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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ 
СОЮЗ

СЕ ОДИНОКА НАША ПРАВДИВО- УКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ В АМЕРИЦЇ, 
ОСНОВАНА 1894- РОКУ, ЧИСЛИТЬ ОКОЛО 10 ТИСЯЧ ЧЛЕНІВ І СКЛАДАЄТЬ 

СЯ З ВИСШЕ 250 ПОВАЖНИХ ТОВАРИСТВ, БРАТСТВ І СЕСТРИЦТВ.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ:
Одинока українська організація, яка відповідає законним вимогам всіх стейтів 
Злучених Держав і Канади. — Одинока українська організація, яка приняла 
справедливу систему плаченя членських вкладск після лїт. —  Одинока українська 
організація, яка дає певність, що зможе сповнити всі свої обовязки супроти своїх 
членів. — Маєігок У. Н. Союза виносить $323.365.22. — Одинока українська ор
ганізація, яка стараєть ся також о моральне і просьвітне піднесене своїх членів.

Кождий член одержує три рази на тиждень часопись „Свободу” .
(Шпрші поясненя, про У. Н. Союз найдете на сторонах 17, 18, 19, 20, 21 і 22

сего Календаря).
ВСТУПАЙТЕ САМІ ТА ЗАПИСУЙТЕ СВОЇ ДЇТИ ДО У. Н. СОЮЗА.

По всі інформації в справі Українського Народного Союза пишіть сейчас до 
головної канцелярії У. Н. Союза на адресу:

U K R A IN IA N  N A T IO N A L  A SSO C IA T IO N ,
83 Grand St., Jersey City, N. J .

КОЖДИЙ УКРАЇНЕЦЬ ЧИ УКРАЇНКА ПОВИННІ ПЕРЕДПЛАЧУВАТИ СВОЮ 
РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ЧАСОПИСЬ

„СВОБОД У"
яка є найстаршою ґазетою в Америці. Вона заступає сьміло інтереси всього 
українського народу. Подає найскорше найцїкавійші американські і старокраєві

вісти.
ПЕРЕДПЛАТА ВИНОСИТЬ

В Злучених Державах на рік ...............................$2.50
на 6 місяців 1.25

„ „ на 4 місяці 1.00
В Джерзи Сітй і за границею на рік ................  3.25
„ „ „ „  „ на уг року 1.75„ „ „ „ „  на квартал 1.00

Гроші належить висилати враз з замовленєм на почтовий або експресовий 
моні-ордер, або в реджістрованім листі на адресу:

,,S V  О В  О D А ” .
83 Grand St., Jersey City, N. J .

ПОРУЧАЄСЬ ВСЇМ УКРАЇНЦЯМ КНИГАРНЮ „СВОБОДИ” , В ЯКІЙ МОЖЕ 
КОЖДИЙ НАБУТИ ВСЯКОГО РОДА КНИЖКИ. ПО ЦІННИКИ, ЯКІ ВИСИЛАЄ
МО ДАРОМ, ПРОСИМО ПИСАТИ НА АДРЕСУ:

,,S V  О В  О D А ” .
83 Grand St., Jersey City, N. J .
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На що ся книжка?
Ся книжка називаєть ся календар. Деякі люди дума

ють, що календар є на те, аби знати, яке є сьвято кождого 
дня, аби знайти, коли є іменини рідних, свояків, приятелів 
і знакомих, і щоби в календарі знайти погоду.

Правда, календар має вказати всі днї і місяцї в роцї. 
Але на се є призначена лише одна часть календаря, звана 
латинським словом „калєндаріюм” . Натомісць дальшою 
задачею календаря є подати основні відомости, які нож- 
дому пересічному чоловікови є потрібні.

Тому в отсїм календарі ми старали ся подати деякі 
відомости про сьвіт божий, про землю, про зьвізди, про 
планети і т. п.

Дальше є тут відомости про держави, які находять ся 
на нашій земли, а особливо точнїйші відомости про Злу
чені Держави Північної Америки, бо тут ми жиємо, тут 
працюємо і тут шукаємо щастя.

З огляду на се, що тепер провадить ся найбільша 
війна в історії, помістили ми в нашім календарі обємистий 
матеріял про воєнні справи, звязані безпосередно або по- 
середно з війною.

Мимо війни людський ум не спочиває, але все чогось 
шукає і щось відкриває. Тому старали ся ми помістити в 
отсїй книжцї деякі відомости про найновійші винаходи 
і відкритя.

Тому, що отсей календар призначений передівсїм для 
Українців, ми подаємо в нїм найважнїйші відомости, що 
відносять ся до житя і політичного положеня українського 
народу. ІДирі Українці повинні вивчити ся на память ті 
уступи, в котрих є подані відомости про український 
нарід, його історію і його землю.

Щоби піддержати патріотичного духа українського 
народу на чужинї, поміщуємо тут цілий ряд більших та 
меньших віршів —  поезій, котрі впливають на чувство, 
серце і розум. Сї вірші треба читати уважно, бо в них є 
велика сила важних думок.
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В ріжних місцях знайдуть читачі чільні зерна му
дрості*. Є се вислови великих фільософів і инших вчених 
людий. Сї „афоризми” чи „рефлексії” є дороговказом 
житя і нераз один такий вислів вказує чоловікови ціль 
його житя та спосіб, як дійти до сеї цїли. Тому над такими 
короткими реченями варта довше застановити ся.

Але чоловік не годен все поважно думати. Він часом 
хоче перечитати дещо для розривки. Щоби і в тім зглядї 
прийти в поміч нашим читачам, помістили ми в нашім 
калєндари богато меньших і більших цїкавих оповідань 
і з українського житя і з загально людського житя.

Деколи чоловік любить перечитати щось веселого. 
Тому на деяких місцях ми помістили жарти і веселі 
оповіданя.

Поступаючи так, ми старали ся по змозї заспокоїти 
хоч в дрібній части духові вимоги українських робітників 
в Америцї. Ми се зробили в найліпшім намірі; о скільки 
нам стало сил і часу. Ми знаємо, що наш календар далеко 
не такий, яким він повинен бути. Одначе ми віримо в те, 
що з приходом нових наукових сил до Америки, календар 
в будучности поліпшить ся.

Се буде також богато залежати від того, чи українська 
суспільність в Америцї прийме отсю книжку, як свого 
щирого товариша, дорадника і приятеля. Коли календар 
розійдеть ся в короткім часї, то се буде знак, що Українці 
уважають сю книжку за свою і тим заохотять видавцїв 
до працї на будуче.

Коли хто уважає сю книжку за свою, то його обо- 
вязком є йе лише поширити її між своїми знайомими і 
заохотити до купна, але також кождий щирий Українець і 
Українка повинні звернути увагу на недостачі календаря 
і написати від себе раду до видавцїв. Такі ради і домаганя 
будуть вказівкою для Українського Народного Союза на 
слідуючий рік.

Тому на сім місци ми просимо всіх наших приятелів 
і прихильників прислати до нас свої уваги, бажаня і 
вказівки щодо календаря, за що ми будемо дуже вдячні.

Поступаючи в той спосіб, редакція зрозуміє вимоги 
суспільности, а суспільність дасть поміч редакції. Вказівки 
належить висилати на адресу:

Реданція Календаря Українського Народного Союза,
83 Grand Street, Jersey City, N. J .
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СІЧЕНЬ. — JANUARY.

I

н.с д. Гр.-кат. сьвята |с.с.
1 L1 Грудень.. 1916. Бонїфатія 19
2 В Ігнатія Вогоносця 20
8 0 Юлїяни мучениці' 21
4 ч Анастазії влмуч. .22
5 п 10 муч. Мини і пр. в Критї 23
6 0 Навечеріє Р. Хр. Евгенїї 24
7 н Рождество Христове 25
8 п Собор Пр. Богор. і св Й. Обр. 26
9 в Стефана первомуч. 27

10 G 2000 муч. в Никомидії 28
11 ч 14.000 дїтий убит. в Вифл. 29
12 11 Анизії мучеиицї ЗО
ІЗ с Мелянїї Римлянки 31
14 н Нов. Рік 1917. Василія Вел. 1
15 п Оильвестра папи рим. 2
16 в Малахії пророка 3
17 с Собор 70 Апостолів 4
18 ч Навечеріє Бог. Теопемпта 5
19 п Богоявленіє Госп. (Йордан) 6
20 с + Собор св. Івана Хрест. 7
21 н Нед. по Просьвіщ. Георгія 8
22 п Поліевкта і Евстрата 9
23 в Григорія .і Дометіяна 10
24 с + їеодозія преподобного 11
25 ч Татіяни мучениці' 12
26 п Ермила і Стратонїка 13
27 с Отцїв в Сипаї і Раітї І 14
28 н Нед. о Закхею. Павла і Івана 15
29 п І* Поклін оковам св. Петра 16
ЗО в + Антонїя Великого 17
31 с + Атаназія і Кирила 18

СЇЧ.ЕНЬ —  старославянськс 
слово, походить від сього, що 
в тім місяци січе снігом. Ла
тинська назва „Януаріюс” по
ходить від римського бога вій
ни Януса, якому сей місяць 
був ирисьвячений.

щ

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.
1. січня. Новин Рік. Сьвяткуеть 

ся в цїлих Злучених Державах, s 
дшїмкою стенту Масачусетс.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
1. сїчня. Новий Рік.
6. СЇЧІІЯ. Трох Королів.

П А М Я Т Н І Д Н І .
11. січня 1647 t  Петро Могила, київський митрополит.
11. січня 1888 t  поет Осип Юрій Федькович. f
21. сїчня 1654 Переяславська рада.
22. сїчня 1803 t Кирило Розумовський, останний гетьман України.
23. сїчня 1667 Андрусівська умова.
28. сїчня 1734 f  Данило Апостол, український гетьман.
28. сїчня 1790 * поет Петро Артемовський Гулак.

БУДЬ ЧОЛОВІКОМ! — Се найважнїйший клич, який по
винен бути дороговказом для кождого Українця. Бути чоло
віком, значить любити свою родину, свій нарід і ціле люд
ство. Треба передівсїм плекати в собі чувство справедливо
сті*; признай кождодоу, що йому належить ся. Май серце. 
Відчуй недолю кождого чоловіка і поратуй його в нещастю. 
Учи ся! Сьвіт числить ся.нинї лише з розумними. Розуму 
набирає чоловік через образованє. Запитай себе кождого 
дня: Що я дам свому народови і своїй родині? Гроший у 
мене нема, то може хоч наукою їм прислужу ся.
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ЛЮТИЙ. — FEBRUARY.

Н.с д. TR.-кат. сьвята с.с.
1 ч Січень. Макарія 19
2 п Квтимія Великого 20
3 0 Максима і Неофіта 21
4 н Нед. о митари і фарисею 22
h 11 Климента сьвщмуч. 23
6 в Ксенії преподобної 24
7 0 f  Григорія Богосл. 25
8 ч Ксенофоита 26
9 11 f  Перенес. мощ. Ів. Зол. 27

10 0 Преп. Єфрема Сирійського 28
11 н Нед. о блуднім синї 29
12 п Трох Сьвятителїв ЗО
13 в Кира і Івана 31
14 0 Лютий. Трифопа 1
15 ч Стрітенє Господнє 2
16 п Симеоиа Богопр. і Анни 3
17 0 Тзидора преп. 4
18 Н І Нед. мясопустна. Агафії 5
19 п By кол а єпископа смирн. 6
20 в Партеиїя еп. і Луки 7
21 0 Теодора Стратилата *8
22 ч Никифора муч. 9
23 п Харлампія і Порфирія 10
24 с Власія сьвяіцнмуч. 11
Z5 н Нед. сиропустна. Мелетія 12
26 п Мартинїяна преподобн. 13
27 в Авксситія і Кирила 14
98 с Онисима і Пафнутія 15

ЛЮТИЙ (лютень) --- СЄ ЧИ
СТО українське слово, похо
дить від сього, що в тім ча
сі лютить ся зима. В старо- 
славянській мові називав ся 
сей місяць „бокогрій” або 
„снїж ен” . Латинська назва 
„Фсбруаріюс” пійшла з Ви- 
зантії. У Римлян „Фсбруя” 
було сьвято очищеня, яке 
припадало саме на сей місяць.

щ
СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

12. лютого. Уродини Лінкольна: 
Кал., Кол., Конн., Дел., Ілл., Ано., 
Інд., Капз., Me., Міш., Мінн., Моїгг., 
Неб., Нев., Н. Дж., Н. Й., Н. Д., 
Оре., Па., С. Д., 10., Ваш., В. Ва., 
і Вай.

22. лютого. Уродини Вашінґто- 
на: в цілих Злучених Державах.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
2. лютого. Марії Ґромнїчної.
21. лютого'. Попвлец.

П А М Я Т Н І  Д Н Ї .
3. лютого 1812 поет Евген Гребінка.
4. лютого 1793 другий поділ Польщі; прилучене до Росії Волині і Поділя.
6. лютого 1908 f  Марко Каганець в Коропци, пробитий багнетами трох жан

дармів.
14. лютого 1897 f  поет Панько Кулїш.
20. лютого 1054 f  Ярослав Мудрий, великий князь київський.
22. лютого 1894 основане Українського Народного Союза.
26. лютого 1608 f  князь Константин Острожський.
26. лютого 1897 f  Петро Стасюк в Чернїєві, пробитий жандармом підчас ви

борів до парляменту.

ЛЮБИ ПЕРЕДІВСЇМ СВІЙ НАРІД! — Хоч кождий чоло
вік обовязаний до всіх людий на цїлім сьвітї відносити ся 
прихильно і зичливо, то мимо сього найбільше любови і 
прихильносте повинен він виказати зглядом свого рідного 
народа. Нарід се одна велика родина, котра не лише гово
рить одною мовою, але має спільні чувства й інтереси. Лю
бов до свого народа показуй не словами, а ділами. Не кажи: 
„Я люблю свій нарід”, але: „Я зроблю все, чого народна 
справа вимагає. Буду терпіти разом з цілим народом і буду 
радувати ся з цілим народом. Для особистої користи я не 
пійду проти народної справи”.
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MAPT — MARCH.

н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.
1 Ч Лютий. Памфіла 16
2 Д Теодора Тирона 17
3 с Льва папи рим. 18
4 н 1. Нед. посту. Архипа 19
5 п Льва еп. Катанського 20
6 в Евстахія і Тимотея 21
7 G Петра і Атапазія 22
8 ч Полїкарпа свщмуч. 23
9 п f  Обрізане гол. св. Ів. Хр. 24

10 0 Тарасія архіеп. царгор. 25
11 н 2. Неділя посту. Порфирія 26
12 п Прокопія ісповідника 27
13 в В ласія пустин ожителя 28
14 с Март. Євдокії 1
15 ч Теодота еп. сьвщмуч. 2
16 п Зсиона і Евтропія 3
17 0 Герасима і Павла муч. 4
18 н 3. Нед. посту, хрестопонл. 5
19 п 42 мучеників в Аморії 6
20 в Василія і Єфрема 7
21 0 Теофілякта еп. Нїк. 8
22 ч 40 мучеників в Севастії 9
23 п Копдрата і Кипріяна 10
24 с Софронїя патріярха 11
25 н 4. Нед. посту. Теофана 12
26 п Никифора препод. 13
27 в Венедикта преподоб. 14
28 0 Агапія (Поклони) 15
29 ч Савина і Юлїяиа 16
ЗО п Алексія чолов. Божого 17
31 с Кирила архиеп. Єрусал. 18

MAPT (марець, березозіль, 
березіль, березень) —  був 
першим (весняним) місяцем 
у Римлян і називав ся „Мар- 
тіюс” (М арціюс). Він був 
присьвячений божкови війни 
Марсови.

щ

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
17. марта. Св. Патрика, покро

вителя Ірляндцїв.
25. марта. Благовіщене.

П А М Я Т Н І  Д Н Ї .
3. марта 1861 знесене кріпацтва в Росії.
3. марта 1827 * поет Леонїд Глїбів.
9. марта 1814 Тарас Шевченко.
10. марта 1861 f  Тарас Шевченко.
23. марта 1842 * Микола Лисенко.

' БУДЬ УКРАЇНЦЕМ! — Учи ся історії і ґеоґрафії Украї
ни. Пізнай свій нарід, його терпіня, його змаганя, його недо
стачі і його великих людий. Зрозумій, чим наш нарід зблу
див і чому підупав. З того витягни науку і направ те, в чім 
завинили предки. Нехай тобі здаєть ся, що в будучности бу
дуть писати про тебе в книжках тай осудять тебе яко злого 
або доброго Українця. Уважай: Коли цїлий нарід у блудї, 
то ти є частина того народу і відповідаєш за цїлий нарід. 
Тому не жий лише своїм житєм, але й житєм цілого україн
ського народа. А старай ся все принести честь для України 
своїм поступованем, щоби Україна не мусїла встидати ся 
тебе.
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ЦЬВІТЕНЬ — APRIL.
н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.
1 Н Март. 5. Н. посту. Хризаита 19
2 11 Преподоб. Отцїв в Оаві 20
3 В Якова еп. 21
4 с Василія і Ісаака 22
5 ч Нїкоиа і учен. 23
6 п Захарії і Якова 24
7 0 Благовіщене Пресьв. Бог. 25
8 н 6. Нед. посту, цьвітна. 26
9 11 Матр о и и со л у її сько ї 27

10 в Іляріона і Стефана 28
11 0 Марка єпископа 29
12 ч Івана Лїств. (Стр. Четв.) ЗО
13 п Велика Пятниця 31
14 с Цьвітень. Марії Єгип. 1
15 н Воскресеніє Христове 2
16 п Сьвітлий Понеділок 3
17 в Сьвітлий Второк 4
18 0 Теодула муч. 5
19 ч Євтихія архиеп. 6
20 п Георгія еп. 7
21 с Ірідіоиа ап. 8
22 н 2. Неділя по Вел., Томина 9
23 п Терентія муч. 10
24 в Аитипи і Януарія 11
25 с Василія іспов. 12
26 ч Артемона свщмуч. 13
27 п Мартина папи іспов. 14
28 0 Арістарха і Пуда ап. 15
29 н 3. Нед. по Вел., мироносиць 16
ЗО п Симеона і Акакія 17

ЦЬВІТЕНЬ (квітень) —  по
ходить від сього, що в сїм 
місяци починає все цвисти. 
Латинська назва „Апрілїс” 
походить від латинського сло
ва „аперіре” , значить: „о- 
твирати, відкривати” В тім 
часі отвираеть ся весна, по
чинає все зеленіти на полях, 
в лісах і в садах. Після ре
лігійного віруваня „Апріль” 
показує на привернене люд
ського житя, подібно як по- 
чинаеть ся житє в природі.

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.
6. цьвітня. Велика Пятниця: 

Ала., Кони., Дел., Фла., Ла., Мд., 
Мінн., Н. Дж., Па. і Теїш.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
8. цьвітня. Великдень.
9. цьвітня. Сьвітлий Понеділок.

П А М Я Т Н І  Д Н Ї .
2. цьвітня 1111 побіда князя Володимира Мономаха над рікою Сольницею 

над Торками (Половцями).
7. цьвітня 1839 * поет Володимир Шашкевич.
12. цьвітня 1596 битва Наливайка і Лободи з Жолкевским на урочищи 

„Острий Камінь” .
14. цьвітня 1340 f  останний галицький князь Юрій II.
19. цьвітня 1885 t  історик Микола Костомарів.
25. цьвітня 1622 f  гетьман Петро Конашевич Сагайдачний.
25. цьвітня 1910 + Марко Кропивницький.
27. цьвітня 1904 f  Михайло Старицький.

БЕРИ СЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ! Уважай: Чоловік сам на 
сьвітї є слабий і безсильний, але у спілці з другими він на
бирає сили і значіня. І тому люди єднають ся разом, або ор
ганізують ся. Українці на чужині не можуть жити одинцем, 
бо згинуть. їх ратунок в організаціях. Тому треба закладати 
читальні, бібліотеки, руханкові товариства та запомогові 
братства, яко відділи Українського Народного Союза. Укра
їнський Народний Союз се найстарша і найсильнїйша орга
нізація на чужині* і вона держить ся законних приписів. То
му тисячами вступайте в члени Українського Народного 
Союза.
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МАЙ — MAY.

н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.
1 В Цьвітень. Івана, уч. св. Гр 18
2 G Івана, старопечерника 19
о Ч Теодора і Аиастазія 20
4 11 Януарія і инш их свщмч. 21
5 с Теодора Сикеота 22
6 Н 4. Нед. по Вел., о розслабл. 23
7 п Сави Страти лата 24
8 в + Марка апост. і еванг. 25
9 G Василія еп. і свщмуч. 26

10 ч Симеона свщм. 27
11 п Максима і Ясона 28
12 0 9 муч. в Кизицї 29
13 Н 5. Н. по Вел., о Самарянинї ЗО
14 п Май. Єремії прор. 1
15 в Бориса і Глїба 2
16 с t  Теодозія печерського 3
17 ч Пелягії препмуч. 4
18 п І р И Н И  муч. 5
19 с Иовамногострадат. і Варв. 6
20 Н 6. Нед. по Вел., о слїпор. 7
21 п f  Івана Богослова 8
22 в + Ісаїї. Пер. мощ. св. Ник. 9
23 0 f  Симеона Зилота ап. 10
24 ч Вознесеніе Господнє 11
25 п Епіфанїя і Германа еп. 12
26 с Ґлїкерії і Алексан. 13
27 Н 7. Нед. по Вел., св. Отцїв 14
28 п Пахомія Вел. 15
29 в Теодора Осьвященного 16
ЗО с Андронїка апостола 17
31 ч Тебдота і Дионизія 18

МАЙ (травень) —  се про
довжене і закінчене весни. 
Назва походить від латинсько
го слова „маюс” , значить 
„старш ий”

V
CbBHJA АМЕРИКАНСЬКІ.

ЗО. мая. День Прикраси (квіт- 
чаня гробів). Сьвяткуеть ся в уеїх 
стейтах, з виїмкою: Арк., Фла., 
JIa., Місс., Н. К., С. К. і Текс.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
17. мая. Вознесеніе.
27. мая. Велені сьвята.
28. мая. Понед. Зел. сьвят.

ГГА М Я Т Н І Д Н ї.
2. мая 1648 вибрано Богдана Хмельницького гетьманом.
5. мая 1836 * поет І?идор Воробкевич.
6. мая 1910 f  поет Борис Грінченко.
15. мая 1848 знесене панщини в Галичині.
16. мая 1817 * історик Микола Костомарів.
28. мая 1772 заведено на Україні т. зв. „малоросійську колєґію” .
29. мая 1916 t  Іван Франко.

ДБАЙ ПРО ЗДОРОВЛЄ! — Коли ти хочеш бути добрим 
Українцем, то не будь тягаром для свого народу, але будь 
здоровим його членом. Тому бережи ся всього, що може по
шкодити здоровлю. Не уживай алькоголю нї тютюну, анї не 
віддавай ся розпусті. Ті три пороки нищать цілі народи. Тож 
виминай їх і других перед ними остерігай. Кромі сього ста- 
рай ся розвивати свої сили. Нехай твоє тїло буде як най- 
сильнїйше, бо „в здоровім тїлї здорова душа”. Плекай що 
дня руханку, а коли маєш час, запиши ся до руханкового 
товариства. Уважай всюди на чистість, бо се половина житя.
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ЧЕРВЕНЬ -  JUNE.

Гр.-кат. сьвята
Май. П атрикія 
Тала лея муч.
Пятьдесят. Зелені Сьвята 
Понед. св. Духа і Пр. Тройці
Михаїла еписк.
Симеона, Мелетія 
f  3. Об. ч. гл. Ів. Хр. 
Карпа ап.
Терапонта сьвящмуч.
1. Нед. по Сош. Всїх Сьвят
Теодозії дїви муч.
Ісаакія далмат.
Єрмія ап. і Єрмся муч. 
Червень. Юстина муч. 
Никифора патріярха 
Лукіяиа муч.
2. Нед. по Сош., Пр. Евхар
Доротея еп.
Висаріона пр.
Теодота еп.
Теодора муч.
Кирила архиеп.
Тимотея свщмуч._______
3. Нед. по Сош., f  Вартолом.
О її уф р ія пу стин ожи те л я 
Акилини муч.
Єлисея прор. і Методія 
Амоса прор.
Тихона еписк. чудотв. 
Мануїла, Савла, Ісмаїла

ЧЕРВЕНЬ (червець) —  на
званий так тому, що в при
роді починає в тім часі до
зрівати збіже, яке тодї стає 
червоніти. Римська назва „Ю- 
нїюс” походить відси, що се 
був час ощищеня живучих по
колінь, особливо молодих.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
7. червня. Боже Тїло.
29. червня. Петра і Павла.

П А М Я Т Н І  Д Н Ї .
6. червня 1224 нещасна битва руських князів із Татарами над рікою Калкою.
7. червня 1843 f  поет Маркіян Шашкевич.
11. червня 1876 указ, яким заборонено в Росії друкувати українські книжки.
17. червня 1895 f  учений Михайло Драгоманів.
18. червня 1569 Люблинська унїя.
18. червня 1709 зруйноване старої (чортомлицької) Сїчи.
23. червня 1870 f  поет Амврозій Метлинський.
29. червня 1898 заведене виїмкового стану в Галичині.

ДОРОБЛЯЙ СЯ МАЄТКУ! — Кождий чоловік хоче мати 
маєток, бо через те він є независимий. Наші люди мріють 
про великий маєток, але не старають ся його набути. Часто 
мріють, як би то готове щастє прийшло до їх хати. -Тимчасом 
до добробуту приходить чоловік через розумну, завзяту і 
витривалу працю та через ощадність і підприємчивість. А 
нашому народови якраз брак витривалости. Памятай, що з 
малих річий треба приходити до великих, а' тодї сї великі 
річи будуть певні. Тому бери ся ще тепер до завзятого діла, 
щоби забезпечити себе і свою родину та стати важним чле
ном свого народа.
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ЛИПЕНЬ -  JULY.

н.с д. Гр.-кат. сьвята |с.с.
ЛИПЕНЬ (липець) —  час,1 Н Червень. 4. Нед. по Сош. 18

2 п Юди і Зосима 19 коли цвите липа. Латинська
3 в Мето дія свщмуч. 20 назва „ІОлїюс” походить від
4
5

сч Юлїяна тарсійськ.
or f'TTlTOTC

21
22- римського імператора ІОлїя

6 п
.1 J-DLb-U 1/1 vlljrivlv*
Агрипіни муч. 23 Цезара, котрий зреформував

7 с Рождество св. Івана Хрест. 24 календар, який від того часу
8 н 5. Нед. по Сош. Февронїї 25 називаеть ся „голїянським”
9 п Давида сол. препод. 26

10 в Самсона страннопріємця 27
11 0 Кира і Івана 28
12 ч Св. Ап. Петра і Павла 29
13 п Собор 12 Апостолів ЗО СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.
14 с Липень. Косми і Дамяна 1 4. липня. День Незавпсимости:
15 н 6. Нед. по Сош. f  Пол. Ризи 2 в цілих Злучених Державах.
16 п Якинта і Анатолія 3
17 в Анд рея і Марти 4
18 G f  Кирила і Методія 5
19 ч f  Атаназія Атонск. 6
20 п Томи і Акакія 7
21 0 Прокопія велмуч. 8
22 н 7. Нед. по Соці., с в . Отц їв 9
23 п у Антоиїя псчерського 10
24 в Евфимії і Ольги кн. 11
25 0 Прокла і Ілярія муч. 12
26 ч Собор Арх. Гавриїла 13
27 п Акили і Онисима 14
28 0 І* Володимира Великого 15
29 н 8. Нед. по Сош . Антиноґеиа 16
ЗО п Марини велмуч. 17
31 в Якинта і Емілїяна муч. 18

П А М Я Т Н І Д Н ї.
7. липня 1659 побіда Івана Виговського над Москалями -під Конотопами.
9. липня 1651 наказний гетьман Іван Богун виводить козацькі полки зпід 

Берестечка; конець берестецької битви.
10. липня 1649 початок облоги Збаража.
10. липня 1709 битва під Полтавою.
17. липня 1902 рільні страйки в східній Галичині.
28. липня 1015 f  великий князь Володимир Великий.

ШАНУЙМО ГІАМЯТЬ ВЕЛИКИХ ЛЮДИЙ! — Великі 
люди ведуть нарід до красшої будучности і вказують йому 
дорогу до щастя. їх працю, їх діла, їх заслуги часто пізнаєть 
ся щойно по смерти. Так звичайно буває, що рідко коли 
чоловік споживає овочі своєї праці. Мимо сього шановане 
великих людий по їх смерти має свою вартість. Є се народні 
сьвята, підчас яких треба застановити ся над ділами великих 
небіщиків, вказати на їх великі думки і заохотити себе са
мих іти їх слідами. Тому український нарід повинен все ша
нувати память Шевченка, Франка, Хмельницького, Мазепи 
і других.
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СЕРПЕНЬ -  AUGUST.
н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.

СЕРПЕНЬ —  пригадує, що1 0 Липень. Макрини прп. 19
2 ч f  Ілїї пророка 20 робота серпом в поли, себто
3 п Симеона і Івана 21 жнива, добігає до кінця. Ла-
4 0 Марії Магдалини 22 ' тинська назва ,,Авґустус” по

ходить від римського імпера5
6

н,п 9. Нед. по Сош. Трофима 
f  Бориса і Глїба 
у Успеніе св. Анни

23
24

7 в 25 тора Октавіяна, якому за йо
8 G Єрмолая сьвящмуч. 26 го заслуги Римляни надали
9 ч Пан талейм она 27 титул „авґустус” (посьвяче- 

ний, сьвятий, величний) і10
11

п
G

Прохора і Никанора 
Калиника муч.

28
29

12 н 10, Нед. по Сош. Сили і Сил. ЗО призначили в його честь ше-
13 п Євдокима 31 стий місяць в році (сексті-
14 в Серпень. Проісх. Ч. Хр. 1 л їс).
15 с Перен мощ. св. Стеф. 2
16 ч Ісаака, Дальмата 3 ш17 п Сімох молодцїв в Еф. 4
18 с Евсиґнїя мученика 5 СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.19 н 11. Нед. по Сош. Преображеніє 6
20 п Дометія прдбмуч. 7 15. серпня. Успеніе Пр. Богоро
21 в Емілїяиа еписк. 8 диці.
22 с f  Матїя апост. 9
23 ч Лаврентія архид. 10
24 п Евпла і Клявдії 11
25 0 Фотія і Аникити 12
26 н 12. Нед. по Сош. Максима 18
27 п Михея прор. 14
28 в Успеніє Пресьв. Богород. 15
29 с Пер. нерук. Обр. Госп. 16
ЗО ч Миро на мученика 17

'31 п Фльора і Лавра 18

П А М Я Т Н І  Д Н Ї .
5. серпня 1657 f  гетьман Богдан Хмельницький.
5. сернпя 1911 t  письменниця Олександра Кулїшева (Ганна Барвінок). 
8. серпня 1834 * поет Осип Юрій Федькович.
10. серпня 1907 f  письменниця Марія Марковичка (Марко Вовчок).
15. серпня 1856 * Іван Франко.
17. серпня 1772 прилучено Галичину до Австрії.

НАРОДНА СОЛІДАРНІСТЬ Є ПІДСТАВОЮ УСПІХІВ. —
„Один за всіх — всї за одного” — такий повинен бути клич 
між Українцями. І тому обовязком кождого Українця є по
чувати себе відвічальним і за себе і за других. Коли на одно
го Українця нападуть вороги, то так як би напали на цїлий 
нарід. Тоді треба станути до спільної оборони. Коли є в на
роді' якісь хиби, то треба їх направити так, щоби сьвіт про 
се не знав і нас не легковажив. Перед чужими не можемо 
показувати нашої слабої сторони. Все перед сьвітом треба 
виступати яко цілість; а тоді, хоч’би навіть наша сила була 
справді мала, наша солідарність і спільна відвічальність буде 
грізна для наших противників.
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В Е Р Е С Е Н Ь  -  S E P T E M B E R .

ч.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.
1 С Серпень. Аидрея Отрат. 19
2 н 13. Нед. по Сош. Самуїла 20
3 п Та ден ап і Баси муч. 21
4 в Аґатонїка муч, 22
5 0 Лупа і Іринся 23
6 4 Евтихія с'вщмуч. 24
7 П Вартоломея і'Т ита 25
8 О Адріяна і Наталїї 26
9 н 14. Нед. по Сош. Пімена 27

10 п Августина і Мойсея мур. 28
11 в f  Усїкнов. гол. св. Івана 29
12 с Александра і Павла ЗО
13 ч + Пол. пояса Пр. Дїви М. 31
14 п Вересень. Симеона Ст. 1
15 0 Маманта і Івана 2
16 н 15. Нед. по Сош. Антима 3
17 п В вили і Мойсея 4
18 в Захарії прор. і Елисат. 5
19 с Чудо Арх. Михаїла 6
20 ч Созонта і Макарія 7
21- п Рождество Пр. Дїви Марії 8
22 0 Йоакима і Анни 9
*3 н 16. Нед. по Сош. і перед Воздв. 10
24 п Теодори алексапдр. 11
25 в Автонома сьвящмуч. 12
26 с Корнилія СОТІЇ. 13
27 ч Воздвиженіє Чесн. Хр. 14
28 п Ники^и влкмч. 15
29 с Евфимії влмч. 16
ЗО 11 Н 1і 17. Нед. по Сош. і по Воздв. 17

ВЕРЕСЕНЬ (стародавнє: 
ж овтень). —  Сей місяць був 
у Римлян семим з ряду, (сім 
по латинськи „септем” ) , отже 
з того назва „Сентембер” 
Старинна славянська назва на 
сей місяць була „рюинь” , бо 
в тім місяци ревуть осінні 
вітри. Вересень ' нагадує ве
реск на місце реву.

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.
3. вересня. День Праці: в цілих 

Злучених Державах.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
8. вересня. Рождество Пр. Бо

городиці.
20. вересня. Михаїла арх.

П А М Я Т Н І Д Н ї.
3. вересня 1709 f  гетьман Іван Мазепа.
5. вересня 911 договір князя Олега з Греками.
10. вересня 1769 поет Іван Котляревський.
12. вересня 957 гостина княгинї Ольги в Царгородї.
15. вересня 1907 + Іван Тобилевич (Карпенко Карий).
16. вересня 1845 * Іван Тобилевич.

ЧОМУ КОЖДИЙ УКРАЇНЕЦЬ МАЄ ЧИТАТИ „СВОБО
ДУ”? — „Свобода” є власностию народної організації, отже 
цілого народа, і тому український нарід повинен журити ся 
тою газетою і її знати. „Свобода” стар'аєть ся піддержувати 
народного духа в найтяжших хвилях народного житя і по
казати дорогу до красшої будучности. „Свобода” дорожить 
всім, що належить до українського народа. „Свобода” ста- 
раєть ся викорінювати народні блуди і пороки, а шанувати 
Українців яко людий. „Свобода” чує на собі відвічальність 
за народну долю, тому хоче совісно, поважно і статочно пи
сати про всі прояви народного житя. В тих змаганях повин
ні підперти „Свободу” веї Українці і тому треба її читати.
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ЖОВТЕНЬ — OCTOBER.

н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.
1 П Вересень. Евмсиїя 18
2 В Трофима і Саватія муч. 19
3 0 і',псіатш і Татіяни 20
4 ч Кондра'іа апост. 21
5 п Фоки і Йони 22
6 с f  Зачатіє св. Івана Хр. 23
7 н 18. Нед. по Сош. Теклі 24
8 п Евфрозини преп. 25
9 в t  Івана Богослова 26

10 0 Калистрата 27
11 ч Харитона 28
12 п Киріяка і Теоф. 29
13 0 Григорія арм. свщм. ЗО
14 н Жовтень. 19. поСош. 1Покр. 1
15 п Кипріяна і Юстиііи 2
16 В Дионизія свщмуч. 3
17 с Єротея свш;м. 4
18 ч Харитини муч. 5
19 п І* Томи апост. 6
20 с Сергія і Вакха 7
21 н 20. Нед. по Сош. Пелягії 8
22 п f  Якова Алфея ап. 9
23 В Евлампія і Евлампії 10
24 0 Филипа діякона 11
25 ч Прова і Андронїка 12
26 п Карпа і Папилй 13
27 0 Назарія і Параскеви 14
28 н 21. Нед. по Сош. Евтимія 15
29 п Льонґина сотника 16
ЗО Озії прор. і Андрея 17
31 с f  Луки ап. і еванг. 18

ЖОВТЕНЬ (листопад, падо
лист). —  Назва сього місяця 
походить відси, що в тім часі 
жовтїе листе на деревах. Дав- 
на українська назва „подзер- 
ник” походила від сього, що 
в тім місяци починають тер
ти лен і коноплі. Подзерник, 
значить прядиво. Латинська 
назва „Октобер” походить від 
слова „окто” (в іс ім ), бо у 
Римлян се був осьмий місяць 
в році.

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.
12. жовтня. День Колюмба: Ала., 

Аріз., Арк., Кал., Кол., Коин., 
Дел., Айд., Ілл., Інд., Канз., Ки., 
Me., Мд., Масс., Міш., Мо., Монт., 
Неб.,  ̂Нев., Н. Г., Н. Дж., Н. М.,
Н. Й., 0., Окла., Оре., Па., Р. 
Ай., Текс., Вт., Ваш. і В. Ва.

П А М Я Т Н І  Д Н Ї .
1. жовтня 1877 t  учений Осип Бодянський.
16. жовтня 1648 Богдан Хмельницький почав облогу Львова.
18. жовтня 1851 цїсар Франц Йосиф поклав угольний камінь під „Народний 

Дім” у Львові.
22. жовтня 1596 Берестейська унїя.
28. жовтня 1894 t  учений Омелян Огоновський.

БЕРЕЖІМ НАРОДНОЇ ЧЕСТИ! — Як чоловік дбає про 
свою честь, так і нарід мусить дбати про свою честь. Тому 
Українці не можуть публично себе зневажати, на себе напа
дати, бо тоді стають посьміховищем у людий і нищать добре 
імя і честь українського народу. Кождий Українець повинен 
се сам розуміти, що і як має говорити на забаві, а що на до- 
вірочних зборах, а що на вічу, а що можна писати по Газе
тах. Лихо треба направити так, щоби чужі про се не знали. 
Народного шкідника треба так усунути, щоби не міг шко
дити народній справі і не приносив нечести цілому народо- 
ви. Перед сьвітом виступаймо поважно і статочно.
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ПАДОЛИСТ -  NOVEMBER.

н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.
1 Ч Жовтень. Йоіля прор. 19Л П Артемія влмч. 20
3 G Іляріона Великого 21
4 Н 22. Нед. по Сош. Аверкія 22
5 п f  Якова апост. 23
6 в Арети і Атаназія 24
7 с Маркіяна і Марти 25
8 ч Димитрія великомуч. 26
9 11 Нестора муч. 27

10 0 f  Параскевії і Терентія 28
11 н 23. Нед. по Сош. Анастазії 29
12 п Зиновія і Зиновії ЗО
13 в Стахія і Амалія 31
14 с Падолист, f  Косми і Дамяна 1
15 ч Акиндина муч. 2
16 п Акепсини і Айтала 3
17 G Йоанїкія Великого 4
18 н 24. Нод. по Сош. Галактіона 5
19 п Павла еписк. 6
20 в Єрона і Лазаря 7
21 с Собор се. Арх. Михаїла ’8
22 ч Онисифора муч. 9
23 п Ераста і Олимпа 10
24 с Мини і Віктора муч. 11
25 н 25. Нед. по Сош. f  Иосафата 12
26 п f  Івана Златоустого 13
27 в f  Филипа апост. 14
28 0 Гурія і Сам. (Пилипівка) 15
29 ч f  Матея апост. евангел. 16
ЗО п Григорія еп. і чудотв. 17

ПАДОЛИСТ (грудень). —  
Назва пійшла від того, що в 
тім місяци опадає листе з де
рев. У Римлян „Новембер” був 
девятим місяцем в році. „Но- 
вем” =  девять.

щ
СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

6. падолиста. День загальних ви
борів.

29. падолиста. День Подяки: в 
цілих Злучених Державах.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
1. падолиста. Всіх Сьвятих.
2. падолиста. День задушний.

П А М Я Т Н І  Д Н Ї .
3. падолиста 1885 t  поет Микола Устіянович.
6. падолиста 1811 * Маркіян Шашкевич.
6. падолиста 1912 f  Микола Лисенко,
10. падолиста 1834 t  Іван Котляревський.
10. падолиста 1709 здобуте Батурина Москалями.
11. падолиста 1893 f  поет Леонїд Глїбів.
18. падолиста 1838 * письменник Іван Нечуй-Левицький.
29. падолиста 1778 Григорій Квітка-Основяненко.

СИЛА УКРАЇНЦІВ В АМЕРИЦІ*. — Пів мілїона Україн
ців, а їх сила мала. Силу треба здобути. Здобудемо її кож- 
дий поодиноко і всї разом. Кождий Українець нехай учить 
ся і працює після своїх спосібностий. Шкіл в Америці аж 
надто. Кождий може дібрати собі відповідну. Шанувати здо- 
ровлє і виробляти фізичну силу. Щадити центи, брати ся до 
бізнесу і доробляти ся маєтку. Разом ставати до організа
цій просьвітних, руханкових, запомогових і політичних. Здо
бувати собі вплив у своїц громаді, місточку чи місті. Виро
бляти між чужинцями пошану для українського народу. Со
лідарно йти в народній роботі.
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Г Р У Д Е Н Ь  -  D ECEM BER.

н.с Д Гр.-кат. сьвята с.с.
1 С Падолист. Длят. і Ром. 18
2 н 26 Нед. по Сош. Авдія 19
о п Прокла і Григорія 20
4 в Воведеніє Пр. Діви Марії 21
5 с Филимона апост. 22
6 ч Амфілохія і Григорія 23
7 11 Катерини в муч. 24
8 0 Климентія і Петра 25
9 н 27. Нед. по Сош. Алипія 26

10 п Якова і Палядія 27
11 в Стефана муч. 28
12 0 Парам она 29
13 ч f  Андрея апост. ЗО
14 п Грудень. Наума прор. 1
15 0 Авакума пророка 2
16 н 28 Нед. по Сош. Софронїя 3
17 п + Варвари вмуч. 4
18 в Оави Богоносиого 5
19 с Николая чудотворця 6
20 ч Амброзія еписк. 7
21 п Патапія 8
22 с Непор. Зачатіє Пр. Д. М. 9
23 н Нед. св. Праотців. Міни 10
24 п Даниїла Столпника 11
25 в Спірідіона еписк. 12
26 0 Евстратія і Евгепа 13
27 ч Филимона і Тирса 14
28 |1 П Елевтерія свщмч. 15
29 1 с Аґґея пророка 16
ЗО н Нед. перед Рожд. СВ; ОТЦЇВ 17
31 п Севастіяна муч. 18

ГРУДЕНЬ (студснь). —  В 
тім місяци замерзае земля і 
творить груди. У Римлян „Дс- 
цембер” був десятим місяцем 
в році. „Децем” =  десять.

W
СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

25. грудня. Різдво Христове: в 
цілих Злучених Державах.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
8. грудня. Зачатіе Пр. Богоро

диці.
25. грудня. Різдво Христове.
26. грудня. Св. Стефана.

П А М Я Т Н І  Д Н Ї .
3. грудня 1848 f  Евген Гребінка.
4. грудня 1803 t  Іван Кальнишевський, останний кошовий Запорожа.
7. грудня 1811 * поет Микола Устіянович.
21. грудня 1764 скасоване гетьманщини.
28. грудня 1824 t  наказний гетьман Павло Полуботок.
ЗО. грудня 1648 вїзд Богдана Хмельницького до Києва.

ПАМЯТАЙМО НА СТАРИЙ КРАЙ! — Ми втїкли з рід
ного краю, бо там неволя і нужда. Зазнали ми тут ліпших 
гараздів, але старий край дальше в нуждї і неволї. Ми з віль
ного краю маємо прийти тамтим поневоленим нуждарям в 
поміч. Все мусимо тямити, щоби здобути волю старому 
краєви. Инакше там ніколи не буде гаразду. Здобудемо во
лю працею, наукою і жертвами. Не щадїм гроший на народ
ні цїли в старім краю. Не жалуймо центів на злагоджене 
нужди серед наших рідних. Старий, рідний край — се мор
ська лїхтарня, яка вказує нам нашу цїль. Дорожім рідним, 
хоч нещасним краєм.
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У К Р А Ї Н С Ь К И Й  Н А Р О Д Н И Й  СОЮ З
оснований 22. лютого 1894 р.

Є НАЙСТАРШОЮ І НАЙБІЛЬШОЮ УКРАЇНСЬКОЮ ЗАПО- 
МОГОВОЮ НАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В АМЕРИЦІ.

Український Народний Союз за 22 роки свого істнованя, 
т. зн. по день ЗО. вересня 1916 p., виплатив $1,362.462.09 по
смертного по своїх членах.

Від 1. січня 1915 р. до ЗО. вересня 1916 р. У. Н. Союз ви
платив посмертних запомог з фонду посмертного по помер- 
ших членах на суму $112.227.81. За тойсам час виплачено за
помоги з фонду убогих за каліцтва» і невилїчимі слабости 
членам У. Н. Союза на суму $11.360.

Тут треба надмінити, що члени, котрі взяли запомогу 
з фонду убогих, почавши від 1. січня 1915 p., свого посмерт
ного не нарушили. їх посмертне зістало ся такесаме, яке було 
перед побранєм запомоги. Над сим варто застановити ся, бо 
вороги У. Н. Союза говорять, що та наша організація не дає 
запомог своїм членам за їх житя на випадок каліцтва або не- 
вилїчимої слабости. Висше наведені числа самі* за себе гово
рять і вони є найліпшим доказом, що вороги У. Н. Союза 
послугують ся неправдою.

Від часу уведеня в житє нової реформи, т. є. від 1. січня 
1915 р. до ЗО. вересня 1916 р. У Н. Союз виплатив родичам 
тих дїтий, котрі належали до нашої організації, суму $2.800.

Крім повисших запомог У Н. Союз виплатив досить по
важну суму гроша на просьвітні цїли, як: стипендії, просьвіт- 
ні видавництва, книжки, жертви і т. п.

МАЄТОК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.

З днем ЗО. вересня 1916 р. У. Н. Союз числив 8.548 доро
слих членів, а 1.587 дїтий, членів У. Н. Союза, — разом 10.135 
членів. Власний маєток У. Н. Союза з кінцем вересня 1916 р. 
виносив $259.176.55.
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— 18

БІЛЯНС У. Н. СОЮЗА
з днем Зб. вересня 1916 р,

Стан чинний: Стан довжний:
Готівка
Морґечі
Реальність
Бонди
Друкарня

166.250.22
64.250.00
19.500.00
49.515.00
23.850.00

Фонд посмерт. 
резерв.

народний
сирітський

адмінїстр. 
убогих .,

94.964.13
113.286.35
34.617.40

9.202.73
7.105.94

64.188.67

323.365,22 323.365.22

ЦЇЛИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.
а) Зєдинити братньо всїх Українців і їх потомків замсшкалих в 

Америці, без огляду на їх політичні чи релїґійні переконанії, котрі є 
при добрім здоровлю, ведуть чесне і моральна житз і не перевисша- 
ють 50 лїт житя, коли є мужеського пола, або 40 лїт житя, коли е 
женського пола, в часі ириниманя їх до У II. Союза.

б) Нести моральну і матеріяльну 'поміч нещасним і покаліченим 
членам і їх родинам і покривати оправдані похоронні кошти по помер- 
ших членах в сумі, не псрсвисшаючій $200.

в) Ширити просьвіту між членами в українській і анґлїйській мо
ві; старати ся о їх суспільний, моральний і духовий добробут; помага
ти родинам, своякам по крови, правним репрезентантам члена і особам 
залежним від такого члена, а також справити похорон і виплачувати 
посмертну запомогу, як  правила і статути сего Союза тепер або в бу- 
дучности будуть приписувати.

г) Заснувати фонд запемоговий для нещасних, покалічених і хо- 
рих членів.

ґ)  Заснувати фонд посмертний, з якого па певний доказ смерти 
члена У II. Союза, котрий сповнив всі свої иравні обовязки, сума ке 
більша як $250, $500, $750, $1000, $1500 або $2000, згідно з кля- 
сою, до якої іїомерший член належав, зменьшена о таку квоту, яку 
виплачено на похоронні кошти, виплатить ся родинам, наслїдникам, сво
якам по крови, иравним репрезентантам такого члена, як  ограничено і 
вказано в статутах Союза дотично смертних запомог, після розпорядку 
члена, згідно зі згаданими правилами.

На случай смерти члена його родина отримає посмертну запомогу 
і то в такій сумі, на яку член був обезпечений. На случай каліцтва або 
невилїчимої недуги член отримає запомогу з фонду убогих, без ріжницї 
на. його клясу обезпеченя, не більше як  $200 в однім випадку. Висоту 
запомог назначує головний уряд на підставі предложеного лікарського 
сьвідоцтва і просьби на відповіднім блянкетї.

Кождий член дістає часопись „Свободу” три рази на тиждень і 
просьвітні виданя до читаня раз на місяць або раз на два місяці. Так- 
само кождий член має право користати з відчитів, устроюваних ,,Про- 
сьвітною Комісією” У Н. Союза,

ГОЛОВНІ КОРИСТИ ДЛЯ ЧЛЕНІВ У. Н. СОЮЗА.
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Кождий член У Н. Союза, мущина чи женщина, має право запи
сати свою дитину до У. Н. Союза і платити за неї до народного фонду 
25 цнт. місячно, за що одержує дїточу ґазетку „Ц ьвітку” , а на випадок 
смерти дитини її родичі отримають посмертну запомогу по ній в сумі 
$200 на покрите коштів лїченя і похорону дитини. З сего повинні ко- 
ристати наші земляки і записувати свої діти до У. Н. Союза. Для них 
подвійна користь: за 25 цнт. місячної вкладки обезпечують свою дитину 
на $200 посмертної запомоги, а крім сего дістають для дїтий поучаючу 
ґазетку. (Інформації, як  записувати діти до У. Н. Союза, вишлеть ся 
кождому, хто напише по них до гол. канцелярії У. Н. Союза на пониз- 
шу адресу).

Український Народний Союз уділяє також спосібним дітям членів 
У. Н. Союза стипендії на покінченє наук у висших американських 
школах. '

До У. Н. Союза можна вписувати лише дїти членів У. Н. Союза. 
Кождий правосильний член сеї організації має право записати свою ди
тину до У. Н. Союза, коли вона не числить більше як  18 літ.

Вступне за дитину до У. Н. Союза виносить одноразово 50 цнт. 
За сих 5 0 .цнт. родичі отримають відзнаку і грамоту для дитини. Еолиб 
дитина вмерла по трох м ісяцях належаня до У Н. Союза; її родичі о- 
тримають $200 посмертної запомоги яко зворот коштів похорону і лї
ченя дитини.

ХТО МОЖЕ БУТИ ЧЛЕНОМ У. Н. СОЮЗА.
Кождий Українець, не персвисшаючий 50 літ житя, і кожда Укра

їнка, не находяча ся у вагітнім стані і не неревисшаюча 40 лїт житя, 
до дня їх найблизших уродин, в добрім фізичнім здоровлю, діОжуть бу
ти приняті в члени У. Н. Союза, однак з тим застереженєм, що члени 
понад 40 лїт житя не будуть уиравнені до членства кляс ВВ і СС, а 
членицї будуть управнені лише до кляс А і АА. Кождий новопристу- 
паючий (а ) ,  має виповнити і підписати вступну аплікацію (просьбу
о принятє) на відповіднім друці, присланім з головної канцелярії У. 
Н. Союза. Новоириступаючий мущина між 40 до 50 років включно, а 
женщина між 35 до 40 років включно, має долучити до своєї аплі
кації свою метрику уродженя або иниіий документ потверджуючий день, 
місяць і рік його чи її уродженя.

КЛЯСИ І СУМИ ОБЕЗПЕЧЕНЯ І ТАБЕЛЯ МІСЯЧНИХ ВКЛАДОК.
Вступне до У. Н. Союза, без огляду на клясу обезпеченя і вік, ви

носить $2.00. В тій сумі містить ся вже належитість за грамоту, від
знаку, книжочку і статут.

Кождий член платить через цїле житє що місяця сталу вкладку, 
відповідно до кляси обезпеченя і до віку після поданої табельки.

В Українськім Народнім Союз є отсих 6 кляс обезпеченя:
Кляса А на $ 250.00
Кляса АА на $ 500.00
Кляса В на $ 750.00

Кляса С на $1000.00
Кляса ВВ на $1500 .00
Кляса СС на $2000.00
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Кляса A. AA. B. C. BB. CO.
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18 22 43 65 86 1.29 1.72
19 22 44 66 88 1.32 1.76
20 23 45 68 90 1.35 1.80
21 24 47 71 93 1.40 1.86
22 24 48 72 95 1.43 1.90
23 25 7 49 74 98 1.47 1.96
24 26 51 77 1.01 1.52 * 2.02
25 26 52 78 1.04 1.56 2.08
26 27 54 81 1.07 1.61 2.14
27 28 56 84 1.11 1.67 2.22
28 29 57 86 1.14 1.71 2.28
29 30 59 89- 1.18 1.77 2.36
30 31 61 92 1.22 1.83 2.44
31 32 63 95 1.26 1.89 2.52
32 33 65 98 1.30 1.95 2.60
33 34 68 1.02 1.35 2.03 2.70
34 35 70 1.05 1.40 2.10 2.80
35 37 73 1.10 1.45 2.18 2.90
36 38 76 1.14 1.51 2.27 3.02
37 40 79 1.19 1.57 2.36 3.14
38 41 82 1.23 1.63 2.45 3.26
39 43 85 1.28 1.69 2.54 3.38
40 44 88 1.32 1.76 2.64 3.52
41 46 92 1.38 1,83
42 48 96 1.44 1.91
43 50 1.00 1.50 1.99
44 52 1.04 1.56 2.08
45 55 1.09 1.64 2.17
46 57 1.14 1.71 2.27
47 60 1.19 1.79 2.37
48 62 1.24 1.86 2.48 '
49 65 1.30 1.95 2.60
50 68 1.36 2.04 . 2.72

Мущина може належати до кождої довільної кляси обезпеченя, 
т. е. від $250 до $2 .000 ; женщина лише до обох перших кляс, т. е. 
від $250 до $500.

Крім сталої місячної вкладки кождий член, без огляду на вік і 
клясу обезпеченя, платить додатково 35 цнт.: на фонд адмінїстрацій- 
ний 17 цнт. (в тім містить ся вже і передплата на „Свободу” ) ,  на 
фонд резервовий 10 цнт., на фонд убогих 5 цнт. і на фонд народ
ний 3 цнт.

Щоби стати членом У. Н. Союза, треба бути рівночасно членом 
одного з відділів Українського Народного Союза.

По всі інформації треба писати до головної канцелярії У. Н. Со- 
юза на адресу:

U KRA IN IAN  NATIONAL ASSOCIATION, 
P. 0. Box 76, Jersey City, N. J.
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Скажіть же тепер самі: чи не варто належати до У. Н. 
Союза? Тож хто дотепер не мав нагоди стати членом У. Н. 
Союза, нехай стараєть ся вступити до сеї організації як най- 
скорше. Тепер є найліпша нагода се зробити. Не відкладай
те сеї справи до завтра, бо ніхто не знає, чиє буде завтра...

Закладайте нові відділи У. Н. Союза в тих місцевостях, 
де жиють наші земляки і де ще нема відділів нашої орга
нізації.

Ті, що вже є членами У. Н. Союза, нехай приєднують 
нових членів до сеї організації і нехай записують до неї свої 
дїти.

Хто вже є членом У. Н. Союза, має постарати ся, щоби 
кожда особа в його фамілії там належала, а також його кра
яни, знакомі і приятелі.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ є одинока добро
дійна організація, оперта на нових системах після літ, приня- 
тої скалі місячних вкладок на конгресі* американських запо- 
могових організацій і признаної законами поодиноких стей- 
тів Злучених Держав. Нова система є справедлива, певна, 
стала і корисна для членів. Корисна для членів тому, що кож- 
дий член платить сталу вкладку через ціле своє житє, як дов
го належить до організації, а також є певний свого посмерт
ного. Стейтові власти беруть в оборону і опіку членів У. Н. 
Союза, переводячи строгу контролю’ в тій організації кож
дого часу. У. Н. Союз одержав признане від стейтових вла- 
стий яко організація законна і одержав уже в стейтах лай- 
сенси, на підставі котрих має повне право закладати нові від
діли, принимати нових членів і т. п. Одним словом — має 
повне право провадити організаційний інтерес. Жадна инша 
українська організація не може доси виказати ся тим, чим 
виказуєть ся У. Н. Союз.

ДРУГИЙ РІК ПО РЕФОРМІ У. Н. СОЮЗА.
Рік 1916 обіймає другий рік дїяльности У. Н. Союза пі

сля уведеня в житє нової реформи. Від часу, коли в У. Н. 
Союзї введено нову реформу, т. є. від 1. сїчня 1915 p., наша 
організація може повеличати ся дуже сьвітлими успіхами, 
помимо того, що число членів зменьшило ся. Фонд посмерт
ний, якого в У. Н. Союзї перед реформою зовсім не було, 
а який служить виключно на виплату посмертних запомог, 
числив з кінцем ЗО. вересня 1916 р. $94.964.13. Члени У. Н. 
Союза мають повну запоруку, що їх посмертна запомога є 
певна та що вкладки, які вони на свою посмертну запомогу 
складають, не йдуть на виплату посмертних запомог для дру
гих, але лишають ся в касї У. Н. Союза, на їх власне по
смертне.

Наш загал переконуєть ся поволи, що реформа не була 
забаганкою урядників, але була конечностию; що переведе
не реформи лежало в першій мірі в інтересі членів. Рік 1916
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виказує сталий приріст нових членів і є надія, що У. Н. Союз 
в короткім часі прийде назад до давного числа членів.

Будучність У. Н. Союза є законно і фінансово вповні о- 
безпечена.

Кождий сьвідомий Українець і кожда сьвідома Українка 
повинні бути членами У. Н. Союза.

В ЗЛУЦЇ І НАУЦІ НАША СИЛА І БУДУЧНІСТЬ.

