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8 Молдавії рутунсько-російські війска уступили за Серет. - Втратили 6.500 полонених, 

БУВШИЙ ЦАР І ЙОГО РОДИНА В ДОРОЗІ ДО T H O U G H (НА СИНІРИ). 
Вісти з України. 

Український полк. 
В Чернигові зформував ся і зорганїзу-

вав ся ,,2-гнй національний полк імени 
Гетьмана Петра Дорошенка". Вибрано де
легатів до ради війскових депутатів чер-
нигівського гарнізону. Чутки й провока-
ційні брехні про майбутні нібито антисе
мітські та антиінтелїґентські виступи У-
і раїнцїв припинились. Місто заспокоєне. 

Лохвнцька „Просьвіта". 
і; ЛОХВИЦТ, полтавської губернїї, відбу

ли ся загаянні збори товариства „ІІросьві-
га". Голова ради, д. Михура, закликав у-
m жертвувати на національний фонд. 

Маніфестація. 
В селі Успенівцї, александрівського по

віту, на ІГіїИ риіИН НИВНАИІІЇ. відбулась укра
їнська маніфестація. Селяни мають охоту 
іаложитн товариство „Просьвіта". Селян-1 
гька спілка в Успенівцї вже заложена. 

Предківська простота чи жорстокість? 
В селі Верестовцї, борзенського ПОВІ

ТУ. II.і Чернигівіцинї, знвнв ся новий, тро
хи чудний звичай. Дрібних справ до судії 
не несуть, а поринають самі. Украв чоло
вік сало от і примусили його в неділю 
міліли по селі з мішком, а сільська адмі
ністрація йде за ним та вигукув: „Дайте 
йому сала, бо він на нього ласий!" Украв 
другий плуг. У неділю (якраз коли людий 
на у.і иці богато) злодій мусів носити на 
собі плуг по всім- селі. 

Українські війскові віча в Петрограді. 
В чотирох петроградських гвардійських 

полках відбули ся віча при участи кількох 
тисяч людий на крждім. Віча пройїплн в 
иідвнсіненім настрою. Після віч в сих пол
ках позакладались українські клюбн. 

В українській фракції ради селянських 
депутатАа. 

У Петрограді відбуло ся засїдане укра
їнської, фракції ради селянських депутатів, 
на якім делегати Одинець і Ковалевськин 
зробили доклади про завданя сучасного 
моменту. Звістка про призначене трох кор
пусів для Українців викликала бурю опле-
іків. Ковалевськото і Одинця щиро витали. 

Арешт архимандрита Віталія. 
З наказу генерала Брусїлова ареиїтова-

"о відомого чорносотенннка архимандрита 
чочаївської лаври Віталія за те, що він їз
див по фронті та вів чорносотенну аг-ітя-
пію. Віталія привезли" до Києва і залиши
ла в .Михайлівськім монастирй під догля
дим. 

Радоиисль (на Київщині). 
.Чуже трудно було йам Подати відомо-

1 ні з українського житя у нашім місті че-
І" 'а брак часу в останні горячі дні. Отже 
У"І тепер подаємо, коротеньку історікьу-
крітського руху у нас від початку волі. 

Дня 23. марта були перші збори, місце
вих Українців; порішили заснувати у Ра-
домислї „Просьв.ту". Дня 4. цьвітня було 
впоряджено українське сьвято в- місті/ на 
яке прибуло богато селян з близшим сіл; 
видано було газету на сей день, — ,,Пз 
мятка селянам"; було велике віче; говори
ти українські промови; у театрі була без-
"латна вистава fJHa перші гулі"; по ули-
•шх ходили маніфестанти з українськими 
прапорами. Дня в. цьвітня в Києві на зївдї 
оув представник від Радомисля д-їй Нечи-
"оренко. Український рух перекинув си. і 
"а село; дякуючи' надзвичайній .енергії 

, представника Укр. Центр. Ради, 'д-їя Мар-
ченка, село у нас зорганізовано в- україн
ськім напрям?. Факти такі : 

1) Селянський зїзд повіту цілком при 
еднуеть ся до плятформи Ц. У. Р. і вибрав 
за помічників комісаря сьвідомих Україн
ців, дд. Марченка та Дїденка. 

2) Виконуючий комітет_при повітовім 
комісарові, в більшости зі сьвідомих У-
країнцїв; Євреї, Поляки та робітники ма
ють по одному представннкови. 

3) Загальне земське зібране вибрало 
земську управу теж зі .сьвідомих Українців 
на чолі з д. А^ндрикою. , ш , 

4) Харчові'управа в бідьтности україн
ська. Крім' того д-їй повітовий комісар та 
Начальник повітової міліції — Українці: 
дд. Карбовський та Мізерницькнй. У місті 
корисну.працю провадить „Просьвіта", я-
ка 4. мая впорядила великий вечерок; на
роду на вечерку було сила; „Просьвіта" 
придбала собі широке снівчутє. Тепер на 
Зелених Сьвятах „Просьвіта" впоряджала 
.День Національного Фонду", про який 

докладні відомості! подамо. Серед ученй-
місцевої гімназії заснував ся гурток 

для внвченя української мови. Земське зі
бране 14. мая асигнувало 3.000 рублів на 

Іиідкрите паралельної кляси — першої при 
місцевій гімназії, але з умовою, що навча-
нє у сій клясї буде провадити ся україн
ською мовою. Заснував ся у нас також від
діл української селянської спілки. Так, в 
загальних рисах, проявляє себе україн-. 
ський рух у нашім місті і повіті. „Темні 
сили" загнано у темний куток. Не чувати 
щось нічого ні про „общероссовь",'і$»про 
югороссовг.", ні про „тоже малороссовь". 

Дай Воже ніколи не .чути! 
Б. Біленький, голова ,;Просьвітн". 

Місточко Городище (на Київщині). 
Велика хвиля національного руху захо

пила і наше маленьке місточко: з перших 
часів у нас, під проводом Д*'я Данила Гра-
дїленка була заснована „Просьвіта", до ко
трої зараз записало ся богато селян та 
справжньої української інтелігенції. ' На 
превеликий жаль, не дивлючись на таке 
горяче захоплене рідною справою, є одна
че й до сього часу чимало лірДЦЇв, які ма
буть ще й доси уявляють з себе тйк зва
них „малоросов", бо поставляють ся за 
надто вже неприхильно до сього-руху. А-

не дивлячись на се, „Просьвіта!' мав 
вже власне мешкане, гарну українську бі* 
блїотеку, де кождий, навіть не член това
риства, може брати всякі книжки для чи1-
таня та кошти, потрібні для безплатних 
народних вечерків, лекцій і вистав. Голов
ний прибуток дають „Просьвіт?* гарно у-
лаштовані' вистави українського аматор
ського гуртк», котрий вже більше трох 
років істнує у Городищи і тепер цілком 
приєднав ся до „Просьвіти". Сими часами 
було вже виставлено: „Дай серцю, волю, 
заведе в неволю", „Хмара", .-.По' ревізії" і 
т. и., а надалі готуєть ся до вистави вечір-
концертпамяти Т. Г. Шевченка з його-ж 
пісень та поем: Теж є на меті Діла низка 
вистав з творів Грінченка, Кащенка та Вин-
ниченка. Богато-богато цікавих думок та] 
бажань покладено в основу. „Просьвіти",' 
та, на великий жаль, не всі вони швидко 
можуть здійснити ся, не- всі можуть зро
бити ся фактом, бо бракує головного: лю-
дйй, людий щирих, ідейних, палких, котрі 
найбільше пильнували би сеї справи, не
ма; всі вони покликані', до. війска. Дуже 
було* би бажане, щоб київська „Просьві
та" взяла на себе працю та зеднала нас, 
надсилала нам інструкції щодо артистич
ної та лекційної справи-, взагалі — була 
нашим-добрим' провідником- по широкій 
вільній дорозі осьвіти наших темних; ви
зволених з неволі людий. 

Президент Вілсон одержав уже урядо
вий зміст мирового предлоіненя папи. 

ВАШІНГТОН, 16. серпня. — Уря-
довий зміст мирового предложеня папи 
надійшов нинї до департаменту для за-
граничних справ за посередництвом 
лондонського правительства. 

Секретар Лепсінґ передо в мирове 
поелапіє папи президентовц Вілсоновп. 

Правдоно,ибио мирове .ддее^ложенє 
папи буде відчитане завтра на заеїданю 
кабінету і було переведена над ним ди
скусія. 

З урядових кругів доносять, що п-
мернканське нравнтельство здержить ся 

відиовідню. доки не дадуть ВІДПОВІ-
ди шпиі союзні держави. 

Алїянтн проти мира під теперішну пору. 
• ЛОНДОН, 1G. серпня. — Мирову ноту 

папи принято без великого заінтересова-
ня. Всякі мирові предложеня вважають тут 
за передчасні. 

Загально припускають, що відповідь 
алїянтів буде відмовна. Богато залежить 
однак від становища, яке займе Росія/ По-

(„Но-а Рада"). 

МИРОВІ ЗМАГАг-Щ. 
боюють ся, що нота папи може викликати 
в Росії нові змагали до мира 
Держави алїянтів не хочуть дати дозволу 

делегатам на виїзд до Стокгольму. 
ЛОНДОН, 15. серпня. — Англійське 

правнтельство заявило, щ о не видасть па
пі портів делегатам, вибраним, на мирову 
конференцію в Стокгольмі. 

Правнтельство заявило, що робить се 
в порозуміню з- прочимн союзними дер
жавами. Правнтельство англійське одер
жало запевнене під правительства італій
ського, француського і бельгійського, що 
вони також не видадуть паш портів деле
гатам на конференцію в Стокгояьмі: 

Керенський не є противний конференції 
СОЦІАЛІСТІВ В Стокгольмі. 

ВАШІНГТОН, 16, серпня. — 3 Петро
граду доносять нівурядово, що президент 
кабінету, Керенський, заперечив вістку, не
наче би він мав заявити перед францу-
ським міністром Томасом, що він особи
сто є противний конференції в Стокголь
мі. Противно, він вважає її за-дуже важну, 
і вона мала би ще більше значіне, коли 
би російські війска були пійшли наперед. 

Керенський заявив, що опозиція зі сто
рони правительства алїянтів, які ставлять 
перешкоди у. висланю делегатів на конфе
ренцію, -дає оруже » руки Німців. 

НА СХІДНІМ ФРОНТІ. 
Німці здобули примісток над Серетом 

' і> взяли- монад- 3.000 полонених. -
БЕРЛІН, 15. серпня. — Німецький ра

порт звучить: 
.АРМІЯ КН. ЛЄОПОЛЬДА: Над горіш-

ним бігом Серету (в'околиці Залозець) і 
над Збручем перестрілка артилерії не у-
стае. На' полудневий схід від Тернополя 
відбито напади неприятеля, який уживав 
до сього панцирних, самоходів. 

„АРМІЯ АРХ, ЙОСИФА: На полуднє від 
ріки Тротус неприятель робив великі зу-
силя, щоби при прмочи наступу крити від
ворот другої армії румунської і четвертої 
армії російської. Всї напади відбито. Со
юзні війска перейшли поза Совею. 

АРМІЯ МАКЕНЗЕНА: Союзні війска 
переслідують В- - північно-східнім напрямі 
неприятеля, який утікає по обох сторонах 
ріки Путни. 

„Над Серетом здобули німецькі війска] 
примісток Бальтарету, якого неприятель 
боронив з великою завзятостию. 

„Крім величезних втрат, які-потерпіли 
в людях румунські і російські війска в кро-
вавих битвах над Серетом 1 в горах, союз
ні війска взяли понад З.оео в полон І здо
були., кільканайцять тяжких гармат т а ве
лике число машинових крісів". . 

Битва в околиці Оки» (Румунія). 
ПЄТРОГРАД' 15. серпня. — Російський 

рапорт звучить: 
,На боєвім фронті коло Вильни і> Тер

нополя воєнні операції змагають ся. 
,В околиці Окни (в Румуни) битва 

скінчила ся незначними успіхами для- не
приятеля, якому по ряді сильних наступів 
вдало - ся остаточно заяятя верхи гір, ко-1 
трі, тягнуть ся сім миль' на> захід від Окки. 

В долннн-ц ріки Касінолюй румунські-
війска відбили-.напад неприятеля. 

„В, напрямі Фокшані вчора неприятель 
не відновляв жадних нападів". 

Російсько-румунські війска уступили, за 
Серет. — 3.500 полонених. 

БЕРЛТН; 16. серпня. •—'Німецький-уря. 
довий звіт звучить: 

„АРМІЯ КН. ЛЄОПОЛЬДА: Положене 
не змінійіб сй!••' " 

.АРМІЯ АРХ. ИОСИФА: В горах на по
луднє ВІД'ріки Тротус союзні війска зло
мили в кількох місцях опір неприятель-
ських задннх сторожий. 

..АРМІЯ МАКЕНЗЕНА: На північ від 
Стракані Ь Панчію пруські 1 баварські пол
ки відбили численні напади румунських і 
російських війск. Над Серетом союзні вій
ска прогнали неприятеля на лівий берег 
ріки. | 

„В. протягу вчерашного дня полонено. 
54 офіцирів, між тими кілька. .Французів, 
і 3.500 жовнірів. Воєнна добича складаеть 
ся зі 16 гармат 1 поверх 50 машинових 
крісів". ' 

Відворот російсько-румунських війск. 
•ПЄТРОГРАД, 16. серпня. — Російський 

генеральний штаб доносить про відворот] 
румунських війск на лінію Совея-Монасти-
риск-Волошкані. -Російські війска під на
пором неприятеля-уступили налінію Мун-
челюй-Монас. Румунські^ війска в- околиці 
Фокшані перевели відворот- в напрямі Мо-
ві.тїци. ~~. 

ВІЙНА У̂  ФРАНЦІЇ; 
Наступ війск алїянтів у Фландрії. — і .804 

полонених AfJfMuiB. 
ЛОНДОН; 16. серпня. — Урядовий ра* 

порт звучить: 
,0 год. 4.45 пололудни війска алїянтів 

розпочали наступ на широкім фронті на 
схід 1 північ від Іпру. 

„На лівім крилі- француські війска по
сунули ся здовж шляху, який веде з Дікс-
мюд, аж іо примістка Драйграхтен. 
. JB центрі англійські війта здобули 
ло Лянгемарк 1 посунули ся відтак лів ми
лі поза село. - .; >• 

7(На правім крилі боротьба.тривала до. 
пізного вечера. Неприятелеви вдало ся.від'-
зискати .становища, які ми були здобули 
ПОПередНОСО AH».-
- - „Точного числа полонених годї ще по
дати. Дотепер начислено 1.800 полонених 

38 офіцирI в. Також здо-
ьких гармат". гарці") « л • птп vro «-.-

буто кілька німецьких і 

"РОСІЇ. 
Ухвалено відложнти Установчі Збори. 
ПЄТРОГРАД, 16. серпня. — Нинї ухва

лено відложнти Установчі Збори на піз-
нїйше. 

Головною причиною відложеня Уста
новчих Зборів є та обставина, що було би 
річию неможливою, аби жовніри, які на
ходять ся на боєвім фронті, могли відда
ти свої голоси на послів до Установчих 
Зборів. 

Карність в російській армії буди небавом -. 
цілковито нривврщ-на. _ , _ _ , , _ . . . 

ПЄТРОГРАД, 16. серпня. — Савенков, 
заступник міністра війни, заявив, що кар
ність в російській армії буде небавом ціл
ковито привернена і армія буде сильнїйша 
ніж колинебудь переднім. 

У війскових кругах висказують надію, 
що російська армія буде вже' в короткім 
часі, в стані розпочати воєнні операції про
ти Німців на більші розміри. 

Заслане бувшого царя на Сибір. 
П€ТРОҐРаД, 15. серпня. — 3 пів- t 

урядових жерел доносять, що бувший 
цар і його родина будуть переведені з 
палати в Царськім Селі і заслані в місто 
Тобольон (Сибір). 

(Тобольск лежить в західній Сибіри і 
[числить около 20.000 мешканців. В давнїй-
ших часах Тобольск був осідком централі 
адмінїстраційних властий для засланців. 
Тобольск лежить далеко від зелїзничого 
шляху. Одинока комунікація, яка лу-' 
чить Тобольск зі зелїзннцею, є при помо
чи ріки. Зима' в Тобольску є незвичайно 
строга). 

Відізд царя і його родини відбув ся тайно. 
ПЄТРОГРАД, 15. серпня. — Лише мі

сцеві війскові і цивільні урядники, яких 
спеціяльно прислано до Царського Села з 
Петрограду, були сьвідками відїзду цар̂ я- і 
його родини. тЩ 

Зразу було в плянї зарядити відізд ца-. 
ря досьвіта^ однак призначений до сього 
поїзд прибув кілька годин пізнїйше. За-
місць царського поїзду, в якім цар при
був в' мартї з Могилева до Царського Се
ла, прислано звичайний поїзд» зложений з 
трох возів до спаня, одного воза рестав
раційного і трох возів третої кляси. Крім 
того був присланий ще другий поїзд, при
значений на пакунки і для 50 людий служ-
бИі які будуть товаришити царев'и на за-
сланю. 

Цар. Николай виглядав дуже пригнобле
ний. Зате цариця, здавало ся, тішила ся з 
приводу сеї зміни. - і 

Надзвичайні ередства осторожностн. 
Справа вимагала, щоби заряджено над

звичайні ередства осторожностн. Тому і 
сторожа, яка була уставлена здовж доро
ги, котрою переїздив цар з Царського Се
ла до зелїзничої стації, не складала ся з 
якогось одного полку, але її творили най-
певнїйші жовніри, вибрані по 11 з кождо-
го батальону, які» стоять залогою в Цар

ськім €елї.. : 

В годину по приїзді поїзду цар опустив 
царську палату. Не відриваючи очий від 
землі, вій ус?в до автомобілю. Цар мав на 
собі мундур полковника без ніяких від
знак. В. його товаристві находили ся кн. 
Долгоруков і бувший мінїстер царського 
двора, гр:.-Бенкендорф. 

За царем слідувала цариця Александра 
в товаристві своєї приятельки, гр. Нариш-
кін, і чотирох дочок. Вкінци всів колиш
ній наслїдник престола, Алексій, в това
ристві моряка ДереЬенка, свого невідступ
ного товариша. 

^{І^^ШШ^І^Ш^ ! ПУЇ І ! ^ 
(Продовжене на стороні 3-тій). 

З 
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З біжучої ХВИЛІ. 
„Амерпка-Ехо" (ч. 33) помістила 

стало: „Українська держава", підписа
ну Юзефом Савіцким. 

автор здержусть ся над недавпою 
ухвалою українського конгресу в Києві, 
щогл'в склад України війшли 10 ґу-
бернїЙ. Згадую їй. що в склад України 
мають війш т; кож Губернії таврійська 
і бесарябська. івтор пише: 

Тут представники України виказали 
бридкий апетит на чужу власність, зачн 
сляючи до України губернію таврійську, 
маючу величезну більшість населеня та 
тарського, і Бесарабію, числячу 78% ру 
мунського населеня, прямуючого до злу 
ки з Румунією. 

Се безпідставний напад автора на 
предстовпнків України. Українці, жа
даючи прпдученя Таврії і Бесарабії до 
України, мають на се оправдані пре-
тенеії. Українці' мають до Таврії Пре-
тенсії тому, бо українське паселенє тво
рить там релятивну більшість (Укра
їнці 42%, Москалі 28%, Татари 13% 
Німці 5%. ЖИДИ 5%, Болгари 3% 
Вірмени 1% і т. д.). До Таврії отже 
Українці мають повні иретепсії. 

Щодо Бесарабії то Українці, жада
ючи її нрнлученя до України, мотивують 
справу тим. що українські округи ділять' 
Бесарабію від Румунії. Внроч'ім Укра
їнці' годять ся на плебісцит; нехай на-
сеіенв Бесарабії через загальне голо-
совано скаже, до кого воно хоче нале
жати. Тут Українці' нрпмінилп ся до 
демократичних засад. 

Можливо, що п. Савіцкий переочпв 
у телеграмі ту стрічку, де говорить ся 
власне про референдум бесарабського 
населеня і тому кинув представникам 
України в очп закид, що вони мають 
бридкий днетит на чужу власпість. Чу-І 
жої власностн ми не хочемо і по неї 
рук не простягаємо. Схоче Бесарабія 
належати до України — добре, 
схоче — друге добре. Але в кождім ра-
аГ представники України вислухають го
лосу народу! 

Дальше л. Савіцкий говорить, що 
Українці мешкають збитою масою в де
яких повітах гродненської, курської і во-
ронГасської губернії, котрі належалоб ся 
жадати прилучити до України. 

а при кінцп читаємо таке: 
Повстане півиезалежної України є спра

вою важною"; головно для Поляків, між ко
трими є значний npouejrr, що уважають 
Губернію волинську, подільську і київську 
аа часть Польщі; — тиичасом треба з то
го рішучо зрезигнувати; а крім того Укра
їна, оперта о Росію, упімнеть ся о Русь га
лицьку, буковинську і угорську, | а навіть 
о повіти: влодавський, холмський і грубе-
ШІвський з Холмщини. 

В 14-столїтю Польща з легким серцем 
позбула ся своїх корінних земель — Шлез-
ка і Помори, а посунула ся на схід у. землі 
руські.'Нині на сході нема для Польщі най-1 
меньшнх виглядів удержаня; треба отже] 
звернути очи на захід і старати ся видер
ти нашу ретельну власність, яка є у шваб
ських кіхтях. 

