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Окремі переговори між делєґатами України і державами відбувають ся дальше. 
Новий розлом між правительством України і большевиками. 

Українські делєґати џ установчих зборів опустили ПєтроГрад. 
ВІСТИ З' УКРАЇНИ. 

МІЖ УКРАЇНЦЯМИ А ДІЕЛЄҐАТЛМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ 
ДЕРЖАВ ПРИЙШЛО ДО УГОДИ. ' 

Троцький згодив ся на ведене дальших переговорів, 
БЕРЛІН, 18. січня. - В нин'ішнім урядовім звіті про миро-

ні переговори, як) наново піднято в середу в Брестю Литов-
ськім, говорить ся, що на приватнім засіданні з українськими 
делегатами прийшло до порозуміня щодо принципу в спра-
вах,- які ‚дотичать будучих політичних відносин між централь-
нимн державами і Українцями. 

`- Ся згода, доносить урядовий звіт, є рішучим кроком на-
перед. 

Наради відложено на четвер. 
Після промови Льва Троць-

кого, большевицьќого міністра 
заїѓр, справ, до мирових делє-
гатів російські делегати згоди-
ли ся-на дальше .ведене днску-І 
сії. . 

Німецький мінїстер загранич-
них справ, др. Кільман, виго-

лоснв відтак промову до делє-
гатів і поставив внесене, щоби 
дискусію вести в купецький 
спосіб, придержуючи ся чотя-

число делегатів на мирові пб-
реговори до Брестя Литовсько-
го. 

Російські делегати твердять 
що Українці навязалн потайні 
зрадливі переговори а німець 
КИМН і австрійськими делега 
тами. 

Делегати харківської ради 
в Петрограді. 

ПЄТРОГРАД, 20. 
Українська Рада к 

січня. — 
Харкові, 

контрольована большевиками і 
яка є суперницею Ради в Києві, 
визначила трох делегатів на 
мирову конференцію в Брестю 
Литовськім. 

Харківські делегати прибули 
нині до Петрограду і відбули 
наради з представниками пра-
вительства большевиків, які 
признали їх і вислали до Брестя 
Литовського з порученем, що-
би вони відбули наради з про-
чимн українськими делегатами 
і порішили, хто в дїрсности за-
ступае Україну. 

УКРАЇНСЬКІ ПОСЛИ НЕ БРАЛИ УЧАСТИ В УСТАНОВЧИХ 
ЗБОРАХ. 

Унраїнські посли заявили, що вертають домів. 
ПЄТРОГРАД, 19. січня. — Українські посли до установчих 

зборів заявили, шо вони вертають домів з причини' нової бо-
POX точок, предложених росій-' ротьби між большевиками і українським правительством. 
сь^ою ‚делегацією._Т`роцькин 
Йгодиіз ся ні ` т е . " " "? 

Слідуюче засїданє назначено 
на четвер. 

Всеѓѓѓ ѓб ўќраѓйських делегатів 
було на засіданні. 

ПЄТРОҐРЛД, 20. січня. — 
!На загальне число около 100 

УКРАЇНЦІ ВЕДУТЬ ОКРЕМІ ПЕРЕГОВОРИ З ЦЕНТРАЛЬНИ- і українських делегатів було 
МИ ДЕРЖАВАМИ. присутних на засіданю корот-

іко-триваючих установчих збо-
Дискусія над установленєм границь української републики наіріввсего 15. 

заході. 
З причини домашної війни У` 
країна не всилї доставити Росії 

поживи, 

ПЄТРОГРАД, 
Справа поживи в Росії нахо-
днть ся в дуже критичнім ста-
ні. Як се показуеть ся зі звітів 
представників комітетів і рад 
для розділу поживи, північній 
части Росії грозить голодова 
смерть в протягу одного міся-
ця. Під тим оглядом правлїнє 
большевиків є дуже нещасли-
вс. На загальну кќількість ко-
нечної поживи доставлено в 
грудня лише 15% з визнане-
ної комітетом скількостн пожи-
ВИ. 

На 6.000 возів поживи, прн-
значеної на грудень для мо-
сковського округа, привезено 

(ЃВві 

ПЄТРОГРАД, 17. січня. — Недавно тому я доносив, що є 
більша правдоподібність, що окремий мир з центральними 
державами підпише Україна нїж правительство большевиків. 

Мін здогад потвердили нинішні вісти, які доносять, що 
становище Австрійців і Німців зістало скріплене щодо опору 
проти російських делегатів, що є вислїдом окремих перего-
ворів з Українцями. 

Підчас дискусії німецький мінїстер загр. справ дав до пі-
знаня, що переговори, які з Українцями розпочали ся вже в 
справі усталеня границь, будуть мати великий вплив на будучі 
переговори. Велика вага лежить в тім, що Українці є готові 
дискутувати над миром „імперіялїстично", маючи вигляд на 
можливість територіяльних здобутків, а се ослаблює головне j 
становище російських делегатів, які-усильно стремлять до рі-
шучого відкиненя територіяльних заборів або втрат і жадають 
права для нзселеня рішати про свою власну долю. 

України! годять ся на забезпечене прав польської більиіости. 
БЕРЛІН, 19.` сїчня. — Дискусія між делєґатами централ ь-

них держав 1 Українцями, яка відбувала ся в Брестю Лит. в 
четвер, поступила так далеко, що вона відносила ся вже до 
реальних справ, як виміни товарів. Ведене дальшої дискусії 
поручено окремій комісії. . 

Підчас конференції гр. Чернін, австрійсько-угорський мі-
нїстер загр. справ- заявив, що має бути виключене вмішуване 
одної сторониў внутрішні справи другої сторони, на що Укра-
їнцї пристали. Також прийшло до згоди, щоби доля польської 
більщости, яка могла би належати до української держави, була ooear^etia.^:; - :. : 

РОЗЛОМ МІЖ УКРАЇНСЬКОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЮ РАДОЮ 
r . v v . ^ v ЧБОЛЬШЕВИКАМИ. 

ЛОНДОН, 20. січня. — Бездротня телеграма вказує, що між 
большевиками і Українською Центральною. Радою прийшло д о 
розлому, ‚"доходячи маііже до ворожнечі зі сторони больше-
ЙИків.. 

„Президент, товариш Троцький, — іоносить телеграма — 
вислав до Української Центральної Ради телеграму, в якій ро-
б н т ь ^ й організації тяжкі закиди за ведене тайних переговорів 
з делегатами Німеччини і Австро-Угорщини. 

Обжаловуючи Ў.`ЦТ Раду ,о нарушене угоди щодо одно-
цїльнвї андн з большевиками, Троцький каже: 

„Тому, що тут розходить ся о основні інтереси працюю-
чих кляс в Росії і на Україні, ми відкидаємо відповідальність 
да сТ №ерегоаори і взиваємо впрост Український Центральний 
Комгтетхв-Хіфісові (мову Українську Раду, основану больше-
виками). щоби вій лоробив.всї кроки в шли оборони інтересів 
української народної републики перед безпрннципіяльним і 
зрадницьким ` тайни'м до'говором Генерального Секретаріяту. 
Для вас не є тайною, що Український Центральний Комітет має! 
"ід теперішну $ору більше право заступати українську репу-1 
rJ ти ќу ніж Рада , в києві". 

. І С 
лише 820 возів. Підчас Різдва 
прийшло до Москви лише 8 во-
зів збіжа. Грудень і січень є 
найліпші місяці для достави 
збіжа з України, але коли сї-
чень мине так, як грудень, Мо-
сква згине з голоду. 

Делегація, яка їздила не-
давно тому до Києва, здала 
звіт, що Україна годить ся да-
ти збіже під услівєм, коли до-
машна війна буде здержана і 
коли вона за збіже дістане гро-
ші. Під теперішну пору, хоч у-
країнське правительство вида-
ло було заряджене, щоби спра-
ва вивозу збіжа до північної 
Росії була переведена згідно з 
умовою з російським прави-
тельством і вислало було на-
віть жовнірів для запевненя до-
стави збіжа селянами, достава 
поживи показала ся річню не-
можливою, бо на вісьмох зеліз-
ннчих шляхах рух є перерва-
ний з причини зірваня шин під-
час домашної боротьби. Бога-
то поїздів зі збіжеи, які були 
здержані з причини домашної 
боротьби, повернуло назад, 
відки вийшли, ‚щоои їх охоро-
нити від ограбленя. 

Домашна війна в Росії. 
В ПЕРЕДОДНИ ОТВОРЕНЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ. 

Головна програма правительства большевиків. 
ПЄТРОГРАД, 17. сїчня. — ' 

Центральний екзекутивний ко-
мітет ради роб. і салд. депута-
тів оголосив заяву, яку має від-
читати представник больше-
вицького правительства, отви-
раючи засїданє установчих 
зборів. Ся заява складаеть ся 
з чотирох частий. j. 

В першій части проголошу-
єть ся Росію яко републиќу 
„савегівм (рад роб. і салд. де-
путатів). Обі власти, то в цен-
тральиа і губернїи-ьні, мають 
находити ся в руках „саветів". 
Підставу републики становитв 
свобідний союз свобідннх дер-1 
жав, федерація державних ре-І 
публик саветів. 

Друга часть заяви жадає цїл 
ковитої соціялїзації краю, о-1 

біймаючи удержавлене лїсів, 

Українська Рада з Харкова рі-
"іила вислати своїх делегатів 

ПЄ`Тр'ОґРАД," 18. 'січня. — 
У відповідь на візване правн-

вод,. банків, землі, 
промислу, залізниць,. А т . . щ 

і промислову конскрипцію, зо-
телмггва большевиків рішила РУЖеив.цілої працкмочої кляси 
нова Українська Рада, яка скла- 0 розорумоеію кляс маючих, 
даєть ся з большевиків 1 'яку) В третій части заяви уста-, 
зорган'ізовано в Харкові про- новчі збори потверджують по-
ти Української Центральної Ра- лїтику .^саветви, братане, ого-, 
дм`и Юіваі, вислати відповідие лоимне тайних документів I за- тельстаа „cae^Tjr. 

кінчене війни заключенем де-
мократичного мира на принци-
пах: „без заборів та без від-
шкодованя" і самовизначене 
народів. Установчі збори дома 
гають ся цілковитого зірваня 
з варварською буржуазійною 
політикою, яка держить у не-
волї мілїонн робучого народу 
в Азії, в загал'і в кольонїях і в 
малих державах. 

Установчі збори потверджу-
ють признане незавнснмости 
Фінляндії, усуненеJBiflCK з Пер-
сії і право Вірмени на самови-
значене -та висказують надію, 
що правительство „савета" бу-
де пос-упати нрдальше тимса-
мим шляхом, доки не осягне 
„остаточної побіднп через між-
народну революцію робітників 
проти ярма капіталу. 

Четверта І дуже важна часть 
заяви містить признане уста-
новчнх зборів, цю вони з№ѓали 
вибрані на підставЃ акт, прн-
готовленнх перед' революцією 
в жовтий I тому-вони не ма-
ють ѓтрава йти проти прави-

Се вќезђ'е йсно дорогу, яко-
ю больпмів.цки наміряють по-
ступати."тіа'случай, коли би у-
становчі збори показали ся не-
гіослушні, большевики пійдуть 
слідами англійського Кромве-
ля. Стаючи на строгім станови-
щи теоретичної демократії, 
трудно вести проти них бо-
ротьбу. Але мотиви, якими ру-
ководить ся більшість проти 
них, не є ані ідеальні ані па-
тріотичні. Таксамо мотиви 
большевиків не мають нічого 
спільного а патріотизмом, але 
вони мають свої ід'еали і тепе-

на боротьба є пробою зму-
сити знеохочені маси до ири-
нятя сих ідеалів. 

'Ірнготовленя до проти-
больціевицьких демонстрацій 
відбувають ся дальше; знова 

большевики взивають мешкай 
цін, щоби позістали дома і не 
давали себе уживати яко ору-
де так званих СОЦІАЛІСТИЧНИХ 
партій, які самі стали орудем 
находячих ся тепер в розпуці 
маючих і упривілїованнх кляс 

По цілім місті даеть ся за-
вважатн такесаме напружене, 
яке панувало в иередодни дав-
нїйших переворотів. 

Вчера в Таврійській палаті, 
в якій мають відбувати ся за-
сїданя установчих зборів, де-
лєгати розправляли між собою 
живо про машннові кріси і ви-
словлювалп гадку, що установ-
чі збори зовсім не відбудуть 

Большевики є зовсім певні 
що з крізи вийдуть побідно. 

-... ОТВОРЕНЄ УСТАНРВЧИХ ЗБОРІВ. 

Соціял-революціонер Чернов вибраний президентом зборів. 

ПЄТРОГРАД,419. січня. — Таврійська палата, в якій вже 
від вчасного ранку почали збирати ся посли до установчих 
зборів, находила ся під сильною охороною. Трудности при ре-
єстрованю припізнили отворене установчих зборів, які були 
визначені на полуднє, о цілих чотири години. 

О ѓод. 4-тій пополуднн президент комітету конгресу роб. 
і салд. депутатів, Свердлов, отворив збори. 

Внесене, щоби провід обіймив найстарший віком делегат, 
ним був один соціялїст-революціонер, упало. 
' Свердлов відчитав декларацію конгресу роб. I салд. де-

путатів, в якій були поставлені- домаганя большевиків щодо 
мира і землі. Сю деклярацію оплсскували делегати з партії 
большевиків, проти неї було чути голоси делегатів з правиці. 

Делегати з партії кадетів .(конституційних демократів) на 
установчі збо`ри не прибули. 

Чернов вибраний президентом. 
Прй першім голосованю со-

ціялїстн революціонери відне-
сли над большевиками побіду. 
Чернов, бувший мінїстер хлїбо-
робства в правительстві Ке-
ренського і головний провід-
ник правих соціялїстів-револю-
ЦІонерів, вибраний 244 голоса-
ми проти. 151 президентом у-
становчих зборів. 

Протикандидатом Червова 
була Марія Спірідонова, звісна 
революціонерка, яка по про-
гнаню Романових повернула зі 
засланя на Сибірќ. 

Друге поражене большевиків. 
Другу невдачу потерпіли 

большевики, коли прийшло до 
голосоваќя над їх жадане% що-
би найперше взяти під розва-
гу справу авторѓѓеѓў прави-
тельства робітників і са-іаятів 
(большевиків). Внесене боль-
шевиків повалено 237 голосами 
проти 146. 

Большевики зажадали відтак 
двогодинної перерви, щоби да-
ти змогу своїй партії відбути 
нараду щодо дальшої акції. Од-
нак прочі посли ухвалили ве-
сти наради дальше, не ^важа-
ючи на неприсутність боліьше-
вицьких- делегатів. 

На порядок дневний -взято 
справу мяра і земельне питане. 
В тих справах промовляло кіль-
канайцять послів. 

Моряки і відділи „червоної 
сторожі" заняли стакрвнще 
при входах до будинку і на га-
леріях, роблячи уваги L пере-
шкаджаючн"Криками у веденю 
нарад. Підчас промови над зе-
мельною справою один делє 
гат соці^старіеволЮціонер, я-
кий сндїе за ііеретелїм, при-
скочив до нього, вігівгаючи'! 

рівночасно револьвер. Иинші 
посли розоружили напасника; 
серед зібраних повстало вели-
ке заворушене; всі почали ти-
снутн ся' до виходів. 

Безпосередно по виборі Чер-
новя президентом, він заявив, 
що установчі збори повинні 
безлроволочно скликати кон-
ференцію всіх держав алїянтів 
для іюставленя цілий війни. 

Большевики опускають збори. 
ЛОНДОН, 19. сїчня. — Нн-

нїшний звіт, поданий в без-
дротній телеграмі, доносить, 
що на першім засїданю уста-, 
новчих зборів, яке відбуло ся' 
в четвер в Таврійській палаті, 
посли З партії большевиків і з 
лівого крила парти соиіялїстів-
революціонерів опустили уста-
новчі збори. 

Положене війшло в нову до-
бу. Найблизшим кроком боль-
шевиків будуть правдоподібно 

Большевики проти 
Руяунїї, 

Грозить зірване зносин з Руму-
нїею і заострене зносин з 

Україною.. і 
(Лкаа корѓспопдеиціі Арио Дош-фдерота). 

ПЄТРОГРАД, 16. сїчня. — 
Рішене народних комісарів 
(правительства большевиків) 
в справі арештована румун-
ського короля Фердинанда є 
важне передівсїм тому, що во-
но може довести до зірваня 
зносин між тими двома держа-
вами і збільшити трудности 
між Україною а большевика-
ми. 

Сповнене прнказу арештова-
ия виглядає загадочно, бо бо-, 
ѓато большевицьких полків а 
Румунїї і на У країні` розоруже-

Румунські жовнїри поќаза-
ди ОИЇ^О свогоЩЮШЩЩ$ Є'Н1-' 
можности відтяти большевиць-
кі полки. 

Але се не перший раз, що ро-
сійські жовнїри грозять усуне-
нем з престола короля Ферди-
нанда. В маю, коли румунське 
правительство шукало приста-
новища в Ясах, "російська ра-
да в Ясах рішила була увязни-
ти короля. Тоді мала Росія ве-
лику армію в Румуни і коро-
ля через кілька тижнів строго 
пильновано. 

Хоч напружене між румун-
ськими і російськими жовніра-

и було тоді сильне, то надїя 
на удачу російського пляну бў-
ла тоді певні`й ша нїж тепер. 

З певних жерел доносять, що 
румунські війска є тепер біль-
ш'е обурені ніж колинебудь 
давн'ішнє на російські війска за 
вмішуване у внутрішні справи 
Румуни, однак не є виключене, 
цар рішучий ириказ, виданий 
дЖ большевицьких війск, міг 
би довести до увязненя Ферди- -
нанда. 

Двогодинний уяьтнмат 
большевиків. 

ЛОНДОН, 18. сїчня. — На-
став критичний стан щодо від-
носин між Румунією і больше-
виками. Революційний комітет 
девятої російської армії вислав 
двогодинний ультимат до ру-
иунських війсковнх властий. 
жадаючи свобідного переходу 
для російських війск через 
сто Яси, теперішну столицю ру' 
мунського правительства. 

Вже давнїйше большевики 
вислали були до Ясів війско 

, під командою болгарського ре-
зусиля, щоби захопити у свої J акціонера Раковського, даючи 
р'уки найвисшу контролю. Во- приказ арештувати тен. Щер-
ни можуть установчі збори бачева, команданта російсько. 
розвязати або їх зреоргашзу- румунського фронту, а рівно-

'часно увязнити румунську ко-
ррлівську родинў і членів пра-
вйтельства. џ і 

Однак ген. Щербачеау вдалії 
ся було взяти в полон провід-
ників сього руху і при помочн 

вати в такий спосіб, щоби бути 
панами положеня. 

Кровааі битви на ўлицях міста. 
Вчера в полуднє прийшло до 

боротьби між большевиками і 
. ^ „ a . . , o . r c T . a o , o P O . - y . ! f f 0 S ' : b S b K „ t S r , ' i S становчих зборів, які маширу-1'^ `' wwvtovjcewu.-.-.- Аим---
валн в напрямі Таврійської na-j Рш`і __, 
лати. Прапори, на яких було' І'У-гувська армія ставала ся 
вннисане жадане в цїли qoiH- ^ " ` оминати оружний сшр 9 
каня установчих зборів, з н н щ е - і " ю л ь ш е в н к а м и ' а л с в о н а -аявя-
но. З і всїх сторін дали ся чути '? - ^9 V стерпить жадних пля-

пів на румунській землі, звер-
неиих проти королівської ро-
І̀ дини і румунського народу. 

стріли з машннових крісш 
рабінів.' Лонгвінов, член екз. 
комітету конгресу роб. і салд. 
депутатів, і деякі инші члени 
зістали убиті. Богато осіб, між 
тими також і жінки, зістало ра-

-.{ІТродоіже ! на стороні 2-гій). 

Король Фердинанд і його ро-
дина перебувають.ще й доси в 
Ясах, відтяті в ід сьвіта і жию-
чи майже 'виключно консерва-
ми 'з хлібом, які діс'тають трЦ 
рази на тиждень. ; ^ _̂ j 

^.^‚.-.^_^-.^^-
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стам, як Полякам такі Жидам і Москалям 5 W ^ ^ 
заіюртка польської більшости по містах не ̂ мала бидрвдь 
бо се тільки означало би хвилевеупревілеєнє польсьиогя 
елементу по містах галицької України, а часи привілєля 
винні pas на все минутись. 

З БІЖУЧОЇ ХВИЛІ. 
Українські большевики. 

Українська Центральна Рада в Києві має клопоти не ли-
ше з московськими большевиками але і з українськими, або — 
так сказати — домашнимн, яких московські 'підпирають і на-
віть се розголошують по сьвітї. 

На Україні є 'дві великі соціалістичні партії, а саме — укра-
їнські соціялїсти-революціонери (У. С. P.), яких одним з про-
відників є М. Ковалевський, і українські соція.і-демократи (у-
країнська соціял-демократична робітнича партія, У. С. Д. Р. 
П.) під проводом В. Винниченка, президента українського ге-
нерального секретаріяту в Києві. ' 

Соціялїсти-революціонери заступають головно інтереси 
селянства, а соціял-демократн — мі'ського робітництва. 

Отже обі ті партії опирають ся на масах робучого укра 
їнського народу і заступають його інтереси та боронять їх. Се 
дійсно є українські народні організації і вони творять величез-
ну більшість в Українській Центральній Раді, а також члени 
українського правительства — се представники сих двох партій. 

Обі ті партії, як сказано, є щиро народні і тому передівсїм 
дбають о добро українського народу. 

Се не подобалось московським соціалістам, а особливо 
большевнкам і вони назвали український СОЦІАЛІСТІВ обох 
даних партій — українськими срціял-патріотамн, а їх У. Ц. 
Раду — буржуазною. ` 

Треба знати, що на Україн'і є богато робітників москов-
ських. Вони переважно належать до російської соціял-демо-
кратичної робочої партії (Р.'С. Д. Р. П.). Зноваж є і такі укра-
їнські робітники, котрі не належать до української соціял-де-
мократичної, але до російської, яко її „українська спілка" (У. С 
Р. С. Д. Р. П.). 

Се був стан зовсім неприродний. 
Чому на Україні має бути соціял-демократична партія ро 

еійська, зглядно московсь'ка, а соціял-демократнчна ўкраїн 
ська має бути лише її філією, або „спілкою"? 