Головний Виділ У. Н. Союза складаєть ся з отсих членів: Дмитро 
Напітула, предсїдатель; Марія Білик, заст. предс.; Іван Ваверчак, заст. 
предс.; Михайло Угорчак, секретар ренордовий; Семен Ядловський, се
кретар фінансовий; Алексій Шаршонь, касієр; Осип Стеткевич, редактор 
„Свободи” ; Андрій Савка, завідатель „Свободи” ; Юлїян Павчак, Василь 
Левчик і Николай Росолович, члени контрольної комісії; Іван Ґлова, 
Андрій Стефанович, Василь Гришко, Николай Ваверчак, Йосиф Сенчина 
і Стефан Мельник, радні; члени „Просьвітної Комісії” : о. Володимир 
Сполїтакевич, предсїдатель; Дмитро Андрейко, секретар; Володимир Ло- 
тоцький, касієр.

Головна канцелярія Українського Народного 
Союза находить ся під числом 83 Grand Street, 
Jersey City, N. J.
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Українська лїтопись.
Український нарід належить до білої раси, а східної 

галузи славянської. 'Числять його тепер на близко 40 
мілїонів. Від яких 2.000 лїт живе на своїй теперішній те
риторії, на великій рівнині в области Дніпра, Дністра і 
Висли і займає простір значно більший від Австро-Угор
щини. В новійших часах посуваеть ся до Кавказу і Ка
спійського моря. (Кольонїями живе в Азії і в Америці).

Його ґеоґрафічне положене не є корисне. Його об
ласть е частиною великої східно-европейської рівнини, 
що лучить ся так званою „брамою народів” між Ураль
ськими горами і Каспійським морем із степами Азії на 
сходї. З тих степів нападали на Україну від прадавних 
часів ріжні орди кочівників і спилювали її розвиток. У- 
країна була заборолом західних народів проти Азії.

Вона вже перед принятєм Христової віри/ дійшла до 
значної культури, про іцо сьвідчать старинні памятки і 
язикові досліди.

На ширший овид виступає Україна в 9. Столїтю по 
Христї. Тоді була вже простора Київська держава в зем
лі- Полян, з якої мабуть вийшла назва „Русь” . Назва 
„Україна” є звісна від 12. столїтя. Перший наш історич
ний князь Олег (володів при кінци 9. і з початку 10. 
столїтя) ходив побідно на Царгород і заключив корисний- 
торговельний договір. Пятий його наслїдник, Володимир 
Великий (980— 1015), заводить на Україні Христову ві
ру коло 988. року, яка вже й переділе тут ширила ся, про
мощує дорогу византійській культурі на Україну, кладе 
тривкі засновки політичного і культурного розвитку. Його 
діло веде дальше його великий син Ярослав Мудрий 
(1018— 1054), відбирає від Польщі „Червенські горо
ди” , нищить орду Печенігів, засновує в Києві церкву св. 
Софії, при ній бібліотеку, в Новгороді Великім школу, 
працює на поли законодавства („Правда Руська” ). По 
нїм Київська держава ділить ся на богато князівств і о- 
слаблюєть ся. На иівночи повстає князівство московське, 
на полудневім заході 1) князівство волинське, 2) князів
ство галицьке під династією Ростиславичів (1087— 1198) 
і Романовичів (11^9— 1328).
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На сї часи припадає татарське лихолїтє: 1223 р. бій 
над рікою Калкою, 1240 опустошене української землї, 
збурене Києва, упадок політичної самостійности України.

В її сусідстві, доходить до значіня Литва і згодом 
забирає майже всї українські землї протягом 1В. і 14. сто- 
лїтя. В ній ширить ся українська мова і ,культура.

Однак 1386 р. лучить великий князь Володислав 
Ягайло свою державу з Польщею, яка вже в половині 
14-ого столїтя забрала Галицьку (Червону) Русь, і від 
тодї Україна і Литва підлягали польській перевазї. На 
нашій землї здобули безліч посїлостий польська шляхта 
і польське духовенство сьвітське і чернече. Наше бояр
ство і міщанство майже цілком винародовилось, на селян 
накинено з початком 16-ого столїтя кріпацтво і панщину.

Наша церква ниділа в понижешо. Заключенє цер
ковної унії з Римом *частиною нашого духовенства (бере
стейська унїя 1595 р.) дало привід до роздору на цер
ковнім поли. Духове житє і народну сьвідомість плекали 
тодї церковні братства. До війни за волю України стану
ло козацтво під конець 16-ого столїтя, що зорґанїзувало 
ся над Дніпром на полудневий схід від Києва. (Козацтво 
сїчове або запорожське).

В перших війнах (1591— 1638) йому не вело ся. 
Між 1638 і 1648 р. дав ся найтяжше відчути польський 
угнїт. Він дав привід до великої народної війни під про
водом Богдана Хмельницького (1648— 1657). Хмель
ницький’ виборов у двох перших роках великі побіди (над 
Жовтими Водами, під Корсунем і Пилявцями в 1648 p., 
під Збаражем і Зборовом 1649 p.).

Невдачі в дальшій війні' спонукали його піддати У- 
країну Росії на основі Переяславської угоди з 1654 року.

Опісля змагав Хмельницький до відірваня її від Ро
сії, однак нї йому, нї його наслїдникам (Іванови Вигов- 
ському, Петрови Дорошенкови й иншим) не вдало ся ви
бороти волї. Польща умовами з 1667 р. (в Андрусові) 
і з 1686 р. зрікла ся задніпрянської України в користь 
Росії. Московське правительство нищило постепенно1 са
моуправу України; гетьман Іван Мазепа, що в союзї з 
шведським королем Карлом XII. станув до боротьби 
проти него, потерпів погром під Полтавою 1709 р. Ца
риця Катерина II. знесла 1764 р. гетьманство на Украї
ні', 1775 р. знищила Запорожську Сїч, а в 1783 р. затвер-
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дпла кріпацтво і панщину. В правобережній Україні- упа
ло також козацтво, а вернула ся панщина. В послїдне ста
нув наш нарід до боротьби за часів гайдамаччини або ко- 
лїївщини, особливо 1768 року. Розборами з 1772, 1793 
і 1795 р. Польща занепала. Росія, Австрія і Пруси пова
лили її. Галицька Русь 1772 р. прилучена була до Ав
стрії за Марії Тереси, яка 1775 р. заияла ще й Буковину.

В 19-ім столїтю зачав наш нарід двигати ся із за
непаду: розвиваєть ся наше письменство (в російській 
Україні Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Пантелей
мон Еулїш, Марко Вовчок і ин.; в австрійській — Маркіян 
Шашкевич, Осип Федькович, Іван Франко і ин.), наука 
і штука. Кріпацтво знесено в Австрії 1781 р. за цісаря 
Йосифа II., а панщину 184-8 за Фердинанда. В Росії 1861 
р. за царя Олександра II. знесено кріпацтво і панщину. 
Скорий поступ зачав ся від заведеня конституції: в Ав
стрії остаточно в 1867 p., в Росії 1905 р. Чинниками по
ступу е товариства просьвітні, економічні, політичні, сї- 
чово-сокільські, письменство, школа, наука, штука, театр 
і преса. Оживлений рух панує також серед- наших посе
ленців в Америцї. Найсумиїйше представляєм, ся наша 
справа на угорській Україні.

Василь Білецький.

ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ В М Е Р І .
T H E  U N IT E D  S T A T E S  O F  A M ER IC A .

Д Е Р Ж А В Н И Й  У С Т Р І Й .
Державний устрій Злучених Держав оснований на підставі консти

туції з 17. вересня 1787 р. Первісну конституцію доповнено відтак в 
ріжних часах 15 додатками.

Тут треба точно розріжнити правительство федеральне т. е. цілих 
Злучених Держав від правительств поодиноких стейтів. Кождий стейт 
становить політичну одиницю, так сказатиб окрему державу в державі. 
Кождий стейт має свої окремі закони, уряди, міліцію і т. п. Федеральне 
правительство має полагоджувати справи, як і е спільні всім стейтам.

На підставі конституції належать до федерального правительства 
отсї справи:

1) Накладане податків і мита (ц л а).
2) Управильнене торговлї заграничної і між поодинокими стейтами.
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3) Чеканене (вибиване) і видаване гроший.
4) Управа ночти.
5) Затягане державних позичок.
6) Виповіджене війни і заключене мира.
7) Управа сухопутної армії і воєнної фльоти.
Ціла управа Злучених Держав спочиває в руках трох властий: 

законодатної,. виконуючої і судової.

ЗАК0Н0ДАТНА ВЛАСТЬ ( L E G IS L A T IV E ) .
Законодатна власть находить ся в руках конґресу (c o n g re s s ) .  

Конґрес складаеть ся з двох частий: сенату (S e n a te )  і палати послів 
(H o u s e  o f R e p re s e n ta t iv e s ) .

Сенат складаеть ся зі сенаторів (по двох з кождого стейту), ко
трих вибираєть ся на 6 лїт. Вибори відбув'ають ся що року в той спосіб, 
що одна трета часть сенаторів, котра вибула 6 лїт уступає, а на їх  мі
сце вступають нововибрані. Кандидат на сенатора мусить мати най- 
меньше ЗО лїт; мусить бути горожанином Злучених Держав найменьше 
9 лїт і постійно мешкати в тій стейтї, в якім кандидуе. Предсїдателем 
сенату є віцепрезидент Злучених Держав. Коли віцепрезидент заступає 
уряд президента, тодї сенат вибирає споміж сенаторів тимчасового пред- 
сїдателя. їеперіш ний сенат складаеть ся з 92 сенаторів.

Палата послів складаеть ся з послів (конгресменів), вибираних в 
поодиноких стейтах, відповідно до числа населеня. Послів вибираєть ся 
на 2 роки. Кандидат на посла мусить мати найменьше 25 лїт і бути го
рожанином Злучених Держав найменьше 7 лїт та мешкати стало в тім 
стейтї, в якім кандидуе. Предсїдателем палати послів є так званий го
ловний „спікер” .

Конґрес (обі палати) збираєть ся що року на наради, як і розпочи
нають ся в перший понеділок у г,рудни. Перша сесія триває до марта 
(коротка сес ія ), а друга до червня (довга сесія ).

Кождий законопроект ( b i l l ) ,  ухвалений в сенаті і' палаті послів, 
стає доперва тоді законом, коли його потвердить президент Злучених 
Держав. Коли президент не потвердить якогось законопроекту, то він 
повертає ще раз під наради конгресу і стає законом, коли обі палати 
ухвалять його двома третими частями голосів. На случай, коли прези
дент не зверне законопроекту протягом 10 днів (не вчисляючи неділь), 
законопроект стає важним і без потвердженя президентом.

ВИКОНУЮЧА ВЛАСТЬ ( E X E C U T IV E ) .
Виконуюча власть находить ся в руках президента Злучених Дер

жав. Президента вибираєть ся на 4 роки. Кандидат на президента му
сить бути з уродженя горожанином Злучених Держав (не натуралізова
ним), числити найменьше 35 лїт і жити постійно у Злучених Державах 
найменьше через 14 лїт.

Вибір президента і віцепрезидента відбуваєть ся через голосоване 
виборців ( e le c to r s ) .  В кождім стейтї вибираєть ся тільки виборців, 
скільки висилає сенаторів і послів дотичний стейт. Вибори відбувають 
ся у всіх стейтах рівночасно, а іменно у перший второк в місяци падо
листі кождого переступного року. Того дня переводить ся лише вибори
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на виборців. Всі управнені до голосованя віддають свої голоси на ви
борців. В січни слідуючого року голосують виборці на президента і його 
заступника.

На случай смерти або уступленя президента обіймає уряд аж до 
вибору нового президента віцепрезидент.

Президент ,має річну платню у висоті $75 .000 , а віцепрезидент 
$12.000.

Президент має право потвердити або відкинути законопроекти, ухва
лені конґресом; за його згодою заключаєть ся міждержавні договори;, 
іменуеть ся послів, повновласників і консулів; членів Найвисшого Суду 
і инших урядників Злучених4 Держав; предкладаеть ся конґресови вне- 
сеня щодо заграничних справ; йому прислугуе право здержаня присуду 
засуджених на кару смерти; на случай війни є він головним командан- 
том федеральної армії, воєнної фльоти і стейтових міліцій.

Президент іменує для своєї помочи приватного секретаря (з річною 
платнею $ 6 .0 0 0 ).

Кабінет міністрів складаєть ся з 10 міністрів. Міністрів ( S e c re ta ry )  
іменує' президент і вони лише від нього залежні. У Злучених Державах 
є слідуючі міністри: мінїстер справ заграничних; фінансів; війни; су- 
дівництва; почти; маринарки; внутрішних справ; рільництва; торговлї 
і мінїстер праці.

Іїождий мінїстер має до помочи одного або більше секретарів і бюро 
(D e p a r tm e n t) .

Річна^ платня міністра виносить $12 .000 .

СУДОВА ВЛАСТЬ ( JU D IC IA L ) .
Судова власть у Злучених Державах находить ся в руках судів, 

основаних конгресам.
На чолі цілого судівництва стоїть Найвисший Суд Злучених Держав 

(S u p re m e  C o u r t  o f  U. S .) .  Його рішеня мають обовязуючу силу при 
виконувану законів. Він стоїть на сторожі конституції Злучених Дер
жав та має право уневажнити всі закони федеральні і стейтові, коли 
вони спротивляють ся конституції. Найвисший Суд складаєть ся з 9 
членів: предсїдателя і 8 судіїв. Предсїдатель дістає $15 .000 , а прочі 
члени по $14 .500  річної платні.

Низші судові власти є отсї:
Окружні Суди (D is t r ic t  C o u r t)  в 92 федеральних судових окру

гах, на як і є поділені цілі Злучені Держави. Платня судіїв виносить 
$6.000 річно.

Районові Суди (C irc u i t  C o u r t)  в числі 9. Дев'ятьох членів Най
висшого Суду є рівночасно районовими судіями. В міру того як  нагро
мадить ся більше число справ, виїздять вони для їх полагодженя до 
своїх районів. До помочи мають відповідне число судіїв (з платнею 
$ 7 .0 0 0 ).

Районовий Суд Апеляційний (C irc u i t  C o u r t  of- A p p e a ls )  стоїть 
понад окружними і районовими судами.
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Населене Злучених Держав.
Назва стейту | Число населеня] Назва столицї.

Alabama (Ala.) 2,138,093 Montgomery
Arizona (Ariz.) 204,354 Phoenix
Arkansas (Ark.) 1,574,449 Littl6 Rock
California (Cal.) 2,377,549 Sacramento
Colorado (Col.) 799,024 Denver
Connecticut (Conn.) 1,114,756 Hartford
Delaware (Del.) 202,322 Dover
Dist. of Columbia (D. C.) 331,069 Washington
Florida (Fla.) 752,619 Tallahassee
Georgia (Ga.) 2,609,121 Atlanta
Idaho (Ida.) 325,594 Boise
Illinois (111.) 5,'638,591 Springfield
Indiana (Ind.) 2,700,876 Indianapolis
Iowa (Io.) 2,224,771 Des Moines
Kansas (Kan.) 1,690,949 Topeka
Kentucky (Ky.) 2,289,905 Frankfort
Louisiana (La.) 1,656,388 Baton Rouge
Maine (Me.) 742,371 Augusta
Maryland (Md.) 1,295,346 Annapolis
Massachusetts (Mass.) 3,336,416 Boston
Michigan (Mich.) 2,810,173 Lansing
Minnesota (Minn.) 2,075,708 St. Paul
Mississippi (Miss.) 1,797.114 Jackson
Missouri (Mo.) 3,293,335 Jefferson City
Montana (Mont.) 376,053 Helena
Nebraska (Neb.) 1,192,214 Lincoln
Nevada (Nev.) 81,875 Carson City
New Hampshire (N. H.) 430,572 Concord
New Jersey (N. J. ) 2.537,167 Trenton
New Mexico (N. M.) '327,301 Santa Fe
New York (N. Y.) 9,113,614 Albany
North Carolina (N. C.) 2,206,287 Raleigh
North Dakota (N. D.) 577,056 Bismarck
Ohio (0.) 4,767,121 Columbus
Oklahoma (Okla.) 1,657,155 Oklahoma City
Oregon (Oreg.) 672,765 Salem
Pennsylvania (Penn.; Pa.) 7,665,111 Harrisburg
Rhode Island (R. I.) 542,610 Providence
South Carolina (S. C.) 1,515,400 Columbia
South Dakota (S. D.) 583,888 Pierre
Tennessee (Tenn.) 2,184,789 Nashville
Texas (Tex.) 3,896,542 Austin
Utah (U.) 373,351 Salt Lake City
Vermont (Yt.) 355,956 Montpelier
Virginia (Va.) 2,061,612 Richmond
Washington (Wash.) 1,141,990 Olympia
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1,221,119
2,333,860

145,966

Charleston
Madison
Cheyenne

West Virginia (W . Ya.)
Wisconsin (W is.)
Wyoming (Wyo.)

91,972,266
ЗАМІТКА. Число населеня 48-ох стейтів Злучених Держав від 

1910-ого року, то значить протягом 4-ох літ доволі зросло. Після обчи
слена з дня 1-ого липня 1914-ого року се населене виносило 98,781.24 
осіб.

Статистика держав цілого сьвіта,
Назва держави Населене Простір 

в кв. милях
На&ва столиці

Абіссинія 8,000.000 390.000 Адіс Абаба
Австрія 50,000.000 260.034 Відень
Альбанїя 825.000 11.000 Дураццо
Анґлїя 437,947.432 12,745.766 Лондон
Апдора 6.000 175 Андора

3,500.000 1,000.000
Арґентпна 8,000.000 1,153.418 Буенос Айрес
Афґаііїстап 6,000.000 250.000 Кабуль
Бельгія 7.571.387 11.373 Брукселя
Болгарія <755.000 43.000 Софія
Болівія 2,267.925 708.195 Ля Паз
Бразилія 24.000.000 3,292.000 Ріо де Жанейро
Бутан ..................................... 250.000 20.000 Пунаха
Веиецуеля 3,000.000 393.976 Каракас
Гаїті 2.200.000 10.204 Порт о Пренс. 

ТеґусіґальпаГондурас '600.000 46.250
Греція 5,000.000 46.522 Атени
Голяндія 6,500.000

2,119.165
12.648 Гаґа і Амстердам

Ґватемаля 48.290 Ґватемаля
Данія ...................................... 2,775.076

1,500.000
15.388 Копенгаґен

Еквадор 116.000 Кіто
Еспанїя .................................. 19,588.688 190.050 Мадрид
Злучені Держави 101,151.000 

,. 35,240.000
3,616.484 Вашінґтон

Італія ..................................... 110.623 Рим
Кольомбія 5,500.000 438.000 Боґота
Коста Ріка ............................ 420.000 23.000 Сан Хосе
Куба ....................... ' ............ . 2,383.000 44.164 Гавана
Лїхтенштаґш 10.000 60 Вадуц
Люксембурґ 268.000 999 Люксембурґ
Ліберія 2,060.000 41.000 Монравія
Мароко 6.500.000 200.000 Фез
Мексико 15,063.207 765.535 Мексико Сіти
Монако 20.000 8 Монако
Монґолїя 2.000.000- 1,367.600 Урґа
Непаль .................................... 4,000.000 54.000 Катманду
Нїкараґуа 500.000 49.200 Манаґва
Німеччина 66,715.000 208.780 Берлін
Норвегія 2,459.000 124.129 Крістіянїя
Оман ....................................... 750.000 82.000 Мускат
Параґвай 800.000 196.000 Асунціон
Персія 9,000.000 628.000 Тегеран
Перу ........................................ 4,000.000 680.000 Ліма
Португалія 5,957.985 35.490 Лїсбона
Панама 427.000 32.380 Панама
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Росія ..........
Румунія -----
Сальвадор .. 
Сан Домінґо 
Сан Маріно 
-Сербія
Сіям ............
Туреччина
Тибет ..........
Уруґвай
Франція
Хіни
Хіва
Чіле ............
Чорногора
Швайцарія
Швеція
Японія

171,000.000 8,647.657 Пєтроґрад
7,600.000 54.000 Букарешт
1,700.000 7.325 Сан Сальвадор
'700.000 19.325 Санто Домінґо

10.655 38 Сан Маріно
4.600.000 34.000 Білгород
6,000.000 220.000 Банкок

21,274.000 710.224 Константинополь
6,500.000 463.200 Ляса
1,300.000 72.210 Монтевідео

39,601.509 207.054 Париж
400.000.000 2,169.200 Пекін

800.000 22.320 Хіва
5,000.000 292.100 Сантіяґо

520.000 5.650 Цетинє
3,741.971 15.976 Берно
5,476.441 172.876 Стокгольм

52,985.423 147.655 Токіо

ПРОСТІР І НАСЕЛЕНЄ ЧАСТИЙ ЗЕМЛІ.

Назва части землі' 
Азія
Африка ....................
Полуднева Америка 
Північна Америка 
Полярні околиці
Европа .....................
Австралія ................

Простір в кв. 
милях Населене

На одну кв. милю 
припадає

17,470.282 842,100.000 48.02
11,632.000 127,312.000 10.9
7,344.508 55,444.000 7.05
7,146.641 130,939.000 19.1
6,970.000 300.000 0.04
3.671.624 458,795.000 124.9
3,456.290 8,000.000 2.31

57,691.345 1.628,890.000 29.9Разом

УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ З ГАЛИЧИНИ І БУКОВИНИ В 1913 РОЦЇ.
•До Німеччини ..........  105.000

(З того було 51.000 
рільних робітників, а 
54.000 промислових).

До Чехії (в А в стр ії) . . . .  20.000 
До Угорщини (лісові і

цегляні робітники). 20.000 
До західно - австрійських

к р а їв ................  3.000
До Данії . . .  5.000
До Румунії 18.000

До Ш вайцарії ..............  500
До Анґлїї (із золочівсько- 

го повіта в Галичині до 
Манчестер) 500 

До Босни й Герцеговини 500 
До Злучених Держав Пів

нічної Америки 37.000 
До Канади . .  . .  36.000 
До Бразилії та Арґентини 2.000

Разом 243.500

\ в  1917 році торговельний дім F. Ad. Richter & Co., New York City, 
сьвяткуе безперечно рідкий ювилей. 50 літ минає якраз від того часу, коли та 
фірма почала розповсюднювати свій „Пейн Експелєр” . Більшість наших читачів 
знає те старе домашнє средство, котре сказало ся найуспішнїйшим при пере- 
студї, болю в крижах, нежиті в мускулах і ревматизмі. В теперішнім часі, ко- 

.ли ріжні средства і ліки, появляючі ся майже щоденно у многім числі і хотячі 
узнати ся за найліпші, після кількох літ щезають, наш рекорд який доказа- 

„ла наша фірма, є не тільки рідкостю, але і в,сюди поважаний. (Огол.).
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Дещо про планети.
Планети —  се такі небесні тіла, що кружать довкола сонця, котре 

с їх  осередком. Вони називають ся першорядними планетами в супро- 
тивности до другорядних планет (сателітів або м ісяц ів), котрі оберта
ють ся довкола якоїсь иншої планети.

Ученим астрономам (зьвіздарям) е доси знані отсї великі планети 
(вичисляємо їх  відповідно до їх віддалсня від с о н ц я ): Меркур, Венера, 
Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

На початку минулого столїтя відкрито між дорогою (екліптикою) 
Марса і Юпітера кілька малих небесних тіл, котрі названо планетоїдами 
або астероідами. Число тих астероідів з кождим роком збільшаеть ся 
через нові відкритя; доси нараховано їх  понад 700.

Подібні до себе під многими зглядами е планети: Меркур, Венера, 
Земля і Марс. Всі вони є середиої величини і визначають ся великою 
густотою (обем землі важить Ь]/2 разу більше від такогосамого обему 
води). Вони сьвітять лише відбитим сьвітлом сонця.

Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун е знова незвичайно великі, мають 
малу густоту (деякі з них важать меньше від такогосамого обему води), 
визначають ся правдоподібно високою температурою і окрім відбитого 
соняшного сьвітла видають ще значну скількість свого власного сьвіт- 
ла і тепла.

Мало не всі планети мають свої місяці, яких число виносить від 
одного до десять.

Найбільшою із всіх планет е Юпітер; його обем е більший від о- 
бему землі около 1200 разів. Другий щодо величини е Сатурн.

Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун кружать у небеснім просторі 
поЗа екліптикою7 (дорогою) землї і через те їх називають часом висіли
ми планетами; Венера і Меркур, які є в обсягу дороги землі, називають 
ся низшими планетами.

Планетою, яка зближаеть ся найблизше до землї, є Венера; її най- 
меньше віддалене від нашої планети виносить округло 23 мілїони миль. 
Найбільше віддалений від землі є Нептун; його найменьша віддаль ви
носить понад 2.629 мілїонів миль.

Понизше містимо порівнуючу табельку всіх осьмох планет:
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Найбільше Найменьше

Милі ,Милї Милі* Соняшні днї г. м. с.
Меркур
Венера
Земля
Марс
Юпітер
Сатурн
Уран
Нептун

35.393.000
66.131.000
91.430.000

139.312.000
475.693.000
872.135.000

1.753.851.000
2.746.271.000

135.631.000
159.551.000

245.249.000
591.569.000

1.014.071.000
1.928.666.000
2.863.183.000

47.229.000
23.309.000

62.389.000 
408.709.000 
831^210.000

1.745.806.000
2.629.360.000

87-9692
224-7007
365-2563
686-9794

4332-5848
10759-2197
30686-8205
60126*722

?
23 16 19?
23 56 4
24 37 23 

9 55 28
10 29 17 

?
?
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СТАРОМУ І НОВОМУ РОКОВИ.
Благословим тебе, старенький Роче, 
Щоб більш до нас не приходив. 
Благословим тебе, йди в сьвіт за очи, 
Досить ти нужди нам лишив.
Як ти родив ся, ми радїли тому,
Тебе витали, як співця,
Бо думали, що принесеш до Дому 
Перлину братнього слівця.
А ти ще палкійший ніж був твій тато 
Й нам ще більш лиха накоїв:
Трупами землю устелив богату 
І її кровю напоїв.
Благословим тебе, старенький Роче, 
Щоб більш до нас не приходив;
Йди в яр глибокий, іди в пітьму ночи, 
Досить ти лиха нам лишив.

А коли тепер Рік Новий надходить,
В нас знов живійше серце бє,
Нова надія у житє нас вводить,
В вільне й свобіднеє житє.
У те житє, деб ми вже не рабами,
Не гноєм в сусїдів були,
Не наймитами були між панами,
Лиш жили, як люд на земли.
У таке житє поведи нас, Роче, 
Воскресна пісня най гуде.
Веди! —  Ми йдем за тобою, Пророче, 
Йдем в бій з кличем: красше буде!
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Гиин американських Українців.
Motto: Дл я  України живем

Музика С.- Ягодювича.

1.
Гей! за морем, за широким 
Разом нас судьба звела.
Край далекий на чужинї 
Нам за вітчину дала.
Але ми — гетьманські діти 
Тямим предків козаків!
Понад море, над широке 
Кличем до своїх братів:
Як прийдеть ся стати разом, 
Ми в Україну пійдем!
Бо для неї ми на сьвітї,
Для України живем!

Хоть за морем, ми далеко, 
В нас живе ще рідний дух; 
Горду мрію він лелїє,
Над козацький лине луг! 
Там престол нам заясніє, 
Встануть нам нові князї!

Для У • кра ви яв,- гені

Ще добудемо ми слави,
Як у бій пійдемо всї.
Як прийдеть ся стати разом, 
Ми в Україну пійдем!
Бо для неї в цілім сьвітї,
Для України живем!

3.
Ми Українці до скону 
В нас є сила козаків!
Не розлучать нас нї море,
Ні межі чужих країв!
Сонце всюди нам принесе 
Подих нашої землі!
Клич її ми все почуєм 
І за морем в чужинї.
Як прийдеть ся стати разом, 
Ми в Україну пійдем!
Бо для неї в цілім сьвітї,
Для України живем!

О. Грицай.
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Будьмо готові!
Памятаймо:

1. Що в Европі ведеть ся найсграшнїйша різня, яка 
колинебудь шаліла в історії.

2. Що ся війна ведеть ся на нашій рідній українській 
землї.

З'. Що підчас війни потерпів український нарід вели
чезні втрати в людях і в маєтку; сї втрати ледви дадуть ся 
привернути протягом пів столїтя.

4. Що війна ведеть ся о нас і 0 нашу шкіру без 
нашого відома і проти нашої волі.

Наша задача:
На чужині, в Америці, де ми жиемо здалека від во

єнної заверухи, приготовити поміч рідному краєви і 
самим собі.

Поміч полягає в тім:
1. Щоби зібрати як найбільше жертв для тих, котрі 

тепер беруть участь у війні і вийдуть з неї каліками і 
бездомними жебраками.

2. Щоби помогти тим, котрі хоч не беруть участи 
у війні, лишать ся опісля вдовами і сиротами.

На сї дві цїли е призначений
Фонд для жертв війни.

8. Щоби зібрати жертви на захист для окалїчілих Сі
чових Стрільців, котрі добровільно пійшли на поле боїо 
боронити рідної землі перед ворогом.

На сю ціль е призначений
Фонд Січових Стрільців.

4. Щоби підчас теперішної війни розголосити нашу 
справу перед сьвітом і приготовити публичну опінїю сьві-
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та на користь української справи підчас мирових пере
говорів. В тій цїли треба нам видавати книжки і ґазети 
чужими мовами. На покрите видатків таких видавництв 
заложено

Фонд визволена України. 
Всї висше вичислені фонди остають під опікою Фе

дерації Українців у Злучених Державах.
Кромі грошевої помочи треба приготовляти ще важ- 

нїйшу поміч, а то витворити народну силу. Народна сила 
потрібна на те, щоби в рішаючій хвили піднести такий 
голос, з яким мусів би числити ся сьвіт.

А наша народна сила полягати може в безоглядній 
солїдарности, карности і роботящости.
Тому:

Хтонебудь виступає проти народної орґанїзації, сей 
розбиває народну силу.

Хтонебудь не хоче йти разом з народом, уводить нелад 
і замішане.

Хтонебудь хоче тепер поставити своє „я” висше на
родного добра і шукати для себе наживи або слави, сей 
допускаєте' ся народної зради.

Хтонебудь виступає проти народної роботи, проти 
закладаня українських інституцій, сей є киринником і 
хрунем.

Лише згідна праця, завзяте і народна солідарність 
дасть нам бажану і потрібну силу. Сам крик без сили нас 
лише осьмішпть і скомпромітує українську справу.

Кромі народної корнети і солїдарности потрібна ще 
праця кождої одиниці’. Кождий Українець і Українка по
винні тепер завзято працювати над собою, просьвічати 
себе і щадити як найбільше гроша.

По війні треба буде в ріднім краю як найбільше 
просьвічених і заможних людий. Америка дає велику на
году до просьвіти і до зарібку. Треба лише вміти все те 
видїти і використати. Коли є хто, що знає, як скористати 
з американських шкіл і зарібків, нехай скаже другому. 
Сього вимагає народний інтерес. Не бути нам самолю
бами, що лише дбають за себе, але уважати кождого 
Українця за брата, дати йому добру раду, напровадити
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його на властиву дорогу, піддержати слабшого, заохотити 
до працї, а тодї щойно кождий щирий Українець і кожда 
іцира Українка сповнить свій обовязок зглядом себе, своєї 
родини, свого народа і свого рідного краю. Така праця над 
собою буде також працею для добра України.

Тому не жалуймо себе, не тратьмо часу, лиш берім 
ся до завзятої працї, а праця вирве нас з недолї.

Ф. М» С.—Українець з Росії.

У ЧУЖІМ КРАЮ.

Не муч мене, чужий краю,
Бо сам я журю ся,
Як вийду я межи люди,
Сльозами заллю ся.

Ой пійду я на могилу, 
Стану, подивлю ся,
Як згадаю про ту славу, 
Від вітру валю ся.

Про ту славу козацькую,
Що була, — минула,
Як маленькая дитина 
В колисці заснула...

Чи довго ще буде спати?... 
Нема тих, що будять! 
Остали ся на сім сьвітї 
Ті, що сьвітом нудять... 

Прийдіть, прийдіть ви, гетьмани, 
Устаньте з могили,
Поможіть нам боронити 
Те, що серцю миле.

Ой, устаньте ви, гетьмани, 
Із темної хати,
Подивіть ся раз один ще, 
Як страждає Мати...

Ой, страждає рідна Мати 
І тяжко вздихає,
І до своїх синів любих 
Стиха промовляє:

„Чи бачите, рідні діти,
Мої голубята,
Яка доля мя стрінула 
Від вражого ката?
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„Вже зорали вражі кулї 
Мої білі груди,
Загатили вражі трупи 
Дністер бистрий всюди.

„Подоптали поля, ниви,
Нема вже що жати,
Уже моїх дїток любих 
Вигнали із хати.

„Палять наші чорні стріхи 
І жалю не мають;
Кого зловлять з наших рідних, 
Тяженько карають.

„І ви дїти, отямте ся,
Подайте си руки
Хоч в сю хвилю нещасливу! —
Меньше буде муки...”

Так, до злуки! Най нас злука 
Провадить що днини,
Най воскресне добра слава,
Слава України!

І сьвіт тихий, невечірний 
Легенько засяє,
А тоді нас любо, щиро 
Ненька привитає.

З боїв у Карпатах: Австрійський Генеральний штаб під церквою в Ту- 
хольцї (повіт Сколе).
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Микола Болшовецький.

НА ВАНДРІВЦЇ.

Не знав, що то Америка...
Писали листи, що в Америцї великі гаразди. Другий 

знова написав, що робота добре платна і легка.
— Поїду і я.
Цілі місяці він мріяв, і в день і в иочи, а все про 

Америку, про країну, пливучу молоком і медом.
— Степане, не їдь! Ти ще молодий, пощо тобі пу

скатись у сьвіт, між чужих людий. Тобі і тут добре. Ґаз
дівство, слава Богу, несогірше, тільки працї і робучих 
рук. Диви ся — ми старі, нікому вже робити. Ще ти один 
наша надія, а як і ти поїдеш, не буде кому і води подати 
нам на старість.

— Поїду, мамуню. Я бачу, що тут гаразд мене не 
жде. Може там дороблю ся. А зароблю гроша, то і про 
вас не забуду. У чорній годині і про вас згадаю. А буде 
зле, — поверну назад і буду жити на клаптику рідної 
землі; тоді' ніде вже не поїду, бо вже раз сьвіт розуму 
навчить.

— І я тобі раджу на розум, — мовив батько. — Сте
пане, будеш згадувати мої батьківські слова, будеш ка
ятті ся. Чужий сьвіт, далекий край, не свої люди; не буде 
кому ні поскаржитись, нї пожалуватись. Спімнеш колись 
мої слова. А впрочім: роби, що хочеш. Ти ростеш, щоби 
в сьвітї жити.’ Але щобись відтак не важив ся прокли
нати нас, бо ми тобі не бажаємо зла. З дому тебе не вига
няємо. Ми навіть-раді, щоби ти остав ся з нами і ми старі 
доживали би при тобі свого віку.

— Я таки поїду, татуню, таки поїду. Спробую...

— А не забувай про нас старих. Пиши листи, доноси 
про своє здоровлє, довідуй ся про наше поводженє.

— Добре, добре, татуню.
Поцілував батька й маму в руки, попращав братів, 

їх жінки і діти, казав поклонити ся всі знакомим та то
варишам і вийшов з хати...

Знав, що їде в чужину, покидає рідну землю, любі 
місця і дорогі особи. Знав про се, але не знав, чим та
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сторона буде гостити його... І хоч як було йому важко 
покидати сї місця, де провів молоденькі літа свої, де 
серденько навчило ся любити красу і природу, любити 
людий, однак ішов з якоюсь незрозумілою веселостю, з 
бажаним чутем бачити і зазнати иншого сьвіта. І хоча 
жаль за рідними оповив його душу безмежним смутком, 
він ішов. Що кілька кроків все оглядав ся: чи він вже 
далеко, чи хто не кличе його, не здоганяє...

З боїв у східній Галичині: 'Українські втікачі.

Вийшов у поле, — ще оглядаєть ся. Став край доро
ги, звернув свій зір на гай; здаеть ся йому, що бачить 
якусь білу постать, котра здалека кланяеть ся до нього... 
Кланяєть ся і пращаеть ся з ним, наче в останнє...

Здаєть ся, що хотів вертатись назад, бо якась без
донна туга вязала серце. Але на згадку про щасливе жи- 
те в Америці' завернув і пустив ся дальше в дорогу.

Йшов полями. Там, на сїножатах пасуть корови, 
співають, жартують. Дивить ся на се Степан і готов зле
тіти до них, забути про чужину. Але як?... Чи се можли
ве?... Він старший парубок, - йому не до жартів тепер, 
він вже мусить думати про житє. Але він не зважав би на 
нТЩо: злетів би до них і бавив би ся разом з ними, наче
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мала дитина... Але вони сьміють ся з нього. Знають, що 
їде до Америки і помахують капелюхами, свищуть, ще 
голоснїйше виспівують. А Степан закрив очп руками і 
присиішив кроки, щоб не бачити того веселого житя 
пастушків.

Ішов дальше, а думки літали по рідній хатї; пра- 
щали ся, то розмовляли зі знакомими. То знова снував 
мрії про майбутнє щасте в Америці, до котрої власне 
тепер відїзджає...

З боїв у Карпатах: Памятник поляглпм у Тухольцї (повіт Сколе).

Рев машини розвіяв всї ті фантастичні мрії. Він 
скочив до воза, сів біля вікна, дивив ся, дивив ся, а поїзд 
гнав мов біснуватий. Гнав полями все дальше і дальше...

Був саме погідний, сонїшнпй ранок, як Степан став 
першим кроком на лоно нової землї. Приняла вона його 
радо в свої обійми, бо рослий був і крепкий мущина. 
І він прпвитав її сердешним словом поздоровленя, при- 
витав її, як свою будучу матїр.

Стрінув ся зі знакомими; звитались; розпитували про 
старий край, про родину. Почали Степана гостити, за
бавляли ся до пізної ночи, оповідаючи про свій»яіобут
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в Америці. Бавили ся при склянці... Обіцяли вишукати 
для нього роботу, бо Степан напирав на них. Хотів скор
ше заробити трохи гроша та вертати ся до старого краю.

Дістав роботу. Працював мов чорний віл від рана 
до пізноі ночи. Приходили його відвідувати, любили його 
товариші і старші, бо був тихий і спокійний хлопчина.

По часі дістав з дому лист. Написали йому, що ко
рова захорувала і згинула, а тепер вони не мають гроший 
купити иншу. Просили сина, щоби прислав їм дещо... 
Степан чув в серці любов до своїх родичів і рішив ся ви
слати їм хоч щото на поратунок. Приятелі дораджували, 
щоб ле висилав, бо се чужина, — йому самому потрібно 
гроший. Але Степан не услуха'в їх і таки вислав.

Він пійде до працї і знова собі заробить, а син, коли 
він любить батька і матір, не повинен забувати про них. 
Матір не одну нічку не доспала, заки виховала і впро
вадила його між люди... Тому дитина не повинна сього 
забути.

Його знакомі мали иншу вдачу. Переконували його 
раз-враз, що його не повинна вже обходити родина, бо 
він сам на себе тепер стараеть ся. Степан не міг з ними 
погодити ся. Боров ся. Йому здавало ся, що вони до
чуть украсти в нього серце і ту любов до всього рідного 
і дорогого, що цвила в його молоденькім серці. Він старав 
ся уникати своїх приятелів і втікав від них; не хотів схо
дити ся з ними.

— 44 —

Одного вечера проходжував ся я улицею. Дивлю ся: 
напроти мене йде тойсамий Степан, але вже не з тою- 
самою вдачею. Йде, падаючи з ніг, обтрасканий болотом; 
обличе бліде, чоло захмарене, уста спалені.

Подїлали видно намови його товаришів. Слаба во
ля трунула його у вир пропасти, від котрої він так колись 
відпекував ся. Вже рік цілий ні одного листа не написав 
до родини, ні одної вістки про себе не подав. Пійшов 
на дно міського багна, перестав робити, не дбав уже 
сам за себе, а коли говорили йому про те плюгавство,
— він і хвилинки не застановляв ся.

Родичі ждали вістки від свого синка. Не знали сер
дешні, як Степан поступає.

*
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Настали тяжкі часи. Степан не переставав віддава
ти ся гидким налогам; все запивав ся, орґанїзм почав 
псуватись і він мусів іти до шпиталю...

А в шпитали? Чи йому поміг він що? Лїкар при 
візитї ствердив, що всякі ради вже злишні. Ніщо не по
може...

З боїв у східній Галичині’: Війсковий кухар роздїлюе між українські 
дїти горячу страву.

За місяць Степана не стало... Умираючи, каяв ся, 
присягав, що перестане уживати алькоголь, але вже було 
запізно!...

Не діждав ся повернути на рідну землю. Не діждав 
ся побачити рідного батька і матір... Сира, чужа земля 
похлонула його молоде тіло.

А вдома родичі ждали на нього, писали листи, про
сили, щоби вертав назад домів, бо раді ще звінчати його, 
але — не діждали ся ні його повороту ні вінчаня. Степан 
пійшов на далеку вандрівку...
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УКРАЇНСЬКА СПРАВА.
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На Українськім Сонмі, що відбув ся в днях ЗО—31. 
жовтня 1915 року в Ню Йорку, ухвалено впслати до 
представників ріжних держав у Вашінґтонї меморіял, в 
котрім представлено коротко історію і вначіне Україн
ців та їх змагаия до вибореня волї. Подаємо тут сей 
меморіял, аби кождпй сьВідомий Українець міг ного ви
вчити і переказати чужинцям, хто ми і чого ми бажа
ємо. Меморіял звучить:

Теперішна європейська війна дала нові впадаючі в очи докази, що 
національна ідея, хоч укрита під грубим всесьвітним покривалом новітної 
цивілізації і деким цілком погребана, всетаки лишилася одною із за
гальних ідей людства.

Ізза сього, коли будучий загальний мир має бути тривким, мусить 
принести здійснене національних ідеалів народів цілої Европи. Зокрема 
треба подбати, щоби раз вже признати справедливість всїм дотепер 
поневоленим народам. Бо якенебудь нехтованє живого і збудженого до 
житя народа підчас будучих мирових пересправ засїе зерно бунту і 
загрозить тривалому так довго очікуваному і так конечно потрібному 
мирови.

Нема найменьшого сумніву, що українське національне питане є 
одною з найважнїйших справ Европи.

Українці числять понад 35 мілїонів голов і займають шесте місце 
між народами Европи, оскільки їх взагалі признають народом.

Вони замешкують простір 850.000 квадратових кільомерів, а сей 
простір обнимає кизше вичислені краї Австро-Угорщини й Росії. Ми 
вичисляемо тут імена кождої провінції і процентове число Українців, 
котрі там жиють:

АВСТРО-УГОРЩИНА:

Буковина .........................................80%
Східпа Галичина ..........................  70 „
Північно-східна часть Угорщини. 60 „

РОСІЙСЬКІ ҐУБЕРН ЇЇ:

Полтава 
Чернпгів 
Поділе 
Київ . . .  
Харків

95 „ 
85 „ 
81 „ 
79 „ 
70 „

Волинь .............................................. 70%
Катеринослав 69 „
Холм ................................................. 60 „
Херсон 59 „
Таврія 42 „
Кубань .............................................. 47 „
Ставрополь 37 „
Вороніж ........................................... 36 „
Донська область 28 „
Гродно 23 „
Курск ............................................... 22 „
Бесарабія 20 „
Минск 19 „

З огляду на природні богатства Україна є одним з найбогатших 
країв Европи. її чорнозем дає одну третину збіжевого збору російської 
держави, а більше ніж дві четвертих збіжевого вивозу з Росії. Одна 
трета часть усього стану худоби в Росії походить з України. Україна 
дає 70% угля, 60% зелїза а 60% соли з усеї продукції сих мінералів 
в Росії. Всі галузи промислу ростуть скоро і находять твердий ґрунт 
на Україні. Положене України над побережем Чорного моря і близкість 
до Середземного моря, її положене неначе на порозі далекої і близкої 
Азії є дуже корисне для її політичного й економічного розвою. Україн
ський нарід відзначаєть ся сильною фізичною будовою, а його духова 
вдача надаєть ся до всіх здобутків культури.
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Коли би вони не мали вродженої фізичної і духової сили, то вони 
давно вже щезли би з етноґрафічної мапи Европи.

Сей колись могучий і культурний край, звісний в історії під іменем 
київської і галицької держави, стратив свою независимість підчас мон
гольського наїзду в 13. і 14. столїтю. Наслідком сього Українці підпали 
під пановане Польщі. Польська держава безвпинно використувала укра
їнську землю, гнобила український нарід, переслідувала його мову і 
релігію, а рівночасно була заслаба, аби оборонити Україну перед Та
тарами. Через 500 лїт монгольські орди безнастанно нищили цїлу укра
їнську землю, забираючи нарід в ясир. Сї віки татарської руїни здержали 
розвиток українського народа і позбавили його мілїонів населеня, які 
гинули або на поли бою або в неволи.

В тих сумних часах український нарід для самооборони з’орґанїзу- 
вав рід народного війска на взір старинних княжих дружин. Хоч сї 
лицарі називали ся „запорожськими козаками” , то вони не мають нїчого 
спільного з нинїшними російськими козаками. Се українське війско 
підняло в 17. столїтю прапор свободи і, опираючись на зростаючій силї 
цілого українського народа, приступило в 1648. роцї до освободженя 
України з польського ярма. Але новоутворена українська держава була 
загрожена з усіх сторін: Польщею, Московщиною, Татарами і Турками. 
Сей стан спонукав гетьмана Богдана Хмельницького в 1654. роцї за- 
ключити договір з Росією в місті Переяславі під умовою, що Україна, хоч 
буде у злуцї з Росією, задержить повну автономію і самоуправу, власну 
армію і буде мати вільну руку в заграничній .політиці. Але сейчас опісля 
1667. p., Росія зломила договір і відступила Польщі західну щасть 
України. В подібний спосіб Росія нищила постепенно автономію східної 
части України, хоч ся автономія була запоручена договором. Знесено 
уряд гетьмана і усунено цїлу демократичну систему самоуправи, а 
в 1775. роцї згасла останна іскра независимости України.

Коли по подїлї Польщі в 1772— 1795 західна часть України прий
шла знова в посїданє Росії, вона не щадила ніяких зусиль, щоби зни
щити Українців яко націю. Катерина II. завела кріпацтво і український 
хлоп став власностию панів, котрі, стративши стичність з народною 
традицією, з часом змосковщились. Росія змосковщила українську цер
кву, кроваво переслідувала греко-католиків, злучених з Римом, так зва
них —  Унїятів, котрих велике число було в західній Україні; оголосила 
їх релїґію незаконною, а вкінци заборонила уживане української мови 
в церкві, школі і в прилюдних інституціях.

Мимо всіх тих переслідувань і перепон українська література і 
наука поступала вперед і поширяла ся стихійно, —  підчас загального 
відродженя народного духа по француській революції, —  саме тоді, 
коли з другої сторони московщенє України робило поступи лише між 
висшими клясами. Наслідком сього цар Олександер II. видав 1876. року 
тиранський указ, яким цілковито заборонив видаване й уживане якого- 
небудь друкованого слова в українській мові. Той указ впав сам собою, 
через оголошене маніфесту в 1905. р. завдяки російській революції, коли 
то віджив наново рух за автономією України. Колиж одначе прийшла 
реакція, український рух зачали давити наново, як передтим. Лише в 
тій части України, яка по подїлї Польщі припала Австро-Угорщині* 
(східна Галичина і західна Буковина), доля Українців була щастійша.
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По 500-лїтнім гнетї і визиску зі сторони Польщі, признано їм 
перший раз людські права і вони зачали поволи приходити до себе і 
розвивати ся. Одначе навіть тут вони мусїли зводити тяжку боротьбу 
зі своїми давними гнобителями, —  з польською шляхтою, котра прийшла 
до сильних впливів і могла дальше угнетати український нарід давними 
способами.

Розвоєви українського народу ставила та шляхта перепони на 
кождім кроцї. Метода науки в публичних школах мала на собі пятно 
польського духа, а се спричиняло неграмотність, бо відсувало Українців 
від школи. Не допущено до заложеня нїодної української фахової школи, 
щоби Українці не могли кинути ся на поле промислу і торговлї; число 
українських шкіл було мінімальне, щоб не допустити до чисельного 
зросту української інтелігенції. Українське селянство в Галичині зведено 
на нужду і приневолено його або емігрувати до Америки або їхати на 
зарібки до сусїдних країв. Все те роблено в тій цїли, щоби спольщити 
сю частину України.

Мимо всіх тих перепон Українці найшли під охороною австрійської 
федералїстичної конституції можність національного розвитку і їх по
літичне значіне постійно зростало. Се треба завдячувати тому, що ро
сійський панслявізм почав останними літами грозити прилученем східної 
Галичини до Росії з тою метою, щоб здавити національні змаганя 
австрійських Українців, які сильно впливали на Українців в Росії. Що 
Росія мала такі наміри, видко з сього, що підчас російського наїзду на 
Галичину в першій половині 1915. року українські школи і товариства 
замкнено, а навіть заборонено уживане української мови. З тої причини 
Українці з Галичини борють ся не лише в правильній австрійській армії, 
але також вони уважали за конечне зорґанїзувати полки добровольців, 
щоби боронити своєї свободи проти царизму.

Українська справа є далекосягла не лише з полїтичного погляду, 
але також з ширшого погляду на поступ людскости. Тув ходить о іст- 
новане 35-мілїонового, фізично і духово сильного народа.

Український нарід винародовлюють з великими трудами; а пре- 
цїнь його, можна просьвітити і провадити його до поступу лише в його 
рідній мові. Український нарід ви()0джуєть ся духово через невіжество, 
а фізично через застрашаюче поширюване нужди. Селянський сьвіто- 
гляд не вистарчає в теперішних часах, щоби забезпечити духове й 
фізичне відроджене 35-мілїонового народа. Без просьвіти у своїй рідній 
мові, без публичних чи приватних, середних і висших шкіл український 
нарід мусить все остатись позаду своїх сусідів і не може бути могучим 
чинником у здемократизованю східної Европи.

З огляду на цілковиту недостачу національної школи число негра
мотних на Україні прибрало нечувані -розміри. У східній Галичині, де 
вкінци є доволі українсько-польських шкіл, скількість неграмотних 
упала до 50%.

На російській Україні відносини в сім зглядї є застрашаючі. Ось- 
такий є процент неграмотних в кількох російських Губерніях:

Поділе ............................................. 84% Катеринослав
Волинь, Полтава, Харків і Кубань 83 „ Херсон 
Київ і Чернигів 82 „ Таврія
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Факт, що більшість населеня є неграмотна, треба завдячувати сьому, 
що в народних школах учать лише в московській мові, чужій для дїтий, 
а навіть само читане і писане по московськи, чого нарід не уживає, 
мусить забувати ся в короткім часї.

Неграмотний нарід є неспосібний навіть до матеріяльного поступу. 
Зглядний низкий стан хліборобства на Україні треба приписати сьому, 
що наука господарства в рідній мові заборонена. Тесаме відносить ся 
також і до низкого політичного осьвідомленя, бо український хлоп не 
читає російської часописи, а українські заборонені.

Через недостачу елементарного образованя і цілковитого незнаня 
правил гіґіени смертність на Україні є дуже висока і лише незвичайно 
великому процентови новородків треба завдячити, що та смертність 
рівноважить ся. Річний процент смертности є слідуючий:
Харків ........................................... 2.9% Волинь, Поділе і Херсон 2.5%
Катеринослав ............................... 2.8 „ Полтава 2.4 „
Чернигів і Київ 2.6 „

Подїл і парцеляція хлопської посїлости дійшли до сього, що на
приклад в Губернії полтавській перед 20 лїтами 50% хлопської посї
лости виносило 4уг акра. Промисл на Україні є нерозвинений ізза ро
сійської тарифово-цлової політики. Лишаєть ся хиба один ратунок, а то: 
еміґрація. 62% поселенців, котрі прийшли в 1910. р. з європейської 
до азійської Росії, походили з України, —  з сього збіжевого шпихлїра 
російської держави.

— 49 —

На підставі отсих виводів в меморіялї, Український Сойм, відбутий 
в Ню Йорку дня ЗО. жовтня 1915 р. в Нупер Юніон Гол, з огляду на 
добро українського народа, ухвалює і проголошує перед цілим сьвітом 
отеє домаганє:

Остаточна цїль українського руху є створене незави- 
симої української держави, яка обняла би теперішні землї, 
замешкані Українцями у східній Европі.

Але, розуміючи се, що ся остаточна цїль може не 
здійснити ся в близкій будучности, і з огляду на теперіш
ні відносини, серед яких видвигнено справи безпосеред- 
ного значіня, Українцї бажають:

Щоби в Австро-Угорщині з українських земель утво
рено окрему провінцію на федеративних основах, в котрій 
український нарід міг би мати самоуправу і без супрема- 
ції Поляків або їх шляхти міг би розвязати сам своє на
ціональне й економічне питане.

Щоби в Росії, на підставі Переяславського договору, 
який дотепер містить ся в книзї державних законів, а яко
го не усунено, Україна дістала автономію.

4
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О. Олесь.

ЩЕ РІК.

Ще рік минув... Проклятий рік змаганя, 
Довжезний рік кровавої борби, 
Глибоких втрат, даремного чеканя, 
Мовчаня мертвого юрби.

А як хотілось нам внести якесь проміне 
В сей край безкрайної пітьми...
За людські постаті' ми приймали каміне 
І ним самі побиті ми.

Ще рік... Ідем! Ми міцно стисли рани,
На них обмили слїзми мовчки кров,
І знова має, сьвітить крізь тумани 
Велика наша хоругов.

Горлицький повіт —  образ страшної руїни.
Загальний вигляд.

Земля могил, окопів, згарищ і сліз — отеє образ 
горлицького повіту. Де глянути — руїна, де оком кинути
— слїди страшних битв, де ногою ступити — окопи, ями 
від ґранатів, згарища спалених господарств, зруйнованих 
і знищених церков, з димом пущених сіл.

А на тій земли снують ся люди — неначе тїни; лю
ди, обдерті зі всього, не мають де голови приклонити, не 
мають що до уст вложити. Тут і там з підземного льоху 
підносять ся діти, перестрашені водять очима по сьвітї, 
гей би дивували ся, що по тім всім, що тут зайшло, по тих 
страшних битвах і ще страшнїйшій нуждї сьвітить ще 
сонце. Кличуть „їсти”, — а тут нема відки взяти, бо по
живи нема. Жінки голосно заводять, а мужі стоять як 
задурманені. Зелені лани десь пропали; на рілї видно ли
ше дїри від ґранатів, величезні ями від 42-центиметрових 
гавбиць і численні вибої від ручних бомб і мін. Земля пе
ретерпіла майже стільки, що й люди.
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Наїзд Москалів.
Перший раз зявили ся Москалї в горлицькім повітї 15. 

падолиста 1914 року. Від сторони Ясла надійшли ватаги 
ріжних російських війск, голосячи перед всім і перед всї- 
ми свободу і справедливу нагайку царя. Проголошену 
„свободу” Москалї почали сейчас переводити в діло. Би
ли кольбами безборонних людий, кидали в болото спокій
них мешканців, стягали з них одіж і грабили — переді- 
всїм годинники. В сїй варварській і дикій роботі відзна
чали ся найбільше Черкеси. Всюди і в кождій порі шу
кали вони за „Австрійцями”. Бушували по ліжках, ша
фах, скринях, куфрах, льохах, коминах, фляшках, а на
віть в кишенях. Що лише представляло якусь вартість
—  рабували, а решту нищили. Найстрашнїйшими були 
несподівані нічні патрулі. Вони ночию впадали до хати, 
будили всіх і „ревідували”, крадучи все, що їм під руки 
попало. Перестрашені люди цілими ночами не клали ся 
спати. Ховали свій маєток, як могли, але ніщо не уйшло 
перед оком грабіжників. Коли вже не стало хліба, молока, 
яєць і курий, взяли ся Москалї до молоченя збіжа на 
„ґалушки” . Коні, корови і безроги брали Москалї зви
чайно без гроіішй, або платили в сей спосіб, що за вола, 
ваги 600 кільоґрамів, давали ЗО рублів!

По побідї австрійських війск під Лїмановою, дня 6. 
грудня 1914 p., Москалї уступили в напрямі Ясла.

На жаль-— всего два тижні тішив ся повіт свобо
дою. Москалям прийшли на поміч великі війска і ав
стрійська армія цофнула ся назад та заняла оборонні ста
новища на лінії від Ріпеника аж до угорської границі. 
Осередком сеї лінії були Горлиці.

126-дневна місцева битва.
Громади: Ріпеник, Туря, Сташківка, Мощениця, Луж

на, Шалова, Мшанка, Сторожівка, Глинник, Горлиці, 
Ропиця польська, Сокіл, Ііобилянка, Сенкова, Шимбарк, 
Сяри і дальші в напрямі угорської границі до Конечної 
були тереном місцевих битв через протяг чотирох місяців.

Москалї заняли сильні становища і старанно око
пали ся. Тесаме зробили й австрійські війска. Віддалене 
між обома боєвими лініями виносило пересічно півтора 
кільометра. Через тих 126 днів відбувала ся битва вла-
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стиво, без перестанку. Що дня обі сторони себе взаїмно 
острілювали і робили одні на других напади.

Тисячі народу найшли ся в огни. Очевидно, про 
мешкане по домах не могло бути й мови. Люди крили ся 
по долах і ямах, в яких через цілу зиму вели житє лю-

З боїв на Водини: Німецький звідун найшов раненого жовнїра, який останка
ми своїх сил долїз до води, щоби заспокоїти свою спрагу.

дий, котрі мешкають по печерах. Що вдало ся взяти зі 
собою до ями, се мусїло вистарчити на житє. А не богато 
можна було забрати, бо Москалі не богато й лишили. Біб 
і сира картофля — ото все. Щасливий був сей, хто в но- 
чи в своїй ямі міг розложити огонь і під ослоною темря-
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ви зладити трохи теплої страви. Ще щасливійший був 
сей, хто потрафив смерком долізти до російських окопів 
і купити від салдата хліб, хоч платив за бохонець 4 до 5 
корон! Сотки родин було таких, що через чотири місяці 
хліба й не виділи.

