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СопоЗо 0*рП •« АдгІеиИцс*

0«М«го, Оп*

Чи висе рд^иа земіїя ие вьіживить иасг?

По іПіА» краю зривав сі нарАдг опускати рАдіу
зенію щоби шукати дол ві везнанбні краю ца дру-
гдіг кбнци світа, где лто ві Рбздво, а безсв'іжяа
зииа ві саий наїїій жнива припадав. Ві староствахь
чекають дюде іеВінии гронадани, просічи о пашпортн,
—
трафіки по ністочкахг торгують ністціни тижднево

по кблькасоті зір за пітеипЛ папіпортовй, а у адво-
атАвг не зачинають ся двері за іюдьни, що просіть
чі вироблень' паїипорту, котрий взбороніють сі давати
староства. Не понагають нічого предстамені урвднн-
кбві^ свіщенникбп, дідичіві; — та тбдько додивають
одиви до огню. Натоність наИгдупша и найдикша вість,

пбдсунена агентонг, що ось то архикнізь бі. п. Ру-
додь^г або архикнігині Стєфініі закдадають дл в1р<
ного руского народу кодьоніи гь Бразиліи, на котрй
треба чинг скорше йти, бо и тагь пбзнійше надиби

дюдей тантуда насидьно переселти, — таки вісти

анвзіодіть віру у народе и пбдсичують горічку ені-

їрвційну.
На шадг нена лкаретка, ігь чиста, зинна правда.

Во всіхі представдеііяхг противі еиіграціи дюде чуди,
що интедігеиції або не понияада цідои нужди нате-

ріяіьнон седьокого господарі або сена точних^ відоностей
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о Вразиліи не маіа, або (які дфдячф) встримувада емі-

грацію бЛльїііе зг обави
о утрату роббтника, які з6

взг.іяду на долю господарску.

Нка нужда у насі по седахі ; кАлько терп'кня,
висидкбві, страху переді непевнині завтра, перебуде
загал седьского дюлу, н'кіі дотягне до жннві — се
вбдчуваб диіис самі нарАді а знають по троха днше
ті я. що блізькг;, дуже біизько ЗІ нимі живуть. Середі
м'бскои рускоіі интедігенціи трвФдяють ся ще и таки, що
ДИВІЯТЬ ся НН .ІЮДІ ЧереЗІ ОКОНОМСКЙ ОКуДЯрУ И ВСІ

нужда селян ь єсть у нихі ьдино пасд'ідкомі „дфнив-
ства господаря 'Ч

Для интелігепціи треба стані матеріядьвий се-
ляньства представити ві цифрпхі. Отожь ві Галичий*
на звмжь пять міліонбві сельскои людности всть груя-
тЛві нстабулярпмхі всего 4.758*730 гектарбві*).
Ні тЛмі міігтять ся рЛлії, сйножати, огороди, дісьі
громпдскА, але такожь и мочари, неужнтки, мФсця пбді

будЛвлямії. Коли вЛдкіїнено — землю непродуктивну,
до котрої! зачисляємо неужитки, мочар'Ь, н'Ксця бу-
довляїій, по Ч8СТИ ліси громадскА, зі котрихі громади
лЛспа не тягнуть, чпсть пасовпскі, що повиннй були
бути нпясанґі пбді рубрикою неужиткАві, скножатИі
котрим ио косить ся, або котрА дають сіно здаде
,пп пЛдстІлку; дильїпе, коли вЛдкі^немо грунта ерекціо-
ипльпП (гвященпйчй) и тихі боглчіві, котрихі по-
Ісііости бЛльпіе наді 20 иоргЛві виносять; то зі по-
вміїїииі су>іи іиніить ся для саяои маси народе надо

[іцо бЛльїііс які З міліопи гектпрЛні. Се значить, що
)(Мина іосподарскп, зі пити дуть зложена, мав п є р є-

• і
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*) Г»'ктаі>і. роніїлй ся около о/йя'ь чвертей ворга.



с « ч н о около три гектари грунту. Щоби знати к(^ іько

родина ЗІ пяти душь Зіожена нав доходу зі такого
грунту ііогдяньно на циФру перес'Ьчвих'ь уродха'кві
ві поол^днбнії десятидіїтю.
Не увзгіяднібно того^ що шеста часть грунтбві

седяньскихі дежить тодокою и беремо за п(^дставу ра-
хунку, буцімто ц%да просторонь грунтЛвг, отжежь на-
віть и сФножати и надо продуктивнй пасовнска, буда
обсВяна найвартн^йшиии пдоданн то всть бідині збб-
жені. У нась в-ь Гадичіін% виносиди пбсдя дагк ста-
тистичнихі перескчнй уроджа'В пшениці, жита, ячиеню,
вбвса ві дИтахь 1 882— 181)1 округдо пЛвосьна сот-

нара нетричного т. в. 750 кідьогранбві зі гектара.
Чисдячи седмнске зббже по 5 здр. за 100 кідьогр.,
буде пересВчна вартість Ьгиііо ц^дои продукціи зі гек-
тара: 37 здр. 50 кр. На родину зі 5 душь вартйсгь
ц'Вдои продукціи Ьгиііо виносида ві остятнбні де-
сятидФтію 3X37*50 Зір. = 112 здр. 50 кр. Аде госпо-
дареви пдодбві своеи зенд^ нро'Всти не вбіьно.
На самі засуві потребує дишити "^а З гектари

(і кбрцФві збАжа вартости ЗО здр.; податки, наєиі або

утримане худоби робучои и инвентара мертвого вине-

суть ЗІ 50 Зір., — а остадихі 32 здр. 50 кр. мбгби

господарь изі своєю родиною, яко запдату за ц^дорбчну
пиіну роботу кодо грунту и проценті вбді вартостн
свого майна , згужити на прожитокі (їду , убране ,

опаді). Мбп би, коби не потреба спдачувати довгйві,
коби не асекурація, конкуренція до шкоди и церкви,

пбдтримовапб будинкАві господарскихі, випадки вь ро-
дин'В подученй ЗІ коштами (уродини, сдабдсть, вескдв,

смерть) такси спадщини и иногй иніпй.

Кбдькожь вдястиво дишаи ся господпреви осьмо-

иорговому) то значить по просту пересічному нашому



господарем, на орожнтогь? Оті пару риньскяхі на

рАкь або
яп збйіе СІ кілька видаткАві наразі, на

принірь кажуть ставити наразі муровану церковь
и шкоду, то не дніиень н'кчоги ся не дмшить, аде ще

грубо задовжнти ся треба.
Ві тихі цуфрахі дежнть

кдючь нетбдько до еніграціи, нетбдько до зрозун^на

■атеріїдьного подоженя нашого дюду, аде така до поро-
зуад^вя подоженя цідого народу. Оно таке: Що най-
венте ІЮ на 100 вс«хг рускихі душь ві Гадичині
ве вав ЗІ чого жати які не заробить на обпіарй

двЛрскиві.
ЗарЛбки ЧИНІ разі стають р'бдіїїА, разі що дюда

робучого навножило ся, по друге що пани а ще час-

туйте пАдпанки безі потреби спроваджують на жянва
^ю^ей постороннихі , щоби своиві докучити, в що

обіїїлрм двАрскй запровадиди ватини які паровй ноіо-
т)іьва, сівачка, жниварки, котрй вАдобради дюдені

зпрАбки. Ціна роботи на.ивичайно низька, ві жаднАні
рпііі на повне утринаве поодвнокого чоіов'іка а не то
що родвни не вистарчать. Люде вигіядають посіпака
зо двора, ЯКІ якого спасителя, щобм буві даскаві за-
кликати на рі)боту, ВІЄ щаств се : заробити за день
дві три ніАстці, а нісцява а часава дедво кАдьканай-
цять креИцарАві, лучить ся разі або два рази на
тиждень.

Отжежь такі: о заробокі трудно, грунті дав
тА.іько хАснп, що дпхі наді годовою и закришку до

б<)|(іцу
— тону люде тратять розуві и рвуть ся до

безглуздои евігроціи ві Бразилію.
Не можна міряти тихі посту пкАві, що чодовікі

сповняє вь роспуцИ вірою звичайною. ІІокн буві ин*
іііШ вмхАді, то нпрАді радиві собі розувно. До не-
дпвна иістцеві ііриб'іжища для надніру дюдноста була



Споіучевй Держаїу вг пдвібчи^^й Амріц*. Тааг %хшлш
ваііій люАь на заробАткн, працювал рАкг два иАі» часани
и довше а гроіи% сдади сюда аа господарство або
ЗІ собою оривозади. Ві Америці заробдіда иашй дюде
пересічно по 2 здр. 50 кр. денно, тожь хоть танг
жнтв дороге, ножна будо прецИнь роббтнніовн сврон-
нону, ігь нашь, заощаднтн гроша. Поратувам та Ане-
рнва пасі, богато господарствг очнстиіо ся аг довгОві,
богато зускадо вапітал, необходнний до кождого пбд-
двнгнені господарства. Аіє на нещаств тан% ся заробки
урвали. По вуставі ві Чіввїо вг році 1893 наставі
тані небуввіУЙ застбй ві пронмслі, стануін ♦абрнвн,
ограничено отжежь и вудобуванв угля каніпного, по-

трібного ві ♦абрмкахг. И таношвй м нашй роббтннвн,
що буди танг головно ві копальняхг угля зайняти,
стратили роботу. Нашй нусіли вертати ві значнбй части,
а и теперь танг блвзьво 800.000 роббтнива вг Спо-

лученухг Станахг безг занятія, нена одже по що танг
іхати. По такбй крмзі пронуслг танг не скоро ожи-
вить ся.

Щожь теперь діяти? Стелить ся передг пани три
дороги. Періиа поліпшати господарство, щобу и уро-
джаї и чнстуй зускг зг землі пбднести. Друга шукати
поплатнійшихг ааробкЛвг. Трета : вуходити на посе-
лене до краівг, где ще суть або цілконг вбльнй зенлі
або где норгь доброи зеилі за кдлька або кбльканай-

цять реиьскихг купити ножна.