Се було на ділі русофільство, яке мало на собі тінь русо-
фільства загально-державного в Росії і тому зовсім оправдане 
було негодованє 1 суперництво української соціял-демократі" 
з тою „спілкою".' 

По революції, а зглядно по проголошеню автономії Укра 
їни, українські соціял-демократн сказали так: 

„Російська (московська) соціял-демократія з українськоќ 
„спілкою" на Україні не має рації. Тут повинна бути українська 
соціял-демократія, а російська (московська) повинна у вії 
творити автономну складову часть". 

Російська соціял-демократія з України і її українські по 
їїихачі назвали се „патріотизмом", а навіть „шовінізмом", але 
остаточно були би погодились зі зміною і з новим станом 
річий, як би не те, що в Петрограді нагло запанува`ли центра-
лїсти большевики`, які обіцяли своїм дрўѓам, московським цен 
тралїстам з України, усяку поміч. 

Се додало їм охоти — до боротьби проти укра`їнських 
„патріотів", „шовіністів" і „буржуїв", як вони назвали ўкраїн 
ських соціялїсгів-революціонерів і соція.т-демократів. 

Нагло „спілчани", а з ними і їх московські товариші, пс 
петворили Савет робітничих і війскових представників в нов; 
Українську Раду з осідком в Харкові, яка виступила проти У 
Ц Ради, видаючи проклямацію до народу, щоби скинув У. 
Ц, Раду а признав харківську раду яко правительство укра 
їнської републики. , 

Дальше, при помочи Псковських товаришів з Уќра`н 
і 'з Московщини зачала та друга „рада" кроваву бороть$ў в 
українських містах. Спершу в Харкові, відтак в недалекій Пол-
таві опісля'аж в Одесі і т. д. Були се головно тільки льокальні 
розправи, які не рішають про положене на цілій Україні, але 
вс^таки пролито немало ќрови українського робітника і се-
няннна за те тільки, що московські соціял-демократи на Укра-
їнї і їх українські попихачі противлять ся повній автономії : 

націоналГзації житя України, а хотїлиб її тісної звязи з Г 
троградом і зависимости від нього. 

Ідучи дальше своєю дорогою, та нова „рада" з Харкова 
на прнказ правительства большевиків в Петрограді рішила 
вислати своїх окремих делегатів на мирові переговори до 
Брестя Литовського, на яких інтереси української републики 
заступають відпоручники властивого українського правитель-

Останні телеграми з Евроіш доносять, що нїмецько-
апстрійські мпрові делеґатп в Брестю. .'Іжевськім: ведуть 
окремі переговори з українськпмн делегатами. 

Одна телеґрама каже, що ті переговори доволп до псп-
ного успіху, та що вибрано навіть сиеціяльиу комісію, яка 
має обговорити справу усталеня границь 'української репу-
бликн на заході. Инпіа телеграма новідас, що Нїмеччшіа й 
Австрія хотять. аби Украї'ні віддати українські земл'і, які 
тепер є в Австрії, щобп на будуче .здобути собі приязнь 
української републики. Вкінціі третя телеграма говорить, 
що між делегатами України та Австрії дійшло до норозу-
мііш, на підставі якого обі сторони годять Ся не мішатись 
одна ОДНІЙ ДО внутрішніѓх справ, а зокрема Україна годять 
ся забезпечити права польської більшости на землях, які 
були"би влучені до української републпкн. 

Всі ті телеграми не говорять виразно і просто, але ми-
мо того справа ясно, що то ходить о злучене Галичини 
(східної) і північної части (більшої половини) Буковини 
з Україною. 

Видно, що делегати Унраїнської Центральної Ради в 
Брестю Литовськім поставили таке домаганє делегатам 
центральних держав, котрі імовірно заявили уже. що в за 
садї на се годять ся, а ходить тільки о усталене границь. 

Коли ноно вже дійсно так є, то можна сказати, що сира 
ва взяла добрий оборот і є па дороз'і до здїйсненя. 

Поляки мали би' нретенсію, аби оставити всі польські 
імназії в Галичинї, а навіть польський унівеіх:іггет у Льво-

і на що вони здали ся.' Хиба дл- і 
а має учити для Польщі її синів 

гімназії в Галичині, а навіть ішлілв-ш. ‚...w^--— - . п 

ві, але ми спитаємо, на що воші здали сяѓ ATOOAW 
щі! Але чи Укр 

ства; делегати Української Центральної Ради. 
Тепер та „рада", в котрій безперечно є московські централі 

сти і їх українські попихачі, — се самі большевики. Прийма 
ють програму большевиків і виступають яко „українські боль 
шевики", головно тому, що в Петрограді большевики при вла 
сти і дають поміч, яку можуть. 

Одначе як большевики впадуть, вони перестануть може се-
бе звати большевиками, а як будуть в моді меньшевики, то 
може меньшевики серед них візьмуть верх. 

Та в кождім разї вони будуть централїсти. Вони не зречуть 
ея верховодства російської (московської) соціял-демократії на 
Українї в користь української поти, поки не переконають ся, 
що мусять. , 

Може не подобаєть ся 
україниеви дещо в „СвободЃ', то тоді не треба прилюдно гань-
Лити своєї' газети, бо вона своя; зате добре написати до редак-
Хиюосьто мені те а те не подобаєть ся, а рівночасно треба 
ІиУдбати про зріст газети. Коли „С в о б о д я" буде мати. бога-
топе^яатникім, тоді знайде і найліпших робітників, які вдо-
іоляггь vrix читачів. 1 тому треба конечно приєднувати нових 
передплатників „ С в о б о д Ѓ за таку цїну: 

І В місті Дайўм Сіті, і за граия-ю: 

Найважнїйша справа у Галичинї, а танож і на Буко-
винї — се передане українським селянам великої земельної 
посїлости без винупу. 

Як Галичина (без західної, або т. зв. великого князів-
ства краківського). а також північна часть Ьуковіши, ом і ^ 
злучені з Україною, то'велика посілість мусить бути сеичас 
віддана українському селянству. 

Се бў ц` одинока нагорода для укр'аїнського народу не 
лише за вікову неволю, але і за ту страшну руїну, яку він 
ў`Галичинї переніс підчас тенерішної війни. І польська 
шляхта повинна св добре знати і повинна радше мовчати 
у сїй справі, бо всяке її спротивлене український нарід вва-
ікатн-ме за провокацію. 

Колу Галичина і північна часть Буковини'будуть злу-
чені з Україною реііубликою, то населене тих країв, отже 
й унраїнсьні (мігранти в Америцї — стануть горожанами 
української републики і при поді'лі' земель вони будуть ма-
ти рівне право з тими, що остались у старім краю. 

Тоїѓў по скінченю війни ооовязком їх буде пильнувати 
СВОЄЇ справи. 

Як звісно, донедавна ще австрійсько правительство 
спінювало цїлу Галичину новій Польщі. Головним мотивом 
до того було се. що австрійські Ні'мці' ХОТІЛИ позбутись Ѓа-
ЛИЧИНИ, аби мати бі'льший ВПЛИВ у державі, та що ні'якові 
було і на дальше оставиш Польщу поділену на три части 

Одначе сьому дуже ріш`учо противились австрійські У 
країяцїв. Вони як иаііріінучіГпне виступали проти самої' ідеї 
аби Українці ще колись мали впасти під польську неволе 
і тому вже ВОЛІЛО остатись в Австрії НІЖ би мали дістатись 
ПІД ще гірше ярмо. Колиж заблисла воля иа Укра'їнї. їх ОЧН 
звернулись ДО Києва. І ЙОНИ отверто заявили, що як укра-
їнські землі' мають бути вилучені з Австрії, то вони мусять 
бути злучені з Києвом а не з Варшавою. 

Колиж прийшли мирові переговори, тесаме сказали і 
делегати українсьної народної републики. 

Проти сього німецькі н австрійські мирові делегати не 
могли НІЧОГО сказати, бо. розумієте ся. не могли подати 
жадної рації, чому земл'і українські мали би бути прилучені 
ДО Польщі а не до України. 

Крім того еони знають, що як хотять завлючитп мир 
з Україною, то не можуть у тім мирі кривдити Україну а на-
породжувати її ворога та що п коштом її. Сього не можуть 
зробити, бо'українські делегати такого мира не підпишуть. 

Дальше німецькі и австрійські політики мусїлп зва-
жати й на се, ЩО прецінь годі' таке насильство виконувати 
над 1-мілїоновнм народом, бо він сього ярма не припне би. 
а Україна і вс'і ИИШІ СВОбІДНІ народи стати би В його обороні. 

Вкінцн. для Німеччини н Австрії нанважшїишш їх 
власний інтерес. 

Шмсччнип хочо у cejt5e оставити пруську Полещу, от-
же зѓоря знає, що Польща буде її' ворогом ізза сього куенн-
ка польської земл'і. Колиж би Німеччина разом з Австрією 
скривдили (і Укра'ѓйў, то мали би ще другого і спльнїншого 
ворога і тоді обі с'і держави на сход і̀ сусідували би а воро-
гамн. 

Се ШКОДИЛО би їм особливо .в торговлї. В торговлї Пї-
меччина й Австрія Не можуть так числити на Польщу як 
на Україну і найилизншх її' сусідів. 

Взаїмна торГОВЛЯ з Україною дає великі надії̀  Пї'моч-
чині й'Австрії і тому зрозуміла річ. що для них иораднїйніе 
бути з пою в прпяЗНН н'іж у вОрОЖНЄЧІ: 

Як же взяти ще під уваќѓг 
сини, коли ті держави хотїлиб мати на сході енокін і дієта-
ти а України хліба, то з їх сторони було би зовс'ім зрозумі-
лою річию, як би хот'іли поєднатись з̀  Україною та віддати 
ї̀й 'її рідні земл'і галицькі і буковинські. 

Домаіііна війна в Росії. 
(Продовжене зі стор. 1-шої). 

(True translation filed with the Postmaster at Jersey City on January 21. 
1918 as required by .the Act of October 6. 1917.) 

БОЛЬШЕВИКИ ЗАКРИЛИ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ. 
ПЄТ.РОҐРАД, 19. січня. - , ПРАВИТЕЛЬСТВО БОЛЬШЕВИ-

КІВ ЗАРЯДИЛО РОЗВЯЗАТИ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ, ДОНОСИТЬ 
шші'шний урядовий звіт. 

Сторожа, зложена з моряків, замкнула збори о ѓод. 4-тін 
рано. Розноряджене н справі розвязапя зборіп буде проголо-
шенс в протягу нинїшного дня. 

Телеграма звучить: 
„Коли установчі збори відкинули заяву, зложену прези-

дентом центоального екзекутивного комітету, большевики по 
одногодинній нараді' опустили салю засідань і за ними також ' 
ліві соціялісти-революцюнери опустили збоои, які вказували, 
шо вони не мають охоти потвердити спосіб веденя 'Мирових 
переговорів. О ѓод. 4-тій рано моряки розвязали установчі 
збори. Нині' буде оголошена проклямація в справі розвязаня 
установчих зборів". 

Анархія в Росії змагаеть ся. 
ПЄТРОҐРАД, 18. січня. — 

Урядовий звіт російського пра-
вительства доносить, що на-
родпий комісар поживи і зс-
лїзниць візвали раду робітии-
ків привернути порядок на зс-
лїзинцях, організуючи в тій цї-
ли окремі відділи червойої сто-
рожі і ИИШІ відділи для охоро-
ни. Проклямація звучить: 

‚.До всіх рад! Конечне. Зі псїх 
сторін доходять до нас вісти 
про нелад і надужитя на зелїз-

ма уїв . 
м вів І 
м а в 

. . . .13 .00 и . уїв 
, . . .$1.75 иа вів року.. 
...аілоіи " 

..єзло 

..$2.00 

..$иа 
Гроші наіежить посилати на слідуючу адресу: 

J5VOBODA", 83 Graind Street, Jersey City, N. J . 

Згадка в телєґрамі. що австрійські делєґатн домага 
ЮТЬ ся. аби Україна забезпечила права польської більшо` 
сти. треба правдоподібно так розуміти, що тут ходить о 
польську більшість по містах охідної Галичини.. 

Поляки розуміють гаразд, що як східна Галичина буде 
злучена з Україною, то вона стратить польський характер 
взагалі, а по містах останки нольщинп будуть завмирати. 
Вони знають, що самі українські державні і краєві інстп-
туції вилинуть богато на зукраїнщенє міст. Знають також, 
що українській державі нема рації аиї не, потрібно плекати 
й удержувати польські висші школи, бо на Українї не по-
трібно польських урядників. Знають, що і Жпдп, які були 
оловною підпорою нольщшш у східній Галичинї, 

поќшить. 
Все те журить Поляків І ВОНИ ХОТ'ІЛИ би якогось :.за-

безпеченя" ДЛЯ ТОЇ ПОЛЬСЬКОЇ спадщини,. яку оставлять у-
країнському народови по 562-лїтній польській невол'і на 
його земл'і галицькій. 

Такого забезпеченя. якого Поляки би хотіли,. Україна 
не може дати і не дасть. 

На Україні не можуть бути міста, які творилиб якусь 
спеціяльну відокремлену цілість. 

Міста —- се.тільки частки української терпторії і не 
вони рішають, а цї.тість рішає. До того, — в містах скоро 
зміняєть ся елемент. Через міста переливаєте ся щораз то 
новий елемент і в протягу розмірно короткого часу всі міста 
у східній Галичинї можуть бути вже українські. 

Отже з уваги на інтерес держави і з огляду на безвнин-
иу переміну міського елементу така запорука не можлива. 

З Запоруки охорони польських меньшостий українська 
рспублика давати не нотрсбує, бо вопа її дала усім меоьщо-} 

ііичих стаціях, яких логпска-
ЮТЬ ся жовніри і ннші. Зелїзнн-
цї опинили ся в руках товпн. 
Відчиняють саМОВІЛЬНО вози і 
граблять набори. Велике число 
спекулянтів перевозять товари 
для себе, не заплативши за те 
анї копійки. 

„З причини такої анархії 
транспортова Служба находить 
ся в стані цілковитої днзоргз-
нїзації, що потягає за собою 
дуже лихі наслідки, бо богато 

ІЦІЯЛЬИО ТЄПЄрІШИЇ відио- околиць і війска терплять ѓо-
лод а причини браку поживи. 

„Просимо ради, щоби се сен 
час здержали і видали як найо 
стрійні і зарядженя D цїлн при 
вервенн ладу на зелїзницях і 
зоргані'зували окремі відділи 
червоної сторожі, доброволь 
цїв і довірних жовнірів для о 
хорони зелїзннчнх шляхів, мо 
стів і зслїзиичнх магазинів, для 
супроваджувпня поїздів, для 
приверненя ладу серед пасажи 
рів і для поборюваня визиску 
вачів". 

Друге 
звучить: 

„В цїлн прнскореня доставн 
поживи на фронт, до централь-
них околиць та до Москви 
здержуеть ся цілковито особо-
вий рух в часі, почавши від 22. 
січня до 2. лютого". 

урядове оповіщене 

Конгрес зелїзннчнх робітників 
проти большевиків. 

ПЄТРОҐРАД, 19. січня. — 
Всеросійський конгрес зелїзни-
чих робітників, який тепер ВІД-

І'бувае засїданя, ухвалив 273 ѓо-, 

лссами проти G1 резолюцію, 
щоби підпирати установчі збо-
ри і візвати народних коміса-
рів (большевиків) погодити ся 
з більшостию щодо наміру у-
твореня правительства, яке бў-
ло би відповідальне перед у-
сіановчими зборами. 

Лєнїн негодўе иа Троцького. 
СТОКГОЛЬМ, 18. січня. -

Відносини між преміером Ленї-
ном а міністром заї`р, справ 
Троцькнм стають щораз біль-
ше напружені, як се доносить 
петроградський кореспондент 
часописи „Гувудстадблядет Е 
Гс.тьзінґфорс. 

Кажуть, що Ленін невдово-
лснніі з того, що весь загал по-
стійно глядить лише на Троць-
кого, а також невдоволенин 
його заграннчної иолїтнкн, 
ќу Ленін вважає за шкідливу 
інтересам російської революції 
ТроЦЬКиЯ веде заграничні спра 
ви після свого власного утюдо 
баня, не зважаючи на ради, як 
уд'іляє Ленін, і часто зовсім не 
предкладаючи справ преміеро-
вн. 
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npar -ЇЇГЗ-— мовули 

„аюч̀і "imv^S^oc, 

іїо^сЖькІ-№^нїри^оРду-
мливсїх офШирів в росІЯСькт 
S які були би'спосібиї ве-
г ^ Ґ і о ї а н д у підчас битвц, Џ.и-

н е м а З т а н а або полковни-
або генерала, з виїмком к.ль-

кох які моѓли би повести жов-
S B до битви. Пригадаймо со-
б Р з якою радостию читали ми 

Росія вислала 50.000 жовнірі" 
до Франції, як. мали бути там 
вправлені, шоби .взяти ўмасть 
-я боевім фронті поруч віиск 

лї„бнтівШ ЧиР будете чудувати 
.я що з ними стало ся? Я вам 
ск'ажу- Вони находять ся тепер 
недалеко одної пристани у 
Франції, іменн сеї пристани не 
7адую . 'Російські жовніри ,м -
мордували останного літа всіх 
своїх офінирів і вони є під те-
перішну пору властиво поло-
неними під сторожию фран-
цуських багнетів. 

Німеччина може змобілїзу-
ваїи армію і кождої хвилі за-
няти Москву або Петроград. 
Німеччина про сс знає і ШЛИЯ 
сьвіт про се знає. 

Російський нарід стояз з 
роззявленим ротом і 3 ВИввлу-
шеними очима, упоєний своПо-
доЮ. Здержаио управу збіжа і 
кожда вістка вказує, що заки 
прийде друга осінь, голод зп-
гляне до кождої хати в Роси. 
Жили через якийсь час з кра-
дїжн, виразно з крадіжи. 
Сконфіскували майже всі най-
важнїйші' торговельні інстнту-
ції в Росії. Забирали з банків 
гроші і їх видавали, не вважа-
ючн на те, до кого вони нале-
жать. їх комун'ікаційні средства 
зужиті і знищені. Росія иахо-
дить ся під теперішну пору без 
змоги транепортованя средств 
поживи, а тимбільше армії. 

„У Франції і Анґлїї вже вн-
черкнули Росію з книжок; тс-
саме можемо й ми зробити`'. 

„Чи маєте яку інформацію, 
що стало ся з грішми, які па-
ше правительство позичило 
Росії'?" — запитав посол Лонґ-
ворт з Огайо. 

„Я підозріваю, що сі гроші 
ні'коли ие пійшлн на якінсбудь 
російські цїлн, — відповів по-
сол Мілер. - - Є дуже можли-
ве, що вони так далеко не дііі-
шли, ідучи через руки панів, я-
кнм гроші виплачено. Підозрі-
ваю, що й пан посол з Огайо 
знає дещо про те і маю наді'ю, 
що він колись сю справу ви-
веде тут в палаті на денне 
сьвітло". 

Кореспонденті доносить, 
приятелі Леніна заявили, ._, 
Ленін має намір предложнти 
конгресовії роб. і салд. депута-
тів свою резиґнацію в тій цїлн, 
щоби в сей спосіб змусити до' 
висказаня довіря або браку до-
віря. ` 

Троцькнй прибув до Петрогра-
ду. 

КОПЕНГАГЕН, 21. січня. -
Мінютер загранич. справ, Лев 
Троцькнй, опускаючи Бресть 
Литовський, заявив д-рови 
Кільманови, що відїзджае на 
тиждень до Петрограду, щоби 
здати звіт на конгресі роб. і 
салд депутатів. 

Доносять, що Троцькнй мав 
також сказати, що його відїзд 
шяк не означає перерваня пе-
реговорів, які підчас його не-
присутности будуть дальше 
продовжати ся. 

ПЕВНИЙ ЗАСЇВ. 

Па фронті її армії ролпяд. 
все иаробихо те „Оратаяіе"!... 
Щоб ІПІО ррипнпятц уряд 
Складав з Керевс.ким „воззвѓміе". 

ДОЛЯ РОСП СПОЧИВАЄ В РУКАХ НІМЦІВ. 
Росія неспосібна до дальшого веденя війни. 

ВАШІНҐТбн, 18. сїчня. — 
Німеччина може змобілїзувати 
армію А маширувати до Москви 
або до Петрограду, — Росія є 
зовсім немічна супроти нїмець-
кої армії і німецької інтриги, 
заявив нині американський 
конгресмен Кларенс Б. Мілер з 
Міннесоти в палаті послів, зда-
ючи звіт з дОсьвідів і помічень.і 
зроблених ним підчас свого no-1 

буту останної осени заграни-
цею._ 

иМое перше переконане є. 
що Росія нїколи вдруге не візь-
ме участи у великій боротьбі 
в справі алїянтів, — говорив 
посол Мілер. — Такоїсамої гад-
KH Є КОЖДНЙ ЧОЛОВІК, ЯКИЙ CTV-
діював відносини в Росії на під-
ставі жерсл з першої руки Ре-
волюція, яка вибухла майже 

Жахав ВЃІ-Ь хрещ-нин мар, 
'іер-чев srtcn „аміваиів". 
ї ї ранку апвк десь проаів-т: 
ЛСяне acU в черѓв па „сТоипіс" 
І шкіри j-пять спсву"-пт, 
А Провопо-в- ще „ввмаанів". 

Наш дядюшка: хі-хі, ха-ха! 
Нехай хоч згпііс оавське „заа-іе", 
А хліба aackl — Уряд зіца. 
І плюс длдюшкам „вохзааиіа". 

Із потайних, с-раціиві „махвп" 
Зходюги ВІІЯШЛЯ па „сандаліє", 
I репетўе ‚.грааідалвн", 
А.пап Лепарськаќ їм „MMBaHif. 

Кдн ае^ляю. — безладе І жшх. 
Vena сльози і ..рндавіе"; 
Зате па стінах і стовпах 

іеіх і еіа в 
Ьоюсі. ляшап. at від своОЦ . 
Саме сгмве ..восЬомнвапіе", `: 
Ь.оля в -ряд- аід всіх біх _ 
СдяняЯ ваті? в „авззваиіе". 

! тільвв ввцьлм-ре$ам, 
Що сьмЬ-ті. мать ак-са „Хврзапі-V, ; Т 
і ряд, мов л—ж ао-.вгвм, , 
Кулак пцпоситі — ие -Воїзаавів"Т.,. 

