля браку поживи. Незадоволенє голод■ 
ного населеня було так велике, що ґубер• 
натор був змушений видати приказ, ко■ 
трим заборонено всякі збори. 

Причина 'непорядків, як сказано, брак 
поживи. 

Але хто-ж довів російську столицю до 
такої біди? ТісамІ Німці, котрі недавно 
підбурили тисячі нюйорського населеня 
задля тоїсамої причини. 

Нїмцї не можуть не видїти, що настає 
конець їх варварству, їх політичному зни• 
щеню, тому вони пробують всякими не■ 
правдами викликати задержанє привозу 
найбільше потрібних засобів і тим підір-
вати довіре населеня до правнтельства. Ся 
штука, розумі€ть ся, не вдасть ся їм... 

Читачі цареславного „Свєта" дума? 
дать, що може справді така телеграма 
наспіла колинебудь з Петрограду. Мо-
же воші й не повірять, що її видумав 
сам редактор „Свєта"... 

0сь-так чорна сотня стараєть ся за-
крнти. перед народош дійову правду. 
Замісць наплсатп, що в Росії револкь) 
ція, „,Свєт" пише про непорядки... 

Не знатп. як на тих „непорядках' 
вийде „Свст" і взагалі цареславна мі-
сія в •ДцерпцГ Рублів вже здаеть ся 

• не буде Цодостатком... 

Серед нашої іміграції с горстка, на■ 
родних галаласів і иявок, які жиють 
з, народного гроша, а народови відпла-
чують ся роздором і киринею. Ціла дьч 

ХВИЛЯ ПЕРЕЛОМУ. 
Стоїмо під враіжінєм велиного перевороту, який довершуеть ся в Росії. 

Стара царська, дряхла Росія конає. и 
Разом з упадком давно!.царської власти паде старий російський лад. Тайна 

поліція, полїтичні тюрми, царські опричники й агенти — все те щезає на 
наших очах. 

На руїнах старого, перегнилого ладу сходить сонце народної свободи. 
Один день змінив 400-лїтний порядок. На місце давного. необмеженого царя 
всеї Росії приходить новий лад, настановлений народними представниками. 
На місце давних, царських мінїстрів приходять міністри, іменовані російською 
думою. Міністри творять правительство, відвічальне перед народними вибран-
цями. 

Тимчасове народне правительство задумує прийти на зустріч бажаням 
найширших верств російської суспільности. Необмежена свободі слова і дру• 
ку вже впроваджена. Салдати й робітники сходять ся разом на збори тай ра• 
дять над добром великої Росії. Небезпеку голоду по містах відвертає нове 
правительство всїми силами. Загальне голосованє для всіх народів Росії вже 
заловіджене. Вимір справедливости „адмінїстраційнии порядком" знесений, 
на його місце приходить прилюдний суд. 

З царської, деспотичної Росії має повстати нова, вільна, народна Росія 
З колишної тюрми народів має повстати союз народів. 

280 лїт стогнала Україна в царській неволї. Протягом століть знищили 
російські деспоти з дому Романових усї вольности України. Вольний україн• 
сьний нарід закуто в кайдани, замкнено йому уста. І мучив ся він столїтями, 

Але дух бунту спонукував український нарід до протесту. Слїзми, тюр■ 
мою і кровю онуплювали ми наше стремдїнє до свободи. Мимо тих страш■ 
них мун не покинув український нарід своїх мрій про волю, про щастє. Радо 
йшли мученики на смерть, аби розпалити своїми муками серця мілїонів. 

Деколи здавало ся, що даремні всї наші зусиля. Ворог був сильнїйший 
Кайдани ще глибше врізували ся в наше тїло. З кождим днем неволя ставала 
більше нестерпною.. 

Несподівано прийшли вісти: В Росії революція! Царя снинено! Народ-
не правительство установлено! Дотеперішні піддані царя-деспота стають го-
рожанами вільної Росії! 

ПШЕЕІ Т% т ТГ Z ТІ■' 
Українці, раби царя, мають стати вільними горожанами, мають дістати 

повні горожанські права, мають дістати спромогу говорити про свої потреби, 
про свої кривди, про свої домаганя... 

Знак великого часу йде. Від сих основних законів природи, від особи 
стої свободи нождого чоловіка починаєть ся житє народів. 

Український нарід в Росії має дістати велике, необмежене право: бороти ся 
за національне істнованє, за національну свободу, за національну рівноправ■ 
ність, за національну самоуправу. А від національної автономії один крок до 
ДЕРЖАВНОЇ САМОСТІЙНОСТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. 

Ми витаємо ту хвилю яко завдаток самостійної України. 

і не спочине український нарід в боротьбі і праці, доки всі українські 
землі не злучать ся в одну цілість, доки не здійснять ся віщі слова поета: 

Від Кавказу по Сян 
Лиш один буде лан, 
Його власником нарід цілий! 

Не залишимо скорше наших змагань, доки не 

Запануєм і ми, братя, у своїй сторонці. 

якихіоріетп МОЖУТЬ шип сяЧЯЕІИ и т ш 
. . . Ш И Ш Н І СИСТЕМІ!. 

Р. II. Co 

в)' Тимчасове обезпеченє. 
Третою „благодатию", яку продумав 

отець Ардап для членів Р. П. Союза, — 
тимчасове обезпеченє. 
Член, який записав о. Ардановп OBQIOJ 

душу,•після таблички тимчасового 
бсзнеченя, нозі ста fe членом 
юза лише через три роки. 

Придавім ся найперше, як захвалює 
тимчасове обезпечепс сам отець Ардан. 

В урядовім протоколі про нову ре-
форму отець Лрдан пише: 

Тільки нехай кождий памятае, т о при 
тимчасовім обезнеченю є одна недостача. 
По 3 роках обезпеченє кінчить ся і як чо• 
ловік хоче дальше до організації, належу 
ти, то він мусить вступати до організації 
наново, такс'амо як і кождий новий член. 
Як би так лучило ся, що даний чоловік 
зле обчислив ся І до 3 лїт до краю не пій-
шов, але тут лишив ся, а до того ще за 
той час І втратив своє здоровле, то орга-
нїзацін не обовязана такого чоловіка після 
З літ назад в свої члени приняти і такий 
чоловік міг би часом остати без ніякого 
обезпеченя. 

Вже сам отець Ардан признає, ЩО 
придумане ним тимчасове обезпеченє 
мас одну недостачу. А ми покажемо, 
що тих недостач в :шачно більше, але 
отець Ардан їх затаїв, аби не відстра-
шити нових членів. 

Порівнаймо табличку плаченя на о-
безпеченє до смерти ( W ) з табличкою 
на тимчасове обезиеченс ( Т ) . 

Возьмім промір:• 
ЗО•лїтннй член платить на $1.000 після 

таблички W місячну вкладку у висоті $1.57. 
30-лїтний член, який приступив на три 

роки, платить мсіячну вкладку у висоті 
$1.55. Ріжниця виносить місячно 2 центи, 

Возьмім другий ирнмір: 
27-лїтннй член платить на $1.000 після 

таблички W місячну вкладку у висоті $1.46. 
27-лїтний член,'Який приступив на три 

роки, платить місячну вкладку у висоті 
$1.45." Ріжниця виносить місячно І цент. 

Як бачимо :t иисше наведених при-
мірів, член, який дав сн зловити на 
трирічне обе:шечоне,0нористає місячно 
аж одного або два центи, 

За ТЯГО одного або два центи член 
наражує себе на отою небезпеку: а) 
Коли мине трилітнє обезпеченє, а член 
случайно підупав на здоровлю, або став 
калікою, отеЦь Ардан, як се він сам 
заповідає, не прийме його більше в чле-
ни. б) Коли мине трилітнє обезпеченє, 
а член схоче на дальше лозістати в ор 
ганїзації отця Ардана, то він мусить 
приступати яко новий член, то є: му• 
сить заплатити наново вступне 2 доля■ 
ри, заплатити лікарські оглядини і пла■ 
тити місячну вкладку від літ, які має 
тоді, коли наново приступає до орга-
нїзації. 

На таку отже небезпеку і втрату 
наражає себе член, який дав ся затума-

Витривалою і завзятою працею український нарід мусить доказати свою 
зрілість до великої будучности. ' 

Всї народні інституції на Україні мусять бути в українських руках. 
' Всі державні уряди на Україні мусять бути обсаджені Українцями. 

Все шкільництво — від народних шніл аж до університетів — має бути 
унраїнське. 

Народне господарство має бути згідне з потребами українського народу 
І т. п. і т. п. 

Чи приготовляєть ся український нарід до сього? Чи кождий Українець 
і кожда Українка знає і розуміє цїль свого житя? Чи стараєть ся бути при• 
датним для щастя і добробуту рідного краю? 

Золотоверхий Київ мусить бути не лише з імени, але і в дїйсности укра• 
їнським Київом. Український''Київ має стати нашою дійсною столицею, осе 
рсдном нашого національного, культурного, політичного і державного житя. 

Тоді щбйно буде міг'заспівати наш нарід: 

Та не має-.лучше, та не має нрасше 
Як в нас на Вкраїні! 

До роботи над собою, до праці для красшої будучности українського на• 
роду, до боротьби за щастє І волю обєднаноТ України! ; 

ЯЛЬНІСТБ тих панків лежить у тім, що4дае в тій• вірі, що гроші пійдуть на. 
вони квдаготь лайкою на заслужених 
народних діячів, на народні орґаш'за-
п.ії^пя.цсчвд^у і пені rjHtrtoH іктррлаціо-

■ ■ ■ 

налїзм. А удержують ся вони ;і народних 
жертв на рідний край. Вже.крайла пора, 
щоби нарід нагнав їх нроч. 

Писав в „Народній Волі" один го-
fcno-nm з Ню Йорку, ,іцо декотрі робіт-
ники давали до федерації по пять і 
по десять долярів. ОЙ давали, давали, 
господинцю сатодкшІ! іАло. ЧИ, вогаґ 
знають, де иодїло,ся три тисячі доля-J 
рів народної' ітгювавицї, зложеної па го-
лодних в ріднім краю? Вартоб, абн ви, 
господине, ЇМ сказали. 

Як робітник,' що заробляє" 6 0 до-
лярів на̂  місяць, дає ішть долярів (він 

ІІршіустїм, що о. Ардан заробляє 
на місяць лиш сто долярів. Аву, иере-
гляньте викази жертв, чи вій дав коли 
пять долярів на вдови і оиротп. А мо-і 
же хоч чотіірп, три, два, один долар" 
Ану, подивіть ся! Господии-товариш 
Заіцатинськнй також заробляє- красну 
пенсію. І господнн Цоглшіськиіг і го-
енодин Ревюк і гпрпрдан-Семешко і го-
сподин Гойняк. Аиу^одвшіть ся, кіль-
ко ті господа дали на українські жер-
тви війни! . , і-• 

(Дише). 
шітп на трилїгнв обезцеченв і олако-
мігв ся на то, Що буде платити одного 
або два цента місячно меньше. 

Питаємо ся : На щ о , ч и с л и в отеці, 
Ардан, укладаючи таку табличку? ТЬ-
вжеж отець Ардан припускав, що най-
дуть ся• такі темні і несьвідомі одиниці, 
щоби да.іп себе замапитп в таке спль-

' І знова пнтоомо: Щ о тут більш.' 
подивляти — чи хитрість чн глупої у 
тих, котрі укладали сї таблички? 

Здаеть ся, що отець Ардан бажав 
би, аби всі члени, нові і• старі, занн-
сали ся на трнлїтне обезшміенс. Тилі 
по трох роках міг бн отець Ардан всіх 
виключиш з орґанїзації, беручи за иід-
ставу, щ о вони є каліками. Бо дійсно 
кождого чоловіка, який лише інше уси, 
ся на трилітнє обезнеченс, треба вва-
жати умовою калікои). 

Ми о,щак радіии би, щоб якраз 
тих „мудрих панків", які новидумува-
ли і поухвалювалп такі таблички, при-
мусово "цсрешісати на трилітнє обез-
неченє і по трох роках викпиути з ор-
ґанїзації, опираючи ся на тім, що люди. 
які спромогли ся на тану реформу, му• 
сять бути умовими каліками. 

Отеє представилн ми коротко три 
рїжиі Ч'нособн ' обезпеченя для нових 
членів, продумані отцем Ардапом і його 
екзекутпвою. 

Кождий сам наглядно бачить, роз-
бпраючи уважно користи і недостачі 
котрогонебудь із трох висше наведених 
способів обезпеченя, що нова реформа 
отця Ардана не є обчислена на користь 
нових членів, але на їх шкоду: 

Що загал пізнав ся на хитрощах 
отця Ардана. про се сьвідчпть найліпше 
урядовий звіт V. Н. Союза за місяць 
лютий. Ломимо постійної ваҐІНКЯ зі сто-
ронн отця Ардана, помпмо великих, але 
пустих адвертайзментів отця Ардана в 
„Народній Воли", вдало ся йому зама-
пити в свої сїти за цілий місяць заледвп 
Н членів. їіаледвн 71 членів вписало 
ся на нову систему отіш Ардана. Кі.іь-
ко НІЖ тими жертвами є зовсім нових 
членів, а кілько старих членів, які пе-
реинсаліі ся на нову реформу, звіт сьо-
го не вішазус. За те з кінцевого зістав-
леня стану членів ноказусть ся, що 
284 старих членів, не даючи ся зловити 
на ріжні обітниці отця Ардана, покину-
ли зовсім P. Н. Союз. Отець Ардап 
німстив сл на шгх п сей спосіб, що ію 
позволив за місяць лютий оголошувати 
„лїстп втрат" Р. II. Союза (то є не ио-
дано імен виступивших члепів і віддї-
лів). 

Про „корнети", ^ікі придумав отець 
Лрдан для старих членів, поговоримо і; 
слідуючім числі. 

(Даііюе Суде). 

РОСІЯ ПЕРЕМІНИТЬ гСЯ В РЕПУБЛИКУ. 
Лев Троцький, голова російського 

революційного комітету з 1905 p., який 
від нількох місяців перебуває в Злу 
чених Державах, заповідає, що нарід 
покінчить небавом війну. Він висказав 
також надію, що Росія перемінить ся 8 
републику. 

Лев Троцький заявляє, що теперішна 
революція в Росії ннї не є випливом ні■ 
мецької агітації, ані Німці не були її при 
чиною. Революція в Росії Є ЛЬОҐІЧНИМ ви-
слїдом політняних і економічних обставин. 
Всї російські' революціонери вже давно 
предсхазували, що дог революції в Росіїідотеперішній війні. Сими причинами 

І%доВіІ• і'•^ітротд)' то господа феДерацій-
ІНЖКЙ зі Єкрентону і Ню Йорку повинні 
дати також якийсь цент. . ' ' 

РОДИМЦІ! 
ВАШИМ ОБОВЯЗКОМ Є ПЕРЕДПЛА■ 
ЧУВАТИ 1 ПОЩИРЯТИ МІЖ ЗНАНО-
МИМИ СВОЮ РІДНУ ГАЗЕТУ НА ЧУ-
ЖИНТ — „ С В О Б О Д •У". 

ь 8 V О В О D А " . 
8 3 QTand S i , J e r s e y City, N . J . 

мусить прийти І то в короткім часі, 
Головною цїлню революції є скинути з 

престола теперішний зненавиджений дім 
Романових, і перемінити Росію на ограни-
чену монархію вбо демократичну репу• 
блнку. , • -

Революцію викликали елементи, які є 
противні війні і тому треба надїятн ся,- що 
їх успіх в переведеню революції причинить 
ся до скорого покінчеяя війни в Європі. 