Ббльшй уроджаї ножна осягнути лише
коштоиг ббльніихг нскладбвг капіталу.
Теперь же, коли ціяу продуктбвг господарскихг спа-

дають, якг разг найгбрша пора до заводжена накладо-

вого (интенсивного) господарства.

Організація заробкбвг
— то поле ббльїііе надійне.



ЯКІ двігвеяв господарства безі капітаіу вамадового
и ВСІ нашй сили повиввісьно звернути вненво ва се.

Тугь СІ покаже, о скблько интедігевц'і здужав повогчв

вародови. Свіщенввкв поввввй (щобу ве входвти
ві суперечь ЗІ ивтересавв свовв гронади , даватв воій
селнаві ва спблки, а(к) вубравши соб^ що вайіучнівхі
роббтвикбві пбдвисшити значно плату за роботу. Сашй

би не стратвли; а ногіо би то сі првчвввтв хоть до
налевьвого пбдвисиїева уровві піати ві сед*. Селіне
ііовяявй ві тихі справахі розвкчіутв спригь и запо-
б^г^ивАсть принайневьше таку, які Мазури. Огь вонв

провідують всюда за роботою, чи то врн жвввахг, чв

то при желізвнціх'ь, чи то при регуліців р^гь, а на

наїїіАй рбднбй зевли видирають хлібі вашині людеві.
І і нашй люде повивнй ся лучвти ві таки спблки ро-
бЛтничй (артелі), и купою провідувати за заробконі.
Ту на своині грунгВ не завадило би такожь при пу-
бличнихі роботахі упбннути ся, где належить, о тов,
щоби роботи ве брали чужй. вво ти, що за ту зевлю
податокі платять. А які ві своіні краю роботи ве
знайде ся, тогди треба би ся кинути дальше. Ні по-
близькихі нало залюдненихі краяхі які ві Росів
полудневбИ, Рунувіи, Угорщині, дальше ві Босвіи
платіть добре пбдчасі жниві,

— такі ногли би ватаги
наїїіихі роббтнвкбві пЛді пронодоні атанава, зваючого
тамоінний язикі, красний крейцарі заробити, котрий
повинсні бути ужитий на двигнене господарства. Туті
отвираї; ся вдячне поле для діланя ивтелігевцін, прові-
дувати за заробки, старати ся о правну опіку роббт-
никбві идучихі за границю а не полишати той справи
жидаиі, котрй, ЯКІ знаено, посередничать ві достарчу-
ваіію нашого роббтника до Руну ній. Свого часу ходили
напій народолюбнй студенти на вавдрбвкв нежв варбді ;
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було ЗІ того ■■ого сіаву а іало реального пожитку.
Коби такі зважало са кАлькохг, безі галасу, прово-
дати псршй роббтвнчй ватага за гравицю за зароббтвани
я хоронвта мхг тааі вдді вмзиску, була бу то праці,
акоя народі теперь потребу^?.
ІІрн нунішнбні натеріалмбні положеню селіні

€сть пирцеліції дббрі табуларнухі ножлнва лише чс-

резі такі званухі селісвихі богач'Вві, а долі власти-
нон насу народа она не дотучмть. Впрочіні ти пар-
целіціи, котрй господар* влалнуни снлани перевели,

суть по ббльшбй части ладованвні соб* на барки ббль-
шнхі тігарбві, ніжь они ножуть знести. Не завадвть
знати, що Баикі врасвуИ єсть уповноночненуЙ удклати
кредиту спблкані парцеліційнуні, наколи переводіть
парцелі'іію ЗІ увзілдяенкні иитересбві народнухі.
Реально ножуть нун* впл уну ти на поліпшене на-

теріїльного положені а що за туні йде и взагалі! долі
народа :

1) Організації заробкАві ві цілн узускані капі-
талу, потрібного до двигнені господарстві селіньскихі.

2) Розунна, розважна, повбльна але стала оніграції
надніру людности ві ціліхі поселені або такі звана
кольонізації.
Головнуні предиетояі сен книжечки бсть иненно

страва коіьонізаціи.

ІІопереді всого пригадую що пбслі праві на той

державу кождону вбльяо опустити границі державу
н поселити СІ глеинде на світі, о скблько не стоить
тону на перешкоді обовізокі службу войсковои. Всікй

перепону и перешкоду, хоть ножуть бути часанм спа-

сительнй навіть ди охочихі до еніграціи, не вуплу-
вають ЗІ законбвь державну хі.
Зі енігруючихі голіручь ледве одені на сто ноже
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Ьі

(обитії ся до6р4»и доіК.
—
противно: емігряція на по-

(ммсіїь' нимпгйь' всегдп капіталу на зпгосподарован«, хоть

6м тляї нь новЛмі» краю ла.іи споруй кавал найіуч-
іііогії ірупту за лпрмо. Зубами грунту не вкуснніь.
Точно цифри означити не можна. а.іе все таки треба
■ііти на м'^оїцн ще кбдька сотокі ві руц*.

ІІишь не до Бразиііі^.

Икг бу мен% хто сказав-ь вг однАмг сіовФ означити,
чин «сть д.і» напіих'ь емігрантЛвь Бразидія, вАдпон%в-
бмиь: гробомь. НетЛдько гробомі всякои нлхЬ'Ь на
.іиііиіу булучнЛсть. аде таки досдовно гробомі.. Я певнуй,
що и вс«, просдідивіпи н розваживши Факту досдовно,

когрй туть подаю, прійдуті. до тоїожь переконана.
Нк-ь прі^ііпдо до того, П(о дюде вЛдії нась прочуди

ш Ііразилію и що почада ся тантуда еміграція? ІЦобу
тп порту мити мусимо ся перенести до самои Бразидіи.
То край, що дежить на другАЙ стороні куди земскои.
Мкі. вже сказано тамь вь І'Аздво діто, а вії нашй
ікііива зима. Край то ведичезнуй. такі завббдьпіки які
иі«.ііі Кнропа. Кііматії горячій По бАдьиїЛЙ части Бра-
имін заро<*.да такими дісами, щ<і хотячи ся продерти
*и*|мміі иихг. треба крові за крокомі пробивати собі
топоромі. дорогу. Грунті мочароватуй багнистуй. ві тАмі
нИчиЛм'ь горячу парить ся бодото и її гниючихі ре-
иітокі звИрячихі и росіпнну.м взн(»сять ся неідоровй
оіиірм. Тамі НІКОДИ не пмгасаи на иизинахії и на бе
[иміїм моря страшна пошесть жовтои пропасниці,

котра рАк рАчно пожира^ безі чисда дюдей. Лише горм
и нмсочину суть свобАднвйшА вАдь той хоробу На

ір>пта\і управдяють мандьоку, каву, бавовну, а тАдько

!(
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ві провінцій Парана н Сайта Катаріна, котрі іежать
бАіьиіе N11 полуднє, є троха хоіоднійше (асе танг на

виворЛті; огь такг якби аг подуднекАьі Итадіи. Ві ЇІа-
рани вже можна управіїти нашй зббжа, передовсИі
однако кукурузу. ІІробують управу жвта, аде на жито

бще видко за тепдо, бо зерно нарвб я вугдідан ікби

припадене.
Годовно управдіе Бразидіа тростину цукрову, га«

кор«я«вг каву и бавовну. Управа тухі росіинь вунагвб
черезг ц'Віий рАк-ь богато праці и заходу. До року
ІНН8 ку повали Вразидійц*» ві Африці невбдьникАві-
муринАвг. Ти невАдьники, пАдганінй бичани, катованй
н закову ванй ві кайдану або й забиванй на снерть за
найиениіій непосдухі» або запущені ся п роботі, обра-
бдяїи Вризидійцяні пдянтаціи кнву и бавовну. Якг
ясний грАнг 31» неба упаві на ді4ич1в'ь зенді брази-
ДІЙСКОИ указі> цісаря бріїзидіИского зг дня 13-го ная
ІН^8, ві» сиду котрого невАдкиицтво вг Вразидіи зА-
стадо знесене. Иь той день узрідо ся НОО тисячівг

■уринАвії
— вг Бразидіи вАдьниии дюдьни. На першій

вАдгодосі свободу покинули свои закратованй вязииці,

котрй тАлько звірского збутковакя ся наді людьми ви-
діли, и уткди ві ЛІСУ. Зі перту взб<>^няли ся прій-
няти яку небудь платну роботу на плантація хі а вг жа-
дені спосАбі не хотвли вертати до давнухі своихі
вязниць. Пдянтаціи опустопили, позарастади бурянани
а пдянтатору ледво чаоть якусь своихі плявтацій могли

задержати ві управі, реїить для брг«ку рукі робучихі
марніла. Лють ннйиїда на Іфазидійціві, ві злости ски-
нули свого цісаря ЗІ престода, але то имі нічого не
помогло. Потреба було за всяку ціну старати оя о ро-
бАтника на пдянтаціи. 'Гогду. що6у звабити бідну хі
іюд й 31 Квропу до Бразидіи , правмтедьство тавотне
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розпустило платвихі агентові по Европ'б, а ві по-
сіФдяухі л^тахі найбільше середь МазурАвг и Руси-
нАві. а заразоні почаіо на свои коиїта перевозмтм
■оренг емігрантЛві дармо. Отжежь зі однои сторопу
кріїйна нужда. вЛд^ираюча спосЛбнАсть здоровои розвага,
ЗІ другои сторони пАдіїїептуванй агентами дивоглядій
ВІСТИ про добра брозидійскй и дареннуй перевбзі мо-

реиі> запалили огонь горічки еніграційнои. бсть нади,

що той огонь потухне скоро, бо вже починають вер-
тлти назаді до краю першй розбитий бразилійскй,

котрй стратили тамі» ііослфдний крейцарг, стратили че-

р(>зі» смерть родину а гдекотрй и здоровлє. Такихі угі-
кпючим» ЗІ Ііразиліи буде чині разі ббліпіе н ояи

рознесуть иравдивй вКотн про Бразилію, котрині вже

народі повірить. На бсрегахі морі и ві портахі бра-
зи.іійскихі блукають тьісячи МазурАві и Русинбві
хотячи ся дЛстати назаді до краю, але назаді не хо-
тять ихі за дпрно перевозити. Треба би мати кАдька
СОТІ. злр. на повороті. Богато люда носл'кднихі силі
добував, тоби зо робити собі грЛіиь на повороті до
краю. За ЛІТІ колька тою хвиля еміграційна до Бра-
зиліи поверне назаді до краю, але ві десятеро слабша.
Решта ся лишить ві бразилійскЛмі гробі.
Бразилія спроваджувала людей на роботу до

илянтацій кави и бавовни, а нашй люде надіяли ся
свого грунту и жадали, щоби ихі вбдставлювапо - на
кольоніи, особливо до провінцій Парана и Санта
Кйтпріна а такожь Ріо 1'рапдо де Оуль, ві котрихі то
ііроіііпціяхі кліматі всть троха холоднійшій м можна

нпіііому чоловікови дихати.