Надійшли морози, прийшла сніжниця і се доповни
ло чашу горя нещасних людий. Голод терпіли всі, але 
морозу діти не видержали. Неодно сконало серед голоду 
і зимна. Померших не можна було й похоронити, бо хто 
лише вихилив голову з ями, на сего падав сейчас град 
куль і смерть забирала його в свої холодні рамена.

Минав день за днем, тиждень за тижнем, а муки иа- 
рода ставали ся щораз більші. Земля дрожала від гуку 
гармат, стогнала від удару баґнетів, морозний вітер до
носив туркіт машинових крісів. А люди, непевні житя 
навіть в ямах, мусїли в німій розпуці глядіти, як ночами 
горіли їх хати і господарства; мусїли з острахом дивити 
ся на червону луну пожарів у сусїдннх селах... Прав
диве пекло!...

Опорожнюванє з населеня.
В міру розвою воєнної акції в поодиноких місцево

стях на боєвій лінії, війскові власти приневолювали лю- 
дий опускати льохи і ями. Заряджено опорожненє.

Небогато висе їм і лишило ся. Достаток знищений, з 
господарства лише руїни. Родина зменьшила ся — пе
ред ямою або в ямі труп дитини; худобяче стерво вже від 
кількох тижнів гнив; кілька останних ґруль (бараболь)
— от і все.

Війскові полеві кухні не щадили для них поживи, 
щоби тим людям зі землі додати сил до дальших трудів, 
які їх ждали. Довгі ряди старців і жінок (що було мо
лодше і сильнїйше — і і ій ш л о  до війска) з дрібними ді
точками, без одїжи, посувають ся в напрямі Грибова. Від- 
си перевезено їх в західні повіти Галичини та далеко поза 
її границю. Голод, нужда, знищене, гук стрілів і луна від 
пожарів рідних сіл товаришили нещасним жебракам...

Приготованя до великої битви.
В послїдних днях цьвітня 1915 р. на задах австрій

ської армії панував незвичайний рух. Зі всіх сторін по
чали надходити численні німецькі війска. Се тривало
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через кілька днів. Все те діяло ся надзвичайно потайно, 
так, що МоСкалї не знали, що проти них лагодить ся щось 
великого. Доперва коли на боевій лінії Москалі спосте
регли німецьких жовнірів, яких легко пізнати по „пікель- 
гавбах”, почали чогось догадувати ся. Сейчас повстав 
серед Москалів великий неспокій і вони з великим поспі
хом почали сипати нові шанці. Одначе навіть і тоді не 
були вони приготовані на се, що напад неприятеля відбу- 
деть ся так скоро і з такою силою.

В боїв у східній Галичині: Передні, окопи під українським селом.

KpoeaRa неділя.
В ночи з 1-го на 2-го мая 1915 р. посунули ся від

діли австрійських і німецьких війок, о скільки се було 
лише можливе, до російських окопів. Жовніри підсували 
ся до окопів, повзаючи по земли і зовсім не відповідаючи 
на ворожий огонь, хоч з декотрих російських становищ 
падали досить густі стріли. Вони не відповіли нїодним 
стрілом, а посували ся щораз близше і близше. Діяло ся 
се на лінії Лужна-Мшанка-Сенкова. Ті три села при
значила головна воєнна команда на головний напад.

О годині' пів до третої в ночи у всіх поодиноких від
ділах справлено докладно час на всіх годинниках. Точно
о 6-тій годині' рано розпочала артилерія на цілій лїнїї
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страшний огонь. Нечуваний гук був кровавим початком 
кровавої недїлї.

Здавало ся, що настав судний день...- Ціла земля ви
дає пекольний гук кількасот гармат. Сей пекольний кон
церт тривав до години 10-тої перед полуднем. Як точно 
зачав ся, так точно і скінчив ся.

В тій хвилі наступив шалений атак на баґнети. З 
лютим зювзятем кинули ся жовніри союзних війск, а пе
ред і всім жадні пімсти Баварці, щоби стерти ворога з 
лиця землі. Деякі Баварці поскидали навіть блюзки і з 
крісом в руках вдарили як вихор на російські окопи, не 
щадячи і не милуючи нікого... Напад був так сильний і 
так неснодїваний, що Москалі не мали навіть часу виса
дити у воздух підземних мін, якими були засіяні поля 
перед їх окопами..

Найстрашнїйша битва.
Найбільше завзяті і найкровавійші битви відбули ся 

того дня в Сенковій, де при здобуваню Лисої Гори впа
ло понад 1.000 Москалів, в Лужній і на Магдалинї, при 
здомтто горбка, який панує над горлицьким цвинтарем, 
котрий Москалі перемінили були в кріпость. Тут дїланє 
нїлецької артилерії було впрост неімовірне. Величезні 
гарматні кулі виривали в земли великі доли, викидали з 
гробів домовини, валили нагробні фіґури і розривали в 
кусні цілі громади Москалів. Кости і черепи трупів, ві
дірвані голови, руки і ноги Москалів, кровю облиті від- 
ломки хрестів і нагробників — все те ще в дві недїлї опі
сля представляло одну збиту страшгіу масу. Се, що тут 
діяло ся; переходить щодо грози найстрашнїйші витво
ри уяви.

В самих Горлицях видно наслідки дїланя тяжких 
гармат. Кулі з великих моздїрів, з котрих один був у- 
ставлений в Шимбарку а другий в Лужній, повиривали 
ями на 10 метрів широкі, а 3 до 4 метри глибокі. Від 
одного стрілу завалило ся ціле крило горлицької гімназії.

Арти. Сірія і міни союзних війск знесли зовсім ро
сійські ул к.яш. Коли гармати замовкли, союзники розпо
чали напад. Москалі, облиті кровю своїх товаришів, по- 
д;:іл::::і ':о і перестрашені, вискакували цілими купа
нії років і добровільно піддавали ся. Утечи не могли, бо 
відворот був для них відтятий... По хвилевій перерві за
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грали знова німецькі гармати. Тим разом кулї надали гу
сто на задах Москалів. Через те й відтято їм відворот. 
Москалі не могли анї. утікати ані одержати нової помочи.

Побіда.

По полудни дня 2. мая цілковита програна Моска
лів була певна. В переполосі утікали вони в напрямі 
Ясла. Ще раз пробували ставити опір на горі коло Бє- 
ча, але безуспішно. Заходяче сонце осьвітило Своїми лу-

З боїв у східній Галичині: Похорон погибщих жовнїрів у спільнім гробі.

чами горлицьку землю, свобідну від Москалів, але пе
репоєну кровю і представляючу пустиню з руїнами спа
лених і знищених господарств.

Лише непроглядні маси російських полонених, яких 
через самі Горлиці переведено около 40.000, та цілі сто
си російських трупів сьвідчйли, що тут перед пару годи
нами панували ще Москалі.
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 ̂ Влади слав Оркан.

БЕЗДОМНІ

— Мамо! чи ще далеко?...
— З иів милї... Зараз за тим лїсом будуть хати... 

Зимно тобі, Івасю?...
— Ні, мамо, нї...
Таку уривану розмову вело двоє людий: мати і син. 

Мати йшла наперед, торуючи синкови дорогу в снігових 
засипах... Кілько разів запала ся глубше в сніг, звертала 
ся до дитини з осторогою:

Наслідок вибуху одного ґранату.

— Івасю! осторожно... Обійди боком...
— Добре, мамо, добре... — лебедів замерзлими у- 

стами Івась, затинав уста і не жалів ся бідний, хоч мороз 
заглядав аж до серця...

І тепер, коли мати питає його: — Зимно тобі, Іва
сю?... — він відповідає: — Нї, мамо, нї... — а тремтяча 
ся відповідь, як звук порушеної струни, потверджує пи
тане мами, хоч слова зовсім не годять ся з дїйсностю...
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Двоє людий в боротьбі з сніговими засипами... В бо
ротьбі з безграничною, зимною, мертвою природою... Хто 
поборе: чоловік, чи бездушний великан?...

— Мамо, чи ще далеко? — питає Івась.
— Зараз, зараз, тільки іди, синочку, не уставай в 

ході!... — благала мати. — За мною, Івасю, за мною... —
і колінами крає стулений до купи сніг, останних майже 
добуваючи сил... Чує, що сили її опускають, але і те чує, 
що мусить іти... Инакше смерть зимна, страшна пригорне 
її і її Івася до себе і... —- не могла дальше думати. Се-ж 
щось, що-грозою серце наповняло...

— Щоби хоч снігом так не кидало... щоби хоч не 
було такої вітреницї... — говорить сама до себе незрозу
мілим шепотом... А тут як на відповідь зірвав ся ще 

,сильиїйший вихор і кинув острим снігом в її лице...
— Боже! — шепнула тільки, і дальше ставляє на 

землю замерзлі ноги, мертві, скостенілі... — А за нею, 
ведена радше волею непонятною, як силою, йде мала 
дитина, бідний Івась, отулений веренькою, котру мати 
зняла зі себе...

Хвилина тиші... і вихор зірвав ся ще сильнїйше нїж 
нередтим, зібрав всі тумани і підкидав зимним острим 
снігом аж під небеса...

— Мамо!...
— Що, сину? Що, моя дитиночко?...
— Мамо!... — шепче дитина незрозуміло і падає 

скулена на твердий снїг.
Мати схилила ся до Івася і з розпукою говорить:
— Івасю, як Лиш можеш... вже недалеко!... — про

сить мати' благає, а в голосі її дрожать усї струни: лю- 
бови, благаня і безграничної розпуки. Здіймає з голови 
хустину і обвиває нею Івася...

— Івасю! мій соколику... ще кусничок.
— Не годен... мамо... — шепче Івась ще тихше, а 

вихор, начеб ще більшої грози хотів додати сему обра- 
зови — розвіяв її чорне волосе, і страшною вона була 
в сій німій, небо вшиваючій розпуці...

Заверуха, видячи свою силу над немічними єствами, 
острими поцілунками драпає її по лици...

— Івасю!... — шецче через губи до дитини, котрої 
скляний зір, звернений на неї без виразу, відобрав їй 
решту сил. Хоче піднести дитину, тай сама падає на ко-
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лїна... Мороз їх стиснув, припер до землї і заморожуючи 
кров, пхав ся аж до серця...

— Де Ти, Боже, що даєш гинути дитині?! — вирва
ло ся їй із замерзлих уст.

— За що мене'так страшно караєш?... Тут без спо- 
віди... Силуєть ся піднести, коліна примерзли до снїгу...

— Прокляті люди!... вигнали з хати... Бодай так... — 
Не докінчила. Останки розпуки пролетіли з проклятєм...

Розсаджений Москалями зелїзничий міст над Прутом коло Делятина.

Страшний біль стискав серце, виїдав очи і промі- 
нями розходив ся по тїлї... Губи хотіли шептати молитву: 
думка її докінчила... може —• на другім сьвітї...

Блестїли сніжні діяменти... блестїли ріжними барва
ми в сьвітлї зір, котрі рідкими очима дивили ся зза чорної 
мраки... Блестїли зорі по снїгу — а чотири більші від ин- 
ших, як рідкі окази діяментів межи піском дорогих ка
мінців...

Блестїли очи замерзлих...
Жалісний вихор кидав снігом на тілесні трумни —

і росла... росла могила зі снїгу...
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Минуло три дні. Час пливе, як вода. Біле село бле- 
стить зорами снігу в зимнім сьвітлї сонця...

Люди, що мешкають недалеко церкви, спішать на 
Службу Вожу. Сніг скрипить під їх ногами. Хто дальше 
мешкае, не рухаєть ся з хати, бо засипи...

— Кому то вчера дзвонили? — питає старий ґазда 
немолодої жінки.

— А знаєте... тій Маланюковій...
— Умерла?...
— То ви не чули? Замерзла бідна, разом зі своїм 

хлопцем. Вигнали люди з хати. Тай та гіійшла під ніч... 
Найшли її на другий день під снігом... Наробила ся вона 
теж, наробила... І вигнали з хати, як сил уже не стало... 
Лишила свою силу й веселість на чужім полі, оросила 
своїм потом не свої ниви... а тепер — геть від нас! Ти нам 
не потрібна... Гони з хати, не заваджай, забирай ся... А 
як же... вигнали як — непричком — пса, як суку...

Старий покивав головою, а йдучи до церкви, молив 
ся за душу бідної комірницї, котрій жалували кутка в теп
лій хатї, котрій завидували того куска хліба, що випро
сила. де в якого ґазди і ділила ся ним, немов найдороз- 
шим яким скарбом, зі своїм Івасем...

— І вигнали її... Ах, бодай же вас, люди... Оченаш, 
жиєш на небесах... от бідна так марно згинула... най 
сьвіти сї мнє твоє, най будьи царество твоє...

Молив ся щиро. Адже вона йому теж робила. Коби 
був знав, що вона так на чужім селї гарує, то був би прп- 
няв до себе... Чому нї... Місця би йому в хатї не засиділа. 
Ах! Боже!

— А була працьовита — подумав — най з Богом 
спочиває •— і так марно... Ой, такі то люди, гірші від 
дикого зьвіря... Вигнали з хати... гей... кальвіни...

І знов зачав: „Най буде воленька твоя сьвітая, як 
на небі, так і на землі, хлїб наш... Ой так то так... Най 
з Богом спочиває...

Переклав С, Лют.
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Стефан Горський.

РІДНА ЗЕМЛЯ.
Землици своїй вірним будь,:
Для Неї хай палає грудь!.
Для Неї, добрий Неньки син, 
Присьвячуй всї думки І ЧИН.;
Житє "за Неї в. дар неси,
Очима й щитом стережи,.
Як ворог злий у днї трівоги 
В сьвятинь її вірвесь, пороги.

Поля, ліси ті, струї вод 
Добув віками; нащ народ; 
Прадїдний оре тутки лан 
Не зайда-раб, а сам свій пан.
В ті ниви силу сил вложив, 
їх предків наших піт скропив,

~ Предківський дух пала над ними, 
Тому для нас вони сьвятими.

А як колись прийдесь тобі, 
Шукати долі в чужині,
На рідну землю спогадай,
Мерщій до Неї повертай!
І припади до рідних нив,
Де вік дитячий ти, прожив 
І поклени ся: до загину 
Остать Вкраїни вірним сином!;

Ф. Коковський.

НА НАШІЙ ВКРАЇНІ..
На нашій Вкраїні 
Дніпра филї сині 
Пливуть собі в далеку даль — 
І блакит там неба 
І все є, що треба,
А нарід тамки давить жаль.

На нашій Вкраїні 
Дніпра филї синї 
Пливуть і миють береги—
І гарні там цьвіти 
І хочеть ся жити 
Та давлять волю вороги...
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Волод. Тимочко.

СУМНИЙ АНГЕЛ.

Вертав нинї скорше ніж звичайно.
Темне склепіне хмар кидало тїни смутку на його блі

де обличе. Схилив голову на запалі груди і Ступав тихо, 
сумовито, як ступають за домовиною помершого... А по 
собі лишав чорні сліди на невиннім, ясно-білім снігу.

Російський козак зі своїм конем в Чернівцях.

На тім сріблистім тлі дивно стирчали палі, счорнїлі 
пні, що мов голодні жебраки витягали обнажені руки до 
прохожих по милостиню...

На улицях малого місточка було спокійно і пусто; 
лише денеде промайнула незнана постать, зникаючи за 
углами малих, вкопаних в землю домів. Придорожні ліх
тарні блимали слабим сьвітлом і довгими смугами кида
ли свої тїни.

Смуток, — таке було прізвище його — йшов про
тяжною ходою і ненастанно вдивляв ся в темні ями, які

5

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


— 66 —

значили його великі розшлапані "чоботи. Здавало ся йому, 
що се отвирають ся холодні челюсти гробів, земля роз
криває своє понуре нідро, де царює всевладна смерть, а 
душі померших навівають казку — сон. І йому хотіло ся 
так дуже, дуже умерти; не бачити опромінених радостию 
лиць, не чути веселих співів, коли він і його рідня не мо
жуть радуватись як инші люди.

Щось зимне, неприємне стиснуло його серце і він 
заплакав. Плакав, як дитина, яку насильно відірвали від 
грудий мами; такі горячі слези котили ся по його уму- 
ченім лици.

Затиснув кулаки, підніс їх під саму лїхтарню і огля- 
даів, як якусь знайдену річ. Похитав ро'зпучливо головою 
і поволік ся розжалоблений горі уличкою між два довгі 
ряди хатин.

— Погублю свою душу, — снували ся по його голо
ві думки — от тут закінчу під лїхтарнею, коли нема для 
мене вже ліпшої Долі. На тамтогорічні сьвята я продав 
чоботи і приніс у хату жидівський колач.. А тепер і чобо- 
тів ніхто не купить, бо вже подерті, розлїзлі. Дав Бог ру
ки хиба на те, ;щоби в день Його Різдва урвати нитку 
свого житя...

Оловяні хмари тяжіли над його головою, а тишина 
пригнітала його душу. Він хотів серед великого крику 
втихомирити біль свого серця, заколисати розбурхані 
думки...

Лиш час від часу вітрець заколихав тонкими вітями 
і легко стручував пластинки снігу...

Нараз задуму Смутка розвіяв якийсь ніжний приєм
ний спів; підніс, мов з просоня, голову звислу на груди 
і пристанув. В однім вікні миготіли численні огники сьві- 
тла. Смуток підійшов близше. Зі стелі на шнурочку зви
сала мала сосонка, прикрашена пестрими паперовими лан- 
цюхами, золотими нитками і цукорками. Під сосонкою 
сиділи у двоє хлопчина і мала дівчинка, які доторкали ру
ками золочені оріхи, а се впроваджувало в колибанє со
сонку. З другого покою доходив крізь на-пів отворені две
рі радісний сьміх і тихі тони празничної пісні.

❖❖ ❖

Був пізний вечір. Жінка з дитиною ждали на Смутка. 
Вже вмовкли співи, гасли сьвітла по домах, а він ще не

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


— 67 —

приходив. Держала дитину, завішену в полатану, велику 
хустку,, а та дитина малими рученятами сильно обвила ся 
довкола її шиї. Посинілі зі студени руки матери горнули 
пристрасно до грудий дитя; ціла здрігала ся, а серце Ви
ло ся з трівоги і з зимна.

— Мамо, — чому той Возя такий сумний? Сумний, 
як тато, коли ти казала, що хлїба Возя за кару не дав.

Мати погладила дитя рукою і поцілувала.
— Моли ся до тої Возі, то принесе тобі сосонку; 

прийде тато і вона тоді вже не буде сумна. Ти не молиш 
сй, нечемний, і тому Возя загнївала ся...

З боїв у воздусї: Німецький летун острілюе ворожий лїтак.

Задрожали їй щоки, вірвались. слова і зимні уста 
приссались до теплого личка маленького синка.

На протилежній стїнї висїв великий образ. Опертий
о придорожний хрест стояв ангел і сумно глядїв на роз
кинене місто. В його погляді' було щось з темних хмар, 
які темною опоною висіли над містом.

На другий день говорили в місті', що в снігу замерз 
робітник Смуток, вертаючий пяний до дому.
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Богдан Легший.

В ХРАМІ

„Йде ворог! Ворог йде, як хмара! 
Вже близко!”

І смертельний страх 
Впав на людий. По улицях 
Житє завмерло. Люта кара 
Зближаєть ся! О Боже! Боже!
Мов море, розлилось вороже 
Війско нечисленне.

Що крок,
То острий кріс, знаряд смерти. 
Невжеж прийдеть ся.нам умерти 
В нерозкаяню?

Деж пророк,
Щоби сказав огненне слово,
Слово надії і розради,
Щоб вратував нас від заглади, 
Щоб сонце розпалив наново 
У тьмі кромішній? Деж е він?
Ось —  чуєте? —  ударив дзвін 
У храмі Юра! Нїби мати,
Що дїти скликує до хати,
Так він взиває.

Люди йдуть,
І мов ті перші Христіяни,
Гонені Нероном поганим,
За слушну справу смерти ждуть.

О, милий Боже України! 
За кров, за сльози, за руїни,
За все, що терпимо в сей час —  

Помилуй нас! 
Таж ми чужого не бажали,
Лиш, що нам предки передали, 
Хотїли гідно донестм

Аж до мети. 
Ми з кривди людської не жили, 
Лиш від колиски до могили 
Трудили ся, як Ти велїв—

За що-ж Твій гнїв? 
Хибаж се гріх свій край любити, 
Своїм язиком говорити,
І що сьвяте, не дать на сьміх, —

СВ. ЮРА.
Болши сея любве никто- 

же имать, да кто душу свою 
положить за други своя.

Йоан, ХУ, 13.

Хибаж се гріх? 
Що жило —  до землї припало;
І в Божім храмі тихо стало,
Як у могилї.

Аж з провела 
З плит камяних біля престола 
Постать підняла ся велика 
Над веїх людий.

Се наш владика.
Се первозванний наш Андрій 
Уста втворив:

,,Народе мій!
Мої ви братя, сестри, дїти,
Моя любови, мій ти сьвіте,
Чи сподївав ся я, що буду 
В таку пору до мого люду 
Господнє слово глаголати? 
Господнє слово і —  гармати. 
Господнє слово і —  шрапнелї! 
Зруйновані наші оселї! 
Сплюндровані наші приюти!
До чаші налито отрути,
А ворог напрасний і злий 
Став над карком і каже:

„Пий!
Щобись міг лекше позабути 
Свій безталанний рідний край 
І рідну мову і звичай 
І віру предків! Пий отруту 
І покланяй ся як Богу —  кнуту,
І ликуй, ликуй темнотї,
Що ясне сонце загасила!
О, брати! лучша нам могила 
Аніж сподїваня такі!
І лучше в славі нам умерти,
Ніж славу прадїдну затерти 
Клеймом нїкчемности.

Примір
Я вам давав і дам, як треба,
З землї знимати ся до неба;
Я батько ваш.
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Народе, вір,
Вір мому слову! З мене нинї,
Тут серед Божої сьвятинї,
Слова, мов громи ясні, бють 
В табор ворожий! Розібють 
Заступники сьвятої волї 
Насили полчища і в полї 
Немов солому рознесуть.
Се я вам кажу. Я се знаю 
Знанем Господнім.

І колись 
За море слїз, що розлились,
За кождий зойк і плач дитини,
За все, що нинї вяне й гине —  
Вони стократно заплатять.
Даром плюндрують і палять!
Над попелища і могили 
Здійметь ся ясний, снїжнокрилий 
Дух правди й волї. Оживе 
І зацвите й зазеленить ся,
Що нинї кровю червонить ся. 
Широко в сьвітї засливе 
Наша зруйнована країна 
Воскресне, встане Україна!
Тільки не тратьте, братя, віри, 
Тільки не будьте маловіри,
Тільки не будьте як бурян,
Хто ступить —  той йому і пан.
А стійте твердо, як скала.
Най розібесь об вас хула,
І вража лють, нїкчемна лесть —  
Се наш закон —  се наша месть. 
Розбийте з трутою пугар! 
Відсуньте пріч Данаїв дар; 
їх слово підступне, варварське 
Женїть від уха.

Що цїсарське —  
Віддайте цїсарю, а Боже 
Богу правдивому. Він може 
Нас пробувати, як в горнилї

Зелїзо, може нас по филї 
Вести, як вів Петра Спаситель; 
Він наш суддя і обновитель,
Він нас не хоче покорити 
Бо мусить, мусить побідити 
Добро і правда на землї. 
Пропадуть, щезнуть люди злі,
Як дим від вітру пропадає,
Як від огня віск тає —  стають! 
Лиш духом не падїть, не млїйте, 
Як дуби в бурю кріпко стійте,
І не хиляйте ся лозою. 
Благословен, хто впаде в бою 
За вітчину, за справу люду, —  
Його во віки не забудуть,
Його восхвалене імя 
Горі плине, як полумя 
Серед кромішної темряви,
Крізь жертву і любов до слави. 
Нема-ж любови, кажу вам,
Над ту, коли житє віддам 
За другів моїх!”

Амінь, Амінь! 
Немов з грудкй звалив ся камінь, 
Немов якась надлюдська сила 
Від гробу челюсть відвалила 
І струю вічного, нового 
Житя буйного, молодого 
В задуху гробову впустила.

„Будемо, батьку наш, будемо —  
Поки живі, тривати-мемо —  
Держатись сьвятої справи.
Для вітчини, для волї, слави,
Для здїйсненя великих снів 
Наших замучених батьків 
Посьвятимо всї наші сили,
Аж до сконаня, до могили,
До остаточних перемог —
Так най нам буде сьвідком Бог!
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Пропамятні дерева Морозенка 
на степах України.

Понизші дві розвідки взяв я з німецької часописи 
,, Illustrierte Zeitung”  Тому, що перша сторона знище
на, не можу подати дати і числа ґазети. Знаю лише рік 
— 1874. Під розвідками підписаний якийсь R. D. Редак
ція .,111. Z e i t u n g дуже одушевляеть ся тими розвідка
ми і дуже сердечно дякує проф. Францови Зверінї (з 
Берна, на Мораві), що подав образкп дерев Морозен- 
кових і образки з житя Українців, про котрих е мова.

Розвідки сї е для нас тим дорогі, що се пишуть чужі 
часописи і чужі люди, а до того ще в 1874 році.

Се вже людство приняло безкритично, що в кождім народі 6 істо 
ричні герої, котрих народ оспівує в піснях і ставить їм памятники. 
Тогосамого діждав ся Морозенко від свого українського народа.

З боїв у східній Галичині: Німецькі жовніри острілюють 
ворожий лїтак.

Морозенко —  історична особа. Він богато основ вложив в руки 
європейської дипльоматії. Часи, коли він жив, були часами великих 
польських війн зі Шведами. Королем Польщі був Володислав IY., а 
опісля Іван Казимир.
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Морозенко —  великий герой українського народа. Так, на се вка
зують три явори, як і й доси ростуть і носять його імя. Ростуть ВОНИ 
на тих місцях, де Морозенко провадив найзавзятїйш і бої; на місцях, 
де —  як  співаеть ся в думі —  вороги живим зловили його і в страшний 
спосіб замордували... Смерть Морозенка є великим історичним значінєм 
для його вітчини —  України.

Дерева сї стоять задумані, як  могучі памятники слави, на розлогих 
степах України. Не можуть нам нічого сказати, хто був Морозенко, 
котрого память вони бережуть і котрого український народ по всій 
Україні оспівує в піснях:

Ой, Морозе, Морозенку, ти преславний козаче,
За тобою, Морозенку, вся Вкраїнонька плаче.

Дерева сї ростуть в Чайкородї (правдоподібно в Царгородї або 
Старім Містї. —  Замітка автора Р. Д .) . В давнину місто се було сильно 
укріплене. Турки назвали його „К ітчік Стамбул” (Новий Константино
поль) . Богаті руїни, розвалини та підземні льохи говорять нам про ста- 
ринне значінє і могучість сього міста, в котрім герой запорожських 
козаків найшов свою смерть...

-----о-----

УКРАЇНЦІ НАД ПРУТОМ.

Українці, що мешкають по лївім березі Прута на степах, які зани- 
мають простір цілої полудневої Росії, творять спільну цілість з Укра
їнцями в Галичині і Буковині.

Хоч вони розбиті кордонами, то цілком одні від других не ріжнять 
ся. їх  мова, їх звичаї є однакові, лише, приспособлюючись до землі, 
спосіб житя трохи відмінний.

Підчас коли Українці Галичини і Буковини занимають ся управою 
рілї, Українці над Прутом (на рос. Україні. —  Зам. перекладчика) за
нимають ся випасом худоби. Ціле їх  господарство полягає на хові ху
доби, котра достарчає їм поживи і одїня.

Тому, що порослі степи не дозволяють їм будувати домів з дерева 
або каміня на взір галицьких або буковинських Українців, мейікають 
вони по більшій части в хатах зліплених з землі т. зв. лїпянках. 
Способів будови тих хат є два. Один —  куренї. Вони походять ще з 
тих часів, коли на Україні шаліли війни того народу з його ворогами. 
Такий спосіб будови був у тих часах найпрактичнїйший. Будують їх  р 
той спосіб: в землі викопують пивницю, будуїрть дах і покривають со
ломою, очеретом або травою. Вікон нема, хиба що хата стоїть висше 
понад землею. На відсьвіжснє воздуха служать двері, котрі з середини 
замикають ся деревляною засувкою. (Такі замки можна подибати ще й 
тепер в Галичині. —  Перскл.).

Другий спосіб будови хат —  се мазанки. Вони побудовані цілком 
понад землею. Місце, де мають побудувати мазанку, вистелюють оче
ретом, змішаним з глинкою. Стіни обліплюють такоюсамою масою. З 
середини і знадвору побілені або жовто тинковані. Земля (в значіню 
підлоги) вистелена травою або тростиною. Криша (дах) прикрита со
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ломою. В хатї по середині стоїть цегляна печ, котру опалюють сїном, 
соломою або хворостом. В стінах маленькі вікна. Довкола хати е під
сипана приспа, котра служить також замісць лавок. На обійстю е 
обора на худобу і обороги на'збіж е, а обійсте кругом обгороджене плотом.

Мешканців тих хат звуть там козаками. Сю назву носять вони ще 
від початку 16. віку, коли то вони провадили війни з Татарами, Тур
ками, Поляками та Москалями. І сей народ чув ся всилї упоратись зі 
всїми ворогами!... їх  походи сягали на суші аж по Литву; на морю —  
аж по Константинополь... І з того войовничого народу став ся тепер 
тихий, гармонійний елемент, котрого найулюбленїйшим тепер занятем

З боїв у східній Галичинї: Міщани втікають перед російськими війсками.

е музика, спів і танцї. Сопілка або дудка е найбільше улюбленим ін
струментом молодих хлопців. Бандура через своє майстерне викінчене 
перевисшає всі старинні інструменти 15. і 16. віку. Сього інструменту 
уживають по більшій части старці, котрі виспівують старинні піснї.

Думи були колись невиграними піснями бандуристів. Коли в селї 
зявив ся сліпий дїд, —  наче зпід землі являла ся товла, рада слухати 
про давних героїв України. Дїд співав і рівночасно пригравав на бан
дурі. Співав про війни козаків з сусїдами-ворогами; за що ляла ся 
кров козацька. Мелянхолїйні думи, веселі коломийки і ліричні думки 
важкими споминами ще й тепер відбивають ся в серцях народу, на
гадуючи йому його минувшину і славу.

/ Безперечно, що український нарід має найкрасші піснї з пісень 
всїх славянських народів. Сього ніхто ніколи не може заперечити! /

Переклав Микола Д. Е̂ бличко.
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Нашпм дітям присьвячене.

Старий, похилений сидїв щоденно під муром пан
ського городу на жарі полудневого кримського пекучого 
сонця. Лице темно-брунатне осмалене горячими вітрами, 
в очах тихий, бездонний сум, на голові завій з брудної 
шмати, на тїлї лахи, а ціла постава •*- олицетворена 
покора.

Щоденно минали його байдужно веселі стрійні панї, 
що приїхали до Ялти любувати ся красою природи, ку
пати ся в мори і робити прогульки по, сусїдНих горах. 
Таксамо анї один з гордих панів не спиняв ся біля нуж
денного Турка, щоби добути з кишені копійчину і дати 
.йому на хлїб.

Анї один
І я- що дня переходив біля того музулманського стар

ця, і передімною клонив він з глубокою покорою голову, 
підносив руку від грудий до чола і. шепотів по тихоньки 
свою просьбу-молитву.

Але і я не спиняв ся нї разу коло него, не добув 
копійчини.

А прецїнь менї його було жаль. На вид його нужди 
і покори почував я моральний біль, діймаючий і пекучий. 
Так дуже відчував я боротьбу, яку провадило моє ціле 
єство з ніжним голосом почуваня милосердя і любови 
ближнього.

Нї, я не можу йому дати копійки, бо се Турок — се 
відвічний лютий ворог мого народа, се ворог Христової 
віри.

' І могучим, нагальним приступом опановували в одну 
мить мою душу всї спогади лютих борб, що вели мої 
предки з музулманами в обороні волі і віри; перед очи
ма ставали терпіня христіян-невольників, мучених і тут, 
на кримській землї; уявляли ся на Чорнім мори, що мер- 
котїло ось-тут близенько, залите золотими лучами пе
кучого сонця, турецькі ґалєри і судна, переповнені моїми 
земляками, закутими в кайдани і січеними до крови чер
воною таволгою.
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Нї, я не можу дати Туркови нічого!
Ріж і бий...
Мордуй невіру-бісурмена — ті слова заглушували 

у моїм серцю всі нїжнїйші почуваня хрисііянської лю- 
бови ближнього.

Велична Христова притча про милосерного Самаря
нина. не могла віднести побіди.

Російські салдати Калмуки. Вони походять з серсдпої 
Азії і задля своєї дикости визначають ся великою 

жорстокостию.

Та день по дневи мякло моє серце і от я одного дня 
вийшов з рішучою постановою, наділити бідного му- 
зулманина дрібного милостинею.

Радісно зближаю ся до місця, де звичайно сидів Ту
рок, легко мені на серцю, що відніс над собою побіду, але 
нинї Турка на тім місци не бачу.

Як жалісно стиснуло ся моє серце.
А може се лише нинї він сюди не прийшов?
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А може він захорів — з голоду?
Як люто болить мене ся думка!
Минає день, другий, десятий — покірного старця 

при улицї Садовій нема.
Важка досада проти себе самого змагаєть ся у мене 

що днини. Питаня томлять мене:
Де дїваєть ся тепер той нещасний нуждар, що в 

серцях христіян при парадній улицї не зміг розбудити 
милосерних почувань? Може він виш помер з нужди і 
голоду? А тоді почасти й ти винен причини його смерти
— так дорікаю собі.

Я заєдно мав надїю, що мені доведеть ся побачити 
денебудь того бідного турецького жебрака. Шукав його 
й на парадних улицях, шукав по татарських брудних пе- 
реулках, шукав в портї і сусїдних музулманських бідних 
селах, але вже його не побачив.

** *
Та образ його остане в моїй душі.
І він менї все нагадувати буде, що до людського 

серця всякій ненависти народній повинна бути запер
тою дорога.

Одного дня читаю в місцевій ґазетї:
Син богатого російського купця пустив ся сам один 

лодкою, погуляти по морю. Далеко від берега попсувала 
ся йому керма. Три дні носили його филї по отвертім мо
ри, а четвертого виратував його Турок, що вітрильним 
кораблем віз овочі в Ялту. На-пів живий лежав молодець 
на днї лодки, ожидаючи смерти.

Доведений до притомности, дякував в портї молодець 
Туркови за спасене, виняв сторублевий банкнот і виправ
дуючи ся, що більше при собі не має, подав його ту
рецькому купцеви в нагороду за виратоване житє.

Та Турок з достоїнством сказав: Не менї дякуйте, 
а Богу. Я не можу уявити собі чоловіка, що не подав би 
ратунку ближньому на морю.

І не приняв сотки.
Як менї соромно за себе вчинило ся, коли перечи

тав опис сеї правдивої події.
Чи не висше стояв той музулманин від неодного 

ісповідника Христової віри і любови?
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Іван Франко.

ПОЕМА ПРО БІЛУ СОРОЧКУ.
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Ой у вирій журавлї летїли,
Понад Відень ключем простягли ся, 
Закликали журавля одного:
„Годї, годї на гнїздї сидіти,
Ходи з нами у вирій летіти!”

То не в вирій журавлї летїли,
То збиралось славнеє лицарство.
То збиралось у похід далекий 
На турецьку землю ген за море.
То король німецький молоденький 
Закликає лицарів хрещених,
Сам провадить Німців, Талїянцїв,
Щоб турецьку гордість присмирити, 
Загрібущу руку вкоротити.

Вже зібралось славнеє лицарство, 
Наче хмара Відень обступило.
Тут спочинуть між хрещеним людом, 
Поки рушать в Буду по Дунаю. 
Спочивають, коники сідлають, 
Закликають лицарів із Відня:

„Годї, годї по дворах сидіти,
На турнірах копії ломати,
Величать в піснях красу жіночу,
В струни брязкать, мід-вино (рпивати! 
Нуте, нуте до сьвятого бою!* 
Притремо ми роги музулману, 
Проженемо Турка з Вифлеєму,
І заблисне славний хрест Христовий 
На соборі у Єрусалимі,
І здобудем скарби незлічені,
Що нагарбав Турок по всім сьвітї” .

Жив у Віднї лицар у ту пору 
Олександер, знатний і побожний,
Мав він вірну жінку Юлїяну,
Жили любо, як голуби в парі.
Аж одної ночи із півночи 
Прокидаєсь зо сну Олександер, 
Прокидаєсь, тяженько зітхає,
Далі так говорить до дружини:

„Юлїяно, вірная дружино, 
Незвичайний сон мені приснив ся: 
Мов лечу я в криницю безодну, 
Поринаю в студеную воду,
Поринаю аж на дно глубоке,
Там нахожу зерно золотеє,
І воно на верх мене виносить.
Тричі в ночи я зо сну будив ся, 
Тричі мені сон той самий снив ся. 
Видко горе він мені віщує,
Видко чимсь ми Бога прогнівили. 
Слухай, люба, на що я наважив: 
Приберу ся я в сталеву зброю, 
Пристаю до славного лицарства,

Пристаю до Генриха міцного,
З ним-пійду я бісурмана бити.
Як загину —  Бог гріхи відпустить,
А як буде славна нам побіда,
То й на мене тая слава спаде.”

Ізлякалась вірна Юлїяна,
Сльози ронить, біле личко клонить 
І до мужа теє слово мовить: 
„Олександре, господарю любий,
Не ходи ти в той похід далекий! 
Серцем чую, щастя вам не буде.
Не по правді корбль поступає, 
Султанови присягу ломає, —
Ся неправда на вас всіх помстить ся. 
Як у тебе гріх є на сумлїню,
Можеш дома Господу молись ся” .

Олександер їй на се говорить:
„Люба жінкб, не против ся тому! 
Серцем чую, що се божа воля;
Що Бог судить, того не минути.
Ти живи тут тихо у господі,
Доглядай порядку в нашім домі,
Від усего злого бережи ся,
А за мене, люба, не жури ся” .
Юлїяна тихо сльози ронить,
Сльози ронить, голосно зітхає,
Поки сон їй не склепив повіки.
В сні їй ангел божий показав ся 
І промовив ось якеє слово:
„Юлїяно, не против ся мужу,
Та поший йому сорочку білу,
Хай усе її на собі носить:
Доки будеш ти для него вірна,
Доти буде та сорочка біла.”
Юлїяна супокійна стала,
Приняла ся ту сорочку шити,
А пошивши, мужови приносить 
І словами любо промовляє: 
„Олександре, господарю милий, 
їдь із Богом, де Бог тебе кличе!
Я тут буду за тебе молить ся,
Буду вірно тебе дожидати.
А отеє тобі сорочка біла,
Щоб її носив ти у поході.
Поки буде ся сорочка біла,
Поти буду я для тебе вірна” .
Тихо, тихо Дунай филї котить 
З міста Відня аж до міста Буди,
З міста Буди аж до Білгорода,
З Білгорода аж у Чорне море,
А за морем бісурман панує.
До схід сонця на зустріну горю.
Мов ті филї поплило лицарство
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Із лицарством лицар Олександер 
В ясній зброї на воронім конї. 
Провожала його Юлїяна 
По Дунаю штири милї шляху, 
Провожала, плачучи прощала.
І стояла довго на дорозї 
На шпильочку кручі камяної,
Поки війско було видно в долї,
Поки зброї блискали до сонця,
Поки чути, як їх конї ржали,
Від копит їх земля стугоніла.
А як щезли в вечеровій тїни,
Юлїяна до дому вернула,
Цїлу нічку молила ся Богу,
Супокійно стала мужа ждати.

Ой рожево сонїчко сходило,
Та запало за кроваву хмару.
То не сонце так рожево сходить,
То лицарські стяги з вітром бють ся. 
А зпереду король молоденький 
Наче квітка помежи квітками,
Весь у зброї посеред лицарства.
Весь він радість, певність і надїя,
В бій рушає, мало не співає,
Рад на крилах за Босфор летїти, 
Впасти градом на карки турецькі,
У Нїкеї завтра ночувати.
Ой рожево сонїчко сходило,
Та запало за кроваву хмару.
Пишно війска дійшли до Дунаю,
Мов три ріки золотофилясті;
Пишно стали в Константинополі,
На могучі човни посідали,
А надїя дула їм в вітрила,
Тверда віра їх вела на беріг,
Далї, далї в бісурманську землю.
Та не те їх за Босфором ждало.
Край Анкири в бісурманськім краю 
Свій остатний табор таборили. 
Обступила їх турецька сила 
І закрила, наче сонце хмара.
Гей, погиб там король молоденький, 
Полягло лицарство коло него.
Хто не згинув на кровавім полї,
Той кайдани двигав у неволї.
Олександер теж в полон попав ся. 
Хоч у бою він хоробро бив ся,
То не мав на своїм тїлї рани.
Тілько шаблю Турки пощербили, 
Ясний панцир на нїм порубали,
Збили шолом з голови на землю 
І без зброї вхопили в неволю.
Не богато там взяли в неволю,
Всїх заледво штириста й чотири.
Всім їм руки назад повязали 
1 погнали в путах до Нїкеї.
А за ними Турки з батогами,
Перед ними аґи й баші люті,
А на списах голови лицарські.
А передний нїс на вістрє вбиту 
Королівську голову кроваву —  
Султанови найлюбійші дари.

У Нїкеї баші і везири 
Бенкетують чотири неділі',
А на пятій бранцїв паювали.
І дістав ся бранець Олександер 
Османови з міста Трапезунта.
І погнав його Осман жорстокий 
У далеку, незвісну країну,
У кайданах, але не самого,
З ним ще вісім бранцїв христіянських. 
І велїв їх у ярма впрягати,
Велїв ними переліг орати.

Так минуло цїле боже літо:
Олександер у ярмі хилив ся,
Плуга тягав, важкі скиби краяв;
Та сорочка все на ньому біла,
Мов би тілько нинї рано вбрана. 
Здивувались погоничі Турки,
ОсМанови теє диво кажуть.
І велїв він бранця відпрягати,
Перед себе привести негайно. 
Олександер Осману вклонив ся;
Сей до него теє слово мовить: 
„Олександре, бранче-христянине,
Що за диво: робиш ти все лїто,
Плуга тягнеш, тяжкі скиби краєш,
Сам счорнїв ти, мов земля сьвятая,
А сорочка в тебе снїжно біла,
Хоч її ти не скидав нї разу?”

Відмовляє бранець Олександер:
,,Ой Османе, є тут справді диво.
Є у мене вірная дружина 
Юлїяна в славнім місті Віднї.
Як в дорогу мене виряжала,
То дала менї отсю сорочку 
І сказала: „Господарю милий,
Ось тобі нова сорочка біла,
Щоб її носив ти у походї.
Поки буде ся сорочка біла,
Поти буду я для тебе вірна.”

То Осман почувши теє диво,
Кличе свого бега Галанбега 
І такі йому слова говорить:
„Галанбеже, витязю мій вірний, 
Ізбирай ся в далеку дорогу 
Аж до міста Відня над Дунаєм. 
Допитай ся там до Юлїяни,
Що є жінка Олександра бранця.
Не пожалуй золота нї срібла,
Не пожалуй дорогих дарунків,
А найпаче хитрої підмови,
Щоб та жінка шлюб свій ізломала,
Із тобою нічку ночувала.
Коли мудро сеє діло справиш,
Дам тобі я срібла, злота много,
Ще й свойого коня вороного.”

Галанбег не гаяв ся нї хвилї,
Щоб сповнити Османову волю.
Він до Відня живо прибуває,
Шле післанця у двір Олександрів, 
Юлїяну на розмову просить.
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Юлїяна гостя к собі просить 
І до него словами говорить:
„Ой ти, гостю, з далекого краю,
Що за вісти маєш ти для мене,
Що мене ти на розмову просиш?’'
Відмовляє Галанбег на теє:
„Чи се ти є панї Юлїяна,
Вірна жінка Олександра того,
Що є бранцем у турецькім краю 
У Османа баші в Трапезунтї 
І в ярмі там чорну землю оре?”
Защеміло в Юлїяни серце, 
Закрутились у очицях сльози,
Та здержала лютий біль у собі 
І спокійно бега запитала:
„А скажи по правдї, гостю милий,
Чи той бранець здоров у неволї,
Чи там має хоч сорочку білу?”
Відмовляє Галанбег на теє:
„Не хорує муж твій у неволї 
І сорочки не зміняв від року,
Та як снїг вона на ньому біла.
Ти-ж послухай, панї Юлїяно,
Що тобі перекажу від него:
Ізломай ти шлюбную присягу, 
Перебудь зо мною сюю нічку,
То клену ся тобі Магометом,
Швидко вийде муж твій на свободу.
А не схочеш ти сего вчинити,
То загине муж твій у неволї,
Не побачиш ти його до віку.”
Защеміло в Юлїяни серце, 
Закрутились у очицях сльози;
Та здавила лютий біль у собі 
І спокійно бегови сказала:
„Гостю любий, пережди сю днину,
Най сю справу добре обміркую.
Бо важке як камінь твоє слово,
Як полин гірке для серця мого. 
Завтра рано дам тобі я знати,
Чого маєш ти від мене ждати” .
Юлїяна цїлу ніч не спала,
Сльози ронить, ревне Бога молить: 
„Боже милий, дай менї пораду,
Що чинити, щоб не поблудити?
Се-ж я в темнім борі заблудила:
Відси пропасть, а відти безодня.
Шлюб зломати —  мужа слобонити? 
Мужа втратить —  зберегти присягу?”
Аж над раном добре нагадала, 
Галанбегу карту написала:
„Гостю милий, не дай того Боже,
Щоб сповнила я твоє бажане, 
Осквернила мого мужа ложе 
І зломила те, що шлюбувала!
Як я вірно додержу присяги,
То сам Бог на мене ласкав буде,
Мого мужа виведе з неволї.
А як нинї присягу зломаю,
То себе згублю і мужа свого” .

Се списала, зараз відіслала,
А сама щось инше нагадала. 
Роздобула все чернече вбране, 
Взяла свої гуслї чарівнії,
Серед ночи дім свій попроїдала, 
Геть із Відня рушила в дорогу.
А дві милї за містом у гаю,
Там стояла капличка малая.
Там зайшла раненько Юлїяна, 
Скинула жіночі пишні вбори, 
Надягла чернечу довгу рясу;
Обтяла жіночі пишні коси,
Почепила бороду старечу,
Через плечі гуслї повязала,
Свої вбори в землю закопала 
І пійшла на схід понад Дунаєм.

Вандрувала три дни без пригоди. 
Стала трета нічка западати,
Що за гамір в городї зробив ся? 
Сурми грають, ясні зброї сьвітять, 
Зпід копита в коний іскри скачуть.
І юрбами люд біжить цїкавий 
На проїзжих Турків поглядіти.
Бучно їде Галанбег із Відня,
В коло него двайцять яничарів,
А прислуги ще й у двоє більше. 
Заїзджають на ніч до господи, 
Засідають до вечері живо.

Аж ось чути гуки на рундуцї: 
Плачуть гуслї мов мала дитина,
Не то плачуть, не то промовляють, 
То гудуть неначе пчілка в маю, 
Розбивають тугу наче хмару, 
Піднимають веселість у серцї.
Встали Турки, кинули вечерю, 
їм музика слух заполонила.
Галанбег ось на рундук виходить 
Поглядіти, хто так дивно грає.
Коли бачить —  черчик подорожний. 
То до него чемно він підходить 
І словами приязно говорить:
„Будь здоровий, черче подорожний!
А куди се Бог тебе провадить?”

Відмовляє черчик подорожний:
„Будь здоровий, пане мій ласкавий! 
Я мандрую з далекого краю 
До сьвятого місця Палестини,
До божого гробу на поклони” .

Врадував ся Галанбег немало 
І черцеви теє слово мовить:
„Чесний отче, їдь ураз зо мною! 
Будеш ти нам у дорозі’ грати,
Наші душі грою звеселяти,
За се маєш три заплати в мене: 
Першу плату —  коня верхового,
Другу плату —  страву у господї, 
Трету плату —  захист у дорозї” .

Юлїяна радо се приймила,
З Галанбегом рушила в дорогу.
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Вандрували чотири недїлї,
Аж прибули в Іконїю місто.
Тут говорить чернець подорожний: 
„Ой мій пане, беже Галанбеже,.
Ось тут наші шляхи розійшли ся: 
Менї в право до божого гробу,
Тобі в лїво до Османа твого” .

Відмовляє Галанбег на теє:
„Чесний отче, вволи мою волю, 
їдь зо мною до Османа мого!
Звесели ти його душу грою —
Певне того не будеш жалїти” .

Не перечить черчик подорожний, 
їде з бегом до Османа паші.
Як до міста полем доїзджали,
То побачив черчик подорожний 
Бідних бранцїв при роботї в ярмах, 
А між ними й Олександра свого.
У ярмі він аж Дугою гнеть ся,
Звисли руки від тяжкої мукр, 
Почорніло личенько румяне,
Лиш сорочка все на ньому біла,
Мов би тілько нинї зрана вбрана.

Прибуває Галанбег у місто,
То Осман його до себе кличе 
І здалека сьміхом зустрічає: 
„Галанбеже, витязю мій вірний,
Знать тобі не дуже пощастило,
Не здобув у Відні ти побіди,
Срібла й злота заслужить не здужав, 
Анї мого коня вороного!
Ще сорочка в Олександра біла,
Нї крихітки не забрукала ся” .

Відмовляє Галанбег по правдї:
„Ой Османе, мій ласкавий пане! 
Хоронив Аллах мене в дорозї,
Та я в Віднї не здобув нічого.
А проте я не жалїю ходу 
Анї труду в далекій дорозї,
Анї кошту, що на ній потратив.
Бо побачив я велике диво —
Жінку бранця твого Олександра, 
її вроду я хвалить не буду,
Бо хто може вихвалити гідно 
Дня віщунку, золоту зірницю 
До схід сонця в пурпуровім блиску?
І хто може вихвалити гідно 
Веснянії пахощі чудові,
Жайворонка металічні трелї,
Тихий чар криницї лісової,
Холод гаю, чи тишу півночи?
Та не так її чарує врода,
Як той блиск невинности сніжної,
Що ним постать вся її яснїє —
Як той запах чистоти сьвятої,
Що вбиває всяку думку грішну, 
Всякий порив низкий в нашім серцї, 
Не пускає й помислу брудного,
Щоб хоч раз до неї доторкнув ся.

Та найбільші в її оцї чари,
І виднїє рівна, сильна воля,
До добра незломна постанова.
Вір менї, Османе, любий пане,
Я-ж не є хлопчина головусий 
І з жіноцтвом дїла мав чимало!
Та коли сю жінку я побачив,
Око в око з нею зустрінув ся,
А в душі мав сьвідомість погану,
Що її повинен підмовляти 
На негідне, на ганебне дїло —
То такий я встид почув у серцї,
Мов на матір руку піднімаю” .

Усьміхнувсь Осман на тую мову.
„Ой мій друже, беже Галанбеже, 
Справді диво мусїло там стать ся,
Що тебе поетом ізробило!
Та се що за чоловік з тобою?’.'
„Ой Османе, мій ласкавий пане,
Се є чесний черчик подорожний,
Що мандрує до божого гробу.
Він музика, пане, пречудовий,
Всю дорогу веселив нам душу, 
Розгоняв своєю грою тугу.
То я, пане, взяв його з собою,
Щоб і ти знав солодощі тії,
Щоб пізнав ти його тонів чари” .

І велїв Осман черцеви грати.
Полили * ся чародійні тони,
Полонили серце у Османа.
І не міг від них він відірвать ся:
День би слухав і цїлую нічку,
Пив би їх, мов спраглий зимну воду.

Так минули чотири недїлї.
Промовляє черчик подорожний:
„Ой Османе, мій ласкавий пане,
Час менї вже тобі поклонить ся,
У дорогу дальшую збирать ся,
У дорогу до божого гробу” .

Відмовляє тут Осман черцеви:
„Жаль менї з тобою розставать ся, 
Та не можна й силою держати. ~
А за те, що своїх тонів чаром 
Чарував ти моє серце доси,
Розгоняв мою тоску так часто, 
Веселив мене в тяжких годинах,
Я даю тобі богаті дари:
Срібло, злото, дорогу одежу,
Вороного коня верхового 
І сторожу ще для супроводу” .

Відмовляє черчик подорожний:
,,Ой Османе, мій ласкавий пане,
Не даруй менї ти срібла, злота,
Бо я Богу шлюбував на бідність.
Не для мене дорога одежа —
Буде з мене сеї ряси досить.
Не прийму я й коня верхового,
Бо я Богу шлюбував ся пішки

б
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До сьвятого гробу мандрувати.
І не шли сторожі ти зо мною -
Бог моя сторожа найпевнїйша,
Другий сторож, —  порожна кишеня,
А ще третий —  гуслї ті співучі.
Та коли твоя велику ласка 
Чим слугу свойого вдарувати,
То дарумені  одного бранця 
З тих, що там за містом в плузї орють. 
Тай ще дай нам лист на обезпеку, 
Підпиши імя своє на ньому 
І привісь султанськії печаті,
Щоб нас Турки вільно пропустили, 
Кривйм оком на нас не гляділи” .

Полюбились ті слова черцеві, 
Полюбились Османови дуже.
Зараз каже дрібно лист писати,
Злоті букви по рожевім полю,
Шнур шовковий крізь папір продїти 
І печать велику прикріпити?
А потому Галанбега кличе:
„Ой мій друже, беже Галанбеже,
Йди на поле з тим черцем у парі,
Дай йому там бранця до вибору:
Кого хоче, той його най буде.”

І подав ся Галанбег у поле
Там, де в ярмах бідні бранці ходять.
І говорить Галанбег черцеви:
„Чесний отче, ось тобі ті бранці,
Кого хочеш, щоб тобі пустити?”

Відмовляє тут чернець розумно:
„Ой мій пане, беже Галанбеже,
Не моє тут діло вибирати;
Кого хочеш, сам пусти зо мною!”

І говорить Галанбег черцеви:
„Відпущу з тобою Олександра,
Того бранця у сорочці білій.
Не для него се зроблю, їй Богу,
А для жінки його Юлїяни” .

Познімали з Олександра шлиї,
Розкували з рук і з ніг кайдани,
І подав ся він з черцем в дорогу 
В Палестину до божого гробу.
Як при божім гробі помолились 
І сьвятому місцю поклонились,
Подали ся до рідного краю.
А як вже до Відня наближались,
Мали в город ще дві милї шляху,
То засіли разом спочивати 
При каплиці в зеленій діброві.

„Олександре— так чернець говорить—  
Друже любий, треба нам розстать ся,
Бо тут наші шляхи розійшли ся.
Ти на лїво в Відень подаси ся,
Я на право в монастир свій мушу” .

Гей заплакав Олександер ревно 
І черцеви в ноги поклонив ся..

„Чесний отче, вічне вам спасибі, 
Що мене з ярма ви слобонили! 
Жити буду чи вмирати буду,
А до віку ваш невольник буду,
Все що маю, нехай ваше буде” .

Усьміхнув ся черчик подорожний. 
„Не обіцюй, Олександре брате, 
Більше того, ніж можеш здержати. 
Адже в тебе є сїмя лицарська,
Є дружина вірна, молодая!”

Відмовляє Олександер гірко: 
„Чесний отче, жаль менї на неї, 
Що почувши про мою неволю,
Не подбала мене слобонити.
Не хочу я більше жити з нею!
В монастир у черцї пострижу ся, 
Щоб тобі по Бозї буть слугою” .

Усьміхнув ся черчик подорожний, 
Олександра він бере за слово: 
„Олександре, брате мій коханий! 
Коли се твоє лицарське слово 
І твердая, чесна постанова —  
Присягни ся тут в отсїй каплиці, 
Підпиши ся тут на сім папері,
Що на ньому є печать турецька: 
Підпиши ся, що моїм слугою 
Хочеш бути, доки будеш жити” .

Олександер пристає на теє,
У каплиці щиро присягає,
На турецькій карті запис пише,
А списавши, віддає черцеви.

Тут оба сердечно попрощались, 
Своїм шляхом кождий подали ся: 
Олександер на битий гостинець,
Що до Відня попід гори вєть ся,
А чернець у гаю заховав ся.
За хвилину в каплицю вернув ся: 
Зняв із себе весь убір чернечий, 
Видобув свої жіночі вбори,
Вмив лице криничною водою —
І не стало тут черця старого, 
Появилась Юлїяна краля.
То прибравшись у жіночі вбори, 
Помолившись у каплиці щиро, 
Вона живо простими стежками 
У свій двір у Відень поспішила.

Там її свекруха зустрічає, 
Олександра старенькая мати, 
Зустрічає і словами лає:
„Ей красуне, жінко віроломна,
Де се ти так довго пропадала? 
Нема в тебе Бога ні сумлїня,
Що таємно дім свій полишила,
Ціле літо без вісти блукала,
Певно любка иншого шукала” .

Відмовляє втішно Юлїяна:
„Мамко люба, не турбуй ся мною!
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Вже я знаю, як себе правдати.
Та послухай, що є в нас нового! 
Маю звістку певну через люди,
Що сьогодні верне Олександер,
Любий муж мій, а твій син коханий, 
Із неволї з турецького краю” .

Та свекруха гнївно відмовляє:
„Волїв би він там і пропадати,
Ніж тут має на таке вертати!
Не на радість він тобі явить ся 
І не радість він собі застане” .

Та ось чути гомін улицями,
Здвиг народа валом напливає, 
Олександрів палац обступає.
І лунають крики попід небо:
,,Олександер повернув з неволї!”

Вибігають його зустрічати 
Юлїяна і старая мати.
Юлїяна з ним витать ся хоче,
Як подоба шлюбній жінці з мужем,
Та свекруха її відпихає 
І словами гнївно промовляє:
„Стій, негідна жінко, віроломна!
Не посьмій до него доторкнуть ся! 
Нема в тебе Бога ні сумлїня.
Ти безвстидно шлюб сьвятий зломала, 
Ціле лїто з дому пропадала,
Десь за иншим любасом ходила” .

Затремтіла, зблїдла Юлїяна,
До свекрухи жалісно говорить:
„Най вам, мамко, Бог не памятає, 
Що мене ви так позневажали 
Перед домом, перед всім народом! 
Олександре, любеє подружє,
Не хочу витати ся з тобою,
Не промовлю словечка до тебе 
І не зїм з тобою ложки страви,
Поки суд нас не розсудить правий. 
Видай завтра пишную гостину, 
Запроси всіх кревних і знайомих: 
Перед ними я до ока стану 
І поставлю своїх сьвідків вірних,
А тоді вже най мене всі судять” .