Автрр новисших стрічок прийшов, 
як видео, до переконаня, що даремно 
Поляю.м внтрачувати силу в боротьбі 
з Українцями. Український нарід пока
зав свЛю орґалїзапійну силу і польську 
навалуліін відонре. 

Коли би всі Подяки так думали, які 
автор страті в ,.Америцї-Ехо", і занеха-
ли своя* безкорисну боротьбу а Укра-1 
їнцями, то побачилнб, що їх сили у бо
ротьбі ^Німцями збільшилиб ся у двоє. 

Відозва папи римського. Венеднкта і 
Х\'., видана дня 15. с. м. до нсїх.вою-і 
ючих держав, ввучить: ' -

До правителів воюючих, народів! 
Коли від початку нашого Понтифікату 

поширили ся стрвхітя грізної війни по ці
лій Европі, мн мусїли мати на увазі три 
головні річн: 

Задержати, цілковиту безпартійність су
проти всіх воюючих так, як се пристоїть 
спільному отцеви, котрий, всі свої дїти о-
гортае однакою любовю; • 

постійно пробувати робити все добре, 
що лише зросити дасть ся, і то без огля
ду на особу і без ріЖнНцї на віру і народ
ність так, як се нам приписує найвисший 
духовний уряд і за що ми перед Христсгм 
є відповідальні; 

не пропустити нічого такого, що ле
жить в нашій силі, а що може причинити 
ся до покінченя страшної війни, в сей' спо
сіб, що ми пробували вплинути на народи 
' їх правителів, аби вони ставили більше 
мірковані услівя і прискорили чесне при-

няте справедливого і тривалого мира. 
Хтонебудь через сі три болючі роки, 

що якраз проминули, слідив точно за на
шою роботою, сей може легко перекона
ти ся, що ми все позіставали вірні нашій 
постанові щодо цілковитої безпартійно^ 
сти і щодо нашого становища, що ми не 
переставали напоминати народів і воюю-
их братів, аби вони були знова братами, 

хоч може не все, що ми зробили, аби ли
ше осягнути сю благородну ціль, дійшло 
до відома загалу. 

З кінцем першого «року війни дали ми 
о'ючим народам дуже' живі упімненя, а 

дальше вказітли їм дорогу, якою .мусить,ря 
пійтн, щоби дійти до мира, котрий був би 
для всіх чесний і тривалий. Однак на не-
щасте нашого поклику не вислухано. Ній-1 
на протягнула ся два дальші роки зі всїми' 
своїми страховищами. А навіть стала вона 
ше грізнїйша і прибирає щораз більші 
розміри на земля, на мори ї у воздусї. 
Знищене і смерть спадають на безборонні 
міста, на тихі села і на нечинних' мешкан
ців. І тепер можна собі ' представити, о 
скільки збільшать ся терпіня всіх, коли до 
трилїтної війни додасть ся нові місяці, або 
може ще гірше — нові роки. 

Чи дійсно сей цивілізований сьвіт має 
перемінити ся лише в долину смерти? Чи 
дійсно ся так славна і цвитуча Європа, о-
горнена якимось загальним шалом, мусить 
летіти в пропасть і згинути від власної 
руки? 

З огляду на таке страшне положене і 
з огляду на таку тяжку небезпеку, ми, ко 
трі не маємо жадних окремих політичних 
цілий, котрі не маємо на увазі інтересів 
одної з воюючих сторін, але руководимо 
ся лише чувством висшого обовязку, яко 
спільного отця вірних, через просьбу на
ших дїтий, котрі взивають нашої інтер
венції і мирового посередництва, видаємо 
ще раз крик за миром і звертаємо ся ще 
раз з горячою відозвою до тих, в чиїх ру
ках спочиває доля народів. 

Аби однак не говорити дуже загально, 
як се ми мусїли робити давнїйше, хочемо 
навести дійсні і практичні предложеня і 
запросити правительства всіх воюючих 
народів, аби вони дійшли до взаїмного 

|Єіорозуміня на підставі отсих точок, які 
можуть послужити їм за підставу справед
ливого і тривалого мнра, полишаючи соб 
справу близшої аналізи і точнїйшого' до-
повненя. 

Перед всїми основними точками мусить 
занятн перше місце принцип, що матері
альну силйТрруж^ Зяуігить ся заступити 
моральною-'силою права, з якого мусить 
витворити ся спільна справедлива умова 
щодо рівночасного і взаїмного обмеженя 
зоружень після принятих правил і гаран
тій відповідно до сього, о скільки воно 
для удержаня публичного ладу в кождій 
державі є конечне і достаточне. 

Дальше, заступити армії через утворене 
мирових судів з високими мировими функ 
ціями, згідно з правилами, які треба уло 
жити, і з.гідно з карами, які треба наложи

ти на державу, котра вагала би ся ггредло-
жити державну справу до тюрішеня перед] 
мировий суд,, або не хотіла би приймити 
рішеня мирового суду. 

Коли в сей спосіб буде 'запевнена спра-
ведливости зверхна влясТК, тоді зникнуть 
всі перешкоди, які стоять в дорозі поро-
зуміню-народів в сей спосіб, що пізнїйше 
установленими правилами буде запевнена 
свобода і спільне посідане моря, через що 
будуть усунені мцогі причини до непоро-| 
зумінь, а натомісць будуть отворені всї 
нові жерела до розвою і поступу. 

Щодо справи покритя відшкодовань 
воєнних коштів, то ми* не бачимо иншого 
способу розвязаня сього питаня, як лише 
загальний принцип — згодити ся на ціл
ковите і взаїмне прощене. Се було би тим-
більше оправдане через величезну користь, 
яку би осягнено через розоружене, і то в 
такій мірі, що ніхто не думав би, що по
дібна різня продовжаеть ся дише з при 
чин економічної натури. 

Для деяких случаїв істнують окремі 
причини. їх дасть ся полагодити при по
мочи справедливості! і пр*и обосторонній 
.годї. Але сих мирових умов з тими вели
чезними користями не дасть ся осягнути 
без взаїмного зверненя територій, які під 
теперішну пору є заняті. 

Вслід за тим Німеччина повніша опо-
рожнити Бельгію і забезпечити їй повну 
політичну, війскову й економічну незави-
гимість. 

Німеччина повинна дальше опорожнн-
ги заняті території француські, а противна 
воююча сторона повинна знова звернути 
заняті німецькі кольонїї. 

Щодо територіяльних справ, як.примі
ром таких, котрі Істнують між Італією і 
Австрією, - або між Німеччиною і Фран
цією, то можна надїяти ся, що, беручи на 
згляд величині користи-тривалого мира і 
розоруженя, спорячі сторони будуть склон-
ні до мирнїйшого полагодженя в сей спо
сіб, що вони візьмуть під розвагу домага-
ня народів і свої власні інтереси і загаль
не добро великого людського товариства. 

В такімсамім дусі згоди і справедливо-
сти належало би розвязати також инші те-
рнторіяльні і політичні питаня, а передів-
сїм справи, які дотичать Вірменії і балкан-
ських держав, та територій, які творили 
частину давного польського королівства, 
котрого славні й історичні традиції та тер-
ціня, особливо підчас останної війни, 
скали для нього симпатії всіх держав. 

Отеє є отже принципи, на яких після* 
нашої гадки має бути перебудована буду
ча організація народів. Вони є того рода, 
що роблять неможливим повторене подіб
них воєн, а натоміць є всилї привести роз-
вязанє економічних питань, які є так важ 
ні для будучности і матеріяльного добра 
всіх воюючих народів. 

Предкладаючн отеє Вам, в ^руках ко 
трих під сю пору спочиває доля воюючих 
народів, бажаємо собі усильно, щоби 
ше предложенє було приняте, щоби в 
найкоротшім часі покінчила ся страшна 
боротьба, яка щораз більше і більше прий
має вид безцільної різні. 

Цілий сьвіт признає, що війскова честь 
обох сторін є збережена. Вислухайте на
шу молитву! Прийміть батьківське запро
шене, яке Вам засилаємо в іменн Боже
ственного Спасителя, Князя мира! Памя-
тайте на свою тяжку відповідальність пе
ред Богом і людьми! 

Від Вашого рішеня зависить мир і ща-
етє безчисленних родин, житє тисячів 
лодих мущин, одним словом: щаете ціло 
го'народу, про,добро котрого дбати є Ва
шим безгляднйм^обовязком. 

Нехай Господь Бог поведе Вас так, аби 
Ви рішили ся згідно з його волею. Нехай 
Вам Господь Бог допоможе, щоби Ви, ді
стаючи признане від тепер жиючих, 
служили собі на славу миротворців і у бу
дучих поколінь. 

Ми, чкотрі в молитві тїсно злучені зі 
всїми вірними душами, які просять за ми 
ром, благаємо дія Вас сьвітла і ради сьвя 
того Духа! 

Ватикан, ї. серпня 1917 р. 
Венедикт. 

в своїй хаттоя ПРАВДА. 
Історія не запамятала анї одного на

роду, який би завдячував своє істнова-
Щ 8 неограниченпм виглядом на бу-
[дучність, протекції других народів, 1 
[особливо своїх сусідів. Противно:з про
текції народи гинули. З протекції Поль
щу розшарпали, де порішилась і наша 
Ідоля, а вже не згадувати про держави, 
з яких і камінь на каменп не остав ся 
[з протекції сусідів. Нарід може поляга 
тп лише на власну силу і тільки в нїі 
містить ся його будучність; вона оди
нока є гороскопом його дійсної варто-
сти. Чи не досьвідчував і не досьвід-
чує сього нарід український? Що йому 
по сильній і непоборимій Австрії? Що 
йому зі свободи російської? Тільки ко
рнети, що бідному тепла з чужого ко
жуха: 

але прийшов час, коли українсько-
іму народовн судило ся самому 'поріши
ти свою, власну долю, позволено вибо-| 
іротн власну свободу. Г ревно Зафалги] 
ся до діла сьвіточі нашого рабського 
племени. Кождий день приносить но
ву вістку, потішаючу новинку, а кожда 
есе більше і більше заохочує, щоби всі 
І як один і всюди, де дише 6с українське4} 
[серце, стали як один муж- в енньо-жовті 

ряди до боротьби за свободу. 
Аяе ворог не снить. Чорт і в попа 

перекндаєть ся, коли ходить о невинну 
душу. Лучше завчасу з^іанути воро
гові! в лице, в якій-бїгтго: він не був 
постати, иїж нарікати запізно. В якім 
порядку і в який спосіб прийдеть ся 
Україні поборювати своїх ворогів, сього 
покищо не мож докладно сказати, од
нак певним є, що буде їх не мало. І 
коли лише абсолютна свобода може за-
певнити независпме бутє нашій дер
жаві, то Україна не пощадить анї одно
го з них. Наша Україна, молоком і ме-
|дом ііливуча, була вічно костню незго
ди і предметом заборчостн наших близ-
пшх і дальших сусідів. І хто би вони 
не,були, які би не були їх предложеня, 
коли ЦІЛЛЮ їх є використане нашої вла
сностн і нарушенс нашої свободи, ми 
зведемо з ними кровавнй- бій. Тяжко 
бити ся з отвертнми ворогами, але най-) 
тшкще побогютн скритого ворога. Та
кого скритого ворога має вже нині мо
лоденька Україна в особі американсько
го капіталіста. Вернув Рут зі своєї ко
місії і здав рапорт перед народом сво-
бідної Америки. Справозданє його в за
гального характеру і не обговорює ні
чого докладно. Коли іюловину наведе
них ним j фактів припишемо цілям біз
несовим, . як. тддержаню,. і заостреню І 

американського духа,лзаої.рченю до 
дальшої щирої праці в останнім під
приємстві, то всеж трудно не завважи
ти того, що тичить, ся бозпосередяо 
українського народу, аглядно його те-; 
риторії. Нинішнє прикре положене в 
полудневій части Росії (себто на У-
країнї), невдачу наступу Корейського, 
приписує Рут між иншпм браковн ко
мунікаційних ередств. Сумний се стан, 
правда. Тому, каже він, що здало би ся 
поліпшити і помножити комунїкаційиі 
ередства на Україні. Думає він тут про 
бізнесову Пропозицію супроти амери
канських зелізничих королів. Пронози-, 

не зла, але в цілій своїй щирбсти 
прикрі йша від самого стану річн. Хоч 
би вона була ще раз так сйасенна, то; 
всеж вона нам ворожа, доки не пере-' 
ведеть ся в порозуміню з українським 
цравительством. Тільки нарід україн
ський мас право рішати про свої по
треби. Він знає шайлїпше, чого йому 
потрібно, а чого не потрібно. Коли у-
згляднимо, що Україна се край пере
важно рільничий, то зрозуміємо, як ве 
лнкі там потреби, а особливо в напрямі 
промисловім. Наші ринки засипані чу
жими продуктами, за які наш нарід пе
реплачує своїм потом, але Україна не 
бідна. Вона мас необчислені богатства 
під землею, як і инші краї, отже вся
ким недостачам Україна, нри натураль
нім розвою нромислу і торговлї, може 
сама запобігти. Тільки того рода поступ 
в пожиточний І корисний. Не виключе
на і взаїмна поміч, але доти поміч не с 
правдивою, доки,не станеть ся в поро
зуміню аннародоміе 

Україна стоїть перед двермп власної 
управи, власної господарки. Тому з го
рн треба нерестудіювати всї ті потреби 
і недостачі, які подибуємо на цілім її 
просторі і шукати способів, аби їм за 
побігти. Але зарівпо стерпи ся лам тре
ба з гори помочи з руки ворога. Від
дати господарку- в чужі руки, се тільки 
значить, що віддати сусідовії свою ха
ту. В самому тішити ся її красою, <)-
плакана доля тих народів, що позволи
ли госнодарити в своїй хатї. Наші рин
ки мусять бути заповнені нашими то
варами, а чужими о стільки, о скільки 
НаїПІ ІфОДуКГИ буДуТЬ ИОЯВЛЯТП чСЯ на 
чужих ринках. Тільки того рода взаїм
на поміч запевнить нам нашу будуч
ність. Отже проч з приятелями із зати-
сисними кулаками! 

м.д. 

Ч. 97. 

• *\,-
та застарілі нащонвльно-деі*жавщ ка-
піталїзмл й викликали сю війну. 

Примір сучасної Німеччини, яма є сою 
зОм держав, а не федеративною державою, 
красше всього показує, що система пляно-
во зорганізованого господарства цілком 
годить ся з автономією окремих частин, 
які входяті в сю, систему. , 

Нема сумніву, що Україна вже втяг
нена в коло сьвітових економічних від
носин і. ніякого промислового або тор
говельного кордону чи політики еко
номічної виключности український Сойм 
вести не буде. Але коли справа торкнеть 
ся того чи иншого вшеорнстуваня зе
мельних скарбів, коли зайде мова, про 
те чи ИНШЄ призначене прибутків краю, 
про розХ-л податків На погреби держа
ви —.' тут Український Сойм, як і вся
кий иншнй, повинені-бути сам собі го
сподарем. 

І („Ном Рада"). 

Політичний та економічний 
сепаратизм. 

Петроградська „Новая Жпзнь" (ч 
23.) з приводу зїзду партії кадетів про-
[ти автономії України дала-передову ста-
тю про політичний та економічний се
паратизм. Газета вказує, що націоналі»-
нілідиосинн заострює таки саме росій
ське громадянство з. його урядом то у-
міркованимн партіями. 

В соціялїстичній пресі' — пише „Новая 
Жизнь" — вже вказували на дуже сумну 
впертість тимчасового правительства в о-
бороні його верховних прав над Фінлян
дією, „принятих у спадщин?' від... Мико 
ли II. Вчера кадетський зїзд признав прин-
ципіяльно недопустимою* державну автоно
мію України. Кадети моглиб, на лихий ви 
падок, погодити ся з утворенєм „федера
тивної держави", але вони й слухати не 
хочуть про конфедерацію (зїзд автоном
них держав); сама гадка про таке „повне 
руйноване державної едности Росії" до 
краю обурює великодержавні душі наших 
републиканцїв російської імперії. 

Але такі погляди недопустимі для 
[демократичної Росії. Коли самоозначе-
нє народів не фіґовий листок над цен
тралізмом та імперіалізмом, то сей прин
цип треба прикладати щедро не лише 
до Німеччини та на її кошт, але й до 
себе, до4 своєї держави. Коли ми такі 
добрі до Альзації й Льотаринґії, то не
ма Ніяких основ для Фінляндії та Укра-[ 
їнп ставити якийсь инший принцип. 

Чи перебудові Росії ми спочуваємо чи 
її, — пише „Новая Жизнь" — то у всякім 

разі, будучи демократами, ми не можемо 
бороти ся проти національного „сепара
тизму", ні звертатись до сили, нї спереча
тись проти компетенції окремих націо-
нальностий; ми тільки того можемо дома-
гатн ся, щоби воля кождого народу була 
виявлена зовсім вільно,, повно і. сьвідомо, 
себто через добре зорганізований та пиль
но підготований референдум. Таким чи
ном для щирого та певного демократа тут 
не може бути з формального боку ніяких 
хитань; —-. позиція цілком ясна і не допу
скає нїяких перекручувань. 

Однак %ДТовая Жизнь" рішучо за-
стерігаеть ся від сепаратизму еконо-і 
нічного: 

Єдина, справді, реакційна риса в націо
нальнім руху сучасної демократії, се той, 
що часом можна спостерігати, нахил до 
господарського аідокремленя національно-
державних організмів, утопійна мрія про 
економічну самовладу кождої нації. 

Газета доказує, що на сьвітї фак-] 
тично «з одно .господарство — сьвітове. 

ПОЛЬЩА МУСИТЬ ВЗЯТИ НА СЕБЕ 
ЧДСТЬ ДЕРЖАВНОГО ДОВГУ РОСИ. 

У Київській „Новій Раді"-читаємо 
статю п. з. „Державний борг", підпи
сану Як. Мк. Статя, як вже виходить 
із самого заголовка, інтересуеть ся фі
нансами російської держави. 

Автор (Як. Мк.) згадує про Фін
ляндію, кажучи, що „Фінляндія має та
ку конституцію, яка. творить окрему 
скарбору область, сама збирає податки 
і орудує ними на власний рахунок, а 
навіть, -— як се тепер в модї — мав 
свій окремий борг (довг) державний". 
Сей довг належить до Фінляндії і ФІН
ЛЯНДІЯ сама має постарати ся, аби його 
сплатити. 

Відтак автор переходить до Польщі. 
Польща — каже автор — більше ніж 
сто літ належала до російської імперії, 
ділила з нею долю й недолю і мусить 
нрннятн на себе добру пайку державно
го довгу Росії. 

Польща бажає творити окрему са
мостійну державу. Вона такою й стане, 
чи то з ласки Німця, який її завоював 
і признав право на окремішність, чи з 
ласки російського правительства. коли 
би ся країна силою оружа, чп на підста
ві ршіеня мирового конгресу, вернула 
назад до Росії. 

Та в тім журба не нам, а иншпм го
ловам. Нам треба потурбувати ся, щоб, 
відокремлюючись, взяла собі Польща 
з державного довгу слушну пайку. Так 
зване Польське Королівство займає 
127.000 квадратових кільометрів і має 
12,000.000 населеня. -

Приймім, що з кінцем війни дер
жавшій довг Росії буде виносити 30.-
000,000.000 карбоваицїв, то розділив
ши його на дві держави, припаде: на 
Росію (4,889.000 квадратових кільо
метрів) 29.254.0Ш.0Ш-ішрізвваящів (-на 
1 кв. кільом'етер 6.000 карбованців дер
жавного довгу); на Польщу (127.СЮ0 
квадратових кільометрів) < 76,000.000 
карбоватгів (па 1 кв. кільометер 6.000 
карбовапцїв), або пат цілу державу (5, 
016.000 квадратових кільометрів) 80.-
[000,000.000 карбованців (на 1 кв. кі-
льометер 6.000 карбованців) державно
го довгу. 

Так обчислено, взявши під увагу те
риторію. 'Колиж візьмемо,під увагу яа-
селбнє, то довг буде представляти ся 
цілком инакше. 

На Росію (118,884.000 населеня) 
припадало би 21.255,000.000 карбован
ців державного довгу (на голову 230 
карбовапцїв); на Польщу (11,935.000 
населепя) припадало би 2.745,000.000 
карбованців (230 карбованців на голо
ву); на цілу державу (130,819.000 на
селеня) , припадало би" 30.000,000.000 
карбованців (230 карбованців на голо
ву). 

Нерша формула — говорить автор 
показує, що Польща, відокремлюю

чись, має взяти на себе з державного 
довгу 776,000.000 тарбованцїв; друга, 
що 2.745,000.000 кагюованцїв. Знаємо, 
що анї сама вемля без Чоловіка, анї чо
ловік без землі не був бН всилї сей довг 
сіілатити. Тому одинокий слуаптий ви
хід в обчислити математичну середню. 

На Польптуїтипздав з державного 
|довгу\776,000.000 ^карбованців, чпсля-
чи па простір; на Польщу припадає з 
ІдерЖавного довгу 2.745,Ш.000 карбо-
'ванцїв, числячи на населене. Отже ра
зом 3.521,000.000 ісатхіоваяііїв.. Поді
ливши сю суму черев 2, -дістанемо 1.-
760,500.000 карбованців. І таку суму 
(1.760,500.000 юірбоваїпдїв) 
Польща перешли на себе. 