„Революція в 1905 р. — говорить даль-
ше Троцький - - у якій я брав участь, бу-
ла здавлена російським правительством 
при помочи иншнх європейських панукь 
чих, а передівсїм при пОмоіи позичок, У• 
ділених цареви француськими -банкирами 
Ся революція не розвязала веїх питань 
внутрішного житя Росії. Але піаія неї мо-
жна було надїятн ся кождої хвилі вибу-
ху нової революції. ' 

і,Друга революція розрочала ся в 1912 і 
ш. Як перще, так 4 тоді провід у р е В о -

номічних страйках. По проголошеню віііни 
революційнніі рух на короткий час був 
здепжаний. 

Царат, розпочинаючи війну, мав на оиї 
дві справи: Перше — знищити революцій-
ний рух; друге — здобути нові ринки збу-
ту для російського промислу, який не міг 
розвинути ся з тої причини, що торговель 
на сила серед російського народу є за■ 
мала. 

„Тісамі суспільні й економічні обставп• 
ни в Росії, які спричинили революцію в 
1905 році, були також причинами, залпі 
котрих Росія не могла віднести успіху 

„ провід у рево• 
люті ,вели робітничі ■кляси. їх домаганя 
були тісамі, що і в 1905 році, отже: знн-
щенє. царату, повна політична свобода рін-
нгчірава для^всїх народів, свобода органї-
зашй на економічнім поли ■і;освободжене 
поневоленого селянства. :. 

„Коли.вибухла веяикя європейська вій-
на, революційний рух плив уще широкою 
і сильігок? струею. Около ІОу, мілїонів ро-І 
бітннюв брало участь в політичних і еко•і 

„Російський промисл, обмежені 
же до державних замовлень і під охоро■ 
ною держави, показав ся недостаточннм. 
аби заспокоїти потреби держави підчас 

Івійни. 
Зелїзнича комунїкація не могла відію• 

вісти потребам армїї; бо зелїзннцї не m 
дн всилї сповнити своєї задачі будьто У■ 
транспортованю війск на боевиґі' фрош 
буДЬТО В ДОВОЖЄНЮ ЖНВНОСТИ І ВОЄИІІІ'Л 
матеріалів. 

„Російське чиновництво, зложене з при• 
хильників царя і цврнцї, котрі шукали ли-
ше за знсками^і котрі давили кожду про■ 
яву революції, показало ся зовсім неспо-
сібне до сповненя великої задачі, якої вп-
магала від них війна. 

ДЦо тичнть ся• російської армії, то во• 
на складаеть ся з двох елементів: зі селян, 
З яких більша часть не має зовсім шкіль-
ного образованя, і з робітників, які знали 
про.причину ріжних недостач і знали, що 
їх спричинило російське Правительство і 
російські вельможі. . . . 
■ „Революція в Росії— кінчить Л. Троць-
Кий — буде зростати і я думаю, що Росія 
перемінить ся а републику, основану на 
таких підвалинах як Злучені Держави. Я 
надію ся, що армія пійде разом з'і селян-
ством і з робітництвом, а ЧЇЄ значить цїлко-
вите усунене теперішного правнтельства". 

О-



пттинш ікн№о ищВтгт■ 
І їюйбреьке ■^Русокое Слово" (" 

1 .Г)12. з 16 . марта $ j i . ) дцгше; 
Нова Росія. 

Протягом, трох •днї• Росія переродила 
ся. Небувалий ICTQRHHHHU. момент, пережив 
наш рідний'край."" " 

Те, чого російський нарід бажав через 
десятки' літ, те; за •що він пролив моря 
к•рови, переніс кольосальні муки, ста.іо ся 
і епер довершеним фантом. • 

Росія тепер в руках її народу. ,Краєм 
управляє Комітет суспільної оборони, зло• 
жений з пГредставннків народу. 

Зрадник^••і запроданці, які місяцями 
підготовляли свою підлу роботу переда 
ти Росііо в руни ворогів"-- тепер, в тюрмі 
Цаййідьше зненавиджений, найбільше о 
гидннй з них убитий. 

Армія їто. стороні революції. Таж тспе• 
р ітна російська армія то — сам нарід, всі 
ті мілїони людий, конаючих на передових 
позиціях, працюючих до" знемоги позаду 

Страшний гураган війни заворушив б• 
кеан народного житя Росії. Насунули ся ве-
личезні хмари народного гніву. Вони запа 
лили, зіпхнула всьо то, що стояло на шля 
ху народу. 

Освободжений від кайдан зради і за 
проданства, нарід непохибно поспішить 
тепер до своєї цїли■--'до иобідн над внїш• 
ним ворогом, котра перестроїть Росію. 

Най жие Нова Росія! 

• Нюйсюемай ...Повнії .Мір•і." (ч 
^ 3 7 , u Мк•мартп) пише ; 

РевбАЬ'цЬі в Росії. 
Тс, що тепер дїеть ся в Росії, війде раз 

на псе в історію, як одна з найважнїйшнх 
її подій. Наші.діти, внуки і правнуки бу-
дуть говоритй"цро ті дні, як про, початок 
нової е ш ш г в історії людства. Російський 

' пролетаріят повстав проти найбільше зло• 
чинного з режімів, проти найбільше про-
кл'ятоіо і правительств. Нарід Петрограду 

Жігтан пр(отц найбуіьшо безлйчної і най• 
ьше кровавої з війн. Столичні війска 

стали' під червоне знамя бунту і свободи. 
Царські міністри арештовані. Міністри Ро-
мановаі ■верховоди •старої Росії, органїза-
тори всеросійсько самовласти посаджені 
народом в одна із тих арештів, котрі доси 
відчиняли свої ковані ворота лише для на■ 
родннх борцїв! Сей один факт дає прав• 
диву оцінку подій із розма"ху і сили. Мо■ 
гуча лявіна революції в повнім ході — нї 
яка людська сила її перепинить:-

Власті, держить, як доносить телєгра■ 
ма, Тимчасове, Правительство, зложене з 
представників думської більшости, ггід 
проводом Родзянка. Се Тимчасове Правії 
тельство - виконавчий комітет лїбераль■ 
ної буржуазії — не йшло до революції, не 
визивало її і не руковолилось нею. Родзян■ 
кн і Мілюковм підняті до пласти першою 
високою хвилею революційного прибою. 
Вони більше всього б'бять ся, аби не•̂ за1-
хлппнути ся•й нїм. Занивши місця, які ще 
не остигли по міністрах, провідники лїбе-
ральної буржуазії .готові уважати реаолю-
цію закінченою. Така є думка і надія все: 

сьвітової буржуазії. Міжтим революція 
щойно почала ся. її движимою силою є не 
ті , що вибрали Родзянка і Мілюкова. 
не у виконавчім комітеті три-червневої ду 
ми знайде революція свій провід. 

Голодні матери голодуючих дїтий обу 
рено піднесли до вікон камениць свої ви 
снажені руки - і проклятя тих женщин 
народу загомоніли наче голос революцій-
цого ґвалту. От де початок подій! Робіт-
никн Петрограду дали трівожний гудок, 
сотні тисяч висипались із фабрик на улицї, 
котрі вже знають, що таке барикади. От 
де сила революції! Загальна змова потря■ 
сла могучи•З. організм столиці, спаралїжу■ 
вала державну вдасть, загнала царя в' один 
з ного золочених закутків. От де ціль ре■ 
водюції! Війска петроградського сарнїзо■ 
Ну, як нанблизшйй відділ всеросійської 
армії, відповіли на зазив заворушених" мас 
і уможливили перше велике завойоване 
народу. Революційна армія — от до кого 

• буде н&гежати- рішаюче слово в подіях ре■ 
нодгоцїї^ • ■"•••. ■ 

Вісти^які ■ш маємо тепер, неповні. Бу■ 
ла боротьба; Мінїстрй монархії не уйшли 
без битви. Шведські телеграми говорять 
про зірвані мости, про перепалку на улі̂  
цих, про повстале -в провіндіояальних мі 
стах. ^Буржуазія, зі своїми полковниками 
І•нгельгардтами і- цензорами Тройськими 
захопила власть,'.абн. „удержати• порядок''. 
Се її властиві слова. Пер.щиА.маніфест Тим-
часового Правительства призиває горо-
жан до спокою і до : Мирното'занятя. На-
че бн вишляМоаувана робота народу до-
вершена, наче би зелїзна мітла революції 
вже вимела до тла реакційну нечисть, ко• 
гра віками скупляла ся кругом покритої 
беачестем романовської династії! 

Нї, заскоро Родзянки і'МілюкоВи заго-
ворнли про порядок, і не завтра ще насту-
пнть спокій на заворушень Руси. Верства 
ї•ї верствою буде п і д н т ю т и край -^- всі у-

... .-.^-.^е... ... 
гнетені, обездолені, обрабовані царизмом 
і правлячими клясами — на цілій безмір• 
ній пррвтррвяяі•вс^роАіійськогткірі•и 'Н•чкк 
дів. Петроградські діоди се лише початок. 

На чолі народншцмас Росії революцій■ 
ний пролетарівд: сповнить, свою історичну 
задачу: він прожене монархічну і дворяц-
ську реакцію зі всіх її прибіжиш і про-
:тягне свою руку пролетаріятови Нїмеч-
чини і цілої Европи. Час бо вже лїквіду 
вати не лише царизм, але і війну. 

Вже друга хмара революції прокотить 
:я через голови' Родзянків і Мілюкових, 
стурбованих приверненем порядку і згоди 
з монархією. Ів.власного свого лона рево%І 
люція видвигне свою вдасть,— революцій■" 
чий орган наооду, ідучого до побіди. І ГО■ 
повні бнтвн г головні жертви ще попере■ 
ду. І лише по них наступить повна і цїя 
ковита побіда. 

Останні телеграми з Лондону говорять 
що цар Николай хоче відректи ся престо 
іа в" користь свого енна. Тим способом ре 
чкція і лібералізм хочуть спасти.монархію 
і династію. Запізно! Запізно! За великі є 
проступки, терпіня і розмах народного 
гніву. 

Запізно, слуги монархії! Запізно, лїбе 
ральні гасителі! Лявіна революці"' 
а рух — ніяка людська сила і і не спинить 

Нюйорськнй ,,Русекій Го.юг" (ч 
38, :і 16. мирта б• р . ) шнне : 

Росія колишать ся. 
Все тревожнїйші і трсвожнїііші прихо 

іять вісти з Росії. В нутрі того обширно 
го краю колишуть ся народні сили. 

Війна сколотила народну гущу і веде 
її до стихійних переживань. 

Війна родила народних героїв; війна 
іродила голод; війна зєднала Росію кру 
гом державної думи; війна розтревожила 

КЩ мілїоців людий, передтим дрімаючих 
і мало інтересуючих ся історичними та су 
спільними nepe-живднями 

Під гарматними вистрілами і під ревом 
боротьби на житє і смерть зроджуеть 
і виконують ся нова Росія, з дуже широ■ 
кими суспільними та індивідуальними пи 
ганями. 

Між російською бюрократією і росій• 
ським народом все більше і більше заглу• 
бляють ся окопи, в котрих закипіла битва 

Російська бюрократія стараеть ся осла 
жти державу і привести її до мира з Тев 
тонами. Російський нарід не хоче того 
мира і має намір бороти ся до кінця, 
цоки не положить ворога на обі лопатки. 

Нарід терпить. Нарід змучений. Нарід 
змордований, але він хоче, щоби ті муки 
яннсслн його на новий сьвітовий шлях, 
котрого жде ціла Росія, на ШЛЯХ красню 
.'вропейсікоі. культури,, на шлях політич 
чо-економічної независимости, на 
іідродженя всього славянства. 

Державна дума стала майже сьвятннею 
аля Роси, ••матерню її надій і мрій. Нарід 
:тоіть за державною думою, бо вона і ли-
ше вона може привести Росію до побіди 
над ворогами. 

Правительство знова розігнало держав■ 
чу думу, бо дум^ знова заговорила мовою 
Свого 'народу"'і їНоМГ'зажадгглл звіту 
діла і наміри. 

Дума стоїть пука в руку з Англіє 
Францією, а правительство стараєть 
зрадити тих союзників і привести' Росію 
до мира 3 Німеччиною. 

За час війни російське правительство 
перемінило 48 міністрів і преміерів: 49-ти" 
мінїстер-премієр, князь Ґолїцнн, душею 
тілом ириналежнть Німеччині, туди він 
гягне Росію. 

В Росії неспокійно. Росія стоїть на по 
розі нових великих подій. Сим разом на 
чолі заворушеного краю стане не случай 
ний агітатор, а сама державна дума, 
трій, всі крім найбільше загорілих реак 
піонерів, зєднали ся в одно, в імя бороть■ 
би за економічну независнмість, в і 
ротьби за політичне розкріпошене, В JMĤj 
боротьби до повної побіди. 

Нарід головує. Обі столиці' не мають 
хліба на завтрішний день. І се стрічаєть 
ся в тій безграничній Росії, котра без осо■ 
бливих старань спосібна прокормитн і с 
бе і цілу Евр'опу. 

Нема шляхів і конечної державної с 
стеми. ВюрокріГгична система прогнила 
неспосібна для великого діла відроджено 
го народу. 

На боевій лїнп" зібрала ся величезна 
народна армія, готова до наступу. ' 
ступу нема. Н 

Після слів бувшого американського по• 
сла в Берлїнї, Джерарда, російська армія 
стоїть бездїльно тому, що більша полови■ 
на амуніції не має аартости. Російська ар■ 
мія має амуніцію, котра не влізає в гар 
мати. Є порох, та, не вибухає. 

Позаду .'армії гори амуніції, та амуніції 
все таки нема. А за всьо то відвічальне 
ТіравитеЛьство'," Кдтре не відвічає перед 
держа'вною • ду'мрит і відкинуло від себе 
народну• ■яЬиі•г.■""^ 

Коли би•вся рбсійська армія мала до-
статочне число аиунїцїї, то пбнад дві тре■ 
ті тевтонської армії мусїли би бути на ро■ 
сійськім фронті. Англійці і Французи без 
особливих зусиль'проганяли би ворога з 
Бельгії і •Франції. '• 

Державна дуМа підняла голову і отвер^ 
ітоіізаг0ворвлап"ціо 'для,ровної побіди є по■ 
Wpione "полгрнчиа, вдасен• ойерта;•іЦ н^' ,и)• 

мецькій партії,, але иа російськім народ?. 
Російська Дума .заговорила', •по нарід 

голодує і є погрібна широка суспільна ро 
бота для негайної достави жнтсвих засо■ 
бів-д■ ч . 
, Державна дума заговорила про голов 

;иу політичну точку, про відвічальне м^нї 
стерство і про вкорочене бюрократичного 
самодержавя. 

І російське правительство указом царі 
розігнало думу, а з-нею і раду", аж до луч 
ших часів. 
' 1 російське правительство, після старо 
го звичаю, почало кормити голодних ж 
хлїбсіМ і карто(рлями, а кулями і нагай 
ками. 

Голодні не мають права протестувати 
проти голоду; вони мають одно право -
право бути висіченим і збитим. 

Голодні промовили і жадають хлїба. 
Хліба жадають всюди, не лише в столн• 
цях, 'але ї в,'ин'ших 'містах, у многих гу■ 
бернїях. 

Російські газети- подають дивоглядні 
ціни на нзйконечиїйші продукти. Рубель 
подешевів' 'ійанже втроє. Підвисшила ся 
платня робітника, але •не ПОЛІПШИЛИСЬ у-
слівя житя. 

Невдоволенє в Росії розлїтаеть ся на 
всі сторони і росте. Невдоволені міські ду■ 
ми, земство, село, місто, торговельний і 
промисловий нарід, невдово.іений робіт■ 
ник, а навіть тіравнтелі.ственний чиновник 
і духовенство. 

Росія хоче побіди. 
Росія переживає великі внутрішні події. 
Велика Русь воскресає у всій красі сво■ 

еї казочної сили. 
З великим воскресенем горячо , з гли-

бннн зворушеного серця ми, вигнанці, ви-
таємо нашу далеку і' близку вітчину. 