Иидячи то« правительство замкнуло тотй провінцій
и не пускав тамтута людей на кольонім, щоби ихі
змусити йти на роботу до плантацій кави и бавовни.
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Яко преддбгь подам, що гь пхі проміціїхг пбднесди
вашй кодьовісту вторбп бунті, отжежь ббдьіие дюдей
звбдси праввтедьство не може тап оооедітн. РЛвночасно
ограничило правитедьство бразмійске чнодо вбіьнихь
біівтбві на 500 штукг нісачно, и дадо ихг до роз-
д^ду Товариству пбдг назвою світого Ра^ада. Цідею
того Товариства а вдастиво фідіи гадицкон т»го Това-

рне гва, окоіо котрои задожені найббдьше трудивг са
панг Генрикі Ввльоввйскі, д^дичь зі ІІосута, а опбсла
графі Потудіцві, всть: ограничити еиіграцію н по нож-
пости опікувати са енігрантаян. Та опіка подигав
ві тбні, що виправлюсь енігрантбвг цііуни партіани
наразі з6 Львова до Генук, черезі що .;юде не вуда-
югь ббдьше на ту подорожь икі потрібно, по друге,
що вг Генуї чи Удіне, еісгк наднорскАні ві Итадіи,
звбдкн ВИХОДІТЬ корабії до Бразиііи, упрошено одного
поіьского законника, щобу нагдідаві за енігрантани,
бо вдасне тані найчастійше трвФдап ся, що дюде че-

резі неовідонбсть або несуилинбсть рбжнухі агентбві

тратать посдіднуй неразь грбіпь. Зі останною партією
єні гран тбві вуїхаві такожь оденг подьскіїк ксьондзі
дідитй добру чи зіу судьбу зі енігрантани. На тбні
вдастиво всяка опіка кбнчить ся а на двіьше отрнну-
ють енігрянту тАїько раду, щобу пбді жаднуні усдо-
вівні не дади ся звабити на пдянтаціи ві ииніихі про-
вінціяхі, дише до Стану Сані ІІаудьо на границі Па-
рану, а то ві тАЙ ЦІДИ, щобу колись, які ся прави-
тедьство рознусіить и на ново отворнть Парану ддя
кодьояизаціи, ногди ся тантуда перенести до свонхі,

уже Дйвнійше тані осівшихі. Ві портовАні ніоті
Сантосі наді норені, ві стані Сані ІІаудьо зновь
упрошено одного подьокого ксьондза, щобу одужнві

радою енігрантані, куди и до кого мають оя удавати
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на роботу: а.іе рФчь ясна, що вг практиці добра зол
ксьояла не на бітато здасть сі ^ не буде вбйь вг
спройожности вЛдпов'Встя заданю вг вдоводміючій спо- і

сббг. тині» ббіьіііе, коли всі ти транспорти роббтнякбн'ь | |

неправду звернуть сі ві од<>нг пункті на границю
ІІярпнм и витворять тань конкуренцію о заробки. Виро
ч'Кяіі ксьондзі той те и не до-^хаві» до Бразиііи и не
зпя« тйиошнихі обставині зовс^мі.
Такі <»тже с гойно переді фвктоні, щ » дюде йдуть

іиіііень ДІЯ зарЛбкбві яжь ві Бразидію, ві усдовії
найббіьіііе некористнй. ікй диніе подуніти собі ножна.
Годі придуяати подвигу еконояичного, ві котрбні би
б\іо менпіе здорового зммсіу ЯКІ ві тбиі. По прибутю
до портАн бра:оідійскихь опвдац енігрантбві тьна аген
тЛвг. котрй тягнуть ріібЛтникАві до рбжнихі пдянта-

торЛві часами и звижь сто нидь ві гдубину краю.
РобЛтникбві іаконтрактовують звичайно на три діта,
такі що переді упдмвоні того часу риббтникі не снів

опустити свого папл. Пані достарчав роббтникови на

ряхунокі «го пдати віктуадАві и средстві до жити, при
чЛяї завпіе показує ся, що роббтникі винені панови ;
отжежь и по трохі дітпхі неряіі заддя задовженя не буде
иЛгь свого пинії опустити. Той стосунокі сдужбовий
пе далеко утікі вАді. неводьництва. НапіП дюде зани-
вають піівігь па неіпкан*^ тотй закратованй казарни,
ві котрмхі давні йте неиікади невбдьники-нурини,
и ві кптрихі по к>тахі сще дежать огидни кайдани.
Коди переді кАіькоиа дітани злконтрактуваві якийсь

ЖИДІ Гуиуібві до роботи до пана ві Рунуніи, а пані
той дяфаючи. що ІЧаудм за границею жаднои справед-
і»восіи не знайдуть, кривдиві ихі дуже, такі они но-
чею покину.їй того панн и утікди черезі границю на

наїиу сторону. Могди утечи, бо Рунунії граничнть
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ЗІ наїїтіг кравмі. Аіє що зробить Мазург чи Русинг
ва пічвтациїхіі гіубоко вг Бразиііи. колп «ти кривдить
оані. привикіий «ще до іевдіьннкАвг? воау са ооскар-
жить ? куди угвкяе ? Справедднвостя ві урадажі жадвои
яе знайде, бо танг навіть не на стадихг уридникАвг
акг у насг, а впрочінг они завше потагнуть за та-
аоііінині, за дідичоні. Подоженв б**зг вуходу! Поти

буде кунавг и нучивг са, поки са не зниіув надг ниаі
жовта Фебра, котра танг нвкоди не угасав н не за-

бере свови жертви.

Доста ту бідяуй господарі зазнав гбркои доЛ —
аде якг хоче зп жита дбстати ся до пекда, то нехай
іде до Враіидіи!

Грунту вг Нразидіи дарно не дають;
давнійіие, поки Парана не буда зонкнена, давади госпо-

дараяі по 2«» гектарЛаї діса не за дарио ино на

спдату за 250 риньскихі.. Вбді» того довгу чисдять собі
9 проценті. Ровночасно на конто осадника записують
почвАрною кридкою все. що вбпі зіість за часі, які
висяде на суху зенію ажь до першого збору. Зь того

наростають ведикй суми — такі що ніні той нашь
кодьоніста наві першу ниску кудеші зі кукурузи то
вже буві такі задовженуй, що зі Д(івгАві не вудізе.
Л до того першого збору дйдеко — дадеко!

Урідники, котрй Фчсують гроші на удержанв еніграя
тЛві, НІНІ тотй осідуть на грунті, тривають ихі ці-
іуня місяцйни часанн по нАві року по кАіЬкасоті
дюда наразі» ві баракахі. Люде рвуть ся, а вдаотиво
рвади ся, до грунту, а туні урядиикані ані в і го
ДОВІ ихі пускати на грунті За той ігііуй часі
ДОВГІ еиігрпніАві наростав, бо кождуй вусникі запи-

сують на ихі рахунокі почвАрною кридкою. Врешті,

кпде

момгі

скіїмі

лоти
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вАдставмм ихг до тухг коїьовШ. То пуща, лшЬ аіста^
аігв седп на кбдькавайціть надь ві окоіо. Иво д»Д
Нотокуду нападають вбді часу до часу на кодьоністбп,

мордуюча на снерть. ВЛднІраіо енігрантови 20 гекта-

рЛвг гдухого д'іса, а такого ведичь, що сокирою годт
що вліати. Треба соб-а огненг понагатя. ГОркій то

корчувокі! Нашого діса зг десіть норгбвг би вукор-
чуваві за той часі нінг таві одені. НрешгВ очнстмаї
соб в господарь кавадокг вбдьвого ооді, порицькагь
■отакою и всадиві троха зерва кукурузи. То перців
над^я; аде нехай сі не тікшнть, бо акі працююча че-
резі кбіька ЛІТІ очистить соб^ пару норгбгь пбді
зас^вг, якг ся загосподаровувати зачне, зачвуть зі него
довги за грунті и за прожитокі стягати. Аде звбдкн
таяі крейцяря взяти? Заробити не заробить, бо нева

кому. Сказано що таві пуща, нева м^ста бЛіьніого,
ііно хмГіа та Куритиба, бо черезі ню весь нарбді на
кодьоніи переходиві, тото одно ВІСТОЧКО таві взросдо.
Та и до той Куритибч вАді нов^йшихі кодьоній кбдь-
кпдесять миль, іидий край вбдд'Вдеаий вбді воря пас*
мояі гАрі, поросдихі непроходививі дісові бразидій»
скіїмі. Зі кодьоній до берегу воря, где би збАже про-
дати иоична, провадить одна

— вдина жедїзниця, аде
на тАЙ жед'азвиц'і опдати за перевАзі товарАві таки
дороги, що ніхто нею збАжа не возить. Гостинця або

дороги возовои зовсіві нева. А ту крейцаря треба не
тАдько на спдату довгАві, аде до хатм и на господар-
ство гдешо купити здадоби ся. Ьі Парани Фабрики
жпднои нева, все треба зі далека черезі воре спро-
ваджувати. Кожда річь опдачув на границі дуже високе
цю, а НІНІ дАИде ва кодьоній, то ціна за кожду річь
такі паросте, що у насі би чотири рпзи бАдьше за
тотй гроші накупиві. Оті проста сокира, що у іасі

?