РОДИМЦІ! ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОД
НОГО С0ЮЗА, БО СЕ ОДИНОКА І 
НАЙБІЛЬША УКРАЇНСЬКА ОРГАНІ

ЗАЦІЯ В АМЕ«>ИЦЇІ 
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Коли я добирав ся до тейерііишьоІ-а 
Петрограду, найбільше мене захоплювало 
питане: Як же стоїть тут українська спра
ва тепер? Як вона стояла колись — се ми 
знаємо занадто добре. Ну, а революційний 
Петроград — чим він може обдарувати нас 
з сього погляду і чи. зрозумів він нарешті, 
що стара система не тільки політично пха
ла «сю державу до неминучої беводні, але 
підпомагала* сьому ще й своєю національ-і 
пою політикою? Чи в настроях з сього 
погляду зайшла якась відміна, а чи в ста
рі окуляри дивнть ся на національну спра
ву й російська демократія, діставши власть 
до своїх рук? І як тепер можуть укладати 
ся стосунки між двома братними народа
ми,, розведеними далеко один від другого 
націоналістичною політикою царизму? 
Вважаючи на російські централістичні 
звички,, сї питаня тіадзвмчайно остро ста 
ють перед кождим Українцем, що діста 
еть с» до Петрограду; А'тимчасом від тої 
•п имшоЬнідновіди- залежить ндлй низка 
ірактичних заходів, до яких ви можете 

братись чи не братись, комбінувати так чи 
ииакідіе. 

Психіка людська не міняєть ся так. від
разу до самого корін'я. Лекше відбути по
літичну революцію, революцію зверхних 
форм державного ладу, ніж революцію в 
психіці, в настроях. Тим то вже наперед 
кожна було гадати, що й революційний 
Петроград, за веїми перемінами зверхних 
форм і онутрішних настроїв, не дібрав ся 
ще до самого глибу чужої йому національ 

" справи Я під новими словами таїть бо 
гато ще старого, цілком самодержавного, 
грузу. І дійсність не забарила ся се ви
явити. 

„Зле стоїть українська сирава" — почу-
ін ми ще на зелїзничім двірци від пєтро-
радських Українців. І се ви чуєте всюди, 
перевіряєтесь на фактах. І найсумнїйше 

може, що спершу, на початку революції, 
коли її зробили полки на т | и четверти у-
країнські, то відношене було инше. Тоді з 
пошаною, з захватом говорили про Укра
їнців, а тепер... Тепер рада робітницьких 
і салдатських депутатів настановляє від 
себе комісаром на всю Україну „спільча-
іпіна" Кнрієнка, — тогосамого Кирієнка, 
т о завзято виступає скрізь проти україн-

і тільки після численних протестів 
бере назад отеє недоладне призначене. Те 
пер д. Мілюков, діставши з^відставкою до 
сить вільного часу, ходить по всіх мітін 
гах та на всі заставки викриває українську 
інтригу, агітуючи проти автономії УкраТ 
і федеративного ладу в Росії. Тепер у | 
дї робітницьких і салдатських депутатів 
нромовцям-Українцям гукають: „Долоіі 
хохлов" і просто не дають говорити. Те
пер петроградська преса — і стара і ново
народжена — хочаб гавкнула щонебудь 
про українську справу.-. 

Можна би богато ще навести прикла 
дів того, що в ідбувається в середині 
KpaiHCbKOFo. питана тепер, але з усього 
видко одно - знане про нас у Петрограді 
не побільшало ані трохи, а разом з тим 
плятонїчннх симпатій зменьшилось на ду
же велику суму. Одним прикро стало, що 
Українці „занадто богато хочуть"; иншим 
забили иамороки ті сплетнї, що доходять 
сюди з України, перевезені з Києва, 
наир. відома статя „Рабочей газети"; 
иншим вчуваеть ся і вбачаєть ся всюди 
„контр-революція" і на карб їй вони гото 
ві поставити все, чого голова не змістить, 
чого зрозуміти не годні. А в результаті у-
країнська справа в революційнім Петро
граді опинилась на тійсамій мертвій точці, 
на якій стояла за старого ладу. Вас з увіч-
ливости слухатн-муть, але на чолі вашого^ 
розмовника не відбиваєть ся нічого і тіль 
КІІ коли .ви питаня ставите виразно й про 
стр, щось близке до розуміня спалахне в 
байдужих до того очах. „Так ви 'не ста
вите питаня про відокремлене від Росії?' 
— неймовірно запитує вас розмовник, ні
би соромлючи ся,«що може не гаразд вас 
зрозумів і що ви зараз же пічнете розви
вати плян сепарації. Особливо лякає всіх 
вінскова справа і слова про „ніж у спину" 
досить часто почуєте, коли зайде розмо 
ва про сю делікатну матерію. Ь Петрогра
ді просто не розуміють, як можна говори 
ти про українські полки, і організацію їх 
мають за дезорганізацію всього війска. 

Той обережний підхід до справи, що 
роблять Українці, не вважаючи зовсім на 
фронтові части й рахуючи ся з технікою 
війскової справи, здаеть ся тут такимса 
мим максималізмом як і утворене напр. 

Кронштадської републики", Про яку з 
учорашного дня невпинно говорять тут 
на всіх перехрестях І знов же не легко пе
реконати, що дезорганізація йде з само-
ro-ж таки Г^трограду, а що національна 
ідея, колІї и вміло й д о ладу використати, 
може стати ся найкрасшою організаційною 
силою, — тим китом, що міцно споїть люд
ський порох і дасть йому, перетвореному 
вже в організовану масу, надійного ідей
ного проводира. Людям, що ніколи на со
бі не зазнали потужної сили національно
го фактора, все те здаеть ся дуже- підозрі
лим і вони асе оглядаються , чи не дурять і 
їх „націоналізмом" та чи не підводять під) 
контр-революцію.< У 
""' Трафляють ся й зовсім отверті, nos щи-
рости, розмови. Кажуть, що на селянськім.) 
зїздї, який саме відбувавть ся-у Петрогра
ді, дома гене Українців щодо автономії ви
кликає цілком недвозначні репліки від за
ступників великоросійського селянства. „У 
них, на Україні, і уголь, і цукор,' і пшени
ця — то вони все те тільки для себе хо
чуть мати? Не допустимо!" Многих турбує 
дуже ще питане про Чорне MOp«v Сї люди 
нїяк не можуть уявЬтн соб» автономії без 
китайського муру, а федерацію малюють 
собі, не инакіне, як у формі ряду відгоро
джених кліток,, з яких до сусіда анї зазир-

єть ся- на землю, з „музики майбутпого" 
робить ся реальним домаганем. І не біль
ше \лякає. Голнй інтерес заступає місце 
колишної обивательської иоблажл*івости. 
1 на грунті голого інтересу богато наших 
недавних ще, приятелі» перескочило вже] 
до табору ворогів. „Національмое самоо-U» вол» Укріинм КОЛИСЬ котились І плечей ко-

=1= 
ни. За ці 260 літ няні нарад, 'якого налічують 
тепер 30 мнліошв, азу4«-ив, став іенмшм і втра
тив памьять про колишню свою волю, про к4-
иінв» «вою'сліву, що греиьм по всьоиу світу. 
Йлика теаврмшо-. рнвеяАйа ровіймкд нрянс-

іу народові і' нашій УяраінГ За 

предЬле'ніе0 — річ хороша, коли оздоблює 
програму» але коли воно загрожує перей-

| ти » жите, та . . Чи' не красше перескочи
ти на обвинувачене, що занадто великі] 
криють ся в тім сакраментальнім колись 
„самоопредвленін" претенсії? 

•Давнин, застарілий, централізм росій
ських громадських кругів тільки тепер 
зможе виявити ся повною мірою, дужим 
розмахом. І нам з ним доведеть ся -рахува
тись та й-ще рахуватись.., 

1 Сергій Єфремов. 
(„Нова Рала 4 , в 7. червня). 

ПАР ЧИ РЕСПУМИКА. 

зацьклх голова коаачі: sa-щв вона ваших геть
манів, старшину і кошків иовковсьиі -царі на 
Смоір аасилалн, по тюрках гаоілв, за цю валю| 
нелввне нраватольстав нетербуреькг, ооіяваюи з 
батька Шевченка, Краків-, наших діячів в тюр
мах держало, мучапо- і на игибвинцях вішало. 

Іісвже ж тн, великий і ВІДАНИЙ нпродо уяра-
шськніі, Шячж оці всі кривди, які ти за 350 
літ вятерша, ішову захочеш свою голову у мо
сковське ярно всунути! Адже цей царь Be твій 

ніколи твоім т був! Аіарод украіиський ніколи 
над собою царя не кав, бо їнрдіна зноцонвіку 
була демократичною респубіякош! 

Демократичною, автономною, незалежною «ра-1 
Твою вона і повинна зцаву стати серед обьвдіш-
нпх в одному союзі автономних краіи росийсьхоі 
федеративноі республіки! Цього, народе украін 
ькяй, добивадея! 

(вадлгв Київського Ґу('*рн<.і,кого Зсив -ва ) . 

New Y o r k O i t v ' • i f t w ;* • * • t e ш не переступи. Се стара, до-
г°вп офі іом^^^^^^^-«Й -ВолІЬШ іий пенхольогія, але тепер вона 

рало ю ш-тчвіс^; • - • [тільки інтензивнїйше проступає, бо й са-
я —тоног^ ма автономія і федерація з неба стгуска-

І'і'волюція, ' немов тон вихор, в одну мать, 
змела царя з йог» троном," всю його велику ро
дину, — кінців та княгинь з княжатами, міні
стрів, губернаторів, справників, станових і уряд-
пиків, одним словом змела всю стару власть. 

Хоча люди-г і тяжко жилося за старого ладу, 
*Ї вонн позвикали до того ладу як, той ви 

ярма, і тепер іи якось дивно. Як це воно, 
мовляв, так? То був цярь, оулв царедворці— 

іністри, що .ходили в одежі, шитій, злотом та 
сріблом, з блискучими орденами та хрестами на 
грудях, а тепер того всього немав і люде скрізь 
гупають, щоб була республіка! А инше таки 
справді заду мнеться: <а чи гаразд воно, що так 
сталося? Чи не краще було б, як би знову обра
но була царя й посадовлено на трон». Ш, людеі 
-•ом"! Нехай може комусь яньшому новий лад без 
царя та царедворців адаєтьоя дивною, новітною 
річчю, а для-нашого українською народу такий 
лав не повинен бути новиною та дивиною комусь 
і здавтьсі, то. тілько через те, що наш украінемсиіі 
народ проживши 250 літ в тяжкім ярмі ^мо-
сконеькоі неволі, став темним і через ту темноту 
не знає, який лад в нас на Україні був апоконвіку 

Наш народ зпоконніку не знав і не мав над 
собою царів, і царі ним не правували. Наш на
род а дивних давен живе так, що сам про себе 
піклувався, сам для себе порядки встановляв. 
За святого князя Владимира, який був одним 
найперших украінських князів, і поперед ного,-
І також і по ньому, шин народ сам собі князіві 
обірав, вкупі з ним на вічу закони встановляв 
порядки усякі скрізь заводив, війну обьявляї 
і мирні умові складав. А коли обраний наро
дом князь або з сЛім ділом не справлявся, або ж 
кривдив людей, то наш народ сходився 
віче, здіймав річ про свого князя, виговорював 
йому все і велів коритися громаді та додержував» 
закону. Як що ж князь віча громадського не! 
слухався, то такого князя віче скидало 
становляло иншого. 

Такий лад держався на Ввраіні мало не 300 
лгг, ож ііокм на нашу землю не насунула 
тарська орда, а потім — іитва, а по Литві 
Польща. Проте і під татарами і під Литвою та 
Польщею живучи, народ наш увесь час, мало 
не 4(10 літ, змагався за свою волю із своіми 
ворогам». Коли ж за панування Польщі терпець 
народ.ві увірвався, то ввесь народ тоді, як один 
чоловії; — і козаки, і мішане, і поспільство, 
духовенство л— иовстали прати польського па
нування взялися до зброї, обрали за гетмана 
Богдана Хмельницького і скинули з себе ярмі 
нольско? неволі, а 

Від того часу Україна зробилася вільною дер
жавою, а украіиський народ став вільним на
родом, господарем і держАвпем свові землі. Всю 
Україну, но правому і по лівому боці Дніпра, 
було поділено на 1G полків, — абож сказати б 
так по тенерішному, — на 16 губерній, а полки 
було поділено на сотні. Козаки, кождиіі в своїй 
сотні, обірали собі сотника; в полку — козак» 
обіраля полковника, осавула, обозного, суддю, 
цясаря, а .нулк-опники вже. з иншою старшиною, 
м її то: а .воозннм, суддею, осавулом, 
обіряли -генеральну» старшину, н» тенерішному 
сказати б — міністрів коло гетьмана. Гетьмана ж 
обірали всі козаки з старшиною простим і рівним 
голосуванням, так само, лк полкову старшину. 

В церковному житті панував такий же сам» 
лад*: кожда громада сама собі знаходила 
рала нан-отця на парахвію, пан-отці обірали 
з поміж себе архивреів, вкупі- з мирянами. 

Такни иобнтом, як бачимо, були такі часи. 
соли на Ввраіні, увесь, як тоді казали «уряд», 
а по тенерішному — «иравительство», було ви
борне. 1 Богдан Хмельницький, як в 1654 році 
на раді у Переяславі злучав Україну з Московщи
на», то він таку умову склав з московським ца
рем Олексієм Гомановим, щоб Украіна була і зо-
старалася ~зп всіма своіми правами і вольноетя-
іШ козацькими, що народ украіиський сам собі 
всю старшину з поміж себе абіратяме, і буде 
правитися у всіх своїх громадських справах по 
давнім овйм предківським звичаям і порядкам. 
А такі порядки, воли народ сам собою управляв, 
по теперішньому звуться республіканськими., а І 
такдй лад державний зветься демократично» тоб 
то народною — реепубликою. 

Московський царь дав Богданові Хмельниць
кому і козацькій старшині обіцянку, що в спра
ви украін ські він не втручатиметься, що звичаїв 
пре-дківеьких та-ааду-ва Вкраїні він на ламатиме. 

Але мк знаємо, що московським цар Олексій 
слова свого це додержав і звезу ж, ще за життя 
Імсльницького, почав права уржаіаського наро
ду обмежувати. А син царя 'Олексія, Петро Пер
ший, геть права і вольностн козацькі еюмува»| 
1 лад рееяублн-анськнй на Вкраіні полякав. 
Московські царі тому так заповзялися викоріннта 
яа Вкраіні предківські іі порядки, щ» п морядкя 

[стоядн ім дуже ва заваді в їхньому гоенодарю-
ванню на Московщині. На Московщині царі ро-
бнл», що хотіли, і народ московський такий ляд 
і терпів і мовчав: Отже московські царі не могли' 
етерніт», щоб поруч з їх державою буяв кроіва 
'з ииьшимн цілком порядками, щоб іскра вилі з 
України те не .перелетіла до їхнього царства. 
' царі московські досягля такя свого. Йоламавш* 
права й вольностн украінеькогО народу, вони,! 
скасували гетьманство, Січ Запорожеьку, а віль
ний український народ поворвуяя у крмацпя 
і запровадили на Вкраіні такий самий лад, який в. 
давніх часів еиадявея у Московщиві. 

.Більш як 250 діт Украіра і украінеькнй на
род терпіли цю етуашну навугу від Москоицн-

цдл^ 

офосор Локтор В. F. MULL1N. 
іітяу игЛиг-иву; ма< в-і-кя» досавід через Дчтав1 

мдташх . ЛІч-ті успішно всі ведігЯ жолуджа. 
гтро"И, нирок 1 і-ерші; всякі ведулі сепрет-і, як 

>х ревиатпям. нераовіїті, катар, внкпдя скіриі І art 
нturn. Првідїт. .. 

вю яовавдма . . ЛІч» кохдото як и-л-аоїп. ся і у , . 
єднаній, низькі ціни, ПАРАДИ І оглядини ДАРОМ. 

і 111—«ТН AVKXUF., (аеяяата ao-ra) IITTSBJ. HUH, PA. J 
_J'oxna офісоїі: від 0. рано до 7. н ч - НЯИлМ ДІД.40. ffi 2., ^ч .по*^ 

ДРІБНІ ОГОЛОЩЕНЯ. 
' В «ІД t»»»-«Jtf a a a U - j l H сііяджч» агоааимаа: Кала хачгм вАлинІШ с и Ь 

еоояаіа, краяміа аб* товаришів—Код» иіунаета аакята.—Коїв важаїта, цоЄ хт .са 
А н і с Ван. де Іде Atop* ВОЄОИ.—Но^е аотрМует . аґантів до к ш - р і - в Вавмг . 
ІВІМ.СЇ.— Коая воТрМцсте р.вітвнаї» де і раці а Оу-врнТ, г-ос .ряі , готаав а0Є а а 
фараау.—Над-. Шумасте саиивялів- да <амас» .—Яе*а шу-аята двяаучятодіа І у -а -
тмів «узяка.—Коди МСТО хату а»о ферму на вродаж.— Каан маста хету е е е фаа* 
му де аииайиу.—Кеде маєте l i e врода* яиісь віча.—Кеда •ешувугге водив а » 

1 харчом.— Кояя продасте свій визиес а*о хочата иувиїи чи •«•Іиатаоь 
Коди хочете аодати свою адресу а е е Оазаес до яуодичмого відоме. 

П О В І Д О М Л Е Н Є . 

Отсим подаємо до відома всім членам 
братства св. О. Ннколаа, від. Ї25 У. Н. Со-
юза« в Деслодж, Мо., що дня 12. серпня 
1917 р. відбув ся мітінг нашого братства 
в церковній гали, де було ирисутних 20 
членів, котрі поплатили місячні вкладки 
до братства І У, Н. Co юза за два місяці 
т. є. за липень і серпень 1917 р. На еїм мі-
тінгу вибрано новий уряд, а то: Григорій 
Гіавлюх, предс; Михайло Кузю, кас; Іван 
Якимів, секр. В наших околицях запанував 
спокій і все повертає до своїх занять. Хто 
з наших членів, котрі порозїзджали ся, хо-
тїв би повернути до свого старого плейзу 
І хто би хотів дальше належати д о нашо<-,| 
го братства11 -до У. Н. Союза, сей повинен 
як найскорше зголосити ся до секретаря 
братства, на низше подану адресу; приси
лаючи місячну вкладку за два місяці т. є, 
за липень і серпень 1917 р. Адреса секре
таря: І»Ь" Yaklmlw, Box ISM, Кітег Mine*, Мо. 
— Г. Паялюх, предс; М. Кузїв, кас, і. Яки
мів, секр. 

Пошувую свого товариша ФЕДЯ КРИС, 
котрий ми. ісребувата в Пассі-, Н. Дх. 
" '>в о цім знав, або віл сси, прошу 
ГОІОСЯТЯІ'Ь на вдр-су: Ов-97 

ТНЕО. HBYCYK, еіо -втоЬвЛ", 
S8 Grand S t , J e n e y City, X. J. 

ВОЄННІ ВІСТИ. 
(Продовжене зі сторони 1-шої). 

Щоби як найдовше задержати u таіінї 
іас відїзду царської родини, дотичний ио 

' але на по 

Царя заслано з ПОЛІТИЧНИХ І ВІЙСКОВИХ 
причин. 

* Щодо причин усунена царя і його ро
дини з Царського Села, то кружать ріжно-
родні поголоски. 

Пінурядова пресова агенція доносить 
що се сталд ся на жадане власній з при
чини, що були змаганя перевести проти-
революцію і увільнити царя. Однак за
ступник президента кабінету, Некрасов, 
заперечив сьому, заявляючи, що вже по-
передного місяця правнтельство рішило ся 
іа сей крок. Всякі приготовленя держано 
в як найбільшій тайні, щоби управа не бу
ча звісна скорше, але аж ио п переведеню. 
Причини були політичного і війскового 
характеру. 

Заговір причиною засланя царя в Сибір. 
ПЄТРОҐРАД, 16. серпня. — В тїСиКЇ 

звязи з депортоваиєм бувшого царя 1 йо
го родини в Сибір доносять, що власти 
відкрили були заговір, який мав на цІЛн 
лрнвериутн царську власть. : | Ц 

„Біржевия ВедомостГ' доносять, що ма
ють певні вісти, що Николай Романів і йо-
го родина находить ся вже в дороз і на 
Сибір. Затвірники мали на цілії увільни 
ги царя з палати в Царськім Селі. 

Генерал Ґурко буде увільнений. 
ПЄТРОҐРАД, 16. серпня. — Нинї пода

но до відома, що головний прокуратор су
ту порішив з причини браку доказів за
становити слідство проти ген. Гурка, був
шого коменданта російських армій на по
луд нево-західнім фронті. 

Ген! Гурка арештовано на підставі йо 
го листа з датою 4.,марта (то є два днї 
перед проголошене* загальної амнестії), 
який-був написаний до бувшого царя. В 
тім листі ген. Ґурко висказав був своє прит 
знане бувшому цареви за те, що він жер
твував навіть свій престол, аби лише за
побігти домовій війні. Ген. Гурко писав 
дальше в листі, що він надїеть ся для ца
ря ліпших часів і закінчив своє письмо 
словами „безмежного підданства". , 

Ген. Гурко перебуває ще аж до оста
точного рішена зі стсірони правительства 
а кршости, 

О ' і 

У Фінляндії проголошене генеральний 
; страйк. 

ГЕЛЬЗН^ФОРС (Фінляндія), 16. серп 
У цілій Фінляндії проголошено ге-

"і страйк. 

