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Український Народний 
Союз

СЕ ОДИНОКА НАША ПРАВДИВО УКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ В А- 
МЕРИЦЇ, ОСНОВАНА 1894 РОКУ, ЧИСЛИТЬ ОКОЛО 10 ТИСЯЧ ЧЛЕ

НІВ І СКЛАДАбТЬ СЯ З ВИСШЕ 250 ПОВАЖНИХ ТОВАРИСТВ, 
БРАТСТВ І СЕСТРИЦТВ.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ
видав на посмертне, запомоги в разї калїцтва, неспосібности до працї 
і т. п. за час свого істнованя суму $1,319.767.11 (словами: один мі- 
лТон триста девятнайцять тисяч сімсот шістьдесять сім долярів і оди-

найцять центів).
----- о-----

У К Р А ЇН С Ь К И Й  НАРОД НИЙ  СОЮЗ:
Одинока українська орґанїзація, яка відповідає законним вимогам всіх 
стейтів Злучених Держав і Канади. —  Одинока українська орґанїзація, 
яка приняла справедливу систему плаченя членських вкладок після 
лїт. —  Одинока українська орґанїзація, яка дає певність, що зможе 
сповнити всї свої обовязки супроти своїх членів. —  Маєток У. Н. 
Союза виносить $224.354.03. —  Одинока українська орґанїзація, яка 

стараєть ся також о моральне і просьвітне піднесене своїх членів.

(Ширші поясненя про У. Н. Союз найдете на сторонах 19, 21, 23 і 24
сего Календаря).

ВСТУПАЙТЕ САМІ ТА ЗАПИСУЙТЕ СВОЇ ДІТИ ДО У. Н. СОЮЗА!

В кождій місцевости Злучених Держав і Канади повинен істну- 
вати відділ У. Н. Союза. Кождий Українець чи Українка повинні нале
жати до У. Н. Союза без огляду на їх стан, політичне переконане чи 
релїґійні почуваня.

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

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATON, 
83 Grand Street, Jersey City, N. J.
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КАЛЄНДАР
Українського Народного Союза в Аніерицї

на переступний рік

1916.
Зладив редакцийний Комітет.

Цїна 5 0  центів.

Коштом Українського Народного Союза.

1916.
З друкарнї „С вободи", 83 Grand Street, 

Jersey City, N. J.
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Передрук статий (в цїлости або в ча
сти) з сього Календаря заборонений. 
Право передруну застережене авторами 

статий.
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РІК 1916.
Рік 1916. є переступним роком з 366 днів або 52 тижнів і 2 

днів; зачинаєть ся в суботу, дня 1. січня після новрго (Григоріян- 
ського) стилю, який відповідає дневи 19-ого грудня 1915-ого року 
після старого (Ю лїянського) стилю. Після того Юлїянського стилю, 
збереженого ще і між Українцями, новий 1916-тий рік зачинаеть ся в 
пятницю, дня 1-ого січня старого стилю, який відповідає дневи 14-ого 
січня нового стилю.

Грецька церква числить лїта від сотвореня сьвіта (византийська 
доба). Вона означує сотворене сьвіта на 1. вересня 5.510. року перед 
народженєм Ісуса Христа, ’ значить, що теперішний 1916-тий рік є 
після того численя 7.426-тим роком, а зачинаєть ся він 1-го вересня 
старого стилю або 14-ого вересня нового стилю. Москалі й Українці 
від 18-ого столїтя числять вже роки від народженя Ісуса Христа, а 
початок року від січня, але держать ся ще численя старого календаря 
остільки, що початок року випадає о 2 тижні пізнїйше ніж в новім 
калєндари.

Жиди числять свої роки від сотвореня сьвіта. В 1916. році зачи
наєть ся у них 5677-мий рік.

Араби, Перси, Турки й йнші ісповідники магометанської віри 
числять свої роки після мандрівки. їх пророка Магомета з Меки до 
Медини. Дня 9. падолиста 1915-ого року зачав ся їх  1334. рік.

1916-ого РОКУ Є:

Від введеня Юлїянського калєндара 1961 лїт,
від народженя Ісуса Христа 1916
від розпятя Ісуса Христа 1883
від винаходу стрільного пороху 536
від винаходу друкарської штуки 476
від відкритя Америки (1492 . р.) 424
від введеня Григориянського календаря 334
від введеня в уживане тютюну 316
від винаходу парової машини 307
від введеня поправного календаря 216
від проголошеня независимости Злучених Держав

(4. липня 1776-ого року)
від введеня щепленя віспи 120
від побудованя першої зелїзницї 100
від винаходу телєґрафу 83
від винаходу машини до шитя 71

ПАНУЮЧА ПЛАНЕТА.

Пануючою планетою в 1916-тім  році е Марс. Сїй планеті при
писують, що не приносить добра, а між лихими, які приносить, є перс- 
дівеїм війна. В 1916-ім  році буде вона ранною зорею до 9. лютого, 
а опісля до кінця року буде вечірною.
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ПОРИ РОКУ.
(Від зими 1915. до весни 1 9 1 7 ).

Зима зачинаесь 22. грудня о 5. годині погголудни 1915.
Весна зачинаєсь 20. марта о 5. годині пополудни 1916.
Літо зачинаєсь 21. червня о 1. годині сиолудня 1916.
Осінь зачинаесь 23'. вересня о 4. годині рано 1916.
Зима зачинаесь 21. грудня о 11. годині всчер 1916.
Весна зачинаесь 20. марта о год. 11.38 вечер 1917.

Довгота зими 1915— 1916, 89 днів ЗО мінут
Довгота весни 1916, 92 дни, 20 годин.
Довгота літа 1916, 93 дни, 15 годин.
Довгота осени 1916, 89 днів, 19 годин.
Довгота зими 1916— 1917, 89 днів, 40 мінут.

ПОСТИ ГРЕЦЬКО-КАТОЛИЦЬКІ.