її
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за 40—50 кр. іупт, тааг ммтуі трі шеїчі аб-
с«аг соп раїебп, що м мші гроші міиаде Хіазмо
чотару ир. Іііап кольоііето!
Ніхто аг Парагк ае гадівг, щоби сі галцвй

юловіспі іапрааду добре шшми — я іе аобачт;
тбдьжо аь даавугь іоімміїхг вбді Курішбою, где
бдісше до сИта, где безуставво вереходт вще іові
евіграті, тамг гдеікй коіьовісту доробада сж где-
пого аеетау. Взбогатаді сі тУві бімімві« іотрй че-

11 реп Курітабу переходіть на іодьоаіа. Аде, іп іе
буде бблше дурнухі, щобу їхааа п кодмнім до Па.
реіу, то а ти іоімвісту пбдг Курапбою сппцав%к>ть.

Була танг аг Параві аа аольоаіа аудрійіві абдг
Русавбаї а Мазурбаг; було 6.000 Нінцівг, іотрі
пробувала ся поселита аг літахг тусічь абсіасогь
сіндесітбні третбаг, четаертбнг, але тотй скоро аро-

I
відала, що варта ціла Парааа, а повааулі еі. Пбшлі
дальше до Лргентааи, тваг зявйшлп добрі венлі, світь
отвертуй, а твні сі красао загосподврувала.
Ворочінг, вще разг кажу, теперь я до того добра

не пускають, лише ібді разу тягнуть аашахі на ро-
боту до плантацій.
На останку яаЙсуяніИща сторона їзду до Бра-

заліи : се втрата жятя або здоровля. Вже вг дорозі
■орені вбді берега Италіи до берега Бразаліа, котра
тревав три тиждні. приходить ся гАрко протерпіти.
Кровава то дорога. Хто не Іхаві на норю, дбстав
■орскон хоробу, котра обявляя ся сильнуни н надзву-
чайно прикруни вонітани. Вбді того ніхто не вбльнуй.

; І, Тобу сано про себе «іще не велика біда була. Але

ауобразіть собі кблькасогь люда, збиханухі т се-
ледці п бочці до однон салі пбдг покладон'ь, где

І
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іАжка жАлькоіа поіерхані одіі> мп іругнаг, а
радам іадао перейта ножна, а адіьіасотг тьіхі заааі
на разг вя норску хоробу: виобразйп ео6% лшли

трв ТУЖДНІ дорогі нечуаано горачоа, бо
то са прецаніг череяі рбвнваь аереіжджа€; ааій таї

обридлавуИ сворбдг аг тбві хж%ш% люаєш6ш%,

страшва задуха, що за абдражаючій брудг. Се|
такого оточева ніхто ве годевг бути здоровий. во%|
жовкнуть, хоріють^ а слабшй в діій в гивуть. ^

Накояець првіжіжають евігравти до Ріс Жанейро,^
головного віста (столица) Бразвлів. Туп одалевв
вбдь савого віста ва одабвг острова побудовавуй го-
телг дла еаігравтбвг, ві котрбвг вхі перетрвжують

*

ажь до вЛдослава ва нісце іірвзвачева. Той готель^
вг СТОЛИЦІ — на очахі цілого світа — отжежь зі Ь
енігравтанн обходать ся добре в живлать вхг весо-

ібрше. Вг дальшбяі опасі подаю вуввкв зг кввжкв
очевидця Генпля, вотруй вразг зг Дронг Санирадсквиг
їздила до Гіразиліи придивлити ся, що ся танг зі єні- -

гравтави дів Овв задивляють ся на ІІараву, яко ва ^
,,пятуй край Польщі^ в діатого ве одно рожево нві ,
іірсдставлав са; тувь ббльше цікавй Факту, котрі
онн ствердила.

Отжежь пиіне паві Гевпель ві саоихі вотаткахі
подорожнухі: ,,Коли ві році вивувшбиі аі Цвітвв
свіжо прибувши евігравту почала уварати ва жовту
Фебру ві вездороабві порті Ріо Жанейро, перенесено
нхі ва часі заразу до ІІівейро, аі гору, до вісце-
воств вайже 30ВСІВ1 здоровои".

Ві тЛй „здоровбй^ вісцевоств, ЯКІ ся довідуаво .

вбдг п. Гевпля о кблькадетять аершбві дальше: ,,Діті
дрббвй вуверлв туТІ вайже асі, 100 зі горою в то

іі
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•І протігу мімаїїі^. ^Потао ікчао тремючоа.... —
ЛК01Т0В Фебру. €сть столаца Ріо Жанейро уавшіна аіо
місце соасеяіа, и той, що са тугі » оламтацій іаву
дАетав>, ушажас са за спасеного... Міого лю/цвШ хорув
т уаіраа... Беаустанао саотмкао са ао умцахі Нег-
|>6аг, ромосачяхг труаіу аа гоіовахі, ошаібусу во-
хоровяі, вогрй, ідуча бігцевг, вуаоїать уаердухг м
цвватарг^. ^Зо асіхг еш^>а■тбвг, аотрі збстал жк
Ріо Жавейро — бОдьіііа часть вувре або вувесе са
гдв ваде...".

Дбні діа евігрантбві аг ившбв'ь и%ст% Санг
ІІаудьо в ворадовг вь віяг уже ве водббвуй цід-
вовг до тавогояь лову вг Ріо Жанейро. ,,Всюда вже
ш6м% входу аадітав вестерпавуй саорбдг. Задуха, друДі>

обруддввуй сопугь првгадуюгь подорожь норску аа во-

рабів. Вг вутШ одаов саді кАдька агввовь евігрантбвг,

вотрухь ЧОДОВІВВ дежать иг шовтадахг. Ві другбй сад!
ДВІ родвву свіжо првбувшй. Ледве два дна суть аг

Бразвдів, а вже са зде вають, не вожуть іств тов іду,
що вв-ь туть дають, того маса сушевого, тухі рубь свер-
дачвхг. Сааржать са в суть вг розпуці, зг гровадою
хорухг діточокг, беїг гроша, аг чужбві краю!"
Дбвг евіграцайнуй вг Сявтосг: „Повно ту

бруду, свороду, ще гбрше ваг вг Савг ІІаудьо. ІІо-
всюдво сааржать са на вдіватг, котру й ту

— вг тбнг
ГВІЗДІ жовтов Фебру — €сть убійчій. Евігравту про-
«данають Бразидію в тухг, „Щ^ ^"^ взновиїв...^. На-
шввг госиодаравг не воже сі вг годові повістятв,
«оди вг востеді ввдать пса, або воів вадять вого зг

напіросовг — що туть всть звучайве; вадво, вева
ту Пана Бога, важуть^.
Дону евіграційнА аг савбй Парані аг Куритабв

оредставдають ся о скбдьво вожва аще гАрше. „Всі
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емігранти містіть ся па пАдіоз%, а вев%сти показують
вані зг піачемі тонкй, здерти рогожі, на котрухь
нусіть спатн вг бруді я робацтгк. Гдекотрй чеіають

тутг іже З
— (і ■ісіц'івг на вузваченй кодьовіф,

ірббвихі дітей найже не видко нежи нннв. Найстра-
швійшій ВИДІ представдів одвакг третій дбнг енігра-
ційвий, тутг містить сі 940 енігравтбвг; спдять одеігь
вадг другині трона рядами цідконі які на корабди!
повітре страшне, хори дежать нежи здоровими, наш

родить при умираючбмі: то не видунка, то «акть!

Що день виносять звбдси 4— 5 трунбві.
Коіьоиіи наді рікою Іґуассу ві Парані.

^^Смертедьвбсть ва коіьовіяхі ссть досить звачва. Вбдь
варта до вересвя, отжежь черезі пдві року, умеріо
(іипіевь ві Ріо до Патосг) ЗО осббі. Черезі одені
рбкі вимирав ві кодьовіяхі ві Парані ббдьше які
десята часть емігрантбві! Свідо сказатв можва, що вь
донахі еміграційнихі в тугь на кодьовіяхг, вивирав
до року 20

—
25^/^^**.

А щі буде дадьшеУ Не треба
жядвои смідости до того, щоби предвидіти, що тій во-
льовій змарніють ве дише задля ведикои смертедьностн
шле такожь ЗІ браку усдовій економічвого розввтку.
Ріо Неґро. Зі опису ЦІДОГО ряду страшвихь

и до глубини серця потрясаючихі видбві, яки довело
ся бачити Гемпіьови и ^го товаришамі на кольовіяхі
ві околиці міста Гіо Негро, пбдношу виді кольовіи
Сані ІІедро. ,,Чсрезі віковічний, велитний лісі тягне
ся прорубана проста лінія, досить вузка; дерева по-

вЛдсувяно с стЛлько, що вожва перейти яко тако по

вилоптаибй трошечка стежці. (Та лівів вав предста-
вляти будущу дорогу, ЛІСІ по обохі сторонахі грунта
для кольовістбві). На право вбді той дорбжки стоять

ДВІ буди. То мешканя кольовістбві. Переді одною —
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«рикритуй ікиїїсь стармнг іахонь лежіть ві тш«Ф, не-
лритомнуй зовс^ні нолодуй €ще чолов^п. всп то
Яворскій ЗІ Варшаву, роббтвигь изі Фабрмкі Шоер-
діага. Молода ж%нка зі малеіьжинь суикоаі на руц^,
залта слезанн, сидить наді нині. Ві буді не нають
нічого ІНШОГО ЯКІ одробіну чорного гороху. Зі той
гл ушф лісної треба йти по живідсть 46 кііьоіетрбві
(= 6 імь) !
Ві другбй будв поббчь баба зі дочкою, об% хори,