і нїн а 
-ліс» ва адресу: 

MOST H.KOW, 
В»х вт, 'Н-гімк VaUej, 

НАДЗВИЧАЙНА НАГОДА! 
НА ПРОДАЖ ФАРМА М а х р о в е , є 

відадсню 40 мадв вії Ню Норку, а 10 
міцут ходу від стааіі коїІЯової, аемія 
зиаменлта, чорна. ЗЯ акрів засіяній і 
засадженні кукурудзою, житом, вівсом. 
гречкою, оїдьЛою, ииГіудс») (2 ахря) , ка-

| пустою, огіркяан, медьонаап, фасодгю і 
ОЛЕКСУ ІЛЬ- т . д., а ]о ї к р | в груйоги лісу. Ьудянкн 
і. Гогатнн. Хто І Д І ¥ мешкад.ннй нові. Щднй інвеїгтер 

прошу годо- ЖИВВЙ і мертвяк (2 кеші, 2 корова, і 
06-98 безроге, 500 кури*, 25 качок; усякі ма

шини госиодаргіхі, во.тя, ровозп, упрнж. 
yt цТде уряджене домове і у. д . ) . Дві-гр.-

| к ат . церква в Норт А«&он, U. Дж. і в 
— — — — — J іКартерет, II. Дж., недадеке. — Щва 
ВАЖНІЙ справі п о - і у в 7 Ю ^ В А Р Т К А | « . 5 . т з чого 82000 готівка, а решта ва 

догідні сплати. Пишіть зераз , еоо ара-
Ізджайтс иа адресу: - 07-09 

ЯРЕМЧУКА Ладнчшіа, пов, Терноиідв. 
)рсйгватв в Садсм, Масс., або в 

Шбоді. Пуовіу голоситнсь ве едресу: 96-8 
ОКО. KAJfWTSKY, 

ІЯ&Уг >уНкІвеоп S t , Нугасвве, 14. Y, 

Ф А Р М А, 
і-о Дші-гісав Гкгаїпівп ЕхсЬавке, 

«ІО \.. Oth S t , K'ew York, 5 . Y. 
Пошукую сестру свого мужа КАТЕРИ 

НУ МАЛЬЧЕВСЬКУ а ТопиьнипЛ, поп 
Стікай Самг.ір. Хто иодасті. П аді>ес, дї 
стане $5.00 дагородн. Годоснтпсь на ад 
ресу: 90-98 

КАТАКУХЛ M A I , C U I : > V S K A . 
171". Dauntonn St_ Mretown, 

Philadelphia, Pa. 

Пошукую української фааідП в В 
го а/ю в окоданм Гаазько Шікаго, котра 
Гін ирнняда мене на „Гюрт" з двоіма 
дітьми. Дівчинка 4%, а ідоичвк 2Vj ро
ку. ДІТИ дуже доорі і тніі. говорять по 
подьськп; дотів бцх, щоби научились по 
українськії, тому ючу змінити місце
вість. Листовні чзголошспл ирошу слвтн 
иа адресу: 

.IOIIN KOIVALSKI. 
1319 IV. ІбІЬ SU СІНеако, III. 

ДЯКОУЧИТЕЛЬ пошуку* посади. Мас 
порий теноровий голос, може провадя-
п хор, учити діти і уладжуватя вред-
тіллсая. Гояосвтвсь яа адресу: 97-99 

THKO. -MYKYTKA. 
02 Oakland Ave- Jrr»ey City, N. J. 

АНИА 
цю марті 
Cafu. ІІіт 

ВСІ. 

ЯВКА 

де вді 

котра мені 
81S Крвіп 

Па., зволит 
. .Л'воГюди' 

кала в 

ь"юе5 
иісн-
11і-рт 

% 
ПРОДАМ TAH0 ФОТОГРАФІЧНИЙ 

АПАРАТ, добрий до знямвіїя пікчерів 
всякого рода; величина Ні 10 і 5x7, з вся 
ж а л нрнборамн до фотографована і д< 
аларату. Прошу зголоевта ся ия адре 
гу: 97-103 

М І Н . Ш'НМАК, 
.' Branch S t , IVaterluirj, Conn. 

II дуже важній справі пошукую НА-
ГЕРИНУ НІЗІНСЬКУ. .Хто подаеті П 
upecy . дістаис W.O0 нагороди. Прошу 
голоентн.'ь на адресу: 

псам SKOCYXSKY, 
Haaelwood Sta_ РШеЬигі.'1і, Pa . 

V U T i u T n Вишлемо кожлому Ідюстре-
Т П І К П І С ; еаняк КАТАЛЬОҐ, pl> 
річні, як годяииеків, даиьцушків, персте-
нїв, музичних Іпствумеатів, рекордів, «і-
цяияіе, ебразвів, aeaeewxle, черевииїв, 
сеетріе І т. д. Залучіть 5 мит. марку иа 
пересилку. Адресе: 62X11-31-17 

• АМЕШЄАК 8ALK8 СО-
МеН Нвгож S t , aear Sober , Dop. і , 

CHICAGO. ПЛ_ 

ЛИШЕ для молодих МУЩИН. 
В а а ш м о Веж 5 фотографій гарних мо

лодих жевщип по одержана) 20 ціп. гріш 
пі або мараами. 'вдоволене авповневе. 
IXTKHNATWXAL SALKS HOIS*:. 

І Union Square, New York CHy, 
96-108 

JJi а р о м 
вяшлего малу Гала-влш в украіве-кпі 
мові, хто подасть аем 5 добрих адресів 
своїх шівкомих. На пересилку маля ва-
лучіть 5-цсвіову «арку. Адресyite: ЯЗ-

I ККАІХІАХ BOOK 8ТОВП , 
S4 К. 7th S t , New York СКу. 

ДАРОМ ДЛЯ КАВАЛЕРІВ 
ВИСИЛАЄМО ФОТОГРАФІЇ ГАРНИХ 

ДІВЧАТ. — Адресуйте: 90-1Q2 
т и к д м о в N O Y E L T I B S CO, 

313 Атипне A, N e w Y o r k , N . Y. 

ДАРОМ! іішлемо кождому книжку 
іро : спірвтвзм. гшвотавж. 
ііроаанцію. сня, магію 1 

дикий аатальоґ каажон: українських, ро
сійських і ПОЛЬСЬКИХ. Пришліть 5 центів 
"марками на пересилку. — В . ХвьяеТЛ, 
150 К. 7th S t , N e w York City. 

.95-100 

ДрЛванСміт 
ДОКОНУЄ Н А Й Т Я Ж Ш І ОПЕРАЦІЇ МУ-
ЩИН, ЖЕНЩИН І ДІТИЙ, СПЕЦІЯЛЬ-
НО ПРОПУНЛИНУ (Т. С. КИЛУ), д ь 
ЧИТЬ З ПЕВНИМ УСПІХОМ РЕВМА
ТИЗМ, НЕДУГИ ЖОЛУДКОВІ, СЛІПУ 
КИШКУ, ГЕМОРОІДИ, ГРУБІ Ж И Д И , 
НІС, ГОРЛО , УШИ » ВСІ С Е К Р Е Т Н І 
НЕДУГИ МУЩИН І ЖЕНЩИН. ЄСЛИ 
хто не МОЖЕ ПРИЙТИ ДО МЕНЕ, ТО 
НАПИШІТЬ лист І ОПИШІТЬ всю 
ВАШУ НЕДУГУ. ЗАЛУЧІТЬ МАРКУ НА 

ВІДПОВІДЬ. U— 

Dr. JOHN SMITH, J r . 
tS7 В. I7t» S t r ee t New Ta lk , Я. T. 

• медіа! І сьаята від 10..! 
«о 2-ої яовоаудии. , 

іафои: Stayreaast 4«ЄВ 

DI. В Ш Г З MEDICAL INST1TDTE 
«07 tun situ «not >EW TUB, L T. 

БРАТЯІ НА РОБОТУ! 
Ріжиі роботи і служби в мі

сті і на контрах дасть 
руський адвокат і. ПОДРУБО. 

Нарада даром. Приїжджаєте сеіаае. Мв 
ікож віденлавмо- до майііів і фабрики 

Ллюмініюм. Платня 32%цпт. ва годжиу. 
767 Sonth 8k»d S t ree t 

97-9» . PUladelphia , Pa . 

EXTRA! І 
яа, в котрі» Mctan . ея вонад 500 eepea- І 
вів тая жемадва яа І м у ц м а гаряах ве- } | 
хях. Пришліть « а - -аят. мареу. 90-102 

тнв дмов NOTEЬТПИ СО , І 
« ї ї Атепве A, New York, N. Y. І 

ГАРНИХ ЖЕНЩИН II 
чарівних ПОЯВІ, ве- І і 
дворовая! відповід- її 
во до првродв. Ва- Н 
сядаесь 

. в в і . ЇВМКНЄПВІ 
купах 
ц. мархамп, 
аОо. мові-ордером. 

OWBN8 PITT. ООч 
[П » М Bedford Ате^ в г о о к І у - Д Т . И 

Кабінетова кріза у Фінляндії. 
ГІі-*31НГФОР0, 1в.і серпня; - - Завору-
нм, викликані браком ередств яевкннн, 
ким д о кабінетової крізн. Сенатори за

жадали -від генерал-губернатора, щоби 
предложив 1 провізоричноиу російському 
правительству їх резиґнації. 

Генерал-губернатор візвав Токоя, місто-
президента економічної комісії і -бувшого 
президента фінляндського - COA-QC, щобиі 
він'приступне до утвореня соціялїстнчно-
го кабінету для Фінляндії. Токой приняв 
повірену йому задачу. 

9ГЯГ НЕЗВИЧАЙНО ГАРНИЙ МАЛЮНОК 

РООІІСЬКОІ РЕВОЛЮЦІЇ 
Няжолая I 

, 15 до 20 п 
11 т-реТяф 
(Йра-ямі 

в 9 краевах, дптв* представляє Д>м< 

палів. Левяяия 
" З вересял 

вягідяі услівл. 

Н . Р В І С Е * S O N S , 

Importere of Calendare 

вІеНіВбиіЬ-' 

я 
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ДАЄМО сталу і добру робот- для маинерсьав- робітавкі» пре роботах » 
ианнах і аа верху. Майни ссі комьаніі працюють від сто ah і мі на 

• ом. ції! генерації людні, які у вас стало ирацюють. 
МАЄМО безверерввву достану возії; ваші робітнім працюють все во іваї 

час і віволв во затримують са 8 ирвчинв браку вар. 
КОЛИ ирвйдетс до вас робвтя,' то дістанете і : 

— Стале занятв ва повни» час . ^ * 
— Високу платня) '•', ':' 
— вигідні доми і огороди 
—і Власні перкия J братства 
— Добрі школа для Ваших дітві. " 91—t*S.a7, 

НАКОЛИ ВИ хочем працювати ирп стадії роботі, ЗА ЩАДИ ТИ гроші і ви-
ховати свої (дітя в здоровій громаді людяя; при роботі яка в нічім по1 

потерпать по гкінчеи» віянв, то првюдіть до вас. Пашіть по бдяашГ 
інформації до когось зі знайомих в сій окодвцв або впрост до вас. ! 

The Lehigh Coal & Navigat ion Company 
Lansford, Pa. 

АМЕРИКАНСЬКІ ВІСТИ. 
Австрія в обороні с~оїх гсро-

жан. 
Спеціяльна телеграма до ню 

морського. „Глобу" доносить, 
що .між Австро-Угорщиною і 
Злученими Державами прий 
иіло до ікпорозуміня, яке мо 
же.довести до оружного кон
флікту між сими двома дер
жавами. Неперозуміие вирину
ло на тлї питаня, чи Злучені 
Держави мають право брати 
до армії тих австрійських го
рожам, які мають перші аме
риканські папери. 

Австрія повідомила тутеш
нє правительство через швед
ського посла, що вона безу-
с.тівно протестує проти тако
го побору, бо люди з першими 
горожанськими паперами все 
ще є підданими Австрії і вона 
не хоче, аби вони воювали ї ; 

союзника, Німця. 
Державний департамент і 

весь кабінет радять над сею 
справою. Правдоподібно Ав
стрія виповість Злученим Дер
жавам війну, коли би сї хо
тіли брати до віїіска австрій
ських підданих з першими аме
риканськими паперами. 

Важне для (мігрантів з Росії. 

'Нюнорськнн російський ВІД
ДІЛ СОЦІЯЛТСТИЧНОІ партії, 
Щ доносить „Новий Мірт>" — 
оснував бюро помочи нійско-
•І-зрілим російським імігран-
там. До того бюра належать 
також адвокати. Всякі поради 
даром. Бюро отворенс що дня 
ftlft години 6.30 до 8. вечером. 
Адреса бюра єЗ 9У друга евеня, 
НІо Иорк. 

Нервові нездібні до окопів. 

ЗДр. Генри Каггон, лікар ню-
джерського стейтового шпи
талю, ааряднв^строгу ревізію 
нюджерськцх жовчїрів, пошу
куючи за нервово-хоримн. Всі 
нервові мушинії будуть виклю
чені з армії, бо вони не нада 
ють ся'до окопів. їх ужиєть ся 
до піл 
Дсржаї 

Маніфестація суфражисток 
перед Білим Домом. 

-Суфражистки, які домага 
ють ся виборчого права для 
жінок, устроїлн нову демон
страцію перед Білим Домом. 
На прапорах видніли написи 

...Кайзер ВілсонГ. Поліція- і 
товпа відібрали від суфражн 
сток сї прапори. 

Арештоване 15 німецьких со
ціалістів. 

В повіті Гутчінсон^ в сейт:'. 
Савт Дакота, федеральні вла
сті! арештували і5 німецьких 
соціялїстів, обжаловуючи їх о 
злочин проти війскового за-
кона. Вони підписали і збира
ли підписи на петицію до по
вітового шерифа, жадаючи за
гального голосованя над зако-

[ про примусову війсков'у 
службу. 

юйорських водах появнли 
ся знова людоїди. 

Моряки і залоги кораблів, 
які курсують між Ню Иорком 

Брїджпортом, говорять, що 
вони деколи мають нагоду ба

йти стадо людоїдів, які зви-
іають ся по водах заливу Лонг 

Айленд. 

20 літ криміналу за крадіж. 
Пюйорський суд засудив 

а 20 літ криміналу 22-лїтного 
Гаймана Рубіна, оскарженого 
0 крадіж. Кара може бути І 
знижена на 10 лїт, коли а-| 
рештант буде взірцево пово
дити ся. Судія, оголошуючи 
засуд, сказав, що 'робить се 
тому, аби другим :дати прй-
мір. Рубін обрабував одного 
72-л".тного- мущину з більшої 
суми грошин. 

Чому він не пійде до війска. 

28- літний Джек Мунда в 
Літл Пек, Н. PL, зістав при-
знпчин війсковою комісією за 
здібного до війскової служ-

однак заявив, що вносить 
просьбу о увільнене. 

„Я — каже Мунда — маю 
двох братів у службі. Один 
при марннарцї, а другий при 
сухопутній армії. Крім того 

маю до удержаня родину. 
Скажу вам також, що від ме
не є залежні 100 родин Літл 
Нску, бо я доставляю їм що 
дня „клемсн" (устриці)". 

Три посли опустили конгрес і 
вступили до вінска. 

Три конгресові посли, Ґар-
днер з Масачусетс, Гайнц з О-
гайо і Лягардя з Ню йорку, 
опустили конгрес, вступаючи 

'до "армії. 

П О Т Р Е Б А 
= = = = = МАЙНЕРІВ — ВИТЯГАЧІВ КОКСУ — ЛЄБРІВ • 
МАЯНЕРИ аарабляюп. денно від «5.00 до «S.00; ВИТЯГАЧІ КОКСУ еа-

раблятюь денно «4.00; ЛЄБРИ від ?3.25 до $3.50. — 8 годив двяво. 
Голосіть СЯ до одного а вашві 60 плеізів в поблизу 

Latrobe. Mount Pleasant. SCOTTDALE. Connclsrllle. UnlontowT». 
Falrchance and Maeontown, Penn-.ylva-.ia. (ИсЗв 

' H. C . F R 1 C K C O K E C O M P A N Y . Scottd*!» . P«-

ЦГ НЕДУЖІ люди ^тш 
. НАВІДАЙТЕСЬ ДО МЕНЕ СЕРІЧАС! 

зі всяаямзі хронічн-мя, вервов-мв і скомаліаоваваян недугами, « і по
требують опіки лікаря-гпеціялісти. 

Ш У К А Й Т Е П О М О Ч И . 
ТАМ ДЕ II НАЛЕЖИТЬ НАЙТИ 

і звер-Іп. ся ееічас ва дорогу до вдоровля. 
Годявя офісові: від 0-ої раво до 4-ої попол.; від 6-ої до 8-ої веч.; 

в ведЦІ від 10-оі до 2-гоІ в волудве. 
Корвстайте з мосі розмірної практи-

кв набутої через мпогі літа лікарського 
досьвіту. Я примінюю найбільше звісні 
мотодв а ваввовівтнмв і вельми цінви-
мв мектро-м-дячпнм- приладнав врв 
лічено іронічних і вервоввх веду-. 

ПОРАДА ЗОВСІМ ДАРОМ. 
Првідіть поговорята аі мною особи

сто—і вола а зможу помочи Вам,, то а 
Вам се скажу. Я ( спеціаліст іропічнві 
і нервових недуг і лічу наиноіійтлмя і 
найбільше яаувоввмв методами. Я пере
воджу грунтовно фізичні і лабораторні 
роаслідв вождої ведутв. мов. вічеве вка

залось успішне в мяогях упірчввяі ведугах, яві-другі ве осягнули. Я у-
ратуваа сотки ламав від операпііпого стола через моє вчасно лічене і 
пораду. Навідайтесь до мене ееічас, коли Вв потребуєте ліч-тись. Зво
лікай* є в-беаоечве. 

g New York City 

КШДІІСЬКІ ВІСТІ. 
Правительство вивя-шіуе зелїз-

Домічїяльне правительство 
порішило перебрати цілком на 
свою власність зелїзницю ком
панії С Н. Р. Доси правитель
ство було спільником в сій 
компанії, маючи там 40 про
цент всіх шерів. 

Ся - акція домінїяльного 
правительства принесе державі 
немалу користь, бо всі зиски, 
яку дотепер забирала компа
нія, будуть відтепер лишати 
ся в державній касі. 

Заповідають низку ціну бара
боль. 

З ріж/них сторін Канади над
ходять вісти, що бараболі за
родили дуже добре і що сеї 
осени ц'на на них значно впа 

Загально сподївають ся 
що бушель бараболь буде ко 
штуватн 60 до 80 центів. 

Уживав горожанськнх паперів 
свого помершого брата. 

У Вінніпегу відбула ся роз
права проти Миколи Кіндрата, 
якого оскаржено о нарушенє 
натуралїзаційного закона, бо 
він уживав горожанські папе
ри свого помершого брата. 
Поліція каже, що Кіндрат пе
ребуває в Канаді лише три мі
сяці і не має права до горо-
жанства, а ще тимбільше під 
врнєнну пору. Кіндрат однак 
"боронить ся тим, що він бояв 
ся, аби поліція його не ареш
тувала і тому послугував ся 
орожанськимн паперами сво

го брата. Судія відложнв сю 
справу на пізнїнше. 

Убив маму своєї любовницї. 

Скаро, Альта., недалеко 
Брудергайм, стала ся страшна 
трагедія. Степан Кулешка, У-
країнець, ходив до Євкн, донь
ки Дорн Волинської. Мама не 
побила Степана і не позволи

ла донці ходити з ним. Коли 
четвер (2.*с. м.). Степан по-

ув від ,Дори рішуче слово, 
що- не хоче, аби він ходив з 

донькою, Степан кинув ся 
на Дору і замордував її, "а від
так відібрав собі житє, пові
сивши ся. 

Євка, донька Дори Волин
ської, десь пропала. Поліція 

мешканці сеї околиці пошу-
.*ють за нею, однак доси ще 
• знайшли її. 

ПОТРЕБА 50 МАЙНЕРІВ ДО 
ALTOOJiA COIL AND СОМ.К І О М Р А Н І , 

Севром М і м , Ctjnbria County, P v 
І Стадія Amebry, Ра, або Gallitzin, Pa . врв зеліанвці Певсвїьвеяія, блваь-
I во a i toona. Pa., найбільшого і наягарніяшого міста середущої Невсалаве-
I вП. Одна година Іздн зслізницео з Johnstown, Pa . — входи в ваіваї 

яв машинами. Д.ара дестава вмів. Робвть ся кождого дня. Паатня вісяя 
юнїйиої саааі. ВІсімгедививІ дань праці. Наші •«*н»ря_»ар«*«я»ть .ід 
(4.00 де $9.00 денно, а навіть «Іяьам. Киьванаііуіть гарних склепів, вв-
гідмі дами, ре-т 13.00 до $7.00. Трв школи, трв воетелв, театр рухомих 
образвів, рОарявка і 3 готелі. Поводимось чапав з нашими аа«и-рамі. Го
лосіть ся особисто до ваших маяв або пишіть по дальші інформації до 
суп-рівтевдевха УІсвІОі 

ALT005A COAL A M ) COKE СОМРАХТ, 
C O U P O K , PA. 

Ш 97. \Щ 

Заплатив $1.25 за „давні гріхи". 