Се сказала, сльози повтирала 
І сховалась у свої покої.
Олександер мамі докоряє:
„Мамо, мамо, що ви наробили 
Любій встиду, а мені турботи!
Юлїяна чесна жінка, мамо,
Я на се найліпший доказ маю.
Ще як з дому у похід ішов я,
То дана мені сорочку білу,
А при тому сї слова сказала:
„Доки буде ся сорочка біла,
Доти, любий, буду тобі вірна” .
І я мав на собі сю сорочку 
Рік, матусю, і ще й три неділі,
І погляньте, вона й доси біла” .

Стара мати гнівом запалала,
В Олександра вирвала сорочку,
І говорить: „Чари, синку, чари!
Ти не вір їм, правди добивай ся!
Ось пожди лиш, я сорочку тую 
В церкві зложу на сьвятім престолі, 
Хай лежить там усю ніч до рана —  
Оттодї напевно щезнуть чари 
І побачиш, що то з неї буде” .

Не перечить Олександер мамі,
Бо в самого серце повне жалю,
Повне жалю й темної зневіри.
Бач, дружина, хоч як була щира,
А за него в ярмі не подбала,
Ще й все літо з дому пропадала!

Ніч минула, рано за'свитало,
Ба, вже сонце в гору підняло ся —
В' Юлїяни у покоях тихо.
Вже зібрались в Олександра в домі 
Пишні гості, ґрафи та барони,
Вся родина, други і знайомі. 
Олександра щиро всі витають,
Про далекі сторони питають —
Та немає радости в сьвітлицї 
І на серці в кождого мов камінь.

Час уже би суд розпочинати,
Та немає пані Юлїяни,
Не виходить із своїх покоїв.
Та ось .входить Олександра мати 
Вся блідая, лиш блищать ся очи,
А в руках держить брудну сорочку.
Ту сорочку в гору піднимає,
І до сина стиха промовляє:
„Бачиш, сину, що знайшла я нинї! 
Щезли чари на сьвятім престолї,
Ось що стало з білої сорочки!”

Затремтіло в Олександра тіло,
А за серце мов кліщами стисло.
„Горе —  зойкнув —  горе менї, мамо! 
Не на радість я вернув з неволї!
Та що діять! Що робити буду!
Красше правду раз переболіти,
Як неправду в пазусі ховати.
Бо неправда, як гадюка люта, 
Розвинеть ся, в саме серце впєть ся!”

І велить покликать Юлїяну.
Та даремно до її покоїв 
Стука мати, стукають і слуги —
У покоях тихо наче в гробі.

Аж ось чути —  на рундуцї грає: 
Плачуть гуслї, як мала дитина,
Не то плачуть, не то промовляють, 
Кождим тоном за серце хапають. 
Стрепенув ся нагло Олександер 
І до гостий сквапно промовляє:
„Гості любі, свояки кохані,
Підождіте хвилечку на мене!
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Бо я добре сю музику знаю,
Бо се грає той чернець побожний,
Що мене він вивів із неволі'.
То хочу я його запросити,
В своїм домі чесно вчастувати” .

Олександер на рундук виходить,
І черцеви кланяєть ся в ноги,
Його руки горячо цїлу є 
І слїзми гіркими обливає.
І черця він просить до сьвітлицї, 
Садовить на почесному місці,
Сам покірно за ним становить ся,
Щоб черцеви як слуга служити.

То чернець по гостях поглядає, 
Олександру теє слово мовить: 
„Олександре, господарю милий,
Чесних гостий в твоїм домі много,
Але деж твоя дружина вірна?
Чом вона між гістьми не ясніє,
Чом не служить гостям, як звичайно?”

Олександер сльози утирає 
І до мами стиха промовляє:
„Кажіть, мамо, замки розбивати, 
Приведіте Юлїяну конче!”

Поспішає стара мати живо,
Каже слугам замки розбивати.
Ще живійше до гостий вернула 
І говорить голосно до сина:
„Дармо, сину, замки розбивати!
Всї покої я перешукала,
Та немає в жаднім Юлїяни.
Видно знала, чим та пахне справа 
І ще нічю на втеки вдала ся!”

Жах пійшов холодний по всїм зборі. 
Затремтіли лицарі старії,
Всіх за серце мов клїщами стисло. 
Ганьба, ганьба, ганьба Юлїянї!
Сама вчора суду зажадала,
Та не сьміла суду дожидати.
Олександер мов прибитий гнеть ся.
Тут чернець побожний виступає, 
Супокійно з пазухи виймає 
Той рожевий лист перґаміновий,
Що на ньому підпис був Османів 
І вчорашний запис Олександрів.
На столї той лист він розвертає 
І говорить ось якеє слово:
„Олександре, господарю любий,
Чи се той є лист перґаміновий,
Що тебе ним випустив з неволї 
Осман баша в містї Трапезунтї?”

„Чесний отче, се той лист рожевий,
І тобі за него вічна дяка!”

„Олександре, ще скажи при сьвідках,
Чи се твій є запис на тім листї,
Що шлюбуєш ти менї Служити 
Невідступно, доки будеш жити?”

„Чесний отче, справді' се мій запис —  
Власноручний підпис мій на ньому” .

„Олександре, ще скажи при сьвідках, 
Чи стоїш ти твердо ще в тім слові,
Чи бажаєш може вільним бути?”

„Чесний отче, що менї та воля,
Як не стало раптом серця мого,
Як не стало вірної дружини!
Ой, розбила моє серце скрута, 
Погасила сонїчко розпука,
Ізрадила мене Юлїяна,
Ізрадила й кинула самого!
Не хочу я тут нї хвилї жити,
Йду тобі я в монастир служити” .

„Олександре, добре нагадай ся,
Щоб не було каяття за пізно!
Твоя жінка слова не сказала,
Як же можеш заочно судити?
Чи се вже таке є певне діло,
Що втекла вона злякавшись суду? 
Може сьвідків лиш пійшла шукати!
І чи се вже незрушима правда,
Що зломала шлюбную присягу?”

Відмовляє Олександер гнівно:
„Чесний отче, маю доказ, маю!
Бач, моя сорочка почорніла!” 
Відмовляє тут чернець суворо:
„Чи се певно та сама сорочка?
І чи сам ти не згрішив душею,
А вона за гріх твій почорніла?”

Заіскрились в Олександра очи 
І за серце вхопила досада 
І він скрикнув: „Годї, отче, годї! 
Щезла віра й жаль із серця мого! 
Вбий же, Боже, ту невірну жінку,
Най до віку втіхи не зазнає,
Най до смерти не знайде спокою,
Най змиєю жре її розпука 
За ту ганьбу, що менї зробила!”

Застогнав тут черчик подорожний, 
Застогнав тут мов від злої рани,
Руки взносить, поглядом благає:
„Стій, нещасний, угамуй ту мову!
Сам себе ти нею побиваєш!
Сам не знаєш, бідний, що говориш, 
Сам не знаєш, до кого говориш! 
Придиви ся ти менї близенько, 
Прислухай ся до голосу мого!
Та не вже мовчить у тебе серце?
Не вже так воно закаменіло,
Що мене пізнать воно не може? 
Олександре, друже мій єдиний!”

Теє мовить, бороду зриває,
Відкидає геть каптур чернечий, 
Відкриває свої білі груди,
Олександру кидаєсь в обійми.
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Tee мовить і голову клонить, 
Юлїяни ноги він цїлує,
А з ним разом його стара мати. 
А всї гостї, Графи та барони 
Юлїяну величати стали.
І пійшла по сьвітї її слава,
І не згине, доки сьвіта стане, 
Доки в сьвітї є ще добрі люди, 
Доки пісня серце їх чарує.

Ось вам пісня, ось і величане: 
Нема цьвіту красшого на сьвітї, 
Як жіноче вірнеє кохане.

Тимко Перейма.

РІЗДВЯНЕ ОПОВІДАНЄ.

Старий Лемко Ваньо Квочка, хоч третий день вже не 
їв нічого, то ще і в нинїшну днину ані згадати про їду не 
може; бо тоска так здавила старому груди, що не всилї 
навіть кусника хлїба до рота вложити. Справді добрі люди 
надавали йому доволі всякого добра — повні торби, було 
би і в двійню гаразд, чим сьвятий вечер провести; та що 
з того, коли сердечному „няньови” не доведеть ся на сьвя
тий вечер серед рідні, серед сьвяткуючої громадки за ко
лядою повеселити ся. Бо він бездомний, жебрак нещасний, 
навій, крівлї над головою не має, а лиш блукає попід чу
жі загати і нишком втирає слези.

Бувало і він колись, яко заможний, статочний „ґаз
да”; зі своєю Тевдоскою, як закон велить, після звичаю 
впроваджував се велике сьвято. Покійна Тевдоса — дай 
їй Боже небо — в цілім селі, бувало, найскорше затопить 
в печи, щоби і найскорше відтак позбирати з поля свою 
працю; тай аж дванайцять страв „пристроїть” ; бо він ґаз
да, всякому бажав догодити і хто тільки нагодив ся в той 
день до него, то голодний з хижи не вийшов. До вечері 
звичайно засідало їх немало: він, його Тевдоса, син оди
нак Фецьо, ну і домашна челядь. А коли не вдало ся ще 
декого з родини або з сусідів запросити, то сиріт бідних 
брали на вечеру, щоби і з ними, як рідні з рідними, Різдво

Олександер слова не говорить, 
Лиш з очий горячі сльози ронить, 
До грудий подружє любе тисне,
Та їй в очи глянути не сьмієу 
Сльози ронить, тяженько зітхає, 
Далї теє слово промовляє:

„Горе, горе! Знать тяжка неволя 
Мої очи сильно засліпила,
Мої уха сильно заглушила,
Моє серце в камінь застудила, 
Що тебе я не пізнав від разу, 
Юлїяно, жінко моя мила!”
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Христове провести. ІІамятали, добре тое, що Христос ро
див ся в найбільшій нуждї, бо навіть в чужій стайнї межи 
„живинами”, а від пастухів починаючи, на царях кінча
ючи, всі Йому приносили дари.

І яко добрий господар, про ніщо не забував в нинїш- 
ну днину — всього доглянув, всьому старав ся догодити, 
щоби відтак ніщо не відказувало на него. По молитві, ще 
заки зачер ложку страви, скорше подасть бувало вечеру 
своїй худібцї, понакладає сїна, а й иншій всякій живинї,

Сербський король Петро на боевій лїнїї.

що в його загороді' жила, вечерю заставить; бо рад був, 
щоби всьо з ним разом споживало і щоби .ся дарило „од 
віка до віка”, щоби мав ся, як ся земля має о сьвятім 
Іванї, тай щоби Панбіг посилав йому достатків.

А навіть і. зо сьвіта, чи то шкідлире чи нешкідливе, 
до сьвятої вечері покличе: і воробцїв — щоби зерна не 
випивали і кертиць —. щоби лук не псували, бо зі всяким 
на сьвітї бажав жити в згодї.

Тай тому то, від малого до великого, всяке любило 
старого Квочку, всї його знали, всі' поважали, бо для всіх 
був приязний і зичливий.
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Щасливі були то люди. А вже найбільшим для них 
щастем був синок їх єдиний,' здоровий, румяний і весе
лий Фецько.

Перше всього, щоби колачик дитинї з міста привезти, 
а навіть і першу чарку палюнки наляти, бо то серденько, 
.бо то чадочко єдине наше. Так і виховував ся пустяк Фе- 
цьо в добрі, в достатках; чого душа забажала, всего мав 
доволї.

„Няню, дайте на музику; мамо, — на палюнку”, а 
старі: от най-там, покіль молоде, поскаче, бо відтак вже 
ніколи не буде. В нічім не здержували. Бувало і ока на 
одинака не скривлять, хоч нераз, чи на селі чи в коршмі, 
і ширше розгуляв ся. З того люди аж зненавиділи Феця, 
тай нишком старому Квочці недобре ворожили на старість.

Вже й оженили його. Бог дав і внуків, а старі тішать 
ся, тай діток маленьких з рук не спускають.

— Няню! Ґрунт мені запишете — най ґаздую, бо і 
коли ґаздувати буду. Юж дост, а надост на вас-єм ся на
робив.

Не було иншої ради; коли хоче, то нехай ґаздує — 
і записали. Думали сердеги, що з тим вже і спокій наста
не. Но деж там; настало ще гірше. Фецьо вже більше те
пер заглядав до чарки, а вертаючи ночами домів пяний
— став побивати жінку, діти, тай їх стареньких виганя
ти з хати.

— Зійд-ле з пеца, стара гадице, юж-єс ся дост на
гріла, лем канілеш і гниєш — хісна з тя не мам жадного; 
чом юж раз не здишеш?! А ти, старий згниляку задихли- 
вий, чом ся не виносиш з хижи — докаль будеш смер
діти?!

Тай заридали старі мов дїти. Тевдо,са з великого жа
лю якось внедовзї попращала недоброго сина, а Ваньо 
остав ся сиротою на сьвітї. І довго він зносив наругу, дов
го терпів проклони, довго мовчки ковтав гіренькі слези, 
аж коли і іо с л їд н и й  раз син його вернув з міста підпитий 
і побив старого так немилосерно, що аж під постіль заліз 
нещасний і там перележав до рана, — вирік СЯ' Ваньо 
.такого сина, покинув милу хатину і рішив ся о жебранім 
хлїбі дожидати смерти. Та коли виходив з хати, не кинув 
на дїтий проклоном; вітц'і'вська любов не дозволяла сего 
зробити; тільки поблагословив внуків, перехрестив ся 
тричі, і в сьвіт за очи поволік старечі кости. Та ось вже
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девятий раз доводить ся сиротї самому зустрічати той 
сьвятшї вечер. Та коби сей вечер був вже хоч послїдний!

— Ой дїти, діти невдячні! Ти, няню, працюй, скла
дай цент до цента, скибу до скиби, плекай дитину, роз- 
щибай ся над нею, щоби і вітрець на дитинку не завіяв, 
колачик принеси з міста, ґрунт віддай дитинці, а та ди
тинка відтак на старість і руку на тебе піднесе, та мов 
собаку нездібну до служби вижене тебе з хати, що на 
склонї житя, ти сивоволосий батьку, голови не маєш де

Будинок сербського парламенту (Скупщина).

приклонити і мов зьвір блукаєш по чужих селах, бо в 
своїм ріднім селі соромно і жалко людям в очи заглянути. 
Але нехай діє ся воля Божа. Бог знає, що робить. Він і 
кару зіслав на мене за те, що більше глядів я на сина ніж 
на Його сьвяті закони.

І покотились по скостенілім лици студені старечі 
слези.

А в нинїшну днину міг він денебудь у свояків до ве
чері засісти і бодай послухати тої радісної пісні „Возве- 
селїм ся всї разом нині” , але чомусь не зробив того, лише 
до рідної загороди шкандибав, на рідний сьмітник — та 
коли вже не до хати, то бодай під рідну стріху, щоби хоть
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перестояти на рідній ниві'тую велику хвилю. Він чув на
віть у своїм серци якийсь таємний голос, що заедно кли
кав: „Ходи, ходи, старче, бо тобі нинї там вже і нале
жить ся спочити” ...

А в хатї сьвітить ся. Но не так то ясно, як за давних 
часів, коли ще жила Тевдоса. О, вже і страви в мисках 
на столї, невістка біля печи, а меньші дїти позасідали 
поза стіл тай, тарахкають ложками. Лиш він, його син, 
чомусь не сїдае, і найстарший внук, добрий його Петрусь, 
що нераз вставляв ся за дідом, та подав кусник хліба.

Жертви тифу в Сербії.

Видно, якась грижа обох їх томила; певно нелюдський син 
пригадав собі молодий вік і хотяй нинї до сьвятої вечері 
мабуть немало вже випив, то таки червака не міг затроїти. 
Може і жалував свого страшного діла... Та чи вже не 
запізно?...

— Няню, я за дідом пійду глядати! Василь нанаш- 
ків казав, що вони були нинї в селї. Ти недобрий, няню; 
я з тобою колись так робити не буду...

Ті слова доброго внука мов гадина в саме серце вжа
лили недоброго сина. Він як божевільний схопив ся і ви
летів на двір. Студений вітер, метелиця, що заедно по
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лици били, о'памятали його. Він пристанув і став чогось 
надслухувати. Ось і чує: щось в „пелевнї” під стіною хати 
видає страшні стони, харчить! Що се? Не-вжеж то мій 
бідний старенький няньо тут кінчить житє?... І не прий
шли до хати... Нянюсю! Дорогий няню! Просимо до хати, 
до сьвятої вечері... Люди добрі, ратуйте!...

Вибігла невістка, внуки... Так, то їх дїдо, зайшов на 
сьвятий вечер. Збігли ся і сусїди тай внесли вже скосте
нілого Ваня до хати. А в хатї настав страх і крик вели
кий, —  дїдо прочуняв.

— Не плачте діти, не плачте, мої любі внучатка... 
Я вмираю... Та добре, що хоть в своїй милій хатинї.

Син і невістка припали до студених костий і, плачу
чи, яли благати милосердя, прощеня і пощади у старо
го няня.

— Простіть нам, няню, даруйте! Ми вже по вік вас 
шанувати будемо. Не проклинайте грішників нещасних!

А няньо підніс лише здеревілу руку і тихенько про
мовив :

— Та... я вам прощаю... мої діти... бо в мене любов 
вітцївска для вас була завелика... Коби тільки Бог мило- 
серний простив вам...

І за хвилю нестало доброго дїда, а молодий Квочка 
збожеволів, нещасний. Та тільки не знати, чи добрий Пе
трусь додержить слова...

А Ф О Р И З М И .

Жиємо на Україні', а не знаємо України.

Працюй на се, щоби вдоволяти ся своєю працею.

Не розкіш і блеск, а діла остають в памяти народів.
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Іван Франко.

ПОКЛИК.
Не лішо ли ньі бяшеть, братіє?...

Чи не добре-б нам, брати, зачати 
Скорбне слово у скорботну пору, 
Як мужам до мужеського збору,
Не як дітям у дзвінки бряжчати?

Вирядім ми слово до походу 
Не в степи кубанські безконечні,
А в таємні глибини сердечні,
Де кують буДущину народу.

Потопчімо там полки погані,
Що летять на душу, як трівога, 
Смагу сиплють з огняного рога 
І кинжал ще обертають в ранї.

Вирвім з коренем ту коромолу,
Що з малого гріх великий робить, 
Що нечайно брата братом гнобить, 
Щоб засісти з ворогом до столу.

Чи ще мало в путах ми стогнали? 
Мало ще самі себе ми жерли?
Чи ще мало одинцем ми мерли?
Чи ще мало нас у ликах гнали?

Посумніла полонина. Почорніли трави й похилили 
ся зажурені до землі. Гаснуть їх дні... Гуляє студений ви
хор... Громадять ся птахи, збирають ся в ряди, ключі; 
кружляють над полями і лісами. З грудий проносять ся 
такі зітханя, немов би придавлювала їх важка скала. Про
голосили жалісну пісню' і' пускають ся в дорогу.

Прилетіли великі стада бузьків і закрили геть-геть 
поля. Відпочивають. їх поява в такім громаднім числі 
звернула увагу людий. Повихиляли ся з вікон, поставали 
кружками по дорогах і полях. Снують ся ріжні міркова- 
ня, плйвуть швидкі розговори й віщованя...

Юрій Кміт.

СУД БУЗЬКІВ.
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Гляджу і я зачудований і невиразно засумований... 
Перед моєю уявою зринають молодечі сни, чарівні сни... 
Бузьки повертають у •полудневий жар, у молодости рай 
та в розкішний, розспіваний гай... А я на верхах, у хма
рах позабутий... Тільки сердитий вихор тямить про мене 
і термосить спорохнавілими стінами...

З боїв у Карпатах: Уланська стежа на 
відпочинку.

В однім гуртку йде пильна розмова:
— Зазнают они бідки, пок дійдут до гаразду.
— Али ввидят сьвіта долов і вирхами, а чоловік, ги 

ланцом прикований, мече собов, як риба в сїти. Пробі- 
жит его вік і ничого ни чув, ни знав і в зимлю ся спати 
поклав...

— Ти ся, діде, тим утїш, іцо випеш та зїш.
— Сім лїт у хреню зимував, а смаку ни зазнав, а ви

ліз у морков, та ся каяв, що вік утратив...
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Промайнув хвилевий сьміх, а опісля простелила ся 
задума.

— Ой, які там і в них гризоти! Нибіщик старий Гий- 
ка, того Івана отиць, повідав, що надивив ся на суд 
бузьків.

Сї слова викликали зацікавлене між присутними. Всї 
звернули ся до оповідача.

— Жаль ми ся вчинило, якем того вислухав.
— Суд бузьків! Пек би ти било такому интересови!
— З такого малого прийшло до великого.
— На біду много ни треба.
— Нисамохітно прийшла бідка. Било гніздо бузьків 

на хижи. Бузьчиха нанесла ся і розчала сїдїти. Пустий 
дїтвак виліз, виверг едно яйце, а вложив чудже, качаче, 
ци куряче.

Інтерес до оповіданя зростає. Слухачі аж порушили 
ся та приступали близше оповідача.

— Вийшов час, повилазили бузьчата й тото чудже 
племя. Нависла страшна хмара. Буде туча. Ніч. Бузько 
припадат коло жони, пташитї, бо чує квилиня дїтий. Роз- 
свинуло ся. Бузько глянув до гнізда. Напрасно забремтїв, 
як листок під шаленим вітром, і підскочив, так іще раз по- 
дивив ся, ци ни змилив ся; кров ся в нїм мече, гнівний, 
горит; нич ни гварнт: думій, думій і полетів.

— Придайна жона. Вони си файно заходили, а ту 
таке нияке...

— Баба —■ лихе наеїня.
— Агі на тя, бодайс пропав! Ти там мусів свій ніс 

уткнути...
— Хто жони слухат, ниґде добре ни гостит.
— Треба вам ся било вголошати?
— Від типир на біду пішло. Нидовго тирвало, скли

кали ся многі бузьки. Кождий підлетів до гнізда й нади
вив ся. Впали на луку і ту такі гайки підняли, ги би лїс 
шумів, тріскотів та вивертав ся... Бузьчиха пристанула 
на боцї, похилила голову, ги той що під шибинецев... 
Сеймили, довго сеймили... Як ся всї замішали, так ся так 
по єдному вилучали і вирок сповняли. Бузьчиха підняла 
голову, надивила ся на той сейм, ги би хотіла вигварити: 
Чо ви на мене так нависли напасно? Чо наслїпо женете 
мене з того сьвіта?

Кождий гнівно підлітав, над гніздом коло закрисляв, 
тенґо бузьчиху й дїтий дзюбом ковтав, а так геть ся від
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даляв у свій пай, у свій край... Перший розчав убивати 
чоловік.

Упала бузьчиха, пирсла кровця; зачирвонїло ся гніз
до, засьвітило ся до сонця... Така її рокиня*) била, так 
ся вигодило на нї...

Вітціо аж слези пійшли з очий, як нибіщик Гийка 
скінчив оповідати.. Минї такий жаль бив, так ми маркітно 
стало за нев і за дітьми, щом си ии міг довго місця найти.
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Командант одної з австрійських армій, ґенерал кавале
рії Едвард фон Бем-Ермолї, який увільнив Львів.

—- Днись на брехни сьвіт ушиток став.
— Ни всьо тото правда, що на висїлю ладкают. 

Ни всьо тото правда, що всудит рада й громада. Воно на 
•сьвітї так помотано й повязано, що ни мож так борзо по- 
розсилювати й порозтинати, аби при тім других ни по
вбивати...

*) Доля. 7
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— Так, так, файно бисїдуете, али я повідаю своє: 
Хто бив у бідї би й ще бив, бо ся знає з неї вирвати, а хто 
ни бив, би й ни бив...

Бузьки но одному підняли ся за своїм провідником 
і помандрували на стрічу розкішній, приманчивій весні... 
Люди глянули на понуре, пусте поле, стали жалкувати за 
чимось, немов би стрінула їх яка втрата, і порозходили ся 
призадумані до своїх занять...

Іван Франко.

БЛАЖЕННИЙ МУЖ.
Блажень мужі, иже не йде 

на совіть нечсстивьіх'ь.

Блаженний муж, ідо йде на суд неправих 
І там за правду голос свій підносить,
Що безтурботно в соньмищах лукавих 
Зацїплії сумлїня їх термосить.

Блаженний муж, що в хвилях занепаду,
Коли заглухне й найчуткійша совість,
Хоч диким криком збуджує громаду 
І правду й щирість відкрива як новість.

Блаженний муж, що серед ґвалту й гуку 
Стоїть як дуб посеред бур і грому,
На згоду з підлостю не простягає руку,
Волить зломати ся, ніж поклонити ся

[злому.

Блаженний муж, кого за теє лають,
Кленуть і гонять і побють камінєм;
Вони-ж самі його триюмф підготовляють,
Самі своїм осудять ся сумлїнєм.

Блаженні всі, котрі не знали годї,
Колу о правду й справедливість ходить:
Хоч память їх загине у народї,
То кров їх кров людства ублагородить.
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Ол. Галичанка.

ДАВНІ 4ACZ.
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(Із оповідань дїда Івана).

— Гей давні то чьнси були, — почав дїд Іван — си
дячи напроти нас під великим ліщиновим корчем, — то- 
гди ще не така була бранка на жовніра, як тепер. Бувало 
богачі викручують си, видурують си, а ти, бідний хлопе, 
проливай свою кров. Ховали си леґінї, аби не йти у вой- 
сько, по лісах, по горах, по безвістех, неоден і в оприш
ки пристав, аби лише не служити, бо двайцїть літ, а як 
добре пішло, то й більше літ вислужити, то не теперішних 
три. Піде чоловік молодим Хлопцем, а верне, то й рідна 
мама го не пізнає!

За тих давних літ жив тут у нас, у Межеріках, сирота, 
молодий парубок, Андрій Смерека звав си. Високий як 
явір — на вид гладкий, а здоровий та дужий, що з медве- 
дем свої сили не вагував би стрібувати.

На него дуже були си напосіли війт із своїми посі
паками, аби його відобрати.

Тїкав же він сиротинка, як надійшла бранка! Як ди
кий зьвір по лісах та дебрах ховав си.

Инодї залізе у сіно у попа на подрах, а понова най
мичка виносить йому харчунок, тай так біду перечекав. 
Оттак вони си сироти запізнали тай подружили.

Під осінь його Анничка на „тих часах” нового гостя 
дожидає, а ту знов пішла чутка про бранку.

Страшно Андрієви у такий час саму жінку лишити, 
а ще страшнїйше війтови у руки попасти — та на вік з 
дружинов розійти си. Закликав він стару циганку, аби з 
жінков ночувала, а сам сховав си таки близько хатину 
таку недоступну рипу, що хиба лиси або білицї туди за
ходе. На дні шумит — гуде потік, а в скалі темна печера,
— давно в ній борсуки свій берліг мали. Там він заховав 
си, а Анничка через дві недїли постолом харч у рипу 
спускала.

При кінци другого тижня, так під вечір, кличе ци
ганка з гори: Дав Бог гаразд, пі слав тобі сина. Гей, зра
дів молодий тато! Не зважає на нїчо. Скоро смеркло, ви- 
драпав си, як кіт по смереці — та в хату. Припадає коло
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жінки, дитини, сам не знає, чим би їм догодити. Вібіг 
на двір наметати сїна із стога, аби мягко жінцї лежати — 
та лиш із тим сїном обернув си д’хатї — а ізза угла — 
війтові післаицї — як з землі виросли... Не помогли жін
чині плачі, не помогла люта борба Андрієва — забрали!

Загнали го в таку далеку сторону, що нї мови там- 
тешної нї дороги до дому не знає. Нудьга го така напа
дала, що бувало вірве си як той птах із клітки, та біжит 
на ослїп наперед себе, де очи несут... Та ледво убіжит 
милю-дві, а вже погоня впіймає, та все за кару рік-два 
служби збільшать.

Служив же він із тими причинками років щось із 
двайцьить. На послїдку вже якось в осени під чьис ма- 
небрів — зійшлось з ріжних сторін дві компанії войська 
в поли на нїчлїг. Розложили си, переночували, а другої 
днини в ранці вічитують всіх вояків із кншкки, чи ко
трого не бракує.

Вікликують одного за другим, аж виголосили імя: 
Андрій Смерека, а на це слово обізвали си аж два го
лоси: із одної комнати тай другої.

Що-ж се може бути? Закликав їх обох старший пе
ред себе. Війшли. Оден чорний, сухий, вже му' й волос 
білїє, а другий молоденький, мало не дитина.

— Звідки ти, хлопче? — питає капітан.
— Із Межерік.
— Як ся твої тато й мама називають?
— Маму Аннов кличут, а дьидьи Андрій, так як і я.
— А деж твій дєдик? — Не витримав старий вояк, 

питає хлопця, а голос му так трісе си, як онтой лист на 
березі проти вітру.

— У войську служит таки із тої днини, як я сьвіт
— сонце узрів, а мене сеї весни відобрали...

— Синку-ж мій, любий,—аж застогнав тато,—та як 
си обіймили, сльозами як горох обкотили си, а з н и іу іи  й  
ціла компанія очи втирає...,

— Затримав же капітан все військо ще на один день, 
аби си тато з сином наговорили, а відтак пігнали в сьвіт, 
кождого в иншу сторону.

Дїд утер сльозу та вже ми зворушені повстали.
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— Вечеріе, — пора нам, дїду, розходити ся. Бувайте 
здорові! — Дякувать за добре слово! — Може на другий 
рік зійдемось знову.

— Най Бог щасливо провадит тай Матінка Христо
ва! Зійдемо си, як Бог позволит — а втім, хто знає? Ме
нї вже на вісїмдесьитий пішло; пора вже й дїдови в до
рогу...

— 102 —

В. Щурат.

НАША ПІСНЯ-

ми знаєм ся на штуці штук, —
Се штука співаків.
Чи сьвітло зір, чи запах лук —
Все виразить наш спів.

Шум вітру, гамір филь шумних, 
Біль серця, щастя рай —•
Все в нас пливе з грудий співних, 
Як сонїшний ручай.

Для скритих мрій слова знатні 
Є в нас у кождий час 
І що комусь лиш снить ся в снї,
Те явне є для нас.

І все, що тисяч серць гнітить,
Мов сумерк навісний,
Те В И Я В И ТЬ  у ІТІСНИ вмить 
Лиш спів наш голосний.
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Се моя мати. Я бачив її, як від досьвітиої години до 

иізного вечера метушила ся біля ґаздівства, як спокійно 
пересувала ся біля челяди в кухнї і по стайнї, де стояли 
корови, як нераз виручала сама кухарку, щоби своїм най- 
близшим та челяди подати добру страву. Досьвіта, коли 
парубки мали почати возити збіже, я давав на тютюн ста
рому візникови, Луцї, щоби мене, скоро сьвіт настане, 
розбудив, бо під його кермою я мав поводити кіньми в 
поле і з поворотом зі збіжем. ,А се прецїнь найбільша 
розкіш для ученика гімназії, що 10 місяців в році пере
бував у містї.

Розбуджено мене. І я бачив мою матір, як збирала 
сметанку, як принесли дівчата сьвіже молоко від подою. 
І я бачив, як три молодиці, з огорілими лицями, зі збідо- 
ваними руками, з глубокими морщинами на молодих чо
лах стояли біля пивниці, а мати наливала їм по кварті 
молока.

— Варварко, — пильнуй дитини. Я для неї дам що 
дня молока рано- і вечером.

— А ти, Ганко, дай молока дїдусеви, щоби скоро 
подужав, а в полуднє пришли Маринку; дам вина, то сили 
набере.

А ся трета була жінкою слуги в дворі. Мала свою 
корову, та нелюдяна панї не дозволила пасти її враз з 
двірською худобою. Корову продано, гроші розкотили 
ся, а двоє дїточок, гарних, як ангелики, жили тим моло
ком, яке дала попадя.

Так, се була вона, руська попадя, моя мати!

А дальше бачив я її, як утонув мій старший брат. 
Пійшов міряти безодню, яку вибив на городі біля по- 

* тока хмаролом. Міряв її довгим патиком, поховзнув ся 
за ним, та не вернув більше домів. Ночию, коли я спав, 
його видобуто неживого з води.

Серпневе сонце сьвітило так чудово! Я проснув ся, 
а мати стояла блїда, та німий жаль оповив її лице. Отво- 
рила двері до другої кімнати, а там на столї лежав мій 
сердечний братчик з переляком на лици.

З'їздили ся гостї на похорон.
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— Весїле справляю мому синови. Витайте, гостї!
— говорила. І слези з очий не плили, тільки тяжкий біль 
витав на лици, а серденько скомлїло страшно, страшно...

— За що мене так Бог покарав? — лебедїли її уста. 
Не плакала, не нарікала, тільки зі смутком своїм ходила, 
який був причиною тяжкої недуги серця. Ніколи вже з тої 
хвилї цілком здорового не була.

— А може воно й правда, — казала — що той 
тяжкий хрест, який я несу, окупить долю моїм дітям...

Все про дїтий, а не про себе дбала. Так, се моя мати, 
моя добра, золота мати.

Минали літа. Вже сама недужою була. Лікар велів 
електризувати ся. Справила машинку, що дня електризу
вала ся і се їй приносило полекшу. Та думала не тільки 
про себе. В селї була стара жінка, Танка. Три роки з 
постелі не зволїкла ся. Ревматизм повикручував їй руки 
і ноги.

Болото в селї по кістки, а моя мати йде до старої 
Ганки. Кальоші грязнуть в болоті. Задихала ся, пристала 
на хвильку і йде дальше. Наелектризувала стару Ганку. 
І так ходила до Ганки що дня, через цілу елітну осінь, 
через тяжку зиму, доки сили їй не відмовили послуху.

Так, се мати моя, се руська попадя!...

Минув рік. Задзвонили дзвони. Не стало моєї мате- 
ри. Де би я не був, я згадую ту страшну, зловіщу хвилю, 
я чую ті дзвони, які мені серце розривають. Ой, чую, чую 
ті дзвони що дня, хоч десяток лїт минув з того часу, як 
її похоронено. І тямлю сю хвилю, як до нарядженої до
мовини зближала ся стара Ганка.

— Я ходжу, а наші бідні їмость померли — лепе- 
тїла Ганка з слезами в очах, та шептала устами молитви.

А опісля виняла голку з ниткою і срібний сороко- 
вець завязаний в хустині, та зашила його в чорну, по
хоронну одежу моєї матери.

— Той сороковець дістали мої татуньо за панщини 
від пана, як двірський посіпака ребра їм поломив. Хова
ла його собі, щоби взяти на смерть до трумни. А що 
їмость скорше померли, най буде для них. Матінка Бо
жа на сороківци отворить їм ворота до неба...
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І так пійшла моя матінка з „оболем” до гробу. А ко
ли сипано землю на домовину, плач старої Ганки та селя
нок лучив ся зі страшною музикою мого серця. А коли 
дзвони в останнє задзвонили прощальну пісню, я стояв 
мов скаменілий.

Так, се був похорон моєї матери, руської попадї! 
І щаслива та земля, доки буде справляти таких похоронів 
богато, віками.

К. С.

— 105 —

Вигляд німецьких окопів (трох перших рядів).
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Безпеченство в копальнях ум и.
Статистика обчислює, що за пять місяців, від січня до 

мая 1916 p., в стейтї Пенсильвенїя лучило ся 950 случаїв смер
ти і около 100.000 случаїв покалічень в часі праці.

Більшість тих случаїв відносить ся до углекопів (май- 
нерів). З уваги, що найменьше 25% Українців працює в пен- 
сильвенїйських майнах, ся справа заставляє нас подати де
які поясненя. Певна річ, що майнери-Українцї самі знають 
про деякі майнерські закони, але і се, що ми тут зазначи
мо, не буде від річи.

Нещасливі случаї в майнах викликують все одні і тісамі 
причини: вибрики незвязаної природи, несьвідомість робіт
ників і недбальство властителів. Цілком запобігти тим гріз
ним случаям в майнах людскість не є ще всилї, але в кож- 
дім разі можна ограничити їх, зменьшити через чуйність 
і пильноване самого себе, через зрозумінє небезпеченства 
і через дбайливість.

Майнерських прав про забезпечене майнерів є богато, 
але мимо їх істнованя случаї смерти як були, так і є.

Люди взагалі мало звертають уваги на закони безпе- 
ченства, а підприємці не дуже журять ся житєм робітників. 
Згинув один, буде другий.

Майнери, се армія, видобуваюча на сьвіт углє — міне
рал кориснїйший для людий від золота і срібла.

Майнер, ідучий до роботи, се наче жовнір, ідучий на 
війну. Оба вони не знають, чи вернуть домів живі.

Головна засада безпеченства майнера є докладне піз
нане копальні, її розкладу, її небезпеки.

Длятого державне право жадає, щоби кождий власти
тель мав точну мапу копальні після скалї: сто стіп на о- 
дин цаль.

Мапа та повинна як найдокладнїйше представляти ціле 
нутро копальні, всї заглубленя, всі дороги, всї жили угле- 
ві і найменьший перехід, а дальше: всї шафти, тунелї, гра
ниці, місця, де є вода, а також всї важнїйші точки в ко- 
пальни.

Один примірник такої мапи мусить бути в інспектора 
майнів, а другий в офісі компанії. На мапі іцо пів року по
винні бути зазначені всї зміни, які зайшли протягом того 
часу.

Коли властитель копальні занедбав зробити мапу, то ін
спектор повинен се зробити сам на кошт компанії.

А коли властитель копальні зробить мапу незгідну зі 
станом майнів, тоді чекає його кара: 3 місяці арешту.

Many копальні можна оглядати кождому майнерови і 
кождій приватній особі. Головно майнери повинні запізнати 
ся з мапою тої копальні, в котрій працюють. Се в кождім
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разї придасть ся, а часом може виратувати їх від смерти, 
чи каліцтва.

Обовязком властителів майнів є полишати філяр там, 
де углє вже вибране. Такі філяри є забезпеченєм для гір
ників, працюючих у сусїдних жилах, бо тодї склепінє дер
жить ся сильнїйше.

В копальни мусить бути все два виходи, аби в разї зіп- 
сутя одного можна було вийти другим. Коли в копальни є 
лише один вихід, властитель повинен звернути ся до місце
вого суду з просьбою, щоби йому позволено зробити дру
гий вихід на ґрунтах чужих (коли нема місця на своїм). Суд 
назначує комісію з трох людий, а ся комісія по розгляненю 
справи видає рішене: або так, або нї.

Всі шафти в копальни мають мати добрі і сильні прила
ди до видобуваня людий на верха.

При вході до копальні не сьміє властитель будувати ні
чого з такого матеріялу, що скоро горить. На двіста кроків 
від входу вже можна будувати щонебудь з дерева.

Отвір кождого шафту повинен бути старанно обгоро
джений і то не лише в тих копальнях, де працють, але і в 
тих, де працю спинено.

В кождій копальни повинні бути запроваджені туби до 
розмови, щоби особи під землею могли порозуміти ся з 
особами на верху.

Кожда компанія повинна мати добрі апарати сигналові.
Клітки елевейтрів мусять бути старанно забезпечені, що

би відломки угля, чи каміня, не ушкодили нікого.
Ланци і линви мусять бути що дня контрольовані через 

компетентні особи і найменьша небезпека повинна бути сей- 
час усунена. Занедбане сього обовязку потягає за собою 
страшні наслідки.

Всі парові кітли Повинні бути в добрім стані і бодай два 
рази на рік контрольовані. Кітли повинні бути уміщені що- 
найменьше сто стіп від „брехи”, або инших забудовань.

Всі машини в копальнях або у „брехах” мають бути о- 
безпечні огорожею, щоби не було небезпеки для переходя
чих осіб.

Машиністом мусить бути тверезий чоловік, ,не молод
ший від 18 лїт жйтя.

Апарати сигналові мусять бути у всіх головнїйших пунк
тах „брехи” чи копальні, щоби вразї якого случаю машиніст 
міг скоро здержати машини.

Робітник низше 15 лїт житя не може смарувати машин.. 
Взагалі нікому не вільно сього робити, коли машици е в руху.

В кождій копальни, коли сього зажадає щонайменьше 
20 майнерів, властитель є обовязаний побудувати купальню. 
Майнери перед виходом можуть викупатись і перебрати ся 
в чисте убране. А про се майнери найменьше дбають. Вер
тають до дому брудні, де в балїях, цебриках або мисках зми
вають з себе бруди і тим занечищують своє мешканє.

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


— 108 —

В кождій копальни повинен находити ся амбулянс і но
ші, щоби сейчас можна перенести раненого робітника.

Наставник (форман) і другі помічники мусять мати з 
уряду посьвідки, що вони можуть сповняти свою роботу. 
Копальня не може бути проваджена без реджістрованого 
формана довше як ЗО днів.

Огневий дозорець („фаєр босс” ) мусить мати пять лїт 
практики майнерської. Не вільно уживати т. зв. „форнесів” 
для вентиляції там, де є ґази вибухові. ̂

Кождий гірник є обовязаний повідомити формана про 
скількість потрібного дерева найменьше о один день напе
ред. Вразї, коли дерево не прийшло, а склепінє (руф) ва
лить ся, майнер повинен іти домів.

Всї закутини в майнах, де вже не працює ніхто, а в них 
є вибухові ґази, повинні бути контрольовані що тижня. В 
усїх майнах, де працюють, а там є вибухаючі ґази, форман 
мусить що дня переводити докладну контролю. Як лише по- 
кажеть ся, що є богато ґазу, робітники не повинні робити 
доти, доки ґаз не вийде.

Лямпи безпеченства мусять бути форманом сконтрольо- 
вані, заки ужиєть ся їх до роботи.

Не вільно їздити на наладованих візках з углєм.
До копальні не може спустити ся елевейтром більше як 

десять осіб нараз. Коли є більше, клїтки і шруби обрива
ють ся і з того повстають смертельні випадки.

Пороху або инших матеріялів вибухових не вільно три
мати в копальни, і майнер не може мати більше як 25 фунтів 
пороху або динаміту. Матеріял той мусить бути переховува
ний в деревляних або металевих пачках, які повинно ся добре 
заперти. Весь порох і динаміт має бути зложений наймень
ше 10 стіп від тої дороги, по котрій котять ся візки.

Коли уживаєть ся динаміту чи пороху, майнер повинен' 
дуже вистерігатись огню. Лямпка повинна бути віддалена 
найменьше 5 стіп від вибухового матеріялу.

Не вільно скакати на візки, коли вони є в руху. Зелїзни- 
чі машини в майнах не можуть робити більше як 6 миль 
на годину.

Коли не вистрілить порох, то майнер може подивити ся 
за ЗО хвиль, що стало ся. Коли не вистрілить динаміт, май
нер не сьміє іти до дотичного місця скорше, як по 24 го
динах.

Се меньше-більше головні закони в майнах. Коли хтось 
після них поступає, тоді уникаєть ся много нещасливих слу- 
чаїв смерти або каліцтва. Кождий майнер повинен сї закони 
добре знати і до них в кождім случаю приноровити ся.
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МАЙНЕР.

Гей, копальнику, друже, ч 
В тебе серце, знать, дуже,
В тебе груди сталеві, мов криця.
Як йдеш в землю копати,
Хиба певний ти, брате,
Що назад тебе видасть землиця? 

t
Чи ти певний, що в вечір,
Похиливши вниз плечі,
Ти здоровий до хати прибудеш?
Що не впаде скалою 
Шмат руди й собою 
Задавить твої змаргані груди?...

„Що-ж я винен? Я мушу 
Запускати ся в глушу,
Самій смерти в обійми полїзти.
Як не лійду над раном,
До роботи не стану,
То що-ж буде рідня моя їсти?

„Що-ж я винен, що з того
Мого поту гіркого
Пани мають розкоші, вигоди...
Що будую палати,
Хоч сам мушу блукати 
На слбтї і обдертий й голоден...

г,Що-ж я винен, як схоче 
Смерть заглянути в очи,
Привалить мене в шахті скалою... 
Що даремно край хати 
Будуть дїти чекати,
Що подруга остане вдовою...

,,Се, знать, божа в тім воля...
Така моя вжз доля:
Не нажившись, десь в шахтї сконати, 
Зате „красишм з народу”
Я дам щастє, вигоду,
Самоходи, бенкети, палати”...

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


— Ill  —

КОЗАЧІ ВІЙСКА В РОСИ.
В Росії е всього девять козачих війск: Терське, Ку

банське, Донське, Уральське, Оренбурське, Астраханське, 
Сибірське, Забайкальське і Уссурійське.

Всї ті області! та ґубернїї, де жиють козаки, на
ходять ся під управою міністра воєнного, а не міністра 
ьнутрішних справ, як всї инші місцевості! російської 
імперії.

Тільки Донське, Оренбурське, Уссурійське та Си
бірське війско складаєть ся з Москалів, инші-ж вій
ска б майже на половину з „ішоплеменників” Так, на 
приклад, у Терськім війску в богато Черкесів, які жи
ють на північних підгірях Кавказу; в Уральськім і в А- 
страханськім війску е досить Калмиків; Забайкальське 
війско складаєть ся майже в цїлости з Бурятів, а Ку
банське або Чорноморське війско е цілком українське. 
Кубанські козаки є потомками заиррожських козаків, ко
трі по зруйнованю Запорожської Січи подали ся на Ку
бань та Чорноморію.

Козаки взагалі є народом меньше розвиненим ніж 
селяни некозачих місцевостий, бо у них нема жадних 
громадських інституцій і організацій, а є тільки міцна і 
дуже сувора війскова дисципліна.

Уряд вимагає від козака, щоби він в першій мірі 
був добрим вояком, не мав права самостійно думати та 
обговорювати свої, навіть домашні справи, а слухав то
го, що йому начальство скаже і був добрим автоматом.

Проваджене такої політики серед козаків з віку на 
вік, з поколїня в поколїнє зробило справді те, що ко
зак в Росії е добрим автоматом, доброю машиною.

Осьвіта в Росії взагалі стоїть дуже низко, а по- 
рівнати ся в тім з нею може хиба Персія. Процент зо
всім неграмотних є в Росії великий, шкіл мало, а в ко
зачих місцевостях ся справа стоїть ще гірше.

Більше ніж 50 літ тому назад, за царя Александра 
II., зістала заведена в місцевостях середної та південної 
Росії, отже й на Україні, громадська інституція — так 
зване земство — з повітовими та губернськими соймами, 
котрій було припоручено богато громадських справ, а між 
ішшими народна осьвіта. Але сам уряд робив тим інсти
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туціям ріжні перепони і перешкоди, аби вони не ширили 
осьвіти, бо темні народні маси лекше було тримати уря
довії в своїх руйах. На місце земських шкіл правитель- 
ство розповсюдшовало скрізь школи церковні, в яких у- 
чителями були попи, дяки а то й просто старі салдати. 
Був навіть час, коли земствам забороняло ся ставити 
свої школи там, де вже була школа церковна. Се ро
било ся задля того, що селяни переставали посилати сво
їх дїтий до шкіл церковних і віддавали до земських, де 
наука стояла виспіє, бо учителями були там люди осьві- 
чені, а не урядники-попи.

Хвалити Бога, сї тяжкі часи вже минають ся і тепер 
в Росії, переважно на Україні, можна часто подибади село, 
в якім є пять, сїм, а то і десять шкіл, розуміеть ся зем
ських.

В козачих місцевостях земства нема, бо війскові 
власти уважають те для козаків злишним... Козакови 
не осьвіта, а дисципліна потрібна! — говорять вони.

Мають рацію так говорити, бо осьвічений чоло
вік буде думати і лекше розбирати, що добре, а що нї; 
уряд може тодї лишити ся остатної сили, потрібної йому 
на боротьбу з народними руками... Такою силою є коза
ки. Ними уряд воює зі своїм народом.

Та не можна сказати, щоб козаки і по сей день мири
ли ся з темрявою. Видячи, як жиють сусідні селяни, во
ни і в себе будують на свій кошт школи, шпиталі, і те
пер уже не найдете нї одної станиці' (села), де не було 
би школи.

Найбільше культурним, найбільше поступовим вій- 
ском уважають війско Кубанське, та так воно і є.

Кубанське війско є найбогатше; воно займає най- 
красші землі, які тільки можна собі уявити.

Кубанська область лежить на передгірях Кавказу 
і є обмежена з полудня Терською областию і чорномор
ською ґубернїєю, з заходу Азовським морем, з півночи 
областию війска Донського, а зі сходу ґубернїєю став- 
ропільською.

Область кубанська містить в собі коло шести мілїо- 
нів людности, вважаєть ся найплодороднїйшою провін
цією, бо має дуже глибокий та міцний чорнозем, і сла
вить ся своєю пшеницею, садами і великими плянтаціями 
тютюну та соняшників. Соняшникового олію в кубан-
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ській области беть ся більше нїж по всіх инших місце
востях Росії. Коротше сказати — се е одна з найбогат- 
ших провінцій Росії.

Заможність кубанських козаків дала їм змогу буду
вати по станицях не тільки народні школи, але й гім
назії, школи реальні й технічні, а навіть гімназії діво
чі, котрі удержують ся цілком на війскові кошти, і

Командант одної в німецьких 
армій, ґенерал ґраф Ботмер.

школи з середною та вистою осьвітою серед кубанських 
козаків не належать уже до рідкостий.

Урядовий язик, як і по всіх инших місцевостях Ро
сії, е московський (великоросійський), але рідний язик 
на Кубані е український.

/  Національного українського руху серед кубанських 
козаків нема, як і взагалі нема такого руху в народі на 
Україні.

8
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Інтелїґенція, як на Кубані' так і на Україні, тільки 
тепер стала пробуджувати ся, наче з довгого сну. Окре
мі одиниці не входять в рахубу; вони й давно були і їх 
робота на національнім ґрунті не пропала даром, — але 
загального руху не було.

Темний селянин, чи козак, не має національної сьві- 
домости і національне питане перед ним не вставало до- 
си. Віж жив собі своїм житєм, копав ся в землі, заро
бляв собі на шматок хліба та на одежу, до громадської 
роботи його не пускали, посилав діти до ніколи, де 
учили урядовим язиком, за рік чи два по скінченю 
школи хлопець дуже добре забував всі шкільні науки, 
навіть і сам урядовий язик, і жив так, як жиють його 
батьки.

Не можна сказати, щоб національний рух серед інте
лігенції мав великий вплив на загал; покищо сього нема. 
Правда, в ріжних місцевостях на Україні, а навіть на Ку
бані', істнують українські видавництва, е українські кни
гарні', книжки українські розкуповують ся дуже охотно, 
а „Кобзар” Шевченка е майже в кождій хаті — і тільки...

Немало пройде часу, поки нарід перейметь ся 
більшою національною сьвідомостию. Богато більший 
вплив на загал на Україні має с о ц іа л із м .

Обовязкову війскову службу козак відбуває 5 літ, 
а потім відходить на відпочинок, або в запас. По кіль
кох літах його знова кличуть на службу, на так зване 
„повтореніє”, котре тягнеть ся не більше року.

Молодому козакови видають з війскових коштів 
гроші (на Кубані 300 рублів, а в инших містах більше, 
чи меньше, — се залежить від самого війска) на куп
но коня і зброї і тим кінчать ся його обовязки супроти 
війска. Коли він є вже на службі, то про нього дбає сам 
уряд.

Начальник всього війска, ґубернатор козачої обла- 
сти, називаєте ся наказним отаманом. Повіти в козачих 
місцевосцях називають ся відділами і через те повітовий 
начальник іменуєть ся отаманом відділу, а бути ним мо
же тільки полковник, або війсковий старшина (підпол
ковник). Війт називаєть ся там станичним отаманом.
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Всї вони, чи то в громадських справах, чи у вій- 
скових, підлягають тільки війсковому мінїстрови.

Тут ще можна замітити, що кубанські козаки ма- 
ють/такесаме убране як і ’"Черкеси.
/ /  Що кубанські козаки є найкультурнїйше війско в 
РсГсії, про се сьвідчить і те, що підчас теперішної страш
ної війни, — як можна бачити з оповідань та дописий 
зі старого краю, — вони не чинили тих здирств і га- 
небнос w в Галичині, як то було з Донцями та салда-

Супокій — сьвятеє діло 
В супокійнії часи,
Та сли в час війни і бою 
Ти зовеш до супокою, —
Зрадник або трус єси.

Бо коли народи в згоді 
Враз працюють, щоб природї 
Вирвать тайну неодну,
В тьму житя влить сьвітла досить, — 
Горе тому, хто підносить 
Самовільную війну.

Та коли в робучу пору 
В нашу хату і комору 
Закрадавсь лиходій,
Щоб здобуток наш розкрасти,
Ще й на нас кайдани класти —
Чи й тодї сьвятий спокій?

тами.

Іван Франко.

СУПОКІЙ.
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Що кажуть про горівку лїкарі і лосл'Мники.
Уживане трунків, а головно горівки, е між людностю страшно роз- 

повсюднене. А дїєть ся се тому, бо ті всї, що піоть, не знають, якою 
великою згубою для чоловіка є трунки. Прочитайте отже і затямте собі, 
що кажуть про се лїкарі і вчені дослідники, котрі випрактикували шкід
ливість трунків.

1) Не лиш упите, але навіть мала чарка горівіш шкодить чолові- 
кови на здоровлю, бо в ній находить ся отрута звана вискоком, або 
алькоголем.

2) Отрута ся знаходить ся у всіх трунках: в спіриту сї, горівцї, 
аракови, пиві, вині, медови і лікерах. Тому всї ті трунки е шкідливі.

3) Уживане трунків може викликати найріжнороднїйші недуги: 
жолудка, утроби, легких, серця, нирок, як  також успособлюе чоловіка 
до сухіт. Трунки скорочують житє, спроваджують наглу смерть, облуд 
і самовбийства.

4) Неправдою е, що трунки скріпляють і додають сили до праці. 
Горівка зміцнює лише хвилево, але відтак ще більше ослаблює. Чоло
вік, що уживає трунки, є меньше спосібний до тяжкої праці ніж ціл
ком тверезий.

5) Рівнож неправдою є, що горівка розгріває; се лиш так позірно 
видасть ся, бо в дїйсности є противно. Розгріваєть ся лише шкіра, але 
ціле тіло остуджуєть ся і на морозі пияк швидше змерзне ніж той, що 
не розгріваєть ся горівкою.

6) Трунком не можна посилити ся і наситити ся, або ошукати 
голоду.

7) Звичай уживаня горівки перед їдженєм є дуже шкідливий; 
стаєть ся він легко налогом і спричинює недуги жолудка.

8) Дуже нерозумно роблять ті, котрі хотять самі лічити ся горів
кою без поради лікаря; горівка шкодить найздоровшому чоловікови, тим 
більше може шкодити недужому.

9) Уживане 'трунків звироднює характер, відбирає змогу пано- 
ваня над собою, убиває найчеснїйші почуваня. Доводить воно до диких 
і зьвірських вибриків. Трунки нищать добробут, щастє і родинний спокій.

10) Трунки шкодять не лише пяницям, але і їх  дітям. Родять ся 
вони упосліджені на тілі і умі, западають легко на всякі недуги, як  на 
конвульсії, епілепсію (падавицю ), скрофули, сухоти й инші. Діти т -  
ниць по більшій части виростають також на пяниць.

11) Для женщин, яко слабших будовою тіла, уживане трунків є 
шкідливійше і огиднїйше ніж для мущин. А крім того провадить воно 
до занедбаня найважнїйших обовязків кождої женщини: домового го
сподарства і вихованя дїтий.

12) Особливо для вагітних ланок уживане трунків є дуже небез
печне, бо шкодить се не лиш матери, але й дитині. Алькоголь затроює 
корм у грудях матери, що є часто наслідком конвульсій і инших не
дуг у немовлят.
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13) Найбільше шкідливим а навіть небезпечним е подавати тру
нок дїтям. Такі дїти не ростуть і не розвивають ся як  слід на тїлї, б 
тупоумні, люті і невеселі, причім легко улягають всяким недугам.

14) На трунки йде велика часть тяжко запрацьованого гроша. 
Ощаджуючи і складаючи видавані гроші на горівку, можна поліпшити 
своє жите, а навіть відложити дещо на чорну годину.

15) Непотрібні е трунки при забавах і всяких оказіях, чи тор
жествах. Без них можна ліпше і веселїйше провести час. При чарці 
легко о зачіпку і сварку, через що забава кінчить ся часто дуже сумно.

16) Чоловік, що уживає трунки, даєть ся легко ошукати і виве
сти в поле. Він може продати совість, горожанські права, а пізнїйше 
через ціле житє буде жалувати того, що дав ся підійти при чарцї.

17) Чоловік в нетверезім стані може спричинити найбільше не- 
щастє не лиш для себе, але і для инших, приміром: пожари, зелїзничі 
катастрофи і т. п.

18) Трунки ведуть прямо до вязницї. G вони головною причиною 
найтяжших проступків, вибриків і злочинів.

19) Трунки є головним жерелом нечистоти і розпусти, як  також 
зараж еня нечистими хоробами.

20) Наслідком розповсюдненя пиянства нарід убожіє. На горівку 
видають люди мілїярди і колиб ті роші обернути на хосенні цїли, не бу- 
лоб на сьвітї так богато нуждарів. Пиянство веде людий до упадку 
й нужди.

Бачимо отже, як  небезпечним є уживане трунків для чоловіка, і як і 
страшні шкоди приносить се народови. Обовязком кождого е бороти ся 
з тим ворогом!

Поконаймо його! Перестаньмо цілком пити трунки!
Таким окликом кінчить ся поучене лікарів про шкідливість алько- 

голю. І ми від себе кличемо: Пора вже перестати затроювати себе аль- 
коголем! Пора виповісти і вести завзяту боротьбу з тим страшним 
ворогом!

А Ф О Р И З М И .

Родинна любов не дасть ся оцінити за гроші; вона біль
ше варта ніж матеріяльне добро.