доперва вертають до здоровл; кбльканайцяти Лтнуй
хлопака іеяить пбді будою зі животоіі здутин які
гора; жФнки ледве ножуть говорити, такі суть осла-
бленй. Гдежь чолов^кі, путавно. Чоловікі вже пару
дней тону пдйіііові „по живло до Ріо Негро и досел^
«го не иа^. Ві Ріо Негро надубали Геїпель и Сши-
радскіА ві баракахі 1952 люда егтрантбві, норенухі
голодоні, окраданухі черезі урядннкбві, нученухі
рбжнуии горячкани, туфоиі и уіираючихі які нухи.
^Хотячи ся доківдво переконати, кдлько оФФрі похло-

нула ту вже бразилійска зенля, кблько злочнньстві

сповнили урядники, пбіплисьно на цвннтарь. Тугь гра-
барі, Н'Ьнеці, показаві нані 134 могилі нашихі ені-
грантбві, св-Вжо усупануXI ві протягу кблькохі ніся-
цфвт коли ту зачали „кольо/">зувати^ на цвинтари ; бо

„Д'кЙстно ббльїпету трупбвіспочивав, н^жь
ві ісВлбй осади прии'кщено кольоністбві.**
Хтожь счислить, кАлько ихі вунерло, НІНІ дбйшли до
Ріо Негро, або кблько ихі вунре уже на вольоніяхі?
Бо пбсля всего, що експедиція Сбнирадского д ^ й с т н о

вид'Яла, и що иншй подорожники подають, на кольо-
аіяхі такожь нруть люде які нухи. Клінагь тані,
видко, всть для нашихі людей убійчий, хоть ві іень-
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ііідіг степеви ЯКІ на берегахі нора або вг боіотвнсіих'к
доіинахі р'ікг.
Таке то пекіо на кольоніїхі ві Парані ; віє вун%.

вже на коіьовіи, еще разі повтормво, цфікові» не
пускають ; ляше висилають .іюлеіі ва роботу при плян-

тяціяхі кави ві кліватг еще горячійіііій и вездоровіній,
вь условія безг порбввавя гбріїїй, які ва коіьовіахі».
— Іздьже чоловіче до Бразидіи, бо тя дармо перевезуть.
кораблеві!

Кудажь ся кинути?

Передовсіні кождий, що зважить ся на евіграцію
ЗІ свого краю, мусить се добре знати, що той, що
собі ва рбдябй зенли не уміє ради дати^ межи чужини
людьми, ві иніііихі 30ВСІМІ обставинахі житі, еще
ме!<іііе може надіяти ся доброго поводженя. То правда,
що єсть на СВІТІ краї, котрГі ся знаходять ві безНо-
рЛвіїаня лучіїїихі вбді вашого обставинахі, але щоби
ЗІ того скористати, треба чоловіка поворотного, ціва
вого, дуже пильного, ЗІ желізною волею, тай еще зда-
лоби ся, щоби хоть троха знаві язикі того краю, до

котрого іде. Лурвий а лівивий то ино ві рускихі
баИкахі добре виходить и якусь чудесну наді собою

опіку мав, — а на іііирокАмі світі, ві дійстности,
згине ЯКІ руда мишь, еще скорше, які у себе ві дома.
Та ^ще и то скажу, що викрути вЛді роботи и язикі
гладкій, котрими у насі по селахі, хоть нужденно, але
все таки проживити ся ножва, на піирокбмі світі ані
троха не поплачу ють. Тамі ані однои години тимі не
проживешь.

ІЦо значить робота в які треба робити, щоби до-
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робмти СІ, о тбні богато звалі бу сказати тА, що їздіїа
до Америки (до Споіученухг Стандві) на роботу. Та-
■ошвуй роббтввкг живить сі васонг, товстуни суравв
аде и робить за кбдькохі гаднцко руских'ь робАтникбаї.
И напій живдічи са танг безг лорбвнаня дучше ву-

робиіи вг сиб% сиду и охоту до роботу, тагь, що по
кАдькохг тиждияхі» вже вадо що ве дорбввювадв та-

ношвувг робАтникавг. ІІрмкдадг тусач'йв'ь ваіііихг г,АчЄ'

рикавбвг'* дов-вві» заразовг, що надзвучайяо вада ву-

датвбсть роботу господаря у васг походвть Ук недо-
статочвого вбдживдюваня ся и зг того, що
дуже низька пдата ва роботу знеохочує до
■ сі. А ііоіАвг дюде привукають до днч робучого,
аг котрбаг «сгь три чверти спочинку а дише четвер-
тина роботу, — и дадьте вже и ва вдаснЛвг поди сани
себе такою роботою ошукують. Здав ивг ся, що нігде
■а свігв и бути инакше не може.
Кодижь тратить ся робота полдатнійша, акг орн

будови жедізниць, то нівг ваіпй огдянуть ся, а по-
хопд^гь ся, яка то вав бутв робота, то вже заскочуть

Мазуру и Итадіяие а вашй двше дивдять ся и дивують.
Отг и теперь при будові жедізниці ТернопЛдь Острбвг-
Гадичь кто робить? Мазуру, Чехи, Итадіяне, сдововг
ВСІ, дише не напій. Ставали тань декуда и вашй. огь
в. п. кбдькохі» зг седа Купчинець. Робиди онн цідуй
туждень по свовиу пАдпираючй русвадяни бороду и за*

бавдяючи ся безконечними розвоваии. II що ся показадо

при тиждиевАвг обрахунку У Ото чужй зробиш тЛдьво,

що иві» за день вупало пдатні по рииьскону и ббдьіне,
а вашй заробйди по 14 кр. па день!! Розувів ся, що
такихг робАтникАвг предприввці ані видіти не хотять,
бо онн висять роботу вукАньчити на означенуй тервівг.
А прецінь тавй сани дюде, що тугь заробдяють по 14 кр •»
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т ихі судьба кяяуіа іо Америкі, где иншом піапі"
■еяа, іиіііе вАл штуки (яа аккорді, не вдді дня, лише
іАді того, що ся зробить), заробіяіи тані по іібвтреті
ринігкого денно. Огь то такі: якбисьте жогкли чодо-«|
віка научити пливати па піутонькЛЙ воді, то не схоче

порядно весдувати руками и ногяяи буде ся ванг ву- іі
навдяти, буде ся бпвити, и не няучидибисьте бго пду-

вати пні за рЛкг: — аде киньте 4;го на гдубоку воду,
где неяа часу нудровати, ино треба вбді разу пороти
руками и ногами воду, бо инакіне смерть чекав, —
о ! то побачите, які вЛні буде брити ся щиро до пди-
ваня. Іп.інчина то та пдитка води а піирокіН свііте,
то гдубінь. ві котрЛЙ або будеіпь імиві або згинешь!
Нехай же ся не пускав на ту гдубИнь той, що пду-
вати ан% тропіка не умне.

ГтрпіііниЙ юсв'Вді ЗІ Нразидігю, котрий до теперь
коїитув житя кЛдькп тьісячой дюдей а руини :іі кАдь-
кад<'снть тмсячь люда изь Галичини, поучиві о тАмі,
що не можпа мускати ся па сліпо, лі завязанмми очима
\оть би до леклй, кобм иио зі дому. Треба мати до-
кладпй вИдомости о краю, до котрого виберакіпь ся

па еміграцію.
— Особдивожь топи, коли хто виходить

ЗІ ьрпю, щоби осисти на грунті ві чужині, той яу-
ситі> знати, ивіП таяі 1^ кліматі, 2| якП землі 3) об-
ставінім господарскА, ціпи головнихі ііродуктАві го-

споііі|ігкихі ЯКІ збАжь, худоби, масла, сира и ин. якА
комуі.ік.іції, якій збиті продуктАні (продажь), тамопіний
спосАбі упраїш рАлі, 4) якА стосунки кредитовА, Г

>
)

яка

суспАліїнАгть. яке правительство, чи розумне и справе-
дливе їй оіпуканьчі* и розбиіііацке які ві Америці по-
луднепАЙ. іЬрази.ия, Аргентина) йти.

А що ьождий ЗІ тихі краіві. до котрихі люде
тягнуть ся па кольопіи, всть величезний, а гдекотрі

і'
Ц
І
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зг ніхі ікі Сполучені Стану, Канада, Сибнрі таїг
великій ікг всі европеИсвй державу разонг, иовусші
обставину ві рбжнухі частахг рджнй бувають, тожь
треба докладно знати где, вь акбй околиці порадно бу

було осксти. Ві ПОСІЛ0СТЯХІ росШскихг ві Азіи,
ві котрухі зо ДВІ Европу бу са нонИстило, єсть
клінагь такг рАжнуй, що на полудни бавовну управлі-
ють, а на пбвнбчнбнг всході земля сподонії черезі
ЦІЛУЙ рбкг замерзла а ві січню духі мерзне ві по-
вітрю.
Зі краіві, котрй СІ кольонізують, можуть входити

вг рахубу: 1) Аргентина, 2) Австралії^ 3) Канада,

4) Кавказі, Г
)) Полуднева Сибнрь, (і
) Сполучені Стану.

Аргентина. Та сома дорога до неп, що до Бра-
зилія, лишень і:ще тропіка дальше. Клімоііі безі по-

рбвнаня лучшій и вЛдповіднІйіііій для нашихі людей,
ЯКІ вг Парані бразиіійскЛЙ. ПАді горами Кордилврами
такій ЯКІ на нашАмг пбдгЛрю, на ІІампась близше моря
атлянтицкого такій які на Украйні. Зеилі такожь безі

порбвняня лучній ЯКІ бразиіійскй, напринірі зеилі на
степахі яргеитиньскихг ві нІчАиі не гЛрііій вАді Ч(ір-
НОЗЄМ4І украипьскои. Гандель збАжоиі бЛіьіііе оживле-
НУЙ, и починав ся уряджувати на ладі пбвнбчно аме-

риканьскій. Арп'нтиііо ужо теперь вувозить близько
15 міііонЛві кбрціві пшениці рЛчно (18!)3 р.) а «сть
всяка палія, що зі кождимі рокомі чисдо тоя буде
рости. Худобу за для дуже далекого вАддаленя (місіць
їзду кораблені) не може зі корустею дія себе ВУВО-
зити до Квропу, такожь бити іптуки (иясо) замороженй,
хоть пробовано везти до Квропу, однакі трудно, щобу

пАді ТУмі взгіядоні могіа міряти ся коли Аргентина
зі краяни безі порАвнаня біизшиии, які Канада, Спо-
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іучеій Стми а коіись, ікг буде укАнчена жед^анца
свбарсіа, ьг подудвевою Сабирю.