.(.‚re,,-). !штшь 
чи ви МАЄТЕ НОВИЙ ЦІННИК 

КНИЖОК „СВОБОДИ"? 
а мояю Ваші знайомі потребують) 

Пишіть на адресу: 
_4 ь "SVOBOtrA-, 
43 Omn.l St.. Jerney City, N. J. 

в кождій УКРАЇНСЬКІЙ 
ХАТІ JIOBMHHA НАХОДИЃ 
ТИСЬ ^ЧАСОПИСЬ „СВОБО-
ДА". ` 

І ; ' . . .М. . . .Т.ИММ -- — 



Ч :У 

і повідомляємо ПП. Чита-
І що вже вийшов з друку кн-1 
іьковнїі калєндарнк на рік 
`. Цїна 10 центів. 

іресуйте: 
- 8 Т 0 В О D А", 

Д О ST - JKK8EY С І Т І , Н. І. 

с В 0 " Ь " 0 " й" 

Секретаріяту України, 

Іупуйте Календар У. 
Юза. Коштує 50 цен. 

пересилкою. 

РЕЛІГІЙНІ ОБРАЗИ 
шорядної артиетіічної; ро-
и, портрети великий україн-

Lx мужів, копії знаменитих 
jTCbKHX картин, ілюстрації 
(книжок і журналів І ріжні 
Тволїчні рисунки виконує у-
Внський артйст-маляр ВО-
ТДИМИР А. СИРОТЕНКО за 
Ѓможливо дешеві цїни. 
.дреса: 

V . S I R O T E N K O , 
І760 Е. 1 8 2 St., Bronx, 

New Y o r k City. 

КОЛИ ВИ E НЕДУЖІ, 
то навідайтесь до г.айлїпшого 

пітсбурського спеціялїста. 
Наш офіс є заосмотрсний 

Найліпшими Х-Нау машинаі 
і ншиими інструментами; у)ь 
ваємо наші власні ліки. Коли 
Ви терпите на ослаблене, рев-
матизм болі ќрижий, долиѓли-
вости жолудка і міхура або ма-
єте довготривалу недугу, яку 
другі лїкарі не вил'ічили, ирнп 
д'іть на безплатну еґзамшацін 
і пора 4-1 

European Medical Office 
311 Smithfield St., Pittsburgh, Pa, 

Opposite Pott Office. 

СТІННИЙ КАЛЕНДАР 
на рік 1918 

ѓеќстом до читана на кождий день ні 
І собі дванаицять прегарних образнії, 
знаменитих артисті!, котрі предст, 
ють дзанамцять подїй з житп Ісуса Христа. 

ЦІНА З ПЕРЕСИПНОЮ 25 ЦЕНТ 
Замовлена посилайте марками по` 

ми на адресу: 
UKRAINSKA KNYHARNIA 

im Т. Szewczenka, 
168 Е. 4 th St., New York, N. Y 

ХТО ХОЧЕ 
ПРОЧИТАТИ? 

Чи хотіям ви В . ліпше жити? Чи хоті.,. 
(я Ви -снше працювити? Заробляти (і 

ше грошин? НЕ ВЖЕЖ ЩО ТАК 
Всі- ті Паші баланд сповнять са. 

Ви будете знати англїиськпи язик. По 
ііть па сіоіх зпаяомні, говорячи 
ВИрШсшц as їм все в доступив. В( 
читають аш`лІксь-.і гаастя, ходяп до 
ятрів, беруть ся до торговії і ясо поі 
мають. Чи ВИ не хитїлнб стати такими? 
Кодя Ви слаОо або і зовсім по впасте 
англійської носи, то пе марпуіте 
ІВЯДІ часу, а таки сьогодші папяшіть 
вас ліѓт і залучіть 10 центів грішми або 
марками, а ми вншдсмо Вам пробиў лея-
п`.ші і пояа-ісмо Вам як мя ґвар.шту-мг 
виучити вас в трох місяцях говорптя. 
чигати і пясатп оо авґлІйгьЕВ ая веавя-
чзиао модою опдатою. У чаш ям до eel 

. школи вдлшао. Мя учимо заочно. Лввпіі 
лчсялавмо по-тою до всіх краіи Амерв 
ќя. Тисячі дюдпя покінчили сю шкоду 
te-ep вова дя-ують нам. То саме аробі 
те і Вя. — Аяйс- іте: 1 0 8 -
А Н ЕЬІСАІГ PREPABATOBY SCHOOL 
525 W. 47th $U Не-r l o t k City. 

ПРОФЕСОР ЛІКАР 

г і д н и й д о в і р я л і к а р 
с п е ц і я л ї с т 

ДЛЯ У№АЩЦІВ.: 
411 4th AVENUE, 

ріпшкЩрА. 

Х-Пау ( ' ітрМкУ-й .д іин. ' . ' 
М-дітна практика лїченя десят-

"" тисячі, недужих дюдиД. fits 
J""ay на рід Вашої ивдуги,. -Ьия-
Діть вилічити ся. Удїляю дише най-
^ ,п-і ліки з Еврояя і Америки ї ї 
АРУгих частий сьяіта при -Тч-мн) 

0І" патентів. Я дічу у мТх tTf-
_і п "І' - н а й я т ''ДИОіІДиГ де Йч#-' 
" - ''Р""Діп. до мене, а здивуєтесь, 
"Я СИвро будете вилічені. - 143-

НИЗЬКІ ЦЇНИ. 
БЕЗПЛАТНЕ БАДАНЄ 

ГОДИНИ ОФІСОВІ: ВІД 0. рай# џІ` 
І' іеч. В МДІДІ -ІдІП ЏіІвЛП 

Народе України І 
Волею і словом революцій-

ного парламенту Твого, Укра-
їнської Центральної Ради, в тї-
сній згоді з правительством 
рев'олюційного всеросійського 
народу, ти вибрав і поставив 
нас, Генеральний Секретаріат,; 

чолі власти, сказавши нам 
творити нове і вільне житє у 
нашім краю. 

Во время люте і трудне по-
к.іав на нас ти се високе і тяж-
ке завдане. Війна — ота огнен-' 

кровава спадщина царя 
Миколи Другого, до щенту ви-

сили і в-злидні кинула 
краї богаті, плодовиті. Дер-
жавне хазяйство розхиталось, 
занепало. Із півночи Велико7 

Російської Републики суне ѓо-
з.. На заходї четверт'ий рік 
іає і не вгасає огонь війни, 
югасити його не вснлї нарід 

многострадальний. 
Великий переворот, утворе-

пай народами Росії, розн'іс ви-
:окі чорні мури царської не-
:олі. Увесь старий і монархіч-
інй лад скасовано. В огни, ча-
ці', в напруженій борні з зане-
і:адом і голодом революційна 
демократія примушена твори-
ти новий лад державного та со-

яльного житя. 
КраЃї веселий і богатий, на-
у тиху Україну, теж зруйно-

иано, зубожено, і ти, народе 
тихої України, таксамо став 
творенії свого житя і нас і 
кликав до тої славної, вели 
роботи. 

Ми-ж. волю твою вволяючи, 
без сумн'іву та без ваганя ста 
ди та'м, де нас призначено і, я 
ко найвнсший орган влади У 
країни, з сьвідомостню вели 
кого завдана ознайомуемо всіх 
громадян: 

Найпершоќї задачею ми ста 
зимо собі зміцнити новий ре 
публиканський лад на Україні 
Старому царському ладовії не 
може бути і не буде воротя. 

Сотн'і .л'іт український нарід 
поневіряв ся у національнім 
безпраіістві, в утисках, в з 
щаннх. Тепер, відроджений, 
новлений, хазяїном входиті 
рідний край др вільного житя 
Але сто.тїтя тих страждань, 
державна мудрість і спільний 
інтерес є запорукою то 
пі одна нація, яка жиє н 
їпській зсмлн, не знати 
сильства в 'своїх правах націо-

Народе'УкраїниЃ Й твЬїх ру-
іісах порядок, лад і. вся майбут-
m доля наидої з'емл'і. Без згоди, 
без співробітництва, без друж-
:ної охочої' піддержки тобою' 
'вибраної влади не може бути 
твореня вільного ладу. Бо тіль-
-и дружними зусилями.. бо 

ільки зеднані напруженєм о-
дної вол`і всі'х, ми здержимо 
наш край на кінчику безодні і 
може. відведем і виведем міц-
нпм, здоровим, не зруйнованим 
на шлях великої маЙбутности. 

Генеральний Секретаріят 
України. 

Київ, 27. верссия (10. а;сп.-ия) 1917 

нальнпх. 
1 ми, Секретаріят Ўкраї 

керуючись отсим неписаним 
законом демократій все'і 
землі, готуючії свій край до 
автономного житя у великій 
федерації републиканської Ро 
сії, оповіщаємо, що не допу 
стимо НІЯКИХ утисків, або зну 
щаня з прав національних чи 
їх небудь. Ьо тільки згода на 
цій та братерське співжитє да 
дуть Україні тоіі бажаний 
вий лад. 

Трудящі маси, робітництво, 
селянство та тії з них, що вдяг 
нені в салдатські шинелі, по-
клали край старим порядкам 
політичним. Таксамо мусить 
бути край тому порядкови, ко-
ли економічно дужі кляси без 
оглядно панували над клЯсами 
працьовників. Генеральний Се-
кретаріят України непохитно 
стане на сторожі прав трудя-
щих мас. Але крім всесьвітного 
нещастя, крім війни, безладя в 
господарстві, ще инші темні та 
злочинні сили штовхають нас 
у безодню. Сьвідомі та несьві-
домі вороги народу, свобід 
революції вчиняють над насе 
ленем безчинство, грабіжі, на 
сильства. 

Ми рішучо попереджаємо 
всіх безчинників і ворогів ре-
волюціт: властию революцій-
ного народу України ми неў-
хнльно без ваганя будемо бо-
роти ся з ними і переслїдува-
ти кождий учинок, що вносить 
безлад, і заколот у край. 

В час лихолїтя і негоди У 
країна встала'до будованя но 
вих форм свого Житя і THV 
сильнїйшою 'повинна бути вла 

якій доручено пр'овадити 
ту роботу. 

Тому . до всіх демократій 
зверта'ємо наше слово: 

Шлта 
на Україн'і. 

(З чаіоияг.н ..Кохавшя") 
Дн'і 28., 29. І ЗО. вересни 1917 

р. були великими сьвятами все 
української кооперації. Тоді 
відбули ся -в Києві Всеукраїн-
ський Кооперативний Зїзд-Со-

і обєднань і Установче 
Зібране Українського Народ-
ного Кооперативного Банку. 

Власне „великими сьвятами 
української кооперації" 
заав славнозвісний артільний 
батько Микола Левитські 
своїй витальній телеграмі. 
Справд'і, ое були не сьвята і 
звичайнім розуміню, а днї у 

іртої гуртової прац`і коопера-
торів-представників над шука-
нєм наіікрасших шляхів для у-
країнської кооперації' за ново-
го політичного ладу. 

Три доби, день і ніч, красші 
люди української кооперації 
„раду радній" без пишних роз-
мов," без сьвятковнх настроїв, 
але з великим завзятем та щн-
ростию, про реорганізацію Кре-
длтових, споживчих та орган`ѓ-
зацінно-ревізійних союзів, про 
впорядковане Укр. Коопера-
тнвного Видавничого Союза і 
т. и. Та сьвяткувати й зарано 
було. З тих 102" кооперативнії 
союзів та обєднань, яких тепер 
рахують на Україн'і, на Зїзд та 
Установче Зібране прибули 
представники ЗО обєднань 
числі 50 до 60 осіб. Рештуж 
бо чергові місцеві справи не 
ПУСТИЛИ, або може й не доро-
сли вони до сьвідомости по-
треби єдпаня не тільки това-
рнства в союзи, а й союзів по-
між собою. 1 Центральний У 
країнський Кооперативний Ко-
мітет, очевидно віддаючи данії 
ну негайної прац`і на иншнх д'ѓ 
л'янках українського житя, ж 
по сьвятковому до кооператив 
ного ЗЇЗДУ приготував ся: ви 
черпуючих докладів по пита 
нях. Що мали вирішити ся на 
Зїздї, не приготував і прийі 
ся вирішене деяких з питань 
відкладати до ліпших часів, пе-
редавати на перегляд та вирі-
шенє Комітету. Отже, повто-
рюю, не сьвяткувати ирий-
ШЛОСЬ кооператорам в с̀ і дні', 
а працювати, працювати упер-
то, з напруженєм. 

Але тепер, по ќінші тої' гур-
тової праці на Зїздї та Уста-
повчім Зібраню, можна сказа-
ти, що українським кооперато-
рам є ЧОМУ порадіти, що пра-
ця 28., 29.'і ЗО. вересня не бў-
ла звичайноќ^ буденною пра-
цею, яка тоне в .мори инших 
днів, инших вражінь. 

Вже одно те, що і в Зїздї і 
в Зібраню вз'яло участь ЗО со 
юзів та обєднань України, дає 
ґрунтовні підстави для радо-
стн. Адже на 1-шім Всеукраїн-
ськім кооперативнім Зїздї 23. 
цьвітня взяло участь тільки 16 
союзів і побільшене у двоє ба-
жаючих жити спільним житєм 
за пять місяцїв є показчиком 
дуже знаменним. Адже серед 
сих ЗО були представлені не я-
кісь дрібні нікому невідомі об-
еднаня, а такі - як Одеський, 
Полтавський, Херсонський, Ки-
ївський, ' Південно-Донський, 
Подільський, Волинський і игі-
ші кредитові Союзи; ДнїпроВ-
ський Подільський, Харків-
ський, Катеринославський, Хер-
сонський, Полтавський і иніііі 
споживчі Союзи. Себто власне 
була представлена цїла коопе-
ративна Україна, бо названі со-
юзи не. є дрібнорайонними об-
еднаних коло них громадян. 

Але далі. Установче зібране 
Українського Народного Коо-
перативного Банку як-не-які 

УКРАЇНСЬКГї ПАТРІОТИ 
ті, шо мають горяче серце для с'вого народу, любують ся, коли-І 
читають патріотичні, тепло написані статі, вірші ' т а 'поклики.1 

Такого матеріялу є повно в календари Українського Народного 
Союза на 1918 рік. Хто хочќ Добре навчити^ ся патріотичних 
висловів, нехай вивчить патріотичні статі і вірші на память. Що-
би навчити ся на память, треба мати' книжку. Тому кождий 
горячий патріот нехай стараеть ся' купити с'обі календар У. Н. 
Соібза на 1918 рік. Календар дуже дешевий, бо коштує лише 
50 цен'тів. Коли по деяких українських кольонїях є гуртки па-
тріотичної молодїжи, то нехай неї̀  разом поскладають по 50 
центЎа-1 вишлють одно замовлене на таку адресу: 

"S V О В O D A 1 ? і г 
83 Grand Street, Jersey City, N. J. 

стало початком великої тівор-
чої економічної hpan l ' с'ього 
банку. День ЗО. вересня буде! 
записаний не тільки в історію 
української'кооперації, але і в: 
історію цілого українського' 
народу. Се був перший день 
житя Українського Народного 
Банку. В сей день вибрано 
праалїне банку (X. Баранов-
ський, С. Перепелиця, М. Хо-
товицький) і затверджено пдян 
дїяльностл Банку на близші ча-
с'п. Перед економічним житєм 
нашого народу розкрили ся не-
осяжні простори вільної будо-
вн свого добробуту. Тут і без-
посередні зносини України з за-
кордоном — збут туди хлїба, 
всякого збіжа та продуктів у-
країнської лромисловости за-
кордонної. Тут і розвиток усїх 
продукційних сил українськоѓ 
землї не для кишен'і всяких ан-
ґлїйських та бельгійських аќ 
ціонерних компаній, а для са 
мого господаря України — на 
роду. Та позаяк ми гадаємо 
вернутись до сього докладно 
однім з найблизших чисел, то 
не будемо тепер довше спі 
ТИ 6Я. 

Зїзд з сього боку розкрив 
перед українською коопераціє-
ю нову сторінку для працї на 
користь народу'. Він ухвалив 
те, чому посьвячена наша пе 
редова статя - утворене Все 
украї'нського Кооперативного 
Видавничого Союза. Він вка 
зав шляхи, якими мусить іти 

ооперативне кредитове тг 
споживче союзне будівництво 
щоб найліпше поставити само 
допомогову справу всего тру-
дящого народу з економічного 
ббиу. Кредитові союзи мусять 
о'Зєднуватн коло себе всї ко-
оперативні товариства, які по-
требують кредиту споживчі 
о щадно-позичкові, сїльсько-го-
сподарські, всякі продукційні 
До союзів можуть вступати не 
тільки окре'мі товариств; 
союзи, так що даеть ся повна 
можливість регулювати кредй-
тову справу як найкрасше. „Во-
зглавленєм" кооперації креди-
тової буде Український Народ-
ннй Банк. Обеднанє споживчої 
кооперації мусить іти таким 
шляхом: ТЗкремі товариства 
дяого села (чи дуже близких 
сїл) чи місточка для красшої і 
лекшої закупки краму обедну-
ють ся в „много.тавочні" коопе-
рзтивн. С'і „многолавочні'`- ко-
оперативи і инші споживчі то-
варнства мусять обєднуватись 
в більші союзи (на кілька по-
вітів чи навіть на губерн'ію о-
лнн). А союзи в свою чергу му-
сять обеднати ся в один Цен-
тральннй Споживчий Союз. Та-
ким Центр'альним Союзом має 
стати Дніпровський Спожив-
чий Союз у Києві. Для утворе-
ня тісного звязку між сиожив-
чнми союзами і для по.іаго-
дженя сильної торговельно-ха-
зяйської та просьвітної роботи 
при Центральнім Союзі вста 
новляють ся постійні періоднч 
ні зїздн представників союзів 
ѓз обєднань споживчої коопе-
рації України. 

Мало вирішитись на Зїзд'ї та-
кож питане про орган'ізаційно-
ревізійні та культурно-про-
сьвітні союзи на" Україні', але 
через непідготовленість де 
Зїзду комітету, на що ми вже 
зќазўвали, через те, що са 
мітет не мав на сю безумовно 
надзвичайної ваги справу одно-
го Викристалїзованого спіль-
нимн нарадами погляду, дум-
ки зібраних розлїзли ся по най-
більше протилежних наирям-
ках. Без найменьшнх наслідків 
питане з обговореня було зня-
то і передано на розгляд його 
союзами на місцях з інструк-
торських колегій. І 'звичайно 
треба тільки шкодувати по 
сьому. Сї органїзаційно-реві; 
зійні союзи мають бути душею 
кооперації, її ідейними та про-
відницькими центрами! 

Позаяк кооперація з-всїдн 
була чуткою до г`ромадських 
подїй, завсїди піднимала голос 
в оцінці тих чи инших громад-
ських явищ, то тепер тимбіль-
ше вона не могла лишитись 
глухою. Зїзд на першім зібра-
ню поставив на HejaHHC вирі-
шенє питаня про Демократич-
ну Нараду в- Петрограді. 1 ви-
яснило ся, що кооператори у-
країнські ідуть нога В ногу з 
усею демократією України' " 
вони постановили привитати 
Нараду і передати їй, що лн-; 
ще рсволюційно-соціялїстич-
ний склад центрального уряду 
доведе Росію до федеративно-
демократнчноїрепублики, спа-
се її від повного розвалу. Далі 
Зїзд однодушно висловив ся за.) 
те, щоби склад Генерального 
Секретаріяту Української Рад'и 
був затверджений центральним 
урядом в такім виді, як се зра-
зу запропонувала Рада — з се-
кретарями в справах продо-
вольчих, війскових, доріг і т. 
и., щоб українські установчі 
збори були скликані Централь-
ною Радою обовязково перед 
всеросійськими устано'вчими 
зборами', 'щоби в обміркова-
нях просьвітних справ при Ге? 

нераяьнім Секретаріят! по на-

?одній осьвітї приймав участь 
представник української коо-

перації... 
їв. Прихоженко. 

неміч, 
Нам уже нераз приходило ся 

згадувати про гірке становище 
кооперації на Українї через не-
розуміне її широким громадян-
ством. На превеликий жаль, до 
поѓіередних сумних явиш, в 
операції приходить ся: додати 
ще й нові. Зокрема щодо жи-
тя рідної нам кредитової коо-
перації. 

Останні ревізії союзних ін 
структорів показують, що ста 
рі кооператори відмовляють ся 
від праці в кооперативних то 

арнствах, ўхиляють ся і на 
віть виписують ся з числа чле 
нів товариств. Відмовляють сі 
через те недовірє, З' яким нарід 
ставить ся до їх прац'і в коопе-
рзтнвах. 

Здаєть ся, після того, що 
писали тод'і, коли селянство 
силою виганяло з кооператив 
дореволюційних кооператорів, 
тепер н'ічого й говорити. Бо 
де-де, а в кредитовій коопера-
ції особливо треба бути обе 
режними у виборі й виключе-
ню керовннків. Ніде так легко 
не можна зруйнувати найкрас 
ше впорядковане д'іло', як тут 
Але в той час, як ранїйше мі-
звертались до селянства і вза-
галі до громадянства з заќли 
ком берегти кооперацію, бе 
регти кооператорів, то тепер 
приходить ся звертатись до і 
операторів, до тих рахівнні 
та членів правлінь кредитових 
та ощадно-позичкових това 
риств, які кидають виплекане 
викохане ними д'іло на рунно 
в.інє необачного громадянства. 

Ми далекі від того, щоб з 
легкої руки ганьбити свої: 
варишів' за їх легкодушність, 
за те, що вони так швидко у-
ступають перед житєм-борі 
бою. Н'і, ми добре розуміємо, 
що не` всї вони з легкою ду 
ю кидають свої товариства, 
ле й мовчки мимо сього явища 
ми пройти не можемо, не може-
мо лишати кооператорі 
бими на неміч. 

Хиба се не неміч, що 
після того, як перемогли не 
хіть населеня до гуртової 
модономогн, обійшли все під-
водне каміне утисків старого 
уряду, спекалн ся більшої 
стннй ворогів-глнтаїв, щі 
люди складають руки якраз то 
дї, коли лишив ся" один остан-
ний ворог кооперації 
рява народна, коли для бороть-
би з сим ворогом відкриті всі 
шляхи. Хиба се не нем: 
кооператори саме тоді ќгіда-
ють працю, коли їх допомога 
найбільше потрібна, коли пе 
ред кооперацією стали справи 
державного значіть 

Се неміч і неміч невчасна 
Тепер, коли ночинаеть ся де 
мобілізація, коли не сьогодніѓ 
завтра треба буде.жнте направ-
ляти по шляхах мирного часу, 
коли перед кооперацією роз-
крили ся безмежні простори, 
присутність досьвідчених, 
сних кооператорів по кредито 
вих кооперативах нічим неза 
міпима. Та в сім, здаєть ся, 
переконувати нема чого коопе-
раторів, бо вони самі добре 
знають. А коли знають, то му 
сять з своєю немічию бороти 
ся. 