Сьвятий вечір перед Богоявленем.
Великий піст.
Петрівка
Спасівка.
В день Усїкновенія глави Йоана Крестителя.
В день Воздвиженія Чесного Креста.
Пилипівка.
Середи і пятницї кождого тижня (кромі загальниць).

Н АВЕЧЕРІЯ  ЗІ СТРОГИМ ПОСТОМ.

До Зелених сьвят; до св. Ап. Петра і Павла; до Успенія Пр. Д. М.; 
до Всіх Сьвятих; до Непорочного Зачатя Пр. Д. М. до Рождества 
Христового.

МЯСНИЦЇ.

В 1916. році буде: мясниць 7 неділь і 3 дни від Різдва Христово
го до неділі мясопустної.

Неділя мясопустна 27. лютого.
Неділя сиропустна 5. марта.
Великдень 23. цьвітня.
Вознесене 1. червня.
Зелені сьвята 11. червня.
Петрівки 3 неділі і 2 дни.

ПУБЛИЧНІ СЬВЯТА В КАНАДЇ.

В цілій Канаді сьвяткуеть ся (голидейс): всі неділі, день Нового 
Року, Богоявлене, Велику Пятницю, Вознесене Господнє, Всіх Сьвя
тих (1. н. ст .), Непорочне Зачате ( 8. грудня н. ст .), Великодний 
Понеділок, Попелець (1. середа латинсько великого посту), день 
Різдва Христового, день уродин Й. В. Короля (3. червня, або котрий 
буде оголошений). Вікторія Дей, Домініон Дей в перший понеділок 
вересня, що його звуть Лейбор Дей і Тенксґівінґ Дей, що його ого- 
лошуєть СЯ ЩО РОлу.
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Март —  March.
н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.

1 0 Лютий. Теодора, Тирон. 17
2 Ч Льва папи рим. 18
3 П А рхипа ап. 19
4 0 Льва еп. Катанськ. 20
5 н Сиропустна. Евстахія 21
6 I I Петра і Ат (Поч. посту). 22
7 В Полїкарпа 23
8 0 f  Обрізане гол. св. Ів. Хр. 24
9 ч Тарасія архіеп. царгор. 25

10 11 Порфірія арх. Гази 26
11 0 Прокопія ісповідника 27
12 н 1. посту. Власія пустин. 28
13 п Каси н на прп. 29
14 в Март. Евдокії првм. 1
15 с Теодота еп. сьвщм. 2
16 ч Евтропія і Клеонїка 3
17 п Герасима і Павла муч. 4
18 0 Конона мученика 5
19 н 2. Неділя посту. 9
20 п Василія і Єфрема 7
21 в Теофілякта еп. 8
22 0 40 муч. севастійськ. 9
23 ч Кондрата і К ипріяна 10
24 п Софронїя патріярха 11
25 с Теофана ісповідника 12
26 н 3. Н. посту. Хрестопокл. 13
27 п Веиедикта преподоб. 14
28 в Агапія і Тим муч. 15
29 0 Савина і Папи 16
ЗО ч Алексїя чолов. Божого 17
31 п Кирила Єрусал. 18'

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

ІІожда неділя.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ. 

8. марта. Попелец.
19. марта. Св. Йосифа. 
25. марта. Благовіщене.

НАЙВАЖ НЇЙШ І ПОДЇЇ З НАШОЇ МИНУВШИНИ.
1187. Помер галицький князь Ярослав Осьмомисл.
1205. Погиб галицько-волинський князь Роман Мстиславич у битві 

з Поляками під Завихостом.
122 ' Перший прихід Татар на Україну, битва з Татарами над рікою 

Калкою.
1240. Другий похід Татар на Україну. Татари руйнують Київ.
1255. Галицький князь Данило Романович коронував ся в Дрогичинї 

на короля.
1264. Смерть короля Данила.
1340. Смерть князя Юрія II. (Болеслава Тройдсновича) останного 

галицького князя.
1349. Король польський Казимір В. прилучив Галичину до Польщі. 
1387. Королева польська Ядвіґа прилучила Галичину знова до 

Польщі.

Кождий Українець і кожда Українка повинні дбати, щоби їх ДЇТИ НА 
ЧУЖ ИНЇ не забули на свій нарід, якого членами були їх родичі. 
Найлїпше привяжете своїх дїтий до української народности, коли 
змалку вже вони будуть користати з прав, які дає У. Н. Союз дїтям 
своїх членів. У. Н. Союз опікуеть ся щиро ними і дбає про їх виховане.
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Цьвітень —  April
н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.

1 0 Март. Хризанта 19
2 н 4. Неділя посту. 20
3 п Я кова преподобн. 21
4 в Василія сьвящ. 22
5 с Н икоиа 23
6 ч Захарії 24
7 и Благовіщене Пресьв. Бог. 25
8 0 Собор Арх. Гавриїла 26
9 н 5. Неділя посту. 27

10 и Іляріона Нового 28
11 В Марка еп. 29
12 С Івана Л їствичника ЗО
ІЗ Ч Іп атія  еп. чудотв. 31
14 п Цьвітень. Мариї егип. 1
15 0 Тита і Амфіяна 2
16 н 6. Н. посту. Цьвітна. 3
17 п Йосифа іспов. 4
18 в Теодула 5
19 с Е вти х ія  преп. 6
20 ч Георгія (Ст. Ч ет.) 7
21 п Велика Пятниця 8
22 G Велика субота 9
23 н Воскресеніє Христове 10
24 п Сьвітлий Понеділок 11
25 в Сьвітлий Второк 12
26 с Артемона сьвящ . 13
27 ч М артина пани  іспов. 14
28 п Арістарха і Пуда ап. 15
29 с Агафії і Іри н и  муч. 16
ЗО н 2. по Великодни. Томина 17

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

Кожда неділя.
19, цьвітня. День патріотів 

(Патриотс Д ей). Сьвяткуеть 
ся в стейтах: Мейн і Месе- 
чусетс.

21. цьвітня. Велика Пятниця 
(Ґуд Фрайдей). Сьвяткуеть ся 
в стейтах: Алабама, Конекти- 
кет, Делевер, Флорида, Луізі- 
яна, Мериленд, Ню Джерзи, 
Пенсилвенія і Тенесі.