Іван Окунцов. 

ДО відома Місцевих Комітетів 
„Українськоґо'.Дняи.. 

УПРАВА УЙРАТНСЬКОТ г^АДИ ЗАМОВИЛА rfA П О Т Т Е Б И „УКРАЇН-
СЬКОГО Д Н Я " : 2,000.000 ВІДЗНАК (ТЕГСІВ) ДЛЯ ЖЕРТВОДАВЦІВ,-75.-
000 П У Ш 0 Н ДО ЗБИРАНЯ ДАТНІВ, 50:000 ЛЕНТ Д Л Я ЦОЛвгТТОРІВ. А 
КРІМ ТОГО ВІДПОВІДНУ СПІЛЬНІСТЬ ЛТОТ, РОЗКИДОНГ РгЖИМХ і н -
ФОРІИАЦІЙННХ письм і т; П. УСЕ ТЕ ПІ МНЕТЬСЯ РОЗСИЛАТИ око-
Л0 1-го ЦЬВІТНЯ Б. Р. 

ПО ВСЯКІ ІНФбРМАЦІТІ ЗІ ВСТМ14 ЗАМОВЛЕННЯМИ ПРОСИМО ЗВЕР-
ТАТИ СЯ НА І Д Р € О ? ' ^ Ж А С Ь И О І РАДИ: ТІкААЙГІА^ UUtiAflCB 
of АіаііідіІ^йаМтниі? ах-rYO^t&t^is, Y. 

я 

ХЙРДКТЕРИСТЙКД НННІШННХ 

Павло Мілюнов. мінїстер загранич 
них справ. — Є ні її пайважиїйпіою п 
(•оиіістостпіо І! ІЮІіІ.М ПрОВІЖ^ріІЧНІМ Іірп 
niiTcii.t •гиі. Пуп ніЮфосором МОСКОІІ-
ськаго унїпсрсіггсту it ІЯ9Я році. Тог 
року :гл арешту пал а його поліція на прн-
каа п.іастий ля його поступові погляди, 
Просто ;і КЛІК•И ііоиоли його перед і•уд. 
,.судили" і ішс.іали. на Спбір. Підча 
свого побуту ми Свбірп пін ііашісл 
знамепгоу брошуру;' ..Історія російські 
культури". 

По двох літах побуту иа Свбіря про-
гнапо його за граяпцю і віл 1001 рок. 
приїхав до Злучених Держав. Почлвіш 
від 1904 року був нрлфесором пііка■ 
ГОВСІ.КОГО уНШ1.ЧК•НТПу. ДС ШІК.ІНДІШ чо 
рсз нять літ. Відтак иоверпув до Росії 
де визначив ся як•о знаменитий провід• 
ннк радвтської (констятуційно-демокра-
лічної) лартії і! думі. 

Михайло Родзанно, президент думи 
і екзекутивного номітету тимчасового 
правительства. — Нін с влцетивнм про• 
ВІДППКОМ ипнїіпної револпції. ЙОГО ро-
дина ПОХОДИТЬ :І ВПСОКНХ кругін. Ма€ 
двох синів, які Б пфіцпра■мя в царській 
гвардії, найбільше ііргістйвратнчиш ре-
ґіментї. 

Князь Юрій Львов. премієр. прези-
дент•ради і міністрів вкутрішних сп•рав. 
—Від ряду літ (. піп нанионулярпїншокі 
особнстостто її російських кругах. Був 
ире•.шдрнтом (Іоюаа Земств, найсиль• 
иїйшої с.усииіьиої орґапшції її Росії 
і г, чоловік широких поглядів. 

А. Ґучнов, мінїстер війни. — (і вій 
чоловік великих идібиостгій. звісний ор 
ґанїзатор і може одппокиЙ властивий 
ирсдставшік народу,, 

М. Шінгарев. мінїстер рільництва 
— Він прав живу участь підчас днску-
сій п думі. 6 а■щонвтим знавцем 
номії. Чоловік цільних поглядів. 

Веронський, мінїстер справедливо^-
сти. — в вія радикальних поглядів і 
одиноким чоловіком, який від ряду літ 
бажав перетворити Росію в репуолнкан 
еьку державу. 

Мануйлов, мінїстер просьвіти. — 
Вувшніі президент московського унївг•р-
снтоту. а тенррінінпй головний рсдак-
ТОр ЧіІСОПИСП ,.Py('t4vMI В•вдомости?. Він 
зрік ся професорства. КОЛИ в 1911 році' 
правптольетпо видало заборону вільпої 
думки. 6 професором економії. 

Р 0 Д И М Щ ! ВСТУПАЙТЕ ГРОМАД 
Н0 В ЧЛЕНИ УКР. НАР. СОЮЗАІ 

Українська Аптика! 

Й
оли потребуєте щонебудь нупи-

ти в аптицї удайтесь до нас. 
Замовленя. висилаємо почте• 
ю за послїплатою. Враз з за-

• присилайте 10 днт. на кошта 
пересилки. Пишіть по українсьни на 
адресу; , 

■ УГ H І T F. Р Н A R Я А С Т, 
ж;і•(ітоіе ЩпеЬ Bvpt, Я. UtMj t ' i l j , X. J. 

БЕЗДРОТНИМ 
СЙ^ 

American Ittraiiriairtjcliaiige, N E w E y 6 oSK S T N E ^?: 

пісня І МУЗИКА 
ВАЖНЕ ДОЯ НАШИХ МУЗИНШ. ДІРІГЕНТІВ І ВСІХ 

НАШИХ ТОВАРИСТВ. 
Вже помне ся міі иаіадьог т■орі■ МУЗИЧНИХ, ЯКИЙ 

висилаю кождочу на жадане даром. 
Хто хоче иатп яккйневудь твір музичний, вокальний 

або інструментальний, нехай вибере собі з мого катальо• 
Гі, а я йому відпишу замо■лений твір в поротнім часі. 
Переписане МДУИ сторони іиртмтуроіо■ ноштус 30 цен• 
ТІЙ. І ПООДИНОКІ ГОЛОСИ 10 центів. Сяодіючн сі в сей сло-
сіб за•о і̂ч■ ■•линим, бранми т■орі■ музичних, яаручаю 
отсю оферту ласка■им згдядам В■•■. Нодимцї■. L'lit 

Е В Г Е Н Я К У В О В И Ч , 
кіа х. ігцркііц su '.. PWnfi lpt i l i , Гп. 

Л Ю Д И , 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕНІЇ. 
а■ ог•я•шекя М ■ І Ц • И І 

H î щит• іл иижд• 
аіщеиі J — О г о і . 

1 UH1 

• СІЙ рубм■Л 
за од••рази•о 

М . С 
N жен-тьби 

ялатить с■ ■■ 
помішені, а за 

не npHHMVtCb. 

БЕЗПЛАТНО нік•ц.іпі.чо Гтт■Щ•тН іар'ннГі 
іік•нкоішГі кад€іідар ікі і.ІІ7 рій з. ціглішин 
даті.•лми. Пишіть Н адріг.)(: М. В. (іоЬІІи•і^ 
7Г. СІІіГІиип St., Now York City. 

ПРОДАЄТЬ СЯ САЛЬОН І РЕСТАВРАНТ і 
причини сч•■ртн в.іагиііі■.іи. - К. Kw.isniak, 
178 К 3rd St.. New York. N, Y 30-35 

П. В. КУЧКУДА a HIM Норку, .цим 
Ади. „С•об•ДМ свою док.іадиу м■лтсу. 
с.тні на подану нам лци•сх (513 Іеі 
почта лав'•рнуліі. 

ДЕ Є ДМИТРО БУНЬ? Ию•ДКТЬ з и•л Сиї 
Тінхш. пов. Дрогов■Ч, Гал. До Ачі■ріікн виіхаі з 
ст■ром краю н І!)1І у. і від тог• масу не ла•: і 
МСІ жадної вістки. .Хто б■ о ніч анан, нбо він ••ач 
лволиті. зіолоснтіі ся на n.ipccv: Mvkola Hun 
і;і 18th SU, Mi lwaukee Wiv ' 83-35 

Пошуную свого ів•тя ІВАНАІБІЛЄБРОВСЬКО-
(, J іюп Чоркіп. Гал, EJ Ачсрііщ irpeljpee він 

літ Хто його .uiati, аоо він сам. зво.інть аю.ю-
П см на адр•■сч: Justin,- МІ••Ьшхч sk.i. 17 
iriny SL, Si. Jolmsvilb', N. V. 31-39 

Пошукую мою Врпі 

CAM, зніі.пт. аголосити ( 
Uastvtafc, 17 Spring 
Y. 

ТИМКА МАСТИЛЯНА, 

Пошуную чого товариша 
НА. Він ПОХОДИТЬ ІІ се.і,і Раї• 

flTo'i 'u знан ді• пін її. ііг•г.унл 
ііониашу адресу; Nidi. Shvpl 
S..W Mill. СаІ,-

ГНАТА ГАВРИЛЮ-
іі, іюп. ('таннсл.иіін 

Пошукую 

Anastazia llodyi 
ПІНТІ•. Ра. 

ц■рл СИД0РНА ШЕРСТІЙ 

Прошу Всч. о. ВАСИЛЕВИЧА. в ляекпнг п..д:-
нн ceod адік■Си v нижній справі. - Stephen 
Sawib'.ki, ІШ Г•щІіоІ S r , St. Louis, Що, 

ПЛНТРОЛОЛНТ I T , АНДРІЙ ШШНцЬКІ ІЯ 
■ російській неводи. Пораз перш■і виданий прегарнии, 
■еликий портрет ■нязя гр.-иат. церкЕи. на дорогім має• 
ри, артистично винінчений. Постать митр. Шепт■цьиі.і.і 
с дорога кон•дому щирому Уираіицеви. тому замісць "■ 
стогидии), смаро■ил, плиион ■ конідій украінсьніи lajni 
видніти образ наиюго защитнима в обороні с■. цері.иі 

ЦІНА ПООДИНОКОГО ПОРТРЕТУ З ПІДПИСОМ 
ЛИШЕ $1 00. Можете його присдат■ в дистї або І■вм• 
ордером. Канадійсаних марок не приимасмо. 

Агентам значний опуст. 
♦;. к і,, Р І і н . і н і н м ; со ч iw-pt. 2, 

242 ІЛічІ lilth S t m t , .N.-H Vork. N. V^ I'. S. V. 

K 
Hywop 1—75 цнт 

ОЖДИЙ може бути сам ДРУКАРЕМ, 
собі пудедяо ГУМОВИХ 41 

фарбку і другі прибори, то 

іко. — Виробляємо ріжного рода г 
цїнї.'■ід 75 цнт. до $1.50. — Всі 
І разом з надежитостию на адресу: 

I k К Л І З М І Л К N V II Л It X І А. 
В. ТИі Str . i l , Х.•и Vork, .X. V. 

k. ІВАН СМІТ, ДІКДР УКРАЇНЕЦЬ. 
СПЕЦІЯЛІСТ ОПЕРАТ 

ДОКОНУС НАЙТЯЖШІ ОПЕРАЦІЇ МУЩИН, Жіі і -
ЩИН І ДГТИЙ, СПЕЦІЯЛЬНО ПРОПУКЛИНУ (Т. Г. 
НИЯУ). ЛІЧИТЬ З ПЕВНИМ УСПІХОМ РЕВМАТИЗМ. 
НЕДУГИ ЖОЛУДК.ОВІ. СЛІПУ КИШКУ. ПЕМОРОЯИ. 
ГРУБІ ЖИЛИ, НІС. ГОРЛО, УШИ І ВСІ СЕКРЕТНІ 
НЕДУГИ МУЩИН І ЖЕНЩИН. ЄСЛИ ХТО НЕ МОЖЕ 
ПРИЙТИ ДО МЕНЕ. ТО НАПИШІТЬ ЛИСТ І ОПИ-
ШІТЬ ВСЮ ВАШУ НЕДУГУ. ЗАЛУЧІТЬ МАРКУ НА 

ВІДПОВІДЬ. 

D R . J O H N S M I T H , J R 
K. 17th Strr-et, 

Годи■■ урядо■І: 1 
New York , N. Y. 

І ■ід 6—8 аечер, a ■ 
9но до 2-ої попвдудии. 
rreasnt 4493. 1 1 -

КАТАЛЬОГ Н А Й Н 0 В І Й Ш И Х 
КНИЖОК. 

пкі іціі-йпі) ВПЙІІІЛЛ з друку, 
висилаємо за дармо кождому. хто -

D до нас напише. Рівночасно з Ката- П 
П льогом вишлемо Вам цінник пост- П 

карток і листів на Великодні Сьвя-
та. Пишіть на нашу нову адресу: 

UKRAINIAN HOOK STORK, 
- 439 North 6th Avo., Seranton, Pa. n 

ТЕОДОР ЙОСОХОВСЬИИИ, замешка•иі в Лічбург, Па„ р■д•м. 
ці, по■. Броди, пошуиус с■осі жеХи Катерини, з дому Ґрандаш, 

по■. Зояочі■, Гааи-
іі чина. Вона ( 

д■а гор 

сс рід 
ніс у не. маленьиии. 

брам. 200 д•дяріа, 

ВІм походить 
Палагичі. повіт То■• 
мач, Галичина. Вміс 
ґрат■ 
мас навичку додава• 
т■ ■ розмові 
„ЄТ". Я перебував з 

жінкою через до■ший час ■ Но•рму. Хто. би доніс 
тему дам нагороду 50 долярі■. ч- Адреса: 

FP.DOK HOSOI'HONSKI, Нох 879, 

ієні де перебу■ас ея пара. 

LKKCHnt R(J. PA. 

MM HE Л І Ч І М О И Е В Н Л І Ч И М І Х НЕДУГ. 
ЗАПЛАТИТЕ ЯК БУДЕТЕ ВИЛІЧЕНІ . 

Ужи■асмо найлучшоі с■стем■ ■ ціан ■ядїченя хронічних иедут. 
Наша метода цілком правиль-1 

на. без бвлю. Маємо надїю, що І 
вас вилічимо, 

Довголїтний досьвід f практн-
на. дають менї право твердити, 
що моя метода як раз відповідна І 
в цїли вилїченя недуг: голови, 
серця, горла, легких, груди, жо-
лудка, печінки полових органів, 
нервів, катару жолудю, ревім-1 
тизма, зараженя крови, скірник 
іїгедуг І т. д. — 33 

R Ніг'ВІРЮ'В ЛІЧЕНЄ ПОЧТОЮ, j ^ 
ТОМУ, НЕ ПИШІТЬ ДО МЕНЕ, БО. НАВІТЬ НЕ БУДУ ВІДПИСУВАТИ. 

((К•Ц■1 мешиает• иедамм Н■) і 9 0 ^ •(Г■Окт• ді W'i •фісу, А і •С•. 
(■ста ■ас •гаяну і Сіаму ■А■ •т•арі•, •М ■•ж ■ас •■діи•тп, ц■ ■І. 

aOSArV; 4 2 N D S T . 
N E W Y O R K , N . Y. 

(около 7-ої Еоені) 
Уряду• щ•іи■ ■Ід ї • • • ї ■мат я• 7-•І мч•р; • ■едідю І си•та рай• ■Ід 

I^DPPEN, 

Вже, влйшла г друку дуж•■ 
весела оперета в 3-ох- діях 
ОХ! НЕ Л Ю Б И ДВОХ! 

Антонів І■. Нагорянсьний. 
Ся книжка надасть ся ппоп-
нї для аматорських теа-
тральних вистав. До відо-
граня потрібно всего 4 

женщин і 8 мущин. — Ці• 
на за прим. 25 цнт.. за 12 

примірників $.225. 
llauoiui'iiii і гроші ■•е■• 

лаііто дп: 
„SVOBODA", 

S3 Grand Streot, 
Jency Cily, N. J. 