Щоб вилічити якусь хоробу 
лікар мусить, як кажуть, по 
ставити правдиву діяґнозу. Ді 
иґнозу виводит'ь ся з історії 
хоробн. Се ми мусимо зробити 
й з нашою кооператорською 
хоробою. ! се річ дуже проста. 
Се.тянство, зачароване найшир-
шими і найрїжноманїтнїйшимн 
можливостями полїпшеня сво-
єї долї, пройнялось ненавистию 
до всього того, що ранїйше ні-
бито стояло поперек дороги до 
сих можливостий. В запалі во 
но (громадянство) змішало до 
купи старий режім, земство і 
навіть кооперацію, справжних 
панів з народною інтелігенцією 
в панськім убраню. А: сим ско-
рисѓувались відвічні вороги не 
тільки кооперації, а і взагалі 
громадських підвалин житя, всі 
оті глитаї, шахраї та їх „під-
брехачі", що виѓють ловити 
рибку в мутній водї. Скористу-
вались, аби звести старі рахун-
ки з своїми ворогами, щоб се-
ред загальної метушні „погрі-
ти свої руки", задубілі через 
всіх от'их кооператорів, учите-
лїв, лікарів. Ско'ристувались і 
почали підюддкувати селянство І 
найбільше демагогічними засо-
бами. 1, звичайно,- кооперації! 
дістало ся від.сього 'мало неї 
в̂  першу чергу. І не^диво, що) 
серед кооператорів зявйла ся, 
панїка, що вони,- Не' чекаючи, 
поки їх силою :а:.кооперативІ 
викинуть, як многих їх товари-
інів, почали са`м) .тїкатн, за-
слпбли нн неміч. А`Мдіѓй^яегКО 

зрозуміти й Які ліки потрібні 
кооператорам від сеї немочи. 
Коли еони не будуть ухилятись 
від громадської роботи, котрої 
тепер так богато, коли їх жи-
те буде' перед очима все! гро-
мади, коли не^будуть мовчати 
на демагогічні заходи темних 
сил, а отверто, прямо й завзЯ-
то виявлятимуть, відки вітер 
ворожий дме, нарешті, коли 
все те буде направлене справ-
дї на ко'ристь громади, то не-
міч як рукою зніме. Коопера-
тор буде'не сам, а за ним бу-
де вся громада. А раз за ним 
стояти-ме громада, то руки вже 
самі не опустять ся, а рвати-
муть ся до роботи. 

Отже мусимо звернути ся до 
товаришів-кооператорів тільки 
так 

В 
операції, в імя народного до-
бробуту, не кидайте коопера-
тив, на котрі ви так богато вло-
жилн і сіли і часу, не складай-
те своєї зброї... Вертайтесь до 
своїх товариств. З новим за-
взятем приймайтесь за працю. 
Не зневіряйте ся самі і не зне-
віряйте нарід в непереможно-
сти гуртової праці для еконо-
мічного визволенії. Пошана від 
трудового народу, внутрішнє 
задоволене від успіхів прац`і, 
казковий розвиток кооперати 
зації житя буде вам нагородо 
ю. Ваше імя з честию буде за 

исане на сторінках новітної і 
сторії українського народу. 
Дяка і шана робітникам щи 

І рим, 
Сором недбалим усім! 

Тепер, в сї дні, коли все на-
вкрути кричить '̀ за самовизна-
чецем народів, сей рук бурхли- -
вою филею розливаеть ся по 
всій білоруській країні. Захо-
ппв він і Білорусів-вояків. У 
Минеќў недавно відбув ся зїзд . 
Білорусів. На нїм постановлено 
домагати ся національно-тери-
торіяльної автономії Білоруси, : 
г також, аби Росія стала феде-
ративною демократичною ре-
публикою. 

Злидні житя Білоруса-седя-
ннна яскраво відбили ся на -
творчостн білоруських пись------
менників. Для прикладу навої--
димо тут один з віршів поета -
Якуба Коласа в перекладі на 
нашу мову (їх мова дуже по-
хвжа на нашу). 'І 
ГІотсм пслят-с, адовж uoopauet.. 
Сілдььп ьяиіця і скідькя ііісківі 

їси сипучим, з пісяом І З 1 
Иііср над полем яеряа продітяв, 
Жалібні пісні ік`раа вад вопия 
Вазасіі стоїш і зоікя співав. 
Миого тут праці і поту горячОгі 
Сиди, пдороядя мужик подожяв! 
Жиќва падіодя-ь, — - а жам иеі 
Нс.іу пустую осет аиіушял._ .-

Кси її пдагаш трудяагпм рукам, 
ізропіегіс. імізмн обдввяис, 
1ІМ прпноснш ТИ II-М. 

(З „Уяр. Годосу"). 

В. Сивенький. 

Відроджене Білорусів. 
Поруч з нами, Українцями, 

давних давен жне.братерський 
нарід Білоруси. Числить вії 
біля 10 мілїонів люду селян-, 
сьќого, важкою працею щоден-
ною здобуваючого собі хлі'б з 
болот та пісків своєї бідної 
країни. Займають Білоруси цїл-
ком могилівську та минську Ѓу-
бсрнїї, більші частини гроднен-
ської, віленської та витебської, 
кілька повітів смоленської та 
черннгівської. Таким робом 
знаходять ся Білоруси поміж 
Великоросіянамн з одного бо-
KV, Українцями, .Литовцями та 
Поляками - з другого. Через 
те сей` бідний, загноблений на-
рід довгі часи був під гнітом 
своїх могутннх сусідів, котрі 
майже зовсім скасували націо-
нальну сьвідомість Білорусів, 
бувших колись осьвіченим на-
родом. 

Але в останні роки сей тяж-
кнм сном сплячий нарід почав 
прокидати ся під Впливом на-
цюнальної лїтературн. 

Навколо иисьмснників-Біло-
русів гуртували ся найкрасші 
сипи пригніченого народу, ко-
трі близко приймали до серця 
тяжку долю рідного, темного, 
бідолашного та загибленого 
селянства. їх щирі слова відгук-
нули ся в найтемнїйших закут-
ках Білоруси, луною ігійшли по 
борах, відсьвітлнли'ся яскря-
вим сьвітлом в озерах, — і но-
чав ся невпинний національний 
руд-. 

Над болотом Пєтро-
Града. 
(Сенат відмовив ся опу-

однкуватя інструкцію „Вре-
иенпаго Ііравятедьствя" У-
країнсььоиу Гсверадьвоиу 
Секрстаріятовв). 

(З гамт). 

Над болотом Петрограда, 
Ізійшлась собі громада, 
Та й пани-ж, не взяв їх кат! 
Не посли салдатські жваві, 
Не якісь „К Д" лукаві, 
А Правуючий Сенат. 

Той Сенат, що знамениті 
Циркулярі, ликом шиті, 
За часів царя латав, 
А тепер коло закону, 
Хоч і йде вже він не з трону, 
На сторожі твердо став. 

‚.Раді ми публікувати 
Всі закони й розясняти ' `А 

(Каже він)',' як і колись, — " 
Алеж Боже, милий БожіМ " '-
Не було нам так' негоже," ` `. 
Як тепер ми дожились.' ' " 

„Не було-ж такого ладу, ' 
Щоб хахли та мали владу, . 
Мали Секретаріят! 
Ой проиало-ж наше царство, 
Як закон про Секретарство 
Мусить видати Сенат! 

„Та невжеж воно годить ся, 
Щоб якийсь хахол-мазниця 
Мав уряд свій краєвий? .. . . . 
Ще живе Росія-мати' 
Ми, Сенат, публікувати 
Не велим закон такий. 

‚.Ми поставим перешкода 
Щоб такі лихі народи 
Не пійшли на вільну путь. 
Щеж ми маєм зуби вовчі,. , г 
А вже Збори Установчі ---. 
Ті нехвй їх догризуть". 

Людмила Волошка. 

О, ЯК БИ Я ХТЇЛА.. 
О, як би я хтїла ще довго прожить, 
Щоб бачить, як крила орлині 
Розправить мій нарід, і буде цвисти 
У славі моїЃ Україна! 
Широка і вільна, як степ за Дніпром,' 
Душа твоя, рідний народе! . 
Співуча і ніжна, як шелест гаїв, 
І грізна, як море в негоду, 
І вільний і славний від віку.-ти був; 
Не сила тебе подолїла, 
А братнє лукавство і зрада тяжка 
На тебе кайдани наділа; 
І міцнії пута потрібні були, 
Щоб душу народню скувати, 
Та дарма: рабом ти ніколи` не був, 
І вмів ти кайдани зірвати. 
І вільний твій дух, як могутний орел, 
За хмари, до сонця полинув; 
Як буйний і дужий потік весняний, , 
Крізь греблі й загати він ринув. 
Я вірю — здобудеш ти долю свою . 
І славу — як сонце блискучу 
1 в дружній і братній народній семі 
Забудеш образу пекучу. 

ПОТРЕБА ЛАДОВАЧІВ ВУГЛЯ 
-опатпі і самотипі`до тЬе Не і імес С м І ' А СоЦе С%, Ofc-a-awr, 'Му. в поод-зу 
міста НЯІЯГІІ. Ќу- Роѓгу Co. МаЃнія і!сл-пдь0в.йіі. Висќість иугвя 4 сте-и J 4 
наді. Нема луи-г і -вміяя. Роііота маювяова. Сга-а у^отаГДобрі гимитнЄкв ааро-
идяють від $80.00 до $120.00 і-д два тажпі. Ужиаось відярвтс сьвітдо. Скдевв иа -
місцп. Вигідні доми л с-сь-трячіігін і-ьвітдом. явдояроводи я хяті. $1.50 з- яімяяту. 
Місѓи розригеові, шводп і костели. — Голосіть ся особисто або шия ѓті до: 

THK далАНГЖ tOAT. f соки с о . ОЛОМАТГК, жѓ: v і-с Я" 
їдьте `слізянц-ю ЬоиІяППе й. Nashville В . В. з WlDCbeeter, Ny.. яСо 

McRoborls, Ќу. ;" ' -`, UU^ 

РОБОТА ДЛЯ 
ЌТЯГАЧІВ КОКСУ МАЯНЕРІВ . ВИТЯГАЧІВ КОКСУ РОБІТН`ИКІВ 

Мялперя заройія-тть делао б до 8 доля-ів, Вятягачі яоису ЯЯІИЯІЛЯІ--. 
деішо 4 долярп. Зяячпйиі робіпгикв ааройляятть $.125 до $3.50. Роблять 8 
годяи депво. Ѓплоѓїть се ссіі-яс до котрогоСудь я, слТдуючях пляців я І л -
trobc. ML Pl-aaant. Conrbelsvllle. Unlontown. ГЛ Хџшмџ я я либпзу 
Falrcbanco І M-sontown. Рж. " " "-Пвя— 

II. (V ЃВІЃК ГОКЕ ЃЛІЋЃќТЃЃ, S C O T T O A L E . PA. -, . . 



Споживча кооперація .та ста-
рого „ир.іжиму", як кажуть те-
пср, була більше н'іж якз ин-
ша u нгнилости у начальства. 
Статути споживчих товариств 
лежали в канцеляріях губерна-
торських ю кілька місяц'ів, а 
то ЃІ років, не дивлячись на те 
що статути були зовсім закон 
ні. Союзи спожнзчи.`; говарнстгі 
мали іцс -більше лиха. На жив' 
союзи діішілись скоса, нрнслу` 
хўвали ся, ЩО і хто робить в 
них і т. и. А щодо нових со-
юзіз то бодай і не к'азати. Ста; 
тутн їх не затвгрджувались і 
доводилось пускати ся на вся-
кі обходи або обсднуватись 
по договору, або ІІ.І нормаль-
ному статуті „потр4ї6илки,'І 
МОВЛЯВ, засновуоь сі "з:;:ічай-
не товариство. І oj при таких 
обставин їх робітники спожнв-
чої коопер т і ї богато її ідїй по-
к л а д і . т и п : ко ш . - р . ` б і а и н й з а -
ком, на о ос порадќи в коопе-
р'ації, кмлн і`.і њпо буде засно-
вувати товариства і союзи, ко-
ліі споживче коо'перація, не 
маючи ніяких перепон, буде 
бучно розвиватись, І що-ж ми 
має`мо тепер? Ми м.іємо волю 
Засновувати споживчі тонари-
ства. До нас в душу не затля-
дає урядник і не питає, що і 
для ЧОГО робимо. Але ЧИ коо-
ператори ДІЙСНО задоволені? 
Ми бачимо іпдзвичайний зріст 
‚‚иотребнлок". ростуть і сою-
зи. Але чи радіє серце сьвідо-
МОГО кооператора? W^. lie мо-
же воно радіти через те. що сю 

легко провірнтн, де вони І т о 
за союзи. 

Такі союзи зактадзють і чи-
сті оптовики ^гуртівники). Є ' 
по селах такі людці, що мають 
статут, печатки, а лавочки 
(крамниці) ніякої нема. Випи-
сують собі товари і нереироду 
ють їх. 

От які ИІІІШЛН тепер кооие 
ратори і кооперативи.' Нароб 
лять чимало вони біди кооие 
рації. І тут також доводить о 
говорити про якийсь порядок 
На суди, що регіструють ста` 
туги, покладатись не можна, бо 
судіѓ в кооперації ще не роз-
бирають ся і в статутах доиу-
скають богато ' некооператив-
них положень. Тут треба нам 
самим бороти ся з тим злом. 

Геть з кооперації сискулин-
гів і іже з ними!... 

Найкрасшип спосіб буде топ, 
щоб товариства, які ісѓнували 
ранніше, старі, справді коопе-
ративні, самі слідкували і про 

№І лже-кооператнвні товарн-
на повідомляли свої союзи, 
також земські та иродоволь-

уіірави. Скорше також для 
боротьби з сим лихом треба 

жувати по містах скрізь 
районні союзи споживчих то-
зарнств. 

Центральному СОЮЗОВІ, Дн'і-
тровському трудно прослїди-

II не попадаєть ся серед 

З C O H O E S . N . Y . -
Помагаймо вітчииї! 

Свою Україну лхмнть. 
Любіть И во врсмя лат'! 
II агтатиу тяжку міиуту 
За псі Господа моліть. 

іак; .ари і сне 

ПОЛІ ШІІІ Н'̀ І' мрії 

лятинних. А от коли до сьог 
будуть іти за товаром тільки 
союзи, а окремі товариства 
вже брати-муть товар в своїм 
районнім союзі тоді кожде 
товариство буде добре відоме. 

На такі небезпечні явища в 
:поживчіі, кооперації слїд 
звернути увагу і нашим цсн-
тральним іДЄЙНИМ органам, як 
'Кооперативний Комітет, і ни-
робити якісь способи до того, 
щоб стати б.іи.шіе до снпанн 
організації і регктрації коопе-
ратнвних товариств. З сим тре-
ба бороти ся, бо се-ж лихо, я-
кого потім довго не ПОЗбави-
мось. 

, Сербниснко. 

історія російської рево-

стують ся не в інтерсса 
перації, а в напрямку далеко 
НЄКООПЄратнвиОМу. Тут стала 
ся такасима історія, як і вза-
галї з нашою свободою: її не-
сьвідомі, а часто і сі відомі -jto-
дн зрозуміли і повернули на 
той шлях, що свобода, зна-
чнть, можна робити все, хоч 
би се було і бсзправство. 1 тут 
ми вже давненько чуємо заяви 
про бажаия твердої влади, яка 
завела би,порядо`к і заставила 
би, слухати законіз. Шо-ж, 
справді, стало са і споживчо-
ю коопераціє лі`' 

А ось що. Споживчі товари-
ства стали засновувати такії 
люди, які знали в час війни і 
дорожні вигоду від споживчо-1 
ѓо товариств.!, але' які, не йх-иі 
права засновувати її. Се ріжні 
торговці, спекулянти, майстри 
на тс, щоби використати все, і 
що погано лежить. 

І !е мав`ч : : НІЯКИХ ПСрЄПОН, сі 
люди складають ся в трох, в 
пятьох і подають на регістра-
цію статут. А ніхто їх не обслї-
дує, не провїряе, і сул їх реѓї-1 
струє. І от на ,, :::к і;;.!ом осно-
ванії" є вам товариство. Зака-
зуєть ся бдянкет, печатки і ио-
д'ають ся авќізи до союза і вся-
кі просьби до продово.хьчих у-
прав і т. и. І скрізь такетова - . р -
ристно зустрічає повагу, бо до- , В И З В 0 Л И В I11VIIX р';и-)ін 

кооператив так'і -̂  1 к . ч о п 

Україна вільна, самостійна 
република! таку вістку роз-
носять телеграми по цілім сьві-
тї. Кожда газета, яку возьмемо 
до рук, рознисуєть ся широко 
іро ііаид нарід, про котрий рік 

тому иазад.сьвіт мало що знав. 
А остатні телеграми кажуть, 
що галицьку Україну маєть ся 
злучити з українською репу 
бликою. 

Нині всілякі перевертні, ко 
трі твердили, шо ніякої Ўкраї 

нема, одні в страху мовчать 
другі кажуть: ‚‚Налєжи се. 

з ньои лічіть"... 
Україна вільна! ПО більш`е 
ж 260-лї'тній тяжкій неволи 

наш український нарід встав і 
сказав моѓўчим голосом, що 
досить з нас неволі і гнсту. За-
Сйуваа Своє нравительство і за-
во'днть порядки, щоби стати 
паном у своїй хаті'. 

Опинїлі з радості! від поді'й 
у „старім краю", ми, Ўкрайнії, 
іцо жнемо тут в Ам'ериці під 
теиерішну нору, очікуємо ТІ.ІЬ-
кн, щоби як иаііскорше ніііна 

їну. А:-Ц.̀  
:я ми чі 

1 Чи і 
,ь до і і БІДбуДО-

ІШ ' НСЛ 
Гуляв к 
В' барзіі 

Гихс 
бс 

1 ПІК 

ІЧНІ 

тюр 

скрЬь 1 всюди 
свистів батіг, 
всіх гнули ріг, 

собі стогнали, 
ми будували 

ванн і 
Україна вільна! Легко сказа-

ти се нам, що Тут далеко від то-
го НЄШІІСТЯ, яке спало на нашу 
тітчину, тай поховавши ся на-
че той перед вітром за стіну, 
тішимось тою вільною Ўкраї-
иою. Але подумаймо: Три роки 
і ііів лютої війни, пережитих 
братами на вашій У к р а ї н і . 
Скільки то там біди і горя! 
Скільки братів пролило там 
кров! Скільки їх мучить ся по 
шпиталях! Скільки вдів і сиріт, 
утративши иужа-батька, сќита-

п. ся і доси Ііог знає куди по 
ариках голих, босих без ќа-
а.іка хліба! Скільки щирих 
инів України караєть ся і доси 
о а юрмах, Та.ієргофах, Сибі-
п! Скільки с'іл і міст зріннанпх 
землею на тій нашій Україн'і! 

'кільки шкіл і читалень в час і̀ 
ійпп обертали пласти, як одні 
аќ другі (цісарські і бувші 
арськї), на віііскпві канцелярії, 
іпитйлї і т. д,. а відтак, усту-
аючи перед ворогом, знпщи-
и, шо П сліду нема з них. а на-
ІІ літи, той ЦЬВІт і надія Укра-
-ііі, вже четвертий рік без наў-
и, що аиї нумера не будуть 
пати! Скільки братів поверне 

ПОЛЯ війни без рук і ніг! І 
кільки то там того ріжнорОД-

' Загинув 
-Розпудив і 

ставитись. І тепер таке 
- - се прямо зараза, яка вже 
шкодить, а далі ще більше бў-
де шкодити кооперації 

Получаючи товар в союзі, в 
продовольчих управах, нред-
ставнпкн таких товариств пс-
репродують його і заробляюѓ!. 
па с'ім. 15 Дн'іпровськім Союзі, 
напііііхлад, таких випадків бу-
ло вже чиміло. І не ДИВО, ШО 
по СОКваХ ТЄПЄр заведено, що 

" від товариства, крім всього нн-
шого, вимагають ще посьвід-
ченя від земської або нродо-
вольчої управи, що се товарн-
ство не провадить спекуляції. 
Але вислідити буває дуже труд-
но. Апетити ростуть, і, взнав-
ши вигоду на ма-іім, сі горе-
кропсратори ідуть і далї. Зна-
ючн, що Союзи ще більшу по-
вагу і ще більший доступ скрізь 
мають, вони засновують і со-
юзи. Три-чотирп таких потре-
билки, в яких записано три се-
мї'в члени — батькр, жінка, дї-
ти, кревні — складають союз 
І теж заказують печатки, блян, 
кети і все Як слід. Але иечата-
ючн свою назву, такі союзи ие 
псчатають адреси, і через 

Віл є тла 
ямах те. 

ховаг 
І І . І І І . 
:м т'іл н 

Та с у м н о й и 

„Бс 

Другі народи не кажуть „кому 
і нащо", але працюють горячо 
в тій справі. Тому ми, яко сини 
великої української родини, бе-
рім приклад від них і возьмім 
ся щиро до праці. Ідїм слідом 
ТИХ українських громад, що но-
засновува.іи комітети, і ири 
Кождііі нагодї підносїм голос в 
тій справі та покажім ділом, а; 
не писком, що ми дійсно є щи-
римп синами України. 

Д. Зальоланий. 

ТАВНТОН, МАСС. 

В Е Л И К И Й Б А Л Ь 
в суботу, дня 26. січня 1918 р. 

на гал'і n t 
WhlUenU 

Музика довірив. 

. ч. 420 Бей стріт, 
н, Taunton, Mass. 

Вступ 25 цнт. від особ 
Њі: рѓані .і T. Ш,п 

шіірошуі: і'і.раішіііі і Україно., а Тапи-
roll і Ігт Тзіаіт.ні. щоі'.ц нрн.'.улі ни ѓпо-
їй трудишііТ прані, на піиьну аа.'.аиу. За-
іііюиіу,.чо ні ї ўкраїн.-і.-і товарнпиа кп-

птиу-лі. лііишіін чаг її гусТдаП мі-
х. іцо.'.ц НШ.Ш Г Н т і доіі'.моѓїй по-
а"ргаьї.і'ііізіі'іму тш'.. T. ВІПЧЯПЯ і' 

. fox . 
і- Теиарниіі. На Г.алн Г.-J№ ся ирг 
oiO'UU ні Г}ІШТІІ лл ВМОВВДІ} PCtJ 
in T'.ii.ipiii ѓпа. Прнмлїт!,. і ВСВВО 

КОМЃЃЕТ. 