23. цьвітня. Великдень (Істер 
Д ей). Сьвяткуеть ся в цілих 
Злучених Державах.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.

23. цьвітня. Великдень.
24. цьвітня. Велик. понед.

НАЙВАЖ НЇЙШ І ПОДЇЇ З НАШОЇ МИНУВШИНИ.

1578. Іванови Підкові, запорожському кошовому велїв польський 
король Степан Баторий стяти голову на ринку у Львові.

1592. Повстане Христофа Косинського.
1569. Церковна унія української церкви з римською в Берестю. 

(Берестейська У нія).
1621. В битві під Хотином Поляки відносять побіду над Турками,, 

головно завдяки помочи гетьмана Сагайдачного з козаками.
1622. Сагайдачний помер від ран, які одержав під Хотином.
1625. Повстане козаків під проводом Жмайла, бій під Криловом і

згода над Курукувим озером.
1630. Повстане козаків під проводом Тараса Трясила. („Тарасова 

Ніч” ) .

Український Народний Союз в Аглерицї— се НАША НАРОДНА ТВЕРДИНЯ. 
Кілько е членів У. Н. Союза, тілько повинно бути Українців і Укра
їнок, що готові все станути в оборонї своєї народної твердинї на 
чужинї. Кождий повинен вважати собі за честь, що носить на грудях 
відзнаку У. Н. Союза і не повинен нікому позволити плямити його.
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Май —  May,
н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.

1 П Цьвітень. Івана, уч. св. Гр. 18
2 В Пафіїутія муч. 19
3 G Теодора тр іх . 20
4 Ч Я нуарія і и н ш и х  свщмч. 21
5 п Теодора Сикеота 22
6 с + Георгія великомуч. 23
7 н 3. по Вел. Мирон. 24
8 п f  Марка апост. і еванг. 25
9 В Василія єпископа 26

10 с Симеона свщм. 27
11 ч Максима і Ясо на 28
12 п 9 муч. в К изицї 29
13 с f  Я кова апостола ЗО
14 н Май. 4. по Вел. о Розсл. 1
15 п Бориса і Глїба 2
16 в f  їсод озія  печерського 3
17 0 Пелагії препм. 4
18 ч Іри н и  муч. 5
19 п И овамиогострадат. і Варв. 6
20 с П амять зявивщ ого ся Хр. 7
21 н 5. по Вел. о Самарянинї 8
22 п f  Перен. мощей св. Н ик. 9
23 в І* Симеона Зилота 10
24 0 М окія, М етодія 11
25 ч Епіфанїя і Германа еп. 12
26 п Ґлїкерії і Алексан. 13
27 0 Ізидора муч. 14
28 н 6. по Вел. о Слїпородж. 15
29 п Теодора Осьвященного 16
ЗО в А ндронїка апостола 17
31 с Теодота, Д іонїзія 18

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

Кожда неділя.
ЗО. мая. День квітчаня гро

бів. (Декорейшен Д ей). В уеїх  
стейтах, з виїмкою стейтів: 
Алабама, Аркензас, Флорида* 
Джорджія, Айдаго, Луізіяна, 
Місісіпі, Порт Каролайна, Ню 
Мексико, Савт Каролайна і 
Тексас.

НАЙВАЖ НЇЙШ І ПОДЇЇ З НАШОЇ МИНУВШИНИ.

1637. Повстане Павлюка. (Битви під Кумейками та під Боровицею. 
Павлюка, що добровільно віддав ся в руки Полякам, карають Поляки 
смертию ).

1638. Повстане Остряницї та Гунї.
1648. Повстане українського народу проти Польщі під проводом 

гетьмана Богдана Хмельницького. 2. мая (22. цьвітня старого стилю) 
на Сїчи вибрали Богдана Хмельницького гетьманом. Із Січи рушив 
Хмельницький з козаками і Татарами на Україну. По дорозі збурив 
Кодак. 13. мая при Камянім затоні на Дністрі злучили ся з Хмельниць
ким реєстрові козаки. 14. мая побіда над Степаном Потоцьким над 
Жовтими Водами. 26. мая побіда Хмельницького під Корсунем. ЗО— 31. 
серпня побіда Хмельницького під Пилявцями. 16. жовтня Богдан Хмель
ницький почав облогу Львова. 3. падолиста гетьман Хмельницький від
ступив від облоги Львова і 15. падолиста прийшов під Замость і почав 
його облягати й облягав його до 4. грудня.

1649. 14. січня вїзд гетьмана Богдана Хмельницького до Києва.
10. червня: початок облоги Збаража. 15. і 16. серпня Хмельницький 
побив польського короля Яна Казиміра під Зборовом. 19. серпня збо- 
рівська угода.
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Червень —  June.
н.с д- Гр.-кат. сьвята с.с.

1 Ч Май. Віннесеніє Господнє 19
2 П Талалея муч. 20
8 С + К онстантина і Єлени 21
4 н 7. по В*л. Св. Отець 22
5 п М ихаїла еписк. 23
6 в Симеона, Мелетія 24
7 0 f  3 Об. ч. гл. їв . Хр. 25
8 ч Карпа ап. 26
9 11 Терапонта сьвящмуч. 27

10 0 Н ики ти  преподобії. . 28
11 н Пятдесят. Зелечі Сьвята 29
12 п Понед. св. Духа і Пр Тройці ЗО
13 в Єрмія ап Єрм. м. 31
14 0 Червень. Ю стина муч. 1
15 ч Іїикифора п атріярха 2
16 п Л укіяна муч. 3
17 с Митрофана патр. 4
18 н 1. по Сош. Всїх Сьвят. 5
19 п Бисаріоиа пр. (П етр.) 6
20 в Теодота- сщпм. 7
21 G Теодора стр. 8
22 ч К ирила архіеп. 9
23 п Тимотея сьвщнмч. 10
24 0 f  Вартоломея і Вари. ап. 11
25 н 2 по Сош. Прєсв. Евхар. 12
26 п А килини муч. 13
27 в Єлисея, М етодія 14
28 с Лмоса 15
29 ч Т ихона еписк чудотв. 16
ЗО п Мануїла. Оавла, Тсмаїла 17

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

Кожда неділя,

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.