К0ЖДИЙ ЧЛЕН 
УКР. НАР. С0ЮЗА 

або 

ПЕРЕДПЛАТНИК 
. .СВОБОДИ" 

йоли пришле 10 адре-
сів своїх знакомих. до 
нотрчліх ..Свобода" не 
приходить, а хотїли би 
„Свободу" читати, о-

трияає Д А Р О М 
:-: ГАРНУ :-: 
К Н И Ж 0 Ч К У 

Присилайте адреси до: 

J „SVOHODA". 
83 UiaiMl Street, 

Jersey City, N. J. 



..... — тщщщ^щ $ —-д і 
Я В Н Н Я Р І Н 

М Е № І І М І ІІСП. 
. І Конференція пятьох говернорів. 
Як ми вже доносили в попереднім ЧИ• 

слї у філядельфїї відбула ся в суботу (17. 
с. м.) конференція пятьох говернорів. При• 
сутні' на конференції були слідуючі говер-
нори: Едж з Ню Джерзн, Вітман з Ню 
йорку, Бромбав з Пенснльванїї, Тавнсенд 
з Делавер і Гарріггон з Мернленд. Крім 
висше згаданих б^в також генералмайор 
американської армії Леопард Вуд, генерал-
адютлнт Барбер з Ню Джерзн, Стотесбо-
ри' з Ню Порк-v, Стюарт і ассистент Біри з 
Пенсильванн, Вікерсгем з Делавар і Вор-
філд з Мернленд. 

Конференція скінчила ся приречснєм 
всіх говернорів всїми силами приготовля-
ти свої стсіітн на случай конфлікту Злу-
ченнх Держав з Німеччиною. 

Головним референтом був генерал Вуд. 
Він нарікав на недостаточну воєнну пого-
товість і заявив, що правнтельство має лн-
ше одиноку фабрику крісів, а се в Спрінґ-
філд, Масс. Він сказав також, що треба 

1 найменьше два роки, аби сотворити добру 
армію І зоружити її як слід. 

Всі держави Европп иевдоволені зі Злучс-
них Держав. 

На ОСІІКСТЇ товариства „Приятельських 
Синів сн. Патрнка" у Філядельфії амери-
канський сенатор Джеймс Люіс з Ілліноііс 
заявив, т о взагалі всі держави Европи є 
иевдоволені з політики Злучених Держав, 
що може допровадити по війні до проти-
вмерикаиського союза. Небезпека для Злу• 
чених Держав полягає в тім, що по війні 
ворожі европейськ держави будуть жа-
дати, аби Злучені Держави впустили до 
свого краю Азіатів. 

Ракефелеро■а Фундація видала 8,240.080 
долярів в 1016 році. 

Ракефелерова Фундація оголосн.та звіті 
датків на добродійні цїлн. Загальна сума 
виносить 8.249.089 долярів, з чого 2.590.000 
долярів пійшло на жертви війни. Для на• 
родів, потернііпнцх від війни, Фундація 
жертвувала: 
для Поляків 5П ,000.000 
для Віриенцїв і СиріЙЦЇВ 590.000 
для Бельгійців 40.000 
для Сербів 30.000 

Крім того міжнародний комітет Юнг 
Мен Кріщсн АСОШІСЙШЄН дістав 66.5.000 до-
лярів; Американський Червоний Хрест ді• 
став 25.000 долярів. На основане медично-
го інституту в Шангаю і Пекіні (Хіни) 
жертвовано 1,06$. 147 долярів. 

Польський редактор оскаржив бувшого 
урядника в австрійсько-угорськім 

консулятї. 
Л. Вацстср, редактор „Тигоднїка Полі.-

ского" в Ню Йорку оскаржив о злодїй-
ство бувшого урядника в австрійсько угор-
ськім консулятї в Ню Йорку, Адама Ро-
мера. Ромер. як каже Вацснер, украв з йо-
го канцелярії 600 адрес польських та ин-
ших славянськнх родин. 

Дальше Вацстер зізнав, що Ромер мав 
прнобіц'ят"и англійській таґшіїі поліції да-
ти інформації про антн-алїянтських аіч•н-
тів, які висаджують в повітрє кораблі та 
фабрики амунїції. За се однак Ромер жа-
дав 10.000 долярів. 

:- лиши mm — 
І. Ш., ПровїденА •Р• Ай. Про тих лю-

дий• шкода навіть писати, бо вони' не за-
слугують на се. На їх кириню Ви 1 прочі 
українські громадяни не повинні звертати 
найменьшеї уваги. 

НІ II М І М І ІН. СОЮЗІ. 
ШО ПОРЬ', Н. П. Пр. .•в. Лпдрся і Остр. .еа. ОЛЬГИ 

иіншіяггь своіі членів і ■ui-юіці, швбя всі резон ври-
бтлп на мітінґ в справі „Укр•Івського Дня", котрая від• 
Оудеті ся в пятнвцю 23. март• в чеськії Нар. Будові 
пц ч. 325 К. 19. уд., тонно о годивї 8-иій нечх■р. Мозаак 
справа u с и м важна, тому кожд■В і кояца повинні 
явити сн. Також просить ех орипровадити всі дівчата 
і ес і і ІІОШІІВ, лин мп могли Всі ралом принести ак нвй-
ґ•ільшу поміч „Українському Днг•в■":-^-.!. Фгдяияк, гокр. 

ФЇ.ІНДГЛ.•МЯ. h.V. Подасть с і до відома, шо мітінг 
і'•р. і я. Пасидія. від. :Ш. відСіудпь Єя в не діло дия 25. 
в і ■ т о іпдяні 1 -т■а• ппподудни в галн Тов. Укр. А■. 
ГороЖМ, Я22 11. Френклии стр. Просить сн. що■'•п всі 
член■ явили ся П один u сен чітіні. Г.о І дуже ваяиі 
снрави до полагоджсня. Нудсть ся црпйнатн нових члс-
ніп до Г.раті тяі і їй У. Н. р■Ф■•і Котрий член не явить 
ся. заплатить кару иіі•лл ухвалі.' — 1. Жмутнн, вредс; 
II. Шчідадн, к а с ; І. Сорока, г.кр. 

ШПАГО, ї•ї■ І'.р. 

І СЯ дия 25. нарта в лвнча 

ПОЗІР! УКРАЇНЦІ З НЮАРКУ! ПОЗІР! 
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОГО ТОВ. „ПОДІЛЬСЬКА СІЧ' 

І о В И Н І н. 

відбуде ся представлене 

„ С Е Р Е И Н " 
драма в 5-ох діях а 6-ти відслонах образ історичний 

В СУБОТУ, ДНЯ 24. МАРТА 1917 Р. 
І! (' К N Т В A L II А І, І„ 

SSI SpriBKlW'l.l A v c . Г.ІГ. МОГГІЯ А■СЦ Newark, N. .1. 
Початок о годннї 7.30 вечер. 

Ціни місць: 75, 50, 35 і 25 цнт. 
Штука ся буде виставлена пораз перший в Нюлрку. 

до котрої долежено всяких старань, щоби ся штука ви-
плла наскрізь добре. Чистий дохід призначений наУ-
краінсьний Народний Дім в Нюарку, Н. Дж., тож не по• 
винно нікого забракнути з нюарсьних Українців. 

Хто не прибуде, буде опіс.іп жаяувети' — Паияіай• 

ттшп 
ПАТЕНТИ 

ВИНАХОДИ 
мо до оя•т 
ня. Надежитість ■д• 
воиатсьиу з а в и т • о ї 

паперів до зан•дьддваня І 
^ сунків ЯК І 

будете вдоволені. КнижеЧк• 
. о•исом як патентувати, „ЩО 8ИНАХОДИТИ" і ■•рада 
ПАТЕНТОВА ДАРОМ. Офіс наш знаходить с■ та■аж у 
Ваиінґтонї, бо ВАШІНГТОН с місцем Патентового Уряду. 
Пишіть по українсьии де одного з наших офісів: Іоо■ч-

Ш Ш І Ш И Р Ш PATENT 0F1CES, (S.) 
309 Broad m y , Xew Гогк, fi. T, 

У КРАЇНСЬКАКНИГАРН^ 
in. Т. ШЕВЧЕНКА 

я всякого Л ■як■і склад кцянк 
Історії, повісти, 

байкит- казки, поезії, співанники, ■ 
молит•енникн. образи патріотичні, релігійні І много . 
ших річ■•. Пишіть ■о натальоґ м• адресу: 16 

І K R A I N 8 K A K N X H A U 5 I A , 
1в8 Е. 4tb Stree t , N e w Tork, .Я. 

ПОЗІР! Небувала иовісті ■ Америці. При. 
гадайте собі старий ира■! Виро 
бляю ПРАВДИВИЙ СТАРОКРАЄ. 
ВИЙ ОЛЇЙ з иоиопельиого сімп 

Хто хоче тепер на піст собі замовити, нехай напише на 
пои■зту адресу, а иождому вишлю почтою до його хати. 
Лод•йте мою адресу сво■у гросернииеви і скажіть, що■ 

шгору пробку даром, 
кварти 85 цнт. враз ; 
грішми шліть на адресу: 

к. гаї 
KM North s i h St. . 

Ч(ш• не прииізнит■ її приходу? 
Болгар■ ЖІЮТЬ довгі рокщ.' Ваяя 

стаішоть ся жити що найме иьше 
100 років. Віднайдене шмш з ї д в ^ . 

IpoHHTj. їх організм лід многнх не?-
ftvr і заиевнкні їм ДОВГИЙ ВІК." BOaV 
гари є си.іьнпмм людьми. їх нені f 
ли і рожеві лиця та saot'siicw нвТ-
ред нервовими болям■ головіц. рев- 1 
матизмоя", дисаецсівю, неттраінї- "" 
стию, запором, дав їм свобідпе euitt 
і сьвідчить ігро їх здоровли. В А-
мі■рнці находить ся понад I50.00Q, 

І̂ іюдиІІ, які• УЖИВАЮТЬ Болгарськктй•І 
Кровний Чай, уважаючи iioro І 
одинокшї тонік її■ скрііиеіі■ тіла 
уздоров.ісля кропи мущіш. Жі̂НЩИН 
і д'ітяй." Сеі чліі усуне иррестуд; 
протягом одної ночіГ, убь ґріп 
ааікіоіінт!, ::;н:плещ,і. 

і свого штору. На І 

ІЧі І lad.•Ірії in. І'а. 
і плейзах пошукую. 

. ЯДРОМ ДНІ КІІ1ЛЕПВ 
ВИСИЛАСМО ФОТОГРАФИ ГАРНИХ ДІВЧАТ. — 
Адресуйте:" • ї " " 

THE AMOR NOVELTIES CO., 
Б37 Knst 17th StrrM, N.-n York, Я 

Т Г В П Л І І ІИШ.І•■О кождому наш 

ДАРОМ-Ні™ гральні, ■існї. бібі 
других цікавих книжок. Також ■і 
годинників, бритов. Грамофонів і 
менти. Пишіть сейчас на адресу: і -■•" 
UKKAINSKA TOIH0VU. 1926 W. Huroa St., Dep. 4. Chicago. 111. 

ііілсндарі і миого 
їдасио велиинй склад 
■сяні муаичнГ інстру-

ЬРУКЛИН, Н. П. ПОЗІР! 
і св. ДУХА 

и. 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 25. МАРТА 1917 Р. 
О ГОДИНІ 7.30 ВЕЧЕРОМ ТОЧНО 

в церковній гали, 160 Норт 5-та улиця, 
Бруклни, Н. й. 

— ПРЕДСТАВЛЕНС 

„ВИХОВАНЕЦЬ" 

, отримав КАТАЛЬОҐА N! 2, т 
няні пише за ним. У нім'с '■айио■іяші ■нижи 

іітні, иауие■і. історичні, набожні, театральні І ио 
іамофони, годинники, бритви, машини до писан 
то инших цїиавих річии. Залучіть кілька марок н 

U K R A I N S K A K N Y H A R N I A 
г W . Er ie S t . Dpt . ТІ. C h i c a g o . 111. 

Про успішність сі•ю и ю шипе 
ц. Маисіім Фр.шкеви'і, 4 Кярлаіі.і 
у.:.. ІІю Ііорк, слідуюче: 

„Будьте ілскпві прислатп до мого 
ПИ■ТЄЛЯ одну пачку Во'ларськоіо 
Ь'іювного Чакі. Сі•й ЛЇІ: чене відродив 

-ти дав мені молодечу сплу і енер-
r(av. Я ВЄ розстану ся і еям ліком". 

Одна в(".:ін;.і фамі.іпіі:а пачка Гшл-
п р с ь м г • Кровного Чаіо. нка впста-
ие на Гі міснців. коштув одного до-
шр;і, а І) пачок S3 00 . Належнтість 
враа ^амовленсч палежить висіГ.іатп 

MARVEL PRODUCTS-CO., 
і M.uvel Bldp.. Pittsburgh.. Pa. 
У В А Г А : Коли хочете , щпп поси. і -

к'у заогзпечі•нп, то пр::ііі.іїті, о 10 
Щіт . оі.іьш.•. 

( A t i v . ) 

EXTRA!!! ДОРОСЛИХ! — ЗОВСІМ 
іасмо опис дужо цікавої І 
lit містять ся ' ■онад 500 
гщин в гарних еозах. При■ 

THE AMOR NOVELTIES CO., 
' ВМІ lTtli Strpt-t, Nen York. If. Y. 

Івась, n д 

Олеся, I I в 
Омеаько, Г 

1-ий Гість 

Ярося . . 
Дуня . . . 
Харлаияій 

Дівчата. 

ггина .J. . . . 
дитин. . . . . 

вихованець . 

парубки, шно 
Діріг'ент і режісер 

УВАГА 

дяк . 
ярі. — 

Маг■ 

Ді 

-на Катерина. Мусїи 
п. Федор Андреячун 

на Катерина Кузьма 
п-иа Аниа Гарматюи 

л. йосиф Шишораи 

. п . Василь Третяк 
Лндрей Пвв.іишин 

Василь Данчевський 
п•на Анна Лотоцьиа 

ія Васьио (Дмитраі 
п. Мих . Іл Машталір 
ть ся на Уираїнї. 

. ВОЛОДИМИР К А С Ь К І В . 

Цїна тікетів 54) 
Поааяк иріс 
щоб госгї, к 

. Дітии старт 

я буду 
отрі пр 

Хто хоче мати добре місце до 
иет зараз. Сели не стан 
мі собі винні. 

Дорогі 
дуже і•арн 

25 
ть 
ичдг 

для Вас 

Брати і Сестри: Отсим 

не, бо вось дохід прпзна 
церков. Нехай не буде 

релста 

ОМІЖ ■Л■ 

центів. 
ід числами, длятого 
ть з дітьми тримали 
сн за половині т н и . 

Іиета, то будете са-

запрошусио Вас на 
. Прибудьте чис.іен-

ашу місцеву гр.-кат. 
одиниці, иотраб не 

■ЮСТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Т. ІІ1ЕВЧЕНКА. иождий сьвідочий Уираїнець 
повинен иупяти Бюст (погрудс), виробленні. 
з ііпсу. відлий дуже гарииі, широкий на 12 

ісокий на 16 ца•'.їв. ЦІНА ЗА ОДИН 51.50, З 
ПЕРЕСИЛКОЮ $2 CO. — Замовляйте споро, щоб не бу-

из адросу: 
Г К В А 1 X Я К ,1 Б N Y В А Н Я І А. 