Материнство і вітцївство — се добро нематеріяльне, не- 
набуте і неоціниме; материнство і вітцівство, яко природна 
звязь крови, не дасть ся нічим рівновартним штучно засту
пити і тому не можна його набути навіть за найбільші гроші.
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Одного розледаченого чоловіка, який любив жити 
понад свій стан, упоминали дуже часто його приятелі, 
щоби раз вже отямив ся та схотів тримати ся основ о- 
щадности. Всі ті ради приймав він однак з такоюсамою 
байдужностию, з якою їх за хвилю попри свої уха про
пускав. Його одинокою цїлию було: розтратити чим скор
ше полишене батьком майно.

Коли постійно виймаеть ся, а нічого рівночасно не 
вкладаєть ся — то вкінци навіть і султанська каса мусїла 
би опорожнїти, як се власне стало ся і з отим чоловіком. 
Одного гарного ранка став він крайним біднягою.

Через якийсь час старав ся він удержати сяк-так на 
верхні легонького житя; коли однак йому стало рвати ся, 
взяв палицю в руки тай подав ся у широкий сьвіт, шу
кати щастя. Обідраний, голодний і з, розпукою в серци 
кинув він своє родинне село, то попрямував в сторону 
великого лїса. Проти него вийшов з лїса вовк.

— Куди ідеш, чоловіче? Яка біда жене тебе наперд?
— питає його вовк.

— Іду шукати щастя!
— Но, то якась особлива людина з тебе — каже 

вовк. — Але іди; не буду тобі нічого злого робити, однак 
під тим услівєм, що поспитаєш щастя: чому я все та
кий худий.

Чоловік обіцяв се вчинити тай пійшов дальше. Да
леко на розпутю стояв сивобородий старець.

— М е р г а б а !  (гаразд) — привитав його наш по- 
дорожний.

— Мергаба! — відказав старий. — Ти глядаєш сво
го щастя — так менї здаєть ся...

— Так!
— То вертай, мій сину, назад — се я твоє щасте! 

Був я при тобі тоді, коли ти став богатим дідичем, батьків

*) Омер Ефенді — се талановитий сучасний турецький письменник. Його 
збірку н а р о д н и х  о п о в і д а н ь  ■— які прославили імя молодого автора по 
всїм культурнім сьвітї — перекладено на всі майже європейські мови. Се опо
відане е виняте зі збірки, перекладеної на француську мову. — Прим, пере
кладника.
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ського майна, однак відігнав мене твій нерозум. Мав ти
і вдруге щасте в житю тодї, як стрінув на шляху вовка, 
а він нічого злого тобі не вдіяв! Тепер стрічаєш мене 
втрете! Проте вертай вдоволений, бо більше трох разів 
не може бачити мене- ніякий смертний чоловік. Однак мо
жеш ще тепер просити мене про яку ласку. Зроблю тобі!

— Дякую! Я приобіцяв вовкови, що спитаю ся тебе
— чому він все такий худий?

— Тому, що має замало поживи. Тодї, як з'їсть він 
найдурнїйшого чоловіка на сьвітї — буде товстий!

Сказав старець сї слова і щез без сліду, а мандрів
ник завернув в поворотну дорогу домів.

На краю лїса чекав на него вовк.
— Но:і що... відшукав своє щастє? — спитав його.
— Так! — відповів чоловік. — Щастє, се непривіт

ний старець, який робив менї докори, що через свій не
розум прогнав я його від себе. Позволив однак менї по
ставити якусь просьбу — тай я спитав його: чому ти 
все такий худий?

— Но, а він що сказав?
— Маєш пожерти найдурнїйшого чоловіка на сьві

тї — то се поможе тобі!
— Но, коли хтось прогайнував своє майно, а потім 

від щастя не жадає нічого, тільки хоче довідати ся: чому 
вовк худий — той, без сумніву, є найдурнїйшим чолові
ком на сьвітї — так. подумав вовк і пожер чоловіка,

Переклав Михайло Таранько.'

А Ф О Р И З М И .

Житє — се школа; доля — учитель. Так від дитин
ства до старости чоловік є все учеником.

Ми не представляємо собі: сьвіта без Бога, чоловіка 
без душі,- держави без власти, власти без закона, закона 
без виповненя, горожан без прав, сильного без обовязків, 
слабого без права на суспільну поміч, хлїба без праці, 
праці без зарібку, науки без свободи, свободи без гра
ниць, злої волі без вязницї, суду без милосердя.
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„Звізляна Палата" підпорою чорносотенного 
уряду в Росії.

УПАДОК НИКОЛАЯ НИКОЛАЄВИЧА.
Іменоване великого князя Николая Николаєвича віцекоролем Кав

казу рівнаеть ся його засланю. Хоч російська і деяка загранична преса 
старала ся сю подію представити у відміннім сьвітлї, то правду годі 
було укрити. Через чотирнайцять місяців писали „славословія” для 
мудрого і хороброго великого князя. Його називали Наполеоном двай-

3 боїв на Угорщині': Гуцульські рекрути у Марамароськім Сиготї.

цятого столїтя і величали як  спасителя Росії. Однак дійсна правда —  се 
заслане великого князя, а рівночасно увільнене російської армії і ро
сійської держави від найгіршого тирана. Тому і ся подія має для Росії, 
а також для цілої Европи, більше політичне значіне ніж неодна велика 
побіда або поражене. Заслане великого князя на Кавказ було не лише 
увільненем російської армії від лихого полководця, який провадив її від 
одного пораженя до другого, але також увільненем російської держави 
і народа від темного духа;, який держав його сильно у своїх кігтях.

„ЗВІЗДЯНА ПАЛАТА” .
Великий князь Николай Николаевич був головою „Звіздяної Па

лати” . Не слабовитий Николай II., але його стрий Николай Николаевич 
був дійсним царем Росії. З упадком великого князя упала також і сила
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„Звіздяної Палати” , яка при помочи чорних сотень, тих російських 
тайних орґанїзацій (попираних і ширених правительством), держала в 
своїх руках царя і цілий російський нарід. Нині доля російської дер
жави не спочиває більше в руках двірської камарилї, але в руках 
пєтроґрадських і московських купців та промисловців.

Щоби пізнати силу і власть, якою орудувала „Звіздяна Палата” , 
треба приглянути ся і пізнати близше її організацію і підчинені їй 
орґани.

Коли в перших роках біжучого столїтя революція /стала підносити 
голову, партія великих князів, зі страху перед вибухом революції, пере
мінила двірську камарилю в> тайну організацію, звісну під іменем 
„Звіздяної Палати” Початок сеї організації припадає на 1903 рік. 
Замордоване великого князя Серґія в Москві зробило вилім у союзі ве
ликих князів Серґія Александровича, Володимира Александровича і Ни- 
колая Николаевича, як і перед повстанем „Звіздяної Палати” держали 
царя у своїй власти. По смерти Серґія Володимир Александрович, який 
нині вже не жие, мав найліпші вигляди, щоби захопити царя у свої 
руки. Але користаючи з непорозумінь, які зайшли між царем а Воло
димиром Александровичем з приводу його синів Кирила і Бориса, Ни- 
колай Николаєвич прийшов до власти. Іменований головним коман- 
дантом пєтроґрадського воєнного округа, Николай Николаєвич став не
бавом необмеженим володарем в сім найважнїйшім окрузі. Нагода до сего 
була добра, коли в тім окрузі з причини вибуху революції заведено 
воєнний стан. На сі часи припадає звісна різня в червону неділю. Було 
се в сїчни 1905 р. На чолі контр-революції станув тоді Николай Нико
лаєвич. В признане за положені заслуги став він першим провідником 
„Звіздяної Палати”

„Звіздяна Палата” поклала у свою програму отсї цїли: безоглядна 
самовласть; боротьба проти лібералізму в кождій формі; боротьба проти 
думи; скріплене російської державної церкви; сторожене високих уряд
ників, підозрілих о вільнодумність; контроля над висшими офіцирами на 
провінції, яких підозрівано о лібералізм; боротьба і нищене всіх осіб, 
які би посьміли домагати ся нового ладу.

До членів „Звіздяної Палати” належали крім богато великих князів 
ще отсї важнїйші особи: ґраф Іґнатїєв, а по його смерти ґрафиня Іґна- 
тїєва; князь Трубецький; ґенерал Орлов, командант карної експедиції до 
Курляндії; Якімов, президент державної ради; Дурново, мінїстер для 
внутрішних справ; Крівошеїн, бувший президент кабінету міністрів; 
ґенерал Курлов; ґенерал Мін; ґенерал Алексїєв; ґенерал Трепов і оста
точно Марія Федоровна, мати царя Николая II. Духовним управителем 
і дорадником „Звіздяної Палати” був зразу монах Ілїодор, а опісля 
Григорій Распутін, який через довший час мав на царя більший вплив 
ніж всі його міністри разом.

ЦАРСЬКА ГВАРДІЯ.
Головна сила „Звіздяної Палати” опирала ся на царській ґвардії в 

Пєтроґрадї, яка  стояла під безпосередною командою Николая Нико- 
лаевича. Кождий полк ґвардії був заступлений у „Звіздяній Палаті” 
через висілого офіцира. Офіцирами ґвардії були сини висших, „зовсім 
певних” урядників, або нащадки давних шляхотських фамілій. На тих
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офіцирів Николай Николаевич міг зовсім певно звірити ся. Вони ніколи не 
стрічали ся з цивільними людьми. Вони знали лише своїх командантів і 
обертали ся в дуже вузкім крузі найвисшої аристократії. Сі офіцири 
удержували зносини зі своїми товаришами-офіцирами, як і находили с я ' 
на провінції, і прц їх помЬчи контролювали тих висших офіцирів, на 
яких було підозріне, що вони склонюють ся до ліберальних ідей.

„ПОЛЇЦІЙНА ОХРАНА” .
До помочи „Звіздяній Палаті” стояла ще цивільна орґанїзація, так 

звана „охрана” (охорона). Охрана —  се б рід тайної поліції. На чолї 
її стоїть чоловік, до якого цар мусить мати повне довіре. Одним із най- 
ш івнїйш их провідників охрани був сумної памяти ґенерал Трепов. Ро
сійська охрана не входила в склад російської поліції, але була зовсім 
окремою інституцією і її діяльність була зовсім независима від поліції, 
її головною задачею було слідити кождого горожанина не лише в Росії, 
але й поза границями російської держави, скоро лише він був підозрілий
0 вільнодумність. Охрана була властивим орудем „Звіздяної Палати” 
Протиреволюції, погроми Жидів, $арні експедиції в ріжних провінціях
—  все те було ділом охрани. Свого часу князь Уруссов доказав був, що 
в друкарні охрани були друковані циркулярі до Губернаторів і до про
відників „чорних сотень” , в яких їх візвано до протижидівських по
громів в pp. 1905 і 1906.

При помочи тих двох організацій, царської ґвардії і охрани, 
„Звіздяна Палата” трясла цілою російською державою, ширячи пострах
1 темноту від Владивостока до Кібарті. Цікаві е також средства,, якими 
вона послугувала ся.

Губернаторів, як і на підставі даної їм власти є необмеженими па
нами у своїй Губернії, не іменував сам цар після власної волі, але на 
предложене або цілої „Звіздяної Палати” або поодиноких її членів. 
Зовсім природно, що такі Губернатори мали супроти „Звіздяної Палати” 
певні зобовязаня і виконували свій уряд в дусі ссї тайної організації. 
Таксамо й Губернатор настановляв підчинених собі урядників з таких 
осіб, котрі були догідні „Звіздяній Палаті” В сей спосіб та орґанїзація 
дійшла до такої сили, якої не мав жаден деспот анї цар.

Обовязком „Звіздяної Палати” було також стерегти царя, щоби він 
часом не підписав такого законопроекту, який був би проти її інтересів. 
Часто лучало ся, що проект був уже в обох палатах (державній раді і 
думі) ухвалений, а цар не підписав його, бо так хотіла „Звіздяна Па
лата” . Вона контролювала отже посередно законодатні тіла Росії.

ХАРАКТЕР ЦАРЯ НИКОЛАЯ II.
Теперішний російський цар уходить з одної сторони за чоловіка 

слабого характеру і боягуза, а з другої знова сторони за зарозумілого, 
впертого і грізного деспота. Длятого лучало ся нераз, що „Звіздяна 
Палата” не була всилї переперти у царя свого жаданя. Щоби однак 
осягнути свою ціль, уживала вона ріжних средств. Одним із таких 
средств було уладжуванє пиятики в касинї офіцирів ґвардії в Царськім 
Селї. В підхмеленім стані цар підписував все, чого лише жадали члени
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„Звіздяної Палати” Крім того вміли вони використати для своєї цїли 
віру царя в ріжні забобони.

Через довший час справував „уряд духовного отця” на царськім 
•дворі єпископ Іван Кронштадський. Коли сей усунув ся з царського 
двора, його місце заняв найперше монах Ілїодор, а відтак Распутін. 
Ілїодор був чоловіком обмеженим, простацьким і круглим дураком. Через 
сї „прикмети” він не міг позістати довго на сім становищи. Попавши в 
неласку сьвятїйшого синода, Ілїодор розпочав з ним спір. Синод виграв, 
а „духовний отець” мусів покинути Петроґрад.

Наслїдник Ілїодора, Григорій Распутін, зрозумів свою задачу як 
слід. Він був хитрий „дипльомат” , услужний, а притім грав ролю про
рока і сьвятого з незрівнаним майстерством. В очах двірських дам ухо
див Распутін за красного мущину. Він удержував з високими дамами 
тісні зносини і мав на них незвичайно великий вилив. Распутін мав їх 
у своїй власти. Цар вірив в Распутіна довший час, як  в сьвятого і робив 
все, чого лише сей проворний монах зажадав. Распутін мав на царя 
більший вплив ніж всі міністри і Николай Николаевич разом. Неодин 
Губернатор, неодин Генерал і неодин мінїстер завдячував своє становище 
Распутінови.

ДВОРЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ І ЧОРНІ СОТНЇ.
В тісній звязи зі „Звіздяною Палатою” стояли ще дві зовсім 

самостійні організації, а іменно: „дворянська організація” і „чорні 
сотнї”

При помочи дворянської організації „Звіздяна' Палата” мала у 
своїх руках цілу російську дрібну шляхту, яка становить в Росії дуже 
поважну силу під економічним зглядом. При помочи чорних сотень мала 
вона вплив на широкі маси народа і на уличну товпу по російських 
містах. „Звіздяна Палата” при помочи чорних сотень могла кождої 
хвилї поводити загальною безкритичною масою так, як  в даній хвилї 
ссго справа вимагала. Одним із найбільше ославлених провідників чорних 
сотень був звісний Дубровін.

Лише з часописями „Збіздяна Палата” не мала щастя. Крім дріб
них чорносотенних часописий, як  „Русское Знамя” , „Земщ ина” і т. и. 
жадна поважнїйша часопись не хо-тїла станути на її услугах. Навіть 
„Новое Время” було для „Звіздяної Палати” за ліберальне. Остаточно 
„Звіздяна Палата” не потребувала оглядати ся дуже на часописи, бо 
маючи до розпорядимости друкарню охрани і Губернаторів, могла при 
помочи циркулярів зробити все, що потребувала.

ПРОТИВНИКИ „ЗВІЗДЯНОЇ ПАЛАТИ” .
Однак не всі члени царського двора ішли рука в руку зі „Звіздяною 

Палатою” Вона мала також поважне число сильних і впливових про
тивників. До таких належали: Граф Сергій Вітте, Граф Сольський, Сто- 
липін і другі. По замордованю Столипіна в Києві ходила чутка, що се 
стало ся в иорозуміню зі „Звіздяною Палатою” і охраною. Вправдї то- 
дїшному ґенерал-ґубернаторови Києва, Крілову, виточено слідство, але
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скоро опісля цілий процес поведено так тайно, що про причину замор- 
дованя Столипіна сьвіт нічого не дізнав ся.

Такими способами „Звіздяна Палата” майже через 15 лїт держала 
у своїх руках цілу Росію, будучи пострахом населеня і слабосильного 
царя. Коли лише цар пробував їй спротивити ся, страшено його рево
люцією. Перед революцією цар мав великий страх і тому все уступав. 
Кажуть, що навіть велику часть замахів на житє царя переведено з 
припорученя „Звіздяної Палати”

Николай Николаєвич був не лише головою „Звіздяної Палати” , але 
і її творцем та головною основою. З усуненєм його зістала зломана й 
сила „Звіздяної Палати” До властивої власти прийшли елементи лї- 
беральнїйші, а передівсїм російські великі купцї і промисловці. І коли 
Росія нині по страшнім пораженю в 1915 р. двигнула ся і поставила 
нову мілїонову армію проти своїх неприятелїв, то се заслуга в першій 
мірі тих купців і промисловців.

Зріст населеня у Злучених 
Державах.

Отся табеля виказує зріст населеня у Злучених Державах за 114 лїт
(від 1800 до 1914 року).

рік: ч. населеня: рік: ч. населеня:
1800 5,308.483 1880 50 ,155 .783
1810 7,239 .881 1890 62 ,632 .270
1820 9 ,638.453 1900 76 ,303 .387
1830 12 ,866 .020 1905 84 ,084 .545
1840 17 ,069.453 1910 92 ,174 .515
1850 23 ,191 .876 1912 95 ,410 .503
1860 31 ,443.321 1913 96 ,692 .050
1870 38 ,558.371 1914 98 ,781 .324

Се число обіймає лише населене 48-ох стейтів Злучених Держав,
бо населене всіх земель .Злучених Держав виносило в 1914-ім  році 
109 ,021 .992  осіб.

З табельки бачимо, як  протягом 100 лїт (від 1800-ого до 1900-ого 
року) населене Злучених Держав зросло з 5 мілїонів до 76 мілїонів душ. 
В теперішнім 20-ім  столїтю за 14 лїт населене в сїй новій вітчинї зро
сло о 22 мілїони душ (з 76 мілїонів до 98 мілїонів).
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Оля Берези нська.

ДУХ МІЙ РВЕТЬ СЯ.

Дух мій рветь ся понад гори, 
Крил широких добуває;
Одним крилом тоне в мори, 
Другим зорі досягає.

А в просторі безконечнім 
Чути пісню смутку мого,
Що на волю добуваєсь 
З мого серця молодого. 

Кождий тон сумної піснї 
Тихо блудить у просторі,
Море виє, котить филї,
А сьміють ся ясні зорі.

Там, де зорі — там і сонце, 
До котрого дух мій рветь ся, 
Віра в сонце — се надїя,
Що і смуток мій минеть ся. 

Тодї пісня залунає,
Розіллєть ся сто ріками,
Дух обнови рай розбудить,
Увінча’ його квітками.

Богдан Лепкий.

З ГІР.

Тиха нічка. Місяць над горою 
Став і пильно в плесо задивив ся.
Чи він рад би вмити ся водою,
Чи любуєсь в зеркалї собою,
Чи сон зперед тисяч лїт приснив ся?

Хто то знає? Хто те годен знати? 
Ніч у горах, нїби чарівниця;
Виганяє нас з тїсної хати 
І жене кудись туди блукати,
Де житє неначе тільки снить ся.
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Гр. Семешко.

, СТРАШНІ ПОДІЇ В РОСИ.
' у  .—Я маю на увазї адмінїстраційне заслане в Росії.

Дійсно страшні події... Нічого подібного до того,- що 
дїєть ся в Росії тепер, підчас сеї страшної, надзвичайної 
війни, не знав навіть сам, до всього призвичаєний на
рід російський... Та таки й не знав, бо нічого подібного 
не було за 85 лїт істнованя адмінїстраційної (без суду) 
розправи з людьми...

Уряд нїби збожеволів, засилаючи на Сибір великі 
тисячі народу без жадної причини, без жадного обвину
вач еня...

Як тільки втібухла війна, так зараз мало не всю Ро
сію оголосили в воєнному стані, а сен самий стан „роз- 
вязував руки” всім урядникам, навіть найменьшим, бо 
давав їм права без суду засилати людий на Сибір.

Оттут і почалось... Але перегірашаю, — всім ві
домо певно, що таких драбів — полїційних урядників, 
як в Росії, ніде нема. Злупити, здерти, пересипати гро
ші з людської кишені' в свою... о, на се вони дуже добрі 
майстри! Кождий чоловік, котрий хоче жити на сьвітї 
більше-меньше спокійно, мусить що місяця платити по
ліції пенсію, хоч би він був винний тільки в тім, що його 
батьки породили на сьвіт Божий... І дивлять ся в Росії 
на поліцію як на кару Господню, але платили, мусїли 
платити, бо... бо хиба мало що поліція м о я їє  зробити?! 
Так було у звичайні часи, але підчас війни, коли права 
поліції зістали значно поширені, — зовсім житя не стало.

Кождий, хто не міг, або не хотів відкупити ся від 
поліції за те... що нічого лихого не вчинив, мусів іти „по 
етапу” на Сибір, бо вже тимсамим він був злочинцем...

Досить було, щоб якийнебудь, хочби найменьший 
урядник сказав, що такий-то чоловік небезпечний, як 
зараз його хватали, садовили в тюрму і врешті' везли 
на Сибір.

Значна частина тих великих тисяч засланців пій- 
шла на Сибір тільки за те, що не уміла в свій час по- 
розуміти ся з поліцією.
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Російські тюрми були переповнені такими неборака
ми, а етапи безпереривно тягли ся на Сибір. Арештували 
не тільки дорослих людий, але навіть дїтий в 7 літ ві
ку і старих дїдів до 100 літ; арештували й женщин.

Переповнене тюрем і загальна їх негігієнічність до
вели до того, що в них запанували швидко пошесні 
недуги, переважно тиф. Недуги не здержували етапів 
і таким чином пошесть розволїкла ся по всій Росії. її

З боїв у Франції: „Тяжкий моздїр”, який Нїмцї зробили з бочки і уставили у 
відповідним місци на те, щоби змилити неприятеля.

завезено також і на місця заслань, а що там шпиталів 
брак, то недуги не знали собі впину і відіслали на той 
сьвіт немало нещасливих нуждарів.

Із засланцями на Сибіри обходили ся богато гірше 
нїж з полоненими. Скаржити ся було даремно, бо біль
ше винуваті були не сибірські урядники, а сама система, 
підла система безконтрольного уряду.

9
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Засланців завозили у глухі місця на болотах, та у 
сибірські тундри, давали їм по 7 рублів з копійками на 
місяць на житє і тим всї стараня про них кінчались.

Роботу якунебудь найти там неможливо, а хоч 
би й була, то засланцеви не вільно робити, бо він не має 
права вийти навіть за границю того хутора або села, 
котре йому призначено до житя, не вільно навіть на почту 
або до лікаря пійти, а як би хто того не послухав' і иій- 
шов, того чекає тюрма.

Засланим було заборонено переписуватись, инак- 
ше як переписними картками, заборонено мати свої вла
сні гроші більше нїж 24 рублі і 99 копійок, 'а в кого 
було більше, то поліція відбирала і держала у себе. За
сланцям не вільно було збирати ся вкупі більше нїж по 4 
до 5 осіб, не вільно будо гуртом обідати.

* Не вільно сього, не вільно того — не вільно, не віль- 
нр, не вільно... Иншого від урядників вони не чули.

Вільно було лише голодувати, бо ■за 7 рублів і 70 
іфпійок, при істнуючій в Росії дорожні, прожити не тіль
ки місяць, а й пів місяця не можна. Вільно було вмирати 
від ріжних недуг, бо дійсної лікарської помочи не бу- 
лЬ. Вільно було божеволіти від страшних подій, що тво
рили ся навколо, і богато людий таки божеволіло. Віль
но, нарешті, було кінчити жите самогубством... і кінчали.

Вільно було писати скарги, і засланці писали їх, 
куди тільки можна було; не звертали ся зі своїми листа
ми тільки до Вога, бо далеко, але' з тих скарг ніколи ні
чого доброго не виходило. По більшій части навіть від- 
повіди не було.

Щоб як слід поняти, до якого божевільства дохо
дили урядйики, досить сказати, що в засланю були не 
тільки Німці, Австрійці і Турки — піддані воюючих з Ро
сією держав, — але і Французи, Італійці, а навіть один 
Японець. Найбільша-ж частина засланців, так коло 65 
процент, були таки свої — російські піддані.

Між нніними в засланю є немало і Галичан та 
Буковинців. 6 там сьвященики, адвокати (між иншими 
др. Андрій Кос, бувший посол), учителі, ріжні урядники, 
а переважно жиди і селяни.

Становище засланців на Сибіри є дуже тяжке; ви
жити в тих страшних умовинах з державної підмоги не 
можливо. Вони потребують помочи і то як найскорше.
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Як писати листи.
В теперішних часах люди пишуть дуже богато листів. 

Коли би порівнати скількість листів писаних тепер і давнїй- 
ше, то вийде, що в 191G році пишеть ся 1.000 листів на місце 
одного в 1876 році*. Сей розвій в писаню листів треба завдя
чити винаходови машини до писаня.

Писарська машина змінила цілковито купецькі зносини 
людий. Купець пише тепер 20 листів на місце одного, писа
ного рукою перед винаходом писарської машини. Теперішні 
листи є докладнїйші, більше вдоволяючі і лекші до читаня. 
Тому кождий стараєть ся тепер навчитись добре писати листи.

Як у всіх инших справах, так і в писаню листів треба 
мати підготоване і досьвід. Коли хочеш писати приємний 
лист до когось, ти мусиш сам бути веселий. Коли хочеш 
зробити корисне вражінє, мусиш бути в кориснім настрою. 
Коли хочеш осягнути успіх, то мусиш думати про успіх.

Кождий лист мусить мати такі прикмети: повинен бути 
особистий, чемний, добре уложений, ясний, докладний, звяз- 
кий і викінчений.

Нехай лист буде особистий. В нїм має відбити ся люд
ське почуванє. Вистерігай ся холодного тону, не уживай пере- 
старілих зворотів. Пиши, як думаєш.

Будь чемний. Уживай звичайних товариських- форм. Не 
будь скупим в чемности.’Той, що дістає від тебе лист (адре
сат), читає твій лист і судить тебе по твоїх висловах та по 
твоїм відношеню до нього.

Будь в добрім настрою при писаню листа. Не показуй 
неохоти або ворожнечі. Передумай се наперед, заки візь
меш ся ди писаня. Що можна дарувати в розмові, сього не 
мож оправдати в розважнім і обдуманім листї. Навіть, коли 
ти хочеш грозити або настрашити чоловіка, зроби се з пев- 
ною розвагою. Лист, раз написаний, не завернеть ся і тому 
не дасть ся віджалувати сього, що вже пійшло в сьвіт.

Коли ти маєш писати лист з гнївом і погрозами, позбудь 
ся його; так написаний лист спали.

Ясно висловлюй свої думі^и в листї. Будь певний, що не 
кождий зрозуміє, що ти хочеш сказати. Коли в листї є дво
значний зворот, зміни його. Коли там є невиразне слово, 
знайди друге, простїйше.

Лист має бути докладний. Давай повні і точні інформа
ції. Не роби ніяких припущень або здогадів. Не числи на 
інтелігенцію адресата, що він зрозуміє все. Не покликуй ся 
на свій попередний лист, але напиши ще раз тесаме. Коли 
хтось читає твій лист, то нехай має всі факти перед очима 
і нехай не мусить шукати за ними деинде.

Пиши стисло. Уживай коротких речень і коротких слів. 
Але не пиши знова занадто коротко. Лист мусить бути на 
стільки довгий, аби не виглядав, що писаний з нехітю.
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П о д іл и  л и с т  на  в ід с т у п и , а л е  не  п р и  п и с а н ю  р е ч е н ь , л и 
ш е  п р и  п и с а н ю  п о с в о я ч е н и х  д у м о к . З а б о г а т о  у с т у п ів  в л и 
ст і в и г л я д а є  н а  з д е н е р в о в а н є .

У ж и в а й  д о б р о ї ,  ч и с т о ї  м о в и , в и р а з н о г о  п и с ь м а , д о б р о г о  
п а п е р у , г а р н о г о  ч о р н и л а , а  з г л я д н о  д о б р о ї  м а ш и н и  д о  п и - 
сан я . К о л и  ч о г о с ь  б р а к н е  з  т о г о  в л и с т і, т о д і  ч и т а ч  не м о ж е  
зв е р н у т и  н а л е ж н о ї у в а г и  н а  й о г о  зм іс т .

В к ін ц и  б у д ь  ^точн и й . Н е  з в о л ік а й  з  п и с а н є м  л и с т ів . Н е 
х а й  не б у д е  в т е б е  н ія к и х  з а л е г л о с т и й . Щ о  м а є ш  р о б и т и , 
з р о б и  с ей ч ас !

Найгорячійше і найзимнїйше.
Найзимнїйше місце на сьвітї е близко бігуна. Але тих околиць ні

хто не замешкуе і тому ними нема що інтересувати ся.
Найгорячійше має бути на островах Авальських коло Перського 

заливу в Азії. Пересічна теплота на тих островах в цілім році виносить
99 степенів. Липень, серпень і вересень б нестерпні, навіть для та- 
мошних уродженців. Кождої ночи, около півночи, термометер вказує
100 степенів теплоти. 0 7-мій годині рано температура підносить ся 
до 108 степенів, а о 3-тій годині пополудни виносить 140 степенів.

Найзимнїйше місто на сьвітї є Якутск, у східній Сибіри, в державі 
білого царя. 6 се великий торговельний осередок східної Сибіри і сто
лиця якутської Губернії, котра обіймає 1 ,517.063 квадратових миль. Є 
се цілковита пустиня, котрої земля замерзла стало в далеку глубину. 
Місто Якутск числить около 400 домів, збудованих на європейський 
лад, але кождий окремо. Місця поміж домами заняті північними скотар
ськими племенами. Вони копають там ями, накривають землею, а вікна 
роблять з леду і так зимують.

Каравани з хінськими й європейськими товарами збирають тут 
все, що тільки виробляєть ся на цілій прибережній полосі Ледового мо
ря межи 70 і 74 степенем північної ґеоґрафічної ширини, починаючи 
від устя ріки Лєни аж до найдальшої точки, замешканої племенем. Чуків.

Найдальше на полуднє лежить місто Пунта Аренас коло проливу 
Маґеляна в полудневій Америці. Се місто має 13.000 населеня, а його 
засновано перед 50 літами. Відзначаєть ся чистотою і взірцевим поряд
ком. Мешканці жиють переважно з овечого промислу, а то переробля
ють овечу вовну, яка  має великий попит на сьвітових ринках. Кромі 
сього займають ся вони ловлею китів, а з того мають також величезний 
дохід. Вкладчиків в міських банках є дуже богато, а се сьвідчить про 
заможність тамошних людий.
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Степан Костїв.

В ЛЮДСЬКІМ МОРИ.

Я сидїв на лавцї в міськім парку і глядів перед себе, 
коли чую, хтось мене торкає за рукав. Відвертаючись в 
ту сторону, побачив я перед собою парубка в витертій 
блюзі і в подертій чорній сорочці, який, витягаючи до 
мене руку, говорив:

— Прошу, коли ласка, „нїкля” на тютюн.
Мене се здивувало. Коли мене хтонебудь до сего 

часу о що просив, то просив о поміч на хлїб, на нічлїг, 
але на тютюн — ніколи.

Хлопчиско, на котрого майже дитинячім лици щойно 
починались показувати перші волосочки вусів, з хороб- 
ливим блеском в очах та закроями коло уст, показуючими 
передчасне дозріване, присів тимчасом на лавцї коло 
мене та, не відводячи своєї руки зперед мого носа, го
ворив несьміло й уривано;

„Дивно вам, що я прошу о милостиню на тютюн? 
Я правду говорю. Я ситий нинї, а курити хочеть ся, ах 
ж  хочеть ся, аж коло пупця смокче! Недопалків бриджу 
ся, бо хто знає, хто їх курив... Волю вимантити, ніж їх 
збирати. Як вам цікаво, я можу розказати вам свою цілу 
історію... Я кождому розказую її... Може се брехня, а мо
же й правда...

„Я мав 17 літ, як приїхав з Галичини, зі сяніцького 
повіту. Мій батько мав нас цілу громаду, так і нічого 
було триматись дома. Приїхав я до Ню Йорку, до батько
вого краяна, котрий мені і роботу дав. Зразу йшло воно 
ще, але як мій господар виїхав до краю, відправлено 
мене з роботи. У мене більше знакомих не було, тому я 
мусів старатись о другу роботу сам. Я бігав цілий день 
з бюра до бюра, питав, просив, але ніхто не хотів по
мочи мені.

„Якось з весною взяли мене на фарму. Я мав 10 
долярів на місяць і так переробив літо. Відложити не 
відложив богато, бо треба було купити і шмате і убране; 
та все таки, коли я приїхав до Ню Йорку в осени, у мене 
сьвітило ся ще кільканайцять долярів. Я взяв найтан- 
шу кватиру і почав шукати за працею. Дістати трудно 
було. Я не хотїв милостині, бо був здоровий та дужий
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і міг робити за двох. Гроші розходили ся, хоч я не прої
дав більш десяти центів на день; хиба платив за їзду, 
а коли приходив до дому вечером, каменем кидав ся на 
ліжко відпочати.

„Раз рано, хотячи вийти на улицю, мацнув ся я за 
грудну кишеню і морозом мене пройшло — не було пу- 
ляреса. Я вернув ся до ліжка, обшукав довкола, питав, 
але мої співльокатори висьміяли мене, називаючи дура- 
ком та голим, який, не маючи цента, здіймає бучу. Що 
було робити? Я вийшов на улицю і плентав ся по нїй 
цілий день як дурноватий, думаючи про се, що навіть 
пес має більшу опіку ніж чоловік. Коли пес зайвий, то 
його ловлять та убивають, а колй чоловік стає зайвий, 
то його не лише не ловлять, але й самому не позволяють 
убивати ся.

„Я думав пійти втопитись, однак не мав відваги. 
Вечером я вже не вертав ся до готелю. Чого?... Я пристав 
до ряду тих, які стояли під міським пристановищем для 
бездомних, думаючи, що там переночую тай дещо пе
рекушу. Менї було встидно, але голод дошкуляв, а голод 
сильнїйший всего. Я спустив голову до долу, щоби мене 
ніхто не пізнав, хоч і живої душі знакомої в мене не 
було. Я поступав за другими і вже був при самих дверях, 
як дверник стримав мене і кількох инших, котрі за мною 
стояли, говорячи, що для нас місця вже нема.

„Мене обняла така розпука, що мимоволі' кинув я 
проклоном на мого батька, - нащо він давав мені житє. 
Без мисли я відвернув ся і йшов, куди ноги несли.

„На дворі — памятаю, як нинї — зимний вітер ви
пікав лиця, аж тиснув за серце. Не то чоловікови, але й 
скотині годі було устояти ся на улицї. Як довго я ішов,
— не знаю, однак мої ноги почали тяжіти цідімною, а в 
жолудку, здавало ся, боки злїпляли ся з собою. Я глянув 
на боки, протер очи і бачучи реставрант, а в нїм доволі 
гостий та увиваючих ся послугачів, сам не знаю як, у- 
війшов до него і присїв ся на першім найблизшім кріслї. 
Я казав дати собі їсти, не думаючи, що у мене нема 
цента. Принесену страву поликав я так, як би не їв з 
тиждень. Коли я так трохи відійшов і огрів ся, мимоволі' 
огорнув мене страх, що буде зі мною, чим заплатити за 
зїджену страву. Не бачучи ніякого виходу з мого скрут
ного положена, я глядів, поки мій послугач відійде на
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бік, а тодї метнув ся до дверий... Не. встиг я і за клям
ку взяти, як мене притримали. Я почервонів зі сорому 
як бурак. До моїх уший долітали ріжні оклики зі сторони 
гостий і послугачів, але ніхто не рушив ся, щоби вило
жити кілька центів та заплатити за мою їду. Прикликаний 
полїсман вхопив мене за ковнїр і, тащучи мене перед 
собою на-пів непритомного, докладав ще й палицею.

„В суді засудили мене на ЗО днів до примусових 
робіт. Я пійшов. Не питали мене нічого, а я не казав анї 
слова скарги. Менї здавало ся, що вони самі повинні 
були знати.

„Менї тодї перший раз прийшло на гадку, що чо
ловік — се звичайне зьвіря, зьвіря, як і всі инші, мень- 
ше або більше витресовані. Сидить те зьвіря в ліпшій 
або в гіршій клітці і боронить приступу до неї хочби 
і житем. Вийде з такої клітки і не потрафить до неї 
вернути ся, то так і пропадає.

„На острові, де мене запровадили, було ліпше жити 
ніж на волї. Робота не тяжка, їда несогірша, лише одно 
мене їло: воскові лиця наставників і наставниць. Кожде 
з них, ніби маска відповідно і до певної цїли призначена, 
вивченими заздалегідь фразами, немов живе срібло, пе
рекотить ся попри чоловіка, наказуючи та научаючи, 
що можна, а що нї. Я й сам знав, що можна...

„Так пройшли мої дні і мене випустили — таким, 
яким узяли. На відхіднім якийсь старший паниско, пра- 
щахочи мене, сказав: „Хлопче, ти ще молодий... Твоє 
місце не тут, але там, між порядними людьми” Мене на 
ті його слова пірвала така лють, що я мимоволі крик
нув: „Скажіть менї, добродію, де тих порядних людий 
шукати? Ходять може вони зі значками, як у нас вівці на 
пасовиску?” Він роззявив рот, хотів говорити щось біль
ше,. але я, затискаючи кулак та закусуючи губи, не че
кав на його науку, а летів стрілою до дверий, на двір, 
на сьвіт...

„Від тодї почав я инакше жити. Я частїйше заходив 
до реставрантів, хочби і десятки разів на день, переста
вав утікати по наїдженю, але говорив правду, а госпо
дарі часто й нічого не казали, а часом почастували мене 
бухняком, чи проклоном, — однак мій жолудок був пов
ний. Так ще бракувало менї того, щоби що з позістаЮ- 
чим часом зробити — на у лиці не простояти чи пролежати,

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


— 137 —

а ще в зимі — так я протискав ся чи вкрадавсь до галь 
та театриків і цілі дні просиджував у них. Зразу викида
ли мене, але нізнійше дали спокій. Ночі перекуняв де 
в коршмі чи в сінях, хоч і нераз було зимно... Роботи 
не шукав, бо трудно було знайти, просити не просив, бо 
ніхто"не дасть, а так якось собі жию... Тут випрошу, там

У східній Галичині: Українські селяни втїкають перед надходячими Москалями.

вижебраю, поліції не бою ся... Зловлять, то посадять до 
арешту чи до дому божевільних, а там мене обперуть, 
нагодують... Чогож мені' більше жадати від порядних 
людий?”

Він встав, вложив руки до кишень у споднях, і від
ходячи від мене, сьміяв ся сьміхом божевільних людий.

Більшість людий уживає першої части свого житя 
на се, щоби затруїти другу.

Хоч при описї великих битв і сьвітлих побід споми- 
наєть ся лише імена полководців, то само собою розу- 
мієть ся, що головне значінє має геройство і завзяте тих, 
що борють ся; їм треба завдячувати всї побіди.

А Ф О Р И З М И
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Як чеканять гроші.
Мілїони людий перепускають що дня через свої руки 

округлі — золоті, срібні, нїкльові або мідяні монети. Мало 
кому прийде на гадку застановити ся, відки, з якої фабрики 
походять сї металеві гроші. Кожда держава стараєть ся че
канити (вибивати) гроші у своїй власній фабриці', щоби лю
ди злої волї не могли їх підробляти.

Таку фабрику — „чеканарню” — мають і Злучені Дер
жави. Округлий металевий кружок, який має ,,на лици” свій 
правдивий вигляд, паде в довгу рурку, яка точно є виміре- 
на для кождого рода монети окремо. На початку рурки, по
ложеної поземо, находить ся пара довгих, гладких клїщів, 
подібних до пальців. Сї клїщі хапають за сам кінчик монети, 
посувають її шість цалїв наперед і вкидають в заглубленє, 
вимірене для неї точнісінько, на волосок. Сейчас клїщі від
скакують і йдуть по другий металевий кружок.

Ледви се стало ся, а вже зявляють ся два дивовижні ста
леві рамена, котрі несуть форму — „матрицу” Сю матрицу 
притискають сталеві рамена з гори з такою силою, як коли 
би на неї положив 160 тон зелїза. Такесаме тиснене йде рів
ночасно на спідну форму. Сей натиск відбуваєть ся протя
гом одної тисячної части секунди і в тім часі мусять відби
ти ся всї букви, образки і знаки. Що серед того натиску мо
нета не розмязджить ся, се треба завдячувати сьому, що 
заледви обі матрици стиснуть ся, а вже инша машина обій
має металевий кружок довкола з боку так, що кружок є 
рівночасно стиснений зі всіх сторін. І се дїєть ся протягом 
одної тисячної части секунди!

Чудна машина, — неправда? Певно, що се найінтелї- 
ґентнїйша машина на сьвітї. Усї рухи, хватаня, вибиваня і 
покиданя ударяють неначе тиканє кишеневого годинника. 
Клїщі хватають металевий кружок за кружком, правильно, 
без похибки; ніколи вони не стануть, не затнуть ся, лише 
роблять свою роботу правильно. Вісїмдесять кружків на мі- 
нуту відносять клїщі на призначене місце. При вибиваню зо 
лотих двайцятьдолярівок вони перенесуть 1.600 долярів за 
мінуту!

А цїла та машина виглядає зверха дуже незугарно. 
От велика зелїзна, покручена брила, подібна до черепахи. 
В середині, неначе в голові черепахи, є цїла машинерія, яка 
вправляє в рух усї рамена. Коли замикаєть ся матрица в се
редині, отворяють ся рамена. Коли опадають рамена, отви- 
раєть ся матрица, а рівночасно виповзує відтам металева 
монета. Стоїш і дивиш ся на се, як на яку дивну потвору.

Сї рамена є прикріплені до оси, а вісь знова до иншого 
валка. Кожде рамя і кождий валець має своє призначене і 
рухаєть ся в свій час при помочи електрики.
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Фабрика гроший — „чеканарня” — Злучених Держав 
походить ще з 1795 року. Первісна машина виглядала нена
че праса до витисканя яблочника на селї. Але ся машина 
працює ще доси і має за собою історію.

Заки монета прийде до матрици, вона мусить передтим 
перебути довгу дорогу. Чотири, або пять тисяч унцій золо
та, срібла або міди треба стопити в нафтовім кітлї, .котрий 
дає 1.900 одиниць тепла і котрий шумить неначе буря. Роз
топлений металь набираєть ся черпаками, виливаєть ся у 
відповідну форму, відки виходять лїсочки довгі на одну сто- 
пу, грубі на пів цаля, а широкі на один цаль. Окрема маши
на стискає сї лїсочки з силою 50 коний. Лїсочки переходять 
через сю прасу раз і другий раз, аж. доки не осягнуть вла
стивої грубости, яка при вибиваню золотих двайцятьдолярі- 
вок не сьміє нї на волосок бути меньша або більша, як 83 
тисячних частий цаля. При помочи незвичайно докладної ма
шини можна осягнути грубість монети навіть на одну ти- 
сячну часть цаля. Ся докладність потрібна тому, щбби круж
ки підчас цілої фабрикації мали свою законом означену вагу 
і вартість — иншими словами, щоби золота двайцятьдоля- 
рівка була варта якраз 20 долярів, а анї цента меньше або 
більше.

Прасоване гартує металь. Лїски мусять бути очищені 
і їх переполїкуєть ся в зимній водї. Тепер вони готові до 
розтинаня. їх перепускаєть ся через машину, яка крає 180 
кружків на мінуту, а кождий кружок мусить мати свою до
кладну грубість і промір. Підчас різаня дістають срібні і зо 
лоті монети зубчики з боку. Рівночасно отеє різанє знова 
гартує металь, а після сього кружки йдуть до другої, „очи- 
щyючoї,, машини, відки золоті і срібні монети виходять зі 
своїм властивим забарвленєм.

Американські золоті двайцятьдолярівки мусять сьвітити 
ясним блеском; в тій цїли вони переходять ще через одну 
машину, де при помочи „оксидованя” їх очищуєть ся від 
міди, або иншого металю. ІЦойно такі „оксидовані” кружки 
йдуть до сушарні, а відси до матрици, про що ми писали 
на самім початку.

Зовсім инакше виглядає фабриковане паперових гро
ший. їх виробляють у тійсамій фабриці, що й почтові мар
ки. Коли будете у Вашінґтонї, то зайдіть до сеї фабрики. 
Там вас опровадять і обслужать дуже чемно гарні дівчата, 
що служать яко провідниці. Загалом там працює около 
3.000 робітників, а більша часть з них самі дівчата.

Провідниці пояснять вам, що паперовий гріш мусить 
бути наперед друкований зі задної сторони; відтак перехо
дить папір через зимну кімнату, де його „сушать”, а опісля 
перебирають. Нездалі викидають, а добрі посилають до ин- 
шої кімнати, де їх задруковують з переду, а дальше розти-
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нають, пакують в пачки і посилають до міністерства скар
бу, де їм дають відповідні печатки.

„Сім днів часу треба на те, щоби паперові гроші надру
кувати з переду, коли їх вже видрукувано на оборотній сто
роні” — каже дівчина. „Загалом треба ЗО днів часу на ви
друкуване „срібного ^банкноту” (зеленого), а 40 днів на ви
друкуване „золотого4банкноту” (жовтого). Золоті банкноти 
треба друкувати три рази; два рази на одній стороні, бо там 
находить ся слово „ґолд” (золотий), а щойно опісля дру- 
куєть ся передну сторону”. Відтак запровадить вас провід
ниця до стїни, де є приміщений взірцевий „срібний” і „зо
лотий” паперовий банкнот, вкаже вам на ріжницю між о- 
дним і другим, а опісля скаже „ґуд бай”. До дальших кім
нат вас не заведе і нічого не скаже, бо на се треба мати окре
мий дозвіл, якого звичайний горожанин Америки не дістане. 
Осторожність передівсїм, а особливо у фабриці паперових 
гроший!

живе на просторих землях від Карпат по Кавказ. Україна має 850.000 
квадратових кільометрів поверхні, так що є півтора разу завбільшки як  
нинїшна Німеччина, а перевисшае її простором тільки російське царство. 
До Австро-Угорщини належить з українських земель тільки східна Га-‘ 
личина, північно-західна Буковина й північний окрайок Угорщини в 
загальній величині 75 .000 км. з 4 ,200 .000  українського населеня. 
Українські землі, що належать до Австро-Угорщини, творять тільки 
одну одинайцяту часть України, якої решта остае під Росією. В укра
їнських Губерніях російського царства живе понад 33 мілїони Укра
їнців. Поза одноцїлою українською територією живе поверх 600.000 
Українців в Губерніях на полуднє від ріки Волги, около 500.000 на Си- 
біри й над Тихим океаном, понад 500 .000  у Злучених Державах, 250 .-
000 в Канаді та 60.000 в Бразилії й Аргентині. Беручи загалом, одер
жуємо за 1910 р. такі числа: Всіх Українців на сьвітї є 39 ,110 .000 , 
а з того 37 ,200 .000  живе на одноцїлій території. Щодо чисельности 
займають Українці шосте число між європейськими народами по Нім
цях, Москалях, Французах, Анґлїйцях і Італійцях.

Український нарід

<s$5>(D<£)6%3)

А Ф О Р И З М И .

Незвичайно легко є переконати кождого чоловіка, що 
він є мудрійший від тебе.
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Дещо про тюрки в Росії.
Коли лїт тому сто, по програній битві, війска Напо- 

леона опустили Росію, цар Олександер І. в своїм мані
фесті до народу зазначив, що побудує храм Спасителя на 
памятку, що послїдний ворожий жовнір е вже поза гра
ницями Росії. Будова мала бути доконана після проекту 
архітекта Вітберґа.

— 141 —

У східній Галичині': Українські дівчата і жінки, фотоґрафоваиі на вигоні за селом.

На правім березі ріки Москви, напроти „Дівочого 
Поля”, взносять ся т. зв. „Горобячі Гори” Там Вітберґ 
пропонував побудувати храм. Храм побудовано, але зча- 
сом перемінено його на тюрму. Що тижня, а в часах 
якихнебудь забурень два рази на тиждень, з тої тюрми ви- 
силано людий на Сибір. Пересічно що року по 6.000 вяз- 
нїв ішло з Москви на північ. А приміром в році 1883 ви
слано 18.147 вязнїв! Які були тюрми в Росії за тих часів 
і які були відносини властий до вязнїв, — щоби не бути 
посудженим о пересаду — вистарчить оперти ся на доку
ментах.
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Коли проти страшних сцен, які розгравали ся в 
житю вязнїв, підносили ся щораз сильнїйші голоси, на
віть державних осіб, цар Александер І. иоручив розслї- 
дити відносини в тюрмах одному Анґлїйцеви, на імя — 
Венінґ. У звітї Венінґа читаємо, що були пороблені пер
ші початки впровадженя певних гуманних ідей у тюрем
не житє, але наміри сї остали ся невиконаними. Тодішні 
тюрми були страшні. Келії темні, вохкі, без підлоги, а все 
були переповнені понад міру. Венінґ пише, що в одній 
келії застав 107 осіб, а се місце було призначене лише 
на 80 душ. Держано разом мущин з женщинами і діть
ми, без огляду на те, хто проти чого провинив ся.

В тюрмах панували голод, холод, мука і розпуста. 
А в кількох тюрмах вязнї їли лише тоді, як дістали що 
від мешканців. Були і случаї голодової смерти. Вязнї по 
більшій части були нагі.' Сенатор Озєров у своїм рефе
раті з 1828 p., по ревізії палати ґубернатора в Москві, 
пише, що знайшов в тюрмі 92 особи цілком нагі, без одежі 
й обуви, а до того ще в неопалених келіях і на мокрій зе- 
мли. Сьвященик Ґолїцин пише в 1829 р. про тусаму тюрму 
таке: „Мороз в келіях "доходить до того степеня, що ма
ми посилають свої діти, без огляду на їх полову прина- 
леяшість, на ніч до мущин, щоби при них огріли ся” . В 
Тамбові ствердили в 1815 p., що в тюремнім,шпитали не 
прано біля вже 18 лїт!

Про муки вязнїв, кромі висіле наведених, пише Ве
нінґ: „Я бачив в петербурськім домі праці для вязнїв 
особи, що прикуті за шию до муру. Бачив там женщини 
в зелїзних ланцах з кільцями на шиї, урядженими так, що 
вони не могли спати анї в день ані в ночи” В инших а- 
рештах бачив Венінґ вязнїв прикутих за шию ланцами до 
тяжких столів, які сї мученики мусїли двигати за собою. 
Вязень Климів був закутий в деревляну колоду, в котрій 
таки умер. А Шлїссельбурґ — се справдїшна каторга. 
Там коротали житє наважнїйші вязнї політичні і „тайні” 
до 1870 року. Не богато вязнїв могло там видержати дов
ший протяг часу. Одні умирали на сухоти, другі попада
ли у божевілє, а ще іінші самовбийством докінчували 
своє житє. По замкненю ПІлїссельбурґа, силою царсько
го указу з 1905 p., появили ся многі описи тої страш
ної тюрми.
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Коротка статистика за 8 літ (1894— 1902) історії 
Шлїссельбурґа дає наглядний образ відносин: 3 58 вяз- 
н їв '— 3 повішено, 2 розстріляно, 15 умерло, 4 віддано до 
дому божевільних, 3 покінчило самовбийством, 13 засла
но в Сибір, а 13 перевезено до инших арештів.

Була в ИІлїссельбурґу кімната тортур. Фактів про 
неї нема; звісно лише, що вона була. Часогшсь „Русская 
Старина” (ч. 5. з року 1892) помістила рисунок тої кім
нати, зроблений правдоподібно Миколою Бестужевом, що 
сидів в Шліссельбург^ в 1826 р.

Які були загальні вражіня про російські тюрми в то
дішнім часі, досить навести слова Венінґа: „Тяжко без 
жаху подумати про фатальні наслідки тих огидних місць: 
і здоровлє і моральність мусять там змарніти, хочби замк
нено кого там лиш на короткий час!”

В обороні прав чоловіка виступило богато учених. 
Коли ся оборона відносить ся до російських тюрем, то 
тут награфимо на імя одного лікаря, котрий голосив за
сади, що треба відріжнити кару від муки. Імя сього лі
каря : др. Фридрих Газ. Він дістав ся до Росії случайцо. 
Був лікарем у Відни, відки забрав його' зі собою росій
ський дідич, Рєпнін. Він виратував Репнїнови житє в ча
сі недуги того-ж. В Москві др. Газ доробив ся значного 
маєтку і дійшов до слави. Умер однак в таких обставинах, 
що мусїли похоронити його на кошт поліції. Всьо, що 
мав, віддав вязням.

Обовязком Газа було оглядати вязнїв в тюрмі на „Го- 
робячих Горах” А межи засланцями були не лише полі
тичні злочинці, але і звичайні душогуби і ті, що їх там 
засилано, бо не мали пашпортів, і селяни, засилані вели
кими земельними властителями-дїдичами за якунебудь 
провину. А тюремні власти не робили між ними жадної 
ріжницї.

Щоби унеможливити засланцям утечу, заведено з 
днем 29. січня 1825 р. звичай голити засланцям половину 
голови. Се однак не вистарчало і 12. мая 1825 року вий
шов розказ головного начальника поліції, Дибіча, щоби 
вязнїв, котрих висилаєть ся з тої тюрми в Сибір, прико
вувати до зелїзної штаби. Се було вже понад людські 
змисли. До штаби, довгої на один метер, приковувано 10 
вязнїв. Так ішли: політичні проступники, ті „злочинці”, 
що не мали пашпорту, старці', женщини і дїти. В дорозі'
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не вільно було нікого відлучити, хиба що конав уже. Зе- 
лїзо ранило руки, відморожувало тіло в зимі, а в літі 
страшно пекло. Др. Газ запротестував проти такого на
сильства. Він працював невпинно до пізної старости, що
би сей нелюдяний звичай повалити.

Першим кроком до реформи в тім напрямі було зор- 
ґанїзованє в Москві комітету опіки над вязнями 1828 р. 
Директором вибрано д-ра Газа. Треба було в сій справі 
надлюдської енергії. Так приміром боротьба о знесене 
зелїзних штаб тривала 80 лїт. Коли нічого вже не можна 
було вдіяти, др. Газ відніс ся до пруського короля Фри- 
дриха Вільгельма IV' з просьбою, в котрій горячо просив 
сього короля о інтервенцію до своєї сестри, жінки ро
сійського царя.

По знесеню тих штаб др. Газ розпочав боротьбу 
проти тяжких кайдан і довів до того, що уживано лише 
кайдан на ноги, значно лекших, бо лише три фунти ваги. 
Він ще й на тім не ограничив ся. Для вязнїв був більше 
нїж батьком. Помагав їм, потішав, відрік ся всіх утіх для 
себе. Весь свій великий маєток роздав для нещасливих. 
Умер в бідноті. Оставив однак тестамент — француську 
рукопись твору: „Appel aux femmes” (Поклик до жен- 
тттин ) . У тім поклику він взиває женщини, щоби плекали 
добро. „Коли ви, панї, візьметесь горячо плекати добро
— людскість відродить ся”

Маємо перед собою ясний образ, як виглядали в 
перших десятках минулого столїтя російські тюрми, і ма
ємо бодай вчасти понятє про відносини у тих тюрмах. В 
таких тюрмах просидів свої найкрасіиі літа український 
поет Тарас Шевченко. Російські тюрми загнали його пе
ред часом в сиру могилу.

Нинішні тюрми в Росії далекі від тих понурих образ- 
ків минулого віку, але далекі рівнож від того, щоби „від- 
ріжняти справедливу кару від жорстокої муки”

Немае в Росії закона,
Лиш стовп і на стовпі корона.

Ал. Пушкін.
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Найбільший телескоп і найсильнїйший мікроскоп.і
Телескоп — се прилад, якого уживають астрономи до 

слїдженя зьвізд. Найбільший телескоп на сьвітї має астро
номічна обсерваторія шікаґовського університету, недалеко 
Вілїямс Бей, над озером Дженіва, в стейтї Вісконзін. Оба 
випуклі шкла („сочки” ), при помочи яких оглядаєть ся 
зьвіздисте небо, важать 500 фунтів. Щоби сї сочки цілковито 
викінчити і вигладити, треба було 4 роки часу.

Труба (люпа), при помочи котрої оглядаєть ся зьвізди, 
має 65 стіп довжини і важить 20 тон. Копула, в якій устав-

3 боїв над рікою Сочею (Ізонцо): Ранені перед полевпм шпиталем.

лено телескоп, має 90 стіп в промірі. Ся копула поділена на 
части і даєть ся обертати легонько за дотиком електрично
го ґузика. Таксамо цілий телескоп і підлога, на якій устав
лено сей великанський інструмент, дають ся легко обертати 
на всї сторони.

В тій астрономічній обсерваторії находить ся також фо
тографічний прилад, заосмотрений зеркалом, що має ЗО ца- 
лїв. Се зеркало є прикріплене на горизонтальнім телескопі 
і при його помочи фотоґрафуєть ся зьвізди, мраки і зьві- 
здяні констеляції. .Сей фотографічний прилад має 165 стіп 
довжини. Коли здіймаєть ся при його помочи образ місяця, 
то сей образ має 90 цалїв у промірі.

----------  ю
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Найсильнїйший мікроскоп вироблено в Німеччині*. При 
помочи мікроскопу оглядаєть ся найдрібнїйші річи. Сей ні
мецький мікроскоп дає можність пізнати якусь дрібничку
100 разів докладнїйше, ніж се було можна зробити ужива
ним донедавна мікроскопом. Учені математики загалом не 
припускали, щоби можна було виробити таке скло. Ним мож
на оглядати найдрібнїйші части якоїнебудь річи, звані ато
мами. Хемічні розчини, які донедавна видавали ся хемікам 
цілковито чистими, виказують богато занечищен.ь, коли їх 
оглядаєть ся при помочи найновійшого німецького мікро
скопу. Винайдене такого мікроскопу є одним з найбільших 
здобутків двайцятого столїтя, бо при його помочи можна 
оглядати недоступні доси для людського ода дива природи.

Незвичайні дива звичайних річий.
Маємо сіль. Уживаємо її при їдженю, бо вона додає 

стравам смаку. А прецїнь сіль можна хемічно розділити на 
дві части, цілком до себе неподібні. Одна з тих складових 
частий — се металь, що називаєть ся „сод” Сей металь є 
дуже легонький і має вигляд срібла.

Другою складовою частию соли є газ, званий „хльор”. 
Він є тяжкий, зеленковато-жовтавої барви і має дуже силь- 

.ний одурюючий запах. Хльор є смертельною отруєю.
Тепер подумаймо: Коли злучимо металь і трійливий ґаз, 

дістанемо сіль, яка потрібна до житя. Чи не диво?
Але тойсам газ, хльор, можна злучити зі живим сріблом. 