1. червня. Вознесеніе.
11. червня. Зелені сьвята.
12. червня. Понед. Зелених 

сьвят.
22. червня. Боже тіло.
29. червня. Петра і Павла.

НАЙВАЖ НЇЙШ І ПОДЇЇ З НАШОЇ МИНУВШИНИ.

1651. 20. марта винницький полковник Іван Богун побив під Вин
ницею польського гетьмана Калиновського. 29. червня початок боротьби 
під Берестечком. 27. вересня білоцерківська угода.

1653. 8. червня побіда Б. Хмельницького над Поляками під Бато
гом. 10. вересня весїле Тимоша Хмельницького з Розанною Лупулівною.

1654. 18. січня: Переяславська рада, на якій ухвалено, щоби 
Україна злучила ся з Москвою.

1657. 5. серпня помер гетьман Богдан Хмельницький. 3. вересня 
Іван Виговський вибраний гетьманом „на той час” .

1659. 7. липня гетьман І. Виговський побив Москалів під Ко
нотопом.

„Свобода” —  СЕ ДЗВІН УКРАЇНИ НА ДАЛЕКІЙ ЧУЖИНЇ. Він кождому 
Українцеви і кождій Українці на американській землі все перший 
голосить вісти, чи вони веселі чи сумні. Він закликає своїх земляків 
також до науки, до просьвіти, до праці народної, до орґанїзациї. Він 
кличе ЖИВ4ІХ , будить мертвих. Звук його милий свому, а грізний 
ворогови.

Може недалека вже хвиля, що він рознесе громом вістку про— воскресене 
України!
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Липень —  July.
н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.

1 0 Червень. Л еонтія муч. 18
2 н 3. по Сош. Ю ди і Зосима 19
3 п М етодія СЬВІЦМ. 20
4 в Ю лїяна тарсійськ. 21
5 0 Евсевія еписк. 22
6 ч А грипіни муч. 23
7 п Рождество св. Івана Хрест. 24
8 0 Февронїї препмуч. 25
9 н 4. по Сош. Давида преп. 26

10 I I Самсона страннопріємця 27
11 в Кира і Івана 28
12 с Св. Ап. Петра і Павла 29
13 ч Собор 12 Апостолів ЗО
14 п Липень. Косми і Д амяпа 1
15 0 f  Полож. Ризи  Пр. Д. М. - 2
16 н 5. по Сош. Я ки н та 3
17 п А нд рея і М артїі' 4
18 в + К ирила і Методія ап. 5
19 с f  А тапазія Атонск. 6
20 ч Томи і Акакія 7
21 п П рокопія велмуч. 8
22 G П анкратія сьвящ нм. .9
23 н 6. по Сош. f  А нтонїя Печер. 10
24 п Евфимії і Ольги кн. 11
25 в П рокла і Іляр ія  муч. 12
26 о Гавриїла архистр. 13
27 ч А кили і Онисима 14
28 п f  Володимира Великого 15
29 0 А нтиноґена і його учен. 16
ЗО н 7. по Сош. Сьв. От. 6. собор 17
31 п Я ки н та і Ем ілї яна  муч. 18

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

Кожда неділя.
4. липня, (форт оф Джу- 

лай). День Независимости (Ін- 
деиендснс Д е й ) ; день, в ко
трім проголошено независи- 
мість Злуч. Держав в 1776-ім  
році. Сьвяткуєть ся в цілих 
Злучених Державах.

НАЙВАЖ НЇЙШ І ПОДЇЇ З НАШОЇ МИНУВШИНИ.
1667. 23. січня в місточку Андрусові згода Москалів з Поля

ками, на якій поділено Україну: лівобічну взяла Москва, а правобічну 
Польща.

1669. Дорошенко піддав ся Туреччині на тихсамих условинах, на 
котрих були піддані Молдавія та Волощина.

1687. 5. серпня вибір Івана Мазепи гетьманом.
1709. 18. червня: зруйноване старої (Чортомлицької) Січи. 8. 

липня нещаслива битва під Полтавою. 2. вересня помер гетьман Іван 
Мазепа,

1722. 27 мая вийшов маніфест царя Петра І. про заведене „Мало
рос ій ськ о ї колегії”

1724. 29. грудня номер у Петропавловській кріпости наказний 
гетьман Павло Полуботок.

1727. 11. вересня Данило Апостол вибраний гетьманом.
1734. 27. січня помер гетьман Данило Апостол._______

Обовязком Українського Народного Союза є не лише дбати про забезпе
чене будучности родин членів його, але також про народно-культурне 
виховане своїх членів і їх родин. Сю задачу має сповнити передівеїм 
„Просьвіта”, заложена при У. Н. Союзї для веїх його членів.

Знане —  то сила!
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Серпень —  August
н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.

1 В Липень. М акриии прп. 19
2 С + Іл її пророка 20
3 ч Симеона і Івана 21
4 п Мариї М агдалини 22
5 0 Трофима і Теофіля муч. 23
0 н 8. по Com. f  Бориса і Глїба 24
7 п t  Успеніе св. А нни 25
8 в Єрмолая сьвящмуч. 26
9 0 Пап талейм он а 27

10 ч ГІрохорп і Н иканора 28
11 11 К алиника муч. 29
12 G Сили і Сил van а ЗО
13 н 9. по Сош. Евдокима 31
14 п Серпень. Проісх. Ч. Хр. 1
15 в Перєн мощ. сьв. Стеф. 2
16 с Ісаакія Д алматина 3
17 ч Сімох молодцїв в Еф. 4
18 п Е всиґнїя мученика 5
19 с Преображеніє Господче 6
20 н 10, по Сош. Дометія прдч. 7
21 п Е м ілїяна еписк. 8
22 в + Матїя а пост. 9
23 с Даврентія архид. 10
24 ч Евпла і К лявдії 11
25 п Ф отія і А никити 12
26 с Максима ісповідника 18
27 н 11. по Сош. М ихея прор. 14
28 п Успеніе Пресьв. Богород. 15
29 в Пер. перук. Обр. Госп. 16
ЗО 0 Миро на мученика 17
31 ч Фльора і Лавра 18

СЬВЯТА АМ ЕРИ КАН СЬК І

Кожда неділя.
1. серпня. День Колорадо- 

(Колорадо Д ей). Сьвяткуеть 
ся в стейтї Колорадо.