Г.І- І'.. Till StrrcU " і X . " York, X, 

МУЩИНИ 
не осягнувши успіхів 

ПРИХОДЯТЬ ДО МЕНЕ 
БО Я ДАЮ ПОМІЧ 

скоро і з■ малу цїиу, у •сіх се-
кретм■х і хронічних недугах му-
щин. як ■рим. ЗАКАЖЕНС КРО-
ВИ. ОПУХНЕНЄ ЯДЕР, ЗАПІР, 
ОСЛАБЛЕНЄ МІХУРА, ВТРАТУ 
СИЛ, БОЛІ КРИЖЕЙ і •с і инші 

Н заразливі недуги. 
ВІДВІДИН; ПОРАДА ДАРОМ■ 
Послугуюсь наннояійшими м•тода-
ми як прим. Проф. Ерлїха 606 і 
914, IUo-Садьаарсан, Гоиореа Вдс-
сіне і Реяматіи ФкляКоГен, які гва• 
рантують певний успіх ♦ез ■трати 
часу у Вашій праці. 1!И— 

DR.HANNEN, 
СПЕЦІАЛІСТ І 

146 Е. 14th S L , N E W Y O R I Q N . Y. 
Години ур■до•і: щодня ■ід 9.іраио 
до 3. веч., в неділі. І сь■ятД„■ід 

10. рано до 2. ■еч. 

ХОРІ тадйі• 

З лаа-аа д • е і р о и ■а ртж вітд•Дб ІОжам 
■у,в Уср•і■ам. Прадиал• с о в , - " • 

в іа сжііьх■ ир■м а уир•-
е■вая atata. Воа■ Вам атдв• аадс■Ьо аадаа ■рс-
бувжм рілглп ііжарсга.і.лмдя ■Ці ї ■ й і, щ• 
Ваш от•■ адоро•х■ ешь ■огі•■т•сц оаараД• J 
твої. с•Лчол аав■апава-да-. . . — . 

Dr. LEONARD LANDES 
Вів Ва■ Щпоа■то дарок ■орад■о, ато Ва■ 

роб■т■, аб■ іїаатв ■ о т оі•ро■и■ і у м о и п 
Вам о вашіі. • ш в і . Лчу jau •еро• 20 alt а 
дтор■м у сні юа ■сі ■•дуга, ж■: осжмбаюн, ■а• 
іровію ар•а■, ■•дуг■ жолуджа, с♦р■• ИП■П 
i l l 1 1 а — І Я У — 

Ведут■ втаю•і 1 ■орвогі Лчі ■• ■о■оч■д■ 
е і и т р а і в а і аяаратіа 1 „X дучіа , черва акт 
илрегдадад) В■ т і ввугРв"ВДСт■. В • вожд•і ді-
к■р посідав ті апарат■, дДятого, що ■ов■ дужа 
дорогі. Рояміджую тааож ■ов хвжіч■о. Be а и - . 
мада■т• ■а •автра а се ічас нр■мдіть до в ^ 
■ото ■СІ■ 

Сг.ЧагмІез, 140 r n t 22nd Ятвзї (■я•ми.'' 
Leiinptoo 4 3rd Aw.), Rew Тотк.. 

Год■в• ор■аігть: •Ц Ю. раж• до 8. •еавр• І Д О E A S T 2 2 S T N . Y . I 
В ягяілі ■ід 10. раао до і. пополудня. 

ППОІОІ UflDIPTLT Тис1■вІ ді•чат, ж•нщин, молодців І мущян зівдяч 
ІІиОІГ: m i B l u l D l с••ю ■о•ну, гд•дау ■і руж■ту церу „КРЕИОВИ МІ 

ДОСТИ" а особливо вилічене зморщків, • • -
сняник. знаків П• •іс■і, прищів, чиргиів, ли• 
шаів. яуаавна віяірк, ч•рвон•от■•в••р■ І но-
са, еідмор•женп ух 1 •с і ; прочах н•и•ст•-

I недуг шлір■. Дяц■. рук, таї 1 иож-
I дог• члена тіда. ҐАРАНТЇ€МО, Win ІІяь-

ки уямссвгв чудесного Срадст•а, мусить ся 
яозбуги сих страшних долеглявостиі. Цїна 
слоїка раюй з пересилкою, дише ОДНОГО 

Перед уяіиим. ДОЛЯРА. Листи 1 гроші посилайте на адрес у і По у■ 

п■ M B̂OBiiKwsKi і со^. bey, аа. . і9в•Е. m.&t, -.s™ fork, х. т. 

- 6 пДИНХХОДИ-щд 
8 Ми. як п 

мі, в мої 

ПРИНОСЯТЬ Б0ГАШВО 
■ І І ■ І І І І Ю ■ І ■ ■ ■ . . 
антааама вииахід^.-t■ д і г т а аввтраит т•а чаась- О 

іі, в котрім РУЧИМО за воігтівте-ламаіугтв^о• звертае■• иавіх •л•о- ф 
катоьку имежаЛсґь . ' ^ -

Провірюаанс, чи ■ажахід надає ся до опатак■о•зля пояагод.ч.усвіо ■їл-
ом БЕЗПЛАТНО. Пишіть ще нині по УКРАІКСЬКМ на поааішу адресу 
0 ■сякі! поради і •пояспеия, •й . І книнівчиу а УКРАЇНСЬКІЙ мові, ко-
ечно поірібну для коясдото винахіди■нг. котру аисилагио на жадвнс 
ождому ДАРОМ. "• 2о-:М 

R. MORGAN Е Ш О П & CO., 
патентові адвокати 

Woodward Bldsr. Waahinertdn, D. C. If Voi ЗОаСЗІГЗОІ 

iFn — 

і поепсше Згадані 

а розри 
ь зрозуміти core і 
гтче небесний •ідг 

— Не забудьте 

Експльозія в Кольони. 
З Амстердаму доносять про експльозію 

в фабрицї амунїції в ІСольонП (Нїмеччн-
на). В часі експльозії мало зптнути кілька 
соток робітників. 

З мочарів Німеччина робить урожайну 
рідю. 

100 квадратових миль мочарів в повггі'УИ — " " '""^ЕЗИП 
Гузум, в провінції Шлезвік-Гольштанн, Нї-
меччнна, підчас війни перемінено на дуже 
урожайне поле. Протягом двох літ тисячі 

.полонених працювали коло тих мочарів, 
аж доки не зробили їх цілком сухими. 

Мннувигої осенн висипано'там сотки 
тон вапна і змішано з землею. 40 квадра-
тових миль, зпсїнно вже озиминою. На про-
чих 60 кв. милях з весною будуть СІЯТИ 
овес, ячмінь, горох, сочевицю і т. п. Ко-
лишні майже цілком безвартісні болота 
вартають тепер кілька мілїонів долярів. 

Болгарія і Злучені Держави. 
Болгарія урядово заперечила, наче би 

вона носила ся з ДУМКОЮ зірвати дііпльо-
.матичні зносини зі Злученими Державами. 
До сього вона не має ніяких причин. 

Болгарія не має підводних лодок, не 
Чц€ воєнної фльоти, котра могла Зн що-
небудь рішати. Вона має лише кілька тор-
п■едоВііїв t 3 чи 4 зоружені кораблі Hâ  Чор-
нім морю. На Егейськім морю Болгарія 
не має ніяких зоружених кораблїв. 

Яким жеж способом Болгарія могла би 
ломити міжнародні права за помочию без-' 
оглядноібльокадн підводних лодок, як се! 

.роблять Німці? 
З другої cTopqnn Болгарія відносить ся 

до З'лучеііих Держав з великою симпатією 
і вдячностикі. З, початком свого істнованя 
(о'коло■бО літ), яі̂ о держава, Болгарія бра-
ла'примір з демократичних засад^ Америки. 

„Роберт Каледж" над Босфором був на-
уісовим закладом, котрий дав підстави дер-
жавним,.-мік•жам, адміністраторам і страте-
гіка.м Болгарії. І нині Болгарія, котра під 
огл'йдоиііауїа^едрганїзації та економії сто-
їть на першім місцй таі'ж" балканськимн 

.державами, завдячує се лише кільком му• 
. жам, які виі"ішли з академії Роберта. 

Болгарія корнстала з місії амернкан■ 
ських професорів, які допомогли їй сотво• 

і рити демократнчне WHTC. А намить про сї 

труду і праці 

Р У С Ь К І І Й Б А З Д Р 

".АЕ5-іг SKW'S ШРМ- ЛІ ВІ■І■Ш 
Книжна If? 2•г■й 75"цнт.; в■ 3-иЙ 40 цнт.;, N9 4 ̂ -й 

75 цнт.: № 5-ий 50 цнт.: № 6-ий 10 цнт.; N: 8-ий 35 цт. 
МАЄМО ВИШИВАНІ СОРОЧКИ I .КРАВАТКИ. 
Виробляємо також ґердан■ з коралнкі■ де годинників 

з гербом Унраїни, цін• одного ґердана з меиьших ко-
ралииів S2.5U. Січовий з золотим гачиом (3.00. Масмо 
до продажи иоралиии у всяиих кольорах, ■їй• 25 онт. 
за •лин бонч. Адресуйте■. 134— 
EUSK1J BAZAR 168 Е. 4th Street, New York, N. Y. 

і Ш ь ; Ш Р А Ї Ї Й Т Е ПІЯКА!!! 

•трнмвсте за 
Єсли замовити 

на два доляри, 
дармо ковнірець 
нрвїнсьг.ям прапором вартости 50 

ляри. то отримаєте за дармо унра-
їнсьиу краватку вартости 51.00. 
Нвзабу•айте прислати двоцентову 
марну на пересилку катальоГа. — 
Адресуйте тви: :!;і-:ш 

М. J. І. НЛ.ХКЛ. 
319 К. 119 S C S e e York, ЬТ. Y. 

ЯКИЙ ЛІЧИТЬ У- ф 
спішно ХОРОБИ т 
ЖОЛУДКА, ЛЕГ- Z 

НИХ. СЕРЦЯ. УТРОБИ І НЕРОК. РЕВИДТИЗМ, СЕКРЕТНІ 2 
НЕДУГИ І ВСІ ХОРОБИ КРОВИ І СКІРНІ ВИЛІЧИТЬ В ЯК 2 
НАЙК0Р0ТШІМ ЧАСІ ТАК, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄТЕ ПЕРЕРИВА- • 
ТИ СВОЄЇ РОБОТИ. ХОРОВУ МАТИЦЇ ЛІЧИТЬ без ОПЕРАЦІЇ. • 

Його офіс в•ас нову машинерію до баданя І ліченя і•р•ій. Він ф 
иоя уж■■ав X-Ray машини а ■ ■ • нд•бхідна для лікаря. Перша візите А 
у иего за дармо тому, щоби переконати чи можна вилічити ч■ ні, •о- л 

іяи ие■илїчимої хороби він иебересь лічити. 1—12 w 
1335 ARCH STREgT, Ф 

FHIIJVDEIJHIA, PA. • 
9 Офісові год■ии від в. рано до 8. ■вчер. В неділі від 10. рай• а• 2. ■ м . Ш 
Ф Голосіть ся особисто, бо почтою а • лічу. Можете говорити по українсьии. ф 

• • • ф ф • • • • • • • • • • • • • • а • • • • • • • 

• Doctor WASSERMAN, 

повідь Божу. 
У ьогу, а решту про-
церквою. Тим, що не 

повторимо отсими слова• 

на день 25. марта с. р. в кеді 

КОМІТЕТ ПАРОХІЯЛЬНИЙ. 

П О С І Л У ГгОшйй ДО КРАЮ. 
по звичайній почтї, або Бездротним 

Телеграфом 

100Корогі12ДолярівЖінко!і 
ТЕЛЄҐРАФІЧНО 

від якоїнебудь суми о S2.50 більше. 
Висилка грошіиі під цілковитою 

ГВАРАНЦІЄЮ. 
1000 КОРОН 120 ДОЛАРІВ. 
П■аііть сще днесь до Ма•г•) 

УКРАГгіСЬКОІ АГЕНЦІЇ І КАНЦЕЛЯРП 
S. HlLAilOWYCZ & WEIL CO. 

1 9 3 G R A N D 3TR.. JERSY CITY. N. J. 

ДИПЛЬО■ІОВАНА УЧИТЕЛЬКА З КРАЮ 
слулачка июйорського уиіверситету уи■ть анГлІІськогв 

пана та приготовляє до іспитів до одержана вмерииаи-
сааих горожансьиил ■аперів. Підготовляє таиож до ш■ІД 
врвм•словиі: тммїч•■а, механічних І торговельних. І■• 

" ї■ї або п■сеиші уділюе: 07— 
e U L I t t b S t . Яеи Teri, Я. Т., Т•І 

Перед ужите• -f io yieimo 

Шь ВЕСНЯНКИ, jjb 
; ■ ' ■ля■и иа лиця, пр■• g ^ H ^ ■ 

^ ■ ^ В ■и. яішаі, 1 ■сяка ^ Н 
^ H I B V "•частість на тілі, ^ Н И Р 

^ ^ ^ ^ V ЇНЯИИГГЬ аілковяте ^^^ШШі 
' І І ■Ід гвараггіею ні-

а а ■ ■ в ч . ■од■ ■в вернуть ■в а■в■Яв■ь. 
яількаразовім ужите східної краси ■ м п „ А ■ • • " . Цім 

Накояи горівка 
іе спалила ще 

піякови жолудка 

простягне руну 
по свою офіру— 
РАТУЙ ПІЯКА! 

Єсли твів ■уж єсть пія■ом і тр•• 
тять тяжко запрацьований гріш на 
горівну і ииші напитки, а через 
ЩО і ти терпиш недолю, УДАЙ СЯ 

по ПОРАДУ, котру ДІСТАНЕШ ЗОВСІМ ДАРОМ, ЯК 
се зробити, ЩОБИ ТВІЙ МУЖ ПЕРЕСТАВ РАЗ НА 
ЗАВСІГДИ ПИТИ. П е р м • тебе не коштус ані одного 

2Ссв—38 

Dr. KOLER,1 
638 Penn Ave., Pittaburjr, Pa. 

Л І К А Р 
(го•орить по уираінськи) 

DR. KOLRR с 
одиноким лікарем а 
ПітсбурГу, котрий 

ф•еоду, 
сверблячиу,1 

ирофули, недуги міхура і ннШІ, поЧ 
- нечистоти ир•■а а б • блудів 

— особ■ет■: яоч-моя•дости. Годоеіть с 

□4aчч^^s^^frь^^^sмc4Zs^aкнBtЧьЖ^^ 

раз і ■ІДУЧ. 
поганого налогу, 

с по пораду, а м■ рад• дамо вказівяи. як 
ЩОВИ П1ЯНСТВ0 ЦІЛКОВИТО ВИКОРІ-

НИТИ. Порада нічого не коштус а користь ■елииа. — 
■"-юс■тись нож■а особисто або написати даст до: 

THE AMOR NOVELTIES CO., 
53? East 17th Street, New York. N. rY. 

П О Д я K A. ^ " . 
ДО ВПОВАЖАНО! ФІРМИ 

THE AMOR. ХОТЕЇуТІКЯ C O , -
sai Eaat 17Ui Street,- Xew York, X. T . 

ІПоаахииі Панове: •-:.--. : --■ •^--г- 'і - ■ —r 
. ІІгтнгд шістьиа птхвяігл а сіфовад■да cool віл Панів 

№ Н у тгорорігів'^Амор—врот■ nUecm". СІ тіорошіеаі.а 
дв■ааз ■ояо■т итжови тав,-art со-Нааове tQpysjaaia. 
^cuit Г■уа нез•вча■ния. Вже ■о д•ох тижнях ■уж вере-
ста• зовсім пити. Иіа муж, etaa шіиі аоасІГ ■агяв■ чо-
локісо■ — ае. ис. пращо•, щадить, мене поважає, вга• 
гаді, •і■ став добр■ії ■гхом і Сатьао■. Я иавіті ве 
внаах як ■аю Ва■ аа се подааваат■. В • хоааз вддчяо-
ст■ б п г поручуват■ Кашу фірау. ■сім моїм зяаіом■м, 
а зл.Сас ІІапово буху •молтось до кіпця мого ■ о т . По-' 
г■даю Цан $10 мові-ордером і npomj в■сдат■ мені що 
2 пачка того ї■•севіюто• дг■у дла моїх вещаслвв■і пр■-' 
ятедюк. Ще раа аасадаю Вам гдяру подяку, і паштеь з 
аравд■ая■ по•ожаавм,. N E L U E WOYNAR, 461-Flrnt 
Street, ИоЬоксп. N. J. 