Якийсь мешканець Вінніпегу 
прислав на руки міського ка-
сіера $1.25, зазначучуючн в ли-

що се є „гроші совісти". 
Кілька літ тому він пару разів 
ходив приглядати ся виставі 
однак не платив вступу, а пе
рескакував через пліт і так 
иригладав ся виставі. Його 

•нзла совість, що він своїм 
:аканєм через пліт обрабував 

місто і тому тепер звертає зга
дану новисше суму, щоби за
спокоїти еврю совість. 

СЇАРОКРАБВІ ВІСТИ. 
Зріст смертельности в Холи-

щИкї. 
Порівнавши уродннн і смер-

•льність в Холмщинї, показу-
єть ся, що процент уродин 
значно зменьшнв ся, а нато
мість процент смертності! ду
же підскочив. Уродини ЗМСНЬ-
шнли ся о 20 процент, а смерт
ність збільшила ся о 48 про
цент, в порівнаню до 1914 ро
ку. А. в повітахЗшлмськім і гру-
бешівськім смертність перехо
дить всякі границі, бо вино
сить в першім 119М. "процент, 
а в другім 100 процент. Всьо 
се є наслідком голоду і зараз
ливих недуг. 

Рутовський кандидатом на по
сла зі Львова. 

Президент львівської мі
ської ради, др. Рутовський, ви
сунув свою кандидатуру на по
сла до австрійського парля-
меиту з міста Львова. Рутов
ський вже є польським послом 
Ідо галицького сойму. 

Великий князь Николай Ми
хайлович. 

Коди іиремієром був 
князь Львов, До нього 
ніс ся великий князь Михай
лович з протестом, що в уря 
дових паперах його іменують 
яко „бувший великий князь", 
Николай Михайлович доказує, 
що з поваленєм династії 
го позбавлено титулу імпера
торського велнчества, однак 
він не стратив титулу великого 
князя. Про се наглядно сьвід-
чить хоч би й се, що по ре 
волюції Львов задержав даль 
т е свій титул „князь". 

Він просив, аби його впев 
нити, що у всіх урядових па
перах його будуть відтепер 
титулувати яко великого кня
зя. Просьбу сповнено. 

Вернсторф амбасадором у 
Царгородї. 

З Берліна доносять, ще 
бувший німецький амбаса-
дор у Злучених Державах, ґр. 
Бернсторф, має бути правдо
подібно іменований нТлецьким 
амбасадором у Царгородї 
Бернсторф приїхав, до Бер-

відбув конференцію з 
канцлером. 

З балканськимн сторонами 
Бернсторф є добре обзнаком 
лений. Тому ЗО літ він занимав 
дипльоматнчне становище при 
німецькій амбасадї в Царгоро 
дї, відтак був посольським се 
кретарем v Білгород7, а піз 

німецьким генеральним 
консулем у Єгипті. 

"' Німецький хліб. 
Пять; члеців СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 

меньшости в німецькім парля 
гї спитали канцлера, чи вії 

знає, що німецький хліб не 
іуть Чз слідуючих складни 

ків: 24 процент муки, 21 про
цент лубіну, 17 процент орі 

V4- процент жолуди, 12 
процент • деревної кори, 6 
іроцент трачння, 4 процент 

бараболяної лупини і 2 про
цент ріжної нншої мішанини. 

Такий хліб їдять тепер у 
Німеччині. 

45.000 Португальців на фран-
цуськім фронті. 

Під теперішну пору, як доно-
ть з Л ;збони, столиці Порту-

галп, на фрачцуськім фронті є 
45.000 португальського війска 
яке бореть ся в рядах алїян-
тів проти Німеччини. В корот-

часі на фронт має відійти 
новий відділ, зложений з 
тисяч жовнірів. 

РУХ У ВІДДІЛАХ У. Н. 
союз А. 

П'ДСОН. II. П. З причини, що за 
дж-нпй мітінг братства са. Иосафата, 
-ід. 273, на день 10. г. м. з яепредви-

веннх причин відбути сл не міг, то зате 
іідуючий мітінг відбудеть ся дня 19. 
. м., о годвні 3-тім пополудня на ґрін 

.порт, всі мавгть точно зіітв ся. — Т 
Пандус, ескр. 

АЛЕНТДВИ, ПА. Г.р. св. Михайла, від. 
147, повідомляв всіх своїх членів, що 
звичайний мітінг відбудеть ся а неділю, 
19. серпня с. [>., в гали перковнія, 
но о годині 2-ПЙ пополуднн. На ті>. 
тінґу всі члена мають явата ся, бо бу
дуть вахні -справа до оолагоджепя, 

>ж муевіь ся вибрати делегата 
енцію. Кождий член повинен прид

бати к'иьва нових членів, бо тепер 
тода вписати ся за половину вступного 
до У. Н. Союаа. Отож всі до діла! 
Д. Карпович, секр. . 

•вв І Газета (о 
часте читане веде до иросьаїти, а аро-
«>вІта — се свм. — Пвшіт* ва в 
книжок до вдеа-вТ -СВВЄЄДВ". 

ЗАГАЛЬНІ ВІСТІ. 
Чорна лїста' в Росії. 

Росія завела в себе чорну, 
лїсту. Оголошено імена 581 
шведських, дамських, норвеж-
ських і голяндських фірм, з 
якими російські купцї не сьмі-
ють торгуввати. 

Drl KOLER, 
638 Penn Ave., Pittaburg, Pa . 

Л І К А Р 

аеч. В иадШ до t-ol. 

СТАРИЙ Г Р І Ш Н И К . 

Лінюх Іван не хотїв 
До церкви ходнтИ, 
Постарів ся і тоді 
Давай оженитись. 
І іде він до попа 
На оповідь дати, 
А сьвященик нуж його 
Катехизм питати: 
„А хто тебе сотворив, 
Ти старий гільтаюг" 
Іван шкребнувсь і рече: 
„Єґомость, — не знаю!" 
— „Ходи сюди — кличе піп 
Малого хлопяти —• 
Маю тебе, сину мій, 
Дещо запитати. 
„А хто тебе сотворив?" 
Сьвященик питає, 
„Господь Бог мя сотволив!" 
Той відповідає: 
„Добре, добре, хлопче мій... 
А виднш, Іване, 
Такий малий знає вже, 
А ти що, балаане?" 
„То не иигуКа,—Іван каже— 
Що вигіврО'се знає 'і 
Він сотворений недавно, 
То ще памятае"... 

• МИ НЕ ЛІЧИМО НЕВНЛІЧКМИХ НЕДУГ 
ЗАПЛАТИТЕ ЯК БУДЕТЕ ВИЛЇЧЕНІ. 

І Уж.аасмо иайлучв.1 с.ст.ма в вДда ВМІВВИН хронічи.д аедуг. 

гумяркатиРА. 
ЖЕНЩИНА 3 КОЛЬКИ. 
Над вечором иащибав А-

дам в раю Грушок і сливок 
', підївшп собі добре, ляг під 
череіщіею спочивати, ато 
сон його по брав ся, бо на
раз почало ЩОСЬ колоти йо-

в боці. З великого болю 
став Адам стогнати так го
лосно, що його голос почув 
сам Господь. Богови жаль 
стало Адама, став над ним і 

питав: 
— Чому так, Адаісе, стог

неш? 
— 0й. — каже адам — 

ратуй мене. Господи, бо щось 
дуже мене коле в боці. 

І тоді Господь змилосер-
див ся над Адамом, зіслав на 
нього твердий сон, потім 
виймив з його боку кольку, 

з тої кольки сотворив жен-
іщшу. 

вЕСйхикі..-: 

МАЙНЕРІВ (ЖОНАТИХ) 
яотре.ус 

L0TALHA?|'5A laCOAL ЩО C O K E 
, ф&щіпщ 

до своїх коивлем 
Onnalinda, Cambria Co- IVnna. 
Стація зелізнича в Лойдел, Па., лІнП 

Пепсильв-нП, Низько Савт Форк, Па., 
afxi Вінді>р, Па. • 

Ми платимо юиїйиу иватию. У нас є 
стала робота а всі.ваші майясрв заро
бляють добрі гррші. 

Гарні дони иа уиіркований реит. Ояа-
ліида Па. с гарною міспсвЬетю для маї-
верів з родинами, котрі хотать жити в 
гарних і здороввх околицях. Шаоля, ко-

ели. Розрввва в поблизу. 97с109 
Голосіть ся сейчае або пишіть по 

дальші інформації до суперівтендевта 
I.OYAI.HANNA COAL AND COKE 

COMPANT, 
Onnellndu, Pa. 

Dr. S. Lewin 
СПЕЦІЯЛ1СТА 

МУЖЕСЬКИХ НЕДУГ 
зввчаіяих і хропічиих. Порада дарем. 

DB . S . ЬЕТПХ, 
321 Bowery, ріг 2. ул~ New York. 

Мушмни чи Ви недужі? 
8TANDAKD 

KAPSIHLE 
75 ЦНТ. ПАЧКА. 

.G. U. No. і 75 в. аачка 
Скора "поміч ва різачку або вюві ту-
жеські недуги, увір-аві ale хронічні. 

STANDARD PUARMACI CO , 
523 Bowery, рід 2.'ув- ijcw Yorfc. 

СЕКРЕТНІ НЕДУГИ мочового . 
ду, верерававе і доляхлиае віддавав-
мочи, вв також "іпяіеве васіввотс 
міхура, ліву в успіхом. 
ОСЛАБЛЕНІ мувда-аі Ча Вв утрап 
лв мухеч'ьку салу і верва, авамі 
природа наділяв вождого мущвву; чи 
вена у Вас вже сала волі; вв утра-
твлвсьте оааять і стала aepaoaL Ка
ва тав, то првідіть до н е п ееічас. • 
МІХУР І -недуги вирок,, безнаставве 
віддаване мочн, бевсоввісП, болі в 
плечах і врвжах, нечиста мол — ося
гав поміч через мо« лічене. 
ВІДХОДОВА КИШКА,' раяв, гемороі-
дв — лічу без операція. 
ПРИЩІ у ВСІХ ІД відмівах, і 
вяаів — лічу а успіхом.. 
Я ме вірю в аічеие почюю, тему ве ялшіть де мене, бо не еуду еідяисум 

Ковм аевіиаете недалеко Ню йо-ау, яря^дьт* де мого офіс/, а я є 
і вас огавиу І < 

Dr, FLIPPEN, Щ 
»рв 

отвертв, ча йот кас ввдічвтя, чи 

2 0 8 W . 4 2 N D $• 
E W Y O R K . N Y 

вуфрааи 

\ І 

АДВОКАТ 
Е . M I L E S N O K T O N , 

А Т Т О Ш І Е Ї AT t A W . 

Office: 11th * Rooeevelth S t 
Gary Office: 790 Broadway. Поручав-
•o його усім УвраТвпям в сів околиця, 
ч) він лолагоджув справа покривдженим 
'праведлнво і за доступну піну, а осо-
ілвво незаможним. Наші иаредие-аавомо-
гваї сярааи поладнав' зовсім еезвдатио. 
" случаю потреба поивкуйге ся на слі
дуючу адресу: • 64с02 

Е. MILES NQBTON, LI - D„ 
790 Broadway, Gary , ' tad . 

УКРАЇНСЬКИЙ ДОКТОР 
, t . К А У Ф М А Н 

спеціаліст всіх секретних мужеських 
і жеиських хронічних недуг скірнях* 

і педуг кривині. 
Години лринятя: від 9-ої рамо до 

iU L 7tb Street- raw YORK ГШ 
Л in 

і Ккс-Рей. 
повимп слектричиомн машн-

« « 
MB лмци, нриці, 

ліааі, І всяка нечистість 
мв тілі, зимвиуг» цідяе-

під г.яранцісю ніколи не вернуть 
•о иіаьиаравовіа ужятю східної врасв 
крему „Амор". Ціна слоїка $2. 00—102 

ТНЕ АМОВ KOTELTIES С О Ч 

313 Атеппв A, New ї о г к , N. Т. 

ПОТРЕБА 
100 МАЙНЕРІВ І ЛАДОВАЧІВ 

І заичавимх робітників до 

МАВЕГВА-НШ .-СХАВК (0AL 
СОМРА.\ї , 

WllHonhiirg, Ilarrisoti Co.. "f. у , . 
близько Clarkehurt. W. Va. 

Ham» «uvJnepa -арі.блиють добрі гро 
mi, бо- робота у вас іде везввчавні 
добре. Вуг 
Мл робимо кождого дня. ,\їн платні 

•- 7ІГ до g| шп за "pick mining" 
за вару; "mftchlni 

» w\ 
Іоагіїпд" 

вісім годвн. 
ВИГІДНІ доми, дешевиі рент І куш. 
Потреба також 7S самотині иущ.н 

до Madeira НІН Coal Ц Щ - - Co 
до нашвх копалень в BARNE8BORO, 
Cambria County. Pa. вгідант.- -а 
трен в Crceson, Pa. "Pick mlnlni; 
U піп. за тону; "machine loading*' 
GO шп. за тону, вуглв від ;і eric м 
З і вісім палів грубе. В5свМ 

Богато добрих 
Приіодіть ееічас 

формації. 

ВАЖНЕ ДЛЯ РОДИМЦІВ В 
АКРОН, ОГАЙО. 

5 доляр ів в дарунку. 
дістано тон, що схотів бн занятв са по-

•рединцтвом, значить ся 
котрі хотіли бн за-.окнтн у меве убрава 
(сутя або пальта (оверковтв). 
ПЕРШОРЯДНА КРАВЕЦЬКА РОБОТА. 
Повасше 400 відмін сукна до вибору. 

Ціни не дорогі а робота і сукна 
гаарантоаані. 

В пождім разі приїду ва місце 8І сук
ном і возьву міру. 

А-- хто хотів бп замовитв собі впрост 
г мене убране або пальт без посередни
ка, то прошу повідомити мене листовно і 
податп що ясадас і в якім часі маю пра-
Іхати або коли самі приїдете до мене. 

Повідомляю всіх РОДИМЦІВ, котрі меш
кають в околици Лкрон, щоби приііалв і 
переконали ся наочно про мою Україн
ську Кравецьку Робітию. 8вс-100 

Пишіть або прнходіть ва адресу: 
WILLIAM KASST, 

10.'. Е . South S t , Яо. Akron, Ohio. 

Читайте українські книжки і Газети 
бо часта читане веде до просьвіти, 
а просьвіта — се сила. — Пишіть 
по цінний книжок до друкарні „Сво
боди". 

ДАВНО ЗВІСНИЙ 

Dr. Grey 
і 30-лїтною практикою 
СПЕЦІАЛІСТ НЕДУГ 

У МУЩИН. 
117 EAST 17th S t , NEW ТОВК, R. T. 

вдовії ЮмТея Сквер. 
Він вилічив вшо тисячі люди І, а рад 

4м І Sac вилічити, 'ви маєте яяу сиі-иу 
•бо кровну недугу, болі иостві, черіоиу 
іисмпку, біль горла І губної май, додяг-
)нве саербдеие, ослаблені вирок І міху
ра, аавадамв вдер, кропу клину, ояуіио-
че, ослаблене сил, нервовість, н-док-оа-
чість, слабу аанять або нку другу неду
гу спричинену віаиммв меярааильиостя-
мв або перепрацьованім. Боа рійниці як 
••are тревала недуга? Тоді иа т-атьт* . 
часу а Ідіть до добре звісного І давив 1 
ісгную-ого офісу Д-ра Ґрея, де найдіте " ^ 
ікраз се, це ввівші тисячі люди* пе
ред Вами, те є скоре мриаериеио адороі-
<я, сала І жита. Яи Вас двтеворішиві лі
кар но вилічи», те мо заолТиаято а явиі-
•Іть де мяие-сеачяс. Послугуюсь методом 
ПРОФ. ЕРЛТХА 606 і 914 ява вві 
<воои у всяких случаах беї болю. 

ПОРАДА ДАРОМ. — ліки |1.оо. • 
ціни дЛ,є низькі, 

Урядові годним оїд 9. рано 'де 8. вечер 
щодня. В неділі від 0. до 8. 52— 

< Д А Г " Р 1 ' л ь о Г павгарвібі 
-d-j-» А * в Р'ївв І Щ 

даром. 

- - . адрес) 
' І валучггь 4чпнт 

«арку ва оплату 

ft.ili/SFP' GLOBE 
А^К_йНЛ5 KOTELTT CO. 

Вог 41, Sta . D - New Tork City. 

ВЕСЕЛА ОПЕРЕТА Б 3-ОХ ДІЯХ 
ОХі НЕ ЛЮБИ ДВ0ХІ 

вапвсав АнтонІІ їв. Нагоряйe*uL 
Ся книжка чздав ся вповні дня 

аматорських театральних вистав. Де 
іідограия потрібно всего 4 «вишини 
і 8 -УШИЙ. — иїна за пням. 25 цит., 
за 12 примірників $225. 

Заиееюкн і гроші посилайте де:. 
3 " 8 V 0 B " 0 D A " 

} « Grand S t , Jersey C i^ , H. I. 

МОЖЕТЕ БУТИ ВИЛІЧЕНІ 
КОЛИ ВИ є НЕДУЖІ, ПРИЙДІТЬ ДО МЕНЕ 

Я МАЮ ЗНАЙІЕНИТІ АПАРАТИ ДЛЯ ЛТЧЕНЯ ВСЯКИХ НЕДУГ 

ЛУЧОВІ [Х-ЙАЇІ РОЗСЛІДІ НЕДУГ 
Я Вам скаЖу, чи 5,Н дійсно мо

жете бути вилічені, 
Я Вам скажу отверто рід Ва

шої Недуги, без здогадів, 
Я.иосдугуюсь лише найновій-

Гшйми науковими методами 
винаходами, - ~ 

Я маю <лі* власний відділ з ме
дицинами і лябораторію. 

Я уживаю лише правдивий 
Нео-Сальварсен, 914 і 606. „ 

Я лїчу, підчас коли другі заве
ли Вас . . . .-- .3 9і— 

Ні здивуєтесь, коли побачите як скоро Ви ножеге буп вилічені. Я • 
епеціялїст а довголїтною практикою і аиаю, що для Вас. треба зробити. 
ВСІ ХРОНІЧНІ НЕДУГИ ЯК МУЩИН ТАК ЖЕНЩИН ЛІЧУ УСПІШНО. 

Відвідини і порада ^йром.~-^^-

n^^rpi Ш. овШШм ^ ^ " 
tm'.VamtUii т від 10 шп. до L СПЕЦІАЛ ІСТ - -

#08 SIXTH: 1 тТгПГЦК 



Ч. 97. В О Б <ГД А 
— —; 

МАЙНЕРІВ, 
МОТОРМЕНІВ І ЛОМІЧНІХІВ ПОТРЕБУЄ і 

Pennsylvania Goal & Coke Corporation -
о своїх пави • Веатепіаіе, Pa . Ehrenfeld, P a . (геввоп, P a . Na-ty-Glo, Pa . 

Puttee, Pa . HaeHags, Pa . Mar-teller, Pa . • Cambria l oen ty 
при задїзничій дорозі Пеисильаенів, І д . 
Wl-burne , Pa., Clearfield County. 1 Arcadia, Pa . Indiana Co. 
ара аехїзничін дорозі Ur> Норк Сентрал. . 

Hani іілйнери в добре плачеві, після юнїйиої тарифи що два тижні. Копальні 
і х о д т ся в ішбіиау гарних міст зі школами, храмами, розривкаии і паркана. 

Маимо окгідиі д м и з уиіркоіаиим рантом. Дрбру воду, добрі жатеві усліая. 
кволимось з натни» робітниками гарно і тому нова в вдоволені. 

Кол Ви хочете дістати стале занятв за найліпшу платню і жити зі свовв 
піною аред добрад условни жатя, то голосіть ся ce l iac особисто до суверіи-. 

гндеип майнів кетроібудд з аовисших иааамаь, або пишіть по дальші івфор-

PENN8TLVAJUA COAL А СОКВ CORPORATION, 
17 ВАТТЕКУ PLACE, KEY? YORK, К. Т. 

Нредкладаю Ви. Членам У. Н. 
С о т а і- Ви. Делегатам сл ідуючих 
пару проект ів: 

1 На вістку, що Україна на во
ли, киждичу щирому синови заби-
м ся серце , і не диво, бо се ста
ло ся нагло, майже в одній хвилі . 
Наші народні провідники за обо-
иа кордонами напружують усі свої 
сіли , промощують шлях до ці іко-
ьптого визволена України, а нарід , 
і р т й в м а я я й до крайності!, віддав 
дослідне на жертвениик вітчини. 

А іцож ми, американські Укра
їнці, зробили для в ідроджена У-
краіяя? Ціле ніщо! Найліпший час 
прогайнували на особистих пора
хунках і бративбиіічій боротьбі. Чи 
к так;і велика слава і честь, що 
VH спромогли ся на яких-там пару 
центів? Тай то підчас „Укра їнсько - і 
їм Дня" скинули майже чужі л ю д и / 
а своїх, славити Бога, жне пару сот 
тисяч на земли Вашінгтона. Коли 
ні кождий дав був хоч по пару 
центів, то була би гарна сума. Я 
м а м таких виродків, що не т і л ь - | 
їй не дали ані одного цента, але 
ще й по розбишацьки рабували той 
цент, що. чуаи дали; вони брали 
оібі за „фцтиі'у" за дні, тай за 
панські обіди. Тому я в цїлости го
джу ся з її. Аидр. Блащуком, аби 
І« переставати хоч у збираню жертв 
для визволу України . Я від себе, 
пропоную, аби Ви. Делегати на 
слідуючій конвенції У. Н. Союза 
ухвалити заложити Національний 
Фонд для освободженої України — І 
хоч по 5 цент ів місячно від члена, 
як рівнож ус і гроші з народного 
фонду злучити до пропонованого 
мною фонду, котрий би вставав під 
зарядом У. Н. Союза. Се не по
винно страшити член ів У. Н. Сою
за, що, як не один говорить, забо-
гато платити. Через б чи 10 цен
тів ніхто не збідніє, а коли ми для 
своєї нітчнпп відкажемо, тоді ми 
не нарід. Коли радіємо, що Укра
їна на воли, то мусимо рівнож т я 
мити, що та Україна обдерта, 
без свитини . Тож приберім її, а тоді 
з гордостию поставимо її між другі 
культурні вільні народи. 