С'ЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.

15. серпня. Успеніе Пр. Діви 
Мариї.

НАЙВАЖ НЇЙШ І ПОДЇЇ З НАШОЇ МИНУВШИНИ.

1 7 5 0 .4 . марта ґр. Кирило Розумовський вибраний гетьманом: 
України.

1764. 27. грудня скасовано гетьманство.
1768. Гайдамацьке повстане під проводом Ґонти та Залізняка, 29 . 

червня Гайдамаки здобули Умань.
1769. 10. вересня родив ся поет Іван Котляревський.
1772. 17. серпня прилучено Галичину до Австриї.
1775. 18. липня зруйноване Січи.
1783. Заведено кріпацтво (панщину) на Україні.
1798. Поява „Енсїди” Івана Котляревського, першого твору на- 

родною українською мовою.

Народним обовяком кождого Українця і кождої Українки є щирити між 
своїми дітьми, кревними, знакомими і взагалі всїми Українцями —  
сей здоровий і розумний погляд, що коли хочемо тут на чужині 
сотворити сильну непобідиму твердиню, яка дала би змогу розвинути 
також і просьвітно-культурні товариства та школи українські в 
Америці, —  то мусимо свої сили З’ЄДНАТИ, ЗЛУЧИТИ В ОДНО;, 
В ОДНУ МОҐУЧУ АРМІЮ, а не роздроблювати її.
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Вересень —  September.
Н.сі Д. Гр.-кат. сьвята с.с.

1 1 L1 Серпень.А и д рея Страт. 19
2 0 ()н,лгуїла пророка. 20
3 н 12. по Сош Тадея ап. 21
4 п Аґатонїка муч, 22
5 Б Лупа мучен. 23
6 0 Е нтихія  Еваигелисі\ 24
7 Ч Вартоломея і Тита 25
8 П А дріяна і Н аталїї 26
9 0 Пімеиа преподобії. 27

10 н 13. по Сош. Августииа 28
11 11 + Усїкнов. гол. Іван Хр. 29
12 В Александра, Павла ЗО
13 0 І* Пол. пояса Пр. Д їви  М. 31
14 ч Вересень. Симеона Ст. 1
15 п Маманта і Івана 2
16 0 А нтима і Теоктита 3
17 н 14. по Сош. Б авили 4
18 п Захарії прор. і Елисат. 5
19 Б Чудо Арх. М ихаїла 6
20 0 Оозанта і Мак. 7
21 ч Рождество Пр. Дїви Марії 8
22 п Йоакима і А нии 9
*у3 0 М инодори 10
24 н 15. по Сош. Теодори 11
25 п Автонома сьвящм. 12
26 Б К орнилія , 13
27 с Воздвиженіє Чесн. Хр. 14
28 ч ЬІИКИТИ ВЛІШЧ. 15
29 п Евфимії влмч. 16
ЗО 0 Софії, Б іри, ІІадїї, Люб. 17

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

Кожда неділя.
4. вересня. День праці (Лей- 

бор Д ей). В цілих Злучених 
Державах.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.

8. вересня. Рождество Пр. 
Дїви Мариї.

29. вересня. Михаїла арх.

НАЙВАЖ НЇЙШ І ПОДІЇ З НАШОЇ МИНУВШИНИ.
1803. 22. січня помер ґр. Кирило Розумовський останний гетьман 

України, а 4. грудня того року помер Іван Кальнишевський, остатний 
кошовий Запорожської Січи.

1811. 6. падолиста родив ся поет Маркіян Шашкевич.
1814. 8. марта родив ся Тарас Шевченко.
1834. 8. серпня родив ся поет Юрій Федькович. 10. падолиста 

помер поет Іван Котляревський.
1837. Поява „Русалки Дністрової’’
1838. 4. мая викуп Т. Ш евченка з кріпацтва.
1843. 7. червня помер поет Маркіян Шашкевич.
1847. 17. цьвітня арештовано Тараса Шевченка.

Найгіршою язвою серед нашого народа є МОСКВОФІЛЬСТВО. Ся народна 
зрада найбільше принесла шкоди нашому народови.

Кождий Українець і Українка повинні старатись викорінювати сю не
дугу з нашого народа. /

Народними зрадниками погорджують навіть чужі./ЧЕСНИЙ МОСКАЛЬ НЕ 
ПОДАСТЬ РУКИ МОСКВОФІЛОВИ. /

Ми скорше можемо поєднати ся з Москалями нїж з москвофілами. З 
москвофілами можемо жити аж тоді, коли вони перестануть бути 
москвофілами. /
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Жовтень —  October
н.с д. Гр.-кат. сьвята с.с.