мочові 
відходи 

регудюв 
В 24 ГОДЛНАХ 

Кожда и ^ І М Ш У І 
• м • ■а■■са з ч™у 
У■ииаате ■І■Д■Н•У 

1 ЖІБНШНН, 

і Доктор Васеріан, 
Ш UMY ГРРІІЯ VTPARM І ИРРПН PPRW 

С•■ чудовий фоиоґраф грав •самої величини рекорди. Справляс велииу 1 
розраеиу ■ нождій хаті. З кождою машин•ю в■сияасмо S рекорди і 10С 
шпильок. Памятайте — дише 1Ї .38 . За■•■ааАте еоічас. Пішлїл 50 цнт 
ств■яса■я ■ ми вишлемо Вам. машину. Решту заолатите яочтаро■и йолі 
одер;икте сю гарну машину. Замо■леи■ з Канали мусять 4ут■ оплачені зго 
р■ в щяости. — Адреса: 3:!вгІ1 . 

ГНЕОІС1Х NOVRI.TY СО ч Щ Е . 172nd S t , Хеіт ї о г к , N. V. Ч 

т 
Пощо терпіти і хору вати 

КМ" ■ожеті вилїміпіі ся у мене, ■ти Вас другі не ЙОГА■ ' вмлічити. ВіднесїтС ся з 
mm до старого ПРОФЕСОРА І ДОКТОРА ОВЕНА„Йотрмй мас яікарсьну ярак-
гмну в ЛондонГ і в більших містах Америки, з титулом професвра, і мав 36-яїтиу 
орактику. Своєю модерною ..методою ■їчить він з великим успіхом найбільше за-
парілі недуги мущин і жонщин, як прм.: тілесні і хронічні ледуги; біль голог■. 
горла і грудий; болі костим або ревматизм, б•лї в ивил̂ ах; жолудков■й катар, 
нервовости; біді уплави у женщ■н і ■ніж недуги. Пишіть по лїчничу книжку ,.Са-
маританин або Сила зд•ровля", яку видав проф. Др. Омк. — Посилайте почто-

л■■ вімагмшна25.адт^Ліст-нвт%,тукнигу. 
• Звертайте сяяа адресу^- ^ . - v . 3 - . 

Щ; WEN, Inc., 22Г 1.1?tb SU Oept. 12, М'Ш■Ш ! 
Лгцнидя ■тбореиА мцрчя , і д І^ої jaHg до 5-тої г■опол., а̂ в недїлі від 10-т^ рано до т^Ш. ' 



Ч• Ж С В О В Д Д А — — . . . ■ , : 

СТОРІНКА „ПРОСЬВІТНОЇ КОМІСІЇ" УКРАЇІіСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА. 
Д р . ІВАН РАКОВСЬКИИ. 

ПРО ЗЕМЛЮ, СОНЦЕ ІЗВІЗДИ 
( П О П У Л Я Р Н А А С Т Р О Н О М І Я ) . 

IV. 
ПОСЕСТРИ НАШОЇ ЗЕМЛІ - ПЛАНЕТИ. 

1. Що то таке планети? 
Наша земля, як ■вже знаємо, є кулею, що оберта-

єть ся довкола ввоеї оси і кружить довкола нашого 
сонця. Дле наша земля не є одиноким небесним тілом, 
що кружить так довкола сонця. Має .вона єще бага-
то посестер, що поділяють єї судьбу, хоч багато в 
дечому ріжнять ся від неї, а називаємо їх планетами. 
11.і.іиетн, се також такі кулї як наша земля, крутять ся 
довкола своєї оси і кружать довкола нашого сонця, 

проте се такі самі зе.млї як наша, а ріжнять ся від 

неї тільки величиною, зверхиим виглядом та ріжіінмн 
меньше важними прігкметамн. Для нас видають ся 
планети звичайними звіздами, та ріжнять ся,вони від 
црачшцхак зваши.оіасдійши звізд, іцо не.€ -планета-
ми, тим, що їх сьвітло не МИГТИТЬ, а все лагідне і спе-
кійне і ТИМ, ЩО НОНИ зміняють без упину своє місце, 

— — .. 7— 
немов проходжуючись ПОМІЖ звіздяними громадами. 
Свого ПИТОМОГО сьвітла планети, не" мають, а сьвітять 
врий так як наш місяць, тому, що тсонїчне сьвітло. 
відбиваєть ся від їхньої поверхні. Наша земля є також 
планетою, зовсім не гіршою і не ліпшою л ід своїх 
посестер. • 

2. Планети нашого сонця. 
Довкола, нашого сонця кружить багато планет, 

а нанблизшою є Меркур, названа так іменем грецько-
го бога Меркура, товариша, бога сонця, Аполля. Мер-
кур є значно меньшою кулею як наша земля: його 
поверхня виносить заледви сему частинку поверхні 
нашої землі, а його обєм так малий, що з нашої зем-
лї можна би зробити двайцять Меркурів. Від сонця, 
віддалений Меркур майже три рази меньше, як наша 
земля, а свою дорогу довкола сонця перебігає в про-
тягу. вісїмдесять осьми днів, то значить, що рік на 
Меркурі трівае не€повна• наших три місяці. До сонця 
звернений він все одною і тою самою стороною, так 
як наш місяць до вашої землі, значить, він обертає ся 
довкола своєї оси раз в протягу одного обігу довкола 
сонця; дрба на Меркурі так довга як його рік, день 
і ніч трівають там по сорок чотири наших діб. 

Голим оком тяжко доглянути Меркура на небі, то-
му, що він дуже близько соццн і звичайно майже рів-
іючасно з нцм сходить і заходить. Всеж таки через 
три тнжнї в році можна його бачити на західній сто-
ронг пеба, кождого дня через пів годинки по заході 
сонця. Се повторюєть ся завсїгдн що сто шіснайцять 
днів. Тоді сьвітить він нам як гарна звізда сріблисто 
сірої краски. ' . 

Коли дивитись на Меркура далековидами. то він 
мредставляеть ся нам мов гарно обточена куля, з ве-
ликимн темними пятнами і.смугами. Нема сумніву, що 

Ооразок 13. Сонце, видиме з Меркура. 
як на нашім місяци так і на Меркурі темні пятна є 
глибокими заглубннами-доламн, а ясні пятна поміж 
ними, се високо положені рівнинн-впсокорівнї. Є на 
Меркурі і воздух подібний до нашого, однак його да-
леко меньше. За те морин і рік нема там здаєть ся 
зовсім, а се тому, що Меркур дуже близько сонця, 
а через те на ньому мусить бути'так велике горячо, 
що розпалена і цілком висушена земля є зовсім В€■ 
придатною до житя яких не'будь животин. 

Другою з ряду планетою нашого сонця є Венера, 
названа т■ак іменем римської богині красн і•любовні 
тому, що справді є найгарнїйшою з поміж усіх звізд. 
Се тога ясноблискуча найбільша звіздаГ що сьвітить 

зараз по.заході або недовго перед сходом сонця і 
тому звісна у нас під двома іменами раниої і вечірної 
зірниці. Ьлеск єї так сіиішніі, що часом видно її на• 
віть серед білого дня, a u иочи•прн догідних обстави• 
пах паде .'навіть, тінь від осьвітленнх нею предметів. 

Через те, шр вона часом навіть три ГОДИНИ скорійше 
від сонця сходить або о стількож само пізнїйше за-
х'•іднть. маємо нагоду еі частїйше бачити, та ліпше їй 
Приглянути ся. Венера віддалена від сонця майже о 
одну третину меньше як наша земля, час єї обігу дов-
кола сонця виносить 224 наших діб, а час одного обо-
роту довкола оси 24 наших годин; значить рік на Ве-
нсрі майже о третину коротший від нашого, а день 
майже так само довгий. Величиною Венера майже до-
рІвиуе нашій земли, та загалом.обставини на ній ду-
же подібні до тих, які бачимо у нас. Є на ній суші і 

цілими ночами, та відз•ачаєть ся гарним, червоним 
сьвітлом, проте вона від давна всім добре звісна і від 
давна звертає на себе увагу всіх астрономів. Мабуть 
задля свойого червонавого сьвіт.кі названо сю планету 
іменем колишнього римського бога війни Марса. Марс 
значно меньшни від нашої землі, його поверхня вино-
сить ледво третину поверхні нашої 'землі, а об'єм ле-
двн сему частину єї обєму. Значить з нашої землі мож-
на би Дробити сім таких •планет як Марс. Довкола 
своєї оси• обертаєть ся Марс в протягу 24 у. годин, 
значить його доба є пів години майже довша від на-
шої. Від сонця віддалений Марс о" половину дальше 
як наша земля, а то пересічно на тридцять мілїонів 
миль'і тоту дорогу обігає він в протягу шістьсот ві-
сїмдесять наших днів, так, що його рік майже два ра-
зи довший від нашого. Длятого, що Марс дальше від-
даленнй від сонця як наша земля то ного дорога, по 
якій він.кружить довкола сонця, лежить вже поза до-
рогою нашої землі — є він власне першою внїшною 
планетою нашого сонця, а Попередні планети Мерку-
ра і Венеру називаємо внутрішнпмн планетами, тому 
що вони близші сонця як наша земля, а їх дороги, по 
яких вони кружать довкола сонця, лежать внутр до-
роги нашої землі. 

Дивлячи ся на Марса далековидамн, бачимо па 
ньому подібні темні і ясні пятна, як на нашім місяци 
та на Меркурі і Ленерї, через те ясні пятна на Марсі 
уважають ся високо положеними країнами а темні до■ 
лами. Коли поглянемо на образ, який представляє нам 
поверхню Марса, бачимо, що загалом тими темними 
пятнами занята тільки полуднева (на нашім образку 
горішна) 'половина тої планети, ясні пятна далеко 

Б иодуд 

та 

моря, є воздух з водною парою і хмарами, та В то• 
рячо не так велике як на Меркурі. З того бачимо. 
Венера зовсім пригідна для жита живих сотворінь 
сс тільки -ядогад, бо чи вони є там дійсно сего 
певно не"знаємо. 

Третою з порядку планетою, що кружить довки• 
ла нашого сонця, є наша з е м л я ; але про ню ми вже 
росказували попереду, тому "тепер перейдемо до" чет-
твертої, яку називають М а р с о м. Се також одна із 
наняспїйішіх звізд на нашім небі, а що сьвітить нераз 

. Не: НІяьосірт. Пн: Ппот•-
:ьие озеро; Дн: Де•теронїль. 
озеро -Нїдїяк. Крім того ба-

I рівнолсжиики. вони по-

більші і заіімають головно ПІВНІЧНУ (на нашім образку 
долїшну) півкулю, так, що загалом темних интен да-
леко меньше, як ясної поверхні. Багато иромавляє за 
тггм, що згадані темні гглтна,' се ие звичайні просторі 
доли, але справдішні моря; в такім разі на Марсі було 
би чотири рази більше суші як моря, зовсім противно 

GTJIЛЕ МІСЦЕ-ЗНДМЕННТІ ВИГЛЯДИ НА БУДУЧЕ 
бктя добрі гроші І 

! перепродати земель і котрі хотять заро-
і•посій в першорідн^ компанії розпрода-

• й земель. , ЗЛ-38 
Коли хочете дістати де■готревале занятс. з частими під■ижками і 

іаробляти добрі гроші, то зюлосїть ся ссйчас по бдизші інформації до 
lHMtVR I.A.NH rQMPANV. Pun'iar, Пі•ні Virginia. 

поручаючі яисти. 
і потребуочо і і агент. Знамі иті )сяІ8я. Жадассь 

Муц 

ДОКТОРА МУЛЇНА, 
Ст'зряй 1 по•ний ДОВІ• І 
ря спеціаліст з 36-лїт-
ною практикою вилі-
чить Вас зі асего, ио-
іа лише Ви с вилїчи-
■I. Спеціаліст усіх му• 
жеських недуг, прав- j 
дива! приятель робіт-
ннчщ класи. — Пара• 
да безпяатиа. 25-38L 
Години урядові: аід В, р•ао до 7. ••ч., 

в неділі •ід 10. до 3. 

409 гОивїЙ AYL, РіТОВиіОЄ, РА. 
(налротпв поти). 

ВИСИЛАЙТЕ ВЖЕ ТЕПЕР 
СВОЇ ВЕЛИКОДНІ ЗАМОВ• 
ЛЕНЯ НАТОРІВКУ І ВИНА 
f ДО ШИРОКО ЗВІСНО! ФІРМИ ■ ^ 

Breman & Osgood, 
1 а ГІІІІСГІОП S t , l'lttsrmnrh. Pa. 
Пишіть по цінники, бляниетн за-
мо■декь і коверти нашої фірми. 

Гяядїть ■ кождім ч•т■ерго•Ім М• 

, на лра•ім розі ■ горі. 

ПРОТИ РЕВМАТИЧНИХ БОЛІВ, 
СЦІЯТИКИ.'лОІіВАі'О t т. и. 

Magic Oil 
10 І 23 ЦНТ. ЗА ФЛЯШОЧНУ. 

До набута у •сїх аатак•х а•• 

дістанете почгою j 27-U9 

BLUE GROSS CHEMICAL CO. 
200 Pearl St, Xew Tork. 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛТКАР 

m C. M. КАУФМАН і 
ЕР"СПЕЦІАЛІСТ всіх■ча 
СЕКРЕТНИХ (ПОЛОВИХ) 

НЕДУГМУЩИН І ЖЕНЩИН 
І••ду• ■ід в-о! год. м и • Я• •-•І 

■ач•р•м 
ГГІ При дТчеию ужава• •м■трич• ГП 
Ш ИЯ ■•"■• X-RAY. 79- Ш 
Ш Dr. С. М. KAUFMAN. В 
ГП 111 7tfc Stmt, flaw Tarfc. Я. Т, ГП 

iBSHn нцдеі 

DR. BUKKI'S MEDICAL INSTITUTE 
407 East Sttk ИгввІ ІП Т•И. 1 . T. 

Межи lit A n : І Aw. А. 
СТАРОСТ АЄ8ИЙ ХИ♦СТИІІіаКИЙ ЛІКАР 

, усаіошо •с! колуді 

Друкарня 
„Свободи" 

•ииоау• 
СТАРАННО, ДЕШЕВО І НА ЧАС ВСЯКІ 

ДРУКАРСЬКІ РОБОТИ, 

ТИКЕТИ, ПРОГРАНІЙ НА Г№ЕДСТАВ-
ЛЕНЯ, БАЛІ І КОНЦЕРТИ. 

ИАГОЛОВКИ ДО ЛИСТІВ. КОВЕРТИ. 
ФОРМУЛЯРІ, КАРТИ КУПЕЦЬКІ І 
ВІЗИТОВІ. ' 

ЧНИЖОЧКИ КОЛБКТОРСЬКІ ДЛЯ то• 
ВАРИСТВ І БРАТСТВ. 

СТАТУТИ, БРОШУРИ І БІЛЬШІ КНИЖ-

Ва. Урядник• Відділ• У. Н. Сама• •а-
Іаавмі з•ертатись зі аеакаам друка•в до 
1 АРУкаваІ ,,Oaaaaea"v ^ j 

'Ваакммиа І гроші аоеиіаіт• д•: ^ 
, " S V O B O D A " 
83 Grand St., Jersey City, N. J . 