За ля того дуже ведакого вбддадеая вбдг Европм
ісКна збЛжа и худоби на нісца суть дуже низькй;
а господорф ведикихі зискЛві зг морга не мають. До
того гроті аргентиньсвй, ікі и бразадіИскй, топерь
вг Квропі на до вартП, и надо шо за ведику суну та-
яоііінихг грошей дбстати ножна. Правитедьство арген-
тиньскс, то значить урядники тантеЙшй не богато угвкдн
вАдь бразидіПскихі.

Емігрувати до Аргеніини бувг часі» до року 1890^
бо до того року провитедьство таноиіне попирадо ко-

іьонізацію и перев(»зидо енігрянтАвг дарно або за зни-

жену и%ву. Лдс вАд-ь того року кождьй. щобу хот^ві
тпмь їхати, нусівг би водичезнй кошти такі дадекон
подорожі самі понести. Кодьоній ипШихі ві Арген-
тині не нп — о еміграцій до Аргентини не ноже
бути мови.

Австралія. Значно дадьша вАді насі, які Президія
и Аргентина зь той причини коді^онізація тамтуда звер-
нути ся не може. Правитедьство тамошнє ані даремного
перевозу ані зп зниженою ціною не подп«. Ціни ро-
бАтника вьісокй. Язикі ангдійскій. Правитедьство ан-
гдійске.

Кпнаді^ н Сполунеин Стонм обговорино разоні,
бо дорога до нихі однока и богато зі собою вспАдь-
ною миють. Канада гранпчпть на цідАЙ широкости Ане-

рики пАвнАчнои, вАді оцеану Атдянтицкого до оцеану
СнокАйного зі Споіученини Станами. Кі загаді кді-
маті ві замешвадАЙ части Канади зиннійшіИ, які
ві Сподученихі Стянахі, хоть деякй провінцій Канади
які Кодюнбіи и подудневе Онтаріо нають дадеко да-

«.,

^:
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гбдвйішіИ я пЛді. всікиаг югімонг дучшІЙ іііаатьт Стаяу Дакота, Міввесота, Моятава в ввші.
Насг обходить вайбАльше тота рбяввца, що Сио-

іучевй Стави густійте аавешкавй я дарво зевлш таяь
вИгде яе дають, пбдчась воіи Каяада яадзвучайяо яадо
заіюдяена, саве теперь кольовізун са в одержу в ся
таві зевію вбді. правятеіьства за дарво.
Нині всть Канада одияокяяг вравяі яа сгіті,

яг котрОвг дАстав кольовіста зевію в то аг звачвАві

вросторі за дарво, а вг котрАвг кодьовізація добре
удадхева правильно и зіі пожиткові дл освдннкбвь
яоступае.
Вг Сполученухг Ставахі, котрй навг уже не

воввва, божь тАлько люда вАдг васі Издило тявії на

заробки. вожна в-ь деяких-ь Станах'ь дАстати зевлю вще

дуже дешево, бо за кАлька в бо кАльквнайцять долярАвг*)
за аирг*^*). ТАлько що тавг вже купою осідати не
ножна, але ОАльиіе поодиноко. Вь такихг условіяхь
ноже втринати ся лише такій, що знав добре по ан-

глійски, в СОВІ потрафить собі изі всіиг дати рвду,
чв то 3% продажею продуктАві господарскихг, чи

зг купвовг и спроваджеявв'ь знарядАв'ь господа рских і
або одежі и т. и. Вг Сполучених^ Ставахі, вг ко-

трихі образованв народне вайвисіпе изі цілого світа
стоять, суть гдеякіи особливости, дуже користнй. По-

передь всег(» иевп ппно, неня господаря, неяа жида,

такого ЯКІ у нвсг, всть лишь саяй обивателі держави,

вотрй ЦІНЯТЬ ся пЛсля видатности ихь праці, и пАсія

навтку добутого працею. Але тані иашь чодовікг,

"І Доллрі> около дна я іювг илр.
') Акрі := 4(» аров'Ь •= тропіка больше якь дв* тре-

твам норга.
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яко саіостАИімй оредорісіець чі госоодарь, нус№ би
■удержаш вспбвмводиіцтво (соперніцтво, іонкуревцію)
■вшвх'ь иародбвг, о мвого вАді нкшого смдьнМшіхг,

проворвіИшйхі в спосдбвФйшвхг. Вороч'кві ві Ств-
вахг кожда вародвбсгь вєсіухвво своро вуваро-
довдюя ся.

Кава д а єсть такі веівка, які ц«іа Бвропа аде
тАдько поіудвева 9% часть вздовжь граввці зі Споду-
чевиви Станавн вадаа ся пАді управу збЛжа. Ві тбй
лоіудвевбИ части іежать слідуючи провінцій: 1) Кве-
бекі, 2) Овтаріо, котрй яко тако суть залюдвенй,
а дальню тій, ві котрухі дають вАльвА грувта т. в.
3; іМавітоба, 4) Саскачеваві, 5) Ассівібоя, 6) Аль-

берта, 7) Колювбія, та у«е наді Океанові Спокдйвиві.
Ціліська Кавада вав о Р/| віліова вевше люда, які
наша Галичина и то ббльїііе які трв чвертв тов суви
веіпкая ві Квебекі и Онтаріо.
Кожда провінція Канаду ває свою власну управу,

а ціла Навала валежить до Англія, однакожь власті
Авгліи ваді Кавадою (їсть дуже валенька. Кавада всть
вайже СОВСІВІ савостбйяа.
Які ві Сполучевухі Станахі, где одно н'ксто Чі-

каґо ббльпіе на свои школу вудав, які наша ціла Га-
личина, такі и ві Канади школу суть досконалі.
Ві пАвнАчнбй Авериці взагалі школу суть того рода,
що хто скАнчить тавошну школу людову всть чолові-
кові образовавуві и иожс доступити хоть бу якого

уряду.
Почту суть тані ві кождАві селі; зі найдальшого

закутка Канаду листі писаний до Львова ишові 17 день.
Кліяагь ві рАжнухі частяхі Канаду рАжнуЙ,

ві провінціяхі, ві котрухі дають вАльвй грувта, дуже
подАбвуй до вашого кдівату, лишень по бАльшАЙ часта
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•МУ бушшшпь шщб остріМшй. То мто мі|иівді м всть
те прікре т •% Еіропі; бо морову пшь всегда
сухй, Аіе тераоветор% по бдіьшбй «мсп попаув ■■вшу^
вісцшіі мачіо пішу, тевоератур/ іп у іасг. То
явво иасіе встрвмуміо до іедама (■■енво тап доіго,
вога буін вбдиіі мвді п Ставазп) ваїшй ва ворозі
вароду ібді кодмвізацін Каїаду, тувг бДдмве, що
одва іовоавіі торгуюча Футрава (Ни<І8оп-Вау Сошрапу),
до котров той цідуй іугі сгйта вадежавг, старада ся
всапвв соособава в пересадну вв вютівн вбдстрашу-
ватв дюдей вбді оеідана таві, щобу нхі Футряяуй
геиюфтг ве попсуві ся. Вг посд^двухг дітахг одваві
оапіввві ся дуже рухі евіграційвуй, особднво изг Спо-
дучевухг Ставбвг вдуть госаодярй, вотрувг ва яхі
грувтахі вже уроджаї почади вевшИти. Ддя пасі тото
зввво ягь ра» воже бутв запорувою поводжевя на-
■вхг кодьовій, бо вявшй ва знвво вароду отягають ся

ваддя вего, в тавь в^водв вбдг вяхг густо ве буде.
ИтадііВ'ь ав% Фравцузг таві ве лбйде, Авгдів-ь досуть
веохотво, тбіьво Нівець, Швогь, Шведг в Яввесь
зг Споду ченухі Ставбвг зруїіівдв са теперь до Каваду.
Аде тавого твердого варода, вотрову одевг вожуи

а часто в одвй чоботу на всю родиву вусять вустар-
чвтн, що ві трфсвучй ворозу перейде ся зг рознятою
ва грудехг сорочвою в вічо ву ся ве стане; тавого
таві нева «ні одного. Морозу няшь господарь не бо-
вть ся, коіи ва« подостатвоні опалу свого в.іасного,

а воже наОнтн соба заяц^ві та іисбвь на Футро дія
себе, вбіько «ну ся дише сподобав. Тані ніхто не
вая осАбнухг ііривіів'Вв'ь ва подьованв и рубоіовство

а звірина и руба и дісь нядежоть до господареві.
На вовувікацін то «сть дороги рбжного рода

вдадуть таві дуже ввого гроша, яві и ві Станахі
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С|1о^учеяу.\г Жеі*знЛ д<фоги суть всюда, где суть
ікй осяди, а то по просту ддя того, що танг напереді
6уд>ють жед'кзяиию. а потАиг доперва дюде вздовжь
неп оскдяють. вг.ть одна сдавна жед^зниці вбдь оцеаву
до оцеану. котра ся тягне впрость черезг 5.767 ниіь
ангдійских-ь, а вбдг неи розходять сі ві право
N вг л%ви вЛдноги. Вс%хі. жед%зііиць всть вг Канад*!
на 1Г) тисячеЙ нидь ангдійскихь*) Канада нас доско-
надй воднй кояунікаціи и на удосконаденв тихі кому-
нікацій вдожено дуже нного конітЛвг. Тині вдасне Спо-
дучепГі ('піни и Канада бють Еврапу, що свонни ко-

■унікаціями скоро, акуратно и дуже дешево кидають
свои продукти на европейскй торін. Тотй провінція
Канади ві котрим» дають дармо зендю кодьоністані,
лр ідукуюгь при 200 тисячний ^юдности о5 ніііонбві

ЛуїиЛві збЛжа і'Лчно^^). Ііронисдіі Каявдийскій розвм-
вав ся дуже хорошо, и туті много дюда, котрй не

затпуіпснй зг якои небудь причини при рОдьництя^
дуже писокй, ЯКІ на нашй стосунки, знаходять заробки.
ІІдатня робЛтника пересічно вще висша які ві Ста-
нам Гподученихі. Самй тартаки достарчають рбчно
продуктЛві ві вартости 12Г) мідіонбві здр , міини за
12Н яіионАві здр., Фабрики сира за 25 мідіонбві здр.,
Фабрика обуви за 47 яідіонАві здр. а цідий ряді ■■•
шихі гадузей прояисду такожь причиняв ся до богац-
тва краю вь вАдповПдноЙ степеня. ВартАсть продуктАві
проиис.іу Канадийского випосида ві р. \Н\Я одеві
мі^іярд^^'*^*^ здр. КрАйї рАдьництва вАдзначасі ся Канада

1 1
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^) Миля англіАска троха монша лкі чверть нашои милі.
*'^) ]>ушоль •» чвертка на 9 гарцдві.
'*"^*і Міліярді = 1000 міліояАві.
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передовс%нг свотн л^санм, багацтво» рмбі ■ кооаіь-
■ііи. Самихі рубі» вуносіть зг Канади за 23 ііліо-
нбвг Зір. рбчно, не рахуючи вартостя того, що спо-
живав сл на н'Всци.