1 Н Вересень. 16. по Сош. 18
2 п Трофима і Таватія муч. 19
3 в Евстахія 20
4 с Кондрата апост. 21
5 ч Фоки И они 22
6 U t  Зачатіе сьв. Йоана Хр. 23
7 0 Теклї первомуч. 24
8 н 17. по Сош. Евфрозини 25
9 11 + Івана Богослова 26

10 в Калистрата 27
11 0 Х аритона 28
12 ч К иріяка і Теоф. 29
13 п Григорія арм. свщм. ЗО
14 с Жовтень, f  Покр. Пр. Бог. 1
15 н 18. по Сош. К ипріяна 2
16 п Д іонїзія 3
17 в Єротея свщ м. 4
18 с Х аритини муч. 5
19 ч f  Томи апост. 6
20 п Сергія і Вакха 7
21 0 Пелягії преп. 8
22 н 19. по Сош. f  Я кова 9
23 п Евлампія і Евлампії 10
24 в Ф илипа діякона 11
25 0 Прова Андр. 12
26 ч Карпа апост. 13
27 п Назарія і Параск. 14
28 с Е втим ія  і Л укіяна 15
29 н 20. по Сош. Л онгина 16
ЗО п Озиї прор. і Андрея 17
31 в f  Луки ап. 18

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

Кожда неділя.
12. жовтня. День Колюмба 

(Коломбос Д ей). Сьвяткуеть 
ся в стейтах: Алабама, Аркен- 
зас, Калифорнія, Колорадо, 
Делевер, Айдаго, Ілинойс, Ін- 
дияна, Кензаз, Кентокі, Мейн, 
Мериленд, Месечусетс, Міші- 
ґен, Мізурі, Монтана, Небрас- 
ка, Невада, Ню Гемпшер, Ню 
Джерзи, Ню Мексико, Ню Йорк, 
Огайо, Оклагома, Пенсилвенія, 
Род Айленд, Вермонт, Вашінґ- 
тон.

НАЙВАЖ НЇЙШ І ПОДЇЇ З НАШОЇ МИНУВШИНИ.
1848. 15. мая знесене панщини в Галичині.
1856. 3. серпня родив ся Іван Франко.
1857. 14, мая Т. Шевченко дістав волю.
1861. 2. марта знесене кріпацтва в Росиї. 9. марта помер Т. Шев

ченко. 18. мая перевезено тїло Ш евченка на Україну й похоронено на 
Чернечій горі під Каневом.

1868. 8. грудня засновано тов. „Просьвіта” у Львові.
1876. 11. червня указ росийського царя, яким заборонено друку

вати книжки в українській мові.
1885. 18. січня повстала перша українська орґанїзация у Злучених 

Державах в Шенандоа, Па., під назвою „Братство св. Николая” .
•  1888. 11. січня помер поет Осип Федькович.

1893. 15. вересня почала виходити „Свобода” перша українська 
часопись у Злучених Державах.

Коли нарід думає про свою будучність, мусить передівеїм бути ЗДОРО
ВИЙ. Таксамо і нождий чоловік зокрема. Лише здоровий чоловік 
думає про свою будучність і може забезпечити собі її. Хорий чо
ловік думає тільки про хоробу, яка убиває в нїм всякі инші гадки і 
здатність до творчих дїл.

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


Падолист —  November,
н.с д-І Гр.-кат. сьвята с.с.

1 0 Жовтень. Йоіла преп. 19
2 ч Артемія влмч. 20
3 п Іларіона Великого 21
4 с Аверкія, 7 Отц. в Еф. 22
5 н 21. по Сош. Якова апост. 23
6 п Арети, Атан. 24
7 в М аркіяна і М арти 25
8 с Вм. Димитрія 26
9 ч Нестора муч. 27

10 11 Параскевії, Терентія 28
11 с Анастазії муч. 29
12 н 22. по Сош. Зиновія 30
13 п Стахія і Амалїя апост.' 31
14 в Падолист. Косми і Д амяна 1
15 G А киндипа муч. '2
16 ч Акепсини і Айтала 3
17 п И оанїкія Великого 4
18 с Галактіона і Епіст. 5
19 н 23. по Сооі. Павла еп. 6
20 п Єрона і Лазаря 7
21 в Михаїла Архистр. 8
22 с Онисифора муч. 9
23 ч Ераста ап. 10
24 п М ини і Віктора муч. 11
25 0 Йосафата свщм. 12
26 н 24. по Сош. Івана Злат. 13
27 п І* Ф илипа апост. 14
28 в Гурія і Сам. (П илипівка) 15
29 G f  Матея апост. євангел. 16
ЗО ч Григорія еп і чудотя. 17

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

ІІожда недїля.
7. падолиста. День загаль

них виборів. (Дженерал Елек- 
шен Д ей). Сьвяткуєть ся у 
стейтах: Алабама, Калифорнія, 
Колорадо, Делевер, Флорида,. 
Айдаго, Ілинойс, Індияна, Ай- 
ова, Луізияна, Мейн, Мериленд, 
Мішіґен, Мінесота, Мізурі, Мон- 
тана, Ню Йорк, Норт Каролай- 
на, Норт Дакота, Оклагома, 
Вірджінія, Вісконсін, Вайо- 
мінґ —  (все в тих роках, коли 
в сих стейтах відбувають ся 
вибори).

ЗО. падолиста. День Подя
ки (Тенксґівінґ Д ей). Сьвят- 
куеть ся в усїх стейтах, хоч 
не усуюди прииисано законом.

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

ний.

НАЙВАЖ НЇЙШ І ПОДЇЇ З НАШ ОЇ МИНУВШИНИ.
1894. 22. лютого основано Руський Народний Союз, котрого назву 

змінено на XIII. Головній Конвенциї в Бофало, II. Й., дня 8. вересня
1914 на: Український Народний Союз.

1894. 17. червня помер український учений Михайло Драгоманів.
1897. 26. лютого погиб Петро Стасюк, в Чернїеві, в Галичині, про

битий жандармом в часї виборів до парляменту.
1898. 29. червня заведене виїмкового стану в Галичині.
1902. 17. липня зачали ся хліборобські страйки в Галичині.
1903. 12. вересня відкрито в Полтаві иамятник постови Іванови 

Котляревському.
1906. Знесене царського указу, яким заборонено було друкувати 

книжки і ґарсти в українській мові в цілій росийській державі.

Хто каже, що є УКРАЇНСЬКИМ ПАТРІОТОМ, а розбиває українську 
народну орґанїзацию, —  лож єсть.

Хто каже, що є УКРАЇНСЬКИМ ПАТРІОТОМ, а киринить в українській 
народній роботі, —  лож єсть.

Хто каже, що є УКРАЇНСЬКИМ ПАТРІОТОМ, а відтягаеть ся від жертв 
на українські народні цїли, —  лож єсть.