Байон, Н. Лж, 
ІДОМ ҐІМ. ТОВ. Н. ЛИСЕНКА ..СІЧ 

s Байон. Н. Дж. 

„АРЕНДАР": 
В ірОІ JI.:v 

В СУБОТУ, 26. СІЧНЯ 1918 Р. 
в гали І. Мандата, 

МАКІЗРАКС, ПА. -
ЗАХОДОМ ТЕАТРАЛЬНОГО КРУЖКА 
ЧИТАЛЬНІ ..ПРОСЬбІТИ ' ЇМ. АДАМА 

КОЦКА В МІНІЗРАНС ПА. 
ІІСгане відоѓране вораа иі̀ ршнїі в нашім 

окилміі ііатріотнчін` тТат).ал_"е ^ - -

„ЗОРЯ НОВОГО ЖИТЯГ 
комедія в, 1-ої октах^ 

s суботу, дня 26..січня 1918 р. 
в ПольськіЃї Сокільни на Мун 

.сон Пвеню. 
Початії точно о 7-ій годині вечером. 

иєщ ОСОІІІІ 
Вам 
Олеаа, lor- ааі-а . 
На. ПІ... ї, піп . . . 
Тр-иім. і у, Ід Наііл 
ИІЦРВВ, ni.ro дочка 
Вадо, дідпч 
Пеірог -

. . Ѓ Р . Даи 
..М. Папчз 

. .Ф. 1.иридмкінна 

і.шіл. ного жінка '. . .Хр. Cri.yjonu 
Ь'атря, її дочка К. Нопигаді-ііа 
віря. подруга К'аѓрі, n,U. Мар-іш:Дп., 
ІІ.-трч І. Ііі.ін.іі. іи;ьіішр І. Мі`рпча.' 
Інмариі.і!. і-тудснт І І'І-ПДІ; 

Ні троп, ѓі) ;.-ііт 'І̀ . І̀ рпцгк 
ГедпмцІ! Coin літ погн-іі нліи пар..д 

і і.арі ІІ.ПХ і.а'иаіих. а алхікшчінин уі-га-
ми! ІІ.раа ш рпвали ь до Г.сроп а цара-
V. М. і Ѓі̀  Пр. ІІ IRlUi'IIL C.-TS. .І'ДПІІ иодішг 
ї'ї і-І.І і. На .iv її;.. ;. тап... пд.`.-.удеіе ма 
нагоду иойачптп мрііп иаіппх .'ііатів 
її.;.ami .: року 19ІІЛ. нідчзг іігволиції. 

" ВСТУП 50 і 35 ЦЕНТІВ. 
9 КОмТТЕТ. 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕНІЇ. 

ОЛЕНА КРУК. 

ошуную маашгіа ІВАНА МАРУСЄВИ 
І ДМИТРА ОЛЕСЬКОВА a qua .І.іхі 
ІІ..Ц.,.- япи. Мають трг.'.упатп г. Ні 

о. ч . КОМЛІ.. 
( о . У.. 117 Г. S, ІІІЃІІПІП. 

шн .``ІіегііІцп. Чіиііігчівег). Лін. 

г`Ч`я 

Недужі яушини І ЖЄНШИНИ 
ПРИХОДІТЬДОМЕНЕІ 

' —"л wssstk няігаьіѓватаг^ 
ШУКАЙТЕ ПОМОЧИ ТАМ. ДЕ И МОЖНА НАЙТИ. 

І .‚рий,. . . м и . Д.Р.... д. jwf,.." W — " -

Dr. ALDEN 
717 LIBEBTT AVE., 
pinst.iji.Ga, PA. 

ОГЛЯДИНИ HE БУДУТЬ ВАС КОШТУВАТИ НІЧОГО, имв 
ся його опіці. Домадиі ОГЛЯДИНИ .Ідириюті. Ваш ПРАВДИВИЙ ФІЗМЧ-
НИЙ СТАН І впровадять Вас иа добўу дорвѓу до адоуома, аащадятч. Ван 
і-рліня і усунуѓ, всякі иеяввности. а 

Довгі вііа орактивп. Лаииовіиші, усшшві метоп. ШЄД"-"1 І елехт-ачш 
апарати.' Иовоиідп- т-аджмм. Все т-т як -аа-їдше дхя иму-uu в")Д"і. 

С..іжп мушви і жсншви yuBKHjio оисраціі черев іосиішав вастісова-і 
ааіновійліві иаучеті мсюд. 

Кола Іів ие могдп наптп юсв ПІІЬЯ у Ввали терпііівх і -увт-сь вав-
вірсні, то згоаосіп. ся до МЌНЕ і псрокоиаіта сл жжі успі-м кожна осат-
иути дда Вашого здорочя, нрп нрвміш-ню панновівшяі метод у іічгав. 

ЧИ ВИ ТЕРПИТЕ 
-а огдаГисяв псрвів, Г.мТ в крпжаі, втгату иамятв, бггв серці, c-aoicr. 
ипрі.к. ааіухчяністц пригиоиіі`ис, COJI годовв, дрощі, привада, осдаОіввв 
-лчіів тіла; Г.о.іаіп. і кірпі пікімп, катар, т ч е Нас горіо, Соді жоіудва і 
в крижах, OOJI горла, ѓора'лѓі запір, рсоматвчиі ииді, прнпіі? Сі як і другі 
исд}гп с воршоѓо прпятчо як'а можо наисота иіводу вашому адоровдю. 

Л лічив мугини і жііі"- черва досѓі роки. Ваші ЕІДВІДВИВ упевнять Пас 
про мої с{іосіГ.погти і вдополпть вас. Оо я помолѓу Вам в скорім часі. Я 
лічу гам причину пгдупі а її симптоми угтупаптк скоро. Наматяьѓте, шо 
порада в зовіїм ('.гаплатііа. — Прпюдїть до меие оеічас, кола шукасто по-
мочи лікарсько!. Зволїкаао t всОсзиспие. 77-S9— 

Prof. DR. WM . ALDEN, 7 1 7 Liberty Ave., PitUburgn, P a 

A : II ТУТ I! 
io до тої 
родини 

Хмсрпці, 
великої 

що ми 

що 
ч Кр 
на 

І '̀ 

III. 
А люд від цільного вссїли 
Легенько лїг, та важко истав, 
Не звик'І сердешний, і стоѓпа 

З иохміля. 
,.Бодай були хоч не нстана.іи, 
Пох:.ііля-б голови не ЗНЙЛИ 

Дурні!... 
А-ну... чи вже позабували? -

„ІЗоже! царя храп'і!" 

IV. 
А з ям глибоких темні сили -
На сьвіт гадюками поизлн: 
Відважних з глумом розшія.ін 

П 'рад`ілії, 
Що люд з похміли довго иянни 
Що забряжчать знова кайдаш 

Страшні 
П почує кат,рабом обраний, 

„Ьоже! царя хранї!".. 

і с ? 
йми 

добре, як 
ііждий із тих народів стремить 
о свого визволена: як вони 
акладають ріжні запоиогові 
ОМІТЄТИ, як збирають датки, 
доби помочи своїм рідним.tУ 
ас, на жаль, того нема. Прав-
а, був для нас 'назначений ‚‚У-
)іаїнськнй День", але завдяки 
героям", „академікам", ріж-
іим ‚‚делегатам" і т. н. не при.-
іїс нам того, що другим варо-
.і.̀ і. Є тут. що правда, крім У-

.раїнської Ради в Америці за-
низаних кілька комітетів, як 
інтаемо в часописах т о збн-
іають жертви „для рідного се-
іа" (честь їм за се!), але де 
решта? Чому не беремо прп-

іаду з них? А скільки ПрСЦЇНЬ 
між нами таких, що як би йо-

Ходить о Ваше здоровлЕ, 

ЗНЕВІРЕНІ і 
ЗНЕОХОЧЕНІ 
НЕДУЖІ МУЩИНИ 

І Ж Е Н Щ И Н И ^ 
котрі терплять на виўбудь гроиТчиу, иер-
вову або збірну иедугу, прийдТіь до мо-
не ще сьогодні беї ніякої оплати. Моя 
порада І спосторежекя не будуть кошіу-

вати Вас нічого. Цілковита фізична еи-
замінація при примінеию X-Itny апарату 
сідкрис Ваш дійсний стан і слабість. 

через довгі роки. Одна візите упевнить Вас 
ить Вас, бо я даю результат в' скорім часі. 
недуги а обявя сейчас зникають. 
уникнуло операцій через поспішне ириміие-

найти доси пільги у Ваших терпінях І чуєтесь 
ся до МЕНЕ і переконайте са які добрі успіхи 

для Вашого здоровая, при прииіиекю иайиовійших ме-

Пе пробуйте всяких способів. Не тратьте часу і грошнй. 
Прийдіть ще нині. Я радо розмовно си з Вами. Я маю деякі з най-

иовійінмі електричних апаратів і X-Ituy машини иа лічене хронічних, 
нервових і збірних недуг. Коли. Ви недужі, то посьвятітд. хвилю часу, що-
би поговорити зі мною. Радо СЩс прийму. . . J53— 

BSSK DR. LEWIS irtiti 
""-̀І, ttT 7 4 9 S i - l h АїЄ., 4ZSsStA New York 2. попол.̂  

Читайіе українські книжки і Газети 
5о часте' читане веде до просьеіти 
а просьвіта — се сига. — Пишіть 
по цінний книжок до друкарні „Сво 
ооди". lmflyE^M^cMjicTr^u,THHlt 

Шершень. 

Материнські сльози. 
Старенька матір над могилою стояла 
й ридала, ридала, в сльозах промовляла: 
„Ой, сину мій, сину, за яку провину 
Переніс ти в бою тяженьку годину? 

Он, сину, сину мій! 

„Я тебе купала гіркими сльозами, 
Я тебе ховала перед ворогами, 
А нннї я плачу, бо тебе вже трачу. 
Тебе, любий сину, більше не побачу... 

Он, сину, сину мін! 

‚.Що-ж тепер зі мною стаиесь, з сиротою?... 
Я сама на сьвітї, як билина в полю, 
Над гробом я стою й плачу над тобою, 
А серце м'нї рвсть са від страшного болю... 

Он, сину, сину мін! 
: К. Куяь, 

. yam 
RJ ІІороШІ.Іі:. 
орчі л.олуіі.о'іі. шн. та в і.ороц.ім МІ' І 
іа-им пгртзі. і тарі .' і д:і ЗМІН'. .N UI.IS'U. і .̀ 
я під п о клопотів рл.: па .швгїгіп. Ііііч-
`̀  паніѓ ЬЛ.ІЬВАІЧІН ЬКК Г.ІІІЇО. .ІЇЧ-
ІІІЧІ:. і дму .іпа:ку по кга.іім їгла`іііо і н`-
гд ѓпанам. Пііі'іачнт.̀ . що u n - i u m 
ні.аіці ‚їіпііа .чіпа. їїѓ по`аііаідуі.гг дру-
-чѓ. пн. ѓмачін. ггм-.і аап.м.. 11VII І.Л.П.-
ІМЧіИ 1.1.!. ІЯНІО НЧНІІЧі: аапг-і.пт!. 

Нанм ІЛ.ІІ.ВЛІЧПГЬЬК ІНІНО .НЧ-
ІИГІі; ге ііііі̀ иіішіі' гргдппи на клонити 
аамуік і і на аигя.?ьцг гкрііиепс. прѓанії-
му. ІІоруіаі.ч іго яко ииііуініііііііііі.іі 
гргдгтпо для муіпин. ааищиіі і літнії. 

КЛ.Н.ИЛГНН ЬКК ІІІШО ЛІЧННЧГ. v 
іатіо рда:. пѓ ІІ .11-і І .Ь`плртлчпіг. панігтім 
Зауч.нгц д,-р;,;а,: її Вапіінгтоні. X Ь'. Ці-
на :а .І.аа`уку лпіп.̀  .'̀ 'ЇЛО. Кушітн чо.і.мл 
n nuriTi.ay, 'п украііігккнх .ќладах, у аѓг". 

МИ) ВЛЬрсТ під .Ііаі'і;іпьаитііі і влзгтп-

D. Wroblewski 8с Co., 
1ІХІ KAST ИІІ St. ІК-pt. н.к 

NK,V VOKK IH'V. 
.'ІвГ.ПЛЄМО гроші коди хто доќли., 

mo наше п,пітогоІ ѓлапи Калкларінгма 

, ДАРОМ 

му хто сказав, що вій не иатрі` 
от, то він готов Бог зна шо зро-
бити... Скільки то разів ми, зій` 

іовінн ся десь на весїлє, хрс 
гннн, або яку иніпу забаву 

таіі ПОПИВШИ „Божого дару" 
співаємо на ціле горло: „Душу, 
її тїло ми положим", „за нарід 
житє дамо", „ми поляжемо вс'і", 
і т. д., але про старокраєве ли-
хо ані' ду-ду! 

Скільки то між нами є „пи-
саків", що уміють писати по га-
зста.х на щирих робітників на-
роднн.х, але щоби піддати гад-
ісу в справі помочи для роди-
ии, то їх нема. 

Прийшли Різдвяні сьвята. 
Скільки то „кеків", „баќсів" і 
ґальонів в кождого Українця 

Інерсцїдпло ся поміж зуби, але 
i f кільки з нас згадало про тепе-

рішне положене на Україні?.. 
Скільки то наших молодців' а) 
часі Різдвяних сьвят, замісць 
иіі`іти колядувати на Фонд Ви-} ВЖЕ ВИЙШЛА З ДРУКУ НАРОД 
зволеня і країни, грали собі в ЧА ДРАМА ЗІ СПІВАМИ В V. ДЇЯХ 
нуля, карти, або ще щось ин- fll) иС у л п м Г Р и і І і п 
шого... От хоч би і в нашій мі- ? - ^ J V S A В Е - Г Е Р ^ И Ш ^ 
сцевости, „що хата то Соло- . , Л Л Н А И с М с г п И Ц І 
Мон", ЯК ТО ках-ЃVTb, а о д н а к КО-1 -в ам-жка иадас` си вповиі для аматор-

" "і відоѓрана 
мущин. — 

ва IS яра. 

2 ІЛЮ-
СТРОВАНІ ЌА-

ТАЛЬОҐИ рітивх річяі: як: 
годинників, даиьцушків, пер-
стеиїе, музичних Іиструмеи-
тів, рекордів, бритов, сво-
трів, шапок, капелюхів І 
мною других всяких річий 
Т а к о ж посідаємо великий 

силзд всяких книжок, як: бібдїТ, байки, 
иазки, коляди І календарі воєнні. Пишіть 
сейчас ва адресу: 

АМКШГАХ SALES CO, 
ІКЄ Н . ІІпгпп S U Пері. I I , 

ГІІІСАГ.О. ІІ.Г-

Що винайти І ЛокторВасерман,^ 
і 0%L гег`іія. VTnmiii І ІІІІПП!.'. пег .млт іпм І НЃІ 

9 
І 

лічить у- 9 
спішно хороби ф 

жолудка, легких, ф 
А серця, утроби і нирок, ревматизм і всі недуги ќрови ф 
А і скірпі вилічить 'в' як иайкоротшім часї так, шо не по- ш 
ф требуете переривати своєї роботи. ф 

машинерію до бадзня і ліченя недуги. Він та- ф 

0 ВОВОМЦрТЯоМП г.гіпж.чі.а. міѓтячи 
дії ІООУкШПХОДІВ, Котрі теп.р ііожуті 
ІІ пошукуііаііі. чгрса наѓ. зістада ќїї-
а на љздайѓ, і для гпгодп 
УКРАЇНСЬКИХ ВИНАХІДНИКІВ. 

1 тої кипжочкп довідасте ся, які і'.о 
іпа воваходн пжг принесли і дііпі̀ рв: 

т МОЖУТЬ. Іііігрссустс 

ІИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО ЧАСТЕ ЧИТАНС ВЕДЕ ДО 
ПРОСЬВІТИ. А ПРОСЬВІТА — СЕ СИЛА. — ПИШІТЬ ПО ЦІННИК КНИЖОК 
ДО ДРУКАРНІ „СВОБОДИ", 83 ҐРЕНД CT., ДЖЕРЗИ СІТИ, Н. ДЖ. 

. ту ќнижн'іќў, іаир) і:.ім ін`анлат-

KHAN IXHOPKAN PATENT 
KIMCKS (S) . Pncilic Г.іііќ., 

WASHINGTON. І). Г, 

СТАЛА РОБОТА 
для 

МУЩИН НЛІНОК І ДТВЧАТ 

в вовняних ФАБРИКАХ 
Добра платня 

ЗиаімяитІ аідиосиив робітничі. 
Ціічаткув'чі діставлТі пдатвв оіл-

час оауки IIGB'I'29 
Блалмтне Піџічкпраш. 

InilestrUl СоипсІІ ot 
Psssalc fool Иіпвіісівгег-

24 L.nbuton AT . . . Р.М-ІС. N. J. 

HR. ВЎЌЌІ'Я Мі.ОІГАІ. IXSTITCTK 
107 V.. .Vlh S l m t , Хѓіт Tork, N. Ї . 

Межи 1st А те. І'А хе. A. 
Лічить гвоТмн ЛІ-

.......,_u... nL.u-ли -.йму iiiitiii.i :.:.. . : . . , в -
!хоч заохочувало ся. „Хто знає , іц і м 7^ -"ИМІ-НИИ 
;і:ому інапіо,а я буду ходити?!" . аиіриии 
. так mimnino пітпіти" 1 mJ?)4At..- . . . . . . 

п,имірнии ЗО кит.. 
$335 

так говорили „патріоти". І аамовввна і гроші я.саааіт# т'-
Братќ .ШЯїнцї! Час вже най- „S V О В О D А", 

висііпи^ аби раз опамятати ся. 83 Grand St., Jersey City, N. і 

уживас X-ltAV машини яка с̀ необхідна для лікаря. 
него за дармо тому, щоби переконати ся чи можна вилічити чи ні, МНИ 

іїчити. 100— ф 

ІДО ЛІСПІ .чті.кг.т, # 
PHILADELPHIA, PA. ф 

: неділі від 10. рано до 2. попо.і. 9 
Щ Го.юсїіь ся особисто, бо почтою не лічу. Можете говорити по уираїисьин. я ь 

внанновн—мм—#—мнм—— 

Doctor WASSERMAN, 
динк від 9. рано д 

uo-yrr.aii 
Фіг, отілреївім іад Я.рав^до 8. всчером. 
на такоа: їх ііфШ.і сьвята. Хто пе може{ 
приїх.ттп ін`таи ппш-;іо мене. 

І 

Знамените предложене. 
Доктор Слон, агісіліі ХЛ?еІ спеиівііст вор-паа свою іівврську у-

;лугу кождпі іірд;.-ій людині, ангае том-, щоОп веі ті. коті'і були аічгні 
И-Ї}ГЛІІІІІІО і нвдалч богато грошнй иа других лікарів без осатпевя у-
:иіху, м`ѓли иоьориетуаатвгь ѓѓв знамиштам, нрсдлохевом. 

НЕ ПЛАТІТЬ ЗА БЕЗУСПІШНЕ 
ЛІЧЕНС. 

П моїм офісі находять ся ВСІ 
конечні подерлі, наукові приладе 
для докладного розслід- І лічена 
всіх азстарипх псд-г. Моїм вав-
дацсм г. лі`тні колиў недужу Дю-
днц.у. а одна візпта упевнять Вас 
‚..'і СІМ. ПО а.діть ах Ваш ліпар 
иокнне Нас і нішле Вас до меле, 
а зголосИь ея сані. 

СПЕЩЯЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕНЄ. 
Я хочу, ЩОІ'̀И На аідаосливсі 

до мене з довірим; я хочу, щобв 
Н і̀ віітлхп мене і poqBas.ua 
свої КЛОЦДУШ у eaoU класпій^мп-
гі. НамятаіЬе, гіо я не є звячав-

ввм лікарем, але я є снепі-діет а довголітпоп прик-пвою в лїчевю та-
гяі йѓдуѓ як ваша, педугп яку дііуи ипкиптлп лічвтв. Чвм довше Ва 
г.улп хорі і чим тяжтою є Ваша відуга, тям Сиьме'а П люйіі-. Я рад-
і.п іак робитп, як і дрігі, однак ие можу. Я Пе хочу аяі одною цента 
:' тііжкіі аапрашовапих впмв грошей. доТ.н я ве длказав Пак що я жо-
жу зрооігтп. 11с поті" оўсте трлтитп часу від Нашої іірвій а спосіб мого 
ліченя в прясм-іія. без жадішх болів; він іііавнть ся від всіх других. 
Н маю анвмевгпті манити для лічена кождоі ведўѓе, яві Вао певно за-
дивують. Коля Ќя вголосігтгс., то я заімусь ІІамя особвсто, в aba. шо-
(м ввлТчпти вас в м._клппо нахкороттія часі. Мов докладяе рлзслідзсе-
U5 нрв номо-а Х-І'ей. впкхпе Вашу діісиу иедугу, кола другі П ва від-
гадали. Пряќ'діть до меис і роакідайті сь. Це -.волїмй-е, але'врнідіть сеі-

— -ому-ж бя яв тепер? ' чає. вв будете вмушепі прмятя пізиІнп.е. і 

Говорить СЯ 
Вашою мовою. 

ПОРАДА І ПРИНЯТС ДАРОМ. 

Dr. S. P. MANSLUP 
SPKCULIST 

I(N SIXTH AVfNl'І`; 
: ІіІсді.д, r.ix 9-сї рано до 8-3 Ш 

1-пІ з}нт.дтд-е. 
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Сими днями вийшла з друну 
книжочка про 

І ў М и т р о п о л и т а 
Г АНДРІЯ Ш Е П Т И Ц ь К О г о 

Ніна 25 центів. 
ВЕСЬ ДОХІД ПРИЗНАЧЕНИЙ 

НА УКР. СИРОТИНЕЦЬ 
У ФАЛЯДЕЛЬФІІ. 

