
С В О Б О Д 

БОСИЙ. 
Босий родив ся па прнходстві в Пилип 

'^ківцях в повозі. 
Була то властиво величезна ляндара зі 

старГінного роду найтичанок, що стояла в 
найтемнїншім куті возівні, спокійно дожц■ 
даючи тої хвилі', коли її перероблять на 
новиіі лад. 

І справді приходили кілька разів якісь 
ковалі та стельмахи, оглядали її та обпу 
кували, але жаден з них не мав відвап 
брати ся до такої „машини". А літа йшли 
Повіз старів ся з кождою дниною. Чи па 
рубок потребував зелїза, ЧИ пастух ре 
мінця, або дощннки — кождий як в дим 
ішов до повозу. Не було в цілім деканаті 
такого попівського „фірмами", котрий би 
хоч одного куска з „машини" не мав на 
своїй совісти. 

Один тільки підиасач, Сташко, боро-
нив, як міг, старого повозу. 

„Ну-ну! говорив бувало - бери, але 
як ЄҐОМОСТЬ побачать, то будеш видів! 

А тнмчасом сам, як, ніхто не видів, хо-
вав ся під буду тай спав. І тоді можна бу-
ло канони котити, а Сташко не збудив ся. 
Та раз якось случайно попали на його 
слід і з тої хвилі пропало Сташкове ле-
говніцс. 

По вік заняла місце чепірната курка. 
Розтабори.іа ся вона в подертім сїдженю, 
знесла кількананцять яєць і вже думала 

. курята виводити, як раз якось кудкудак-
нула собі за голосно і в тоіі спосіб сама 
себе зрадила. По курці прийшла Фінка, 
мати Босого і привела в повозі на сьвіт 
дві донці і чотирох синів, з котрих, най-
старіпніі ґпв Босий. 

Кілька днів ніхто не знав, де збула ся 
ТОТа важна полія, аж раз якось Фінка за-
барнла ся в кухни, песята почали скаву-
лїти, почув се пастух, прийшов і згорнув 
їх в полу своєї подертої опанчинн. Що не 
напросила ся Фінка, що не наблага.іа, — 
не помогло. 

„А ти, старуле - гримав на неї пастух 
— то ги хотіла сховати ся ПЄрЄДІМНОЮ, 
щоби я не знав? Почкайже!" — 

Фінка скакала йому ДО очий, лизала 
руки і лице, але він навіть не днвнв ся на 
неї, .ніш занїс її дїтин до кухні. Тут поява 
шістьох нових мешканців Пнлиповсць ви• 
кликала загальне одушевлене: „Ах які кра• 
сні, які маленькі, які мудрі! їх треба за-
раз потопити, поки не видять, бо потім 
буд• гріх!" , 

І таки тої самої днини потопив костру 
батий пастух Фіпчинпх дїтиіі н громад 
ській кернйци і лині одною песика ли 
шив на господарстві. Тим одним був вла 
сне Босий. 

Молодість Ііосого минула між пекар 
нею а хлівами. В першім місяцн навчив сі 
він їсти з миски та ловити свій хвіст, Е 
другім гонив за качками, в третім чіпав 
ся вепра, в четвертім гусакови обдер па 
грудях піре, а в пятім обпарила його дїв-
ка' за те, що вкрав зі СТІЛЬНИЦІ мясо. До 
року бракувало йому одного ока, одного 
уха і половини хвоста. Кромі того мав він 
обсмалені вуси, обпарений бік. і обпсче-
ну до кухні передку лабу. 

Та всі ті немилі пригоди не зломили 
ного морально; він не теряв відваги, жва-
вости і охоти До житя. 

Ціле село знало Босого яко найгіршо• 
го злодія, який колинебудь жив на сьвітї. 

Баби гонили його від воріт кочерга -
ми, ХЛОПИ били ціпами, а хлопці кидали 
за ним камінєм. 

Тому відвернув ся Босий від негостин-
ного села і почав ходити на прогулькн в 
поле і до лїса. Особливо ліс дуже йому 
нодобаа ся. Тілько тут пташків, тілько 
всіляких гнізд, такі смачні молоденькі 
зайчики. 

Так зробив ся Босий любителем при-
роди і самоти. 

Та сей новиіі спосіб житя не сподобав 
си Лісничому. Він прийшов на попівство і 
заявив рішучо, що вбє Босого як собаку, 

.бо робить йому пакости в лїсї. 
Але чим більше ЛІСНИЧИЙ наставав на 

Босого шкіру, тим красше беріг її Босий. 
Скінчило ся на'тім, що дістав сіллю в бік 
і на якийсь час перестав ходити до лїса. 