2 . Кожда конвенція У. Н. Союза 
відбувасть ся по ріжннх містах 
Злучених Держав , і скільки то гро
ша йде намарно, заки пририхтуеть 

.ся місце і т . д., а прецінь можна 
той цент хоч вчасти заощадити . 
Тож чи не л іпше булоб , аби набу-
дуче кожда конвенц ія У. U. Союза 
відбувала ся там , де є осередок У. 
11 ("., т. «, в Джерзи С і т і , або хоч 
в Ню Норку. Кождий т о знав , що 
муфовапе коштув,- а великого х існа 
ие богато принесе муфованс кон
венції У. Н. С о т а . 

3. Кожднй підвладний відділ У. 
Н. Союза дістав з головної каси У. 
11. Союза що м і с я ц я рахунок , ск іль 
ки має заплатити до головної каси 
за своїх чаенів. Місцев і урядники , 
діставши рахунок , мусять в цтлюстя 
заслати ' т а к у авІеМитість, я к ви
казує рахунок, бо в противнім ра

з і відділ зістав суспендований. Ста
тут У. Н. С. к а ж е , що кождий но-
вонриступаючнй член до У. Н. С. 
мав заплатити з горн за один м і
сяць. Се мав хоронити відділ пе
ред стратою, бо коли член не за
платить своєї належитостн, то з і 
став суспендований, а з його кав-
ції платить ся за нього до каси 
У. Н. С. Воно з одної сторони ви
глядає гарно і справедливо, але 

Ідіридивім ся на другу сторону. 
Скільки то остало членів по рефор 
мі У, Н. С , які кавці ї не хочуть 
зложити. Много є т аких , що нав іть 
на м іт інґ не прийдуть; заледвн пе 
рекаже через другого, що він за 
платить на другий місяць . Відділ 
вже мусить за нього заплатити, а 
тимчасом на другий місяць він знов 
не прийде на мітінґ , ан і не при
шле довгу за попередннй, анї на
лежитостн за другий місяць . Місце
вий уряд еуспепдовув того члена, 
але каса, призначена для підмоги 
іорич членам, мусить стратити і 
за другий місяць . Ще добре, коли 
той V ' H прийде на третий місяць 
і заплатить або . всьо або т ільки в 
части; а як не прийде, то пропало. 
А скільки є т аких відділів, котрі 
старають ся придбати я к найбільше 
нових членів до У. 11. С. і до тов-а . 
Вони висилають своіх організаторів. 
Котрий з них попаде на хоч трохи 
еьвідомого чоловіка, то не богато. 
йому треба говорити, але коли по
пади па такого, що — як ф о д и н 
говорить — хоч довбнею п Л о л о -
ві, то нераз аж губа болить від 
клептаня. Вкінцн завстиджений за
являє, що вже. впише ся, але що 
наразі немає стільки грошин, аби 
всьо поплатити. Урядники відділу 
радіють , що вдало ся притягнути 
нового члена. Вони на 'першім мі-
тінгу ще нераз зв ільняють такого 
члена від вступного до товариства , 
а на другий місяць вже того чле
на н іхто не бачить. І знов каса 
потерпіла не йно за місячну вклад
ку, але бувають і так і випадки, що 
і за вступ до У. 11. С. каса мусить 
потерпіти. Я маю йа думці відділи 
У. 1І. С. в Род Айленд стейтї, ко 
трі з істали страшенно знищені ма
тер іально . Се є товариства малі 
щодо числа член ів ; літами вже сто
я т ь в У. Н. Союзі, а в їх касах 
вітер свище. . . А коли де і є який 
цент, то звичайно не вистарчає на 
віть на підмогу хорому членови, яка 
й о м у ' п р а в н о належить ся . А ск іль
ки то таких товариств і братств є 
і по других стейтах? 

Тому я пропоную , аби на сл іду
ючій конвенції ухвалили, щоби У. 
Н. Союз звертав відділам заплаче
ну суму за суспендованих членів, 
бо за розметової системи то се мож
на ще було оправдати, але тепер 
кождий платить після літ і для се 
бе самого складав. Я є сьвято пе
реконаний, що се причинилоб ся 
до піднесена відділів У.' 11. Союза. 

4 . Прн У. II. С. в „Оросьв ітна 
Комісія", котра в попередних р о 
ках видавала місячні книжочки, — 
пізнїйше що два м ісяці , а при ВІВ
ЦЯ мусїла обмежити ся на сторін
ках „Свободи". Воно еьміло можна 
сказати , що більше пійшло гроший 
н іж було з тої справи пожитку. Маю 

" Потреба Майнерів 
д о СЛІДУЮЧИХ КОПАЛЕНЬ УГЛЯ: 

РГТТЗВСІЮН GAS COAL COMPANY, IeeHn. Pa.. Indiana County. 
потребує 200 самоти** І жонатих муніии. Вугле в пітсбурської вугляної 
полоси, 5 стГи грубе. Уживавсь отвореві лямпя. Іселін « гарним містом при 
Рочестер і Бофало зеліаввчіа лїнП. Санітарні заряджена, ваівнпдаїіші 
доми иешкальві, готелі, костели і школи. 
JEFFERSON , CLEARFIELD COAL к ІВОЯ CO., Ernest Mines, Ег-
ueet, Pa.. Indiana County nptf Рочестер і Бофало зелізниці, потребуй 
150 жонатих і самотиих мущии. Ервест в мало» однак гарною місцевосте, 
всего в миль иіддалева від міста ІНДІЯНА, ПА., до якого дістатись лело 
з-лізвип-ю або стрігкарою. Добрі санітарні условиии девтя, першорядні їо-
мн, хрими, добра вода, класова школа, серед ріста, театр рухома- обри
вів. Вугяс 0 стіп ray*.. 

ї жонатих або самотині людна. Усліая могти і праці « тут ДГ-~" добрі. 
МсІКТЇВВ МІХК, Мсівіуге, Penna - Indiana County, ори Бофало 1 
Ро-остер зелізввці. Вугли 4% стіп грубеу і «new. Добра вода і добрі 8До-
ровляиі услівя, хрими і класова школа, театр рухомих обривків. Ся ко
пальня находить ся вздовж найліпшої дорога в стейтї і черев се богато 
наших майнерів посідав автомобілі Петрова 60 жонатих а»* самотиих муиіяи. 

У ВСІХ тих майни наші майноря заробляють »100.00 до $125.00 и 
двох тижнях, бо у нас с кождого «ми стільки воіів до дадоваия, скільки 
робітний» можуть иахадувати. ЮНІЙНА ПЛАТНЯ. 

СІ майна « в добрій палити у .всії чужнвдіи майнеріи, вадка вашого 
доброго а вини поведена. . . . . 94с103 

або Голосіть ся сейчас до суверіяте-деата котроІОудь І 
пашіть по дальші інформації до 

Mr. FJ.FRITCHMAN GENERAL MANAGER 
Indiana, Pa. 

на думц і перш і два роки д іяльно- ! 
сти - „Просьв ітно ї Коміс і ї" . Кола 
видами яку брошуру на двох арку-
шах , то і та була зл іплена а кіль
к о х родів праць. Я не думаю кри
тикувати бувших членів „Просьв іт 
ної Комісії , противно: вони роби
ли, що було в ї х салі , і з а се на
лежить с я їм щ и р а подяка . Можна 
т ільки вину вати ваш загал , що не 
попер так благородного діла я к 
„Проеьв іта". Не можна винувати і 
теперішних членів „Просьв ітно ї Ко
місії , бо- вони обмежені т ільки на 
лавку каси У. II. С , котра час від 
часу , дасть я к у с ь підмогу, а, про 
б ільшу діяльність нема що й го
ворити. Тому найліпше було бн 
аби Редакція „Свободи" видавала 
раз на тиждень один аркуш яко ї ] 
повісти, історії і т. н., я к се бузо 
пару л іт давнійше. Наш загал і 
члени У. Н. С. були одушевлені, 
а тахсамо і тепер були бн. Хоч ми 
тут не маємо своїх учених , котрі 
би дали нові прац і , то зате в вже 
готові к н и ж к и ; т ільки иередруку-

їх . Але нехай одиниця не ста
вить своє ,вето", як се стало Єя 

„Розбійником Кармелювом", бо 
автора „ Р о з б і й н и к а Кармелюка" 
трохи більш і люди цензурували тай 
критикували . . . 

Що тичить ся 3-тої і 4-тої 
пропозиції п. Гр. Болюха, то 

отверто скажу, що на 3 -тій точц і 
'Болюх або справи не порозумів, 
j не прочитав , я к ся належить 

попередних проектів о. Хомяка —" 
щодо „л інів" , аби і теперішним но-
іим членам виплачувати як ісь -там 
ивідендн. О скільки собі пригадую, 
о о. Хомяк писав , аби звертати 

дивіденди не новим (бож нові чле
ни не обтяжен і жадними „л інамв", 
бо, пристуиняв по реформі У. Н. 
С.і), але старим членам, тим, котрі 
не підписали „л ін ів". А знов щодо 
4-тої точки , щоби делегати на слі
дуючій конвенції ухвалили резо
люцію і почниилн відповідні кроки, 
щоби злучити всі українські орга
нізац і ї в одну сильну організацію, 

уважаю се за з.їишне; перше 
длятого, що на конвенції є в аж-
нїйші справи до полагоджеия, а 
друге, що делегати не мають до 
того права — коли лиш одна орга
нізація жадала бн злуки — а 'друг і 
сидїлнб. тихо . Се далоб ся лише в 
той спосіб зробити , як бн кожда 
організація в своїм орґанї поруши
ла тую справу. Тоді з їхалиб ся 
цредставителї дотичних організацій 

одно місце, справу нровірилнб 
слід, тай дали би під голосова-

не відділам. Розуміеть ся, що му-
еїлоб ся вибрати спільну комісію до 
виробленя статута , назви і т. д. 
Але здійснене сього проекту стоїть 
так далеко, я к сонце від землі. Кож
дий то добре знає , що була т іль -

одна організац ія — теперішний 

дівчат» повинні нередівс їм . 
Що се за організац ія має бути? її 
я ц а причин вовн новстає? Хто 
в ін іц іаторами сеї аеекураційної 
організац і ї? • « ' • 

На повисші пптаня не легко від
повісти тому, хто не обанахоияений 

тою справою. 
З самої назви сієї орган ізац і ї вид

ко , що се організац ія асекурацій-
на. яко ї нам , жтвк'ам і дівчатам, 

^потрібно, тому, що ми вже маємо 
аж три нодібні орган ізац і ї в Аме
риці , а се: „У . Н. Союз", „ P . Н. 
Сова" і , .Дровндїнв" . 

Зазначити треба й те, що сама 
пані Струтмнсьші з П мужом о. 
Струтанським належать до „.Укр. 
Нар. Сиюза", а мимо сього в а м и 
силами старяють ся до заенованн 
иншої орган ізац і ї . Ми, женщини, 
мусимо тямити те,, щоби ви не дали 
ся припадково намовити до сеї но
вої організац і ї , бо ся організація 
не принесе вам ліпшо ї корнети від 
тої, яку маємо в #істнуючих уже 
орган і зац іях . Сн горстка людців 
хоче оснувати згадану організацію 
в тій лише цїли, щоба відтягнути 
суспільність від важн їйшо ї прац і , 
а т а к о ж відвернути увагу від фе -
дераційннх злочин ів і скандалів . І 
се й головна причина, чому сі пти-

стремлять до основаня сеї ор
ганізаці ї . .Назначити треба й те , 
що люди, як і беруть ся до сеї ро
боти, є якраз підпорами „Федера
ції У к р а ї н ц і в " . Що сі люди зроби
ли доброго в тій „Федерац і ї" , се 
ми в ж е знаємо, тому не треба го
ворити більше про їх шкідливу ро-1 
боту. Вистарчить тільки звернути І" 
увагу на тих 35.000 долярів з , > - ; п о „ т НС1Х ,.,ПІИХ у к р а ї і щ і в 

кра.нського Дня і спитати ся , .Де , у к ЙІНІК . в о з и н а
 Р . 

ті гроші, або чому вони не ви<гила-| 
ють їх нашим братям і сестрам у 
старім краю. ' 

А ґазета „ї їарьд*' за ча ї гроші 
виходить? Чи с я газета отримувть 
«я може І двох соток нередіїлатии-
вів? О, н і ! ніколи!. . . Пильнуймо 
царського провокатора з і Швейца
рії, бо я бою ся , щоби вів не за 
брав нашої керсавяцї і не щез . А 
царський провокатор якраз тепер в 
Ню норку , бо вже внвтїкап з Клів
ленду з під червової плахти. 

Щ е ' р а з . кличу до Вас , жінки і 
д івчата: Не даймо намовити ся тнм 
людцям і тримаймо ся осторонь від 
них. їх робота проявила ся а ж над
то шкідливо. Через цілий рік вони 
поширювали деморал ізац ію ціж ро
бітниками в Америці, з чого на 
слідки всім нам звісні . 

Вступайте в ряди нашої най
більшої організації , Укр. Пар . Со
юза, а їх цураймо ся на кождім 
кроці.' В ніяк ій організаці ї не оеяг-
немо стільки користий, як в „Укр . 
Нар . Союз і ' , тому горнім ся до 

заохочуймо инші женщини і 
дівчата вступати до Укр. Пар. Сою-

Занамятаймо собі раз на все, що 
шим сьвятим обовязком є недо-

пустити вже ніколп більше до та-
непорозумінь, які в н ц и к а л а 

звісна група люднй, исевдонадріо-
'ів, під проводом швайц.ірського о-

нришка, котрого недавно тому від
крито яко царського провокатора, 

прийдуть до нас знов людці 
рода і будуть нас начавлятн 
сихось-там їх „добрих" фед.--

раційни.х чи то асекураційннх то 
вариств, то все маймо на думці, що 
обсервац ія і розумна (але кождої 
.иилї готова г.о занобіженя лихові!) 

- М а р і я ' ; ^ - . ;, 
члеиицл У. Н. Сиюза. 

IMCDUI/i iJPM/n 
ЗЕ ЗЕ т АМЕРИКАНСЬКО УКРАЇНСЬКЕ БЮРО 

В НЮ ЙОРКУ 
пересилає РУБЛІ до Росії а ЛІРИ до Італії для полонених, 
відшукує Ваших знакоинх і родини в краю. — Пересилає всякі 
лвств до старого краю (до Галичини і Буковини) через Швецію. 
Пересилка листу враз з почтовван сплатами кештуе 5 0 цит. 

В повислих справах належить звертати ся па адресу: 
LU AMERICAN UKRAINIAN EXCHANGE. Inc.. Ц І 
"TV 620 E.«t 6lb Str.ct, New Yc .k. N. Y. ГГ1 

ДО АМЕРИКАНСЬКО-УКРА
ЇНСЬКОГО БЮРА 

надійшли з краю І доси лежать 
певідібрані лисій для слїду-

314. Ральнки Стефан від оатька Ми
хайла, Волиця Комарова, Сокаль. 

315. Ромаш Іван від родини, Киаихів, 
Заоолоііа. 

, 316. Ройнятоаськнн йосафат від жени 
ЧИХ ОСІ6: Анни, Фалиш. Стрий (2 листи). 

,, , _ . _ 317. Роианюк Михайло від жени Ма-
Потришии Кизми від Томі При- І , - Г о р о д в н І ( а . 

~ , Чорниця. Броди. 3 1 8 р в М 4 р с ь м І | 8 король від жени з 
267. Перце-ач Василь від родини, Я- | Букоіини. 

У. Н. Союз, ЯК І рівнож кождому 16*'H
Pt^' _ . ,„ і „ _ . . . . , „ , _, ,-- „__ І 31»- Різун Лесьо від Потри РІ-уиа, Ки-

г . . ' І 2 6 8 . ПІХУр Іван ВІД ЖОНИ ЩЛО, УГрИ- , _ , і . Г н . т . и 
n i l f l U n ТТП H A V U n i U B WIH.Cn «J-lfi- ' . . і - - , . . . Е . . ; | ВИМІВ, ЗНЯТИЙ. 

313. Райкоаіч Іван від брат Стофа-

відомо, хто намножив кілька др іб - ' Н1«, підгайці 
них організацій . Се були люди двох | 269. ПІлецький Стефаи від «рата їдь-
с о р т і в : перші хотіли загарбати в . " » O H g - i Потраии». ,. 
свої руки Народне хлопське Д o 6 p o ; l 6 Л . . ! : o . Г я Г o r a в . , ! A Ч K a C k , , , , ^^ 

другі добивали СВ „ДЗябІв". AJBJ 271. Пл«тінка Михайло від жони Тонлї, 
що се не вдало ся анї одним анї І Тратвків, Сокаль. | ВСІ рубін Іза 
другим, то аби таки бути, „боса- 2?2 Пліхота ФраИк від іивагра Гри- itl.T<Ck.eI eHI0»j 

.адроблювали аж\ілька о р - | ^ и S S S t f / S g b T % « W и ^ ' Г ^ Ї 
ґанїзацій. 1 ті люди до нині СИ-j 273. Плита Олекса від жени Катерини, | ^ р" . . - " т і 
дять на своїх ст ільцях , то як а е ЗМНЙОЛВІВ над Дністром. ' 

274. Почтар Сидор від брата Васала, 
Хлквесгіс, Буковина (2 листи). 

275. Полюй Василь від жени Одокії. 
Люча, Яблоиїв. 

276. Полька Мирта від Феди Буноди, 
" Тлкияни- (2 листи), 

320. Ройек Франк від жеии Киролкни, 
Комарівка, Броди. 

'321. Розборсьиий Петро від Сеиераза 
йоснфа, з війни. 

322. Ротар Олекса від родичів, з Бу-

BtS. Рубін Ізаак від брста РІвена, з 

Антін від родини, з 

ними входити в якісь порозуміня .' 
Вони ніколи не з годять ся на по
кинене верховодства і вічно будуть 
киринити. Тож не пора ще про се 
говорити і думати. Може пізн їйше 
дороги ЗІЙДУТЬ СЯ ДО купи," тай 
здійсніть 1 • сЬ' мрія': „ В - лучности 

ї л а " . •••••>• 

Омелян Рекрут , • 
член від. 2 4 1 , в Провіденс Г. Ай. 

Дописи. 
З DETROIT. MICH. 

Перед вічем. 
В Дітройт , Міш., заносить ся на 

че в справі основаня місцевого 
„Ж іночого Асекураційного Союза", 
якого головний уряд находить ся 
в руках пан і Е . Струтвнської в 
Шікаґо . . 

Ще минувшогд м ісяця вислала 
була пані Струтинська д-ра К. Б і 
л я к а з Шікаґо до Дітроіїг, в цїлн 
основаня місцевого відділу висше 
згаданої організац і ї . Але доктор, не -

Гсидівши цілий тиждень в Дітройт 
не осягнувши бажано ї мети, був 

приневолений вертати ся Вазад до 
Ш іхаґе . . Таким способом доктор 
втратив ц і л я й тиждень дорогого ма
буть йому часу , бо- протагом сього 
страченого в Д ітройт ч а с у ' він міг 
бн був певно витягнути хоч по 
одному кло'ви ( з у б о в а ) з рот ів 
швейцарсько- цигАнсько-жидівсько- 1 

фсдерацгйно-арданівської банди . 
Але пан і Струтинська завзята 

асевщииа... Отримавши в і д доктора 
невдоводяючпй „рапорт'' , вона чим-
еворше повідомвля звісних місце-; 
вих льокаїв, аби вона скликали як 
вайскорше віче, ва яке Вона-при
буде з Шікаґо і зробить те, чого не 
вдало ся зробити її відпорутниво-
вя з докторською дипльомою. Зна
чить..— буде віче! З сього видимо, 
що пані Струтинська-має неабиякий 
організаторський х и с т / холи вона" 
Ідржагаать ся віча, на якім ножна 
буде зловити неодну в а л у жінку, 
чн певну, до згаданої організації. 
Ча відсть с а се ї ї , будучніеть по -

.же... 
Але перед й ч е м наягі ж і я д и г і 

277. 

Сшршів, Броди. 
- 279. Попе-ьняиьинн Митро від родини, 

Жадова, Буковина. ' 
280. Попіль Іван від яеии Катерний, 

Конюхи, Бережани. 
281. Попович Василь від жеии, Лужа-

ни, Буковина, 
282. Попович Ґеорґій від жени Касан-

дри, Молодій, Буковина.'1 

283. Попович Гринь від жени Домі, 
Цеиеиа, Рожнітів. 

284. Пораймо Стефан від сестри Виси-
лини, Коломия. 

285. Постол Томі ВІД родини. 
286. Потюк . Фред під Ілььа Проциїв, 

з бараків в Каринтії. 
287. Потуркай Тмдор від «етика T*-

иасиа, Погорйлівна, Окиа. 
288. Прабська Юлія від родини, У-

289. Прокопчуй Луць від матери Мо-
криии, Василів, Рава Руська. 