РОДИМЦІ! 
да■ ЧИТАЙТЕ! -еь 

би Ви декше працю■ати? Заробд•ти біяь• 
ше гроший? НЕ ВЖЕЖ ЩО ТАК! 
Ві■ї ті ііапіі оажапя сво•няті гя. як 

Вп будіте .іиатіі ангдінсьвин л іпк. Подя• 
•гть ии саоІІ знакохлі, гиворя'іих по 
авгдіні■ькя, як ні все с доступне. Воші 

ті аятдіасш Гааета, ходять до ТР-
атрів, ін•руть ся до ■пцчотиі і все поип-
аають. ЧИ ВИ не хотїлнб стати такими? 
Коли Dn иайо або і -овал яс знастс 
англїііі■ькм аовп, то пе иарпуитс ані 

нас дін■т і зя-і)'•іть 10 центів грішми аоо 
•арка міг, а мп впшдско Вам ■роба) зСк■ 
пі■п і П•ХаХак• Вам як ми гпарантусяп 
вптчіітп 1,'пг в трох місяцяі говоритв, 
ч■тптп і ппсатп ио ааТДИсаІІ за ІІРСВЙ-
•гаі'іно иа.іоіі опдятою. Учащати до се! 
школі jjrfmHO. Ми учимо заочно. Лекції 
висядасм•і ііочтпю до всіх країв Лмори-
кн. Тисячі дюдвй иоіанчпдп сю шкоду і 
тепер коїш дякупть нач. Тс саме зроСп• 
те і Ви. — Ад•ені•те: 28— 
AMKH1CAN PRKPAUATOBY SC1I00T-
525 W. 47th St 4 Xcw York City. 

DR. LEWIS, 
СПЕШЯЛЇСТ 

МУЖЕСЬКИХ 
НЕДУГ 

НЕДУГИ МУЩИН 
Я є одаиокий епеціяяіет недуг му-
жеськ•х в Пігсбурґу, котрий го■о• 

рить по уир•іиськя. 

Найдовше Істауючиі, майуепішкій-
шии і аасдугуючнй на до■ірс спе-
ціядТст недуг мумі•сьяих, котрий у-
с• саос заамоі довгоіїтну практи• 

.ку •Ідлас ддя усауг• недужих. 

DOCtOR LOEENZ. 
20-

.. , Г■-
У•ад•аі години: Щодня •ід 8. рано 
до 8. аСч. а иятиицї •ід 9. рано да 

•8. а•ч■ В н•дїлі від 10. до 2. 

ВЖЕ ВИЙШЛА З ДРУКУ НАР0Д-

НА ДРАМА ЗІ СПІВАМИ В V. ДІЯХ 

ОЙ ЙЄ ХОДИ ҐРИЦЮ, 
ТА НА ВЕЧЕРНИЦТ 

СЯ КНИЖНА НАДАЄ СЯ ВПОВНІ 
ДЛЯ АМАТОРСЬНІІХ ТЕАТРАЛЬ-
НИХ ВИСТАВ. ДО ВІД0ГРАНЯ ПО-
ТР№Нб ВСЕГО 8 ЖЕНЩИН І 7 
МУЩИН. — ЦІНА 8А ПРИМ. ЗО 
ЦНТ., ЗА 15 ПРИМІРНИКІВ $3.35 
, 8ввт)ветя 4 гі►оші посмда■т• д•: 

- e V O B O D A " 
43 Grand St^ Jerecy City, N. J. 

Моя 20-літна практика 
■ сіх найнпвімших метод яи пр. вроф. Ср-
дїх• 606 і 914, Лімфи і Серумь ■илічус 
недужих без •трати часу. Кода м•ете за-
н■женс кро•н, заний cm, слабин міхур, 
болі в плечах або яку иншу недугу з при• 
чини заражена, порадьте ся мене ще нині. 

ОТЯГАНЄ С ВСЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ. 

ГЕМ0Р01ДИІПРОПУКЛИНУ 
дічить баз операції і its ■трати часу. 
Позбудьте са недуги і ари••риїть собі 
здоровлс завдяки моїй •овій методі. 

ПОРАДИ ЛІКАРСЬКІ БЕЗПЛАТНІ. 

DOKTOR LEWIS 
740 SIXTH AYK4 KKW YORK. 8 . Y. 
мім 42. a 43. уд. У•адус •Ід 0—8 щодна.• 

а а неділі від 10. до 2. поаод. 21 

Читайте українські книжки І ґазети 
бо часто читане веде до простіти, 
а просьвіта —се сила. —.Пишіть 
по цінник книжок до друкарні „Свс-
боди". 

" S V O B O D A " 
83 Grand S t , Jersey City, N. J . 

ХЕМІЧНЕ ЗЕЛЇЗО 
А ЖИТ€ ЧОЛОВІКА. 
СИЛА І КРІПКЕ ЗДОРОВЛЄ У 

ЧОЛОВІКА ТЕПЕРІШНОГО-
ЧАСУ. • 

Багата лікарів І дядаа наук• говорить: 
Не може бути сильного, каіакага, з•лїз-

здоровля мущині 
рожевого два•" і 

точної снільн♦оти зелїза 
■а хемічне зелїзо жата ужите tan рази 
денно на кождім їджекю, збільшить саду 
і аитре•алість у безсильних нервових і 
вичерпаних людий а 200 процент протя-
гом двох тижні• в ■магах случаих. Сте-
режіть da прииятого способу ужн■аня а■а-
талїчного зелїза, яке ■ожа ослабити В•• 
ШІ зуби, жолудок та спричините більше 
шкоди як добра. Уживайте да■аів нашого 
ppHpoflHoro" виробу хемічного зелїза, •и• 
оназ•лось н•Йгіпшкм для дюдсьного ор-
ганізму. 80-38 

Безплатна піобка ■■старчи-ГЬ на д•о-. 
тижневе ужите. Вишліть с•іч•е 50 ант. 

Пишіть по Інформаіі ••о ва•ті дїкв, 
aat-pajw удід•сиа. j i 

ST. PALL MED1CIKE СОч 

DepU 'ST . ' ^ 
2 Я•піІітИі-St, W e t , 
(or, Quellettp Strift, 
lYiaabot, Oat4 Can. 

КОЛИ ВДШЕ ЗД0РАВЛ6 

ви, стараючи ся 
удержати утробу і 

порядку 

сь■Іто■ої с л а ■ и 
ЛІЧНИЧОГО ВИ-
НА КАЛЬВАРІИ-
СЬКОГО. 

Се средство успішно дїлас при БРАКУ 
АПЕТИТУ, ЗЛІМ ТРАВЛЕНЮ, УМЛІВА-
НЮ, КОРЧАХ, ЗАПОРІ І МАЛЯРІЇ. 

у агента або апр•ет у фірлди. Цін• jfy-
тельки коштує лише $1.00. Шість'бутс• 
льои за S'5.00. 

І). IVltOHI.KWSKI k f 0 4 Пер. 50, 
ФАБРИКАНТИ, 

l'JC Ew ItU S t , Now York, K, Y. 
■Проти ро•жатизчу, шти•ностн • ' карку 

або болі• • боках, ужн••іте звісний 
„ВЕНЖОВНІК", ціна лише 25 цнт. а ап-
тацї Або впрост у нас. . J4ca-r-

Філїа і і•одо•и•й склад ■ (ЛРТІ•І•ШГ, 
Ohio," М. KYBKA, ГО„-зарядці, 12521 
Мопі•г S t , Lakt-ivuod, Ohio. 

Prof. Doctor ALDEN 
c одним з найліпших спаці•дїсті• сзабо-
стай полових а•гамі• і недуг •екеричних. 
Говорить по украінсьаи. Пра лїченю у-

ж и в а с средство 
ар•ф. Ердіха ав. 
9Т4 (удосконаде-
ма 806). Лічать 
успішно різачку І 
застарілий ревма• 
TMJM. Мущиии V-
тр•ти•ші м у ж е -
ську силу, слабо• 
ста иочовог• мі• 
хура, занеч•щенс 
к•ава, саабости 

гаг нум ЦІ" тр•аада 
радьте ся мам сщ• нині, І • •ідклданс 
є неаЧзмчма. Порада д а • дар•а і • д•• 
скрації. Цін• низьяі І догідні дав п•ці-
•пті•. 14— 
Г•д•ни •фісо•І: •Іду В. рано да 8. вачп 

• недїді ■ід 10. до 2. попвд. 

Dr.WM?ALDEN, 
7 1 "7 I-JBERTY Avtk.J 

Catf" ЛИШЕ ДЛЯ МУЩИН " ^ J 

офісу. Я і 
•ід ряду літ много л 

кляси, приходить до 
С П Е Ц І Я Л І С Т 

■ ід секретних мужесьхих недуг. НЕ ЗВО-
ЛІКАЙТЕ. Лічу по низьких цінах і до-
ста■ляю ліків. Прийдіть вперед до мене, 
а ощадите гроші, час і позбудетесь бо■ 
дів. ПРАКТИКА УДОСКОНАЛЮЄСЬ. По 

першій візиті аожу розповісти про В•шу й•ду. 
•го •оиа буде, 1 скілько буде кошту 
не. — В моїм офісі говорять 

■21 

DR. BRYAN, 333 BAST 17th В.- , 
Офіс отворен■й де■ і■о'і 

KEW YORK, V. Y. 
і недТлї перед полуднем. 

Ш Ж П Ш ППпТИІІЛ д л я Б Р а т с т в ' Т о г і а-
І ІІЛІ•ІІІІ ІІЛІІІІІІІІ риств до вписуваня 
місячних вкладок, можна дістати в друкарни 
.Свобода44 по цїнї 7 цнт. штука, "ві "в• • ^ 

ОДИНОКА .АВТ0МОБІЛЕВА 
ШКОЛА, 

ІСТНУЮЧА ВІД 1005 P., ДЕ УДІ-
ЛЯЮТЬ ІНСТРУКЦІЙ У ВАШІЙ 

РІДНІЙ МОВІ. 
Наша довгодітиа реиутациі і велике числі гднчмих листів від иашпі учсин• 
І.ІЕ, д•е нам право сказати, що паша школа с одинокої), з лкоі Пп Г•удете 
вповні вдоволені. Ми вчимо після иайпс•ійшоі метода Ілдити автомобілями 
всяких мок•лії:, як такої: вчимо направляти ус! части механізму машини. 
'Мавмо спін власнйИ гарадж при школі, де ввТЗЖП роипізнатись з ріхиими 
:иавіивааи. Нголосіть са осснїисто і упевніть ся про пра•дивість наших слів. 
Наш ■ інстртктор мас ш•ртифікат „і свого механічного о•ф•глваші, затаер-
дженві властию.—ПОВНИВ КУРС $15.00. Час наука неограивч•н■в.̂  11а-
шпм студентам дасмо иосадп і рекомсндаиівш ЛИСТИ. 5С27ВС— 

INTKRXATIOXAL SCHOOT, OF AtTOMOBILKS, 
147 Eaat 40th Strwt, Dept 52,, . „. ' ,,Xen York City. 

J?.ENN PV W 
PITTSBURGH 

fcfBUTLER 

URTISVJLLC 

BLACKS RUN 

'fASTPITT3BUWH 

ПОТРЕБА МАЙНЕРІВ. 
Стала робота Візків є подостаткои 
Вигідні ДИЦИ ^ Добрі школи 
Поклад вугля на 6 стіп Копальня юнійна. ь 

Голоситись до: 

W . D . T H O M A S , S U P E R I N T E N D E N T . 
Ciirtieville, Pa., Allegheny County, 

пря Bessemer & Lake Erie и. Л. 
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М І б ' І Д t' 
як на нашій земли. Кромі того €ще, бачимо на •тій ила-
нетї скрізь на ясних ннтнах численні тонкі чсрточки, 
дуже правильно уложені. Всі вонн виходять із темних 

„.—■пятен і, розходячи ся по ясних нятнах, творять на них 
густу сіточку. Роблять в о н • вражіне великих ровів 
(каналів), немов пороблених з розмислом на те, ицо-
бн розпроваджувати в о Д у і з полудневих морин по 

безводній північній нівкули. Такі правильні рови не 
моглпб очевидно потворити ся самі, їх моглиб зро-
бнтн тільки якісь дуже розумні сотворінн. Наслідком 
того багато вчених навіть астроно•мів думає, що на 
Марсі жцюти ростнни і звірота та якісь розумні со-
творіня, подібні до нас люднії. Се дуже можливе, бо 
обставини на тій планеті нпрочім дуже• подібні до на■ 
ших. Марс окруженнй воздухом так як наша земля 
і иідсонє на ньому дуже зближене до нашого, а що 
не брак там води доказом того те, що на обох бігу-
нах тої планети бачимо просторі білі иятна, які зі'пль-
шують ся сильно тоді, коли на тім бігуні припадає зи• 
мовнй час, а зменьіпують ся дуже, коли там припадає 
літо зовсім так, як леди наших иідбігуновнх око• 
лиць. Марс має два місяці, що кружать довкола нього 

так, як наш місяць довкола нашої землі. Ті місяці иа-
звако Деймос і Фобос себто Страх і Боязнь, невід• 
лучні товарним давного бога ВІЙНИ. ^)ба місяці Марса 
дуже маленькі, далеко меньші від нашого, їх промір 
(ширина) виносить ледви вісім кі.іьометрів, то t мало 
що більше як одну милю, значить їх ціла поверхня 
так мала, що на кождім л них заледви могло би помі-
стити ся невеличке наше сільце. І женутьжеж вонн 
швидко довкола Марса! Ь.іизшиі'г л них окружае сю 
планету в сімох а дальший в трнйцяти годинах. А че-

■ . 

рез те неї ті переміни, які наш місяць переходить в J вони довкола свойого володаря, немов здоганяючись 
протягу двайцять сімох днів, одеи місяць Марса пере 
ходить три рази а протягу нашої доби, а другий раз 
на півтора доби. 

Коли є які мешканці ш тій планеті, то можемо пр-
завндувати їм такого гарного видовища на небі! Але 
годі нам довше займати ся одною; хочби як гарною 
планетою, та пригляньмо ся другим посестрам на-
шої землі. , 

Пятою і найбільшою планетою, що кружить дов-
кола нашого сонця є Ю п і т е р . Вддзначаеть ся він з 
поміж нніпих звізд, своїм дуже сильним, трохи ЖОВ• 
тавим сьвітлом, що майже дорівнуе сьвітлу Венерн, 
яким позвеселюе через більшу часть року наші темні 
ночі. Тому то і справедливо надано йому іия велича-
вого батька богів старинних Греків і Римлян. На ту 
назву заслугуе він також своїми розмірами, його про-
мір (ширина) заледви десять разів меньшнй від про-
міру сонця, а одинайцять разів більший від проміру 
нашої землі. З того можна обчислити, що з Юпітера 
можна зробити тисяч триста• шістьдесять наших зе-
мель. Тота мог'уча'планета обертаеть ся дуже швидко 
довкола своєї оси, бо раз в десяти годинах, значить 
єї доба є майже два рази коротша "від нашої. Довкола 
сонця кружить вона у віддаленю пять разів більшім 
як наша земля, а ту свою дорогу перебігає в протягу 
наших дванайцяти літ. Так довго і трівае рік на 
Юпітері. 