Було то са'ме перед жнивами. А на 
жнива приїхав до дому панич. Він вчив 
ся в місті на доктора і тому мабуть від 
нього чути було всілякі милі і немилі па-
хоші. Босому нодобав ся панич від пер-
шої хвилі. Він так гарно свистав, так 
сьмішно кликав на нього, так забавно тяг-
нув його за ухо, або клепав по голові. Ве-
селий був пан. До вечера Босий влюбив 
ся в панича і так сильно привязав ся до 
нього, що іц'дчас вечері сидів передг ха 
тою і вив. На дворі сьвітив місяць, нг 
стайнн клекотіли бузьки, а в річці рахка 
ли жаби. Потім місяць зайшов, сьвітло в 
хаті погасло і Босий хотів іти спати, яд 
відчинили ся •двері і вийшов панич. По 
гладив Босого, казав йому, щоби був ти 
хо і пійшли загумінкамн геть на край се■ 
ла, де жив двірський гуменннй, що мав 
одиначку доньку. Панич свиснув і переліз 
шііт, а Босому казав лишити ся на лол 

Босий сндїв і слухав. Нічний прохід 
.йому дуже подобав ся. Він почав думати 
про те, якби то гарно пінти з паничем до 
лїса, коли здалека почув чиїсь кроки. 
Гавкнув раз, другий і уступив ся з доро• 
ги. То вертав гуменний з недалекого дво-
ра. За хвилю щось зашелепало кукуру-
зою, зпхрупало капустою і перескочило 
пліт. Панич. Був задиханий, але вдоволе-
ний. Хвалив Босого, що дав йому знати, 
ЯК надходив гуменний, бив сердечно по 
морді, а як вернув' до дому, то дав з ша-
фи цілу, здорову гусячу ногу. Потім вони 
все оба ходили в село, в поле, до лїса. І 
jjtenep баби не били його-кочергами, а лїс-
Яйчин не стріляв до нього. Босий ішов 
Ігордо, піднявши голову і половину хво-
йта та вдоволено моргаючи своїм одним 
.оком. А коли жнива скінчили ся і панич 

відїздив до міста, Босий побіг за його 
возом. і 

—г Верни ся! — кричав візник, досяга■ 
ючн батогом його спини. —, А її і йдеш ти! 
— гонив його панич, але Босий сказав со■ 
бі, що без свого пана безуслівно не хоче 
жити — і побіг. 

В місті було погано. 
Одна кімнатка, тай то невеличка, схо• 

ди і брудне иодвіре — і жий же тут! 
Вправдї Босий пробував бігати по мі■ 

стї, але не•авом переконав ся, яка небез■ 
пека грозить йому від тих панів, що ки■ 
дають так вправно стричком та тягають 
ся з поганою будою, і — сидів у хатї. 

Якби не кітка у сусїдн, та не пес з дру■ 
гого поверха, то можна було сказитись 
Тільки розривки і забави. Деколи брав 
його пан з собою до міста. То було зви■ 
чайно вечір, коли візки на псів не їздять 
і коли Босий виглядає прилично, бо Не 
пізнати його тілесних дефектів. Він ішов 
жваво і гордо та держав ся, як немож 
лучше, свого пана. Тільки коло яток і 
склепів з вудлиною не міг перемочи себе, 
щоби не стати хоч на хвилю і по крайній 
мірі не затягнутись любим запахом ши• 
нок і ковбас. 

Він прецінь їв так мало. На снїданє 
грінку хліба, на обід трохи якої юшки, 
гіршої від сільських помий, а на вечеру 
недоїдки. Такий харч не міг вдоволити 
його жолудка і він часом починав вити, 
дивлячись, як його пан заїдає мясо, але 
діставав малицею по хребтї і переконав 
ся, що треба вдоволити ся тим, що нам 
зсидае доля. 

Найгірше гнівало Богосо те, що за та-
ке нужденне удержанє мусїв показувати 
всілякі штуки. Він, син села, дитина волі, 
як комедіянт скакав через ліску, або як 
малпа ходив на двох ногах. А вжсж гнів 
його прибрав вид острого протесту, коли 
одного разу, в веселім товаристві, казав 
йому пан курити цигара. Босий гаркнув, 
вищірив зуби і насторошив шерсть. 