ХІарубокг при господарстві бере крАні удержані
зву«ь 60 Зір. місачно, а найнатий на жвнва вагіть
до 1(іО здр нвсячно врязі» зь удержанвні. Розумів сі
треба унити робити по ангіійскн, и говорити по ан-

гіійски або бодай по нінецки, бо ві Канаді дуже бо-
гато водьоній нінецкихі.
Ягь аг Сподучених-ь Станахі такі и вг Канаді

тутейша тагь звана иятєіігєнція не здаіа са на нічо,
бо тані вг кождАЙ гаіузи мають своихі даіеко спо-
сАбнІйшйхг и ііпіііе виобразовавихі.
Пнтеіігеятний чоіовікг вАдг насг, ікби тань прн-

їхавг, а не хоче зі гоіоду згинути, нусить сі сейчасі
брати до простои роботи, я. пр удяці занітати, ка-
■інв товчи, при ЧІН1 простий господарь ббіьиіе вАді
него заробить, отжежь пАсіі анериканьскихі понітій
бАіьше ^^варті"^ ікі такій интеіігенгь. За то дії ію-
дей робучихг Канада а до недавна я Споіученй Стани

дають нербвно іучшй усіовії житі ікі Европа.
Рбдьник'ь ві Канаді одержув ^Аді пра-

витедьства 100 акрАві (~113 норгбві
зенді) за дарно, піатічи іишень за понірі

и за вписане 10 додярАві с. в. окодо
25 здр.
Цідий край тані оодідений на квадратові секція

по 640 акрАві, рАдьннкі зі родиною або яно пооди-
нокій нужчнна повисше 18 діті отринув чвертку та-
коя секція. Кожіа секції на« сво€ чисдо. ІІря жедіз-

НЦЦІ на 4 анді зі одного н другого боку, секція
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■ епарісто позиачевй наіежать до жел%звііц%, м суть
п аевше завешжаїухі сторовахг вродававй оо З до-
іяри за ажр-ь ва рату ві 10 літахі. ІІарвсто звачевй
валежать до праввтеіьства в тів суть роздававй. Двіьше
вбді жеі'Взввц% все валежвть до ораввтеіьства.

ІІатевп ва власвЛсть отрввув осадввкг по трежг
л^тахг, воли вуваже сі, що тавг дійство оскві, прн-
■айвевше по 6 н'ксіїгкві ві рову свд-кві, збудувавг
собі яву таку хатвву, в згораві троха грувту.
Статв господареві на 113 норгахі грунту, то

вудасть са не однону щастені, о якввг аві сввтв бу
ве сніві. Що се прн розуннбні згорганізовавю єні-
грацій осягнути ся дасть, се жаднову суввівовв не
улягав. Одвавг всть цідуй рядг условій, котрі огра-
ввчують вожнбсть доступленя сего щастя для невелввого
чвсла вашвхі людей. ІІередовсівг далека дорога, котра
ві суні коштуватв буде вало що ве 150 злр. вбдь
особу. Праввтельство кавадийске ве дав ва дорогу
ві регулі жадвов пбдногв в треба ві власвунг кош-
тові вЛдОувати. Дорога та тревае черезі норе туждевь,
а желізницяви вь Европі и ві Каваді зо пять день.
Небувалй пускати ся савопасі ве ножуть хиба цілунн

вупани пбді проводові чоловіка, свідомого способбві

подорожв и язука хотьби нінецкого.

Щобу ножна ся утривати на надавбні грунті
потреба ивти вще и по приізді гропіей бодай на стблько,
щобу ся переживити до пертого уроджаю щобУ ку-
пити собі ВОЛУ до плуга и знаряду господарскй або
бодай заплатити ооілону вже сувідови за зіораве
степу (прериі). ПершА кольовісту, котрй тані пбйдуть
■усять вати по приізді по кблькасогь злр. на родину.
ПбзпійшГі будуть веглв йти и ЗІ невшою далеко сумою.

!г
5



33

і ІІ<

стаючи у даввФйіиихі кольовістАгь ва роботи, а по

орввченю СІ язика тавотного, такожь и у иншихі —
по році заробіять соб% стблько, що вже будуть ногли
савй ва себе грувтг взяти.

Впроч'Ьні ві першихі часахь вс^ по роботахі
господарскихг будуть заробляти чи ві д^сахі, чи ві
копальнахі, чи кодо жедФзниць ддя придбавя соб*

капіталу.

Неоднову здавати ся буде, що ваючи тугь госпо-

дарство вартости кблькасогь до тисячя злр., господарь

и вг Галичив'К добре жив и ве потребує евігрувати.
Иорахуйио. Три а наЙбАльпіе чотири ворги поля се-

редвои якости, хата зі оббйствві и урядженеві госпо-
дарскиві представляє вартість 1000 злр. и за таку

суву збути ихі вожва, вели всть купеці. Сере;;не го-
сподарство всть два рази ббльїпе, а кблько опо чистого

доходу привосить, госьво вирахували на початку сей

книжочки, па пбдставі» урядовихг дагь статистичнихі.
Тині одже, що кричать, що господарь ваючи госпо-
да вство вартости 100() злр. уже добре соб** жіе, во-
жнаби лише пожелати такого добра!
Нато знову, щоби виправляти на кольовізацію

т. є. на осадництво на грунти людей, котрй прибувши
на н'Всце не вають нічого, на то, кажу треба або
людей несувлФвнихг або глупихі. Одробина застано-
влевя вистарчила би, щоби порозувіти, піцо чоловіка
безі жадиихг средстві, голИручь, до господарства брати
ся не ноже. Нип% яко усправедлипленв, що людей ви-

силав ся до Бразиліа, подають, що людей безг средствь
гдеивде висилати ве ножна, — але понаганс до саво-
убійства, (бо евіграція до Бразвлів ве всть чиві ин-
шввг ЯКІ савоубійствові) ві жадеві спосббг успра-
ведливитв ся не дасть. Ві Бразвлів па капіталі по-

З
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тр'ЬбпиІІ до обнятя господарства не заробить, а діізти

вбдг разу ві довги за купно грунту, за знпріду го-
сподарскй, 3^ прожитокі значить зі гору зруйнувати
СІ. Кто не мав н'&чого, той не ноже ся рушати зі дону
хиба на роботу замовдену.

НаИдучшій часі виі»жджати до Канаду єсть вчасною
весною, бо тогду можна по занятю грунту пос&дитн

барабодю н вкинути троха зббжа ві зіоране поде. Пбді
д'кто може Фхати диніе той, що хоче найняти ся па
жнива и заробити гроша на сво^ будуще господарство.Ві осени пбді зиму не повий ЄНІ ся Н'ЬХТО
до Канаду пускати, бо роботу не дегко знайде,
и дише дурно на проживденв себе черезі зиму буде
вудавати гропі'б, може посдііднА.

Вже в'кдомо, що ві такі веіикбиі краю які Ка-
нада и кдіиаті и зепль бувають дуже рАжнй. На що
дфппіе, ві однАИ тЛдько провінцій Канаду, ві Кодюмбіи
наді берегомі моря майже безустанно падають дощИ,
а ві середини того краю є околиці таки сухй, що
треба грунта наводнювати хиба, б(» инакіпе н'Вчого 6у

зі браку вовхкости робити не могди. 11 ві иншихі
провінціяхі Ьанади н. п. ві Ассінібоя єсть окодицФ,
где такі мало дощу паіа(ї, що управа збЛжа ц1»лкомі
непевна, ві иншихі зиова на щирбмі степу (прери'В)
и глубокиии егуднями год'Б ся дЛбрати до водьі; ві ин-
шихі кліматі дужо острий, такі що пі Л'Ьтиихі ночнхі

траФЛнють ся примор(»зкп, котрії шкодять збожу. всть

м'Ьстцями величезиА простори л'&сЛігь, то знові стсііу
безмежні', а (ість и край м'Ьіііаний ; л^ски персм'ЬшапА
ЗІ сЬпожатнми и стеїіомі. Ні одпухі окодиіиїхі саму
лише пшеницю , перазі по кЛлька лЬги на однЛмі
и тЛмі самЛмі поли сіяють, пь инпіихі ббльїпе ховомі

худоби ся запинають.



35

і

І'

■
т
і!

Одаииі словом ь можна зробити щаств зі вевелі-
кині капітаіоиі а можна и знищити ся вибравши не-

догблну околицю.

Отжежь ДІЯ того, щоби перніимі кольовіїнь ру-
скині запевнити поводжене, вибира*-: ся сего д-кта на
жнива виправа руска до Канади, зложена зі Дра Оле-
скова, професора господарства ві сснинар. учит. у Львов'6

и двохі дел«гатбві — селяні, котрй ^дуть яко вбд по-
ручники господареві, маючихі гадку перейти па ко-
льонін ві Канаді».