Побільшуючими далековндамн бачимо на поверх-
нї Юпітера поперечні, темнїиші і яснїйші смуги, а вче• 
ні ■додумують ся, Що ясні смуги то хмари, які сильно 
відбивають сонїчне сьвітло, а темні смуги то місця не 

у вічнім круговороті 

закриті хмарами, значить відслонена поверхня плаш•-
ти. Та посеред тих змінчнвнх полос, бачимо ясні б•ій• 
скучі більші і меньші точки, що ніколи не зміняють 
свого положеня. Се може вершки високих гір, що ио-
криті вічним снігом відбивають ся ясними точками від 
темної поверхні планети. Поверхня Юпітера усе мрач-
на, Причи•ною того є се, що Юпітер.покритий грубою 
верствою ріжних нар, які заслонюють його поверхню. 
Загалом на Юпітері зовсім інакше як на нашій демлї, 
деякі добачують навіть на нїм червоні пятна, які вда-
єть ся є отворами повними розтопленого і розжаре-
ного каміня. На тій основі можна додумувати ся, що 
Юпітер не є ціпкою і твердою кулею, а кулею з ро.зтр-
и.теної, Горячої маси,' покритою дуже тонкою ск'ору-
іижі, яка часто прориває гь ся. Довкола тої дивної 
гманетн кружить аж вісім місяців. Всі вони майже так 
великі, як наш місяць, тільки перший найблизший ду-
же маленький, бо широкий ледви на двайцять миль. 
Да.тековиданм можна дуже докладно оглядати обіг 
тих Юпітерових місяців. Один за другим крутять ся 

сить• разів далвдіе, як наша• з с - л я ; зате доба ма Са-
п і н Г то є ч а Ь й о г о одного обороту довкола оси, 
м Ж е о половину коротша від доби нашої землі. Ду-
же незв^ічанним явищем € згаданий перстень Сатурна, 
що ОПОЯСУЄ його як раз в околиці Р^нчка^Сей чудний 

1 перстень ледви половину вузший від самого Сатурна, 
" ї ї т" в порівнаню до своєї ширини, дуже тонкий 

І•його дійсна ширина виносить понад шістьдесять 
В і с т і тисяч кільоіГетрів, значить п о т.м перстени мо-
м о б зовсім свобідцр побіч себе кружати пять наших 
Земель; грубість його більш як триста разів мень.па, 
бо виносить заледви двіста кільометрів. Через те, що 

(№раов 24. Вид Юпітера і йог• а ісяцїа . 

Найдивнїйшою планетою нашого сонця-є шсста 
(піду, названа С а т у р н.о м.. А дивна вона не так то-

іу, що має аж десять -місяців, а через те, що крім 
ого має ще великий, сьвітляний перстень, який окру• 
кас її в певнім віддаленю довкола. В додатку се та-
:ож одна з найбільших планет нашого сонця. Сатурн 

ОЛра.іик '.'.'). Сатурн. Значінс буив на нашій образну: П—північ. 
По—полуднє. В—схід. З—захід: долішні букви А. В. С, є, є, 
означують части перстени. ( о ■ін снладасть ся сще з мільяоа 

обручи. 

мало що меньшнй від Юцітера; його промар (шнри-
на) десять разів більший від проміру нашої землі, а 
таких земель, як наша, можна би виробити зі•чьбго ві-
сїмсот. Рік Сатурна, то є час, якого він потребує, що-
би обічн довкола сонця, виносить майже трийцять 
наших літ, що правда і віддалений він від сонця де• 

. • Н ^ ■ Ч: 38. 

Обпа-іок ;'0, І•ша ціатира Сатурна, видима а його псрстеня. 

Сатури дуже далеко від нашої землі, учені не могли 
еще •дійти до того, чим властиво є той його перстень. 
Давнїйше думали, що се великий обруч із якоїсь о-
дностайної маси; тепер кажуть, що се, здаєть ся, тьма 
маленьких місяченьків, що густим роєм окружають 
Сатурна, обігаючи його довкола. Кромі сего перстени 
має'Сатурн, як звісно, ще десять місяців, всі' вони не 
величкі і досить швцдко"кружать довкола нього. 

ООііаоок 2",. Уявлений вид ма Сатурні. ' 

Як чудово мусить виглядати ніч на, Сатурні! По-
серед зоряного неба иростягаєть ся широка, сьвітля-
на смута, видна частина перстеня, а круглі місяченьки 
то сходять, то заходять. Та на Сатурні нема, здаєть ся 
ніяких живих сотворінь - то й нікому подивляти ,та-
кої краси і чудес природи. Сатурн зовсім не пригожий 
до житя якої небудь животини. Як обчислюють, то 
матеріял, з якого утворена тота планета,.не тяжшин 
та не густїйший від звичайного корка, а з сього доду-
мують ся, що Сатурн є кулею з розтопленого каміня, 
вкритою грубою верствою горячих пар, а коли се 
правда, то на ній нїчо не може жити. 

■шшшшштшт& ЛИШЕ $10 
Др.І.Спіллінґер 

Порада і оглядини 
ДАРОМ. 

хороби можна вилічити 
іатроюючих лікарста при 

рики. Рівнож в богато f 
давнїйше вимагали с 

ї Г■• 

тіла і пізнати причини хороби. 
гоп машиною можу впровадити струю J 
електричну д • тіла і вбити заразлив 
бактерії, які с причиною всіх н•дома 

Та метода лїчсня с не тілько J 
■шкідливою але І 

J. SPILLINQER. І 
ь 153 Е. I8lh St, New York, N. T. I 

і етаціі влевейтра З•о 
Щ " і субаею. . ' ' І •ач• •В неділю від 9. до 11. рано. $ 

Elias Rosenthal 
ЗВІСНИЙ УКРАЇНЦЯМ В АМЕРИЦІ 

302 Broadfiy, 13th Поог Практикує понад 25 літ в тут•шних судах 
14EW YORK, N. •у.-' і перепроваджує всяні справи з успіхчш. 

ОДИНОКА ХРИСТІЯНСЬКА ШКОЛА ШОФЕРСТВА. 

ШПовідомляємо Вас. що ми тепер інвестували $ 8 0 0 0 на нові з 
року автомобілі. H n l c k , Птяішргк. Uud. i .m 1 ( - f o n d l e r . і . „ ^ . 
найліпшу машииерТю і автоматичні прилади, яв прим. D e f c o , tJraj' 

KhoUKf, H o t - U n t c r - r n n S y s t r m s . Коли будете знати їхати сими 
автомобілями, тоді' Ви можете кермувати майже всїми автомобілями, 
ните Вам осягненс посади по скінчеию у нас 
курсу. УКРАЇНЦІ: Вист•ерігайтесь дешевих 
другорядних І треторядних шкіл, які ужива• 

уживала щ• цариця Катерина. Коди не мо-
жете спромочи ся на иауку в першорядній 
школі, то І зовсім не вчіть ся. Заощадите 
час І гроші. Ламятайте, щ• Arena Auto 
School с ирилрядною шкалою І с визнач-
нїйшою •Ід других. Просимо відвідати нас, оглянути нашу школу І 
осудити. — Наш курс с неограничений, ми учимо Вас у .Вашій рідній мові. Ма-
смо пополудневу І вечірку мауиу. Платню за науку приймаємо в тижневих ра-
тах. Н• забудьте відвідати нашу школу, нїм ще витратите свої гроші і час • • і • 
корнети•. В нашій школі с знач•• число ученинів. ще впали жертвою дешевих 
шкіл, а и•трі прийшли лі• нас учитись наново. На бажане находимо ■•сади. Г•а-
рантусмо дипльому і лайсеис. ЗапамИтайте нашу адресу: 32— 
АКЕЛА АГТО NCHOOL, 210 IV. 5Wh SU Т?1. • в • ( Ігсір, Ж Н Ї О К К . Х . Ї . 

Н • • • • • І 
1 ООЄІ АОЛЯРІВ 

-^.,.1 

ь•••••• ІМШІнРМІІ• В •дмім акрі с 1 6 д • -

' ПРИ ВЕЛИКІМ ♦АБРИЧНЇМ MICTf НЮ БР0НСВЖ, Н. 
• ДЖ., 50 МШУТ ЇЗДИ З НЮ ЙОРКУ. ЗЕМЛЯ ДУЖЕ• плодо-
I ВИТА: СТРІТНАРИ І ЗЕЛЇЗНИЦЇ БЛИЗЕНЬКО. ЛИШЕ $10.00 
І ВПЛАТА А Я0 $5.00 МІСЯЧНО НА' СПЛАТУ. — Близші ін-
I формації удїяяк.- ' 

R. WINOGRQIVSKI , 
І 208 BROADWAY. Rooo. в. • ' Аі NEW YORK, N. Y. 

НА ЗАВДАТОК 
Продаємо лоти підповідні на бизнес. 

положені при фабриці на передмістю о-
кружного міста, близько своїх людий. Де-
п;зит $10.00. решту на сплати. Пишіть 
за усліеями і подої•те час Вашого яри-
їзду для оглянсня сих лотів на наш кошт 

м A N А (І і•: И. Itoorj Т'7, 
UU МфМмлМ SI.. New Ішік. N. Y. 

ЧИ ВИ МАЄТЕ НОВИЙ Ц1НН.1У 
КНИЖОК „СВОБОДИ"? 

А ■оже Ваші зианоиі потребують? 
Ми іишлемо Вам да•о■. 
І■шіть ж• адресу: 

„S V О В О р А" 
83 Гіг•ша St., Jersey City, N. І . 

Др. Б. Г0ГЕНБЕРГ, 
славний спеціялїст зі старого 

краю 
яоруча• •сім терпячин Русяиаа, 
та• мущииаи яи І жанщинаи с••і 

успішні лікарсьиі услуги. 
ЛІЧИТЬ З НАЙЛІПШИМ S НАЯ-
ПЕВНТЙШИМ УСПІХОгіІ V E B I H A . 
ТИ8М, ВСЯКІ НЕД0МАГАНЯ П О • 
І У Д К 0 В І , М€ДУГУ'УТРОБИ, НИ-
PQ.K, ЗСРУБтТЕНС ЖИЛ, Ґ Е М 0 Р 0 -
Іди, СТРУКТУРУ А'БО звужене 
М0ЧЕ80Г0 КАНАЛУГМІ•ДУГИ BE-
НЕРИЧНІ, ЯК РІВНОЖ всілякі 
НАСЛІДКИ ТАЙНЙХ НЕДУГ, НЕ-
ДУГИ СКІРНІ, РІЖНІ ЗАТРОЄНЯ 
КРОВИ І Т. Д. 4 0 -

Дояокус всякі и•йтяяші еіевацІІ 
ИУ■ШК, МЄИШ.ИИ І діт■и в своїм (. 
•Яс і • • • а д•мі паціснті, со•ці•ль-
"^ ^̂" оровуилииу а•■ 

і•яі■аіста з счдяі. 
Єсли б■ хтось яе міг вяяіта •с•• 

•вето, к♦кай •пише листеан• а иав-
иим девірсм с••■) недугу, а дістане 
с••і сну і безплатну пораду. 

Н■ •Ідяовідь за•учіть о••т. • • м і . 
Dr. В. HOHENBEEG. 
304 2nd■Алге,'(між 17 в•ія у••) 

, v ^Uew York Oity. 
Годв•■ офісові: в о д к ■ О від в-•І 

j padii до ї•-ul вечг.р. j . 

- - ■ ^ . ^ 

Рід і величи•на ярий б цілковито 
зависимими від якости насїня, яке Ви 
садите. Щоби осягнути як найліпші ко-
ристи купуйте потрібне Бал насінє у 
найбільшім складі насїня в Злучених 
Державах, 

Ми маємо великий склад найлшшо-
го імпортованого і тутешного насїня для 
управи фарм і огородів. 

Наше насїнє дає гваранцік. як най-
ліпшого збору, . .,,. , 

INTERNATIONAt SEED CSMPAN? 
104 D1XON BUILDING PITtSBURGlf, PA. 

ВАЖНЕ! 
Всі замовленя на $1.00 або і 
висше висилаємо почтою о-
плачено до всіх місцевостям 

Злучених Держав. 
Гроші висилайте а редмістро•анім ли-

сті, аео почтовим чи експресовим 
моні-ордером. 

ДЛЯ УЛЕКШЕНЯ ПРАЦІ ПРОСИМО 
ПОДАВАТИ ПРИ ЗАМОВЛЕНЯХ ЧИ-
СЛО НАСЇНЯ. ЯКЕ Є ПОДАНЕ В 

. ОГ0Л0ШЕНЮ. 

СПИС НАСЇНЬ І ЦЇНИ: 
- ПинЬ Ьіша Веапя 
. Гоіі• or Кап■Іпа Не•п• 
. КЛЬІе I'WMM Pole Вс■•я 

15ц. за папку 
15ц. ■за пачку 

Іmpnrtwl Garden IVas.Ю'йлу variety 10ц. aa пачку 
Alaska 1'еая; 49 day variety 10ц. га пачку 
Imporied ЧЧй■ів, 60 day v-atiety 10u. за пачку 
Maminnth White Аярагаапік Seed 5ц. ::a пачку 

10І за пачііу 
10і15ц. за пвчкт 
10115П. u пачку 
IH'ilOn. за пачку 
І Ні 15ц. ;ш пачку 

Imported Oarrlen Beet Seeds 
Field Beets tef Sfoei Feedlnv 
liafporti-d Kariy fabbafre Beed 
lanriorted IhitA Cabeaare Heed 
Mammoth Red Cabbaftr Seed 
imported ("atrht Seed • • • 
Imported СатіНиоігег Set̂ d 
(.'laot Р•аса! Celery Seed 
Cncninher See4( ' 't ' 
Imported Thortileim EgvpJjutlN 
Ітрйгі'••і Barb Purple Vfeniui 

Imported All Seasons Lettnce 

Imiiortwl'Onloh -Beeds ' 
Imported Pernnlp St4-d!t • 
Imported Seeds prodarina; plain 

5 IfiVod Pamley 
Imported Pepper Heeds 
Imported Pnmpkln Seed 
Imported Radish Seeds 
riaelnnatl Markirt.radish seeds 
Imported Radish Seeds prodaclna; 

irtiite half oval radlebetv. 10il5n, за пачку 40ц. 
Imperted Lons; Radish Deeds loUon, sa пічкт ЧОц. 
lmjUrtM Kslclmo Spjnach S e H 1(аі5а. за шгчіу ЛІІц. 
Imported Temato Seid , 15i20if. за ■ачву G&it 
Imported Тигвір Seed earty type ІОІІЗц. з • дачку Son, 

кжахярд 
квагарк- -
кватирка '50и. 
кватирки 40ц. 
кватмика 40ц. 
кват■рка 45и. 
унцік Son. 

5 l̂il. і;варті 

увп'ш 
у■ція 
yfain 

уввіа 
увція 
І • • і • 
уяція 
іваін 

ш. 
їі.глі 

кварта 
кварта 
кварта 

• і фупт• 
'-і фувга 
•ч фунт• 
Н ФТ•та 
К фунта 
14 фунта 
% фунта 
'і фупга 

ЯЛ. Ігароі 
845. Ітроі 

ІОіІ&ц. за оі•'іку Юц. увція $1.15 •і фунта 

КІІІ5Ц. за пачку ВОа, унггія 
10і15п• з• п•тку .10ц. уиція 
101І5п. за пачку 40а. W Фуі 

10і15п. ьа■пачку 
10115ц. за пачку 
10і15ц. за пачку 
І0І15П, за пачку 
19і15ц. за .пачку 

М фувта 75п. 
унція $1.20 
Vi фунта 55ц. 
уіщія Will. 
Vi фувта 76ц. 

Ч Фупта 75ц. 
"• фу•та 75ц. 
V4 Фуита 50k 
увціа ?2ІО0 
Vi фувт• 00ц. 

і. V, фунта 
і. ■ЛА фунта 

J4 Фунтп 
й фунта 
'4 фувта 

Ц фунта 
VJ фунта 
Ч• Фувта 
U фувта 
'.v фунта 

INTEf̂ ATIONAL SEED.CO: 
l O ^ DIX0N BLPQ 

PITT^BURGH:PA 