За те постив цілу днину. 
Тоді пости лунали ся, на жаль, доволі 

часто і Босий ніяк не міг зрозуміти, як 
можна перележати цілу днину в ліжку і 
не пійти на обід. Він підходив до ліжка, 
лизав панони руку і пригадував, що час 
би попоїсти. Та пан тільки гладив його по 
голові і говорив зітхаючи: „бідний, бід-
ппіі осиско!" 

Дивно буває на сьвітї... 
Одного такого пізного' печера пан зі-

брав ся до міста. Босий хотів і собі іти. 
А коли ломимо виразного заказу вибіг за 
двері, розлючений пан привів його за ухо 
зі сходів до хати і замкнув в шафі. 

Гу! Як тут темно, як тісно, як немило 
чути всілякі недоношені одяги! 

І Босому закрутили ся в очах сльози. 
Bhi зітхнув, скрутив ся в клубок і прим• 
KUYB до сну повіки. 

Приснило ся йому село. На подвірю 
грають ся свині, на толоці пасуть ся гу-
си, а від лїса• сьвіжнй вітер приносить за-
пах дичини'. Навіть баби з кочергами і 
лісничий зі стрільбою, набитою перцем і 
сіллю, здавались йому якимись гарними 
і зовсім приличними сотворінями. Аж туТ 
з сусідського подвіря вибіг Лиска, това-
риш його молодечих літ. „Як ся маєш, 
Лиска!" гавкнув до нього Босий і зір-
вав ся з місця... та в тій хвилн щось грим-
ну.іо, кинуло ним і привалило його чи• 
ИОСЬ мягкнм та немилим... 

Боснії прийшов до себе аж тоді, коли 
вернув пан та почав підносити шафу. Той 
невинний сон прийшло ся йому спокуту-
ватн гірко. 

„Сату!" сказав на другий день пан, 
вибираючись до міста і заложнв псовн 
якийсь рсмтйь на шию. Босий врадував ся 
страшенно, думаючи, що иійде зі своїм 
іаном на прохід так, як звичайно панські 
їси ходять, а угнмчасом пан пхнув його до 
пафн і прийняв тим ременем до кілка. 

Босий здурнїв. Чогось подібного з"ов-
:їм не сподївав ся. Прецїнь то чиста мука. 
Стояти так в одній мірі цілими годинами 

є ворухнути ся — се прямо немислиме. 
1 він почав з розпуки вити. Зразу ги• 

жалібно, якби грав на флєтї, потім 
іраз голоснїйше, якби його зуби болї-

а вкінци так, якби хто з него кишки 
торочив. 

Жалував ся на пана, на долю, на всьо, 
жаль його був так щирий і голосний, 
з всі мешканці з цілої каменицї зібра-

ли'ся під дверми. 
„А будеш ти тихо!" — кричали одні, 
„ти облуплений чорте! встїкбись ся!" 
бажали другі, а треті доповідали, що 

через дурного пса жити не годні. -
Се так його обійшло і так вразило, що 

він ще гірше почав верещати. Сам собі 
вав ся, відкн в його горлі беруть ся 

такі тони. Навіть тоді, коли лісничий впа-
кував йому в живе тіло сіль і перець, він 
не дер ся так страшенно. І мабуть той йо-
го неможливий вереск змінив загальну о-
пінїю під дверми. 

„Бідний пес" — говорили одні; — пев-
но з голоду здихає. Деж то, такий „мен-
дик" сам не має що їсти, та ще невинне 
сотворінє мучить". 

„Вибажім двері! — радили другі — 
пустім його на волю!" 

А ще инші хотіли посилати по сторо-
жа і дати знати на поліцію, бо такс зну-
щанє,над псом противить ся регуляміно-
ви товариства охорони зьвірят. 

Та на тім і скінчило ся. Босий на хви-
лю втих і люди розійшли ся. 

Години лізли раком, бідний пес почу-
вав в собі такий біль і таку утому, якби 
всі баби з цілого села гонили за ним з ко-
чергами. 

Він перебув вічність. 
І вже думав встечи ся, аж на коридори 

залунали чиїсь кроки. Босий потягнув но-
сом і почув — запах коршми, вепрової 
ятки і трафіки, всьо разом.- Біда! В такім 
настрою його пан бував звичайно дуже 
лихий, казав йому показувати всілякі 
штуки і за найменьший непослух бив, ку-
дн попало. Але най буде, що хоче, бо гір-
шс вже не може бути! F він попав наново 
внтн. •І знова зразу якби грав на флетї, 

потім голоснїйше, якби його зуби почи■ 
нали боліти, а вкінци так, якби з нього 
шкіру дерли. Не чув, коли увійшов пан і 
почав його ліскою валнтш „Най бе! Най 
мене вбє! —■ думав пес, -^- бо лучша 
смерть, ніж таке жите!"' 