І живе срібло (ртуть) і хльор — кожде осібно є небезпечне 
для житя. А злучені разом дають кальомель — солодку 
ртуть, яку дають дітям!

Ще одно диво. Візьмім ртуть і хльор і змішаймо їх, але 
в иншій скількости (пропорції) — тоді повстає плин, який 
є смертельною отрутою. Чи може t бути щось дивнїйшого, 
що тісамі матерії, змішані відповідно разом, дають раз со
лодощі для дїтий, а другий раз отрую!

Або таке: є газ, що називаєть ся водень (гидроґен). Є 
се найлекша матерія, дотепер звісна. Ним наповнюють бальо- 
ни, що зносять ся швидко в гору. Водень горить синою по- 
ломінию і легко вибухає. А є ще і другий ґаз, званий ки
сень (оксіґен). Він є 16 разів тяжший від водня. Кисень є 
потрібний всюди, де щось горить. Без него не було би огню.

Коли оба сі ґази, водень і кисень, змішаємо разом, то 
що повстане?

Вода! Чистїсенька вода!
Два ґази: один горить, другий піддержує огонь, а оба 

разом дають воду. Чи не диво?
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Чи зьвірята мають пашить?
На одній сільській дорозї у Франції стояв чоловік і ви

махував торбинкою понад своєю головою. До нього збли
зила ся одна селянка тай запитала, що він робить. На се не- 
знакомий не відповів нічого, але дальше махав торбинкою 
понад головою. „Бідний чоловік” — сказала до себе селянка. 
„Він певно зійшов з розуму”.

Однак справа мала ся инакше. Тим чоловіком, що сто
яв на дорозї і махав торбинкою, був великий француський 
учений природозванець, Генрик Фабр. Він зловив 10 пчіл до 
торбинки, пійшов з ними кільканайцять кільометрів від їх 
улия і махав ними понад голову на пробу. Опісля випустив 
він тих 10 пчіл, з котрих кожда була назначена. І що пока
зало ся? З тих 10 пчіл одна вернула до свого улия, а 9 за
блудило і не вернуло. Подібний досьвід робив Фабр зі 150 
пчолами, з котрих 50 вернуло до улиїв з ріжних місць, на 
яких Фабр їх випустив. В той спосіб переконав ся учений, 
що деякі пчоли „мають память”, бо вернули до свого улия. 
Цікаве лише було те, як могли пчоли запамятати дорогу, 
коли їх вивезено в торбинці і вони зовсім не бачили, куди їх 
завезено. І тому Фабр ствердив, що се не є*память, бо пчо- 
ла не могла памятати дороги, але се щось иншого. Се нази
вають у пчоли і в инших зьвірят: „змисл напряму”, значить, 
зьвіря „чує”, куди має летіти, щоби дійти до своєї цїли.

Змисл напряму заступає зьвірятам „память”, бо деякі 
зьвірята мають дійсно обяви памяти. Таку зьвірячу память 
називаємо „інстинктом” У деяких зьвірят сей інстинкт так 
розвинений, що нам здаєть ся, що зьвіря нас розуміє і добре 
„памятає”, що має робити. Зьвірята можна так „навчити", 
що вони докладно будуть памятати свою дорогу, своє місце 
побуту і т. п. В той спосіб пускають нераз голуба з Берліна, 
а він прилетить до Лондону, до свого давного голубника. 
Сю „память” голубів використують часто у війні для пере- 
даваня тайних відомостей.

Є однак зьвірята, які майже чудом зайдуть на своє дав
не місце, хоч вони рішучо не можуть нічого затямити. Так 
на приклад в морю жиють великі черепахи. Учені натуралі
сти зробили з ними досьвід і переконали ся, що черепаха 
може вернути до своєї давної криївки з віддаленя 300 миль. 
А треба взяти під увагу, що черепаха лізе дуже поволи, як 
справжня черепаха, і то по дні моря. Тому для людий є за
гадкою, в який спосіб може черепаха зайти до своєї криїв
ки з далеких сторін.

Подібний досьвід зроблено на мурашках. Один учений 
держав у себе через 4 місяці мурашки і потім пустив їх. І що 
він побачив? По чотирох місяцях мурашки зайшли до свого
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давного гнізда, аґ по дорозд мусїли ще зводити боротьбу з 
чужими мурашками, які їх здержували.

Кілька инших примірів памяти зьвірят:
В Азії, в Індіях, живуть слонї; їх ловлять в лїсах, осво

юють і приневолюють до служби. При помочи ріжних средств 
виучують слонів ріжних штучок, — як ми се часто бачимо в 
цирках.

В одного богатого Англійця в місті Калькута був осво
єний слон; його доглядав один Індієць. Одного разу слон 
утік. Англієць не повірив свому слузі, Індійцеви, лише обжа- 
лував його о продаж слона і бідний Індієць зістав тяжко по
караний. ГІо 12 літах вибирала ся ватага мисливих на польо- 
ванє на слонї. Між мисливими знайшов ся і сей покараний 
Індієць. По довшім часі зайшла ціла ватага на поляну, де бу
ло кільканайцять слонів. Між ними пізнав Індієць і свого 
колишнього слона з двома молодими. Мимо остороги това
ришів, Індієць зближив ся до „свого” слона. Всї здивували 
ся. Слон, хоч був* уже здичів, по 12 літах пригадав собі сво
го давного доглядача і з радости обіймив його трубою та 
приголубив його. Опісля сей слон не лише дав ся сам зло
вити, але з ним пійшло ще і його двоє молодих, а дальше 
при його помочи зловлено ще трох инших слонів. Розумієть 
ся, що Індієць дістав порядну заплату за таку обильну 
добичу.

Слон рівно добре памятає і обиду. Один капітан дав 
слоневи хлїб з маслом, але посипав його перцем. Слон „за
тямив” собі сей неприємний жарт і відплатив ся капітанови 
аж по 6 тижнях в той спосіб, що трубою натягнув води і 
змочив капітана до нитки. — Є богато примірів, як слонї 
мстять ся за тяжшу обиду далеко тяжше.

Коні і осли памятають часто в таких випадках, де люди 
• забувають. Коли чоловік заблудить на кони серед темряви, 
то треба лише дати цілковиту свободу коневи, а він певно 
виратує з клопоту *і завезе їздця на добру дорогу. Таксамо 
і осел. З ослів сьміють ся звичайно, що вони „дурні”. Тим- 
часом осел є лише впертий, але не тупий. На се такий при- 
мір: Одного разу плив корабель з англійського острова 
Мальти (на Середземнім мори) до пристані Ґібральтар. По 
дорозі настала буря. Не було ратунку, — треба було вики
нути осла в море, щоби не дати йому втопити ся разом з ко
раблем. Всї думали, що осел втопив ся. Тимчасом за кілька 
днів він прийшов до міста і пійшов просто до своєї стайнї. 
Люди, що виратували ся з корабля, не могли з дива вийти, 
як міг осел виратувати ся з моря, доплисти до берега і пе
ребити ся через гористий край до міста протягом дуже ко
роткого часу. Се могло ст&ти ся лише в той спосіб, що дсел 
знав дуже добре дорогу і нігде не мусів затримувати ся.

Про подиву гідну „память” у псів пишуть дуже часто. 
Сї зьвірята, як звісно, дуже привязую'ть ся до чоловіка. Один 
воєнний кореспондент оповідає, що коли він приїхав до до
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му по піврічній неприсутности, його пес скочив до нього на 
привіт і з радости зімлів. Один знова жовнір у Франції за
певняє, іцо коли він по двох літах вернув до дому, його пес 
кинув ся йому на шию і згйнув з надміру зворушеня.

В Лондоні огнева сторожа так приучує коні до ріжних 
знаків, що вони кидають ся до воза, скоро лише почують 
алярмовий голос електричного дзвінка. Здаєть ся, що се не 
зьвірята, а люди, які розуміють клич о ратунок.

Німецький стрілець висить убитий ка дереві, з 
якого вій стріляв на француських офіцирів.

Загалом можна би навести тисячі примірів, як то зьві
рята памятають чи то поодинокі предмети, особи, чи навіть 
події. В деяких зьвірят сей інстинкт дуже високо розвине
ний. На сім опирають учені природники свій здогад, що ко
ли зьвіря є спосібне тямити, що було вчера, то таксамо 
воно може бути спосібне предвидїти, що буде завтра. І на 
тій підставі деякі учені приймають, що зьвірячий інстинкт 
можна розвинути аж до розуму. На се однак треба століть 
часу, і вправи.
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Антін Чехов.

^  I s Т .
Ясне, зимне полуднє... Острий мороз тріщить, а во

лосе і мошок над горішною губою Надії, котра тримає 
мене попід руку, покривають ся срібним шнурочком.

Стоїмо на високій горі. Від наших ніг до самої до
лини тягнеть ся спадиста площа, в котрій сонце відби- 
ваєть ся наче в зеркалї. Біля нас стоять маленькі санки, 
вибиті ясно-червоним сукном.

— Зїдьмо на долину, ЬІадїє Петровна — благаю її. 
Лише раз. Запевняю вас, що нічого злого нам не ста- 
неть ся.

Але Надія боїть ся. Весь простір від її маленьких 
ніжок аж до кінця ледової гори видаєть ся їй страшною, 
незмірно глибокою пропастию. Віддих завмирає на її 
устах, як лише погляне на долину, куди я хотів переїха
ти ся з нею в санках. Що буде, коли рішить ся і полетить 
у пропасть! Умре, зварює...

— Благаю вас, — кажу до неї — нема чого бояти 
ся! Прецїнь се означає брак відваги!...

Вкінци Надія годить ся, але з її очий вичитую, що 
годить ся зі страхом ,о житє. Саджаю її до санок бліду, 
дріжучу, обнимаю рукою і разом з нею пускаю ся в про
пасть.

Санки летять мов куля. Воздух бє в лице, виє, сви
ще в ухах, рве, трохи щіпає зі злости, хоче зірвати го
лову з карку. Не мож віддихати, бо воздух пре. Здаєть ся, 
що сам дїдько обняв нас своїми кліщами і з криком тяг
не нас до пекла. Всьо мерехкотить в очах, не можна на
віть одного предмету розріжнити; ще хвиля і здаєть ся
— ми згублені.

—  Люблю тебе, Надіє! — говорю півголосом.
Санки починають чимраз повільнїйше посувати ся,

витє вітру і скрипіт санок не є вже так страшні, віддих 
перестав завмирати, а вкінци ми вже є на долині. Надія 
нї жива, нї мертва. Бліда, ледви-ледви дихає... Я помагаю 
їй встати.

— За ніщо в сьвітї не пійду більше! — говорить, 
дивлячись на мене великими очима, повними страху.
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По хвилї приходить до себе і дивить ся в очи, наче 
хотіла би спитати: чи він сказав мені ті три слова, чи я 
почула їх в шумі вітру? Д я стою біля неї, курю і огля
даю свою рукавичку.

Вона бере мене під руку і довго проходжуємось біля 
гори. Видно, загадка не дає їй спокою. Чи слова ті були 
сказані, чи нї? Так, чи нї? Се'питане самолюбства, по
ваги, житя, щастя; питане дуже важне, найважнїйше у 
сьвітї. Надїя проникливим зором глядить менї в лице, не
терпеливо, смутно, відповідає не до річи, жде, чи не пе- 
ребю їй розмову. Що за гра на тім рожевім личку, іцо за 
гра! Бачу, що бореть ся з собою, хотіла би щось сказати,
о щось запитати, але не всилї найти слів, якось не йде, 
боїть ся, радість стала на перешкоді...

— Знаєте ви що ? — говорить, не дивлячись на мене.
— Що, прошу?
— Ходїм ще раз, посанкуємось...
Ідемо по сходах на гору. Знова всїдає до санок блі

да, дрожача. Знова летимо в страшну пропасть, знова 
виє вітер і скриплять санки; а коли санки як найшвидше 
женуть, я знова говорю:

— Люблю тебе, Надіє!
Коли санки вже задержали ся, Надїя водить/ зором 

по горі, з котрої ми щойно зїхали, потім довго дивить ся 
в моє лице, вслухуєть ся в тон мого голосу і ціла, ціла, 
навіть її зарукавок і черевик — ціла її постава зраджує 
страшну непевність.

— Що такого? Хто сказав ті слова? Чи він, чи, менї 
лише причуло ся? — думає.

Се занепокоєне випроваджує її з рівноваги. Бідна 
дівчина не відповідає, коли її про що питаю, хмурить ся, 
мало що не плаче.

— Може пійдемо вже до дому? — питаю її.
— А менї... мені подобалась така їзда — говорить, 

почервонївши. — Може би ми переїхали ся ще раз?...
їй „подобалась” така їзда, а тимчасом сїдає до санок 

блїда, ледви віддихає зі страху, як і передтим.
Зїзджаємо третий раз і бачу, як глядить менї уважно 

в лице і на уста. Але я прикладаю до уст хусточку, каш
ляю, і коли доїзджаємо до половини дороги, говорю:

— Люблю тебе, Надїє!
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І загадка остала ся загадкою. Надїя мовчить і мріє 
про, щось... Відпроваджую її до дому; вона стараєть ся 
йти довільно, опізнює кроки і очікує, Чи я знова не ска
жу їй тих слів. І бачу, як вона смутить ся та силуєть ся, 
що0и не сказати: того не міг говорити вітер! І я не хочу, 
щоби се вітер говорив!...

❖
❖ ❖

На другий день рано дістаю картку: „Коли пійдете 
нині на совганку, то прошу прийти по мене. H.” І від того 
часу день-в-день ходжу з Надією на совганку і, їдучи на 
санках в долину, все півголосом говорю їй одні і тісамі 
слова:

— Люблю тебе, Надїє!
В короткім часі Надїя призвичаїлась до тих слів, 

як до вина або морфіни. Не може без них жити. Правда, 
що саикуєть ся по давному, зі страхом, але тепер вже 
страх і небезпека додають особливого чару словам коханя, 
словам, котрі по давному є загадкою і непокоять душу... 
Вона не знає, хто присягає їй любов. Для неї всьо одно; 
всьо одно, з якої чарки пє, щоб лиш упити ся...

Раз в полуднє пійшов я сам на совганку. Скоро за
мішав ся між товпу, дивлюсь і бачу, як Надїя водить 
очима по горі і шукає мене. Відтак іде боязливо по 
сходах на гору... Страх їхати самій, ще й який страх! 
Бліда, мов снїг, іде наче на смерть, але йде, йде не огля
даючись, приготована на всьо. Постановила, видно, пе
реконати ся вкінци, чи учує ті дивні, солодкі слова, коли 
мене при пій не буде? Бачу, як блїда з отвертими уста- 
міі зі страху всїдає до санок, замикає очи і рушає з місця, 
розпращавшись на все з землею...

Ж-ж-ж-ж — заскрипіли санки. Не знаю, чи чує вона 
ті слова... Бачу лише, як висіла з санок ослаблена, без 
сил. З її лиця видно, що сама не знає, чи чула що, чи нї. 
Коли зїзджала па долину, страх відобрав їй можність чу- 
тя, розріжненя тонів, розуміня...

Настає весняний місяць марець. Сонце гріє сильнїй- 
ше. Наша ледова гора темніє, тратить свій блиск і вкін
ци тає. Ми перестаємо совгати ся. Бідна Надїя не чує
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вже тих слів, бо ніхто їх не буде говорити, бо не чути 
вітру, а я їду до Петербурга — на довго, може раз на все.

Одного разу, десь на два дні перед від'їздом, сиджу 
в сумерку в садї; сад той відгороджений від дому, в ко
трім мешкає Надїя, високим парканом з цьвяхами. Ще 
досить холодно, де-не-де лежить ще снїг, дерева ще мер
тві,- але чути вже весну в повітрю і голосно крячуть гай
ворони, кінчать свої денні обовязки і за хвилю йдуть 
спати. Підходжу до паркану і довго гляджу крізь іііпару. 
Бачу, як Надїя виходить на сходи перед домом і взносить 
смутні, тужні очи до неба... Весняний вітер віє просто 
в її біле, смутно обличе. Він пригадує їй тон, котрий шалїв 
тодї на горі, як чула ті слова. І лице її посумніло, а по 
нїм котить ся сльоза. Бідна дівчина витягає обі руки, на
че просить, щоби вітер приніс їй ще раз ті слова. Діждав
шись вітру, шепчу півголосом:

— Люблю тебе, Надіє!
Мій Боже! Що стало ся з Надїєю? Крикнула, усмі- 

хаєть ся і витягає перед себе руки, утішена, щаслива, та
ка гарна.

А я йду пакувати ся...

❖
Було то ваш давно. Тепер вона вже замужна; відда

ли її, чи сама вийшла, — то всьо одно — за секретаря 
ради повітової і має вже троє дїтий. А се, як ми ходили 
разом на совганку і як вітер доносив їй слова: „Люблю 
тебе, Надїє”, не пійшло в забуте. Се її найщасливійший, 
найбільше зворушуючий, найгарнїйший спомин.

А я тепер, коли вже старість загостила, не знаю, 
иощо говорив тодї ті слова, чому жартував...

А Ф О Р И З М И .

Житє, се певного рода боротьба; її вислїд залежить 
від особистих прикмет борців, якими доводять визнач
ні особистости.

Учити ся треба не від людий, але на людях.
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Марко Скритий.

ПОЛЯГЛИМ СІЧОВИМ СТРІЛЬЦЯМ.

Як на сьвіт вас породила 
Рідна мати,
Вже маленьких научала,
Як співати:
Як співати про боротьбу 
І про славу,
Про козаків, про гетьманів, 
Про булаву;
Про Дніпро, про Чорне море 
Про могили,
Про степ вільний і широкий 
1 про ниви,
Що їх дїди своїм тілом 
Засівали,
Чорну кровцю козацькую 
Проливали;
Боронили свою землю, 
Україну;
Боронили свої дїти,
Дім, родину.

І ви вчились, не забули 
Піснї тої,
Котру чули від матінки 
Дорогої.
Ви підрісши запитали:
„Де та слава,
Що про неї вже й сестричка 
Нам співала?
Де та сила, що рве пута 
І кайдани,
Рве до бою мілїони 
Всіх підданих?”

А з діброви далась чути 
Пісня мила:
„Любіть нарід цілим серцем: 
Там та сила!

Любіть луги, степ, могили, 
Ліси, гаї,
Бо в них сила, бо в них слава 
Процьвітає.
Бороніть свою землицю,
Свої поля,
Тоді слави зазнаєте;
Буде доля”.

Червоніє ясне сонце,
Аж іскрить ся,
В лузі лежить молод-хлопець, 
Кровця ллєть ся.
Лежить тихо під явором, 
Сповідаєсь 
І устами зівялими 
Промовляє:
„йшов я нарід боронити, 
Воювати,
Рішов я слави козацької 
Здобувати.
А старавсь я даний приказ 
Все сповнити,
Тепер можу вже спокійно 
Відходити”

Відійшов і спить спокійно... 
Вітер віє,
А над його могилою 
Сонце гріє.
Гріє сонце й починає 
Ліпше гріти;
Украсили могилоньку 
Рожі й цьвіти.
А до року на могилі 
Муть співати,
Поляглому про свободу 
Муть звіщати,
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Кіргізи —  один з незнаних народів Росії.
Війна зацікавила учених людий. Вони почали шир

ші студії над краями і народами. Анґлїйський письмен
ник Е. Нілсон Фел заінтересував ся Кірґізами і напи
сав книжку про них. Кірґізи — се доонґольське племя, 
що мешкае на „кірґіських” степах в середній Азії під 
російською управою.

Про них пише Нілсон таке:
„В лїтї Кірґізи провадять таке чарівно гарне житє, 

яке може бути для нас принадою. В зимі знова вони па
дають в другу остаточність і жиють в підземних ямах 
так нужденно, що треба дивувати ся, як серед такої за
духи, тїсноти і недостачі сьвітла можуть там вижити. 
Культурний чоловік видержав би ледви 24 години в та
кій ямі.

„Підземне „мешкане” складаеть ся з одної кімнати, 
з дуже тісними віконцями, старанно заслоненими. До 
мешканя входить ся через велику стайню, в якій при
міщують ся конї, верблюди і вівцї. Стайня є дуже ста
ранно зі всіх боків обложена травою і землею, все замк
нена, а воздух доходить до хати лише зі стайні. „Дім” 
має долівку з гною, а стїни виліплені з болота. їх не 
чистить ся ніколи. Кімната е переповнена острим ди
мом з горіючого огню. Лише кілька лучів млавого сьвіт
ла паде через одиноку шибку у вікнї.

„Колиб я не 'спробував був сам, то не повірив би, 
що поживу, зладжену серед таких відносин, можна їсти. 
Там нема навіть основних понять про вентиляцію, го- 
рячо, зимно, чистоту, соняшне сьвітло, поживу; Кірґізи 
роблять, що хочуть і як хочуть в тім зглядї, протягом 
сімох місяців свого житя під землею.

„Натомісць вони удержують незвичайну чистість 
тїла. Коли ви остаете з ними на ніч, то побачите, що вони 
здіймають- одну верству одежи за другою, аж на кінци 
видко спіднє біле з чистїсенького шовку, а їх шкіра є 
така сьвіжа і нїжна як сам шовк. їх кождочасне пове
дене е сво бідне і взірцеве. Вони не пють, не курять, не 
жують, не плюють; радше будуть примирати з голоду, 
ніж мали би сїсти до їди без умитя рук.
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„Вони не сьміють увійти до чужої хати, не скинув
ши верхної обуви, в котрій носять другу пару чобіт, з 
високими аж до колїн холявами, зробленими з мягкої, 
ріжнобарвної і гарно вишиваної шкіри. Тойсам звичай, 
скидати верхну обуву, мають і Москалї, котрі переняли 
богато звичаїв від східних народів; з ними стоять Москалї 
в безнастанних зносинах. Кождий, хто привик до тих

З боїв на Волини: Злет обсерваційного бальона в цїли 
вислїджеігя ворожих становищ.

східних обичаїв, дуже здивуєть ся, коли на Заході вхо
дять культурні люди з заболоченими черевиками чи чо
бітьми до гарних кімнат. Коли Кірґізи навчили ся сього 
людського поведеня з науки Магомеда, то я дуже жалію, 
що наші західні релігії занедбали таку справу.

„Богатий хлопець женить ся в дуже молодім віці 
з дівчиною старшою від него; вона має його вчити до
роги житя, по якій він має іти. По десяти літах, коли
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хлопець доросте, а дівчина вже е зріла, він бере другу 
молодшу жінку, а перша займає місце вдовиці. Однак 
вона й на дальше е першою особою в ґаздівстві, а мо
лода жінка мусить її слухати.

„Кірґізи мають рідко більше нїж дві жінки. їх тре
ба купувати і за них платить ся кіньми або коровами. 
Коли' чоловік умре, то його бр&т мусить женити ся з вдо
вою і приняти діти за свої. Серед таких умов нема зовсім 
анї вдів аиї сиріт. Один з наших послугачів мав 16 літ 
і в такий спосіб набув жінку і четверо дїтий. Він стогнав 
під тягарем, але робив, що було в його силї, для удер- 
жаня родини. Загалом їх людське пожитє є добре і там 
нема таких родинних скандалів як у нас”

Коли би ти знав, як їсти, то ти почував би себе ліп
ше, тішив би ся більше житєм, був би щасливійшим, ви
глядав би здоровшим, працював би більше фізично і умо
во, жив би довше і на старість був бц сильним і черствим. 
Тому перечитай дуже уважно отсї замітки:

1. Перше правило про їджене відносить ся до ума. 
Памятай отже, що їджене не е забавою. Відживляємо ся 
на се, щоби задержати здоровле і спосібність до працї. 
їджене є приємне, однак штука житя наказує нам ужива
ти приємностий розумно і не кінчити їх скоро.

2. Свій апетит контролюй розумом. Винайди, кілько 
поживи потребуєш до піддержаня житя. Коли не можеш 
сам сього винайти, порадь ся лікаря і їдж лише тілько, 
кілько потребуєш.

3. Випробуй свою дієту сам на соб;. Нема двох лю
днії цілковито подібних до себе. Нема загального прави
ла щодо пощеня. Старанно досліджуй, кілько потребуєш 
товщи, білка, фосфору, протеїни й инших хемічних склад
ників поживи. Коли се винайдеш, строго придержуй ся 
того.

4. Не їдж більше нїж потребуєш. Надмір поживи не 
є ніколи без небезпеки. Найбільше недуг походить з того,

SX sC  ЇС ІЧ Е ї-
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що люди забогато їдять. Твій жолудок, твої нерви, твій 
мозок терпить часто через нерозумне уживане корму.

5. їдж поволи. Не халасуй, хоч як був би ти голод
ний. Пережувай основно.

6. їдж богато твердих харчів, котрі ти мусиш поку
сати зубами. Дуже мало уживай мягкого харчу, як. на 
приклад устриць. Зуби чоловіка мусять мати заняте.

7. Держи свої зуби чисто. Мий їх старанно три рази 
денно. Відвідуй свого дентиста два рази на рік, без огля
ду на се, чи потрібно тобі, чи нї. Ніколи не носи ся з зіп
сованим зубом; коли не' мож його направити, то вирви 
його; зіпсований зуб — се отруя, яка набирає сили.

8. Пий богато води по зїдженю страви. Але вода му
сить бути найчистїйша, яку можеш дістати. Не пий штуч
ної води, анї мінеральної.

9. Заховуй правильно піст. Що найменьше раз на 
тиждень не їдж нічого, пий лише воду. Дай своїм вну- 
тренностям трохи відпочинку. Не дбай про голод, бо він 
не конче є-ознакою, що ти потребуєш їсти.

10. Не їдж богато мяса. Се е досконала рада. Коли 
цілком не можеш обійти ся без мяса, їдж так мало, як мо
жеш. Мясо не має таких складників, яких не було би в 
инших родах поживи.

11. Не пий алькоголїчних напитків. Коли ти не пе- 
реладуєш жолудка і не будеш їсти мяса, зовсім не будеш 
відчувати потреби алькоголю.

12. Памятай, що настрій дуже впливає на травлене. 
Будь все веселий. Не їдж, коли ти засумований, застра
шений або Згрижений. Вдоволене є дуже доброю припра
вою. Усьміх є ще ліпший.

13. Не їдж цукру, цукорків, сиропу і т. п. річий. Цу
кор находить ся вже в стравах.

14. Пожива є потрібна не лише на покріплене, але 
також на вичищене тіла. Тому їдж потрави, які перечи
щу ють тїло. Такими є: селери, петрушка, ніпінак, шпара- 
ґи, редьква, горох і инші ярини.

Памятай, що правдиве житє починаєть ся в мозку. 
Тому обдумай, як і що їсти. Не їдок навгад і без розбору. 
Безпечеиство передівсїм. Добре житє є забезпечене силь
ною волею, тож треба стало контролювати свій апетит.
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Микола Болшовецький.

МА МІ .

(Вільний переспів).

А коли прийде жнивний час, 
Замовкнуть вже гармати —
Може повернем всі пять враз 
Так як колись з родинних піль 
Йшли втїшні і веселі,
Може й тепер з гучних весіль — 
Будем всі при вечері.
І радість з нами війде в діло 
І стихне плач, недоля,
Коли діждеть ся лише всім 
Вернутись разом з поля...
А коли прийде жнивний час 
І зникнуть вже гармати —
Може один хоч верне з нас 
В пороги Твої хати...
Не прийде, каже, брат зі жнив!... 
За ворогом в погоні —
Звалив ’го сон посеред нив 
На зжатім вже загоні...
В далекім полі спить брат мій 
І щось неначе мріє,
На грудях медаль і лист Твій
І кров ще червоніє...
Але як прийде жнивний час, 
Замовкнуть вже гармати — 
Може не верне жаден з нас 
В пороги Твої хати...
— Мамо! Забудь свій біль, 
Подумай в такій хвили: 
Напрацювались серед піль, 
Будуть солодко снили...
Бо коли сном звалив їх труд 
До зимної могили, —
Про Тебе, Мамо, про свій люд 
їх внуки будуть снили!
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В давшіх часах люди не знали таких всіляких тво
рив, що можуть розсаджувати в одній хвили і найтверд- 
ші скали, а коли й придумували якісь, то хиба лиш на 
те, щоби нищити ворога. Стародавні Візантійці робили 
якийсь т. зв. г р е ц ь  к и й о г о  н ь, здаесь якусь міша

нину сірки, живиці й инших творив, котру кидали на ко
раблі ворога і палили їх. Який же великий поступ від того 
часу аж до нині! Нині знаємо вже такі творива вибухові, 
котрі мають страшенну силу, а деякі роди пороху кида
ють кулями дальше ніж на милю. А .мимо того люди все 
ще не перестають видумувати щораз то сильнїйших і

ї ї
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страшнїйших творив вибухових. Але бо нинї й ужиток 
тих творив має далеко більше значінє нїж чисто воєнне 
і хоч вони з одної сторони можуть наробити богато лиха, 
роблять з другої сторони й богато добра. Силою вибухових 
творив проверчують нинї гори і роблять тунелї на зелїз- 
ницї, добувають із землі' камінний уголь та всіляку руду, 
розсаджують підводні скали, небезпечні для плавби, і т. п.

Найдавнїйшим творивом вибуховим є т. зв. чорний 
п о р о х  до с т р і л я н я ,  званий також коротко ч о р- 
н и м  п о р о х о м ;  є то чисто механічна мішанина: 75 
частий (на сто) салїтри, 12 частий сїрки і 13 частий угля 
з липового дерева або ліщини. Ті матеріяли розтирають 
на мілкий порох, мішають добре разом і замішують з во
дою на густе тїсто, котре відтак або розвалковують за 
помочию відповідних валків або розпрасовують за, по- 
мочию так зв. гідравлічних прас. Зроблену так масу „зер- 
нують”, значить, перепускають через відповідні до того 
сита, щоби з неї поробили ся дрібонькі зеренця. Гранча
стий або т. зв. призматичний порох, важний для гармат, 
роблять в той спосіб, що вохке ще порохове тїсто втиска
ють у форму, що має гранчасті ямочки, подібні як в щіль
нику, який роблять пчоли з воску. Від того, як великі 
зерна та які складові части пороху і кілько в нїм тих ча
стий, зависить скорість гореня і вибухова сила пороху. 
Давнїйше мав чорний порох велике значінє, тепер його 
вже щораз меньше уживають; до війскових карабінів і 
до розсаджуваня скал в копальнях вже його таки зовсім 
не уживають.

Підчас коли чорний порох складаєть ся лиш з міне
ральних частий, то новійші стрільні і вибухові творива 
складають ся з творив ростинних. Перше місце займає 
тут с т р і л ь н а  б а в о в н а ,  котру роблять в той спо
сіб, що чисту бавовну (не вату) мочать в міцнім салїтро- 
вім квасї і в квасї сірковім, відтак полочуть добре у водї 
і сушать. Так зроблена стрільна бавовна виглядає зовсім 
як звичайна вата, але скоро її чимсь притовчи або добре 
вдарити по ній, то вона вибухає з такою силою, що си
ла її вибуху є більше нїж чотири рази сильнїйша від си
ли вибуху чорного пороху. Стрільна бавовна не надасть 
ся добре до стріляня, бо могла би розсадити цївку руш
ниці; зате має вона велике значінє яко твориво вибухо
ве до розсаджуваня чогось. До того уживають її в стані
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дуже стисненім. Такою стисненою стрільною бавовною 
наповняють підводні міщі і торпеди. Вона має також ду
же велике значінє для робленя т. зв. „бездимного” а по- 
правдї „малодимного” пороху, про котрий буде пізнїй- 
ше бесіда.

Иншим., великого значіня творивом вибуховим є 
к в а с  п і к р і н о в и й ,  котрий робить ся з карболевого 
квасу при помочи квасу салїтрового з квасом сірковим. 
Квасу пікрінового уживано давнїйше до крашеня на жов
то, але що він небезпечний і троячий, то тепер його до 
того не уживають. Тим більше значінє має він яко твори- 
во вибухове, бо сильно розігрітий або підпалений вибу
хає і розсаджує з незвичайною силою. Ще більшу силу 
вибухову мають т. зв. п і к р а т и або сполученя квасу 
пікрінового з металями. Довгий час бояли ся уживати то
го квасу, але тепер переконали ся, що він стоплений не 
є так небезпечний і можна його легко перевозити, бо ви
бухає аж тоді, коли його підпалити за помочию капелі, 
але тоді вибухає і розриває все страшенно. У війску ужи
вають стопленого квасу пікрінового до наповнюваня ґра- 
натів. З квасу пікрінового роблять Французи дуже сильне 
твориво вибухове, зване м е л і н і т о м ,  котрого виріб 
держать в тайні. В Анґлїї виробляють з пікрінового ква
су т. зв. л і д д і т — назва пійшла від міста Лїдд, де се 
твориво виробляють — в той спосіб, що клїтиво (целлю- 
льозу), напущене квасом салїтровим, розпускають в етері 
і в тім розпуску мачають зерна квасу пікрінового а відтак 
сушать; коли етер випарує, зерна вкривають ся тонесень
кою плівочкою з того клїтива.

До важних творив вибухових належить дальше н ї-  
т р о ґ л ї ц е р и н а ,  т. є. мішанина, квасу салїтрового з 
ґлїцериною. Квас салїтровий або азотний, званий та
кож з німецька „шайдвасером”, роблять із салїтри, а 
ґлїцерина то густий, чистий як вода олїй, котрий відхо
дить при фабрикації мила. Коли якусь точно означену 
скількість ґлїцерини змішати з відповідною скілько- 
стию квасу салїтрового, то зробить ся страшно ви
бухаюче твориво „нїтроі'лїцерина”, котру винайшов швед
ський хемік Альфред Нобель ( f  1896). Нїтроґлїце- 
рина виглядає як густий олїй і длятого називано її та
кож вибуховим олїєм Нобля. Вона вибухає ще сильнїйше 
і скорше нїж квас пікріновий, а длятого, що вже через са
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мо сильнїйше потрясене може легко вибухнути, е дуже 
небезпечна і трудно її перевозити. Отже придумано спо
сіб, аби нїтроґлїцерину зробити меньше небезпечною. В 
тій цїли виробляють окремий рід дуже мілкого піску, зва
ний „ґуром”, котрий втягає в себе нїтроґлїцерину і так 
робить ся вибухаюча маса звана „ґуровим динамітом”, 
або коротко лиш д и н а м і т о м. Замісць ґуру уживають 
також трачиня, ґрису, житної муки і т. п. і длятого маємо 
всілякі роди динаміту. Щоби динаміт не засильно вибу
хав, уживають умисно такої домішки, котра ослаблює си
лу вибухову. Колиж потрібно, щоби динаміт дуже сильно 
вибухав, то уживають до него за домішку якесь инше тво- 
риво вибухове, іменно стрільну бавовну, котра змішана 
з нїтроґлїцериною дає дуже небезпечне твориво вибухо
ве т. зв. в и б у х о в у  ж е л я т и н у.

Замісць давного т. зв. чорного пороху, котрий робить 
дуже богато диму і з одної сторони засланяє ціль, до ко
трої стріляеть ся, а з другої сторони зраджує противни- 
кови дуже легко силу розміщеного в якімсь місци війска, 
зачали в найновійших часах уживати т. зв. „бездимно
го” або ліпше сказавши, „малодимного” пороху. Той по
рох має ще й то' до себе, що жене кулю з незвичайною 
скоростию, через що вона не летить значно вигнутим, 
лиш дуже витягненим каблуком, зближеним до простої 
лїнїї, через що той, хто стріляє, може лекше поцілити 
предмет, до котрого стріляє. Бездимний порох може бути 
троякого рода: порох із стрільної бавовни, порох нїтро- 
ґлїцериновий і порох пікратовий. П о р о х  і з  с т р і л ь 
н о ї  б а в о в н и  робить ся в той спосіб, що стрільну ба
вовну добре розмелюють, а відтак мочать в етері оцто
вім, або в мішанині спіритусу й етеру. Тоді зробить ся 
гижковата (желятиновата) маса, котру розвалковують на 
тонесенькі, прозорі плиточки, а коли висхне, розкраву- 
ють на малесенькі чотирогранні або круглаві кусники. 
П о р о х  н ї т р о ґ л ї ц е р и н о в и й  роблять з нїтро- 
ґлїцерини, змішаної зі стрільною бавовною, моченою в 
етері; тоту масу розвалковують і роблять з неї малесенькі 
граночки. Такий граночковатий бездимний порох звуть 
б а л л ї с т і т о м .  Наконець п і к р а т о в и й  п о р о х  
роблять з пікрінового квасу, змішаного з потасом або 
амоняком і салїтрою. Та й сю масу розвалковують, а від
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так роблять з неї відразу зеренце або ще перетоплюють 
і аж тодї зернують.

Наконець треба тут ще згадати про японське твори- 
во вибухове, зване ш і м о з е, котре в російсько-япон
ській війні віддало Японцям велику прислугу. Вони на
повняли ним свої ґранати.

Підчас теперішної війни воєнна хемія станула ду
же високо. Німецькі і француські хеміки придумали ці
лий ряд нових вибухових творив, які щодо своєї сили 
перейшли всї дотеперішні. Всї ті нові винаходи дотичні 
війскові власти держать у великій тайнї.

Француський почтовий голуб з війсковим повідомленем, 
виписаним на його перах.

ГАРМАТИ, МОЗДЇРИ І ГАВБИЦЇ.

Добре то казали стародавні Римляни, що чоловік 
чоловікови вовком. Навіть найлютїйіний зьвір не так 
страшний для чоловіка, як другий чоловік в своїй люто- 
сти. Люди самі себе найбільше і найстрашнїйше нищать. 
На ніяких, хоч би й найдикших зьвірів, не придумано так 
богато і так страшного оружя як на людий. НІаблї і баґ- 
нети, карабіни і револьвери, канони, гавбицї і моздїри та 
мітралєзи, бомби, ґранати і шрапнелї, підземні і підводні 
міни — то все прилади, видумані на те, щоби як найбіль
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ше людий і як найборше висилати на тамтой сьвіт; а вій
на то найобильнїйше жниво для свахи-костомахи. Навіть 
і найстрашнїйша пошесть не нищить відразу тілько люд
ського житя, що одна велика битва. А що на те порадити? 
Так було, так є і так буде, бо зьвірська натура завсїди 
відзиваеть ся в чоловіцї; хоч би один і сидїв тихо, то 
другий його зачіпає і змушує боронити ся. Лити тота обо
рона оправдує війну, а задачею культури і цивілізації, 
задачею глубокої і всесторонної просьвіти народної є до
вести до того, щоби тота оборона як найрідше була по
трібна. Але до оборони треба бути здібним і готовим і сим 
оправдують в теперішних часах ті величезні видатки дер
жав, які ідуть на приготовлене збройної сили. В тепе- 
рішну пору, коли найстрашнїйша в історії війна пожирає 
грубі мілїони, не від річи буде пізнати близше, чим лю
ди воюють.

Зі всего оружя то найстрашнїйші всілякого рода гар
мати, а в теперішній європейській війні' прийшли вони 
до такої слави і значіня, що від тепер будуть у всіх бу
дучих війнах грати найважнїйшу ролю. Тому то й хочемо 
тут насамперед про них дещо розказати.

Як виглядає гармата або канона, се нинї певно кож
дий знає, хоч би лиш з образків; але далеко меньше звіс
но, з чого і як її роблять і чим відріжняють ся від себе 
всілякі роди гармат. Гармати настали з тої пори, коли 
видумано стрільний порох; їх стали уживати замісць дав- 
них машин до метаня каміня на міста підчас облоги. У 
віденськім арсеналі стоїть ще нинї величезний моздїр, 
здобутий на Турках, в котрім може вигідно сидіти пять 
хлопців. Він зроблений з множества зелїзних штаб, ши
роких може на долоню, а уложених так як клепки в бочці. 
Се була також неабияка штука скувати всї ті штаби так, 
аби з них зробив ся моздїр; а щоби вони ще ліпше дер
жали ся, постягано їх зелїзними обручами. На дно того 
моздїра сипали певно може чвертку або й більше пороху, 
а на то цілу фіру або й більше каміня і так стріляли. Бу
ли також гармати, з котрих стріляно камінними кулями, 
що важили по 7 сотнарів. Роблено також вузкі а довгі 
гармати з дерева в той спосіб, що розколювано грубе де
рево на половину, видовбувано в кождій половині круглий 
жолібець, вибивано його бляхою, складано обі половини 
до купи і збивано їх зелїзними обручами. Около 1400 р.
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настали бронзові, відливані гармати; їх відливали дзво
нарі. Ті гармати роблено на взорець давнїйших деревля- 
них і вони були дуже довгі; длятого називано їх також 
змиями.

Матеріял, з якого тепер роблять гармати, то сталь і 
твердий бронз. Сталь, уживана до робленя гармат, му
сить бути незвичайно чиста, одностайна і тверда. Той рід 
сталі видумав англійський годинникар Гунтсмен в Шеф- 
фільдї, котрий робив з неї пружини до годинників; але 
на. великі розміри став її виробляти аж Фридрих Круцп в 
Ессен в Німеччині. Той рід сталі виробляють в той спо
сіб, що насамперед топлять найліпшу руду і роблять з 
неї лите зелїзо; се зелїзо ще раз перетоплюють і роблять 
з него сталь в печи і коване з'елїзо. Зроблену сталь і 
штаби кованого зелїза рубають на кусні, мішають з обох 
відповідну скількість і перетоплюють в тиґлях (посуди
нах з глини і ґрафіту) на инший рід сталі. В однім такім 
тиґли можна стопити що найбільше лиш 40 кільоґрамів 
сталі; щобиж мати таку руду, яка потрібна на зроблене 
гармати, треба топити матеріял в кількох тиґлях. До того 
ще треба матеріял перетоплювати по кілька разів і ува
жати добре на те, щоби в кождім тиґли була однакова ма
са. Готовий матеріял виливають відтак до подовгастих 
зелїзних форм і тоді так зроблена сталь називаеть ся ти- 
ґлевою. Крупи в Ессені виливає груди тиґлевої сталі, що 
важать по 85.000 кільоґрамів і на виробі сеї сталі осно- 
вуеть ся головна слава тої фабрики. Тиґлеву сталь беруть 
ще під молот і аж викувана тиґлева сталь дає найліпший 
матеріял на гармати і з него виковують ріжні части гар
мати; ту часть гармати, що має творити середину і в ко
трій має бути виверчене дуло, виковують масивно і при
тім надають їй форму; обручі, що приходять зверха, ви
ковують окремо. З того рода сталі роблять також ріжні 
части парових машин, чекани до вибиваня гроший, пру
жини, та всілякі инші знаряди.

Коли вже форма гармати вилита і викувана, вертять 
в ній діру або т. зв. д у л  о, котре може бути або зовсім 
гладке або має реберця (ґвінти), а між ними жолібцї або т. 
зь. проводи. Гармати з гладким дулом звуть ся г л а д к и- 
м и, а з проводами в середині — п р о в о д о в и м и. Ку
лі, призначені до проводових пушок, не є гладкі, лиш 
мають реберця або т. зв. крильця (елєти, від францу-
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ськоґо слова аііе), котрі всувають ся в проводи. На що-ж 
проводи в канонах і крильця на кулях? Давнішнє, коли 
гармати були -в середині' гладкі, а кулї круглі, сила ви- 
стрілу була заслаба, бо ґази, які робили ся з пороху, ви
літали отворами межи кулею а стінами гармати і не перли 
з цілою силою лиш на кулю; а куля знов, вилетівши з 
дула, не держала ся рівно своєї дороги; длятого і трудно 
було поцілити і куля не била з такою силою, як повинна, 
відповідно до скількости пороху. В проводових пушках є 
вже инакше. Кулі бувають тепер подовгасті і обведені 
верствою мішанини цинку і цини, т. зв. плащем, котрий 
підчас вистрілу пристає сильнїйше до стін і не пускає 
ґазів, а ті тодї тиснуть з повною силою на дно кулї. Про
води в пушках бувають затОчковато закривлені (ніби так 
як шруба). Коли куля перетискаєть ся ними підчас ви
стрілу, крутить ся в проводах нїби шруба, а вилітаючи з 
дула, шрубуєть ся дальше у воздусї і держить ся через 
те рівнїйше своєї дороги, отже можна нею тим певнїйше 
поцілити.

Проводові пушки і подовгасті кулї з крильцями на
стали около половини 19. столїтя і се був уже значний 
поступ в улїпшеню сего оружя. Але була ще та недогода, 
що місце на порох в гарматі було таксамо широке як і 
дуло, отже не можна було надати кулї більшої сили. Що
би й сьому зарадити, придумано набивати гармати з заду. 
Зроблено такий замок, котрий даєть ся легко отвирати 
і дуже щільно замикати, а внаслідок того можна вже було 
місце на порох зробити трохи більше. В найновійших 
часах перестали вже уживати куль з крильцями з олова 
або якоїсь иншої мішанини, а замісць того уживають куль 
з мідяними обручками на долішнім кінци і опушкою під 
горішним кінцем, котра, припираючи щільно до стін гар
мати, не пускає ґазів. Ті обручки і опушку (мимоходом 
сказавши, слово- се не має нічого спільното з пушкою; 
воно походить від „опухати” і означає: на чімсь грубше, 
видуте, ніби опухле місце) видко на нашій ілюстрації 
на 169 стороні.

Величина гармат буває всіляка і означуєть ся після 
калібрів. Калібром називаєте ся промір дула. Коли дуло 
якоїсь гармати має н. пр. 8 центиметрів в промірі, то ка
жемо, що то пушка калібру 8 центиметрів. Тойсам калі-
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бер мусять мати очевидно і кулї. Наша ілюстрація пока
зує нам ґранат 45 центиметрового калібру, в се найбіль
ший калїбер, якого взагалі уживають. Довгота гармати 
числить ся також на калібри, 
але так: коли н. пр. кажемо, 
що якась гармата 80.5 цт. ка
лібру має 40 калібрів довготи, 
то значить, що вона є 40 разів 
по 30.5 цм. довга, або має не 
меньше лиш звиш 12 метрів 
довготи. Як би таку гармату 
наставити відповідно до гори 
і вистрілити, то куля з неї, що 
важить 350 кільоґрамів, пере
летіла би через найвисшу на 
сьвітї гору Ґаврізанкар в гіма- 
ляйських горах в Азії, високу 
на 8.840 метрів. Із сего вже 
можна зміркувати, що за сила 
в такій гарматі. А такими гар
матами узброєні по найбільшій 
части воєнні кораблї. Найбіль
шими гарматами, яких, у тепе
рішній війні уживають на су
ші, Є ЗВІСНІ НЇМеЦЬКІ 42-ЦЄНТИ- Гранат 45 цм. калібру, а коло і і ь о -  

МЄТрОВІ МОЗДЇрИ. го меиьшшї, 30.5 цм калїбру.

В Австро-Угорщині роблять пушки з т. зв. твердого 
або сталевого бронзу, в  то мішанина міди з 8% цини. 
Бронз не так добрий як сталь, бо бронзові гармати випа
люють ся борзо в середині, особливо від теперішного без
димного пороху і через те не можна ними добре ціляти; 
але вони о стільки ліпші, що дешевші, бо можна і старий 
матеріял на них переробляти і не треба давати робити за 
границею. В австрійсько-угорській монархії роблять гар
мати у віденськім арсеналі' і у фабриці Скоди в Пільзнї 
(Чехія). Насамперед розтоплюють бронз і виливають в 
зелїзні форми, котрі мають валок в середині'. З форми 
виходить гармата вже з готовим дулом і не треба його 
вертіти; але її треба ще зверха і в середині' оброби
ти. Після способу, який придумав австрійський ґе- 
нерал Ухаціюс, Вганяють у вилиту гармату за помочию
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гідравлічної ираси сталевий толок, котрий розширює ду
ло, а рівночасно і стискає його стїни так, що вони стають 
твердий і елястичнїйші. Тим способом вже у вилитій гар
маті' робить ся твердий бронз. Того рода гармати є по ста
левих найліпші.

Як канона є призначена до стріляня поземо, так моз- 
дїр служить до стріляня в гору в тій цїли, щоби куля била 
з гори. М о з д і р є значно коротший, зате ширший. Він 
має в споді місце, „комору”, на порох, а понад тим місцем 
розходить ся значно ширше, так що отвір над коморою 
виглядає як би кітлик; аж від того кітлика виходить дуло, 
котрим біжить куля. Коли дуло в довгих канонах має по 
18, а в коротких по 12 .калібрів, то в моздїрах має лиш по 
З калібри довготи.

Середину межи канонами а моздїрями займають 
г а в б и ц ї ;  вони зверха виглядають як короткі ка- 
нойи, а в середині' мають дуло так зроблене як моз- 
дїр, значить, мають вузшу комору на порох на самім спо
ді, а ширше місце понад коморою на кулю. Моздїр стрі
ляє високим, стрімким каблуком, а гавбиця низким (пло
ским і розтягненим) або й високим. З моздїрів і гавбиць 
стріляють головно ґранатами.

СТРІЯЬНА: ГРАНАТИ І Ш РАПНЕЛЇ.
Під конець 18. столїтя побіч повних куль стали ужи

вати дуплавих, значить, виливаних'так, що вони в сере
дині мали порожне місце. Кулі, котрими стріляно з моз
дїрів, називано бомбами, а ті, котрими стріляно з гавбиць, 
називано ґранатами; одні і другі виливано з зелїза. Були 
також такі кулї, що мали в горі коробку з множеством 
малих куль, котрі зараз по вистрілї розлїтали ся, а такі 
кулї називано картачами. Дуплаві кулї роблено на те, що
би вони, розскакуючись на кусні, тим більше убивали 
або калічили людий. В тій цїли мали вони отвір, крізь 
котрий можна було насипати в них пороху; отвір затика
но деревляною руркою, котра служила за пальник. Пов
них куль при гарматах тепер майже зовсім не уживають. 
Та й нема вже давних круглих куль, лиш подовгасті, і 
длятого стратили вони свою давну назву, а тепер можна 
би їх хиба назвати с т р і л ь  н а м и  (стрільно, наголос 
на послїднім складі).
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Нинї уживаєть ся головно два роди таких подовга
стих стрілен а то: ґранати і шрапнелї. Г р а н а т і в  є 
чотири роди: 1) Такі ґранати, що мають убивати і калі
чити війско; вони мусять розскакувати ся на богато ку
снів, що зависить знова від рода пороху, зглядно вибу
хового творива. 2) Ґранати, уживані головно до розбива- 
ня будівель. 8) Ґранати, котрі мають пробивати сталеві 
Панцирі на кораблях. 4) Ґранати до підпалюваня. Ґрана
ти першого рода мають подвійні стінки, поділені вже на
перед; їх ядро складаєть ся з кількох або й кільканайця- 
тьох обручок, котрі розриває вибухова маса, що містить 
ся в середині' ґранату, в тій хвили, коли ґранат вдарить
о тверду землю або в якийсь твердий предмет. Ґранати 
першого і другого рода дістають дуже сильний набій і 
длятого розсипають кусні довкола себе на всї боки. До 
запалюваня набою служить окремий прилад, котрий 
запалює набій тоді, коли ґранат вдарить об щось 
твердого. Ґранатів третого рода (як 45 цм. калібру 
на ілюстрації повисше) уживають до розбиваня панцирів 
на кораблях. Давнїйші повні стрільна лиш пробивали 
панцирі, а теперішні ґранати, коли їх пробивають, вибу
хають рівночасно і розривають їх.

Страшнїйші в бою від ґранатів є ш р а п н е л і ,  бо 
ґранат, коли трісне у воздусї, розсипле свої куснї лиш на 
малім просторі, а коли впаде на мягку землю, то нераз і 
зовсім не вибухне; а шрапнель сипле кулї вже в тій хвили, 
коли летить, і засипає дуже велике місце. Шрапнель ле
тить, а довкола него видко малу хмару диму; се знак, що 
за маленьку хвилинку зачне сипати кулями. Війско тоді,
о скільки се можливе, ховаеть ся в пороблені до того око
пи. Понизша ілюстрація показує нам, як шрапнель (А) 
сипле кулї і місце (б), яке він ними засипає; ґранат (В) 
засипає лиш мале місце (а), але вицїлений добре може 
убивати людий і в окопах.
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Шрапнелі' видумав анґлїйський полковник Шрап
нель і від него пійшла назва тих стрілен. Як вони вигля
дають в середині', се видно з поміщеної побіч ілюстрації, 
але їх уладжене може бути всі
ляке. Куль до шрапнелїв ужи
вають по найбільшій части та
кої величини як до карабінів 
(але. круглих) і їх залива
ють в шрапнелях розтопленою 
сіркою. Полева артилерія стрі
ляє шрапнелями звичайно до 
6 кільометрів, а кріпосна арти
лерія до 15 кільометрів. Але 
найважнїйший прилад у шрап
нелях то пальник, котрий 
можна так наставити, що він 
по тілько а тілько секундах 
підпалить шрапнель і спону
кає вибух. Пальник той (гл. 
ілюстрацію) є так зроблений, що має в середині бляшаний 
кружочок, на котрім лежить обручик з легко запальної ма-

Шрапнелі: з правого боку німець
кий, з лівого боку швайцарський.

Пальник на шраниели з приладом до наставлюваня 
на відповідний час.

си. З того обручика є кусник витятий і один його конець 
кінчить ся в тім місци, де в кружочку є дірка над порохом 
в шрапнели, а другий конець є від тої дірки відділений
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бляшкою. Сей копець можна так наставити до .запалу (дір
ки в шрапнелю), що він займеть ся від вистрілу з гармати 
і горить. Час, в якім ціла маса того обручика або її часть 
може згоріти, знаєть ся докладно, бо то вже наперед об
числено. Длятого зверха на 'пальнику е поділка, обчисле
на докладно на секунди, а під нею е, як то видно з пере
ду на ілюстрації, значок на шрапнели в тім місци, де в 
середині, е отвір до пороху і де кінчить ся запалююча 
маса. Отже коли покрутить ся поділку, то можна той о- 
бручик наставити так до запалу в шрапнели, що він зай
меть ся і догорить до кінця (коло пороху) за тілько се
кунд, кілько потреба. Перед стрілянем треба длятого на
ставити пальник на таку віддаль, на яку потреба.

ПІДЗЕМ НІ І ПІДВОДНІ МІНИ.
Підчас коли гармати і їх кулї, зглядно стрільна, слу

жать переважно лиш до зачіпної боротьби, а до оборони 
там, де вони можуть мати приступ, то п і д з е м н і  і 
п і д в о д н і  м і н и  служать виключно лиш до оборони 
і то головно там, де не можна гарматою засягнути, або. 
в т. зв. мертвих точках при кріпостях. Але при обороні 
кріпостий або становищ може ще й о те розходити ся, 
щоби неприятеля як найбільше знищити. В тій цїли за
кладають на широкім просторі, куди неприятель міг би 
переходити, підземні міни або т. зв. п і д з е м н і  т о р 
п е д и .  в то бляшані коробки, наповнені якимсь вибухо
вим творивом, і закопані в землю так, що горішнє денце 
з пальниками вистае дрібку в гору. На тім місци кла
дуть дошки або лати і закривають їх мохом або дерном. 
Скоро неприятель на них стане, вони вибухають. Таких 
мін тепер вже не закладають, а роблять такі, котрі можна 
електрикою підпалити. В тій цїли закопують міни рядами 
на більшім просторі в тім місци, куди неприятель міг би 
переходити, та пускають від них попід,землю проводові 
дроти до того місця (одного або й двох фортів кріпости), 
з котрого можна неприятеля вигідно підглядати. Скоро 
неприятель увійде на підміноване поле, підпалюють міни, 
а тоді' гинуть сотки і тисячі людий. Того рода міни ужи
вано перший раз в турецько-грецькій війні з 1897 p., але 
без великого успіху. Аж в російсько-японській війні на
брали вони великого значіня. У тзпетошній війні підземні 
міни відграють також дуже важну ролю, лередівсїм при
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здобуваню окопів. В тій цїли копають довгі підземні хід
ники, які сягають аж під ворожі окопи. На самім кінци 
таких хідників закладають міни і запалюють їх. В на
слідок вибуху окопи неприятеля вилітають враз із жовні
рами в повітре.

Зовсім иніного рода е підводні міни, котрі служать 
до того, щоби забезпечити воєнні порти від нападу не- 
приятельських кораблів. Того рода міни бувають всілякої 
конструкції і кожда воєнна маринарка стараєть ся удер
жати ту конструкцію в як найбільшій тайнї, щоби непри- 
ятель, виловлюючи міни, не знав, як до них брати ся.

Підводні міни і всілякі їх роди.

Наша ілюстрація показує кілька родів таких мін. Всі во
ни мають то спільного, що є зроблені з зелїзної бляхи і 
в середині на стільки порожні, щоби могли держати ся на 
водї у відповідній глубинї, значить такій, щоби корабель, 
перепливаючи понад ними, мусїв їх доторкнути ся. Того 
рода міни можуть бути або п і д г л я д о в і ,  запалювані за 
помочию електричних проводів, або м е х а н і ч н і .  Під
глядові міни вимагають богато часу і труду, бо два дроти 
від кождої міни треба лучити в один кабель, а той вести 
попід воду до одного якогось місця. Горішний образок на 
нашій ілюстрації показує, як уложені такі міни у водї. 
Горою по мори пливе ворожий корабель (Вк) і допливає 
до т. зв. мінового поля (Мп), де плавають міни, придер
жувані на дні моря відповідними до того якорями.' Від них 
ідуть дроти, що сполучують ся в один кабель, котрий іде
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аж до підглядової стації (Ст.), де укритий на березі чо
ловік підглядає неприятеля крізь дальновид. Він має 
коло себе електричну батерію, з котрої пускає електрику 
до мін і підпалює їх, скоро ворожий корабель виїде на 
мінове поле. Але він не підпалює всі міни нараз, лиш тоту, 
на котру корабель наїхав, а се видить він на морській 
карті перед собою, на котрій зазначене докладно місце 
кождої міни. Міни бувають уложені рядами, але так, що 
люки межи мінами одного ряду закривають міни дру
гого ряду. ,

На долішнім образку нашої ілюстрації видко, якої 
форми бувають підводні міни і як вони зладжені в сере
дині. Міна А є подовгаста, а В кругла підглядова. В пер- * 
іній з них білі місця по боках то порожні місця, напов
нені воздухом, щоби міна могла держати ся на водї; чор
не місце на середині (І) то стрільна бавовна, призначена 
до вибуху. До одної такої міни дають по 100 кґ. і більше 
тої бавовни. В місци, зазначенім ч. II, є пальник, що під
палює стрільну бавовну, а від него іде дріт (III) аж до 
укритої на березі стації. Міна Б є електрично-механічна; 
в ній у споді (чорне місце І) е стрільна бавовна, а під 
IY є дві електричні батерії: одна більша на середині', а 
друга меньша з боку. Скоро корабель вдарить об таку 
міну, випливає в малій батерії від сильного потрясеня 
живе срібло і заводить сполучене електричного току та 
запалює стрільну бавовну в міні. Міна Г, звана приспод- 
ною, має вид грушки і запалюєть ся за помочию проводів 
електричних. Наконець міна Д звана серцеватою, запа
люєть ся сама, але способом хемічним. Тут в горішнім 
дні е запущені скляні рурки, наповнені сірковим квасом. 
Скоро корабель вдарить в таку міну, зломить рурку в 
середині, а з неї витікає квас сірковий на хльорокислий 
потас, а від того запалюєть ся вибухаюче живе срібло і 
міна вибухає.