Сю книжку можна купити у: 
„S V О В О D А", 

83 Grand St.. Jersey City, N. 1 

НЕБУВАЛА HOBICTb! 
Я, Індії Ор-лііяіи-яй, ПОВІДОМЛЯЮ ВСІХ 

ЕЗІІІІІХ Українців, шо чім т и Лув у шпп-
тали 16 мн-яиів я . ногу і лікарі ве мо-
ГЛ його ВИЛІЧИТИ. иововниямдеиа масть 

"S А ї, Т А" 
Юрка .Саґяня потрафила впгиітя а про-
тягу одного тижня. Ся масть гоїть скро-
фЛІ, UOUapCU., потовчене, кикиди І ВСІ 
прочі рани. Замовлена прошу слати па 
адресу: 154-12 

JURKO SAGAN, 
414 Queen St., Wilmington, Del 

Др. ІВАН СМІТ 
ЛІКАР УКРАЇНЕЦЬ. — СПЕЦІЯЛІСТ 

ОПЕРАТОР. 
ДОИОНУЄ НАЙТЯЖШІ ОПЕРАЦІЇ МУ-
ШИН. ЖЕНЩИН І ДІТИЙ, СИЕЦІН.ІЬ-
ПО ПРОПЎЌЛИНУ (Т. С КИЛУ), Л Ь 
чить з П Е В Н И М УСПІХОМ РЕВМА-
тизм , НЕДУГИ ж о л у д к о и і , СЛІПУ 
ВИШКУ. ГЕМОРОІДИ, ГРУБІ ЖИЛИ. 
НІС, г о ѓ л о , УШИ І ИНШІ НЕДУГИ 
МУЩИН І ЖЕНЩИН. ССЛИ ХТО НЕ 
МОЖЕ ПРИЙТИ ДО МЕНЕ, ТО НАПИ-
НіІТЬ ЛИСТ І ОПИШІТЬ ВСЮ ВАШУ 
НЕДУГУ. ЗАЛУЧІТЬ МАРКУ НА ВІД-

ПОВІДЬ. 119—І 

Dr. JOHN SMITH, Jr., 
№Я K. 17th ЗІіЄсІ. Хетѓ Tort, N. T. 
Гадини урядові: 12—2 повен. 1 від 6—8 
вєчер, а в н.`л.'І і сьвита від 10-ої рано 

МОЧОВІ 
відходи 

В 24 ГОДИНАХ 

м ^ а п ї с і " Q 
Уникайте яідрояів 

Н Е Д У Г И МУЩИН 
иі спеціияіст недуг , 
Пігсбургу, котрий ѓо 

Найденій- Ісѓнуючий. найуспішнТй-
ший і лас..угугачий на донірс 
ціялїст недуг мужеських, котрий у-
се своє знане і довголїтну практи-

ку віддає для усіўѓй недужих'. 

DOCTOR LORENZ. 
II. поверх, фронт. 76-89 

ett ivnn Дув- ГтааНлгК Гп-
Урядові години: Щодня від 9. рано 
до 8. веч. В яятницї від 9. рано до 

ЗВІСНИЙ 

DR. GREY 
СПЕШЯЛЇСТ. 

ЙОГО ОФІС ІСЃНУЄ ПО-
НАД ЗО ЛІТ. ' 

117 Е. 17th St., New York City, 
6-UUEO Union Square. 

Коли ‚терпите на ниокн 
або міхур, болі ќрижий, 
голову або ѓрули, кашель, 
застуду, ечему, нервовість, 
катар, слабости носа, т о р -
ла і жолудка, серця, за-
пір. пропўќлину, геморої-
ди, ф І с т у л у, ревматизм, 
невральг`ію або яку иншу 
недугу, ідіть до добре ЗВІ-
сноіо і давно основаного 
офісу д-ра Ґрея. Коли лї-
кар, котрий лїчив Вас ше 
не вилічив Вас, прийдіть 
до мене безпроволочно. 

ПОРАДА ДАРОМ.. 
ЛІКИ $1.00. ' 

За професійну обслугу 
числить низькі ціни. 

Dr. 'KOLER-I 
1638 Penn A r e , Pittsburtr, Ќні 

Л І Н А Ѓ 
(ѓомить а# 1-Г-Ь.е-і.") 

DR. XOLEB - о-
-внохии 'лікарем в 
ШтсЄуугт, н о т р и й 
. ід 'у , свої студії а 

Р-") '``й' Ваушааі, "в- "2в - " 
№ І л лиалЦу у -У4""'- я 

дійў ревматизм, -pa-

утроб'у, нирок, вішок, міхура, я.я'1 
'я І всі недуги мущия, спричинені 
""сѓотою ќром. 914 І 606 ушяав-сь 
"ри лТчеию недуг кро.и. Г т е і т д сш 
"собвсте, вочтою яе Мчу. 105— 
Годиии ирииятя: ВІД 9. рай. до 8. ве-.. 
я активні від 9. до 5. дими, ш ие-Ілї 

` чл я. д. г. 

Українська Рада Селян-
с ь ш депутатів. 

(З апгтомірсі.кого „ГрОкаданива"). 

` Ніхто, очевидно, так потреб 
селянських не `знає, як самі се-
ляни. Для того, щоб докладно 
зясувати ті потреби, для того, 
щоб селяни гурту тримали ся, 
що.б не йшли в розтїч, аби біль-
ша сила селянська була — за-
для того треба частїйше селя-
нам сходити ся, балакати, по-
розумівати ся, задля того й 
розмаїті гуртованя, мовляв: оті 
органі'зації селянські потрібні. 
Де красше, де ліпше селянин 
собі свою біду вияснить, як не 
в товаристві свого-ж братчика 
селянина? Де ліпшого способу, 
красшого шляху, як ту біду по-
правити, він дійде, яќ знов та-
ки не в товар'истві такого-ж як 
сам? Розумчїйші зпоміж се-
лян, ті з осьвічених, письмен-
них людий, що з нужденної ха-
ти селянської вийшли, давно се 
зрозуміли ґі горнуть ся до Се-
лянських Спілок'та до Рад Се-
лянських виборних, їздять на 
Селянські Зїзди, прислужують 
.я, що там люди говорять, сво-
-о думку людям ' переказують, 
дбають, щоб самим знати, що 
між людьми робить ся та й лю-
дям переказати, що вони зна-
ють. Сі люди як сл'ід` розумі-
ють, що теперішний час — за 
вс'і часи час. 

Коли тепер селяни прогав-
лять волю, проґавлять нагоду 
після права дістати землю, що 
колись від них забрали королі 
та царі ї̀ї повіддавали своїм 
прибічникам, так на цілі сотнї 
літ не бачити їм ні' землі н'і во-
лї. КОЛИ тепер нарід наш по 
ВС'ІЙ Україні не здобуде авто-
ноЧіії задля свого рідного кра-
ю, так на віки Україна в неволі 
остаисть ся. 

Красші люди нашого селян-
ства се розуміють і безустанку 
працюють на ниві громадській 
От, наприклад, 28, 29, ЗО й` 31. 
май і 1 та 2. червня 1917 року 
в К'иєві був Всеукраїнський Се-
лянський Зїзд. На сім З'ї'зді' бу-
ло понад 2.200 душ, виборних 
аід волостии з уссї України. 
Зї.хали ся люди, шість днів ра-
днли ся, докладно, пильно об-
мірковува.ти свої` селянські й 
народні потреби, намічали спо-
соби, як би то на віќн біди се-
ляиської спекатись, як би його 
так зробити, щоби добробут 
селянам, а щастє й волю всій 
Укра ні забезпечити. При на` 
годї розкажемо, що сей Зіїд 
іостановив про справу земсль-

ну та про справу харчову, про 
Типу та мир. 

Тепер розкажемо про те, 
до З'ї̀ зд для оберіганя прав 

селянських, для пильнованя 
того, щоб селянам кривди нї-
хто ЌЯКОЇ не вчинив та за-
для того, щоби красше, щоби 
ліпше селян до виборів до 
установчої' ради підготовити 
— Селянський Зїзд иредстав-
ників від волостии з усе': У-
країни постановив вибрати 
зпоміж себе Українську Раду 
Селянських депутатів. До сеї 
Селянської Ради на Зїздї-ж 
було вибрано по дві душі від 
кождого повіту, кождої у-
країнської губернії, всього ко-
ло 200 душ.'Тод-ж таки Укра-
їнська Рада Селянських депу-
татів уся прилучила ся до Ў-
країнської Центрально7 Ради 
і від того часу творить із нею 
одноцїльне тїло — найвисшу 
установу українського паро'-
ду. 

Вряди-годи, через певний 
час Українська Рада Селян-
ських депутатів з'їздить ся на 
сесії. Перша сесія Ради була 
три дні', 22, 23 і 24. червня. 
На сїй сесії Українська Рада 
Селянських депутатів обміру 
кувала: а) про теперішний, 
сучасний політичний момент 
— як громадські справи й на-
ШІ народні національні укра-
їнські справи стоять у держа-
ві; б) про те, як треба нашій 
Українській Рад? Селянських 
депутатів ставити ся до Все-
російської Ради Селянських 
депутатів та до Всеросійсько-
го Селянського Союза; в) про 
Український краевий продо-
вольчий (харчовий) Зїзд; г) 
про вибори до Земства та У-
становчо: Ради; г) про те, де 
взяти Раді Селянських депута-
Ітів гроший, коштів на видатки; 
д) про земельні комітети і про' 
'иньші справи. 

На сесію приїхало більше 
нїж півтораста душ депутатів. 
Усї справи докладно обмір-
ковували ся. Звичайно, Рада 
Селянських депутатів пильно 
обмірковувала працю Україн-
сько: .Центральної Ради. Після 
пильного обміркованя призна-
ла працю Центральчої Ради й 
видане нею до українського на-
роду унїверзалу цілком відпо-
відням потребам селянства та 
всього трудового люду в У-
кратнї й висловила бажане, 
щоб Українська Центральча 
Рада й далі провадила працю 
на користь рідного краю так 

рішучо, як і доси вона се ро-
била. Далі Українська Рада Се-
лянськнх депутатів вислухала 
й обміркувала зазивннн лист 
російського тимчасового уря 
ду до украгнського народу й 
побачила, що тимчасовий ро 
сійський уряд хоче порозумі-
ти ся з українським трудовим 
народом, але в зазивсгім листї) 
своїм не задовольняє тих по-
треб українського народу, що 
передала йому (урядови) У-
краѓнська Центральна Рада й 
до котрих приєднав ся пер-
ший Всеукраїнський Селцн-
ський Зїзд; а через се Укргїн-
ська Рада Селянських депу^а-
тів постановила, що все трудо-
ве селянство в Україні повин-
-:о й далі невпинно гуртувати 
ся й єднати ся коло Україн-
ч-кої Центральної Ради та під 
її проводом повинно твори-
гн вільне автономне жите і 
Укранї разом із усїм трудо-
вим людом національних мень 
шостий української землї. 

Всї-ж заходи російського 
тимчасового уряду порозумѓ-
гн ся з українським народом 
Украгнська Рада Селянських 
депутатів уважати-ме за щи-
оі тільки тоді, коло тимчасо-

іії уряд поизнає Українсь.іу 
Центральну Раду правосильною 
заступницею потреб, виразнн-
цею волї українського народу 
,̀ станс з нею до спільної пра-
а-

Українська Рада Селянських 
депутатів'}, привитала братер-
ськии крсТк трудових людий 
не-української національності! 
з Києві, Полтаві та иншнх мі-
:тах Украї,:и, що приєднуютіЬ 
ся до українського трудового 
люду в твореню автономного 
ладу в Укра нї та в боротьбі 
}а трудові інтереси всього на-
90ду. Разом з сим Українська 
Рада Селянських депутатів 
зисловила бажане, щоб тру-
аові люди всіх .національних 
меньшостий в Україні як най-
`корше післали свої'х депута-
-ів в Українську Центральну 
Раду н там, разом з україн-
ськіім трудовим народом тво-
рнли нове вільне й справед-
лнве жите в Україні. 

Після сього Українська Ра-
да Селянських депутатів по-
становила, як треба ставити 

до Всеросійського Селян-
ського Союза, а також до Все-
російської Ради Селянських 
депутатів. По-перше Украгн-
гька Рада Селянських депута-

в визнала, що гуртоване се-
лянства, а також підготівку 
його до Установчої Ради в 
Украї'ні' п`роводить Українська 
Рада Селянських депутатів, 
і не український відділ (фрак'-
ція) Всеросійської Ради Се-
лянських депутатів. Через се 
численне представництво у-
країнського селянства у Вико-
навчім Комітет'і Всеросійської 
Ради Селянських депутатів є 
непотрібним і Укра`їнська Ра-
да Селянських депутатів звер-
таеть ся до сього представннц-
тва з закликом вернути ся 
негайно до органі'заційної 
прац'і в Україні. 

Да.г, через тс, т о порозу-
мінє між трудовим селян-
ством усіх народів Росії за-
для успіху боротьби за спіль-

п'отреби трудового селян-
ства доконче потрібне — У-
чраїнська Рада Селянських де-
нутатів постановила післатн 
у Виконавчий Комітет Всеро-
сійської Ради Селянських де-
путатів пятьох своїх представ-
НИКІВ. 

За тим, що Українська Рада 
Селянських депутатів — ке-
ровннчий орган Української 
Селянської Спілки вважає по-
трібним тїсне порозумінє з 
Всеросійським Селянським Со-
юзом, — за тим-то постанови-
ла вона доручити своїм, пред-
ставникам у Виконаѓнім Ко-

ітеті Всеросійсько: Ради Се-
лянських депутатів увійти в 
стосунки з Центральним Ко-
мітетом Всеросійської Селян-
ської Спілки. 

Щоб не вийшло н`іяких не-
порозумінь між Українською 
Радою Селянських депутатів і 
Українською Селянською Спіл-
кою з одного боку — та бсе-
російською Радою" Селяічських 
депутатів і Всеросійським Се-
лянським Союзом з Іругого 
боку — Укра-нська Рада Се-
лянських депутатів поетано-
вила доконче вимагати, щоб 
обидві названі висше росій-
ські селянські організації при-
зналн, що всяку роботу ryp-jj 
тованя селяиства по всій У-: : 
краќчї має вести тільки Укра'Ѓ 
:нська Рада Селянськи'х депу-
татів і ' Українська Селянська 
Спілка. - f 

Про земські вибори Укра-
їнська Рада Селянських дспу-
татів постановила: 

Через те, що старе панське 
земство не вдовольняло 
треб трудового народЎі. й.іЙЬ-ілянсько7. Спілки та його кццце 
сто-густо .кривдило його ін 
тереси, через тс й сама назва 
„земство" стала селянам не-̂  
нависною. Після того, .як про 

ѓо, рівного, прямого й тайно-
ѓо голосованя, воно станс на 
родини і зможе задовольняти 
потреби трудового люду в У 
країні. Зваживши на се, Укра 
їнська Рада Селянських депу-
татів поручила сво:м членам 
взяти як найживійшу участь 
по повітах в організації вибо-
рів і в самих виборах до но-
вого народного земства. 

Черз те, що організація' ви-
борів до нового земства дору-
чена теперішннм земським у-
правам, — через те треба по-
дбатіь, щоб усї управу були 
введені ` представники Селян-
сько: Спілки, в скількости не 
меньше половини складу у-
прави, та представник Україн-
ської Центральної Ради в по-

Представник Централь-
Радн та представники 

Спілки повинні наглядати за 
тим, аби вибори до нового 
земства пройшли правильно. 

Для ічового народного зем-
стба треба придбати й ноку 
назву, через що Українська 
Рада' Селянських депутатів 
важае потрібним скасувати 
слово „земство". 

Про харчову, або продоволь 
чу справу,Українська Рада Се 
лянськнх депутатів постанови 
ла так: Упорядкувати в Укра 
їнї харчову справу н достарчй 
ти хлїборобам 'потрібний у 
господарстві реманент може 
тільки Український Продо-
вольчин Комітет. Сей Комітет 
увійде в порозумінє з Всеро-
сійським Продовольчим Комі-
тетом задля обміну хл:ба, па-
шнї на фабричні вироби. 

Задля того, щоби скласти 
Український Продоволі 
Комітет і виробити порядок 
його працї, задля того треба 
на початку серпня скликати 
Український Продовольчий 
Зїзд. 

На сси 3?зд мають праве 
приїхати по одному представ-
-нікови від повітових Рад Се-
лянських Депутатів, а де нема 
Рад Селянських депутатів, то 

повітових комітетів Се-
лянської Спілки, й по одному 
представникові! від коопера-
тивних союзів. Окрім сього 

Зїздї мають право бути 
Центральний Комітет Ўкраїн-
сько ; Селянської Спілки ті 
Центральний У`країнський Ко-
оперативний Комітет. Велиќ 
міста, що мають свої' Продо-
вольчі Комітети, посилають на 
Зїзд по одному нредставни-
кови. 

Скласти органїзацінннй Ко-
мітет задля скликаня сього 
Зїзду Українська Рада Селян-
ських депутатів поручила ге-
неральиому секретареви Укра-
їської Центральної Ради по 
харчовій, або продовольчій 
справі. 

До сього всього Українська 
Рада Селянських депутатів по 
становила нагадати постанову 
першого Всеукраїнського Се-
лянського З'ї'зду й закликати в 
сей скрутний задля' армії та 
країни час здавати иродоволь-

комітетам увесь лишок 
пашн7, а також допомогти 
продовольчим комітетам пере-
писатн хлїб. 

Про те, де добуті гроший 
і видатки, Українська Рада 

Селянських депутатів ось-що 
постановила: Через те, що ор 
ганїзація селянства тепер в У-
країнї потребує напруженя 
всх сил задля' ї ї здїнсненя, 
переведене самої орган'ізації 
потребує відповідних коштів, 
іерез те Українська Рада Се-

лянськнх депутатів закликає 
все зорганізоване трудове' се-
лянство п Украѓнї давати як 
найшвидше кошти Централь-
ному Комітетови Української 
Ради Селянських депутатів, а 
також губернським повітовим 
' волосним комітетам, як се по-
становив перший Всеукраїн-
ський Селянський Зїзд. 

З уваги, що згуртоване се-
лянство перебуває тепер не-
звичайно горячий час, ко 
трий їдотребує великих гро-
ший, — Українська Рада Се-
лянських депутатів звертаеть 
ся до Земств в Україні, що жи-
ють за селянські гроші й по-
винні перш за все дбати про 
селянство, дати одночасно, на-
раз Виконавчому Комітетови 
Ради Селянських депутатів 
певні кошти, але в усякім разі 

ігубернїяльні земства не мень-
ше 10.000 карбованців, а кож-
де повітове земство' 2.000 
карбованців. Місцеві-ж орга-
нззаці: селянства в Україні ма-
ють по можливости дістава-
ти гроші для організаційної 
працї з запасних капіталів 
ріжних ѓнародних самоуправ 
(волосних, сільських), а та-
кож від місцевих кооператив. 

Кошти Української Ради Се-
:лянськнх депутатів витрачу-
ють ся на утримане ЦентралЬ-
ного Комітету Української Се-

ляріі, утримане кадри агітато-
рів, улаштовпле ріжних агіта-
ційннх курсів, видане'книжок, 
ўдержане книгарні, йідтриманє 

йдуть вибори до нового зем-Імісцевих слабих ще орґанїза-
ства на підставах всенародно-`ЧііЛ, утримане членів Ўкраїн-

ської Ради Селянських депу-
татів за час сесі: й т. п. 

Через те, що трудове селян-
ство України гуртуеть ся те-
риторіяльно до свого природ-
ного центра в Києві — Укра-
їнська Рада Селянських депу-
татів закликає все зоргантзо-
I ване трудове селянство в У-
I країні посилати всі самоопо-
даткованя тільки в українські 
: центри. Про все се докладно 
вияснити згуртованому тру-
довому селянству в зазивнім 
листї припоручила Ўќра'йська 
Рада Селянських депутатів 
Центральному Комітетові! У-
країнської Селянської Спілки. 

, Таке постановила Україн-
Іська Рада Селянських депута-
тів у всіх тих справах, шо ду-
же турбують кождого селянй-

Тепер, коли задля нас, се-
н, кожде правдиве, щире сло-

во, сказане самим селянином, 
дуже важливе, тепер ‚нам о-
собливо пильно треба при-
слухати ся до того, що гово-
рить Укра7нська Рада Селян-
ськнх депутатів. На всю бо 
Украї'ну се єдина селянська 
органі'зація, котра разом і; 
Українською Центральною Ра 
дою, яко складова частина її 
пильно стежить і щиро обо 
рогяє інтереси селянства. 

Всі̀  постанови Украї'нської 
Ради Селянських депутатів 
для нас, селян Волнн7, повинні 
бути обовязковнмн, бо ТІЛЬ-
ки тим шляхом, який нам по-
казує Украніська Рада Селян-
CUCHXJ депутатів .разом з У-
країнською Центральною Ра 
дою, ми дійдемо до того, що 
напевно матн-мем і землю 
волю. 

Г. Ж. 

Через довгі роки, українські робітники 
(самі мущини) приход'или до мого 

придатного офісу. 
спеціилїгт під асіх .COOHCTHX иедуг, 

ин прим. гем.рюїди і т. а. Храаїяиі неду-
ги (у -ущии), недуги кроая, норок, иіху-
ра і другві органів. Нові аоо ѓтарі вппад-
ки. 11г ждіть. Ктрапія я офісі д-ра Врай 
на я умірічааішх пінах. }І догтавдию лі-
ья. Иряйдіть впі̀ рне до мене, і аащадіті. 
чаг, гроші і терпіне З') Л Т ДОСЬІІІДУ. 
..Практика удосконал-к". 

ЛИШЕ МУЩИНИ. Нри ncpinin ві.шті Др. Г.раііі може 
пояспяти Пай, як няхете бута вилічені в хоаишао найпо-
ротіпім часі, а також ѓкаже Вам ціну. 

II моїм офісі говорить ся також вашою мовою. Моя 

Dr. BRYAN, 
від 9. рало, до Р. і 

333 East 17th Street, 
NEW YORK аЃЎ. 

ХаРки-макогоннки, 
Оперета на 1 дію. 

Міпїстер-прегіпдеііт І 

Дієві особи: 
Ке`рснський. 
Великий князь Дмитро Оле-

ксандровнч. 
Великий князь Михайло Оле-

ксандровнч. 

{ Міністрів. 
Демократії. 
Великих князів. 

Хор міністрів: 
Гей не дивуйте, добрії люди, 
Що у Росії' повстало, . 
Що всі'х—усіх то князі'в вели-

Іких 
Та в буцнґаршо забрали. 