Але смерть не така скора, як Босому 
здавалось... 

З паном прийшов його товариш, ма• 
ляр, від котрого все було чути запах олію 
і квасного молока, а котрий грозив, 
вималює Босого і пустить в газети. 

Сен вхопив пана'за руку і почав його 
вговорювати. 

— Дай спокій, чоловіче, за що беш 
невинну собаку! 

— Невинну! —- верещав пан. — А чо 
го-ж, він виє на ціле місто? 

— Бо йому зле. 
— А хиба мені добре? 
— Ну, правда, але ти чоловік, а вії• 

пес... Диви, якже ти його нсмилОсерно 
привязав. Таж се прямо гріх! 

— Я йому всі кости иоторощу! — кри■ 
чав пан, вимахуючи здоровим костуром, 
- я його на' винне ябко зібю! На що він 
мені шафу перевернув! Я ного за те мушу 
прнвязувати, щоби не-брикав. А зрештою, 
хиба я його за собою.кликав, хиба я йому 
не казав верни ся? — Остаточно — заклю-
чнв відчиняючи чемно двері — господин 
Босий мають вільну волю. Коли їм у ме-
не зле, то можуть собі іти, куди хочуть, 
прошу! 

Пан стояв елегантно, вказуючи двері 
і чекав відповідн. 

Босому, якби хто полуди з очий зняв. 
Справді! Він має вільну волю! Чомуж, він 
давно не покинув недоброго панд і не 
вернув у село? Чому?• 

Так, але він не знає дороги. Вітри дав-
но рознесли слід за тим возом, котрий 
привіз його до міста. А місто неабияке, а 
доріг тьма! Тай на селі його вже мабуть 
забули. Хто тепер схоче старого, зморе-
ІІОГО собак■у? А по лїсї бігати він вже за-
був, поживи шукати не вміє, перед ліспи-
чим втікати не годен... 

І Босий спустив голову та в покорі■ по-
чав лизати брудні, від кількох днів нечн-
щені черевики свого пана. 
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Позаяк се •представлене потягне за со-

бою великі кошти, то можливо, що не бу• 
де більше нагоди бачити в Шікаґо сего 
прекрасного предсгавленя. Тож стараіітс 
ся неї, хто тільки може з шікаговських 
любителів рідної сцени, прийти, а налю-
буете ся тим духовим твором, тай своєю 
ирисутностию додасьте НОВОЇ,сили і■ охо-

працї нашому - молодому 
товариству 

Бандурист. 

Ж-ЇЇУЖ■ї&УЖ■тг 

ВАТЕРВЛЇТ, Н. И. 
В НЕДЇЛЮ, ДНЯ 7-го СІЧНЯ 1917 P. 

(на Рождество Христове) 
відбуде ся в церковній гали представлене 

НІЧ ВИФЛЕЄМСЬКА 
Початок- о годині 7-ій вечером. 

Запрашаєсь всіх Українців з колицї. 

Хто хоче мати добре духовне читане 
а Різдво, нехай єще днссь запише собі 

чисто релігійний, католицький місячник 
,Місіонар". 

Річна передплата — тілько 50 центів. 
За 50 центів 12 прекрасних чисел 

„Місіонаря". 
Пишіть єще сего тижня і залучуйте до 

листа річну передплату в марках. 
Коли хочете мати оказове число при 

шлїть 3 почтові марки по 2 центи. 
Адресуйте; 1—3 

REV. ZACHARY ORUN, 
818 N. Franklin St , Philadelphia, Pa. 

ВЕМНШІР 

ПМЯ mm, 
яні має на складі 

КНИГАРНЯ „СВОБОДИ" 
Як Іванко'зроби• чудесне судно І дієт 

нороді•ну з• жінку, — Ціна 10 ці 
І. Ян царевич літа•• д• царі•нн. II. Я■ 

ца(квіі'і :ілиигануіі чортом, ваааом■ 
г■ від нього і ожевлв ся з його доч■ 
ш . — Цін•, Ю ц и 