Хто каже, що є УКРАЇНСЬКИМ ПАТРІОТОМ, а нїчого не робить, тільки 
кричить, —  лож єсть.
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Грудень J—  December.
н.с д Гр.-кат. сьвята с.с.

1 д Падолист. Плит, і Ром. 18
2 с Авдія і Варлама 19
3 н 25. по С. Прокла і Григ. 20
4 п Воведеніє Пр. Дїви Марії 21
5 в Ф илимона апост. 22
6 С А мфілохія і Григорія 23
7 ч. Катерини муч. 24
8 11 К лим ентія і Петра 25
9 С А липія Столп. і Я кова 26

10 н 26 по Сош. Якова 27
11 п Стефана муч. 28
12 в Парам о на 29
13 С f  Андрея апост. ЗО
14 ч Грудень. Наума прор. 1
15 п Авакума пророка 2
16 С Софронїя пророка 3
17 н 27. по Сош. Варвари вмуч. 4
18 п f  Сави Богоносного 5
19 в Николая чудотворця 6
20 с Амброзія еписк. 7
21 ч П атапія 8
22 п Непор. Зачатіе Пр. Д. М. 9
23 С М іни і Єрмоґена 10
24 н 28. по Сош. Праотець 11
25 ГІ Спірідіоиа еписк. 12
26 в f  Евстратія, Ореста 13
27 С Ф илимона, Тирса, 14
28 ч Елевтерія свщмч. 15
29 |1 П Аґґея пророка 16
ЗО 1 С Д аниїла пророка 17
31 1 н Севастіяна муч 18

СЬВЯТА АМЕРИКАНСЬКІ.

Кожда неділя.
25. грудня. Різдво Христове 

(Крісмес Д ей). Сьвяткуєть ся 
у всіх стейтах з виїмкою стей- 
ту Кензас.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.

8. грудня. Зачатіе Пр. Д. 
Мариї.

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

НАЙВАЖ НЇЙШ І ПОДЇЇ З НАШОЇ МИНУВШИНИ.
1907. 8. марта. Іменоване С. С. Ортинського першим єпископом 

для Русинів-Українцїв греко-католиків у Злучених Державах.
1908. 6. лютого помер Марко Каганець в Коропци, пробитий баґне- 

том трох жандармів при правиборах до сойму. 12. цьвітня Мирослав 
Сочинський застрілив ґр. Андрія Потоцького.

1913. 28. мая увторене самостійної грецько-католицької диєцезиї 
>у Злучених Державах.

1915. 1. мая. Побіда Українських Січових Стрільців на горі Ма
ківц і (Скільщина, Галичина).

1 9 1 5 .5 . мая заложено у Відни Загальну Українську Раду, в якій 
з’единщ и ся всі Українці в Австриї і представники росийської України.

1915. ЗО. і 31. жовтня. Перший Український Сойм в ім ериц ї (від
був ся в Ню Й орку).

Кождий Українець і Українка повинні бути СЬВІДОМИМИ ГОРОЖА- 
НАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦИЇ, значить, що повинні знати і розуміти 
се, що вони є синами і доньками українського народа; що повинні 
знати .його історию, його теперішне житє і боротьбу та помагати 
йому по своїм силам в тій боротьбі і все бути готовими станути в 
його рборонї і йому допомочи.
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ГОЛОВНИЙ УРЯД 
.УКРАЇНСЬКОГО НАР. СОЮЗА“.

ПРЕДСЇДАТЕЛЬ:
ДМИТРО КАДІТУЛА,

B o x  565, M cA d o o , P a .
МІСТОПРЕДСЇДАТЕЛЬКА і

М А Р І Я  В І Л И К ,
2і 17 W . O h io  S t., C h ica g o , 111.

МІСТОПРЕДСЇДАТЕЛЬ:
І В А Н  В А В Е Р Ч А К ,

757 S ta te  S t., P e r th  A m b o y , N. J.
СЕКРЕТАР РЕКОРДОВИЙ :

МИХАЙЛО УГОРЧАК,
B ox  76, J e r s e y  C ity , N . J .

СЕКРЕТАР ФІНАНСОВИЙ :
СЕМЕН ЯДЛОВСЬКИЙ,

B ox 76, J e r s e y  C ity , N . J .
K A C І Є P :

АЛЕКСІЙ Ш А РШ О Н Ь,
524 P in e  & F ra n k lin  S ts ., S h 'am okin , P a .
РЕДАКТОР „СВОБОДИ" :

ОСИП СТЕТКЕВИЧ,
83 G ra n d  S t., J e r s e y  C ity , N . J .

ЗАВ І ДАТ E/lb „СВОБОДИ" :

А Н Д РІЙ  CABKA,
83 G ra n d  S t., J e r s e y  C ity , N. J .
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КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ і

о. В. В А Л О Г,
96 F i r s t  S t., P a s s a ic , N . J .

ВАСИЛЬ ЛЕВЧИК,
48 W a s h in g to n  A ve ., E liz a b e th , N . J .

Ю Л ЇЯ Н  ПАВЧАК,
68 N o r th  8th  S t., B ro o k ly n , N . Y.

РАДНІ:
І В А Н  Ґ Л О В  A,

521 N . S h a m o k in  S t., S h a m o k in , P a .
А Н Д РІЙ  СТЕФАНОВИЧ,

236 P a rk  R o a d , A m b rid g e , P a .
ВАСИЛЬ ГРИНІКО,

439 N . 6th  A ve ., S c ra n to n , P a .
Н ИКОЛАЙ ВАВЕРЧАК,

720 C h a rle s  S t., P e r th  A m b o y , N . J .
ЙОСИФ СЕНЧИНА,

912 S ta r ik w e a th e r  A ve ., C lev e lan d , O .
СТЕФАН М ЕЛЬН ИК,

SO P u ls ife r  S t., A u b u rn , N . Y.
ПРОСЬВІТНА КОМІСІЯ :

о. В. СПОЛЇТАКЕВИЧ, предсїдатель,
635 N . R iv e r  S t., W ilk e s  B a rre , P a .