Підглядові міни не зовсім сповняють свою задачу, 
бо н. пр. в ночи годі добачити, чи не пливе який кора
бель; длятого закладають найчастїйше присподні міни, 
котрі самі запалюють ся. Таке закладане мін мусить від
бувати ся дуже осторожно і зручно, бо може легко стати 
ся, що закладаючий міни корабель може попасти ся на 
власну міну і вилетіти у воздух.
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Дві Л 0 Ґ Є Н Д И .

У вечірнім смерку сидїв засумованиїї хлопець. Якась 
задума гризла його серце. Нараз зявляєть ся перед ним 
чорт і приказує йому: „Мусиш умерти! Але як будеш 
мудрий, то я подарую тобі житє, коли убєш батька, або 
знасилуєш сестру, або напеш ся горівки”

„Що-ж тут робити? — думає хлопець. — Забити 
батька, котрий дав менї житє? Нї, то неможливе! — 
Знасилувати сестру? Страшно! — Ліпше напіо ся го
рівки!” ,

Коли випив горівку і впив ся, — убив батька і зна- 
силував сестру.

*
* *

Коли Ной засадив винницю, прийшов чорт і підляв 
її кровю пави; коли винниця зацвила, підляв її кровю 
малпи; колиж показали ся пучки овочів, підляв її кровю 
льва, а коли овоч винниці вже дозрівав, підляв її кровю 
свині.

Вино, вироблене з тої винниці і підливане кровю 
тих чотирох зьвірят, задержало їх характер. По першій 
склянці вина кров починає бурити ся і лице дістає крас
ку подібну до піря пави. По другій склянці чоловік є ве
селий, бавить ся і підскакує, як малпа. Коли вже добре 
дістане до голови, ану, нехай хтонебудь його зачіпить, 
то кинеть ся мов лев. А коли пяний вже нічого не памя- 
тає, тоді валить ся під лавку, або денебудь до рова, і 
лежить, як свиня.

ЖАРТИ.

Серед ріжних новинок, поміщуваних у француських 
часописях, знайшла ся і така:

„В ріці знайдено тїло жовніра, порубане на кусники 
і зашите в мішку. По розгляненю справи поліція прий
шла до переконаня, що тут самовбийство було виклю
чене” .
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Як подобати ся людяні.
Кождий хоче жити з людьми в згоді. Кождий ста- 

раєть ся про се, щоби людям подобати ся. Тому добирає 
способів.

Коли хочеш подобати ся людям, з якими жиєш, ста- 
рай ся бути веселим, але не удавай веселого.

А н г л і й с ь к и й  мінїстер війни лорд Кіченер, що потонув 
з кораблем „Гемпшір” 5. червня 1916 р.

Коли можливо, старай ся бути Все здоровим. Ми 
любимо приставати з такими, котрі почувають себе добре 
фізично. Се робить добре вражіне.

Старай ся мати погідний ум. Викинь журбу, підо- 
зрінє, страх і розсіяне думок. Такий твій настрій впли
ває невидимо на других. Коли ти є сам зі собою в згоді, 
ТОДІ І ЗІ СЬВІТОМ лекше тобі ПОГОДИТИ СЯ. 12
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Будь чемний. Ти можеш бути таким, хоч би ти був 
і не знати як великим чоловіком. Чемність — се конеч
на річ межи людьми.

Заховай правила поведеня. У сьвітї є приняті певні 
звичаї, яких люди мусять придержувати ся. Не показуй 
ся неотесаним. Не будь набурений. Будь все таким чем
ним для своєї жінки, як і для чужої. Будь однаково ла
гідним і до свого слуги, як і до того, від кого сподієш 
ся якоїсь прихильности. Лагідність і чемність є лучша 
ніж усьмішка.

Вудь розважний. Поступай з другими таксамо, як 
бажав бись, аби поступали з тобою, коли би ти був в їх 
положешо.

Не жадай даремщини. Не лаком ся на дурницю. Не 
числи на приязнь, а тодї не заведеш ся. Коли хтось зро
бить тобі якусь приємність з доброї волї, подякуй тепло 
і йдй дальше; однак не вижидай дальшої ласки, не чи
сли на неї, t

Памятай, що ті є найліпшими для тебе, котрі дума
ють про тебе, а не ті, про котрих ти думаєш. Учи ся, 
як приймати ввічливо. Кождий може, бути ввічіливим.

Будь точний. Не давай людям ждати. Ніхто не лю
бить чекати.

Не будь влізливий. Не будь холодний. Не говори 
доти, доки не будеш певним, що хтось собі бажає сього. 
Не накидуй ся зі своєю радою. Не поручай людям жад
ного лїкарства.

Не свари ся. Не старай ся змінити настрою других, 
коли хтось є в злости, в розсїяню, в жалю;,чекай аж 
вони охолонуть.

Не говори з ніким про релігію, хиба з фільософом.
Вправляй ся в говореню так, щоби люди чули ви

разно, що ти говориш. Не загикуй ся. Не говори заго- 
лосно. Коли твій голос є крикливий і неприємний, вправ
ляй його доти, аж буде милозвучний.

Роби старанно свою роботу. Не занедбуй її. Нехай 
твоя праця буде видатна.

Старай ся являтись між людьми як найстараннїй- 
ше. Вбирай ся так добре, як лише можеш, однак вими
най несмаку в убраню. /

Будь природним. Не горячкуй ся. /Мовчи, кілько 
лише можеш. Правильно ми любимо мовчаливих людий.
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Будь добрим слухачем. Такого люди більше цінять 
ніж говоруна.

Не займай ся забогато своєю особою, не думай за- 
богато про себе.

Думай сам про свої справи. Коли так будеш робити, 
то ліпше вийдеш на сім, ніж коли-бись турбував других 
своїми справами.

Загалом: Слухай богато, говори мало, а ципіи ще 
меньше.

Коли так будеш поступати, пошанують тебе люди
і полюбить тебе сьвіт.

— 179 —

К. Тетмаєр.

С У Д .
Душа вийшла з тїла і взяв її ангел за руку тай вів у 

якусь сіру і сумну пустелю тай посадив її на камінь. А з 
гори, зпонад оловяної сїрости розпростертих мрак, обіз
вав ся голос: „ С у д и  с е б е  сам а!...

І зараз стала перед очима душі котити ся ріка, якої 
вода — душа се пізнала — була з самих слїз, але мутна.

А ангел сказав: Диви ся, отеє сльози, що ти витисла 
їх людям, бувши там, на землї.

А душа відповіла: Так, але тут і мої сльози змішані 
пливуть.

І тричі обізвав ся ангел до душі тай тричі вона від
казувала йому.

Але нагло мутна вода ріки стала дуже чиста, мов 
хрусталь, тай дуже глубока. І ангел промовив: Сльози 
твоєї матери.

А душа, закриваючи лице, відповіла: Отеє я винува
та, бо тут нема змішаних моїх слїз.

Переклав І в. Ставн.
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Розмова при помочи сонця,
— 180 —

Ми нічого не могли би зробити без сонця, бо без СОН
ЦЯ не було би ніякого житя на земли. Тепер використали 
люди сонце навіть до пересиланя вістий, головно на боєвих 
фронтах. Образок поміщений понизше пояснює се доклад- 
нїйше. Там видко, як працює сонїчний телєґраф в тих місцях, 
де нема телефонів, або де взагалі неможливо заложити

Гелїоґрафіст посилає депешу до віддаленої стації.

електричних дротів. Коли сонце сьвітить, тоді легко переси
лати слова при його помочи. До того потрібно лише сонїч- 
ного сьвітла, сонїчного телеграфу, званого „геліографом” і 
звичайного розумного чоловіка.

На повисшім образку є представлений геліограф. Є се 
округле зеркало з діркою в середині. Чоловік, що уживає 
сього зеркала, глядить через дірку, щоби знайти місце, де є 
уставлене друге зеркало для відбираня знаків. Після того 
він наставляє своє зеркало під відповідним кутом. Лучі сон
ця падуть на зеркало, тут відбивають ся і відбиті падуть 
на друге зеркало, уставлене на противній стороні, в цїли від
бираня знаків.
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Чоловік, що орудує геліографом, натискає відповідно 
ґузик і в той час луч сонця відбиваєть ся. Скоро лише чоло
вік спустить палець з ґузика, позиція зеркала зміняєть ся
і луч не відбиваєть ся на противній стороні. Дїєть ся се так, 
як при телеграфі; коли довше натискаєть ся ґузик, то відби
ваєть ся черта (------), а коли коротше, то відбиваєть ся
точка (.) і в той спосіб повстає ціла азбука. Подібної азбу
ки уживають також при геліографі і се є найпростійший, 
дотепер звісний винахід до пересиланя відомостий. Він нада- 
єть ся до ужитку лише на малі віддаленя і лише при сьвітлї 
сонця.

Нема цьвіту цьвітнїйшого над маківочку; нема роду рід- 
нїйшого над матіночку.

Чи хто хородіий, чи поганий — се не впливає на вар
тість його гроший і взагалі на вартість його маєтку.

Най кождий дбає, щоб у нього гаразд було, а не су
дить та не обмовляє инших.

Витвір праці є власностию того, хто працював. Праця є 
основою власности. Найголовнїйшим способом набутя вла
сносте є праця.

Чесний, ретельний чоловік волїє стратити гроші, ніж 
зломити слово, бо для нього слово більше вартне ніж гроші.

Коли комусь приключить ся страта або шкода, а нема 
доказу на те, що то хтось инший спричинив йому сю шко
ду, тоді має місце правний здогад, що він сам собі зави
нив своїй шкоді.

Тесть любить честь, зять любить взять, а шурин (шва 
ґер) очи жмурить, щоб не дать.

До любови годі присилувати, до подружа не годить ся 
силувати.

А Ф О Р И З М И .

Батько й мати повинні дочку виховати, зберегти її д і
воцтво, а віддаючи заміж, дати їй віно (придане).
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Кораблї, торпедовцї і підводні суд іа.
Хто ніколи корабля не бачив, як хиба лиш може на ри

сунку, той і не може собі виробити докладного понятя, що 
то за велити плавають в нинїшних часах на мори і які то 
страшенні кріпости тоті перворядні кораблї воєнні. Тепер 
чуєть ся і читаєть ся стільки про всілякі роди кораблів, що 
треба кождому хоч би лиш з- опису трохи близше з ними

П об 'ДОв ж н и й  переріз німецького пасажирського корабля „Цїсар Вільгельм І.”

познакомити ся; опис, образок і числа дадуть вже досить 
добре понятє о кораблях тому, хто не мав ніколи нагоди 
бачити їх в дїйсности. Для ліпшого зрозуміня будови ко
рабля і його внутрішного вигляду зачнемо тут від німець
кого пасажирського корабля „Цісар Вільгельм І.”, одного із 
найбільших і найскорійших кораблів на сьвітї.

Наша ілюстрація показує нам поздовжний перевіз сего 
корабля, а що цілий рисунок годї тут було помістити, то 
подаємо лиш дві важнїйші части з него. На горішнім ри
сунку видимо задний конець корабля з найважнїйшими його

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


— 183 -

частями. На самім сподї під ч. 8 видимо величезний валок із 
кованої стали, на котрого кінци (на лїво) є к о р а б е л ь н а  
ш р у б а з величезними крилами, котра обертаеть ся 75 
разів на мінуту; вона шрубуєть ся так у водї і суне корабель 
наперед. Перед тою шрубою у водї є к е р м а ,  котрою по
рушує машинерія під ч. 4 над шрубою. Тота машинерія іде 
через цілий корабель аж до того місця, де на переднім кін
ци (на долішнім рисунку) перед першим комином на пра
во на самій горі (ч. 33) стоїть керманич коло кермового 
колеса; як він там покрутить колесом, так навернеть ся кер
ма і надає напрям кораблеви. На самім кінци задної части 
корабля видимо вивішений с т я г  або ф л я ґ у.

Стяг воєнних кораблів Злучених Держав має вид довгої 
стяжки в формі остро стятого трикутника. Перша половина 
стягу (від дручка) є барви синої з 13-ти білими зьвіздами; 
друга половина має барву червоно-білу. Стяг торговельних 
кораблів Злучених Держав має форму прямокутника синої 
барви, на якім є розміщені 48 білих зьвізд (число стейтів). 
Англійські воєнні кораблі мають стяг білої барви з черво
ним хрестом по середині. Лїва горішна чвертка сього стягу 
є барви синої з червоно-білим хрестом і перехрестєм. Тор
говельні кораблі Англії мають стяг барви червоної, а його 
горішна (лїва) чвертка є барви синої з червоно-білим пере
хрестєм. Німецькі торговельні кораблі мають чорно-біло- 
червоний стяг, а воєнні білий з чорним перехрестєм через 
середину і пруським орлом на середині, а в лівій горішній 
чвертцї чорно-біло-червону барву і хрест на середині. Ав
стрійські воєнні кораблі мають червоно-біло-червону фляґу 
з цісарським гербом на середині. Російська фляга торговель
на є поздовж біло-сино-червона, а воєнна фляґа має на білім 
поли сине перехресте, що -йде через середину від всіх чоти- 
рох рогів фляги.

Фляґа є звичайно чотирокутна, о третину довша як ши
рока і мусить завсїди бути вивішена. По ній пізнаєть ся, до 
чиєї держави корабель належить. Без фляґи не сьміє кора
бель плисти, а коли би вона случайно не була вивішена, то на 
жадане другого корабля мусять її вивісити. Під чужою фля
гою не сьміє ніякий корабель плисти, а коли би так зробив, 
то його капітан може бути тяжко караний, а навіть можна 
й корабель забрати.

Корабель „Цїсар Вільгельм І.” є 215 метрів довгий, а по 
середині 22 метрів широкий; висота його від самого споду 
аж до вершка коминів виносить 40 метрів, а до самого вер
шка маштів 57 метрів. Цілий корабель з повним набором 
важить 520.000 сотнарів, а в нїм може помістити ся 2.488 
людий, з котрих сама залога корабля числить 600 людий. 
То нїби ціле плаваюче місто. Для стільки людий треба й 
відповідно богато поживи, отже на корабли є кілька ку
хонь, а з тих лиш одна варить відразу страви для 450 па
сажирів. До того є 12 кухарів і множество помічників.
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Відповідні до величини корабля мусять бути й маши
ни, котрі ним порушують. На долішній части нашої ілю
страції в сподї під обома коминами видимо два величезні 
кітли для робленя пари, а коло них по боках малесенькі 
білі фіґурки — то люди, що палять під кітлами. Другі два 
такісамі кітли знаходять ся під другими двома коминами, 
котрих, як і машин корабельних, тут не видко. А тоті маши
ни мають силу 40.000 коний, або чилячи силу 14 людий на 
силу одного коня, мають вони силу 560.000 людий. Кора
бель той” робить длятого на годину більше нїж 23 мор
ських миль. Очевидно, що такі машини потребують і вели
кої маси угля. На день треба 57 вагонів угля. Такої маси 
угля не годен ніякий корабель відразу набрати і длятого на 
довшій дорозї мусить він набирати в тих містах, де стає. 
На склад угля є на корабли окреме поміщене в сподї ко
ло кітлів (ч. 14).

З рисунку на долині видко також, як виглядає само 
дно корабля. Воно є подвійне і має множество кліток, раз 
длятого, щоби корабель не замакав, а відтак, щоби в тих 
клітках держав ся воздух, а корабель через то був тим лек- 
ший. Воєнні кораблі мають крім того ще инші великі по
перечні клїти, т. зв. „шоти” з зелїзними стінами, призначені 
на те, щоби корабель не затонув відразу, коли би неприя- 
тель зробив в нїм де в однім місци дїру. В такім случаю 
вода набіжить лиш до одного шота, а другі держать його 
ще верх води. Аж коли би кілька таких шотів було розби
тих, може корабель затонути. Дно корабля не є зовсім рів
не, плоске; воно має самою серединою (в тім місци як на 
ілюстрації іде лїнїя прорізу) т. зв. „кіль” нїби хребет, від 
котрого підоймаєть ся боками круглаво в гору. Передний 
конець корабля є вузкий, щоби міг добре прорізувати во
ду, а задний є широкий, звичайно заокруглений.

На корабли є ще машти або щогли, височезні стовпи 
з ялиць, привязані до корабля линвами. Нинї не мають 
вони вже того значіня, що давнїйше, коли на них розвішу
вано вітрила. На передній щоглі вивішують звичайно стяг 
того краю, до котрого корабель пливе; на ній є такойс сї- 
дище для моряка, з котрого він може розглядати ся по мо
ри. З нашої ілюстрації видно також* як глубоко в корабель 
заходить щогла.

Верхна часть корабля, по котрій можна ходити, зветь ся 
покладом; вона є обведена довкола поручем, щоби хтось 
з подорожних не впав до моря. В покладі є отвори, крізь 
котрі сходить ся в долину до середини корабля по сходах 
мов би до пивницї. Крім того є ще в покладі дуже богато 
рур, заокруглених в горі мовби розрізані на половину ба
ні; вони ідуть в глубину корабля і служать до впусканя сьві- 
жого воздуха до середини. Вони своїми отворами звернені 
в ту сторону, в котру корабель пливе, щоби тим лекше ло
вили воздух. На нашій ілюстрації видко таку грубу руру
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межи обома коминами, котра заходить аж до того місця, 
де є приміщені парові кітли. Під горішним покладом є в 
долині ще й другий (ч. 29) т. зв. межипоклад. На пасажир
ських кораблях уміщені там пасажири, що хотять мати 
більшу вигоду, але за то й більше платять. Коли на воєн
нім. корабли лиш п і д  г о р і ш н и м  п о к л а д о м  є умі
щені пушки, то він називаєть ся ф р е г а т а ;  колиж пушки 
уміщені на г о р і ш н і м  п о к л а д і ,  а є їх більше нїж шість, 
то такий корабель називаєть ся к о р в е т а .  На пасажир
ських кораблях можуть мати подорожні всілякі вигоди. Тут 
є парадна сьвітлиця для високого достойника (26), кабіни 
першої кляси (11), велика і мала їдальня (21), купелі (27), 
бібліотека першої кляси (31), помешканє для корабельного 
капітана (32), місце на багажі (36), найнизше місце (37), 
де держать лід, мясо в леді і всілякі инші запаси, провіянт 
для пасажирів першої кляси (39) і т. д.

Узброєнє передної части  л ін ійного  корабля.
В д о л и іі ї  дні гармати 15-центимстрового калїбру, на середині понад ними 
в панцирних казаматах дві гармати 24-цеитиметрового калїбру до скорого 

пабиваня 'ззаду, а понад ними пушки малого калїбру.

А тепер придивім ся воєнним кораблям. До воєнних ко
раблів належать головно: 1) Лінійні кораблі, велити між ко
раблями, плаваючі по мори кріпости; 2) панцирні кружляки; 
3) торпедовцї, найнебезпечнїйші розбишаки; 4) підводні 
лодки.

Л і н і й н і  к о р а б л і  є то величезні пароходи, забез
печені сталевими панцирами від куль, але найважнїйшою їх 
характеристикою є їх тяжкі пушки. Лінійним кораблем зветь 
ся длятого лиш той панцирний корабель, котрий має пушки
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як найтяжшого калібру. Задля великих коштів уживають 
звичайно для лінійних кораблів лиш пушки 24, 28 і 30-центи- 
метрового калібру, але бувають і такі, що мають калїбер 
40 цм., а навіть 45 цм. Що се значить, можна зміркувати із 
слідуючих чисел: Пушка 40 цм. калібру буває ціла на 14 ме
трів довга і важить 122.400 к ґ ; ґранат до неї буває на 
З до 3 і пів калібру довгий, отже має 1 м. 20 цм. або 1 м. 
40 цм. висоти і важить 1.000 до 1.140 кґ., а До того треба 410 
кг. гранковатого пороху на один вистрїл. Такого гранату 
при набиваню не можна двигати руками; його привозять на 
малім візку під пушку, а там підносить його машина і всу
ває до пушки. На те треба лиш 20 секунд часу на один ви- 
стріл. До цїляня треба пушкою покрутити в сей або в той 
бік і длятого бігає вона на колїсцятах на двох круглих ши
нах; 10 людий мусить її тягнути через 58 секунд, щоби її 
навернути о 24 степені. До обслуги такої одної пушки треба 
16 людий. Таких найбільших пушок буває звичайно дві на 
передній, а дві на задній части корабля. Із сего вже можна 
зміркувати, що значить лінійний корабель. А на нїм крім тих 
гармат є ще й богато инших.

Француський лінійний корабель (дреднот; „Курбе” (23.000 тон), затоплений біля 
Вальоии (н.) Ллрійгькім мори).
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Иншого рода є воєнні кораблї, звані к р у ж л я к а м и ;  
вони названі так від того, що призначені, щоби кружляли, 
крутили ся, плавали борзо по мори на всї сторони і робили 
неприятелеви шкоду. Так було давнїйше; нинї стають вони 
таксамо як і лїнїйні в лїнїю до бою, але крім того сповняють 
і давну свою задачу і тому задержали свою давну назву; 
Нинї майже всї більші кружляки мають панцирі і длятого 
звуть ся панцирними кружляками. Тут може й місце сказа
ти кілька слів про панцирі, котрими забезпечують тепер не 
лиш пушки і стїни кораблів, але й стїни фортів у кріпостях.

Англійський кружляк, затоплений 9. червня 1915 в заливі „Джованнї ді Медуа”
(біля Альбанїї).

Панцирі є то грубі сталеві плити, котрими виложені 
стїни корбаля з надвору і закриті пушки на корабли, щоби 
їх тим способом забезпечити від куль неприятеля. Перші 
панцирі видумано підчас кримської війни. Анлґїйська і фран- 
цуська фльота забезпечувала ся тодї від російських батерій 
в Севастополи на Кримі зелїзними плитами, грубими на 10 
і пів центиметра. Ті панцирі показали ся тодї дуже добри
ми, бо круглі кулї не могли їх пробивати. Коли однакож на 
зелїзні панцирі придумано подовгасті і кінчасті стрільна, по
казала ся потреба твердших панцирів; їх роблено зі сталї 
спершу в той спосіб, що сталеві плити приковувано до зе- 
лїзних. Пізнїйше роблено цїлі плити з твердої сталї, котру 
калено (гартовано) в той спосіб, що вивалкувану плиту роз
палювано через пять днів в печи в такім огни, що звичайне 
зелїзо могло би в нїм розтопити ся, а відтак мочено у воді 
з леду і в оливі. Тепер виробляють їх з тиґлевої сталї і до
мішують ще нїклю, через що робить ся вже найтвердша нї- 
к л е в а  с т а л ь .  З такої сталї роблять плити довгі на 5 до 6 
метрів, на 1 метер або й більше широкі, а на 10 до ЗО цен-
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тиметрів грубі; їх прикріпляють трубами до стін корабля 
і дають ще під них теакове дерево (з так званого індійсько
го дуба, але то не дуб), котре є дуже тверде і держить 
в троє довше нїж всяке инше дерево. Такими плитами ви
кладають також стїни фортів.

Характеристикою кружляка є його лекше узброєнє, 
а велика скорість. Але при воєнних кораблях сама скорість 
ще мало значить; треба ще знати, як довго може якийсь 
корабель плисти з тоюсамою скоростию. За міру того 
береть ся т. зв. „полумір діяльносте” Коли н. пр. якийсь 
корабель, випливаючи з порту з якимсь запасом угля, 
верне з тою самою скоростию назад, а зужиє лиш той- 
сам запас угля, то його „полумір діяльносте” рівнаєть ся 
половині дороги; коли він пливе н. пр. 5.000 миль і зужиє 
при однаковій скорости весь свій запас угля, то очевидно, 
що з тим самим запасом угля він міг би лиш з половини 
тої дороги вернути назад до порту. Колиж корабель має 
збільшити свою скорість, то мусить більше зужити угля, а 
тоді вже навіть замало того воздуха, що йде коминами; в 
таких случаях треба ще штучно піддувати під кітлами.

Третим найважнїйшим родом воєнних кораблів є т о р -  
п е д о в ц ї ;  є то малі судна, котрі мають дуже велику ско
рість, 20 до ЗО морських миль на годину, а котрі носять ду
же небезпечне оружє на собі і пускають його проти неприя- 
тельських кораблів. Назва тих суден гіійшла від т о р п е д и ,  
плаваючої міни, котру видумав 
австрійський офіцир від ма- 
ринарки Люпіз. Він продав був 
свій винахід інжинїрови Вайт- 
гедови в Рєцї (Фіюме), а той 
опісля робив і продавав тор
педи, і длятого вони назива
ють ся тепер торпедами Вайт- 
геда. Як виглядають торпеди 
зверха, видко з нашої ілюстра
ції побіч. Є то довгі на до
брих 3 метри, тепер звичайно 
бронзові (давнїйше сталеві) 
рури такої форми як цигаро, 
значить, на обох кінцях кру- 
главо кінчасті. Передний ко- 
нець торпеди (на ілюстрації 
видко його на лїво поза мо
ряком, що сидить на торпеді) 
називаєть ся „головою” і в 
НІЙ Є набій звичайно 100 КІЛЬО Моряки забирають торпеди на ко- 
добре стисненої стрідьної ба- бель.
вовну. На самім кінчику голови
є т. зв. „пістолет боєвий”, рід кілочка, котрий на другім кін
ци в середині торпеди має вістрє ніби шило. Коли торпеда
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передним кінцем вдарить об щось твердого, кілочок посува- 
еть ся до середини, його вістрє запалює підложену там кап
елю, вона стріляє і запалює- цілий набій стрільної бавовни, 
котра вибухає. Поза головою близше до середини є т. зв. 
„кітлик”, в котрім знаходить ся дуже стиснений воздух, 
а поза кітликом на середині торпеди є машина, котра обер
тає два валки, всунені один у другий; тоті валки знов обер
тають на кінци торпеди дві шруби, такі як корабельні. Отже 
скоро із кітлика зачне виходити воздух, машина поза ним 
іде в рух і крутить шрубами, а ті шрубують ся у водї і го
нять торпеду наперед. Щобиж торпеда плила рівно і не 
підоймала ся анї в гору понад воду, анї не йшла в спід 
низше як треба, є ще на кінци торпеди дуже зручно' приду
мані керми, котрі як плавки можуть підоймати ся самі або 
в гору або спускати ся в долину. (На /нашій ілюстрації видко 
на передній торпеді з правого боку конець торпеди з ви
різаними в середині кермами, а вних шрубу, що гонить тор
педою). Скоро торпеда пійде передним кінцем занадто в го
ру, то дві плавки керми хилять ся на долину і торпеда іде 
в долину; колиж торпеда іде за богато в долину, то дві 
инші плавки керми підносять ся в гору і торпеда іде в гору. 
Се робить колесо в середині торпеди, котре обертаєть ся 
дуже скоро як фуркальце.

В кождім судні торпедовім або торпедовци є звичайно 
по три дула торпедові (рури до випусканя торпед): два 
під водою, а одно над водою з боку корабля. Коли має 
прийти до атаку, то торпеди всувають у дула і торпедовець 
підпливає тоді дуже скоро під ворожий корабель. В тій 
хвили, коли торпедовець підплив так, що торпеда може вже 
підплисти до ворожого корабля, і коли торпедовець пливе 
попри вороже судно, „майстер від дула” мірить дулом в ко
рабель і потискає ґузик, а тоді або запалюєть ся в дулі порох 
або набігає до него стиснений воздух і виганяє торпеду на 
воду. Вона пливе тоді зі скоростию 20 метрів на секунду З 
метри глубоко під водою, а коли вдарить об корабель, вибу
хає і вириває в нїм діру инодї й на 20 квадратових метрів 
велику. Одна така торпеда, коли поцілить корабель в слабу 
його сторону, може вже його розбити і затопити, або бо
дай зробити нездібним до бою. Торпеди то дуже дорогі 
міни, бо одна торпеда коштує кругло 2.500 долярів.

А тепер придивім ся, як виглядає теперішна морська 
битва.

Обі ворожі фльоти підпливають до себе і зачинають 
насамперед маневрувати, бо кождий адмірал хоче так уста
вити свої кораблі, щоби як найбільше пушок вимірити на 
неприятеля. Зачинають поволи і на далеку віддаль стріляти, 
бо треба знати, як далеко мають пушки нести, щоби кулі 
могли поцілити. Кулі падуть ще у воду, а де яка впаде, там 
брискають стовпи води високо в гору. Залогу на кораблях 
зачинає вже страх брати. Нараз паде Гранат на якийсь ко
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рабель і робить страшне спустошене. На корабли настає 
переполох і люди тратять вже надїю на побіду.

Фльоти підпливають поволи до себе. Огонь стає щораз 
загальнїйший і скорший, бо вже й середна артилерія зачинає 
стріляти. Вона мірить головно у висші части корабля, що не 
мають панцира або лиш легкий, підчас коли тяжкі пушки 
бють в панцир під водою і старають ся його пробити, щоби 
розбити кітли і машини в корабли і так обезселити його. 
На декотрих кораблях подїравлені вже горішні части як ре
шето, а один або другий пларає вже слабше і мусить усту
пати ся з боєвої лїнїї. На нашім корабли — припустім — 
пробиває Гранат панцир на вежі командантській та убиває 
команданта і чоловіка при кермі. Перший офіцир стає на 
його місце, а до керми приправляють резервовий прилад. 
Гук такий, що й слова не чути; устно вже не можна вида
вати приказів, лиш показуванєм і знаками. Гранати, що па
дуть на корабель, потрясають ним так, що здаєть ся, як би 
він кождої хвилї мусїв розлетїти ся на кусні, а кулї з гуком 
і свистом пробивають невкриті панциром части корабля та 
розкидають кусні бляхи і зелїза, котрі можуть так само уби
ти як і гранат. Але командант корабля або його заступник 
не спускає очий з адміральського корабля; все инше його 
не обходить. Пушки, торпедові дула, — словом все, що ро
бить ся на його корабли, мусить він здати на своїх офіци- 
рів, бо його задачею є уважати на прикази і рухи адмірала 
і держати свій корабель точно на визначенім для него ста- 
новищи в боєвій лїнїї. На більшій части кораблів вже не 
можна давати сигналів, бо машти і сигналові линви вже по
ломлені і порозривані, а бездротний телєґраф вже не пере
ловлює депеші. Сказано: ,,треба слухати вожда” і командант 
не сьміє ані на хвильку відорвати своєї уваги та подивити 
ся на те, що довкола него дїєть ся. До того треба мати 
неабияку відвагу і холодну кров та зелїзні нерви. З кора
бельних коминів бухають хмари диму і фльоти підпливають 
щораз близше до себе, меньше вже як на тисяч метрів. Всї 
пушки стріляють безнастанно і неодин корабель положив 
ся вже боком на воду як пострілена качка. Залога і офіцири 
утомили ся вже на смерть від шаленого напруженя. Незра- 
нені мусять тепер в двоє і в троє стільки робити що з по
чатку, бо вже майже анї при одній пушці нема стільки лю
дий, що потреба.

Але бо тепер ще й торпеди взяли ся до роботи: щось 
зашуміло і засичало у воді з боку корабля, стовп води бух
нув нараз високо в гору, а цілий корабель затряс ря, мов 
би сто громів вдарило в нього. Топники коло кітлів попе
ревертали ся на землю; декотрим ноги поломило, а всї по
глухли, бо їм попукали тарабанчики в ухах. Всї приголом
шені, і навіть ті, що не покалічені, не можуть через якийсь 
час рушити ся. Струя води ллєть ся до корабля крізь дїру 
на двайцять квадратових метрів велику і заливає кілька пе-
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редїлок; місце, де є кітли, вже повне води, а корабель хи
лить ся поволи на бік. Та й на горі показують ся вже на
слідки. Корабель вже зовсім не слухає керми, а задля того, 
що лежить на боці, не можна обертати тяжких башт з пуш
ками; скорість треба зменьшити більше нїж о половину, ко- 
мандант уступає з боєвої лінії, щоби понаправляти, що ще 
дасть ся, а за кораблем гонять кружляки неприятеля, щоби 
тяжко пораненого велита добити.

Битва ведеть ся ще дальше і зовсім зблизка, доки ще 
сил стає, а коли остаточно недобитки побідженої фльоти 
пустять ся втікати, то показуєть ся, що й по стороні побід- 
ника нема майже ані одного корабля, котрий був би зов
сім цілий.

В найновійших часах зачали побіч инших кораблів гра
ти дуже важну ролю п і д в о д н і  с у д н а ,  котрі тепер вже

Підводне судно Голянда (перевіз і вид зверха).

значно улїпшено. Як виглядають ті судна найновійшої си
стеми, годї знати, бо і їх винахідники і держави держать усьо 
в як найбільшій тайні. Наша ілюстрація показує таке судно 
давнїйшої конструкції Голянда.

Підводне судно Голянда є зверха зовсім щільно забу
доване, так, що має лиш кілька отворів, котрі можна щільно 
замкнути. Один з тих отворів є для залоги, котрим вона 
може входити, другий на комин від машини, котрий можна 
висувати в тім случаю, коли судно має плисти верх води, 
а третий на руру звану „періскопом” (На долішнім рисунку 
видимо висунений комин понад верх закритого покладу, а 
коло нього малий чорний стовпчик — то мало висунений 
періскоп). Судно виглядає в середині як на перерізі: На горі 
під покладом є кімнатка для команданта судна, що сидить 
коло столичка під періскопом, котрого тут не видко і ува
жає, куди судно пливе, а поза ним стоїть керманич коло 
керми. Періскоп є то вузка а довга рура, котра даєть ся ви
сувати із судна, а котра на горішнім кінци має скляне ві
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конце. Крізь се віконце відбиваєть ся в зеркалї в рурі все 
те, що дїєть ся довкола судна, а із зеркала робить ся образ 
на столї під періскопом.

Під згаданою кімнаткою є місце на паровий котел, а 
поза ним на лїво є парова машина, котра обертає на кінци 
три корабельні шруби: одну велику головну і дві меньші 
по боках. Межи машиною а кітлом і кімнаткою є комин, 
що даєть ся висувати як рура дальновида. На заднім кінци 
судна є ще динамоелєктрична машина, котра порушує шру
би і керму, коли судно пійде під воду.

Француська підводна лодка, затоплена на Адрійськім мори.

На переднім кінци судна видимо на самій середині дов
ге дуло торпедове до пусканя торпеди, а під ним ‘воздушну 
помпу до стисканя воздуха. Межи тим місцем, де дуло тор
педове, а місцем, де котел і кімната команданта, є склад на 
торпеди і приміщене для людий до обслуги. Цїле судно є 
24 метрів довге, а 3 метри широке і може іти на 14 метрів 
глубоко під воду. Щоби воно поринало, то на дно його, в 
тім місци, де котел і склад торпед, напускають воду, а воно 
тоді потопає. Котел огріваєть ся нафтою. Скоро судно пійде 
під воду, парова машина робить ще доти, доки є пара, а 
відтак зачинає робити електрична машина при помочи т. зв. 
збирачів або акумуляторів. Колиж судно має виринути, 
то з него витискають воду, а пускають стиснений воздух.
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ВОЄННА ТИРАНІЯ.
Кореспондент нюйорської часописи „Ґлоб” описує 

про своє арештоване в Італії в той спосіб:
Я вже нераз писав' про численні невигоди й небез

пеки підчас війни в Европі. Ризико, що чоловік може 
бути арештований, висить над кождим подорожним. Те- 
перішна війна апотеозує тайну поліцію і аґентів. Коли 
арештоване дійсних шпигунів належить до рідкостий, то 
арештоване чесних людий є на дневнім порядку. Від ча
су вибуху війни зявили ся детективи, неначе би виско
чили зпід землі сотками й тисячами. Ані один з моїх 
товаришів не виминув полїційного переслїдуваня. Що
до мене — то я довше не можу вже числити моїх досьві- 
дів з людьми тої катеґорії.

Останна пригода лучила ся мені недавно. Коли я 
перебув, неначе Одисей, морські филї і виминув небез
пеку підводних лодок, зближав ся конець моєї подорожи. 
Я всїв на лодку, маючи в запасі численні листи з при- 
порученями і всї документи в найліпшім порядку. Я при
був до міста Мессини около полудня одного гарного дня.

По полагодженю формальностий, що тривало більше 
ніж дві і пів години, нам позволено висісти на берег. Я 
дістав ся на сушу з п. Флеротом, кореспондентом ню
йорської ґазети „Ворлд”, котрий примістив ся на моїй 
лодцї. Пакунки мого товариша переглянено з незвичай
ною старанностию, через що я вже скоро підготовив як 
найдокладнїйше мої пакунки до .перегляду. Вкінци й се 
минуло ся і наші пакунки поскладано на віз. Нараз збли
зив ся до мене аґент тайної поліції і приказав менї заї
хати з моїми клунками до окремого уряду. Зі мною за
тягнено туди ще одного Еспанця.

Нас обох випитувано дуже довго, а підчас того 16 
або 17-лїтний парубок переглядав наші пакунки. Ко
місар сказав менї, що я дуже добре говорю по турецьки, 
що я є Турок, що мене підслухувано і що шкода моїх 
зусиль заперечувати знане турецької мови. Я відпе- 
кував ся всїми силами, що не знаю анї одного слова з 
сеї мови, однак секретар комісаря перервав менї на-пів 
жартом на-пів погрозою:

із
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„Ви Турок! Ви Турок!”
Мимо всіх моїх паперів я нїяк не міг їх переконати, 

що я е Француз. Коли запала ніч, принесено лямпу. Дїти 
полісмена прийшли до кімнати і виглядали на дуже за- 
нятих забавою. Коли я дальше сильно протестував, ко
місар показав мені телєґраму, котрої перші слова зву
чали: „На розказ француського правительства” Через 
те він хотів вмовити в мене, що мене арештовано на при- 
поручене моєї власної держави. І дійсно, я довідав ся, що

Австро-угорські монітори на Дунаю.

мене арештовано, придержавши, не знати за що і не 
знати на припорученє якого уряду. Мабуть я ніколи вже 
про се не дізнаю ся.

Так вкинено мене до вязницї. Заки замкнено двері 
моєї кел'її, — за котру я мусїв платити чинш, таксамо 
як мусїв заплатити і за фіякра, котрий мене сюди завіз — 
мене ще раз віддано під острий перегляд, хоч майже 
всьо, що я мав при собі, забрали вже від мене передтим. 
Один сторож забрав від мене гарну фотоґрафію, котру 
до сього часу я міг носити, опісля ножем порозтинав 
спряжки від моїх штанів і від камізельки. Виколювач до
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зубів, який він знайшов в моїй кишени, дуже його здиву
вав. Він запитав мене, що се е, а вкінци сконфіскував 
се, а також мою спинку від ковнїрця.

Я просив о дозвіл вислати телєґраму до тих, котрі 
могли би бути занепокоєні моєю долею. Однак менї за
боронено порозумівати ся з кимнебудь письменно або 
устно.

Се тривало вісім днів. Мене замкнено в моїй келії, 
неначе в могилі, і засуджено на цілковите неробство. 
Моїми найвірнїйшими товаришами були павуки і хроби.

Аж пятого дня я дістав дозвіл взяти собі одну книж
ку з мого пакунка. Були се „Поезії в прозї” Карла Бо- 
делєра. Після звичаю книжку віддано наперед до пе
регляду управителеви вязницї. Симпатичний сторож при
ніс її менї, кажучи:

„Сховайте її добре, щоби ніхто не побачив. Упра
витель не бажає собі, щоби ви мали книжки при собі. Він 
каже, що заборонено читати „новелї” у вязници”

Три рази на день приходив до мене сторож, зору- 
жений зелїзною штабою, щоби оглянути крати у вікні. 
Мене попрошено, щоби я пійшов на прохід, а я приняв 
пропозицію з одушевленєм. Мене заведено до якоїсь 
пивниці на пиво, відки я випросив ся сейчас. Відтиски 
моїх пальців і мою фотографію з переду лиця і з профілю 
зняли з мене сейчас на початку першого дня. Тодї я по
бачив ся також з моїм увязненим товаришем Еспанцем, 
котрому всї ті прикрі формальности витиснули сльози 
зі встиду.

Коли я входив до своєї вязничної кімнати, менї по
віли, що я можу сказати собі дещо принести, коли маю 
гроші. Я зажадав вина.

„Не дозволено!” — була відповідь.
„То дайте менї фляшку мінеральної води”.
І се було заборонене. Таксамо відповіли менї, коли 

я зажадав чоколяди, або чого иншого. Менї вдало ся 
дістати раз на день, около 4-тої години пополудня, ово
чеву страву, котру я їв без смаку. В ночи я не міг 
спати, бо електричне сьвітло сьвітило ся в моїй келії аж 
до рана, а веселі сторожі робили великий галас на ко- 
ритарях вязницї.

Два рази на день деякі вязнї діставали відпочинок. 
З мого вікна я бачив, як вони проходжували ся на по-
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двірю там і назад. Се були італійські жовніри, котрі — 
як менї розповідали сторожі і злочинці — відмовили ся 
йти до війни. Між ними було богато старших. Вони зо
всім не зраджували пригнобленя і співали часто ко
роткі пісні, повні якогось свобідного гумору. Вони роз
веселяли мене і їм я завдячую кілька хвиль розривки.

При кінци осьмого дня мене пущено свобідно без 
якогонебудь оправданя або поясненя. Своє увільнене я 
завдячую Едґарови А. Маврерови, кореспондентови ню- 
йорської часописи „Ґлоб” в Римі, котрого повідомили 
про моє арештоване нюйорські ґазетярі. Американський 
амбасадор'в Римі робив особисті стараня, щоби мене у- 
вільнити. Я думаю, що можу сказати — і то зовсім 
слушно — що без тих примірів дійсної приязни я був 
би срдїв у вязницї ще й доси.

Ще треба було чекати дальших двайцять днів, заки 
віддано менї в Римі мої папери, без котрих я ніяк не міг 
би був рушити ся.

Мужеви втїкла жінка. Він довший час сумував, але з ча
сом погодив ся зі своєю щербатою долею. Минуло пів року 
і жінка повернула з вандрівки. Клякнула перед мужем і про
сить: „Прости менї се, що я тебе покинула!”

— Що ти мене покинула, се я тобі прощаю, але того, що 
тгі повернула назад до мене, не прощу ніколи! Будь здорова!

Селянин, побачивши товпу, приступає близше і питає:
— Що стало ся нового?
Молодий панок хотїв закпити собі з селянина і від

повідає:
— Корова знесла яйце.
Селянин: —• Так? То з нього певно вилїзе мудрійше те

ля ніж ти...

Учитель: — Скажи менї, Ядю, відки береть ся роса? 
Ядь: — Земля, прошу пана, обертаєть ся довкола своєї 

оси протягом 24 годин і так сильно летить, що аж потить ся.

Ж А Р Т И .

Тамто простить, але сього таки нї.

—о—
Пошив панка в дурні.

—о—
В школі.
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Іван Франко про свою діяльність.
Дня ЗО. жовтня 1898 р. сьвятковано у Львові ювилей, у- 

строєний молодїжию Франкови з нагоди 25-лїтя його пись- 
менської праці. Було се величаве сьвято признаня Франко
вих заслуг, положених на жертвеннику українського наро-

Іван Франко.
(*1856—tl9 1 6 ).

да. Було се сьвято, на якім молодїж устами Володимира 
Гнатюка і Гриця Гарматїя висказала свою глибоку пошану 
й велику вдячність свому духовому провідникови, а старша 
громада: одні устами проф. Грушевського привитали най
визначніш ого культурного робітника на українській ниві, 
другі устами М.« Павлика привитали іменем українського се-
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лянства, спеціяльнож української радикальної партії — о- 
дного із її основників, і головних її провідників, врешті* одні, 
а й тих було чимало, ті його противники, ті, що то з ними 
Франко зводив без упину бої, і ті прийшли заявити йому 
своє признане і поєднати ся з ним, яко з найвизначнїйшим 
сучасним представником нашого письменства. Представники 
загалу української громади прийшли віддати честь заслугам 
Івана Франка.

На всї їх привіти відповів Франко промовою, вельми ха
рактеристичною для зрозуміня й належної оцінки його інди- 
відуальности. Ту його промову подаю в цілій основі:

Першим моїм словом, —  почав говорити Франко зворушеним го
лосом, —  нехай буде щ и р ап о д як а  всім тим, що устроїли отеє ниніш
нє сьвято. Поперед усего подяка молодїжи, що не щадила на се трудів 
і заходів; подяка всім тим, що явили ся тут нині; подяка товаришам 
праці і переконань; щира подяка бесідникам, що промовляли з сего 
місця.

Подяка вкінци й моїм противникам. За двайцять пять літ моєї 
працї доля ніколи не скупила мені їх ; вони підганяли мене наперед, не 
дали мені застоюватись на однім місци. Я розумію дуже добре вагу 
боротьби в розвою і вдячний своїм противникам і щиро поважаю тих, 
що борють ся зі мною ч е с н и м  о р у ж є м.

Коли скину оком по нинішнім зборі, то запитую .себе: задля чого 
зібрала ся тут така велика і сьвітла громада? Думаю, що не для моєї 
особи. Я не вважаю себе анї таким великим талантом, анї жадним ге
роєм, анї таким взірцевим характером, щоб моя особа могла загріти 
всіх до себе. Двайцять і пять літ я  був тим пекарем, що пече хлїб для 
щоденного вжитку. -Я завеїди стояв на тім, що наш народний розвій 
має бути міцною стіною. Муруючи стїну, муляр кладе в неї не самі тіль
ки Гранітові квадри, але як  випаде, то і труск і обломки і додає до них 
цементу. Таксамо і в тім, що я  зробив за ті літа, може й знайдеть ся 
деякий твердший камінь, але певно найбільше буде того труску і цемен
ту, котрим я  заповнював люки і шпари. В кождім часі я  дбав про те, 
щоб відповісти потребам хвилї і заспокоїти злобу дня. Я ніколи не хо
тів ставати на котурни анї щадити себе; я  ніколи не вважав свого 
противника занадто малим; я  виходив на всяку арену, коли боротьба 
була потрібна для проясненя справи. Я знаю, що з моїх творів дуже 
мало перейде до памяти будущих поколінь, але мені се байдуже; я  дбав 
поперед усеГО' про теперішних, сучасних людий.

Яко син селянина, вигодуваний твердим мужицьким хлїбом, я  по
чував себе до обовязку віддати працю свого житя тому простому наро- 
дови. Вихований у твердій школі, я  від малку засвоїв собі дві запо- 
віди. Перша, то було власне почуте того обовязку, а друга, то по
треба ненастанної працї. Я бачив від малечку, що нашому селянинови 
ніщо не приходить ся без важкої працї; иізнїйше я  пізнав, що й 
нам уеїм, яко нації, ніщо не прийде за дармо, що нам ні від кого ніякої 
ласки не надїяти ся. Тільки те, що здобудемо своєю працею, те буде 
справді наше надбане; і тільки те, що з чужого культурного добра при
своїмо собі також власного працею, стане нашим добром. От тим то я
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старав ся присвоювати нашому народови культурні здобутки инших 
народів і знайомити инших з його- житєм.

Головну вагу клав я  завсїди на здобуване загально-людських 
прав, бо знав, що народ,' здобуваючи собі загально-людські права, тим- 
самим здобуває собі й національні права. І сам я  в усій своїй діяль
носте бажав бути не поетом, не вченим, не публіцистом, а поперед усе- 
го ч о л о в і к о м. Мені закидували, що я  розстрілюю свою діяльність, пе
рескакую від одного занятя до иншого. Се було власне випливом мого 
бажаня —  бути чоловіком, осьвіченим чоловіком, не лишити ся чужим 
у жаднім такім питаню, що складає зміст людського житя. А пі
знавши щонебудь, я  бажав і всіх сил докладав довести й инших до того, 
щоб зацікавили ся тим і розуміли се. Дехто звиняв мене тим, що важ
кі обставини житя, конечність заробітку спонукувала мене кидати ся 
на ріжні поля. Але мені здаеть ся, що тут більше причинила ся моя 
вдача, те горяче бажане —  обняти цілий круг людських інтересів. Мо
же бути, що сей брак концентрації зашкодив мені, яко письменникові 
але у нас довше будуть потрібні такі, як я, щоб розбуджували інте
рес до духового житя і громадили матеріял, обтесаний бодай з грубшого. 
Фундаменти все так будують ся; а тільки на таких фундаментах, на 
таких стінах може з часом здвигнути ся пишне, сьміле склепіпе.

Так отже не для мене се нинішнє сьвято. Я чую, що я  не заслу
жив на него. Але воно наповняє мене радостю, яко симптом, яко знак 
того,, що в широких кругах нашої громади займаєть ся або й сильно 
вже горить тесаме бажане осьвіти, свободи і широкого індивідуаль
ного та громадського розвою, бажане, котрого виразом е мої писаня. 
Вийшовши з самого дна нашого народа, я  стирав ся однакою любовю 
обняти всї його верстви, а нинішнє сьвято є для мене знаком, що у 
нас будить ся, а декуди вже й ярко налає бажане солїдарности з на
шим найменьшим братом. Тільки ненастанна, жива стичність з людьми 
може охоронити наше письменство від манівців; тільки солідарність 
з тилі нашим бідним, сірим, але конкретним братом охоронить нас від 
абстракцій і доктринерства, поведе наш національний розвій простою, 
вірною дорогою.

Ще раз дякую шановній громаді за нинїшний вечір. Здаеть ся не 
потребую обіцювати, що й на далі я  не зійду з тої дороги, якою йшов 
доси. Така вже моя натура, що праці своєї не покину ніколи; се не 
жадне геройство, а просто елементарна сила веде мене сею дорогою, 
сила моєї хлопської крови.

Певна річ, у моїй дїяльности було чимало помилок, —  але хто-ж 
роблячи якесь діло не помилив ся? Та нині я  можу дивити ся на ті 
помилки спокійно, бо знаю, що або мені самому або иншим служили 
вони осторогою і наукою. А щодо себе самого я  завсїди дер
жав ся тої думки: нехай пропаде моє імя, але нехай росте і роівиваєть 
ся руський народ;!

Отсею сбоєю промовою поет вводить нас, українську 
громаду, до своєї робітні. Він вказує на свою працю для 
здвигненя храму культури вкраїнського народа, як на завда
не свого житя, — а на свою письменську, політичну, чи яку 
там ще працю, яко на одну тільки частину цїлости, частину,
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в якій є й твердий ґранїт, але є й меньше трівкі матеріяли. 
Колиб він пійшов одним шляхом, він граніту того призби
рав би більше, але не міг би стати тим будівничим широких, 
трівких основ нашого житя.

Памятник Ваінінґтона у Вашінґтонї (високий 550 стіп).

Так розуміє Франко своє житє і свою громадську діяль
ність та поетичну творчість. Колиж його житє й діяльність 
не плили рівним руслом, то він оправдує се в своїй промові,
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висказаній у веселім тонї на ювилейнім комерсї, що відбув 
ся після концерту, ось-так:

Якби в мене було щонебудь з натури когута, то мені повинен би 
по сегоднїшнім вечері вирости о такий високий гребінь. На які ріжні 
високі гідности мене підносили сегодня! Зробили мене гетьманом, яким 
я  ніколи не був і не хотів бути; зробили мене керманичем, хоч' я, при- 
дививши ся правдививм керманичам на дарабах на Черемоші, зовсім 
не мав би охоти ним бути; зробили мене проводирем, хоч я  любив лише іти 
в ряді, памятаючи добре того Генерала, про котрого Наполеон казав,, 
що коли він іде в ряді, то дуже добрий вояк, колиж на переді —  то 
чистий ідіот. Дістають ся менї від громади компліменти за се, чого в 
мене нема, хоч дай Боже, щоби було; але коли in vino v e ritas , то —  
як  писав колись Танячкевич —  ,,скажім собі всю правду в очи” , нехай 
громада почує компліменти і від мене! Я любив іти в ряді і люблю, 
але —  такого ряду не було... І се було моє нещасте; я крутив ся як 
вівця і замісць іти уже протертою дорогою, сам мусів протирати її. У 
нас було і є замало людий і до найііростїйшої роботи. Се одна хиба 
громади. Друга: у нас уже така вдача, що любимо —  уживши прикладу 
з війска —  свого „Флїґельманна” вічно штуркати, аби схибив з дороги 
і не йшов рівно з другими. Я дізнав сего штурканя безнастанно від 
своїх і чужих. Отеє поштуркуванє і вигіиханє другого не иозволяє нам 
іти рівним рядом. Якби з мого досьвіду я мав подати громаді яку науку, 
то вона була би така, як  у війску: „Р іхтунґ гальтен!” (Рівний ряд!)' 
Бути може, що до 50-лїтного ювилеіо, котрим менї отеє грозили, ми 
навчимо ся того. А покищо на становищи рядового я навчив ся того, 
чого рад би навчити й инших, а то: нічому не дивувати ся, і половину 
чого доброго уважати іллюзією. За 25 лїт роботи досьвід навчив мене 
фільософічного спокою і саме того менї завидують. Звісно, красше було 
би мати инший досьвід. Отеє мої слова правди для громади!”

Антін Крушельницький [Літературні характеристики укра
їнських письменників. І. Іван Франко. (Поезія)].

ЩО МАТИ ПОВИННА ЗНАТИ ПРО АЛЬКОГОЛЬ.

1. Що алькоголь здержуе фізичний та умозий розвиток дитини,
2. Що алькоголь е причиною тупоумности і розеїпнп дит;;ни в школї.
3. Що алькоголь вироблює непослух дитини, зглядом родичів.
4. Що алькоголь є причиною нєрвовости і браку сну.
5. Що алькоголь грозить моральному упадкові дитини,
6. Що алькоголь ослаблює опір слабостям.
7. Що алькоголь продо'вжуе слабість.
8. Що кождий цент замісць на алькоголь ліпше пустити на поправу

їди.
9. Що в більшій части всї умові каліки мають завдячити свій стан 

пиянству своїх родичів і прародичів.
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КОШТИ ДВОРІЧНОЇ ВІЙНИ виносять 
51 МІЛІЯРДІВ.

В містї Копенгаґен (в Данії) заснувало ся товариство, яке має на 
цїли через порівнанє студіювати економічні наслідки війни. Се това
риство опублікувало свій перший звіт в маю 1916 року. В звіті пред
ставлені е видатки теперішної війни.

Числа є недокладні тому, що війна ще не покінчена, і тому, що 
дуже тяжко оцінити деякі її наслідки. Вправдї можливим є ствердити 
воєнні тягарі на підставі буджетів воюючих держав, однак неможливим 
є ствердити вартість шкоди у воєнних матеріялах та шкоду, яку понесли 
землї, на котрих ведеть ся війна. Неможливо є почислити втрати люд
ської енергії, котра має велике значінє в господарстві

Низше подана статистика представляє нам подрібно наслідки війни. 
В тої статистики вже видко, як  страшно відібєть ся європейська війна 
на господарськім поли.

Видатки, після обчислень статистиків, є слідуючі:

Других дванай- Разом за 
Перших дванай- цять місяців двайцять 
цять місяців (що найменьше) чотири місяці

Німеччина ................................  $4,425,000,000 $7,225,000,000 $11,650,000,000
Австро-Угорщина 2,500,000,000 8,125,000,000 5,625,000,000
Бельгія ......................................  60,000,000 ................................ 60,000,000
Бельгія (додаток союзників) 245,000,000 95,000,000 340,000,000 
Болгарія (урядово у війні від

жовтня 1915 р .) .................  25,000,000 125,000,000 125,000,000
Франція 3,200,000,000 4,800,000,000 8,000,000,000
Британія 3,550,000,000 9,125,000,000 12,675,000,000
Італія 800,000,000 1,450,000,000 2,250,000,000
Росія 3,650,000,000 6,750,000,000 10,400,000,000
Сербія .........................................  140,000,000 140,000,000 280,000,000
Туреччина (обчисленя в при- 

ближеню; урядових цифр •
нема) 190,000,000 230,000,000 420,000,000

Разом $18,785,000,000 $33,065,000,000 $51,850,000,000

Урядові дати щодо видатків протягом перших сїмнайцяти місяців 
війни, до січня 1916 року, є такі:
Німеччина ..................................................................................................  $7,125,000,000
Австро-Угорщина 3,800,000,000
Бельгія ......................................................................................................... 60,000,000
Бельгія (видатки союзників) 285,000,000
Болгарія 70,000,000
Франція 4,800,000,000
Британія 7,375,000,000
Італія 1,400,000,000
Росія 6,500,000,000
Сербія ........................................................................... 200,000,000
Туреччина 275,000,000

Разом $31,890,000,000
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Слідуючі таблиці вказують відношене воєнних видатків до держав
ної вартости і податку:

Державний Державний
податок маєток

Німеччина .................................................................. $10,000,000,000 $75,000,000,000
Австро-Угорщина 3,125,000,000 26,250,000,000
Франція 7,300,000,000 58,400,000,000
Британія 11,000,000,000 75,000,000,000
Італія 2,000,000,000 16,000,000,000
Росія ? ?