ДРУКИ. 
Переписні картки. — 1) Т. ПТе•чевіс 

(з цортреі• Красивого), 2) Шмчва 
ко п молодім віці, 3) Ше•чеико в по■ 
води (з м•снорічяого портрета), 4) 
Родпіша хата Т. Шевченки, 5) Мог■ла 
Т. Шевченка в К•яеві над Дніпром. 
— Картки викопані в троі кольорах 

ирпкрашеиі взорамв в народних "'̂  
тивах."— 5 к а р т , . . . . 1 5 і 

Микола " 
„-..), 2) с. 
(•лужений діяч Avcp. УкраЬш, ур. 18701 
p., помер. 1911 р.К 3) Михайло Дрг 
іомаиів, ■І) Пероипеиі лнеткп на Роя 
дсство Храпове, 5) Перепне пі 
па Великодні сьв■" к•п■г■■ 
ні в троі кольорі 
рам■ в народних 

Карт■и викоиа• 
прикрашені взо• 

) Тарас Шевченко, 2) др. Іван Фран-
ко, 3) Михайло Драгомаиів, 4) Олена 
Стспаиів■а (кадет-асиірант ' вр■ У. С. 
Стрільцях, полонена весною 1015 Мо■ 

ляч■ні), 5) Софія Галечківна (у служ-
бі пуп У. С Стрільцях), в) Украілеькі 
жовніри в •ві-грійеькій армії, 7) 8$-
иорожці відппоують султанови. (Ма-
лкшок ілї Репіна), 8) Цар Петро Be-
дііг.пм відвідує українського гетьмана 
Павла Полуоотка у винниці, !•) І'еть■ 
май Ьогдан Хмельницький у його У-
і paii'.i, ЧО В Кпрплівмї, ріднім селі 
Т. Шевченка. 11) І'унтльський танень, 
12) Ко:..ік прощасть U з дівчиною ПІ) 
Гуцул в Карпатах, 14) Великдень у 
східній Галичині, 15) Вид І України. 
— Ціна їа одпу картку 5 цнт. Игї 15 
разом з пересилкою коштують всего 

1 
сячнпх внлат членів до Вратств і То-
варпств, ГіО штук 3.50 

Метрпкк хрещеня, шлюбу і смсрт■, юту-
ка З плт. 

Ппмяник за померінпі 10 ціп. 
.Іпстопі папери. Лпстч з вінлтою Т. Шев-

чеш:а, Н• .Іисенка, їв. франка. Вог• 
дана Хмсльипцького, М. Драгомапоиа 
— за штуку 2 цнт. 

Книжки для опікунів хор■х 1.00 
• 'ьш.іонтнп лікарські для юрнх членів 

Г■ратетп і Товариств З цит. 
Листові папери. На коасдім лпсті паю• 

длть ел відповідний віршик прпкраше-
ннй гариою трикольоровою вінстою в 
иародпих мотивах і три сторінок лїніо-
ваипх до ннеаня. Лист енна до мате-
ри. Лист енна до батька. Лист до на• 
реченої. Лист друга до друга. Лист 
брата до сестри. Лпет брата до брата. 
Лист патери до сина. Лист батька до 
спна. Лист молодця до дівчини. Лист 
до товариша. Лист до кума. J 
залюблепого до незнайомої. Лист 
старого приятеля. Лист доньки до „ . 
терн. Лист доньки до батька. Лист до 
нареченого. Лист сестри до брвта. Лист 

до мужа (емігранта). ЛпоЧ дівчини до 
хлопця. Лист до товарлтхп. Лист •до 
кумп. Поодинокий листок враз а ■о• 
вартою коштує. 4 ш■итп. 

Портрет Т .Шевченка, номеш.ш••не її • р-
трету і .іапного пртіп та-маляра Ф. Кра■ 
сїцького. Велнчпна ІохІО Цпліи на 
т(іива'іім напери. — Іна . . . . 2 0 ціп. 

ВТід Богдана Хмельницького до Кис•а. 
Славшій к■лв■О■ українського арти■ 
ста•увллра и. Іьаеюка. Ііолпчпнл 22х 
28 палів. — Ціна $1.00 

Портрет Тараса Шеаченка. Малюнок у■ 
країнського артнета-маляра 'гі. Кра■ 
сїцького. ВІ■ЛНЧИНЯ 22х28 цалів. — 
Ціпа $1.00 

Портрет Івана Франка, друковаішн на 
гарнім папери, величшіи МіІО цалів. 
Ціна иортрету з почтовою иерееил-

МОДИТВЕННИКИ І КНИЖКИ Б0Г0-
СЛб'ЖЕБНІ ТА РЕЛІГІЙНІ. 