Керенський (сольо). 
Бо вони, братця, лихо робили, 
Хтїли царя R3JU вернути, 
Забрать свободу й знову усї: 

. і і , , а с 

В пута тяжка закути. 
Хор демократії. . 

Та не вдало ся того зробити, 
Бо час минув ся той,,гарний", — 
І тільки всього, що опиннлисі 
Зразу усї В буцнгарнї.' 

Хор великих князів (за 
ґратами). 

Зібрали ся всі бурлаки 
До одної хати, — 
Хоч не любо, хоч не мило, 
Мусим' тут співати. 

Князь Дмитро Олсксандро5ііч 
(сольо). 

Грай, Михайле, на бандуру, 
Бо сумно сидіти, 
Як згадаю часи давні 
І чиї МИ.ДІТИ. 

Князь Михайло Олександрові)1 

(сольо). 
Чорна сотне, вража донько, 
Що-ж ти наробила, 
Що ти нас князів великих 
Тай занапастила. 

Хор князів. 
Ревуть, стогнуть филї 
У Балтійськім мори — 
Плачуть, гей, князі великі 
У тяжкій неволи. 

(Завіса спадає). 
Сотник. 

(Т-аяська „Вільна Украіпа"). 

Вже вийшов з друку 

КАЛЕНДАР 
У. Н. СОЮЗА 

НА 1918-тий РІК. 
Ціна разом з пересил-

кою 5 0 центів. 
Гроші і замовлене посилай-

ге на адресу: 
" S V O B O D A " 

83 Grand St., Jersey City, Я I-

ЗА0ПІКУ8АВ СЯ ПРИЯТЕЛЯМИ. 
НііКідьшою ознакою лр-яднвсї приший с без сўинівў та, 

ЃСІЙ ИИ п'ерадасмо усі зроблені нам добродінсгва иаіанм ара-
ятелям ДІЙ їхньої корнети. Так посѓупив наш краян, Юрій 
Вукманич. Гогсді, Стефані, Де Рай. Н. й., котрий по внпро-
Сонаню успішности Л'ЎІТО TABLETS на со.І, иаписаи 
слідуюче письмо JnVito І.гЬопіІог): ‚.Дякуючи Вам щиро 
за Ваші Л'УП`О TABLETS, які незвичайно мені помогли, 
я за`лучаю $5.00, за які прошу післатя мені 6 начок се.-о чу-
дсвого средсгаа для мсїх приитслїв". 

Л М І Ч ) T.VIILKTS, зладжені з граадиво л.чхичнх ро. 
сѓин, не містять в собі дрогів ані ляисатиа, і с поручуааиі на 
ослаблені нерви, утрату сил, брак енергії, недомагаќй жодуд-
ка і нирок, загальне ослаблене, безсонкість І болі голови. 

Одна пачка Л'УП'О TAH1.KTS. яка вистарчать иа доа-
ше як один місяць, коштўе $1.00, а убезпечена о ТО цнт. біль-

J U V 1 T O L A B O R A T O R Y , 
s o n `й HILL віглхсн ss, ічтт.чвгпсн, гл. 

На жадане вишлемо даром пробку. 

КОЛИ КОМУ ТЯЖКО намовити иесьвідомого Українця до чн-
таня своєї газети, то се не повинно знеохочувати чесних 
Українців віл дальшої агітації. А от редактори не зне-
охочують ся писати, хоч часто за їх працю їх ше й лають. 
Спільна праця всіх людий доброї волї мусить колись у-
вінчати ся успіхом'. Тому намовляйте кождого до перед-
платн на „Свободу", а 

р-Г ПІД РОЗВАГУ УКРАЇНЦЯМ. 

ІМЙІЯ- шофером, ІІДЯ-ІІІІ.ГТЬ 00 В( 
. ЗкмЄм, що наша оікпла ііиша аї 
Н пніди П уриджепя. Ми викллдіч 

Ііаміі мопі. У нас ч денні і в. чіі 
ГрО-.ММ-ГМ ПЛІТИПІ тижн.ііи. Зав 
-т.̀  її. ді.уті школа, ваќдіѓќ і пі 
ВОЛИ ЩЕ НИНІ. 108-2 
, и и . S t , КИТІ T O R K . If.T. 

ЗАПЛАТИТЕ КОЛИ ВИЛІЧИТЕСЬ З НЕДУГ 
КРОВНИХ АБО НЕРВОВИХ. 

над 35 літ. Не ЛІЧИМО нічого вищого. Уживзс-к 

і без операції і болю. Рсз 

их видатках. - 101 

нають. Гемсроіди рішучо 
зм I всі црдуги ирови і 

‚скоро ЛІЧИТЬ сз при можливо 
І подумаі.тс над сим! Нї один доляр заплати, аж Ви зістанс-

І вилічені. — Години урядові: від 10. to 5. У вівторки І суботи 
ід 10. до 8. В неділі від 10. до 1. 

(БЛИЗЬКО 75-СЇ ўлиці). 
НІ:ІІ)І:ІЛП:И(І ТВЕАШВЯТ, іо-v` Ьехіпкіип іто- м:н тоќї, П І Т . 

Х О Р І Л Ю Д И ! 
ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕДУЗІ. 

ЧИ НЕ СТРАТИЛИ ВИ ТЕРПЕЛИВОЄТИ, 
.'I DM m ЏЯЛ 1 року пя рік піддаю лікарські 

хорт а VI..- ІЧМСІІЧІ ТІ І-КІЛЬКІІ торпч я упри-
сиіінп я.т:т.:'. І.'глп ІІР.4 ;і:чтс IK-JOIJO ладля иро-
.'.увшііі різіии .ч'каретв і коли підчувасте, шо 
ваш стан u.ip' "J-'i "тало ногіршусеь, ѓтаран-

ІкАЩШ LANDES 
він Вач цїл;ошіто даром іюрадпть, шо вам 

л;олудка, герця, легких 

лсктрнчпнх апаратів і .Д лучів . через які 
і-регдядаю ваіі!і г.ііутреііікіети. Не кождии лі-
ар ноеідлс ті апарати, дллтого. то вони дул:е 
орогі. Не підкладайте па ааігтрп а гейчпс ирн-

іг; Landes, 140 luisl 22nd Slreel, межи 
Lexlngion J 3rd Art), Hew Tork. 

Tiieplione Crninarrj SSW 
Години принить: від Ш. рано до X. вечер. ^ Q ЕД$"Г 2 2 S T . N . Y . І 

Іі недЬі від Ю. рапо до І. пополуднії. 

МУШИНИІ ЖЕНШИНИ 
) дістали жадної 

Прийдіть до мене — 
- а я Вам доведу результат 

скоро, трсвало і за малу нагороду у всіх нервових І хронічних наших хореОвх. 

ПОРАДА ЦІЛКОВИТО ДАРОМ. 
Наслідком успішної дооголітпоі практика і --для -жввап- иайвовіашиі 

і прнапвниі паўсових метод лічена ііря помочн еаситрная і астриауааиа а 
оГ.іцяю Нам в ьохдім часі мохлвво найліпші усоіхн. 

Через оігторохне екзаміповава, я а певппќ що до Вашої недуга: ліче-
ві прнііі.роплвиіть ся точно до кождої недуга. 

ІІрл лТчепю ревматизму, кровних аСо шкірних недугах і т. ш. а уживаю 
."' SirutH, яка помагає, пс перериваючи Нашої роботи. ' 
ПРИЙДІТЬ ЩЕ ІМЩ.—НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ. 

СПЕЦАЯЛЇСТ 
11С East 11th Stn-it . 

Напроти Тпттплп) Hall 
NEW YORK CITY 

Dr. HANN0N, 
Години офісові: "енно від 9. рано до 4. ноаоа.—Вечер: аід Є 
до 8. В неділі І признані сьнята: від 10. до 2. а велуд. лише 

осилиш почглслльіиш иокіп. 

НЕ ДОБРИЙ ПРИМАР дають ті одиниці, котрі хочуть читати 
„Свободу", а ме платити за неї. Коли хто є. бідний, то се 
зрозуміле, бо бідного треба спомогти. Але, хто має який-
такий гріш, той не повинен жалувати його на свою Газетќ 

‚^^љ^^^^^,. 



^‚шііі^щ^ 
С В О Б О Д А Ч. 9. 

Ш Ш І ПОРАДА ДАРОМ 
Др. СШМНГЕР 

Посьвятав ся дія хорах, іезаможижх 
і одні, котрі ве ( і полаюся — 
високих дія ва своя бадані. 

ПОВІДОМЛЛв, що вастарілі вед— мо-
жуть бутн внліч-пі беї ужвті яіяхвсСудь 
ТРОЮЧПХ Л Ш В врі ПОМОЧИ ел-втрв-.-
акх прірядів. Рівночасно в богато такої 
случалх, які передше вимагала операції, 
можаа вваі вніЄштлсь ціпок ІІПШО там-
самім способом без ужатя пожа. 

маю в цосідашо ваіяовіііві машіні, 
прі яќві ПОМОЧВ можу ваѓіипу-і 

ведугв. Другою мвшввою можу впровадв-
ти струї електричиого сьвітла і тідо і за-
бвтв вамв парадові Оакцнлі, ц і в прв-
"ввов всіх ведуѓ і людська- недомагай. 
Той спосіб ІІЧСВЯ в ве тііькв иошкідли-
НІ , але дійсно прввмваі і дуже кора-
сиия для кождого паціввтв, — КОЯЗДОГО 
ПАЦІЄНТА, котрого уаваю аа потічи-
вого, ве шдинмаюсь лічята. Одпакож 
кождого, котрого узнав до аалічоид, ста-
раюсь вплічвтв в як ваікоротшім часі. 
І̀ ОДЦНП офісові в поведілкв, середа, 
і шітиипі від годвпа 9. раао до 12. в по-
луднс. У вівтіркя і четверги від 9. рано 
до В. вечером. в суботу від 9. р.-шо до 
9. вечср. В педілі від а. рано до 12. пе-
ред вохудвем. 

ДОКТОР І. СПІЛЛІНГЕР, 
168 К. lStfa S t , Hew York City. 

елягьке стввЛ меі-Ітву 3-ої евен! 
І суввею. 

Даром 
фарми 

НЕ ДАЄМО, А Л Е Д Е -
ШЕВО ПРОДАЄМО. 
На українських кольонїях в 

стейтах Огайо, Пенснльвенїя і 
Тенесі, межи містами Клівленд, 
Ионгставн, Ірі і Пітсбург, Землї 
нечищені від $4.00 за акер, на 
10 літ виплата. Маємо також 
фарми з інвентаром Г до рен-
тованя. Купуючим звертаємо 
кошти подорожи. Пишіть по 
новий катальог до: Зсв12 

R. Т. Hurdle Land Co., 
3 3 4 9 East 55 th St., 

Cleveland, 0 . 
В кождій українській хаті по-

винен находити ся Календар 
У. Н. Союза. 

Др. Б. ГОГЕНБЕРГ, 
славний спеціаліст її старого 

крам 
мруча- всім і-рплвчим Українцям. 
тая иущинам вќ І ж-нщ-каи свої 

успішні лікарські уеяугв. 
лічить з НАЙЛІПШИЙ t НАЙ-
П Е В Н І Ќ Ш И М УСПІХОМ РЕВМА-
ТИЗМ, ВСЯКІ НЕДОМАГАНЯ ЖО-
ЛУДКОВІ, НЕДУГУ УТРОБИ, ни-
POK, ЗГРУБЛЕНЄЖИЛ, ГЕМОРО-
іди, НЕДУГИ СКІРНІ.РІЖНІ ЗА-
ТРОЄНЯ ЌРОВИ, ЗАПАЛЕНЄ СЛІ-
ПОІ КИШКИ І Т. Д. . 1 0 6 -

Доиоиуя -сякі иаятяжяіі oae-aiJT 
мутим, жаищнв І дТт-я̀  в своїм о-
фісі аво в ДОМІ пацієнтів, спеціві.-
ио жв на врввумвяу в,в яомоча 
спеціаліста з Відня. 

всдв (в хтось на МІГ враяти осо-
мсто, иахві ввив- листовно в аев-
иям довір--, свою мв-угу, в дієтам 
совісну І Єввамтяу пораду. 
На відвовідь влучіть вант, мариў. 

Dr. В. HOHENBEBG, 
М і 2 - і Ате- (ніж 17 в 18 ўя.) 

New York City. 
Годв-m ефіоові: аоде-шо від 8-ої 

раао до 8-ої вечер. 
Телвфов: 1881 St -y -eea -L 

АМЕРИКАНСЬКІ ВІСТН. 
Часописи з України. 

Д о . редакції „Свободи" на-
спіли вчера з України отсї ча-
сописи: „Газета Галицького 
Земства" (чч. 94 і 96, з 11. і 18. 
жовтня 1917 р.) і Київська „Ко-
машня" (ч. 37-38, з 20. жовтня 
1917 p.). 

Дітройтські власти рішили 
справу в користь о. М. Стер-

нюка. 
(Спеціяльно дія „Свободя"). 

Заповіджена на 16. січня б. р 
судова розправа між о. Миро-
ном Стернюком і о. Михайлом 
Горянським з деяких причин не 
відбула ся; засе розправа від-
була ся в пятницю (19. с. м.) о 
годині 2-гій пополудни. На роз-
праві запало рішене, дозволя-
юче о. М. Стернюкови відправ-
ляти богослуженя в церкві СВ. 
Івана Хрестителя в Дітройт, 
Міш., на основі наведених ось-
тут причин: 1) о. М. Стернюќ 
ЗЛОЖИВ заяву, що по смертн є-
пископа Ортннського Апо-
стольська столиця іменувала 
двох адміністраторів для грец'ь-
ко-католицької дієцезії у Злу-
чених Державах — оо. Петра 
Понятишина і Гаврила Мартя-
ка; першого для греко-католн-
ків з Галичини, а другого для 
греко-католиків з Угроруси. С; 

р'оти сього оба згадані внсшс 
адмінїстартори є зобовязані по-
лагоджувати спільно церковні 
справи. „Так однак не дїєть ся, 

говорив о. М. Стернюќ — чо-
го доказом є̀ , що його не су̀ -
спендував о. Ґ. Мартяк і перед-

ІМ не переносив його на ин-
у парохію. Коли отже робив 
о. П. Понятишин (один з ад-

нїстраторіи), то робив се о-
Оиста, без порозуніня Друго-
здмѓнїстратора, а се — гово-

пі дальше о, М. Стернюќ — 
є після права". О. М. Стер-

і̀к покликував ся на те, що 
іє̀  за своїх иарохіян також У-
аїнцїв з Угроруси, отже тим-
мим він підлягає і адмінїстра-
йнііі власти о. Г. Мартика, ко-
ий ніколи не жадав і тепер 

не жадає перенесеня о. М. Стер-
іюка з дітройтської парохії. 
`ўпроти сього судія заявив: 
Я не можу заборонити о. М, 

Стернюкови відправляти бого-
служенл в нерќві св. Івана Хре-
стнтеля, де він сповняє свій о-
бовязок вже від трох літ, ма-
ючи за собою иарохіян і повне 
число тростісів, які завідують 
церковним маєтком, а які не 
домагають ся перенесеня- о. 
Стернюка". Отже в суботу (19. 
с. м.) богослуженє в церкві від-
правляв уже о. Мирон Стернюќ. 
О. Михайла Туринського, який 
був присутний на розпраі ' 
трома своїми адвокатами, судія 
не питав о ніщо. 

2,000.000 робітників у нюйор-
ськім стейтї остають без прац'і 

в понеділок. 
Лише в самім нюйорськім 

СТЄЙТЇ наслідком розпорядженя 
адміні'стратора опалу 2,000.000 
робітників остаєть ся кождогс 
понеділка без праці'. 

Продукція угла в 1917 році. 

Злученії' 
К виноси 

задумав внести в конгресі про`-
єкт," аби осіб, Які розголошу-
ють неправдиві вісти про усп'іх 
Злучених Держав у війні, кара-
ти гривною найменьше 10.000 
долярів і карою 20 лі`т арешту. 

СТАРОКРАЕВІ ВІСТИ. 
Проф. М. Грушевський вибра-
ний президентом Ради Народів. 

На конгресі народностий, 
кий відбув ся у Києві в днях 
від 21; до ЗО. вересня 1917 ро 
ќу, зорганізовано Раду Наро-
дів, якої голов,цйю цїлию є пе-
ретворити Росію В републику 
на федеративних основах. Пре-
идентом Ради Народів — як 

доносить шікаговська „Украї-
— вибрано проф. Михайла 

Грушевського, президента У-
країнської Центральної Ради. 

Українські посли в австрійській 
парляментї. 

True traruHatlon fllcd with the Tost-
master at Joracy С`Ну on January 

21, 1918 as required by the Act of 
October 6, 1817.) 

Із загального числа 38 укра-
нських послів в австрійськім 

парляментї перед війною, є те-
пер лише 29. З того 25 послів з. 
Галичини, а 4 посли з Букови-
ни. Підчас голосованп над дер-
жавннм буджетом — як доно-
сить віденська „Нає Фрає Прес-
е" — голоси українських по-
лів розбили ся. Буковинські 
осли пійшли за Миколою Ва-

сильком і голосували за будже-
том, а галицькі посли під про-
водом д-ра Евѓена Петрушеви-

а голосували проти буджету. 

Український л'ікар 
їр. С. М. КАУФМАН 
ІІЕ.7П1.І., New Yorh City. 
Спеціялїст всіх мужеських і 
женських внутрішних недуг. 
Лічить новими машинами е-
лектричнимн, уживає Х-Рей. 
Годввв прі-ятя: від 9. рало до 9. веч.;и, 

bwtOn тлілою 4. BOOW-I. 1 
Тедвфов: Орчард С352. 

Продукція утл 
7їержавах за 191 
ла: 544,000.000 тон мягкого у 
гля і 99,680.000 тон твердого у-
гля. Твердого ўтля видобуто'в 
1917 році о 10.000.000 тон f 
мягкого о 42,000.000 тон більше 

в 1916 році.—Компанії твер-
дого угля скаржать ся на брак 
робітників. В 1916 році 
пальнях твердого угля було 
` 77.000 робітників, а в 1917 ро-
u лише 152.0О0. Здало би ся 

ше що найменьше 25.000 робіт-
ників, які могли би заробляти 
добрі гроші. 

За 1917 рік в усїх копальнях 
угля в стейтї Пенсильван'й ви 
добуто 267,735.001 тон угля ' 
чого 97,525.770 тон пр'ипадає 
на твердий уголь, а 170,209.231 
тон на мягкий уголь. Коксу 
Афбдмсовано понад 26,000.000 
тон. В майнах працювало 335.-
623 осіб. Нещасних' случаїв між 
робітниками було 1.062. 

Як не заплатить 193 доляри 
ѓринки, то пійде на 193 роки 

до арешту. 
Сиротинський суд в Брукли-
, Н. й., оголосив вирок, що 

коли пані Анна Сілверлінг, — 
яка була опікункою маєтку 
свого внука і зужила сей ма-
єток в сумі $193.20 на покрн-
тє коштів полагоджена справ 
помершого внука, —не зло-
жить в суді 193 доляри і 20 
центів, то пійде на . 193 роки 
до арешту, бо так приписує 
закон (за один доляр — один 
рік арешту). 

Др. Теофіль Окуневський 
повернув до Галичини. 

Філадельфійська „Америка" 
доносить за київською „Новою 
Радою", що др. Теофіль Оку-1 

невськнй, адвокат з Городенки 
український посол до галиць-' 

кого сойму та австрійського 
парлямснту, якого підчас rjep-
шої окупації Галичини вивезе-
по в глиб Росії, появнв ся зно 
ва в ріднім краю і прибув де 
Відня. Др. Теофіль Оќунев-
ськнй весь час' жив у Києві, 
Від мая 1917 року, по прнзиа-
ченю губернатора Гали' 
Буковини, 7імитра Дорошенка, 
він переїхав до Городенки і тут 
заннв ся громадською справою. 
Наступ війск центральних дер-
жав усунув з Городенки Росіян 
і тим "способом др. Т. Окунев 
СЬКНЙ дістав ся на другий, ав 
СТріЙський бік боєвої лї`нїї. 

Репресії українства під австрій-
ським забором. 

(True translation flleri vrltr.-the Post-
master at Jersey City on January 

П, 1911 ая required by the Act of 
October C, 1917.) 

Київська „Нова Рада" доно-
сить, що австрійські окупацій-
ні власти заборонили поширю-
вати у своїй окупації ўкраїн-
ську тижневу часрпись „Рідне 
Слово`', яка виходить у Білій, 

Холмщннї, під'н'імецькою о-
купацією. 

Ігтуде-тя; Теокор Урбаи і Іааіі Ковдратів, 
учвтеіі; Ромів Грвгороввч, урядвак лі-
еІВ. 

Сей лист передано до пола-
годжечя Україиській раді, але. 
ПОМІч тепер є. неможливо ви 
слати, б я вдяка ‚посилка. до 
Росії є здержаиа. 

ЗАГАЛЬНІ ВІСТИ. 

Арешти в Галичинї. 
(True translation filed with t i e Poet-

aster at Jersey City on January 
1, 1918 as required by the Act of 

October 6, 1917.) 

„Діло" доносить, ЩО НЇМЄЦЬ-
кі війска арештують укра;н-

селян в ГалнчЙШ за їх 
прихильність до Росії. Май-

кождім'селї Тернопільщн-
ни арештовано пересічно 15 до 
20 осіб, яких відсилають в зо-
лочівську тюрму. Серед аре-
штованнх є кілька грецько-ка-
толнцькнхсьвященнків.-(„Ко-
машня", з 20. жовтня, 1917). 

Учениќй галицьких гімназій на 
Снбірн. 

До редакції „Свободи" на-
спів з Ялуторовска, тоболь-
ської губернії (на Сибіри) 
отсей лист з 12. вересня 1917 
року від учеників галицьких 
гімназій, учителів і т. п., по-
лонених Січових Стрільців, з 
просьбою 6 поміч: 

Хаа-ша Редав-iq! 

. . та оідпвсааі восвві бравці, У-
ірвІнсі.ві Січові 0(ІІЯЬЦТ. звертавмо ся 
до` Хввдііюі Редакції з ироск',ою о іасва-
ЧГ. поміч. Цереб-вап^і pis в полові, ма 
пе маємо -яопг .дсржяті- помочв від ро-
двтг, бо -гідяа ІНиІчвна а-вЖсгіо ЧааСжг 
цілком торічннмн восввимиопераціямя. 