— 206 —

Разом ................................................................  $33,425,000,000 $250,650,000,000
Річний буджет Привіз 1913 Вивіз 1913

Німеччина ......................................... $875,000,000 $2,700,000,000 $2,525,000,000
Австро-Угорщина 1,125,000,000 730,000,000 394,000,000
Франція 1,040,000,000 1,700,000,000 1,445,000,000
Британія 990,000,000 3,360,000,000 2,675,000,000
Італія 520,000,000 720,000,000 500,000,000
Росія 1,850,000,000 630,000,000 760,000,000

Разом ......................................... $6,400,000,000 $9,840,000,000 $8,499,000,000
Процент видатків за два роки війни в порівнаню з цифрами, зга

даними в горі, є такий:
Державний Державний „ Привіз Вивіз

податок маєток Буджет 1913 1913
Німеччина .......................... 116 16 1.322 432 461
Австро-Угорщина 180 12 498 771 947
Франція 110 14 771 446 562
Британія 112 17 1.280 377 475
Італія 111 14 430 312 453
Росія ? ? 357 1.096 1.319

Разом пересічний процент 120 16 790 514 596 
Сучасні видатки, в ііорівнаню з видатками в попсредних війнах 

протягом половини девятнайцятого столїтя, є такі:
Триване

Війни Загальні видатки війни в днях Денні видатки
1854-1856 $1,750.000,000 730 $2,400,000,000
1866 ....................................  325,000,000 40 8,000,000,000
1870-1871 800,000,000 210 3,800,000,000
1877-1878 1.250,000,000 730 1,600,000,000
1904-1905 .......................... 2,250,000,000 548 4,000,000,000
1914-1915 (від 1. серпня

1914 до 1. січня 1916) 31,890,000,000 518 61,400,000,000
1914-1915 (два роки)........ 51,850,000,000 731 70,800,000,000

Воєнні позички до 1. січня 1916 року виносять:
Довготривалі Короткотривалі

позички позички Разом
Німеччина ......................  $6,175,000,000 $500,000,000 $6,675,000,000
Австро-Угорщина 2,750,000,000 775,000,000 3,525,000,000
Бельгія 60,000.000   60,000,000
Болгарія 50,000,000 60,000,000 110,000,000
Франція 3,025,000,000 2,975,000,000 6,000,000,000
Британія 5,185,000,000 1,900,000,000 7,085,000,000
Італія 425,000,000 575,000,000 1,000,000,000
Росія 1,575,000,000 3,500,000,000 5,075,000,000
Сербія ..............................  200,000,000 200,000,000
Туреччина 165,000,000 165,000,000

Разом $19,245,000,000 $10,650,000,000 $29,895,000,000
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Позички невтральних держав, спричинені війною: 
Довготривалі Короткотривалі

позички позички Разом
Данія $35,000,000 .....................  $35,000,000
Греція ............................................................... 35,000,000 35,000,000
Норвегія .......................... 10,000.000 10.000.000 20.000,000
Голяндія (з Індією) 142,500,000 65,000,000 207,500,000
Румунія .....................  60,000,000 60,000,000
Швеція ................... . . . .  40,000,000 5,000,000 45,000,000
Швайцарія 35,000,000 35,000,000

Разом $262,500,000 $175,000,000 $437,500,000

Загальна сума позичок європейських держав підчас війни виносить:
Довготривалі позички ............................................................................. $19,507,500,000
Короткотривалі позички 10,825,000,000

Разом $30,332,500,000

Слідуючі цифри вказують державні довги європейських, держав і 
проценти від тих довгів:

\ д о В г и П Р 0 ц Е Н Т И
До 1. цьвітня До 1. сїчня

Воюючі держави Перед війною 1916 Перед війною 1916
Німеччина ................. .$1.250.000.000 $12.250.000.000 $42.000.000 $245.000,000
Австро-Угорщина 3,750,000,000 9,000,000,000 160,000,000 395^000,000
Бельгія ........................ 600.000.000 ?
Болгарія 240.000.000 Я80 000.000 15.000.000 18.500.000
Франція 6.000.000.000 14.600,000.000 265.000.000 500.000,000
Англія 3,535,000,000 14,500.000,000 122,500.000 440,000,000
Росія 2,850,000,000 4.600.000,000 230.000.000 540.000.000
Італія 85.000.000 125,000.000
Сербія ........................ ‘І85,000.666 ‘460.000,666 11.800.000 21,000,000
Туреччина ................. . 700,000,000 ? 50,000,000 60,000,000

Невтральпі держави
Данія 105.000.000 145.000.000 3.500.000 5,000,000
Греція ......................... 250.000.000 325.000.000 Ю.ОООІООО 13,000.000
Норвегія 100.000.000 125.000,000 3.500.000 4.500,000
Голяндія 485.000.000 16.500.000 26.000.000
Румунія 365.000.000 ? 1 19.000.000 23.000.000
Швеція ...................... , 180.000.000 240.000.000 | 6.500.000 8,500,000
Швайцарія 30,000,000 75,000,000 | 2,000,000 2,500,000

Звіт товариства в Копенгаген вказує, що державний довг Німеч
чини перед війною виносив $ 1 .250 ,000 .000 , однак він не обіймав довгів 
ріжних держав, як і належать до Німецького Союза. Довги сих держав 
виносили перед війною около $4 .200 ,000 .000 . Француський економіст 
Тері обчислив, що до 1. сїчня 1916 і). довг союзних німецьких країв 
збільшив ся о $5 .000 ,000 .000 , отже треба $9 .200 ,000 .000  додати до 12 
мілїярдів довгу Німеччини. Тодї державний довг Німеччини зросте в при- 
ближеню до величезної суми 21 мілїярдів.
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д е р е в а .
Природа є незрівнана в своїх творах. Деко'ли стрічає чо

ловік такі дива, що розумом годї йому їх розібрати. До та
ких див належать ріжні ростини. Так на приклад на острові 
Мадагаскар, коло Африки, росте дерево, зване „деревом по- 
дорожних” Воно дає чоловікови відпочати і достарчає уму- 
ченому та спрагкеному подорожному води, хоч довкруги 
нема ніякого жерела нї криниці.

Се дерево має вигляд великого вахляра, з тяжкою, не
поворотною ручкою. Пень дерева виростає до ЗО стіп висо
ти, а там вже виростають з нього на всі сторони листки. Во
ни є довгі на 8 стіп, а бадилє кождого листка довге на 6 стіп. 
На кождій галузи находить ся около 24 листків і вони роз
простирають ся як отвертий вахляр.

Підчас горячої пори, коли всюди всьо висхне, подорож
ний, чи тубилець може навертіти пень в тім місци, де почи
нають ся галузи і тоді виплине з нього чиста, здорова і сьві- 
жа вода, а така зимна, неначе би походила з жерела.

Однак се дерево має ще й инше призначене для тамош- 
них мешканців. З листя дерев роблять мешканці стріху для 
своїх деревляних домів. Бадилє з листя уживають на будову 
стін, або крокв. В середині хати стіл зроблений з листя, а 
навіть тарілки на столі також вироблені з листя.

У Венецуелї, в Полудневій Америці, росте „молочне де
рево” Воно росте на скалах, де ніщо инше не вдаєть ся. Йо
го листки подібні до шкіри. Коли пень дерева навертіти, то 
з нього випливає сіре молоко, досить густе, яке має доволі 
приємний бальсамовий запах.

Мешканці збирають ся довкола тих дерев рано зі схо
дом сонця з великими збанками і „доять” тоді дерево. В по
луднє, під впливом горяча, молоко кисне і гіркне. Коли се 
молоко зіставить ся на вільнім воздусї, воно твердне неначе 
Гума і тоді можна його смоктати, як звичайну гуму в Аме
риці. Коли подорожний заблудить в ті околиці, то йому 
стає дивно, як побачить дерева з понатиканими рурками, на
че бочки з пивом. Сі рурки мають завертки, щоби молоко 
не витікало без потреби.

Инше дерево, зване „масляним деревом”, росте в серед
ній Африці. З його соку виробляють тамошні мешканці ма
сло, яке смаком нагадує зовсім масло зроблене з коровячого 
молока. Се масло може стояти цілий рік і не зіпсуєть ся.

Ще инше замітне дерево росте на острові Фі-еро, що 
належить до групи Канарійських островів. Сей остров є такий 
сухий, що там нема навіть потоків і тому нема води. Меш
канці мусять чим иншим гасити свою спрагу. На однім родТ' 
дерева ростуть довгг і вузкі листки, які зеленіють через ці
лий рік. Диво сього дерева полягає в тім, що понад ним
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взносить ся безнастанно мрака. Ся мрака скроплюєть ся і 
опадає на листє, а з листя капає кроплями на землю під де
ревом, де повстають малі кернички, наповнені водою. Лише 
завдяки сьому „дощевому дереву” можуть там жити люди; 
є їх там небогато, бо одиноке жерело води є власне отсї до
щеві дерева. Коли би їх не було, то люди не могли би там 
мешкати взагалі.

На Фльоридї росте „миляне дерево”, перещеплене сюди 
з Японії. На нїм ростуть ягоди, які мають барву жовтого 
мила. Сї ягоди, зварені разом з чорним насїнєм, дають зов
сім добре мило.

Ще й друге чудне дерево росте на Фльоридії. Є се „чарів
не дерево” Належить воно до карловатих деревець, є зав
грубшки рамени дорослого чоловіка, а висота його виносить
8 стіп. Воно має дуже богато галузий і галузок, його листє 
сьвітить в ночи так ясно, що сьвітло можна бачити з відда- 
леня одної милі, а під самим деревом можна читати друко
вану книжку або газету. Коли листком з сього дерева по
терти руку, то рука видає такесаме сьвітло, але зате листе 
тратить його зовсім.

Одиноке в своїм роді дерево находить ся на острові 
Ґоа, недалеко Індій в Азії. Тамошні мешканці називають йо
го „зажуреним деревом”. Ся назва походить відси, що в 
день се дерево вяне, а скоро лише надходить ніч, воно сей
час приходить до житя, починає цвисти, а його листє отви- 
раєть ся широко і випростовуєть ся. Та скоро лише зі схо
дом сонця покажеть ся луч сьвітла, дерево корчить ся, ли
сточки з цьвіта опадають і воно починає наново сумувати.

На пустині в Нубії (в Азії) росте „дерево свищуче”. 
Скоро лише подує вітер, воно видає звуки подібні до гри на 
флєтї і сї звуки розходять ся по пустини неначе які чудові 
мельодії. Тамошні мешканці впевняють, що на тих дере
вах мешкають духи небіщиків, які по смерти співають свої 
жалібні пісні. Однак учені люди кажуть, що сей свист похо
дить від сього, що в сїм дереві жиє богато черваків, які 
вертять діри, а коли вітер подує, то грає на тих дірках як 
на сопілці.

В Японії росте „дерево димляче” Воно було би зовсім 
незамітне, коли би не те, що звичайно над ним взносить ся 
дим так, неначе би пень дерева був комином. Причиною 
сього є те, що під впливом сонця дерево парує, а тодї пара 
мішаєть ся з иншими визївами дерева і се виглядає як дим.

На острові Цейльон, коло Індій в Азії, є дерево, зване 
„яблінка Еви” Дивний є овоч сього дерева. Зверха дуже 
гарний, темно-червоний, а в середині сочистий, як помаран
ча. Однак з одної сторони виглядає сей овоч надкушений 
і то так, що зовсім виразно пізнати сліди зубів. Се яблоко 
є великою отруєю. Мешканці Цейльону впевняють, що се є 
той „овоч знаня доброго і злого”, який вкусила Ева в раю 
за намовою вужа.
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На підставі статистиків: Тукера, Джервіса, Мейо-Сміта, В. Ф. Віл- 
кокса й инших прсдставляеть ся населене Злучених Держав в той спосіб:

Цїле біле населене Злучених Держав після ста
тистики з 1910 р. виносить . . . .  81 ,731 .657  

Анґлїйцїв з уродженя або походженя разом зі
Шкотами й Велшами є 24 ,750 .000

Німців з Голяндцями 21 ,600 .000
Ірляндцїв .........................................................  15,250.000
Скандинавців (Шведів, Норвежців і Данцїв) . . . 4,000.000^
Французів (разом з канадійськими Французами) 3 ,000.000
Італійців .........................................................  2 ,500.000
Жидів (половина з них недавно прибула з Росії) 2 ,500 .000
Еспанцїв ............................................................  2 ,000.000
Австрійських Славян (Чехів, Словаків, Моравцїв,

Украшцїв і т. д . ) ...........................................  2 ,000.000
Російських Славян і Ф ін л ян д ц ів ......................... 1 ,000.000
Поляків (тих, що недавно прибули) 1 ,000.000
Мадярів (що недавно прибули) 700.000
Балканських народів 250.000
Всіх; инших .........................................  1 ,181.957

Кромі тих записано в 1910 р. такі народності!:
Нїґрів 9 ,827.763
Індіян ................ . ........................................... . .  265.683
Китайців (Хінцїв) 71.531
Японців 72.-157
З повисшого зіставленя бачимо, що отея статистика не є докладна. 

Нема там докладно вичислених недержавних національностий. На се не 
звертав уряд давнїйше уваги і тому, тепер тяжко є зіставити докладну 
статистику.

O C = s= D O O C = S= D O

ЯК ПЕРЕРВАТИ ЖУРБУ.

Чоловік часто журить ся, а се не дає йому нї спати ні 
працювати. Коли на тебе нападе хвиля журби, не піддавай 
ся їй, бо се дуже шкодить здоровлю. В такім випадку ста- 
рай ся порадити собі в той спосіб:

Звільни свою одїж; положи ся так спокійно, як лише 
можеш на довжину цілого тіла. Замкни свої очи на кілька 
мінут; підійми свої руки поволи в гору і спокійно спусти їх 
назад та положи понад головою. Опісля починай віддихати 
глубоко і довго. Коли спробуєш сеї працї через пять мінут, 
будеш спосібний знова до умової працї. Але до такого спо
чинку треба себе приневолити.
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НАЙБІЛЬШЕ МІСТО НА СЬВІТЇ.

Кождого четвертого року прибуває містові! Ню Йорк стільки насе
лена, скільки має загалом Бостон або Ст. Jlyic. Само місто Ню Йорк 
може поставити таку армію, як  цїла держава Мексико.

Ню Йорк —  се найбільше жидівське місто на сьвітї. Ню Йорк е 
рівночасно найбільшим ірландським (айришським) містом. Тут живе 
674.725 людий, в котрих пливе ірландська кров. В нїм мешкае також 
723.335 Нїмцїв, 306 .422  бувших австрійських горожан і 735 .447  був
ших підданих російської держави.

Ню Йорк видав минулого року з міської каси 424 ,662 .455  доларів 
і 6 центів. Розхід виносив 4 .000 доларів більше нїж прихід. Довг Ню 
Йорку виносить 1 .361 ,483 .821  доларів 28 центів, значить довг міста е 
більший о 250 мілїонів від довгу Злучених Держав, а шість разів біль
ший від загального довгу трох найбільших міст Америки: Бостону, Філа
дельфії і Шікаґо.

Довжина водопроводів в місті виносить 3.087 миль. Сї рури достар
чають 170 мілїардів ґальонів води на день. Проект наводнена найбільшої 
пустині на сьвітї, Сагари, подає запотребо'ванє лише 80 мілїонів ґальонів 
води.

Нюйорська поліція коштує на рік 16 ,241.323 доларів. Полісменів 
е 10.764. На огневу сторожу видає місто 9 ,719 .945  доларів.

Кождого дна переїзджає через нюйорські зелїзничі стації 290 
тисач людий. Зелїзничі дороги, що кінчать са в Ню Йорку, виносать 
45.323 миль. Вони становлать 18 процент усіх зелїзниць в Злучених 
Державах.

Що ЗО мінут закладаєть са в Ню Йорку нова бізнесова компанїа, 
а що 45 мінут банкротує одна компанїа.

Що 4 мінути родить са в місті одна дитина, а на рік родить са 
150 тисач дїтий.

Фабрик в Ню Йорку є 38 тисач, а їх  вартість виносить 1 ,800 ,000 .-
000 доларів. Вартість матеріалів, вироблених на р ік  в тих фабриках, 
оцінюють на 2 .900 ,000 .000  доларів. В Ню Йорку переводить са 21 про
цент усіх грошевих операцій цілої Америки. Банки мають 216 ,157 .000  
доларів закладового капіталу, а в них находить са щадничих вкладок на 
суму 5 .377 ,461 .797  доларів.

Улицами міста переїздить або переходить щоденно 4 ,969 .680  людий.
В місті є 198 парків, ак і займають 8.615 акрів землі. Готелів є 

1 .500, театрів 256 і 600 ріжнородних місць, де люди можуть в ріжний 
спосіб забавити са.

Церков в Ню Йорку є 1.525 з 1 ,709.240 парохіанами. В школах 
учить са 802.575 дїтий під проводом 20.065 учителів і учительок.

Шпиталів є 102 з 21 .858 ліжками. Почтових урадів є 31. Сї* 
уради дістають на рік 73 ,825 .000  доларів і видають 18 ,915 .212  дола
рів. Через них переходить 109.480 тон почтових пересилок.
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Американські церкви не зростали так дуже в 1915 роцї, як се було 
в ноцередних роках. В роцї 1914 приріст вірних у всіх церквах виносив 
782 тисяч голов, а в 1915 р. приріст був о 653 тисяч голов більший. 
Сї цифри подає федеральна рада христіянських церков в Америці.

Хоч приріст в 1915 році був слабший, то се не перестрашує цер
ковних провідників. І давнїйше бували роки, в яких церкви не розвивали 
ся. В роках від 1890 до 1915, отже протягом чверть столїтя, загальний 
приріст вірних виносив 91 процент. Є се більший зріст від зросту числа 
населеня в Америці. Протягом 25 літ 7 великих церковних орґанїзацій 
зросло далеко скорше, нїж пересічно зросло населене.

Вправи Української Сїчової Сотні, ч. 51, в Алситавн, Па.

Римсько-католицька церква зросла о, 125 процент. Лютеранський 
загальний синод виказує приріст о 116 процент, а лютеранська сино
дальна організація зросла о 130 процент. В тих трох випадках можна 
сказати, що приріст належить завдячувати в значній мірі іміґрації.

В инших чотирох організаціях іміграція не грала мабуть важної 
ролі. Полуднева пресвитеріянська церква (біла) зросла о 116 процент, 
полуднева баптиська (біла) о 111 процент, організація учеників Христа
о 113 процент, а єпископальна церква о 96 процент. Зріст всіх инших 
дійсно важних релігійних орґанїзацій виносив меньше ніж пересічно*
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значить мсньше ніж 91 процент, однак у всіх випадках сей зріст був 
більший ніж 37 процент, а здсбільша виносив понад 50 процент.

В 1915 році було 7 великих організацій, яких приріст виносив по
над мілїон членів. Ось їх цифри:

Ґпмо-католики ..................................................... 14,079.000
''Методисти (16 організацій разом) 7,472.000
Баптисти (15 відтінків) ..................................  6,307.000
Лютерани (21 організацій) 2,434.000
Пресвитеріяпи (12 відтінків) 2.104.000
Ученики Христа (2 відтінки) 1,522.000
Епнскональні 1,051.000

Подиву гідний зріст організації учеників Христа. Коли би хто в 
Европі читав американські книжки і Газети, то міг би судити, що епи-

Бр. св. 0. Николая, відділ 369 У. Н. Союза, в Палмертон, Па.
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скопальних е десять разів більше ніж учеників Христа. А зріст сеї 
організації є майже о половину більший ніж єпископальних.

Дивна є нерівність між иншими релїґійними ґрупами. Квакри є за
гально звісні, хоч їх  число доходить лише до 120 тисяч голов.

Визнавцїв „Христіянської науки” е всього на всього 85 .000 , мимо 
сього, що їх  чути і в літературі і в часописях.

Унїтаріян е 70 .542 ; їх  піддержує від упадку славний проповідник 
Вілли Сондей.

Кромі тих є ще 1.043 голов секти „Ш венкфельдерів” . Швенкфельд 
був німецьким протестантським проповідником, що жив в часах Лютра і 
був більшим протестантом ніж сам Лютер. Він не має „вірних” в своїм 
власнім краю, лише має згадану малу горстку в Америці.

УГОРСЬКА КОРОНА.
Угорська корона, котра має походити ще від першого христіян- 

ського угорського короля, св. Стефана, має дуже романтичну історію. 
Пятьдесять королів коронувало ся нею протягом вісімсот лїт. Останний 
коронував ся нею австрійський цїсар а угорський король, Франц Йосиф. 
Коли в 1848 році вибухла угорська революція, тодї десь щезла корона 
св. Стефана. Кажуть, що Людвик Кошут, провідник революції, продав 
дорогоцінні каміні з корони Туркам, аби в той спосіб дістати гроші на 
революцію. Тоді також щезли золоті обручі з корони.

Через пять лїт опісля шукала комісія за слідом, де могла подіти 
ся корона. Тодї один Мадяр, коли йому дали запоруку цілковитої нети- 
кальности, заявив, що він відкриє сховок народної сьвятости. Він запро
вадив комісію до міста Оршови над Дунаєм (на границі Сербії) і по
казав місце, де корона була схована під корінем дерева. Сам Кошут мав 
її там сховати на час революції, щоби не дістала ся у ворожі руки.

НЕПОТРІБНИЙ ВИДАТОК.

Вісїмдесять вісім мілїонів ґальонів горівки вироблено останного 
року в Злучених Державах. Хто її випив?

Пятнайцять мілїярдів і<иґареток виробили американські фабрики? 
Хто їх скурив?

Трийцять два мілїони фунтів табаки випродукували в Америці. 
Хто її зужив?

Сто двайцять мілїонів фунтів тютюну до куреня приладжено в Злу
чених Державах останного року. Хто то так зі смаком курив люльку?

Вісім і пів мілїярда циґар запакували дівчата останного року в 
скриночки у всіх фабриках Америки. Хто то скурив ті циґари?

Пів мілїярда ґуми до смоктаня випродукували фабрики останного 
року. Хто то зісмоктав її?

Подумай над тим, яку часть з того всього зужив ти? Кілько ти 
за се заплатив? Яка користь з того?
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НАЙСТАРШИЙ ОРГАНІЗМ.
В національнім парку Секвоя в. Каліфорнії е дуб, названий „деревом 

Генерала Шермана” Його відкрив в 1879 році стрілець Джеймс Вол- 
вертон і назвав його іменем заслуженого американського патріота, 
Генерала Шермана,

Сей дуб має 280 стіп висоти; його обвід в долині виносить 103 
стіп, найдовший промір 36}4  стіп, а його галузи є 100 стіп понад по
верхнею землі.

Дерево Шермана е дуже старе. Воно мало вже 2.000 лїт в тім часі, 
коли народив ся Христос. Тоді, коли Жиди виходили з Єгипту, сей 
дубок міг мати вже около 30 стій висоти. До нині стоїть сей дуб цілий 
І якимсь чудом не знищила його доси нї буря нї грім.

Тов. „Любов”, від. 370 У. Н. С., в Ню Гейвеи, Конн., заложеие 2. жовтня 1913 р.

НАСЕЛЕНЄ ЛОНДОНУ.
Найбільше європейське місто є Лондон в Анґлїї. Після обчисленя 

з 1911 року його населене виносило 5 ,173 .064 . Є се населене так 
званого „більшого Лондону” , разом з передмістями. „Меньший Лондон” , 
зн ачи ть 'та  часть міста, котра е обовязана до „реєстру” щодо смертно- 
сти, числа уроджень і т. п., має 4 ,521 .685  мешканців.
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АФОРИЗМИ.
■ / Книжка для чоловіка се тесаме, що компас для ко
рабля. Вона вказує йому правдиву дорогу серед океану 
житя і хоронить його від підводних скал, котрі можуть 
згубити чоловіка на його житевій дорозї.

Хто знає других людий, сей розумний; хто знає себе 
самого, сей просьвічений. Хто побіджає других, сей силь
ний; хто самого себе побіджає, сей хоробрий. А той, хто, 
вмираючи, знає, що він не пропаде, є вічний.

Той, хто не виповняє того діла, до котрого він почу- 
ваєть ся, лише длятого, що воно видаєть ся йому малим, 
обманює самого себе. Він невиконує його не длятого, що 
воно мале, але длятого, що воно для нього завелике.

Чоловік просьвічений, але безхарактерний, є шкід
ливий длятого, що уживає на зло тих средств, котрими 
розпоряджає. Чоловік характерний, але необразований, є 
шкідливий длятого, що мимо добрих намірів поступає 
криво і псує всю справу.

Впертість є варт похвали, коли розходить ся о по
сунене справи наперед, а не о топтане на однім місци.

Музика є найдоступнїйша зі всіх штук длятого, що 
її меньше треба ловити думкою нїж инші штуки.

Можна удавати богатого, знатного, веселого, — але 
не можна удавати розумного.

Ми вміємо бути фільософами при осуджуваню дру
гих, але ніколи при осуджуваню себе.

Обширне знане, привичка до думаня і благородні 
чувства — все те необхідне для того, хто хоче бути обра- 
зований в повнім значіню сього слова.

Треба довго жити, щоби дечого навчити ся.
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ЖАРТИ.

В суді.
Судія: — Ваша провина доказана. Пять сьвідків зізнали, 

.що бачили, як ви крали пшеницю.
Обжалуваний: — Алеж, прошу пана судії, я поставлю 

десять сьвідків, котрі того не бачили.
—о—

На поліції.
Полїсман припровадив на полїційну ста.цію Петра.
— Яка його вина? — питає інспектор полїсмана.
— Він отворив коршму вже о третій годині рано.
— Деж його коршма? — питає інспектор.
— В тім то й біда, — каже полїсман — що він не має 

своєї коршми і отворив чужу.
—о—

Так було би ліпше.
Кавалер до молодшої сестри своєї нареченої:
— Я тебе поцілую, Ганю, а ти йди і скажи Маруси, що 

я приніс для неї чоколядки.
Ганя: — А я волїла би, щоби ви сестру поцілували, а ме

нї дали чоколядки.
— о—

Подвійна страта.
— Кажеш, що наш Панько помер, не оставивши анї о- 

дного цента. Як то могло бути?
— Цілком просто: робив маєток і стратив здоровлє, а 

відтак ратував здоровлє і стратив маєток.
—о—

По весїлю.
— Я важу 155 фунтів, а кілько ти важиш?
— Разом з жінкою точно 270 фунтів.
— Але кілько сам, важиш, без жінки?
— О, даруй, сього я не знаю. Я тепер важу ся спільно 

з жінкою...
—о—

Хитра дитина.
— Мамо, ви казали, що я повинен старати ся все робити 

других щасливими.
— Так, синочку.
— Мамо, я знаю малого хлопчика, котрого я міг би уща

сливити, коли би я мав пять центів.
— Що се за хлопець?
— Се власне я, мамо.
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О Д И Н О К А  У К Р А Ї Н С Ь К А
авторизована і бондована публична

КАНЦЕЛЯРІЯ НОТАРІША У ФІЛЯЛЕУІЬФІЇ.
Полагоджуе старокраєві справи, (всякі документи по
тверджує через дотичні КОНЗУЛЯТИ) і відсилає за по
середництвом Генеральних КОНЗУЛЯТІВ АМЕРИКАН
СЬКИХ У ЛЬВОВІ, ВІДНИ, БЕРЛІНІ, ПЄТРОҐРАДЇ, ЛОН

ДОНІ, ПАРИЖИ і т. д.
Має заступство Австро-Угорського Банку державного у 
Відни і Будапешті, а також філію мілїонової американ
ської Компанії „АДАМС ЕКСПРЕС КОМПАНИ”, через 
котрі пересилає гроші до старого краю скоро, безпечно

і певно.
КУРС ТАНЩИЙ, ТОЖ НЕ ДАВАЙТЕ СЯ ОШУКУВАТИ. 
Занимає ся вишукуванєм позісталих родин в старім краю 

через властиві Уряди в кождій державі.
Продає ‘ і купує ЗАГОСПОДАРОВАНІ ВЖЕ ФАРМИ у 

всіх стейтах Злучених Держав.
Поради всякого рода даром. Пишіть або голосіть ся до:
Т I HRYfFY ГО 329 South 4th street, =і .  J . n n i t L I  ------ PHILADELPHIA PA

TEL. BELL: LOMBARD 25--93. ---------- Г  H I L f t U L L r  П І П ,  Г  П .

ЧИ ЗНАЄТЕ,
Щ О  КАСІЄР У. Н. СОЮЗА

АЛЕКСІЙ ШАРШОНЬ
ПОСИЛАЄ ГРО Ш І ДО КРАЮ

—  і м а в  — *

ДОБІРНУ ҐРОСЕРНЮ
товар сьвіжий, продає дешево але лише 

за готівку.
524 PINE & FRANKLIN STS., SHAM0K1
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...ГРОШІ...

висилаємо гроші до старого 
краю по найнизшім курсї і з цілковитою 

гваранціею.
Щадіть Ваші гроші в нашім Банку, де 

вони є зівсїм певні. 
Ш ИФКАРТИ ДО І ЗІ СТАРОГО КРАЮ. 
Опоряджуємо всякого рода контракти 

і документи нотаріяльні.
Банк той істнує уже 34 роки і є під 

державною контролем).

Е  А Н І С

LEDERERA
55 Ave. В ріг 4=ої улицї, New York.
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РОДИМЦІ! Кождий цент виданий в чужі руки, зміцняє силу наших во
рогів! Тому зважайте на клич: „СВІЙ ДО СВОГО” !

Родимці: Памятайте на се, що перед тим нїм хочете удатись до 
чужинцїв з якою небудь справою, котрі звичайно не знають о що Вам 
розходить ся, то наперед удайте ся до

Старої і кождому не від нинї знаної фірми та 
— УКРАЇНСЬКОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ І А ҐЕН Ц ІЇ.=

С. Ш И Н І В А Х Л  ко.. в г е н
Котра залагоджує скоро, дешево і совісно слїдуючі справи: 

ВИСИЛАЄ ГРОШІ до Галичини, Росії та других частий сьвіта в дуже 
короткім часї і в дуже низкій цїнї. Єсли хочете вислати гроші до краю, 
пишіть сейчас на нашу адресу, а ми вишлемо Вам всї наші цінники 

та другі інформації в тій справі.
ШИФКАРТИ до краю і з краю на всї лїнїї і на найлїпші ЕКСПРЕСОВІ 
кораблї по дуже дешевих цїнах; в тій справі пишіть наперед по розклад 

їзди і другі інформації.
ХОЧЕТЕ УЛЬОКУВАТИ СВОЇ ГРОШІ В ДЕРЖАВНИХ ЩАДНИЦЯХ, 
чи то в старім краю чи в Америцї, то пишіть по інформації, яких Вам

радо удїлимо.
ХОЧЕТЕ НАБУТИ СВОЮ РЕАЛЬНІСТЬ ТУТ В АМЕРИЦЇ, то є фарму 
або дім тано і на легкі сплати, в тій справі удавайтесь до нас особи

сто або листовно.
НАША КАНЦЕЛЯРІЯ виготовлює всї правні нотаріяльні документи, ви
робляє пашпорти, колєктує спадки і довги, виготовляє повновласти купна 
і продажи та всякі контракти, котрі є правно затверджені через аме

риканські і старокраєві власти та консуля.
Тисячі наших Родимців є задоволені з нашої обслуги, то чомуж би 

Ви не мали удатись до нас? Просимо незабути нашу адресу.

MILANOWYCZ & WEIL CO.,
193 GRAND ST., JERSEY, CITY, N. J.
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Unger & Snyder
АДВОКАТИ

Заступають у всяких 
справах судових і 
репрезентують добрі 
асекурації від огню.

241 Spruce Street, 
SHAMOKIN, P A .

ПЕРШОРЯДНА АПТИКА І ДРОҐУЕРІЯ.
Приготовляємо лїки після лікарських рецепт скоро і по низькій цїнї. Маємо 
на складі ріжного рода патентовані лїки так американські як і старокраєві. 
Кромі сего можете у нас дістати ріж ні перфуми, пудер і взагалі все, що 
входить в обсяг аптики і дроґуерії. Наша аптика істнує уже ЗО лїт в Ню 
Йорку, Н. Й. — Просить ся всїх Українців з Ню Йорку і околицї памя- 
тати на нашу адресу і в потребах до нас звертатись з повним довірєм. 
У нас розмовитесь по українськи. — Наша адреса:

D R U G  S T O R E ,
34 RIVINGTON ST., NEW YORK, N. V.

Lloyd і Kopyscianski
АДВОКАТИ

Одинока русько-польсько-сло- 
венська фірма адвокатська 
в містї Шакомін. З&ймаєсь 
справами гіпотечними реаль- 
ностий і асекурацією від огню. 
До всїх європейських справ 

затрудняємо європейського 
адвоката.

5— 7 Е. Independence St., 
SHAMOKIN, PA.

(Напротив Opera House)

THE GUARANTEE TRUST AND DEPOSIT 
COMPANY OF SHAMOKIN, PA.

Уділяє пожички і принимае депозити. За= 
нимаесь адміністрацією маєтків звичайних 

і сиротинських.
ПЛАТИТЬ 3 %  ВІД  ДЕПОЗИТІВ.

Кап італ.................. т____  $125.000.00
Надвижки 240.000.00
Депозити ........................ 1,000.000.00
Фонди опікунчі 118.000.00

С. G. LEADER, President, Е. 0. SEILER, Vice President,
E. M. LEADER, Secretary, HENRY L. LEAM, Treasurer.
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D im e  T r u s t  &  Safe  D eposit  C o m p a n y ,
Shamokin, Pa.

A K T И В A:
На позичках і

і льокаціях $794,397.64 
Банковий дім 113,979.42 
Готівка і резерва 114,936.16

З О Б О В Я З А Н Я :
Капітал $125,000.00
Надвишка 125,000.00
Нероздїлені зиски 38,518.92 
Всякі депозити 734,794.30

$1,023.313.22$1,023,313.22

fS T  Платить 3 %  від депозитів. ■=|£&
У рядники Б анку:

F. P. LLEWELLYN, President, W. A.- GEISE, 2nd Vice President, 
W. C. HACK, 1st Vice President, JOHN L. SHEEF, Treasurer.

КОЛИ ПОСИЛАЄТЕ ГРОШІ СВОЇМ РОДИНАМ ДО Р ІД 
НОГО КРАЮ, ТО ПОСИЛАЙТЕ ЇХ  ЛИ Ш Е Ч ЕРЕЗ  „А- 
МЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ БЮРО” . Адреса така : 
A M ER IC A N  U K R A IN IA N  EXC H A N G E, 520'Е. 6th ST., 

N E W  Y O R K  C ITY .

Український музикант 
і дірігент

ПАВЛО КЕЛИЧАВА
ДОСТАРЧАЄ МУЗИКИ НА 

КОНЦЕРТИ, ПРЕДСТАВЛЕНЯ, 
БАЛІ, ПІКНІКИ, ПОХОДИ І 
ВЕСІЛЯ. — ДАЄ ЛЄКЦІЇ НА 
ВСЇХ ІНСТРУМЕНТАХ, СМИЧ

КОВИХ І ДУТИХ. — Адреса:

P. Kelechawa,
138 MORRIS ST., 67 GREENE ST., 

JE R S E Y  CITY, N. J.
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S H A M O K I N  B A N K I N G  C O M P A N Y ,
SHAMOKIN, PA.

W. C. McCONNEL, President, T. J. MULLEN, Vice President, 
D. W. HEIM, Cashier. 

Закладовий капітал $100.000.00. 
Вплачений капітал $50.000.000. 

Надвижка $93.000.00. 
ПЛАТИТЬ 3 %  ВІД ЧАСОВИХ ДЕПОЗИТІВ.

Скора і старанна обслуга у всїх банкових функціях. —  Наймоднїйше уря
джений і ведений після найліпших метод і удогіднень.

УДЇЛЯЄСЬ РАДО ЧЕКОВЕ КОНТО ДЛЯ КОРПОРАЦІЙ, ФІРМ І ПООДИ
НОКИХ ЛЮДИЙ.

ВИ M/*e,TF ГАРНЕ ЛИЦЕ, ВИ МАЄТЕ Г/ФЧ£ ЛИЦЕ,
АЛЕ ЯКИЙ ВАШ НІС?

перед потім
В тім часї і віцї, Ви повинні рішучо дбати про Ваш вигляд, коли хочете по

користуватись житєм. Не лише для власного вдоволеня Ви повинні виглядати 
повабно, але памятайте на те, що на сьвітї судять Вас, в більшій части, по Ва
шім виглядї. Тому старайтесь виглядати повабно, бо инакше пошкодите своїй 
власній долї! На Вашім виглядї залежить Ваші невдачі або неводженє в житю. 
Якоюж повинна бути Ваша доля? Мій апарат ,,Trados“  (модель 22) уформовує 
негарної форми носа без ніякої операц.ї скоро, безпечно і тревало. Не долягає 
в нічім і не перешкаджає у Вашім деннім занятю. Пишіть сейчас по безплатну 
книжочку, яка розкаже Вам як перемінити негарну форму носа без коштів на 
случай Вашого невдоволеня.
М  T R IL E T Y , Face Specialist. 601 Ackerman Bldg., Binghampton, N. Y.

D R . M . W I L K E S
СПЕЦІЯЛЇСТ-ЛЇКАР ПОСЇДАЮЧИЙ 20-ЛЇТНЮ ЛІКАРСЬКУ ПРАКТИКУ.

(Говорить по українськи).
Лічить в с я к і  недуги мущин і женщин з знаменитим успіхом. —  Кождий хто 
потребує лікарської помочи, може прийти до мене а найде пожадану поміч 
і пораду. Моя 20-лїтна практика в ріжних шпитальних заведенях і в моїм 
офісї, є запорукою певного успіху для жадаючих лікарської помочи.
А дреса о ф іс у : 56 R iv in g to n  S t., New Y ork C ity. 
Адреса мешканя: 107 Rodney St., near Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
Години принять: від 8 до 10 рано, від 1 до 3 і від 6 до 9 вечером.
Телефон офісовий : 5836 Orchard. Телефон до дому : 3458 Williamsburg.
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ВАМ БЕЗП ЕРЕЧН О  ВІДОМО, ЩО 
НАША Ф ІРМ А ВИРОБЛЯЄ ВСЯКІ 
РІЧИ  БЕЗ ЯКИ Х  ВАШ І БРАТ
СТВА ЧИ ТОВАРИСТВА НЕ МО

ЖУТЬ ОБІЙТИСЬ.
І тому коли Ваше Братство чи Това
риство потребує народного або аме
риканського прапора, церковних хо
ругов, лент, відзнак, шапок або ин- 
ших річий, то зверніть ся до нас з за- 

мовленем.
МИ Є САМІ ФА 
БРИКАНТАМИ І 
ТОМУ У НАС Д І
СТАНЕТЕ ДО

БРУ РОБОТУ, А
м а т е р ія л  л їп ш и й  і в  д е ш е в 
ш ій  Ц ЇН Ї ЯК Д Е И Н Д Е ...............

Як звісно, що кожде Товариство чи Братство потре
бує все до публичних виступів чи то до походу, па
ради, чи на пікнїки і прогульки або на инші урочи- 
стости виступити з своїми прапорами, відзнаками 
і лентами та в шапках. —  Просимо щиро всїх Укра
їнців удаватись до нас з повним довірем, бо ми ру- 
чимо за тревалість і красу замовлених у нас річий.
Ми уділимо Вам всяких інформацій і вишлемо Вам сей- 
час наш катальоґ з взірцями і подамо Вам докладну 
ціну. Не відкладайте але пишіть на адресу:

EAGLE REGALIA COMPANY,
115 NASSAU ST., NEW YORK CITY.

Панове Секретарі і Урядники 
Товариств • Братств!
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ГАВРИЇ/І МАЛИНЯК
W H O L E S A L E

cor. Franklin & Spruzheim Sts., 
SHAMOKIN, PA.

Має завсїгди на складї 
сьвіже пиво в великих 
і малих бочілках з най- 
лучших броварів, як та
кож найліпші горівки 
і лїкери. —  Свій до 

свого!

SHAMOKiN LUMBER 
AND MFG. CO.

REITZ BROTHERS
corner Clay and Franklin Sts., 

SHAMOKIN, PA.

КОНТРАКТОРИ

БУД ІВН И ЧІ

Будують доми і прода
ють всякого рода дерево 
і матеріял будівельний.

З ВСЯКИМИ СПРАВАМИ ТАК СТАРОКРАЄВИМИ ЯК  
І АМЕРИКАНСЬКИМИ УДАВАЙТЕСЬ ТІЛЬКИ ДО „А- 
МЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО БЮ РА” В НЮ ЙОР
КУ. A M E R IC A N  U K R A IN IA N  E X C H A N G E , 520 Е . 

6th ST ., N E W  Y O R K  C ITY .

В Е Л И К И Й  С К Л А Д  Д Е 
Р Е В А  Г М А Т Е Р І А Л У  

Б У Д І В Е Л Ь Н О Г О .

К О Н Т Р А К Т О Р И
і Б У Д І В Н И Ч І

37 So. 5th St., SHAMOKIN, PA.

П И Й Т Е  З А В С Ї Г Д И

Шаиокінське пиво
Ліпшого нїгде не вироб

ляють, як у

Fuhrman-Schmidt
(властителі бровару).

SHAMOKIN, РА.
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Коли втратите дитину — втратите й Вашу надїю!

KOPP’S
Сей „приятель дїтий” врятував житє протягом 40 лїт 

мілїонам дїтий.
Се є найліпше і найпевнїйше средство для Вашої ди

тини в случаях запору, вомітів, корчів, коленя, безсонно- 
сти і болів в наслідок зубкованя.
Десятки тисяч подяк вказує на доброту сего средства. 

Продавсь в 25 і 50 цнт. бутельках у всіх склепах. 
Коли не можете набути його р сусідній аптицї, пі- 

шлїть нам одного доляра, а ми радо вишлемо Вам дві 
50-центові фляшки.
Правдивий виріб лиш з таким підписом.

Найбільша українська часопись „СВОБОДА" по= 
винна находитись в кождій українській хатї.

Стережіть ся підробів.

Kopp’s Baby’s Friend Co.,

Іван Глава, предс.,
М. Сметана, касіер,
Іван Пірожек, секр.

Russian Mercantile 
Association

найстарший руський штор в 
Америцї, має завсїгди доволї 
сьвіжого товару та продає по 
дуже уміркованих цїнах. Поси
лає також гроші і продає шиф- 
карти до всїх частий сьвіта, 
Обертає місячно сумою $7.500 

Заряд. Марко Сметана.
605 N. Shamokin Street, 

SHAMOKIN, PA.

PETER BARR
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Позір ! Співолюбива і музикальна публика!
Сим маю честь повідомити, що у мене на складі є повна МУЗИЧНА 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕКА усїх українських композиторів, для всякого 
співу та смичкових і дутих інструментів, скрипок, мандолїн і т. д. Виго
товляю ноти українських та гуцульських пісень для Банд на дуті інстру
менти. Також маю на складі ноти на ріжні новійші американські танцї. 
Випожичаю партитури на українські представленя. Продаю і випожичаю 
примірники ріжних українських театральних штук.

На жадане висилаю свій богатий катальоґ за попередним надісланем 
2-цеНтової марки почтової. Достарчую першорядної музики на концерти, 
представленя і всякі забави. —  Удїляю лекцій хоральних і сольових спі
вів а також на скрипку.

Всякі замовленя просить ся слати до головного складу українських 
нот і театральних штук:

MUSICAL DIRECTOR Н. Е. SM0LEN, 53 LENOX AVE., NEW YORK, N. Y.

The National Bank of Shamokin, Pa.
Олин з найліпше просперуючих банків 

в Шамокін, Па.
JOHN MULLEN, President, A. D. ROBERTSON, Vice Pres’t, 
GEO. C. GRAEBER, Cashier, F. A. GAEBLE, Ass’t Cashier, 

CON. R. GRAEBER, Teller. 
A  K T  И В  A :

Кап італ ..................................... . $ 100.000.00
Надвишна і зиски 400.000.00
Депозити...................................... 1,900.000.00
Під опікою понад 2,400.000.00

Платить 3 %  від часових депозитів. 

Вложений в сїм банку гріш є певний.
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THE MARKET STREET NATIONAL BANK 
OF SHAMOKIN, PA.

ПУБЛИЧНА ІДАДНИЦЯ НА СТЕЙТ ПЕНСИЛЬ- 
ВЕН ЇЯ  ЯК І НА ЦІЛІ ЗЛУЧЕН І ДЕРЖ АВИ .

Закладовий капітал $100.000.00 
Надвишка і зиски $195.000.00 

Депозити $800.000.00
________Платить 3 %  від часових депозитів.______

W. Н. UNGER, President, М. G. STIEF, Vice President, ”  
tf. М. TIER, Cashier.

F R A N K  B O B K O W S K i
Підприємця похоронів.

Винаймае також керичи 
на весїля, похорони та 
при инших оказіях по 

дуже низких цінах.
Race Street, SHAMOKIN, PA.

WARREN UNGER
ВЛАСТИТЕЛЇ ВЕЛ И 
КОГО ШТОРУ З ЗЕ- 
ЛЇЗНИМИ РІЧАМИ І 

НЄЦАІИИ.
Уряджують огрівальні 

парою і горячою водою, 
покривають руфи (да
хи), закладають ринви 
(рури), пльомбують, за
кладають електричні пе

реводи і т. д.
Market and Walnut Sts.,

Both Phonesr SHAMOKIN, PA.

ЛЇЧІТЬ СВОЇ ЗУБИ ТІЛЬКИ У

Д - р а  Б Е Р Н Г А Р Д А  К І Р Ш Е Н Б А В М А
д е н т и с т и , з н а н о г о  в с і м  п о н а д  1 2  л іт .  

303 Е. 9th STREET cor. 2nd AVE., NEW YORK, N. Y.
ГОВОРИТЬ ПО УКРАЇНСЬКИ.
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ПРАВДИВЕ ЗМІЦНЯ= 
ЮЧЕ СРЕДСТВО

УЗДОРОВЛЯЮЧЕ 
ХОРИХ.

Наш краян Андрій Крайник з 
Фейрпорт, О., так о тім средстві 
виражає ся:

„Терпів я на великі болї в но
гах і раменах, в жолудку долягало 
і неміг я ночами спати. Від часу 
однак, коли почав я пити Болгар
ську Гербату на Кров, чую ся луч- 
ше і сплю спокійно кождої ночи” .

Ф. І 
ам

Панї Я кубова Райтерова, Р 
Д. Селлерсвіл, Па., так пише нам
о добротї того досконалого сред- 
ства:

„Прошу менї прислати єще одну 
пачку за доляра Болгарської Гер- 
бати на Кров. По зужитю першої 
фляшки чулам ся знаменито, те
пер не можу обійтись без неї” .

ПРАВДИВЕ ТІЛЬКИ 
З ТОЮ ОХОРОННОЮ 

МАРКОЮ.

Г. Г. ФОН ШЛЇКА

БОЛГАРСЬКА ГЕРБЙТА
НА КРОВ

є без сумніву найлучшим сред- 
ством на недуги жолудка, біль го
лови, брак апетиту, зле травлене, 
занедужанє, нечисту кров і инші 

подібні долегливости.

Одна велика фамілїйна пачка 
Болгарської Гербати на Кров, яка 
вистарчить на пять місяців, кош
тує тільки одного доляра, 6 пачок 
коштує 5 долярів. Належитість ра
зом з замовленєм належить післа- 
ти до:

Marvel Products Co.,
2 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

Увага: Коли хочете, аби ми Вам 
посилку одної почки забезпечили, 
то пішлїть 10 центів більше.

ПРАВДИВЕ ТІЛЬКИ 
З ТОЮ ОХОРОННОЮ 

МАРКОЮ.

Марія Кухар з Сівокс Фоле, С. 
Д., надіслала нам лист слідуючого 
змісту: „Прошу менї післати єще 
одну пачку Болгарської Гербати на 
Кров. Не хочу довше бути без то
го лїкарства, яке є так дуже по
мічне, що заслугує на похвалу” .

Макс Франкович, 4 Керлісл Ст., 
Ню Йорк: „Прошу прислати одну 
пачку Болгарської Гербати на 
Кров для мого приятеля. Я цілко
вито відзискав здоровлє наслідком 
уживаня того пожиточного еред- 
ства і чую ся так, неначе бим 
наново народив ся. Хочу мати на 
запас під рукою” .

с о т к и  т и с я ч  в д я ч =  х в а л я т ь  УСПІХ 
НИХ ПОКУПЦІВ СЕГО ЛЇКАРСТВА.
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Винахідники!!
МАЄТЕ ДОБРІ ПОМИСЛИ (ВИ 
НАХОДИ)? ПРИШЛІТЬ НАМ ВА
ШІ ІДЕЇ ДО ОПАТЕНТОВАНЯ.

БЕЗПЛАТНО!
Удїлюємо порад і вказівок в 

патентових справах 
ДАРОМ!

Даємо кождому книжочку па- 
тентову ЩО ВИНАЙТИ „Дорога 
до щастя і богацтва” .

ГРОШІ ЗВЕРТАЄМО!
Після писемного застереженя, на
коли би патент не був принятий.

ПОМАГАЄМО ПРОДАВАТИ 
патентові винаходи.

РУЧИМО ЗА ТАЙНУ 
до 10.000 долярів.

THE AMERICAN EUROPEAN 
PATENT OFFICES 

309 Broadway, New York.

В а ж н е  дл я  гр аю ч и х  
а м а т о р с ь к і п р ед ст а в -

Емілія УГОРЧАКОВА
Має великий склад найкрасших 

українських строїв і убрань, ріж- 
них костюмів до аматорських пред
ставлень, концертів і народних ви
ступів, як також всї прибори до 
характеризованя, а іменно: пе
руки, волося, бороди, вуси, шмін- 
ки т. п. В нюйорських околицях 
убираємо і характеризуємо амато
рів відповідно до і^оль граючих на 
сценї. 'При замовлених треба при
силати точний спис осіб і потріб
них річий. Випожичає також на
родні строї хотячим фотографувати 
ся. Замовленя на костюми до пред
ставлень, треба присилати що най
менше 8 днїв перед представленєм 
на слідуючу адресу:

Mrs.E.UHORCHAK
310 2nd St., Jersey City, N.,J.

ВАМ може ВИ РО С Т И  ВО ЛОСЯ.

До лїченя. Четвертий тиждень. Шестий тиждень.
ЗНАМЕНИТЕ НАУКОВЕ ЛЇЧЕНЄ ДАРОМ. —  ДЛЯ СТАРИХ І МОЛОДИХ 

МУЩИН І ЖЕНЩИН.
Чи Вам випадає волосе? Чи ви посивіли зі старости? Чи воно занечищене і 

липке? Чи маєте порплї і чи свербить Вас скіра? Чи Ви є лисі, чи доперва 
починаєте лисїти? Коли Ви терпите.котру з вимінених недуг, то не зволікайте, але 
старайтесь запобічи сему. Зволїканє небезпечне. Замовіть сейчас ілюстровану 
книжку в українській мові під заг.: ,,ПРАВДА О ВОЛОСЮ” , яку написав один з єв
ропейських спеціялїстів. Хочемо доказати нашим коштом, що лїк „Кальвакура” 
запобігає випаданю волося, нищить порплї, усуває свербленє шкіри, зміцняє і спри
чинює новий поріст волося. За $1.00 пішлемо Вам „Кальвакура” № 1 разом з 
книжкою „Правда о волосю” , коли пішлете нам своє імя і адресу з долученєм 
10 цнт. в сріблі або лочтовими марками на пересилку. Витнїть сей купон і за
шліть до: UNION LABORATORY, Box 408, UNION, N. Y.___________

U N IO N  L A B O R A T O R Y , B o x  4 0 8 .  U N IO N , N. Y,
Залучаю 10 цнт. на пересилку і прошу вислати менї сейчас Вашу долярову 

„Кальвакуру № 1м і Вашу книжку „Правда о волосю” .
(Долучіть се до Вашого замовленя).
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- ОДИНОКЕ ЗАСТУПНИЦТВО КОР. = 
УГОРСЬКОЇ ПОЧТОВОЇ Щ АДНИЦЇ 

В  АМ ЕРИЦ І

TRANSATLANTIC TRUST CO.,
N E W  Y O R K .

Головне бюро:
67 W IL L IA M  STREET.

Філія:
109 AVE. A. cor. 7th STREET.

КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ  $1.400.000.

ПЕРЕСИЛАЄ ГРОШІ.
ПРИНИМАЄ Щ АДНИЧІ ВКЛАДКИ. 
ПРИНИМАЄ ВКЛАДКИ Щ АДНИЧІ В К0- 

Р0Н0ВИХ КВОТАХ.

TRANSATLANTIC TRUST COMPANY,
є банком австро-угорських конзулятів, 
в яких кождий інтересований отримає 
близші інформації зглядомТгапзаНап= 

tic Trust Company.
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ПОМІЧ ТЕРПЛЯЧИМ НА ВСІ К Е Ш .
АПТИКА І ЛЯБОРАТОРІЯ МЕДИЧНА 

СВ. ОТЦЯ МИХАЇЛА.
П о р у ч а е  сл ід у ю ч і л їк а р ст в а  п р и н о ся ч і полЄк= 

ш у  т е р п л я ч и м :
„ВАЛЬСАМ ЖИТЯ" св. Михаїла з ростин, найлучше средстео на рев

матизм, перестуду, кашель, а також долегливости жолудка. ОчиЩує кров від 
всїх заразків, протидїлає недугам внутрішним і венеричним* ЦЇНА ОДНОЇ 
ФЛЯШКИ $1.00, 4 ФЛЯШКИ $3.00.

„ТРИПЕРИН” , на ослаблене піхура наслідком ріжних мужеських не
дуг. ЦЇНА ОДНОЇ ФЛЯШКИ $3.00, 4 ФЛЯШКИ $10.0(Г.

„МАГІЧНИЙ КРЕМ” до лиця. Усуває слїди 3 віспи, прищі, вугри, 
надає тварі гладкий і молодий вигляд. Тисяні мущин і женщин уживають 
того крему задоволені з вислїдів. ЦЇНА ОДНОЇ ПУШКИ З МИЛОМ $1.25.

„НИЩИТЕЛЬ ВОЛОСЯ” , ґварантований і 
нешкідливий, усуває волосе в одній мінутї не- 
спостережно г без болю з лиця і з тих частий 
тїла де непотрібне волосе. СЛОЇК $1.00.

„ВУСОРІС” помагаючий до росту довгих і 
густих вусів. ОДНА ФЛЯШКА $1.00.

„МАТИЧНИЙ ЗБІР КОРІНЯ ДЛЯ Ж ЕН
ЩИН” . Старе бабське средство мішаєсь з го- 
рівкою і пєть ся проти матичних болїв. ЦЇЛИЙ 
СКЛАД, ПУДЕЛКО $3.00.

„Л ЇК  ПРОТИ НЕДУГ ПОЛОВИХ” зміцнює 
і робить мущин і женщин здібними в супружім 
житю. ЦЇНА $3.00 і $5.00,

„ВОЛОСОРІС” запобігає випаданю волося,
і збільшує їх поріст. ФЛЯШКА $2.00.

„РЕВМАТИН” , найлїпше средство до на- 
тираня проти ревматизму, лоМаню в тїлї, рук
і ніг. Гоїть пухлину і знечулює болї. ФЛЯШ
КА $2.00.

„ГЕРКУЛЄС” . Наколи Ви є стало худі, 
сплячі і лїниві при роботі або брак Вам апе
титу, замовте „Геркулес” —  лїкарство на всї 
ті неприємні недуги. ФЛЯШКА $2.00, З ФЛЯШ
КИ $5.00.
плями, еґземію, лишаї і прищі скоро і вдово-

,, ВІД ОНАЇЗМУ*' лічить скоро і добре. ФЛЯШКА $2.00, З ФЛЯШ
КИ $5.00.

„ШАНКЕР, ГНІЙНІ ПРИЩІ І СТАРІ ЗАНЕДБАНІ РАНИ” можна ви- 
лїчити дуже скоро нашим средством. СЛІЙ $2.00.

КАТАР ЖОЛУДКА, біль в ямцї, відбиване ся і здуте жолудка Газами 
можна усунути нашим жолудковим бальсамом. ФЛЯШКА $2.00.

Жадайте нашого катальоґу лїкарств проти ріжних недуг і опису 
„Бальсаму житя” св. Михаїла.

Листи і перекази грошеві адресуйте:

ST. MICHAEL MEDICINE CO., CARLSTADT, N. J. Dept. 500.
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Х О Р І  Л Ю Д И !
ЧИ НЕ СТРАТИЛИ ВИ ТЕРПЕЛИВОСТИ, ЗАВДЯКИ 

ВАШІЙ Не д у з і .
З дня на день з року на рік занимаюсь лїченєм 

хорих людий. Представте собі скільки хорих я уже 
вилічив та скільки , хорим я уприємнив житє. Коли 

р мягіоїпо 1ЯГТП.Я гшобованя ріжних лїкарств і 
коли відчуваєте, що Ваш 
стан здоровля стало по- 

' гіршуєсь, старайтесь сей- 
час звернутись до

Dr, Leonard 
L A N D E S

Він Вам цілковито да
ром порадить, що Вам 
робити, аби Ваше житє 
охоронити і пояснить Вам 
о вашій недузі. Лічу вже 
через 20 літ з добрим у- 
спіхом всї недуги, як: и- 
слабленє, затроєнє крови, 
недуги жолудка, с е р ц я ,  
легких і т. д.

Недуги полові і нервові 
лічу за помочию елек
тричних апаратів і „X лу- 
чів”, через які перегля
даю Ваші внутренности. 
Не кождий лїкар посідає 
ті апарати, длятого, що 
вони дуже дорогі. Розслї- 
джую також моч хемічно. 
Не відкладайте на завтра 
а сейчас приходїть до 
знаного всім

Dr LEONARD LANDES, '
14і і AST 22nd STREET (м еж и  Lexington & 3rd Ave.) MEW YORK.
І »инять.• від 10. рано до 8. вечер. В недїлї від 10. рано до 1.

пополудни.
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Отеє средство, яке уже через 50 літ на цїлім сьвітї 
однаково тїшить ся своїм успіхом, і длятого воно є най- 
лучшим. Доктора Ріхтера Пейн Експелєр з урядовим зна
ком „ЯКОР” оказав ся незрівнано успішним при РЕВ 
МАТИЗМІ, ВИВИХАХ, БОЛІВ В СТАВАХ і ріжних не- 
домаганях, які потребують доброго средства до натира- 
ня. В Америці можна дістати його у всіх аптиках по 

25 і 50 цнт. за фляшку.

і F. AD. RICHTER & CO., NEW YORK СІТУ.
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