Цлагословн душе моя Господа, W-
стяив оправа f 2."Ю 

Псалтир 

Збірник папкрасших піе.онь цер.. 
Лнгедьськ.'ій хор, Чаеть І 
Ангельський хор. Часті. II 

і серш 
неба. 

Друкарня 
„Свободи" 

ТИКЕТИ, ПРОГРАМИ НА ПРЕДСТАВ• 
ЛЕНЯ, БАЛІ І НОНЦЕРТИ. 

НАГ0Л08НИ ДО ЛИСТІВ, КОВЕРТИ, 
ФОРМУЛЯРІ,. НАРТИ КУПЕЦЬКІ І 
ВІЗИТОВІ. 

СТАТУТИ, БРОШУРИ І БІЛЬШІ КНИЖ-

Уридники ВІДДІЛІ• У. Н•' Свюм во-
■иниі звертатись зі всякими друка■и до 

друкариї „С••Чіади". 
ч•т•ия, ■м■т••инми, яоізаві І •с■■ог• н а шисидмГ І . . - м ™ , . , —.„., . . . . . . а „ . . 
Катальаг висиласмо я•ром, я.шіть н• адлиісу: "!&-. • M " e M " " • ^ • ■ • ■•е■мЦт• д•: 

UUSKA ККУПАІШІА Щ. Т. S2EWCZi?NKA "SVOBODA" 
168 Е. 4th St., ' New York, N. Y. 1^3 (irand St., Jersey City, N. J. 

Др. ІВАН CMIT - , 
ЛТНАР УКРАЇНЕЦЬ. СПЕЦІАЛІСТ ОПЕРАТОР. 

Д0К0НУЄ НАЙТЯЖШІ ОПЕРАЦІЇ МУЩИН, ЖЕН■ 
ЩИН І ДТТИЙ, СПЕЦІЯЛЬНО ПРОПУКЛИНУ (Т. с 
КМУ), ЛІЧИТЬ З ПЕВНИМ УСПІХОМ РЕВМАТИЗМ, 
НЕДУГИ ЖОЛУДКОВІ, СЛІПУ КИШКУ, ГЕМ0Р0ІДИ, 
ГРУБІ ЖИЛИ, НІС, ГОРЛО, УШИ І ВСІ СЕКРЕТНІ 
НЕДУГИ МУЩИН І ЖЕНЩИН. ЄСЛИ ХТО НЕ МОЖЕ 
ПРИЙТИ ДО МЕНЕ, ТО НАПИШІТЬ ЛИСТ І ОПИ-
ШІТЬ ВСЮ ВАШУ НЕДУГУ. ЗАЛУЧІТЬ МАРКУ НА 

ВІДПОВІДЬ. 

D R . J O H N SIVHTH. J R . 
327 E. 17 Stnert, New York, N. Y. 

Телс♦оі: З№утеялпі 449S. 

КОЖНИЙ CI^^!^0I^^",, УкРа'м•0ь повинен ■ати і 
даті портрети ■•дикій українських ■уші■ 

т: Шевченка. Іа. Франна, М. Грушевського, М. П•а• 
•ма, В. Хмельницького, І. Мазепи І І•. Котлире•ського. 
Величин• 16х20 ц■діи, ціна S0 кит. u 

Дорога „ 
Покорм душі. 
Покори душі 

праві (;і і: 
Покори душі, 

кіст, оправа.. 

чориій скірлній і 
Ц) 
чорній скіг̂ яній 

Ангел хрвннті•ль, в білій піст, о 
Історія Г•іґіліпна старого і нові 

аавіта, для народних шкіл.... 
ОГіширні цїшіики впсяласио кохдо■у 

на жадане. 

аоо екснресовнй ионі-ордер 
подано •у ионвлшін адресі. Моні-ордир 
належить долучити до ззиовлспя. 

Пяшіть на адресу: 

„S V 0 В О D А", 
83 Grand St.. Jersey City, N. J 

Др. І. Спіллінґер 1 
Порада і оглядини Z 

ДАРОМ. Ж 
Заст•рШ дороби в•••ій• ••ЛІЧИТИ dk 

♦е3 ужити зат•••ючик •Ік•рст• при Т 
■мочи елситрики. Р і • й . . • Ш•то № 
САуиа■і. їх• да•нї■ше ■икагали • м • Щк 
ра■Я ■ошна •нлічкти си • ■■•Г• луч- і 
■і• т■и с•н■•і спосов•и, ••з ужити Ш 
мийи " 9 - fk 