290. Проции Іван Від (рата Наколи, 
з НТмоччиин. 

291. Притува Висили від Николи Гло-
вачука. з російської неволі." 

292. Пряхнюи Оиис від жеии Еии, За-
иидчо, Радехів. 

293. Пристаиський Григорій І Аииа під 
йосифи Оренчука з вііка. 

294. Приймай Йосиф під Антони Пя-

Кате-

2*5. Пухихьсьи-й Сомин від вадмии, 
Чернівці, Буковина. 

296. Пук Василь від Стофаиа Павча-
ки, з. Італійської неволі. -

297. Пурин Ганглії від Гр. Козми, 
Тояирінці, Буковина. 

298. Лилипович Дмитро від жеии Кате
рини, Тонотнски, Рима Руеьиа. 

299. Пвидкж Георгій від • 
рини, Жадова, Буковина. 

300. Пиитилюи Митр, від родини, Чер
нівці, Буиоаииа. 

801. Писар Никола Кабак від батька 
Юрми, Перегінсько. 

802. Пайонк Грссько від 

32о. Рузак Максим від родини з Бук. 
327. Рибак Максим від С .Квасніков-

ського, з війни. 
328. Рябій Петро від брата Михайла, 

З ВІЙНИ. 
329. РЙЄНДЗІЦЬКИЙ йосиф від жени 

Францішки, Сеиява. 
330. Радомський Георгій від жени Зой-

ци, Шишиівцї, Буковина. ' " , 
331. Реґей Василь, Романюк Володи

мир і Щербіцький Саиько від Ромаиов-
ського Кормила, з російської неволі. 

332. Рахвальський Василь від Вороб-
ця Івана, Залучо, Снитки. 

333. Ріпка Василь від жени ЕвгенП, 
Шипкицї, Буковина. 

334. Ромаинця Стефан І Михайло, від 
брити, з італійської иеиолї. 

335. Сабеоький Стофан иід доньки На
ступі, з Росії (3 листи). 

ЗЗЬ. Садковський-Олїймии Василь від 
жоин Бронилаии, Грибоиець, Стрий. 

337. Садовий Михайло від жени Анни, 
Задужо, Яворів. 

338. Садовсьиий Теодор від родячій, 
Боянець. Жовква. 

339. Сална Дмитро від брави Гиирила, 

340. Сильна Пилив під матери Темі, 
Броди. 

341. Сарахман Михай-о від жеии Ан
ни, Городинна,- Фельштин. 

342. Сернавсьиий іиіи від жени Ма
рії, Бербосте, Букоииии. 

343. Сасяк Стефан аід жени иКтори-
ни. Германій, Львів.. 

844. Савчии Михайло від Досі Мо
рись, Камінь, Петранка. 

345. Савка Нииомй від жоми Линете-
ЗЇЇ, Бор.'ииї, Буковина. 

346. Соїодин Нниовай від «рата Гри
горія, Волчинеіо». Буновина. 

347. Семоиюи Яків від МирІІ Коваль
чук. Сокаль (2 листи). 

348. Семенюк Дмитри від жени, з Буй. 
349. Семи. Іван від жени Малаиіі, 

Дмитре, Львів. 
350. Семотюк Іван від жени. 
351. Смів Стофам від жени Олени, 

Хстимир, Товмач. • . , 
352. Сенкч Дмитро І Стефан від бать

ка Івана, Красна, Калуш. 
353. Сенишин Никола від брата Ми

хайли, з барвній и Киряктії. 
354. Сербин Никола від жони Елели, 

ЯвЗ. Палагнич Ґура від жеми МврПШи«вівці, Буковина. 

*а&4Шп*1ї?!?ЖМші2к-.шмш . 1 . , _ . - - . ! J*55." С , Р , Л ? " ?_"!?**• " * " " " "U" 

.Глї-

Паращук Магдалинв від еасти;р і ї , Двагаенміи, Смитиа. 
°"""' л„кіІ1- - _ , - ' - ' • -J . , S56. Сврвдюм Василь від жон 

805. Парияа Пайова від жими, ' «•>Л,ді>агиіемиіІа, Смитив. 
•°SJ; _ , _ _ ;•"_ І 357. Ситиицькнй Николай аі 

308. Пйотроиський Кааиинр від «ми , M t p | | , ц ^ . р н . . 
r. ,"*?"J',*"- » \ І 358. Сидорск Теодор від родя 

307. Поялавсьяи Йосифа від ИДИМ,<<,*, Буковина. 
ТРЗІ86вП™.,.н, М.ріи, відродяни. (Давь-нй тят м.сту .«ь) . 

309. Постовви С.м*і ї ї Ст.рвші«аЄв, І Нвжжятісти за кождий і 
від Постоаюка Ґряякаа, і ітав. неволі. .50 Чвмтів. 

310. Рачииський Лука від жени Марії,1 Гроші треба аоскаатя в 
Щеаатии, Рааа русь-» (.3 явстм). або в готівці на адресу: 

312. Рафал Петро від родини, Позда-' « feXCHAXGE, І а с , 
миК-ВеміИм^ • . ій2в Е . «fc S t , Kew York, Ж., І . 

| ЧЕРЕЗ ДОВГІ РОКИ, УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИКИ (САМІ МУЩИНИ) ПРИХО-
дили до МОГО ПРИВАТНОГО ОФІСУ. 

Я « і СІ-ЦІДЛЬ т під исіа особиттих нв-
. дуг, ви врвм. гемороїди І і . а. Хронічні 

недуги (у иівм-в), недуги вроии. иарои. 
міхури і другл) ц*(пнів. Нові afo гтахп 
випадки. І!" ждіть. Курація в офісі дри 
Країна в умірконавні иіних. Я дсетаи-
ляо ліки. Прийдіть Bllf|.BT до непе, і 
аищидіть час"гроші і териінв. ЗО літ до-

| сьвіду. „Прлктикз удосиониламі". 
ЛИШЕ МУдЦИНИ. IIри в-ршіи візв-

ті Др. І'.рийи може іїЬя.нитя Вин, ав 
можете бути вилічені В MOZJHBO И.ІЙКО-
ротіиїм часі, а також екмве вам ціну. 

В мпін офісі ггвогДить са також ва
шою мовою. Моя адреса: 

Dr. BRYAN, 333 Е. 17 St., Kew York Cltyj 
(близько 2-ої 

Лише' 

Офіе !.-П ран 
І «-.«І Д 

до 8-ої 

3 B F = 1 S . -= ]ШЕ=Е==_НС=Ї ] 
m Знамените Мило. 

бі с.іід.К)ЧІ пр-пслеГК МТСІІТЬ Суте чисте, куртціЯн 
і-пітичне і не ік.д|>а;кнююи-. 

SEVERA'S 
MEDICATED SKIN SOAP 

(Севери Кураційно Скірне Мило) 
Мі.титі. и собі ВСІ ті нимоіи. Копо • у.іюбл.ие Д.1Н ДЛИП п Ц І 
приитілсм для МатВ-adt Ь«>гтто рідни ужив...: Ишво швш/цЛа Ц І 
ДІ.П. Щ-а 2Г, дай!.. 

~ш SEVERA'S ANTISEPSOL 
(АНТІСЕПСОЛЬ СЕВЕРА) 

SEVERA'S FOOT POWDER 
(СЕВЕРА ПОРОШОН НА НОГИ) П 

. с . . - . , . . й і « п , . у , т а . н . а - а № 
антісчмггнчне і-имі-тии П|н>ги III 
НіМВНіїїНоте в а м а д , -очааш, BJJ 

1 
po(lkioa«.l і врцджниіі . U торсо-едьмою п р а в о і Савгр-". Доое - [ ї ї 
миііаПіч-ь к нитиках .шип- С.-в.Ч'и піцюбіїї їх ь.-юди ДІліїаВИїН Ц І 
Копи веаиихдтво їх іам дістати, пишіть врааіо до 

W. F. SEVERA Co., Cedar Rapids, Iowa. Ш 
- З В І ZJEll ІЕН >ЕП-=Ш 

Д Л Я М У Щ И Н 
І ЖЕНЩИН. 

ЯКИЙ ЛІЧИТЬ У-
. спішно ХОРОБИ 
5 Ж0ЛУДКА, ЛЕГ-

ое« 

Доктор Васерман. 
НИХ. СЕРЦЯ, УТРОБИ І НЕРОК, РЕВМАТИЗМ, СЕКРЕТНІ 
НЕДУГИ І всі ХОРОБИ КРОВИ І СКІРНІ ВИЛІЧИТЬ В ЯК 
НАЙКОРОТШІМ ЧАСІ ТАК. ЩО НЕ ПОТРЕБУЄТЕ ПЕРЕРИВА
ТИ СВОЄЇ РОБОТИ. ХОРОБУМАТИШ ЛІЧИТЬ без ОПЕРАЦІЇ. 

ИПІО офіс мав нову мавіниерію до іаданя I лічоия юробя. Вій та
кож уживав X-RAY машини яка с иооиїдна два лікаря. Порша ВІЗИТИ 
с у ного за дармо тому, щоби переконати ся чн можна аадічата 
аозанн ноаилічииоі хороби він ия борось лічити. 

Doctor WASSERMAN, " Ж Е Й * . -* 
8. іечер. В неділі від 10. рано до 2. аоа. 

ою на лічу. Можете говорити ао украінськи. 

: f 
від 9. рані 

ГЕДІСОН] 
^ ПАТЕНТ КО., Інкорп., котра зголошус до вравиих властий всілякі 

В И Н А Х О Д И до ОПАТЕНТОВАНЯ. ПОВІДОМЛЯЄ ВСІХ ВИНАХІД
НИКІВ, ЩО ТУТЕШНИЙ РЯД ПОШУКУЄ в о є н н і В И Н А Х О Д И ] 
для ужитку на суші і мори. Спосібиість мас кожднй І не мусять бути 

| ситизеноп. Всякі винаходи иосині опатентеввні можуть бути через нас 
предложені РЯД0ВИ до лровіреня або ЗАКУПНА. Пишіть до нас по 

| уираГнськн і жадайте"ЬЕЗПЛАТНУ лїсту ВОЄННИХ ВИНАХОДІВ. 70с-

EDISON PATENT CO. Inc., 

Недужі пушини і женщини 
ПРИХО ДІТЬ ДО МЕНЕ! ^ 

з Я К О Ю Б У Д Ь Х Р О Н І Ч Н О Ю , Н Е Р В О В О Ю І Д О Л Е Г Л И В О Ю С Л А Б О С Т Ю , 
ЯК І В И М А Г А Ю Т Ь О П І К И ЛТКАРА С П Е Ц І А Л І С Т А . 

ШУКАЙТЕ ЛОМОЧИ ТАМ, ДЕ П МОЖНА НАЙТИ. 
' І вертайте правою «op.ro» до доброго ад.р.ида. 

„г.АЮ 
7 1 7 Ш Е е т Ш Е , 
PITTSBURGH, РА. 

ОГЛЯДИНИ НЕ БУДУТЬ ВАС КОШТУВАТИ НІч.іО, йоли 
ся И г . отці. Докладні ОГЛЯДИНИ відкриють Ваш ПРАВДИВИЙ ФІЗИЧ
НИЙ СТАН І аармадать вас на добру дерму до адороаля, ааимм-ти Нам 

•чараіна І усунуть всаві иеаеиноста. * 
Довгі літа оракгики. ІІаІиовійті успіт-і методи, меїитмі 1 елавірача. 

— ваілідше дха аедуасм халва апарати. Цовпмодію улахженв. Все тут 
Сотка иушяи і жеащян уникнуло юриці» 4I4JWB «•піші настуоо 

вааловівшпх иаучиих метод. 
Коли Ви не могла найти доги пільга у Ваших 

иір-иі, rv -голосіть си ди МКІІЕ і переконайте ои 
вутв дла Вашого адоровла, вра 

ЧИ ВИ ТЕРПИТЕ 
аа оолабаевв аерніа, болі а крихах, втрату- 'пай—, бате е-раа, славі-п 
вирок, аадумчивість. првгьоолиіа, болі голова, дрощі. лрииидн, ослибаваа 
члевіи тіла; боляки. скірні ввамдв, катар, веіе Вас горло, болі .-олухка 1 
а арвхах, болі горла, горяча-, валір, ревматичні болі, прищі? 01 а а і другі 
недуга а першою проявею яка може нанести шкоду Вашому адоровлю. 

Я лічив мувшн і лсінок через довгі ро-в. Ваші відвідвии -аеавять Вас 
ара мої спосібностм і вдовлл-ть Вас. бо я ооможу Вал а скирта часі. Я 
лічу саму прачнву нехуги а П сямптоми уступають скоро. Паммтайте, ш<-
ворвда а впасім бевплаїча — Првіодіть до меие сеїтае, вила штки«т. 

помочи лікарської. Заітлінаа* • вебеапечив. - 77-89 

Prof. DR.-WM. ALDEN, 717 liberty Ave., PittaburBh, P» 
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Dr. SPILLINGER 
Посьаятвв ся дія юріх , 

людей, котрі не « в можності платня 
IHOQ'KBX цій 8а сво« бадане. 

. ПОвІДОМІЯЄ, що застарілі веду.-, во-

х прврядів. Рівночасно • богато такії 
<Ч> талі, які переділе вимагали операпії, 
можна няні ввлічвтвсь цілком ліпше твм-
с;шнм способом без ужата ножа. 

Маю і посіданю ваоновііші машина, 
при яких помочя можу ваглянутя до вву-
тра І абадатя вхоріді. авутренпостя люд-
сілого тії* і костні та піавагя причину 
видугя. Друю» машиною можу впровади
ти, струї електричного сьвітла в тіло і ва
бнії ними варазиві бакциіі, ячі а прв-
чивор всії недуг і людських недомагань. 
Тої спосіб аічевя я ве тіїькя НЄШКІДІЯ-
вих, але дійсно приємная і дуже кори
сна! дія иождого паціанта. — КОЖДОГО 
ПАЦІЄНТА, котрого узнаю ва веввлічв-
мого, не підвиваюсь іічвти. Однакож 
кождого, котрого уввах> до вилічена, ста
раюсь ВИІІЧВТЯ р як вахкоротшім, часі. 
ГОДИНИ офісові в понеділки, середи, 
пятниці і суботи від години 9-ої рано до 
12-ої в полуднє. У вівтірки і четверги під 
9-ої рано до 8-ої вечером. в оедїіі від 
В-оІ рано до 11-ої перед полудпев, 

DR. 1. SP1XLINC.EB, 
ІЬЗ В . 18th S t , New York City. 

елильхо ставЛ олееейтру З-оІ омиї 

НАДЗВИЧАЙНА ОФЕРТА 

для полово 
ОСЛАБЛЕНИХ МУЩИН. 

Потребуєте нісаати нам тілько 50 яят. 
Ославлені полово мущини, як також І 

нервові, иилїчуть ся зовсім і раз иа act 
черва упите ервдетва „НОВО". С се, так 
сказати-б, чудове ередство, яке вилічило 
вже тисячі хорих яолово иущии. Наколи 
ви в полово хорі, наколи докучав Вам 
нервове зіслабленс, йоли утратились!, 
ауж.есьи'у силу, коли насте мелинхолїю, 
зимиі руки І ноги, біль голови, затвер
джене, діслепсію, хорошу иярон або npo-
вцду мочового, неприсмні сни, страх по-
к-»ати ся перед людьми, ии то ииші ро-
*л»... вилічите ся при помочи ередства 
„НОВО". Средсіво се зробить Вас а ко
роткім часі сильними, здоровими І ща
сливими, таи що будете могли уживати 
всіх приімностий житя. Щоби Вас о. тім. 
переконати, що „НОВО" ередство справ-' 
ді се зробить, вишлемо Вам ДАРОМ за-
вас ев'о.е.редстид, що вкетарчить на '15 
днїа, цаколи пришлете нам свою- адресу 
І назаиско, яи також 50 цнт. в почтоииі 
марках або в готівці, иа оплачене пере
силки І спакована. Просимо звернути у-

пробу, але цілковитий запас, що «мстар-
чиїь.на 15 днів і яний дуже часто сири. 
чинюс цілковите вилічене. Офаріа та « 
важка тілько, иа ограиииений час Нагіи-
шітц проте до нас безпроиолочио і спім-
вПЦи якій часописи читалисьте се ого
лошене, а ми вишлемо Вам сейчас вис
ів- наведене ередство. ОІС— 

NOVO COMPANY, 
Dept аз, Box 4000 

Philadelphia. РЯ. 

ПОТРЕБА М Ш Е Р І В 
ПВГЕНІЛ СОЛЬ COMPANY, 

ІЬ-тег)", Pa. 
до namni копалпіь' ОвтйИМ, положених 
в Ксдвуд підноаГИснспльпенІйськоІ веліз-
ШІПІ upn ніепевпсти. ІМснлі, Па. 

Робітники які тут тепер працюють за
роблять пересічно SSil.mi до * 110.00 на 
два ТИЖНІ, побираючи юиїйну платим з 
д.численсм БОНУСІВ. 

Масмо миого димів на рент, с тполи, 
коггедії; Добра вода. Майіш находять ся 

t пола Коїш.рт, її Клірфілд Навиті. Вугдс 
легке до видобувана і значної грубосте. 
Робота віком а віидованс мотором. Пов
на достав, возів. 

Голосіть СЯ особисто сеіглас до супер-
Інтендента Нетегіу Coal Company, Не-
vnrly,, Ра- .або пашіть по дальші інфор
мації до Superintendent of the HevOr-
ly Coal Co., Coalport, Pa. ч 9Ю103 

ДАРОМ!' -БЕЗПЛАТНО ДАРОНі 
Інформатор (зошит), в якім кождий найде важні вказів

ки і поради, вишлемо даром для тих, п о подадуть належну 
причину, на отеї. питано. . . 

Чому ввий недалеко фабрики пав добру вартість? 
Чому більші оОщаря мають ліпшу вартість від дотів? . . . . 
Чому для купуючого землю « іорвсво мата, роботу в сусідстві? 
Чому земля орв більшім місті км линву вартість, яв врв малім?........ 

Ваша адреса ' \ 
Імя і назввско 

DEPARTMENT Т., Boon 808, 6 вееЬшап Street, HEW YORK CITY. 

T T 

ТИМОША. 
' ' * ГсториЧИе оповідане. 

На основі повісти Рогової 

написав Н. М. 

(Дальше). 

НІ. ЩАСТЄ ВІДВЕРТАЄТЬ СЯ. 

Як грім і як туча летів Тимош через Волощину. Перед 
ним страх, за ним плач і розпука; повбивані люди, попалені 
села, сплїндровані міста. Якась жажда боротьби і охота .впи
вати ся побідою, як гірким вином, наповнила його серце. 

Аж стрінув ся коло місточка ФІН** з ГОЛОВНОЮ ворожою 
силою, під проводом Матвія і Угра, Кимснін. 

Матвій обкопав ся валами; козаки утворили свій звичай-
чотирокутник. 
У волоськім таборі правили ся молебні, а Матвій обілляв 

війско, додаючи йому відваги. 
Тнмош наглив до нападу; йому хотіло ся чимскорше по

бідити ворога. 
Легкі козацькі ВІДДІЛИ кинули СЯ на волоськніі табор, але 

х відперли. За ними иіншли нові. Розіграла ся битва. Матвій 
<инуз ся наперед, даючи добрий иримір. • Ллє ного ранено 
в ногу. Лікар осмотрнв рцну і він вернув до бою. Вислїд був 

певний. Лж під вечір козаки почали перемагати. Матвій з 
розпукою побачив, що передні ряди його нійска иійіплн нсу-
суміш, а залпі ново.іи вертали до річки. ( і / | 

Та в ту хвилю стало щось зовсім неожнданого. Хмара, яка 
щойно недавно викотила ся зпоза гір, закрила нараз ц:ле 
ісбо, так, що зробило ся зовсім темно. Битва спинила ся на 
увиліо і війска почали крити ся в табор. Ііоляв ся дощ, як 
ірська ріка, прямо на козацький стан, а сила його була так 

де лика, що валила з ніг не тільки людий, але навіть конї та 
іес.іа тяжкі боєві вози,"замі гаючи 
пісного війска. 

Молдавани почали втікати, а з 
ри; тільки козаки лишили ся на міс 

Тоді ударили на них Волохи. 
Почала си різня у таборі, як і 

з водою і .болотом, а уфнті падали 
и в часі хмаролому. 
Не диво, що Матвій побідив, в 
Тимош з тестем та з полковник 

і цілі ряди перестра-

Тата-; і п л и і 

Кров мі 
н трупів, 

. І . . Ц 

козаки піддали сп. 
;ами схоронили ся до Ґа-

Відсн вибрав ся господар до Царгороду, щоби просити 
помочи у султана, а Тнмош пустив ся на Україну. Передтнм 

стив гоніія до тещі, щоби крила ся до сучавського замку. 
Вона так і зробила. Зібрала ночию що було цїннжіпого, на
брала збруї та пороху і під охороною невеличкого відділу 
війска перенесла ся зі своїм дворОкГдо ста|.ого, кріп кого су-

авського замку. 