Ці»лею виправи єсть простелити дорогу пертимі
напіимі кольоністамі, указати пиі наї^таньїпій спосббі
подорожованя, вибрати добру околицю, ві котрбй роз-
вбй господарстві маві би запевнену будучнбсть, ви-

зискати всИ полекшй, якА правительство
чи желизниц'Ь дають г деколи тимі еміграп-
тамі, котрй умікють ся о то постарати.
Дія виправи а властиво для провбдника «"к Ка-

нада не єсть чужа. Що можна було дов'кдати ся о ней
чи то о земляхіу о розселеню прерий (ст*<ібві), л'Ьсбві

и краю м'ктаного, чи о клімати, чи о стосункахі рбль-
ничихі, промисловихі и торговельпихі , о урядахі

и управи краю, о условіцхі кольонізаціи, се все висту-
діовано не тЛлько зі кпижочокі котрй правительство
для инФормаціи емігрантАві видає, але зі статистичного
рочника Канади и зі многихі географічнихі и еконо-
■ічнихі пауковихі прьмь о Канад-к и зі переписки
зі органами правнтельственними и самими кольоністамн,
осЬлими ві Канади. Ходить теперь отжежь о оглннене
власними очима, о виббрі околиць и ббльше подрббяе
висл'кдженв важнійіііихі точокі, вбдносячихі ся до та-
ношного способу загосподарованя, висоти потрібного
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капітаЛу и ві загаі'к всего, що на жітв колоністу
вл'Вітіі ноже.

Делегати селяне лишають ся на сеіі рбкі ві Ка-
налі и будуть ся удержувати зь заробАткбві, провдд-
пнкі вуправи поверне пАзпою осенею. ДедеГати будуть
мати спосЛбнйсть пбзяатн обставини заробковй и о

всФиі дуже докіадпо свонхг краяябві, що ихі висдадн,
повідомлять. Оба дель^ити уи-Ьють тропіка по вінецкн.
Овн будуть заразом^ периіияи кольоністани. Доробивши
ся грпіііа спроваллгь за рАкг своя родини вже на грунті.
По поворотВ провбдника виправи появить ся справоз-
данб ЗІ подорожи, ві котрАиі всИ практичнй питані,
вАднооячй Сії до Канади, будуть подрАбно обговоренй.
Такь буде ві спосАбі практичний росоочата емі-

грація на кольояіїї, котра не ноже перейти ві дике
покидане свого н гонене ві св'кгь за щастемі, вже
хотьби для того, що кождий чоловіїкг нусить на себе
на дорогу видати звижь 1і2() злр.

Кміграцір на кольоніи буде отжежь нечисленна,
але здорова и розумна. О ней на разф можуть думати
лишень люде, к(ітрй мають маєтку вартости около

1(МИ) злр. або пебогато менше. По при тАй еміграцій
розвине ся до Канади еміграція часова на заробАтки
така, ЯКІ. Гіула до недавна до СтанАві Сполучених-ь.
Але та еміграція, котра буде знові жереломі капіта-
лАвг до подвигпеня господарстві ві нашАмі краю, може
ся ві Канад-в розвинути лише опираючи ся о своя ко-
льоніи. На першу роботу будуть люде йти до своихі
кольоністАві , божь тій на своихі посіілостяхі 113

морговихі будуть потребувати помочи рукі людскихі,
когрихі ві Канаді» бракі, а робАтники, привчивши ся
на кольоніяхі одробиву англійского ізика, будуть могли
лотАмі вже я незалежно вАдь своихі шукати роботи
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т у коїьовіотбві нішіхг народдп, чи вь воіміьііхі
угів, зомтв, чв ві лісахг чн ві пронвсд*.
Першй коіьоаісти пАйдуть зі початвоп весну

рову 1896, — переді тип нехай в%вто са не рушав
тантуда, бо санопасі безперечно зруйнують вго най-

рджн%йшА агенти або осяде на сл^по ві нісци, ві ко-
трбні на два роки або часанн н на три разг зббже
ся родить, або не уніючи жадного світового взива не
дбстане роботи.

Снбирь и Кавказ?,. Що фізнчнй условія (влінагь,

зенля) поіудневон Сибври надають ся подевудя ц%д-
конг добре до управи збб^а, а навіть овочівг, се ие

удвга«з жадвону суннівови. Кавказі же представдяв щ«
до врасоти природи, лагбдного и здорового вліиату
одну изі лучшихі сторбні світа. Переді вбдьвоиа л%-
тани задунаві повбйиий о. ІІауновичь побудвти водьо-

нізацію Кавказу наїиини господарани, аіе вго наиірьі
позбстаіи на папери. Зенію добру ножна тань вупити
вбдг 20 Зір. за норгі, по врайнбй нірі до недавня
таві було. ПеродовсВиі треба сказати, що правитеїьство
російске не спріяв коіьонізаціи чужостороннини іюдьіи
а гвіичане ві особенности синпаті«ю на грунті ро-
сійсвбні зовсВиг не тішать ся. Хоть би Росіи певно

здало ся теперь густІЙше залюднене на всхбднихі

овраинахі Сибири, вг краю Над-анурсвбиь и Уссурій-
свбиг, однаві ані жаднихі заохоть ані організацій
чужостороннои, ЯВІ то всть вг Канаді, було вг Ар-
гентик<і и в-ь Бразвліи, ві Росіи не на.
Обставини ааробковП вг Сибири дуже злй зі при-

чини конкуревціи роботи арепітантбві а надг Ануроиі
я Уссури Хиньцівг. Зі Линьцяни, вотпй пильнбсть вь
роботі лучать ЗІ неслихано налини виногаии що до
плати ніявій народі ві світі вонвуреяціи не ноже
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иітрааати. Аіермканьскй робдтніки одвухі тдльм
ХввцФіі боїть СІ, и гь такі свобддибмі іраю, іп
Америка, уважають іко р^чь ковечну осббкй права,

звернеіій противг вапливови хнвьскихі роббтвикдв%.
В% повусше наведевухі кряяхг всю роботу коіо рбЛ
в огородбв-ь споввіють Хмвц^.

Ьезаеречво, що Росія, ако ц'Ьль екіграців мав се
за собою, що вашь семвивг зб своммі рАдвумі азу-
ковг давг бу соб* раду, одвакі вг загал евіграції
тавтуда ве вида*} ся вожлнвою лп% особсвво коруствою.
Впроч^ві о екововічвухг вугдядахі ва успіхг коіьо-
візацін ві Росім да^обу ся сказатв остаточве слово по
вуслджевю их'ь на в'Встци черезі Фахового зватока.
Безг сумн'Іву одвагь евіграція до Росіи вапотн-

калабу 31» вусіїїон сторову ва далеко ббльїііА оерепов»,
якг куда вебудь нвде.

І
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руекОп тоїаріетіі шшМп
у Львові улиця Академічна ч. 8.

можня достати при зближаючихі ся испитахі ві
школахі народнихі» на премій для ученмков'ь

сліідуючй книжки:

Обр^зковй тбйшя.

Зв^ріііець . . / 10

Гостиііоць 10
Забанкії 10

МенАжсрія 10

Робіняиіі-ь 40
1Ся«т«)Чк» ЯО
Вішочош, ІО
Кобямрі Тараса Иіенчонка КО

Ґете*Фраіі ки: Лигь Миката ВО

»3ірпііь : Пріїгодм Донь Кііхота 40

Вмдалл бп% образкЛшь,
ЧатАїїія ч. І, П, ПІ, IV*. оправий 20 ар. 6ел% оправи . 10

Вяапііка келиііЬЙ 10

Х«*иія Гуское 40
Учитель па р ЖЧО. 1К»1, 1891. 18!)3 по ... 2

Дввиноігь на р
. ІМ'.Н), 1Н1И, ШН, 1893 по 4

Гв. ЛевипкіЙ !І ніалисц І'/іидванй сценкя .10
Вод. !ІІух(>ни'и. : :иниива піяоляря 20
О. ІІНт.мімоискіи : 1>іігьяи ■ мати, двоеп%ві> для д^тей і'ьфорт. 20
Л(Ч)ііКдп Г.і*.і)і)іііі : ЬмЛки ....... 5

В ЧаПч«іік,«: и.ьсн; Ьайкн; Два оиовИданя по . . 5

Ду«іі нр4» яннгинм» КоЛ.'іаря . . . Г
»

•и Мііики , Іимва про (міицс
тавіосииа; Пвсанва 5

іКіі : Гс'іс мол» аь нод-ь іінора, діішмікві. а-ь ^ортсп. ІО
.ііГ|іиі|»і'іиіі УяранимРуси ...
ч. Іиі|мііігііц1( и Римляни .

|ііІ«*. іі(Ми|иіГІІ. ДОйЯила ВРМЛИ ,

КІП. Ііриіиісм до нопитЛв'ь .

МІННІ. іі,і|імдіімй, НІ! иологио опраилеііУЙ
Др .1. !«• .іі.іі«>|>і> К'оротка вгторіи ипдііГопи

(••рсті'іи |іі.. Гіі,«Гіипіняи на рЬцІ^ Місісіїїі

іікіиА ааиоидемя ■мгм.іамть ся сяоро я точно.

вр.

я
п
п

п
п
я
т

Дн1»гіри>,

М. .Іиіі
Міін» І'.

Гордії'м
Юл\Л ..

Г*1Ір!ІІІ
Молни

(«xс«ЯV^«^»АлчI«^импx«I В >яіяіа^я »ціщцвяат



Ц'їиііл зборка

у Львові ЗІ лня ЗО. червня 1894 р.

Пшениця (75 кідьо) 7 зл. 75 кр. до 8 зл. ЗО кр
Жнто (73 кільо) і\ „

—
Ячм'Ьнь

п VI
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Ове
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—
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Вг^іна (100 кільо) 5
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Кіпнішина

чеі*вг>на (N2 кільо) 50

Конитнна
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