Маю т•и•- ШЦШШЧЬ " ■•"•"■" JL 
котрої моі•у ••чиїй нутро мдсь■•г• РЛ 
ТІ•• і иілнати арич■и• х•рч^И, • АРІ- (Ш 
гою машиною можу •провадити струю Ж• 
•мктричлу до тім.І мети •ама•и■і Ш 
•акіерії, які • ■ричиною •сіх ■•д•••- Ж 
гань. Т• метода •їч•■■ • й• Тіл■о 42 
мшиім■ми) •я• І я и м м • в А•■ ■■- 4 J 
ці•ита. (Ж 
Годи■■ •фім•і: • ■ои•діма, середу І А , 
пятницю ■ід 9. Д• 12. рано. Ві ■то- X . 
рви, чвти•р І суботу ■Ід в• м и • Д• 8. Рр, 
ми. В неділю •ід. в. до II . рм•.^ ^ ^ 

Сьогодня Сьогодня 
ДЕНЬ!!! 

КОДИ кождий Українець и Америці ио•ииви рішити, що жити тут "• • • • •чи ■■-
аійськоі мови тяжко. Отже ще таки нині напишіть до вашої школи лист•; идо-
жіть 10 центіи ■енстою чи марками • ми •наїдемо В■■■ п■оЛну лекцію і иодрівиі 
ко■сиеия про се, ии ш, • корот.і•в ч•сї І з • ■•млину ■.ді•я, РУЧЦМО ■••ИШ■ 
Вас заочно ГОВОРИТИ, ЧИТАТИ І ПИСАТИ ПО АНГЛІЙСЬКИ. 

Тисячі уч•нииі• сиі■члл■ нашу школу. Тисячі вдячиостий оде•ж•ні ■ ' • " • -
ших уч•ників, проживаючих майже у •сік містах Здуч, Д•рж••, Ка■ад" і Мск-
сико. Ради свосї осо•истої корвети не ■ідкдадаіт• на за■тра, а ПИШІТЬ СЬО-
ГОДНЯ. Ми ручимо пнсе■иі• за ус■іх. I у— 

Спеціядьн•і •урс ддя женщ•■ І діич•т. — Адресу•тв: 
AMERICAN PREPARATORY SCHOOU 525 W. 47П Slretl. NlW Tert СИу. 

EliasRosenthal АДВОКАТ, 
ЗВІСНИЙ УКРАЇНЦЯМ В АМЕРИЦІ " H 1 ' V l І Г 1 " Ш 

З♦йВГтМЙІтЮу.ШЯовг Практинус понад 25 літ в тутешних судах 
NEW YORK, N. Y. і перепроваджує всякі справи з успіхом. 

ЕЛЄКТРНЧНІ ВІХТІ мші ноги • теплї, ■ сухости І вигоді. Не 
ЗИМНА. ХОЛОДУ, НЕВРАЛЬПІ І РЕВ-

МАТИЗМА. Чудова иоміч ■ случаях 
корчів, іолїв і долегдивостий в ногах з 

циркуляції врови. У-
„утяждивого' почути. За-

.....ну •онь і поченс. Ціна вже 
оплатою пересилки $1,00 (н•йлїпший 

рід електричних віхтів. Цілком певні). — Шлїть наяежитість ■арками ••о гріш-
ми. Подайте'міру черевиків. — Адреса: 1 Н•іс — 

A. P. OWENS, Dep.S. , 190 Quincy St., Brooklyn, N. Y. 

HOBICTb! — ЧУДОВИЙ ВИНАХІД! 
І ДУ 

гарного і но■омодного ножика 
ванкй. Пін с зроблений на с 
хочете створити вьстрс, то д 
автоматичний гузин а вістрс 

■є гарний сцизорик, яний 
з вас ще ие бачи• такого 
як ось сей новопатенто-

іружинах, так що наколи 
іиіе потреіусте потиснути 
сам• отвирасть ся. Се с 

. і. луж• пожиточна. Хто купить сей ножик, то 
буде ма■ добру п•мятііу на до•гі літа, Сей ножии мас 
а•• вістря ■кі суть зроблені з найліпшої сТми. Кождий 
один може ним бороду годити так само •н брит•ою; біль-
ш• вістрс може бути уя'.итс де годеня бороди, а менше 
до всякої иншоі потреби. Оброба с дуже гарна, з три• 
валого мзтеріялу і з фотографією жснщини; такий самий 
як тут його бачите на пбразчу. Він с вартості! $2.50. На• 
ша спеціальна ціна протягом сего місяця дише St.50. Ко-
ли бажасте мати сей чудовий сцизорик, то спішіть си, 
бо ціна скоро пійде вгору. Памятайте, що тут не ризи-
кусте. Ми ■иси.тасмо товар той самий якпй оголошусмо. 
Пришліть 10 цнт. почтсвими марками на пересилку, а 
решту до■лстити як вам його доручать. Пишіть сойчас 
по него ■а aftpeeyt Ічфч•" 

STANDARD SUPPLY CO., 951УУ. Erie SI, D. 2, Chicago, 111. 