IV. „ВИТАЙ" І „БУДЬ ЗДОРОВ"! 

Був горячий, червневий день. Сонце" пекло невииосимо, а 
ДОТОГО мухи не давали спокою. Локсандра втїкла перед ними 

иирокі суботівські луги, ил яких якраз косили косарі сї-
Прнсїла на краю молодого березника та любувала ся вн-
фНЛЮЮЧОЇ трави, запахом скошенрго сіна і бренькотом 

острнх кіс. 
Нараз запримітила, що косарі один по другім стають, 

дносять руки до очин і вказують на внднокруї 
з рад via пчала біч 

і пер-

Ти і 

iiatiii, як я горювала- без 
ю віщує. Я не пущу тебе, 
своїм житт і йому не ве

рзе за нього. Лиши 

іушу ирий 

Піднесла ся, глянула і собі ту. 
ла стрічу Тимошевн. 

Ти вже не поїдеш більше 
ших словах ириннтаня, 

Якто? ., відповів Тнмош. 
ти твого батька? 

Можна иіслати війско. Не 
тебе. А -тепер щось мені серце nor; 
Мій батько богато крови пролив у 
деть ся. Не хочу, щоби тебе Бог 
ПІШЛИ якого полковника! 4«>к їх мало у нас? 

- - Сього не буде. Я обіцяв їм, що прийду і 
ти. Так мені велить мон козацька честь. А ти ВСПі 

собі з голови всілякі видумки жіночі. Ходім! 
1 вони ніжили на хутір. 
Батько Хмельницький мало не плакав, витаючи ся з си

ном. І жаль йому було страченого війска і Тимошсм тччшв 
ся і сумував, що незабавом знов його мусить слати від себе. 

Така вже наша доля, синку, — говорив, обіймаючи 
його батьківським, люблячим зором. — Колиб знате, то не бу
ли би починали з тим молдавським вовком. Тепер вже про
пало. Тсііер ми мусимо піддержати нашу козацьку слану. На
пишу лист до турецького султана, щоби дав війска госпо
даревії. А тнмчасом тебе пішлю до Сучавн. Грошин не пожа
лую, пороху також. Сучава - сильна твердиня. Можна хочби 
рік обороняти ся, поки надійде поміч. 

Спасибіг, батьку! сказав з ніізким поклоном Ти
мош. А колиж мені вибирати ся в дорогу? 

Куй зелїзо, поки тепле. Не можна ворагови позволи
ти, щоби ріс в силу. За кілька днів рушай. Побеш їх, сідай на 
волоському престолі, а ми вже тебе піддержимо!... 

ПЛАТІТЬ ЯК ВАС ВИЛТЧАТь. 
НЕДУГИ МУЩИН. Наша метода а одно» * нділїиших в еьаїті 

,Мр се зна-мо, ии І наші лацісити, Прийдіть до вас »ез ягл-ду иа 
Вана недуга с застаріла чи тижні. Гемсроіаа усунено ees оаа. 
р«-Л І-болю. Ревматизм, затросив -рови, фізичне обезсилаие І всі 

}диуіі недуги мущнн видічусмо в поротнім часі І ва можливо паї-
триступнїйших цінах. Подумайте а сім, що ааі долара не тре** 
і перед влаїитн, поки не зістлнете вилічені. Годний урядові:, від 
10. до 5. У вівторки I суботи від 10. до 8. В неділі від Ю. де 1 

(Блцз.ио 75-еІ уливЛ). 85— 
HEIDELBERG TREATMENT, 1058 Le-in,ton Are., NEW YORK CITY. 

НАСЛУЧАЙ X О РОБ И 
звернїті, св до Проф.' Овенса, навлравнійшого порадника І помічиима у исикид «мав. і хроиїч-
иих, мужес.них І женс.кнх І секретних подових недугах. Через 37 дїт caeti практики в наиио-
важиМшиа случаих він набрав такої вправи, що лічить всакі хороВа з чудесними результате- . 
•и, а навіть там д*с поміч, де другі не потрафили сага донизати. Він лічить успішна біль го
лови, торла, дихааицї, грудий, жолудка, ломанс ностий або ревматизм, иро-aal підходи, затрос- І 
не кровй, зверхні хороби І аси ні ииші недуги з повно» запорукою без операції ааю різали. І 

його лікарська киижка, Сааарпиии або Пропіднии здороела батат* Вас о тім пере— І 
нас. ПІшлїть 2S центі* мариааи а дістанете один прииірнкн підпоротною 

в його іїпарській канцеларії находить си електричні дїка-едеї наш 
поміщене иайдосионалїйшв ередстпо в хірургічних досаїда-, Х-Рей машин 
можна пидїти всі инутренности чолопіка ав на делеиї. , 

Заиаиятаиле Іего адресуі 

M m , 22ІЬ 17thSiTeet, Пер. 12., № | | І | Щ ] 
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. Коли Локсандра до відала ся про. се, засумувала ся дуже. 
Якась Нудьга, ЯКЄСІ? зловияс прочуте морочило а. „Пійде і не 
верне" - -, дуі^аля, заливаючи ся гіркими сльозами. 

- Годї тобі горювати! — потішала П свекруха. — Така 
^же наша лКноча доля.. \ моя покійна мати '.таксамо плакала 
за батьком, коли ній. вибирав ся на війну. Не їсть, не- пе, по 
нолах, не спить, а все Бога просить, аби щасливо вернув ся. 
До трнйцяти лїт так. себе зневолила, так зм_ірніла та спога
ніла, що батькови немилою стала. Не плач! . , , 

. Така розрада ще гірше раНнла серце бідної Локсандріі. 
BqHa також* бояла ся, щоби THMQIII не га-рестнв її любити, 
але не могла здержати ся від сліз.: 

Наспів вкінци день відізду. 
Тнмош стояч перед Лр.ксандрою в боевііі збруї, з пісто

летами та кінджалом за поясом^ з рушпниею на плечах, висо-
ки/і, стрункий. сЬвідомин своєї краси і сили. Ніколи не був 
пін, для неї таким гарним, таким дорогим і любим, ' 

г* Тимошс! Жите моє! - - • крикнула, кидаючись йому на 
шию. — Не пущу'я. тебе, не піддам,Нікому! Не розлучу, ся з 
тобою! . 

А він обняв її сердечно, погладив ніжно по головцї 
та промовив лагідно і мягко: 

Непокій ся і не муч себе і других. Чи думаєш, що мені 
легко підїздпти від тебе?. Ну, будь спокійна. Я ско|ю упораю 
ся а ІІЬлохами, приїду назад, застану гарного сина і заживемо 
сік.кійш). Добре? . -

Ще рлз'пригорнув Ті, обтер ОЧИ, поц'-лував і вийшов зі 
СЬНІТЛИПІ. 

. Перший pan, як вибирав ся в похід, обгорнула його така 
нудьга і така тріяога. Він бажав остатн ся з батьком, з жін
кою, зі свояками,.з тою'Україною, яка ніколи не здавала ся 
такою дорогою, як нині. Ут-кав перед, самим собою, соромля
чи ся тої хвилевої немочн. Щоби її покрити, гукнув на мо
лодого наймита: 

Де кінь? Чи я маю ждати на нього? Коли тобі жите 
миле, давай ного сюди! 

Розкував ся і повели iic.ro до кованя — відповів най
мит. 

— Тьфу на вас! Чому не оглянув скорше? 
- Вчера я його оглядав і нічого, а інші розкував ся... 

Тут щось недоброго — говорив несьміло наймит. 
• Ще що?! — крикнув Тимош і подивив ся так грізно, 

що той тільки очн спустив і не сьмів більше говорити. 
• . Але не було ради. Треба було підождати. Всі вернули в 

хату і присіли. Раді були збути ся немилого прашаня як 
найскорше; тільки Локсандра тішиЛа ся кождою ЧЙМИЛСЮ та 
не' могла надйвити ся на мужа. 

Вкінци привели коня. Тимош обняв Локсандру, поцілу
вав батька в руку і скочив у сідло. Слуга поправив" стремена. 
Тнмоїп зняв шапку, кивнув всім головою і полетів на збірне 
місце, де його від,години дожидало готове до походу війско. 

- Вудь здоров та вертай скорше! - кричав за ним 
батько. s-

- А привези нам гарного гостинця! — доповідали сестри. 
Тільки Локсандра не промовила нї слова. 
Як скаменіла стояла вона, а її очн бігли за мужом дале

ко, далекої., 

, , (Дальше буде). 

Ч. 97, 

СТАЛА РОБОТА 
МУЩИН ЖІНОК І ДІВЧАТ 

В ВОВНЯНИХ ФАБРИКАХ 
Добра платня 

Знамениті відносини робітничі. 
ІІі.'К.ткум'їі дістають платаю під

час ііауг.п. 07вчОІ 
Гірвіцвтік Вворо п|*цї. 

lodustrlal Councn ot 
, PasMlcWool Kinujactorers 

І В А Н Б А Б Я К 

Достарчає 
•аоридну музииу 

душе умірио 

Памянйте вз 
адресу: 
JOHN І1АШАК. 
138 Morris SU 

Jersey City, N. J. 
Phone: 3317 Jersey City. 

Паматаїтв иа клич: „СВІЙ ДО СВОГО' 

' НАЙНОВІПШІ 
ШТУКИ 

вісім ціадлів, таріл 
кп, скляпкн, карти д 
трава, кулі, перемі 
ва вохв на вино, мо 

в а чоршцо, 

спої) і-А 'ІІНитаДОи 
нрв-тедів і заі'ойаепа на сім гроші 
Тиі, що хотілп On гтатп артистами і ви-
>ггуп»я\ пц снонТ, вчимо а нашім льока-
лн і допвоімсио їм уя:иватч наші прила
ди. Ua XMfur. епсилацмо наші катальо-
ги Г.еаплатио- за рдер^аиен і — 
пгрес.плцу'._ 

AFRICAN NOVELTY ЯГРРІ .Ї ГОч 

v Dept. М—25. • • 
206 В. Ш Ь SU NEW ТОВК CITY 

yS.OTc 

ЖОЧОВІ 
відходи 

а ГОДИНАХ 

ї© 
ХОЧЕТЕ БУТИ ВОГАТИМИ? 

НЕДУГИ МУЩИН 
а ОДИИОИИЛ спаціиаіст аадуг му-

асьних а. Пітсвургу, иотриї геао-
вать ио уираіисьви. 

НаХдовше Істнуючии, иаІусиІшнІХ-
ший І засхугуючий иа довіра сяе-
ИІялІст недуг иужеських, котрий у-
С свос знане І довголїтну вранти-

иу віддає для усдуга недужих. 

DOCTOR LORENZ, 
II. поверх, фронт. 78-80 

Ш Репп Ате- riUsJini-rh, Pa . 
У радоні години: Щодня від >. рано 
до 8. веч. В пятниці від 9. рано до 

б. иеч. В неділі від 10. до 2. 

КАЛЬВАРІЙСЬКЕ 
ЛЇЧНИЧЕ ВИНО. 

іе чудесом ОЦІЛВЛО СОТКИ ЛОДПІ ВІХ 
пг'р-двчасноі смертп 

ВИЛІЧИТЬ І ВАС 
КОЛИ терпнто ва запір, 
розвільнепл і другі клопо
ти жолухка, коло геривто 
ва брак апетиту, млоїть 
вас, болить Вас голова, 
дістасте ВІ-ЛНЕІ спиі ofi-
відкв під очима, хухісте 
з дня па день, то ве че
кайте аж станете вигля
дати як страхоиуд, але 
сойчас купіть собі Надь-
варійське Лічниче Вино. 

Одна Г.утельха Ц .00 у 
алтикаря, агента або пи
шіть до самої фірма; 

П. YrROBLKWSKI А СО-
ОДИНОИІ ФАБРИКАНТИ! ВЛАСТИТЕЛІ, 

190 Kaat 4th Street, J. ІЦ, 
New York Cltjf, 

Остерігасмо перед безвартісииии і 
оідробаат, 

tj&~ Коли гговебудь докаже, що вате 
КальварІйсько Лїчничо Вин. ве в успіш-
звернемо гроші, ' д і ї 95— 

Пр̂ ишаїть 10 центів, а вишлем. Вам 
вачву імітаиійиих «аикя.тіа І иатальот 
чудових новостий. Адресу»т-: . 80чс97 

PRACTICAL SALES €ГЛ Dept S, 
708 5. May St, Obtoaga, IU. 

І ВИГРАЮТЬ ВИНУ. 
J . mmmmmmmmmmmemmmmm' 
| ВИНАЙДІТЬ: Охорону (трат* 

субмарин. 
Пишіть аа нею БЕЗПЛАТНУ 

книжку. А такая по СПЕЦІЯЛЬ-
НУ ЛЇСТУ воірібиих вииаходіа 

Держача пошукує ввавтаивлв, 
пляиїв. Чи можете предіожити вві? 

| . Ми йемончемо Вам дістати -лтемт 
11 у відповіднім державнім деиарта-
І і «емт!. ДІЯ одоереив винаходу, • 

ИЕ ЗвОДІКАйТЕ. 
Пишіть яв иииі | своїй рідні* 

"'"ж. шм**.**1* 
РАТЕЯЧТ ATTORNl—. 
M l Ylctor BBlldl-f-, 

Waablnirto-, 0 . С 

х(^і*мт 4 а ^ «ья 

. Ва тармдваасл 

.вавНйі в-ду^ї., 
З дня ва деп, в рову ва рів відді 

услута Украіидям. Представте сцСі 
рал я уже валічвл та (кілька хорам я упра-
вмвав в а т . кола- Вам жвтя надоїло вади вро-

.бувдвв рінявх, дікдрд-в і айда, від-ував», що 
Наш став вдоровдя стало погіршуйсь, стараі-

••-•еь г-іча,- 'лв-рнутв'гь ди 

Dr. LEONARD LANDES 
ВІВ Вам ЦІЛКОВИТО І аром порахвтв; wo- Вам 

.роО-ги, айв Цапе жате охоровля і noactum 
,11ам о вашій ведуві. Лчу уже черев 20 alt з 
ідобр-м усвіхоа всі недуги, яв : веудольвіїїі., 
печвстігть кравв, недуга холудка, серца, лі'гвжх 

.і і . д. По—188— 
і Недуга зараалвві і первоаі лічу за помочи» 
електричних апаратів і „X лучів", череа ява 
переглядаю Ваші ввутрепаоств. Не вождаі лі
кар посідав ті апарма, длятого, яо воаа дуже 
дорогі. Гоасліджух) також иоч хемічво. Не від
кладайте ва Завтра а сейчас приходіть до •_*-

'вого всів* 

Or. Landes, 148 East 2Ш Street (межи 
Lexington k 3rd. Ave.), M » Tork. u 

Година ириияті: від TO. ралю до А. аечер, 
В веділі від 10. раао до 1. поаолддии. 

І Eiias Rosenthal ДДЙПКАТ 
І ЗВІСНИЙ укратніїяні В' АМЕРИЦЇ ПА4и*'1ІП І І 
І Ш Broadway, 13tn floor Практику в Понад 25 літ а туївшних судах 
Щ̂  NEW YORK, N. Y. І пероороіваджуе всяні справа а успіхем. І 

Ш- СРЕДСТВО НА ПОРІСТ ВоЛоСЯ. 

S tt 
ЧЕТВЕРТИЙ Щ т ' . . . . . . ^ ШЕСТИИ 

ТИЖДЕНЬ 

УСПІШНЕ І ПРИРОДНЕ ЛІЧЕНЄ З О В С І М Д А Р О М 
для СТАРИХ І МОЛОДИХ, ОЬОХ ПОЛІВ. 

Чи Вам випаддв волосе? — Чв Вам 
волосе сивіс завчасно? — Чи воно в 
тверде і липке? — Чи майте породі а*о 
саерблеис сиіра на голові? — Чи Ви с 
лисі або лисіств? 

Кали домгають Вам по«іч вимінеиі 
терпіни, не занедбуйте їх, а сеічас >-
суньте. ЗВОЛІКЇНС с небезпекою. Жадай* 
те нашу ілюстровану ииижиу: „Кілька 
фактів про плекане волоси" (написану 
визначним європейським спеціалістом). 

Хочемо переконати Вас, иа наше ри
зик., яр метода Надьванури а нану-

спішнійшою в ловисше ииміиеннх до-
аегдяаЬстах. На вишлемо а 
пачку „Кадьванури" М 1 і 
мочкою кождому, хто пришле свою ад
ресу І задувать 10 ват. иа кошти пе
ресилки. і д в с _ 

Виріжте понкзший_ иуаои І і 
Uni, і L_bor»lory 

UNION UBOBATOkl, BOX 501. UNION. N. T. 
Завуча» 10 мат, иа пересилку І яро-

шу прислати мені свічах Вашу „Кааь 
вакуру" № 1 за аі.00 І Вашу ииижиу. 

EXTRA! ВІЙНА! EXTRA! 
Тут маєте золотий годинник 14 карет (голд 

філд), критян подвійними ьоиертамя і гвар&н-
тованпн иа 25 дїт. Не Оудст« мали а ним 
жадного клопоту, Co він с тав міцно зГ.удива-
няй і van тої: і-яльпу уожппгріїп і так добрі 
рсґу-япрв, що так у коді я_ і в.горячпі аг"и, 
на Tpic.uj'iiM мороіі паніть одної мінутп и-
прпі'ніїппть ані піаіщть, О с.оґ.» малий, 
гарний і дуже ::граЛиий годіїціївк. млшпн.рін 
у нім ПЇКЛРВ- і мас IS камінів. Колп юч.-т.' 
мати годпішкк, котрим Г.н Нам діисяс точи» 
година цокиауііав не лдіво-ііа-яііийіь час ало 
иа довгі літа, то пишіть, за пвм ще нині, вія 
с дуад гарно слкінчешій і їкрашеїшй так, 
що ним нігде не поветвдастггь а піна у паї-
дуже низька. Гн. ліпне »>і.7.'і. Писемну гварав-
нію давчо на 2S літ. 

і дот . урядити .о.'.і тещ, , 
Тут це потребуєте доіаадатм ані 
і'ю мп дасмо всякі прпряди, поучене і 7.г> 
во-а-вх фідм зовсім даром. Деииде сеі 
апарат коштус *<!..Vl, а мп дасмо на пре
мію для свої- костумеріп. Хто ючр екири-
етати з нашої небувалої оферти, ти метан 
i-uiuirm СВ І замовленем а не цоз;.чдус. 
Нрп замовленю ве пі>неіиайте нам аиі 
пеігта, лише витніть се оголошеис і залі
чіть враз- з 50 дггт. кирками на пересилку 
кгьоги товару,_ а за годинник гроші зложите itx по отряйвикі 
Замовленя шлїть ще ПВЯІ на ад|и?гу: 
UNIYERSAI, SAI.KS ( О , Ю7 X. ТУІврІіскі»'Г А\«С 'ГНІГААІО, ІІЛ, 

рук. 

Муодини! 
Чому маєте' нести кло

пітливе ж и т е , коли Ва
ша кров є „заражека" > 

ЗАВДАНЕ СОБІ САМІ 
-Ііщт. 

Прпзпави хровітаах f нерВовпі не
дуг. СТ долегЛвос*! прп запедба-
вв , кіпчагь ся звичайно загальним 
ввчераа-ea вві, деколи GoxeBi-
хем і г мерти to: 

,,..А' Р
> * [ , , о и , ? -• ПратаоСдаиі? 3. Завороти голова? 4. Зліеві? 5. Тіолі то-

f о , о ч р а к ?°.Л,І?-7- t j a 6 c •Р-ме- '? Р- Слаба памвть? 9. Короіввй від-
дих? 1П._1івазвь.' 11. Резвгващя? 12. Безошність? 13- Звечйом'х: 14. Дрощі? 

Ч Ь , ^ в 1 . , и о ї О Т І , ? Ш ' Р а"« "' , в -««" С - І Р В І Ї - ' • Затемиеві в очи? 18. црввп-
ди/ 1Н. вцаува-в злива з горячи мп верестриама? 20. Дроявлш нервів? 21. 
Газе жолудка.' 22. Вате еерад? 23. Слаба анрнуллшія врояа? 84. Зпммо і зие-
^уленв рук і віт? 25. Недо-таточва і заОарихена моч? 20. Болі в тдах ї о-
Stf i 'S-J!!" 1?^!? І*™6 T U t ? ?7 ' К * І " | , ? 2е- U-~PT*W?'20. Схабоств яя-рок 1 мнура? ЗО. Яв і всі ваші мужеоькі тервіва? 

Мущная у всіх, дорогах аагтя тер
плять від нервових недуг, многкх осла
блень гіда і крона, тому Ви не повинні 
боатвсь, щоби це поепігяпти са відвіда-
тв сего експерта і сп-ціаліста муже-
еьиїх недуг. • 

Чешу мій офіс о пер-пов-ешій? Ко
ли .,ti мої методп лічена ве бух» благо
родні, беззакВдиі, -осту-ові і найновій-
іві, я не міг би паві тішитись цілкови
тим довірса людлй а Шікаґо, аа се ва-
кавуц моя широка і стало ар-остаюча 
воавт-ка. А Оільвиеть мущдн. котрі 
приходять до .мело, в віслааі му-інндмв, 
Kwpax я лічив на цодібаі слаОостя. Ви 
кажете сьміло віддатись моїй иура-ІЇ. 

І-ете larfintm ІЇУ,!!І?Н.*: *t r o * r e a ^ по-ада буде дха Вас -Т-вою. Ви мо
жете вернути до дому в старім ара» вільні від недуг і слабвети ПвиохТ-ь і по-

ЖиоГкур^ї.0 " K°U "•Ц,ввТи ̂ V™ 3 WKmA^mU^et^CZ 

2nd -floor, СрДу ВшШм, % » 
-TAClSO^llL.. СНҐОАС-5С 

208 and 209 