іт-)воваві в малгиіків сябірськім 
-ѓкѓ і лящеві Всякої помочв від чер-

вового Хреста та инщні ко-Дтетів. Одежа і 
паша цілком noj-рта. ваівджеиа і ІІВІД. 

оіегжатв I O W . БКЬІотевВ у вао ifi-

Хто голосував проти, а хто за 
австрійським буджетом. 

(True h-melatlon' flled -rltb t i e Poet-
maflter at Jersey City on January 

21, 1918 aa required by the Act of 
October 6,1917.) 

Підчас голосованя над воєн-
ним буджетдм Австрії — як до-
носить „Нає Фрає Прессе' — 
парламентарні голоси розбили 
ся, як слїдуе. 

За буджетом г о л о с у в а л и 
(більшість): буковинські Укра-
їнцї (4), Нїмцї, Поляки, часть 
Румунів і часть італїйцїв. 

Проти буджету голосували 
(меньшість): галицькі Ўкраїн-. 

7 (25), Чехи, Полудневі Славя-
ни, соціял-демокр`атичні посли 
всіх національностий, часть Ру-
ііунів і часті Гталїйцїв. 

Ірляндцї атакують президента 
Злучених Держав. 

(True и-апяІаНоп nied with the Poet-
master at Jersey City on January 

21. 1918 as required by the ActJif 
October 6, 1917.) 

Нюйорськин „Ворлд" доно-
сить в телеграмі наданій в Лон-
донї 19. січня б. p.: 

Проф. Де Валєра, провідник 
ірляндської партії Шін Фейн, 
аисказав своє вороже станови-

до президента Вілсона і а-
меріічанського народу в проі 
мові в Дублннї мннувіпої пят-
ігицї вечером, коли він сказаві 
‚‚Ми хочемо зробити Ірляндію 
пезависнмою державою не 
снїншнмн відносинами з Англї-
сю, як ті, які панують між нею 
(Англ'ією) і Америкою, або між 
нею і Німеччиною, або між нею 

Францією. Се здаєть ся по-
винно бути досить зрозумілим 
для кождого. Ми кажемо, ще 
коли ті, які кричать про само-
означене, не .возьмуть сього 
під розвагу, то тоді вони є гі-
покритами (лукавими, нещири-
ми), і ми кажемо президентові! 
Вілсонови, з нагоди зробленої 
ним з а я в и , т о коли він не взяв 
сього під увагу, то він є так ве-
ликим гійокритом, як Ллойд 
Джордж. Чи президент О^іл-
сон) був в тінсамій- категорії 
що Ллойд Джордж чи нї, то 

ас сам покаже, але ірлянд-
ський нарід сказав президенте-
Ї Й І тепер наспів час знова йо-
.іу сказати, що коли він хоче 
долагодити ірляндську справу, 
соли він виносить принцип, да-
ючий свободу малим націям, то 
пін повинен задоволити змага-
іяЧрляндцїв, даючи їм се, чого 

жадає партія Шіп.Фейнерів, 
не се, що може дати конвенція 
Ллойда Джорджа". 

182 незамужних женщин; ќа-
толнків було 1,724.683, а про 
тестаіигів 102.684. 

Англійське населене про. 
вінції. сильно упадає, иато-
місць фраінцуське дуже зро-
стає. џ. 1851 році на тисячу 
душ населеня припадало 248 
Англійців, а 762 Французів. 
Після ‚спису в 1916 роцї об-
числено, що Англійці упаяй 

248 на 159 на тисячку, а 
Французи з 752 зросли на 805 
на 'тисячку. — Притім цікавий 
є приріст Жидів. В 1851 році 
в провінції було лише 74 Жи-
ди, в 1881 роцї було їх 330, 
В 169і::роїџ — 7.697, а в 1911 
році було'вже 30.648 душ, Зна 
чить протягом 60 літ число 
Жидів у Квебеку збільшило 
ся о 30,574, душ. ^ -_ 

в с я ч и н а . 
Бушкантери — новий незнаний 

ше доси нарід в Европі.. 
На самім краю західної Ев 

ропи, в лісистих околицях між 
Бельгією і Францією, викрито 
тепер нову, доси незнану ще 
ширшому сьвітови, націю. Се 
Бушкантери. Жиють вони в Гав-
тульських або Фрибуських лї-
сах, відділені хінським муром 
від сусїдних народів і від усьо-
го сьвіта. 

Про сї лїси історія згадує вже 
в 1096 роцї. Були вони широкі 
і неприсутні. Тягнули ся на сот-
ки миль від Іпра до Виненделїв 
і від Рулє до Діксмуда. Відтоді 
ті ліси иодггійно вирубувано і в 
1829 роцї вони опинили ся в 
посїданю двох дїднчів, які всез 

робляють мітли, Щітки і дерев-
ляні черевики і з тим ідуть ВЦ 
сѓла до села, від хати до хати і 
Продають. їх часто можна по-
дибати у Вальони, Фляндрії, Е 
північній Франції, а навіть в Ні-
меччинї. ?Вандрують .разим з 
жінками і дітьми, наче Цигани. 
Коли опустять свої лїсн по Різ-
дві, то вертають аж на Велиќ-
день, а деякі аж на Різдво. Ся 
вандрівка вибила на них своє 
пятно: їх мова є мішаниною 
мо'в: флямандської, вальон-
ської, французької, нїмецької, 
еспанської і т. п,, бо вандрів-
ники Дуже легко перехоплю-
ють слова чужої мови. 

В часі війни Бушкантери по-
чали жити більше по цивілїзо-
ваному. У своїх лісах вони збу-
дували собі фабрику щіток, я-
ќі продавали війскам. Та'прнй 

Бель`гії і змусив Бушкантері'вІ 
опустити свої ‚домівки. Нині' 
вони розбрили ся по ріжних у-
сюдах, а їх вільні лїси зістали 
понищені гарматними кулями. 

НЕРШСКА РЕДАШ. 
П. Б , Ню Йорќ, Н. И^-Возь -

міть зі собою те число ‚іСвобо-
дн", де є цомішене дотичне о-
голошенє, пійдїть. на головну 
почту (коло Сітн Гол) і спи-
тайте там, де містить ся бюро 
United States CMJ Sen-Ice Commle-
віои. В тім бюрі полагодите 
свою справу. 

календар ШтУфа Табачнюка. 
Штіф Taбaч^^^oк',IІ,raлїцiян,,, 

який довгий Час працював на 
фармах та робив „троблї" 
„галїціянським" , фермерам в 
Канадї, повернув до „Манїпе-
Ху" і видав там свій календар. 

__ Калоадар, має 208 сторін дру-
шов наступ німецьких війск у Н ^ богато ілюстрований; бо-

РУХ у відділах у. н. союза. 
БАЛТІМОР, МД. Бр. Преса. ТроІцІ, 

від. 360, подао до відома, що з днем 13. 
січня б. р. .роавочав своє урядоване от-
сел яовві уряд, котрий зістав ввбралай 
дня 9. грудия м. p.: І .̀ Шулік, вредс; Я. 
Семевків, заст. ирсдс; П. Мариаш, г` 
Я ( V . M . U . ) . . . . П n.L- ' II Г . . С . . . 

Державний' сепатор Чарлсс 
Кулбертср^, демокр'ат з Тексас,' 

духевя- ne-рвб, ќот 4м і в ---се с-
епіі формі. З-аю-я дсдрісп вмерв-

Увраіяцгв. в и-рекояаню, то 
се положене буде зрозуміле, мя 

вроепяв о лаекаау воміч в гроша", кивж-j 
і І біле, за 

! с % ^ ^ ` , ^ - Г й я ^ Т 
ввч, Маріаі 

Японїя боїть ся вільної тор-
говлї. 

(Тѓре translation Bled with the Post. 
Tioster at Jersey City on January 

21, 1918 as-required by the Act of 
October 6. 1917.) 

Японія перестрашила ся за-
явою президента Злучених 
Держав, асѓи по в`йнї усунути 
всякі економічні заостреня. 
Поважні Японські часописи, 
коментуючи Промову прези-
дента Вілоона в конгресі,- ви-
являють великий страх перед 
серіозними наслідками на Я-
понїю, коли би ся політика 
війшла в яиітє. ГолоанЬ побо-
юють ся Йронцї самоозначеня 
народів і кольонїй. 

Німецьким жовнірам забороне-
но чмтати соціялїстичні газети. 
(True translarton filed wiUi the Poet-
mtuitpr a t Jei-яеу City on January 
M, 1918 aa required by the Act of 

Octoher 6. 1917.) 

Нїнецькі-^війскові власти ви-
дали заряджене, що жовнїратм 
в армії забороняеть ся читати 
соціялїстичні газети. 

Доходи Крупа.' 
Звіт Круповоі фабрики аму 

нїції в Німеччині виказує, що' 
за фіскальний рік 1916-191Ѓ 
компанія мќла '40,976.456 марок 
чистого зиску; дивіденди вино-
сили 10%..За. фіскальний рік 
1915-1916 Чистий зиск виносив' 
49,657.309 :-марок; дивіденди 
розділено по 12%. ' 

Населене Квебеку. 
Часоп`нсь „МЬнтреал Стар" 

(ч. U. з Й. сїччя 1918 року) 
подає звіт свого спеціяльно-
го кореспондента про спмс на-
селеня канадійськоі провінції 
Квебек 

В 1916 роцї населене сеї про-
вінціі виносило 2,309.427 душ. 
На се число складало сц 

І ^т0гг`.5ї ," ,"0 ' ;:931 "сжояатнх мущин і 60в!-' продуктів. Рубають дерево, ви-

стрічали ся з опором зі cropo-j 
ни Бушкантерів. Показала ся 
потреба ужити оружних сил 
проти них, але а кождої бороть-
би Бушкантери виходили по. 
бідно. Конець-кінцем справу 
треба було якось полагодити. 
Отже рішено оставити Бушкан-
терів в спокою і позволити їм 
мешкати дальше в лі'сах, які пі-
еля їх віруваня були власно-
стию бідних. 

Ті, що поставили собі за цїль 
слідити житє Бушкантерів, ќа 
жуть.` що вони є промислові 
люди. Вони виробляють мітли, 
щітки, деревляні черевики, а 
також занимають ся ловами. -

Гдвтульські лїси є державою 
Бушкантерів. Там вони прав-
лять сн самостійно і ані фран-
цуське ані бельгійське прави-
тсльсгво не має права мішати 

до них. Вони є одноцїльною 
масою; нїодна душа з иншого 
народу між ними не жиє. Вони 
є середного людського росту 
носять чорне кучеряве волосе 
і бороди, мають темні очи, 
круглі голови і мідяну краску 
шкіри. Є нащадками Монголів, 
тих, які в передісторичних ча-
сах замешкували землї тепе-
рішної Бельгії. Ту землю, яку 
вони тепер замешкують, засе-
лювали вони і колись. їх тепе-
рішне житє приноровлюеть ся 
до житя чоловіка камінної до-
би. Свої домашні знаряди во-
ни виробляють тепер з каміня. 

Бушкантер виглядає наче во-
лоцюга, мимо того, що є лагід-
ний і приємний. В них є зви-
чай, аби кождий носив ходаки 
обшиті гранатними пацьорка-
`ии, темно-шовкові штани ви-
шиті в поясі, коротку камізель-
ку з двома шнурками перлових 
ѓўзиків, кольорову хустку на 

' шапку сильно натягнену 
на потилицю, підчас коли зпе-
реду звисають кучері, намаще-
-`' товщию. Жінка Бушкантера 
носить ясно-кольорову сороч 
ќу і горсет. Волосе мастить тов-
шию, а голови не накриває ані 
капелюхом ані хусткою. Вона 
носить золоті кульчики і на-
шийник. В сьвяточні дні Буш-
кантери сходять ся разом, бав-
лять ся, о кінчать звичайної 
сваркою і бійкою. 

В Гавтульських лїсах Буш 
кантери жиють після своїх 
прав, не маючи ніяких суспіль-
них закрнів. Основою до здо-
бутя вАасностн є.. зяборчість. 
Коли Бушкантер хоче побуду-
ватн собі домівку, то він вибн-
рає собі в лїсї відповідне місцо,. 
тайно переносить там свої зна-і 
ряди до будови, а тоді скликує 
цсїх членів своєї родини І ПОВІ-
домляе їх про свої наміри. Ко-
ли за Одну ніч вдасть ся йому 
домівку вибудувати цілком а-
оо,бодай понад половину,.тоді-
се місце стає його власностню. 

Дім Бушкантера є побудова-
ний з глини. З землю вбиваєть 
ся чотири сильні стовпи, до я-
ких примоцовуєть ся ^оли, які) 
нереплїнаєть ся вальками з гли- j 

соломи. Дах накриваеть ся; 
ріщем, галузей, листе м і тра-
вОЮ. В середині домівки є печ.І 
зроблена з трох камінів. Підло-
гў творить вибита земля. По 
середині домівки стоїть грубий 
деревляний кяьоц, який слу-І 
жить за стіл. Hat етїнї висить 
рушниця. 

шин і II. Малќо, доглядачі хорих; I. _ . 
павовсккиі, каоітав; 0 . Грсвь, хорувжвя; 
О. Івахів, дверквв. Првгадустк ся, щоби 
сождяй член ввплачував кождого місяця 
свої вкладки як до головвоі кася так і до, 
братстві, ('-і теиорішиа свстсма ве пе.4 
зволяс задовжуватя (̀ я, як дяВцТяшс Су. 
ло. Мн теиер мвсяо в У. II. С'оюзі богато, 

лекш для плеяів щодо влвчеия вкладок, 
за те кождого мігяця мусимо свої дат. 
точно виплачувати. — в. Панда, еекр. 

Г.І'УІ-ИИІ. II. 11. Тов. ім. Г.огдана 
Хмольнніи.кого, від. L'2, оодас до відома, 

пічнім мітінґу виі'ірано от. ні уряд-
ЛІ. Іїаглав, врвдс; 0 . Гсрмаи, заст. 

предс; )'. Нардак, сеяр.; 1і. Сенвшви, з. 
'̀ќїї.; Ю. ІІрвнськвй, кас; Г. Черві`цьвий, 
LIT. кас; II. ПсссцЧкві, троітіс; 1. Коп-
іх і І. Караврцк, коіітрольори; Л. І`удей 

і М. І̀ }'мен, доглядачі хорих; U. ІІссещ-
кий і І. І`ўмен, хорунжі. Рівночасно цода-
і:ті ся до відома, що мітінги відбувають І 
ся кождої суботи по пятпанщггім, 
Пардак, секр. 

ІІЛКЙНС. ПА. Г.р. св. Лпдрея, від. 48, 
иодас до відома, що яа річнім мітінґу дня І 
80. грудня м. р. вибрано отсей новвя у-
ряд: Д. Цсвлвіі, предс; К. Псі, заст. dp.; 
Г. Кузьминсікніі, кас; А. Шкпула, зяст. 

И. ііатулька, секр.; А. Аіідрушко, 
ла'-т. секр.; Т. Катуліка і А. іучнискквй^ 
коитролюря; R. Иях, капітан; Т. lkr і 
А. ДІднч, допядачі хорих; В. Пропл, по-
лісмен; Я. Кацак, дверник. Мітінги від-
буваюп ся arc оі-татіюі цеділі а місяцв. 
Початок мітіягів о годвні 1-юіі иоіюл-д. 

і, в саля церковнім иря ул. І'івср, Ilu-
їсберв, Па. — Д. Цсплніі, предс; Г. 

Кузьмвяськям, кас; П. Катулька, секр. 

гато сьмішного і цікавого ма-
теріялу. Се здаєть ся перший 
календар в ц'ілій Америці, який 
в дїйоности заслугуе собі на 
;гіазву гумористичного кален-
даря. Хто хоче мати веселість 
у своїй хатї і добре насьміяти 
ся, той повинен зараз замови-
ти собі сей календар, посила-
гочи 50 центів на адресу: 

American-Ukrainian Exchango, 
620 ЕаяЃ ЄОл SL, New York, N. Y. 

ПРИЄМНИЙ ЛТК. 
Ліки є 'звичайно відразливі 
викликують немиле вражіне, 

в наслідок чого много дюдий 
не радо . нринимяють лїки, а 
радше терплять, аж-- їх 
положене -погіршить ся. Чи 
лробувалисьте ђже Босакове 
Лїчниче Гірке Вино? Коли так, 
то з псвностию признаєте, що 
воно не лише що лічить жо-
лудок, але, також є приємне і 
смачне, що ного і діти з при-
ємностию уживають. Позаяк 
виробляє ся його з вибирано-
го винограду, лїчничих зїль і 

Ікорінїв з другими докладами, 
тому се гірке вино благодатно 
впливає на дїяльність жолуд-

прнчім скріплює кров, 
відсьвіжує тїло, а ќромі сего 
своєю приємностию додає сма-
ку. В успіхах є се один з най-
приємнїйших ліків проти жо-
лудкових недуг. Продає ся 
по 1 дол. за фляшку. Дістати 
можна у фабрикантів: Michael 
Вонаќ Co., Scranton, Pa. Пишіть 
по ці`нник. 

ДЖКРЗИ СІТН, Н. ДЖ Ііодаст. , 
дома членів Русќќого Молодечого Клю-

Су Поступового, від. 70, що вкладки до ІЃ. 
II. Союаа мусять буѓв вирівняні точно 

дого місяця, бо в разі вевврівяавя до-
иі члене будуть суспевдоваві, а твм-

самвм утратять всякі права до поомерт-
ного в У. Н. С'. і запомоги з товариства. 
Така ухвала зайшла на конвенції J. Н. С. 

Гаріейург, На. Після ухвалв P.M. К. 
кождвя член воввнев заплаѓві- свої 

ладив одян місяпд. наперед., 0 скільки 
Ви сего до нині ке зробили, постарайте ся 

вройатн на найблязшім мітінґу. Чле-І 
довгуючі за місяць січень можуть ще 

двя 26. б. м. (в суботу) вечером злояя-яі 
свої вкладкп на руки секретаря фін. 
Овясвва в гали Народного Дом,; я щ 
тнвнім разі будуть суспеядоввні. Кохдаа 

свть буѓв пряс-тввй ва кождім мі-
мітінгу. а ївше вегфнсутвіоті чле-

ігів позамісцевях, хорих і -рацюючвх яа 
";` буде усиравсдлнвлена. Уряд І'. М. К.-

в будуччвві буде точво стосувати св 
до параграфів статута і уівал мѓгіаговвх.д 
але також І вимагати буде від членів та-И 
кого поступованя. Мѓгівгв, як в мввуввгім 
році: кождого першого віатірка в місяі 
вочаток точно о годині 8-мій вечером. 
вадП, що вя, яко песввй` і щвраи v 
нашого найстаршого і найбільшого той. 
ряства в Джерая Сітв, будете ласкаві врХ' 
гвівдїланю з тепсрішнвм урядом ирашова-
тя для добра І'. М. К. II., здоровамо і о-
стаємо з погажавем — За Уряд Р. М. К. 
П,: С Ќостів, ѓолова; М. Злеііко, секс-. 

ЕЛЕ для старих І молоди! 
..ВЕСЕЛІ ВІРШІ 

СТЕПАНА РУДАНСьНОГО" 
Іре Мужиків, Козаків, Попів, Нсьеи-

дзіе, Ляхів, Мосиалїв, Жидів І. 
Циганів. 

Книжечка обмнме 209 віршів на 
282 сторонах друку. , , 

ЦІНА 8 ПЕРЕСИЛКОЮ 58 ЦЕНТІВ. 

ПОСМЕРТНІ ВІСТІ. 
Оя-си'вич Матвії, чл. від. 1. Пптупвв доі 
И. Союал ЗО. марта КЮО р. Погодив а 

ла Нова весь, Ооя. Новій Сввч, I'art-
івя. Пемвп иа жолудкоау водуту дня U. 

грудня 1017 року. 

... р, член від. 4. Пстую., __ 
І . II. Союаа 5. груддя 1301 р. Походив зі 
-елі Геґетів, оов. ГордипД, Галичина. Но-} 
іер на нмряову ведўѓу дня 10. tp-Д-к 
1017 року. ' 

Теява Андрій, -лев від. а Вступна до 
і . II. Союза .Я), падолиста і в і в р . Похо-

' — л . , в'оваеімреед, пов. Жадачів, 
Номер ва сухота дій 17. аговт-

ва 1917 року. 
Хмамсммв Ямм , член ві-, 98. ВсттшівІ 

до У. II. Союза 25. жовтня 1903 р. Н.ів-
двв з села Ўсто J'ycute, иов, ГорлнцІ, Га-
лвчанз. Номер ва сухоти дня ЗО. грудня 
1917 реву. 

Мнкяаьчяк Дум, чдея від. 195. Всту-вв 
де У. II. Союза а вересня 1908 р. Пою-
дав а села Раба, пов. Валятород, Галвчя-
""" Я ^ р "" C eP4 f , ' ' "'WT Двя 2в. груд-п 1917 рову. 

Роговсьияй Стаиясляа, члев від. 989.1 
Вс`гуивв до J. Н. Оюаа 31. жоа-м- 1917 
Р- Пегодвв а села Аршар.в, tjt МтОА, 
Ресія. Помер па аапа-еня дня 16. падо-
лвста 19Т7 рову. 

Ьадмар Мамин, член від. 869. Вст-тпгв 
до І . Н , Союза 30. ч-рвва 1917 р. Џмо-
двв-Ь гела Моиаствр, пов. Лсао, Г.и.с-я-
ва. Помер ва сўѓоѓв двя 8. -рудам 1917 

WS.S. 
WAR SAVINGS STAMPS 

ISSUED BIY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

ЩАДІТЬ І ВИП03И-
ЧАЙТЕ СВОЇ ОЩАД-І 

НОСТИ 

ВУЙКОВИ СЕМОВИ 
Вів потребує їх сей 

часі 
Ви будете потребу^ 

вати їх по ВІЙНА! 

КУПУЙТЕ 
Воєнні щадничі xaputj 
забезпечені ирави-
тельством Злученнх 

Держав. 
Вони приносять 4% провізП, 
я нідсоткн обчисянеть ся мю 

чверть року. 
Можете розпочати ДВАИ-

ЦЯТЬ ПЯТЬМА ЦЕНТАМИ, 
купуючи щадннчу марку Злу-

чених Держав. - . 
Ваш по-тгайстер, ваш бан-

- газетяр І многі ку-

сю справу як ц$йлокжиџййг 
ше. ЗАЙДІТЬ Д О ІІИХІ ПО-

СПИТАИТЕІ 
Се ВВІВ 

Се Виратуе 
Се в TCRtptamy ніияуі І 

ЙШІ 