ОДИНОКА ХРИСТІЯНСЬКА ШКОЛА ШОФЕРСТВА. 
більше? Чому масте бути невільниками в ш•пах, VUDP Р І П 

ІОЇЧ босом і зароблпти 
;нево і висше. Україицї! Фахові робітники заробляють • 5•% •Ідьше. 
з Вас на фахового механїиа, що-

і найбільшо за• 
в Америці. Се с 
чать шоферства І 

Пощо і 

по $25 

. ИК Chalmer-., Buick. Cadillac. „Hud-
вов Super SiX-, 1916-1917 модель. Вчимо ■ 
українській мові. Також стараємось о ■о• 
сади. Харч і и•піиаис для позамісцсвих дешеі 
і стсігтовий яайсенс. Огляньте нашу шкоду і 

о! Уважайте на нашу адресу: 146— 

АНШ AUTO SCHOOU Щ;Щ^•Л) N e w York , N . Y. 
Наша школа с злучона з Arena Cbauffcrt Employment Agency І тому ми 

можемо Вам дати посаду па од•ліжаню я•йсенсу. 

Ііорхрет ■ 
Івана Франка 

Щоби прийти 'а ■оміч тим товариствам, братствам І організаці-
і ■яі хочуть сь■ятиу••ти в•мить Івана Франка концертами 

І вечерками. видала „Свобода" портрет Івана Франк•. Портрет сді 
кований на гарнім папери, •едичии• 14х19 цалів, отже надасть 
зо■сїм до прикраси концертових галь, читалень та инших то•ари-
ських дь•калї■. Пожаданим буде би, щоби кожда українська родина І 
завісила • с•оій хатї ■ортр•т Франка, побіч портрету Шевченка, І 
Хмельницького й инших визначних Українців. 

Цій• иортрету Фра■к• дуже низка, бо виносить 

j лише 25 центів І то вже з почтовою пересилкою. 
З■м••деии •исимйт• на адресу: 

, „S У Р B Q J P AV. , t 
83 Grand St., Jersey City, N. J. 

' ■-.пг№.-вмг„•..,- a . - - : ^ - : - ^A'^ift, 

• • • • • • • е • • • • • • • • • • • ф • • • • • 
МШЕІІІІСЬШДпШГжДиннІ 

ЯКИЙ ЛІЧИТЬ У- • 
. спішно ХОРОБИ т 
f ЖОЛУДКА. ЛЕГ• А 

НИХ, СЕРЦЯ, УТРОБИ t НЕРОН. РЕВМАТИЗІИ, СЕКРЕТНІ S 
НЕДУГИ І ВСІ ХОРОБИ КР0ВИ І СКІРНІ ВИЛГЧИТЬ В ЯК • 
НАЙК0Р0ТШІИ ЧАСІ ТАК, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄТЕ ПЕРЕРИВА- • 
ТИ СВО€Ї РОБОТИ. ХОРОБУ ЯАТИЦЇ ЛЇЧИТЬ без 0ПЕРАЦЯ. • 

йог• •фіс■м•с но•у машинерію д• бадани І ліч•ии хороби. Він ф 
■ ужн■•е X-Ray •т•шии■ я■• • необхідна для дікар■. П•рів• ві•йті ф 

• с у негр з• дармо тому, ■а•би переконати'чи • я м •идїчити чи ■Т, й•• X 
і він небересь лічити. . 1—12 W 

1335 ARCH STREET. J 
PHILADELPHIA, PA. • 

Ш Офи••І г•д■н• •Ід.Я•ірано до 8. а•ч у . ^ , „діді •Дд ю . М•• А• ?• " ■ • • 
Щ Г•а•сіть с• есобисто, б• иочтою я• •Ічу. Можете гов•рити по українська, ф 

І • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Доктор Васеріяан, і 

ЗД■■ невилічим•ї хороби 

Doctor WASSERMAN, 