ДМ ИТРО А НДРЕЙ КО , секретар,
B ox 234, J e r s e y  C ity , N . J .

ВОЛОДИМИР ЛОТОЦЬІШ Й, касієр.
83 G ra n d  S t., J e r s e y  C ity , N . J .

Головна К анцелярія ,,У . H . Союза“ 
находить ся п ід  числом 83 Grand Street,

(у власнім домі) Jersey City, N. J.
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Гимн американських Українців.

Далека Ти, а близка нам,
Кохана Вітчино!
Як сонце з неба Твоїм ланам,
Ти сьвітиш нам в одно.

Сьвіти нам, Вітчино, сьвіти, 
Кохана Україно!
Щоб знали ми, куди нам іти 
У слушную годину —

У бій, у бій 
За сьвітлий прапор Твій,
За Тебе, Україно!

Як птахи ті, що їх пожар 
Прогнав зпід рідних стріх,
На перший поклик, хоч би зпід хмар, 
Ми злинемо до них.

Поклич нас, Вітчино, поклич, 
Кохана Україно!

Ми злетимо як козацтво у Сїч,
У слушную годину —

У бій, у бій 
За сьвітлий прапор Твій,
За Тебе, Україно!

Не даром ми тепер живем 
У вітчинї свобод:
Ми знати будем, як без ярем 
Живе й росте народ.

Вставай лиш, Вітчино, вставай,
! нас клич, Україно,
Ми здивуєм заморський наш край 
У слушную годину —

Як бій то бій 
За сьвітлий прапор Твій,
За тебе Україно!
За Тебе, Україно!

В. Щурат.

2
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Пісня Українських Сїчових Стрільців.

Гей у лузї червона калина похилила ся,
ЧоТось наша славна Україна зажурила ся.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.

Маширують наші добровольці на кровавий лан, 
Визволяти братів Українців з московських кайдан. 
А ми наших братів Українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.

Гей у поли ярої пшенички золотистий лан, 
Розпочали Стрільці Українські з Москалями тан.
А ми тую ярую пшеничку ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
То прославить по всій Україні’ Сїчових Стрільців,
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.

Боева Управа У. С. Стрільців.
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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ 
СОЮЗ

оснований 22. лютого 1894 р.

Є НАЙСТАРШОЮ І НАЙБІЛЬШОЮ УКРАЇНСЬКОЮ ЗАП0М 0Г0В0Ю  
ОРГАНІЗАЦІЄЮ  В АМЕРИЦЇ.

Український Народний Союз виплатив за 21 лїт свого істнованя 
т. е. по день 31-го грудня 1915 p., $1,319.767.11 (один мілїон 
триста девятнайцять тисяч сімсот шісдесять сїм долярів) посмертного 
і. запомог своїм членам. В однім 1914 році У. Н. Союз виплатив по
смертного по померших членах на суму $178 .400 .00  (сто сїмдесять 
вісім тисяч чотириста долярів). В тім самім році виплачено членам 
У. Н. Союза за каліцтва і невилїчимі слабости запомоги на суму 
$7.600 (сїм тися шестьсот долярів). В тімсамім році виплачено ро
динам по померших дітях членів $4.850 (чотири тисячі вісім сот 
пятьдесять долярів). З повисшого можете переконати ся, що У. Н. 
Союз осушив неодну слезу нещасливих вдів і сиріт, калїк і хорих, 
даючи їм матсріяльну поміч в найприкрійших хвилях їх  житя на 
чужині в Америці.

Від 1-го січня 1915 p., то значить за один повний рік, Укр. Нар. 
Союз виплатив посмертних запомог з фонду посмертного по померших 
членах на суму $70 .732 .83 . За тойсаді час виплачено запомоги з фон
ду убогих за каліцтва і невилїчимі слабости членам Укр. Нар. Союза 
на суму $8 .205 .00  Тут треба пригадати, що члени, як і взяли запо
могу з фонду убогих в р. 1915, свого посмертного не нарушили. їх  
посмертне як  було, так і тепер е цїле; воно не зменьшило ся через 
побране запомоги. Члени, які взяли запомогу з фонду убогих, мають 
повне право до свого посмертного. Над сим варто подумати і заста
новити' ся, чи е 'Со чесні люди, котрі горлали на веї заставки, що 
Укр. Нар. Союз не дає запомог своїм членам за їх житя на випадок 
каліцтва або невилїчимої слабости. Висше наведені числа самі за себе 
говорять.

За дїти Укр. Нар. Союз від часу уведеня в житє нової реформи 
по день 31-го грудня 1915, т. є. за один рік, виплатив родичам по
смертне по їх померших дїтях на суму $1 .600 .00 .

Крім поБисших запомог Укр. Нар. Союз виплатив досить поважну 
суму на просьвітні цїли як : на стипендії, просьвітні видавництва, 
книжки, жертви і т. II.

МАЄТОК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.

З днем 31. грудня 1915 р. числив У. Н. Союз 6.750 дорислих чле
нів, а 1.450 ионизше 18 лїт —  разом 8.200 членів. Власний маєток 
виносив в тімсамім часі $224.354.03 (двіста двайцять чотири тисячі 
триста пятьдесять чотири доляри і три центи).
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Б І Л Я Н С

з днем 31-ого грудня 1915 р.
Стан чинний:

Готівка
Морґечі
Реальність
Друкарня
Бонди

142.494.83
46 .900 .00
19.500.00
25 .100 .00
49 .515 .00

283.509.83

Стан довжний:

Фонд посмертний 51 .603.97
резервовий 115 .511.21

,у адмінїстр. 39 .719.61
убогих ..........  8 .742 .50
народний 8 .776 .74
сирітський 59 .155 .80

283.509.83

ЯКІ КОРИСТИ ДАЄ У. Н. СОЮЗА СВОЇМ ЧЛЕНАМ ?

Цїлию Українського Народного Союза е зєдинити в одну громаду 
всіх Українців, замешкалих в Америці, без огляду на їх  політичні чи 
релїґійні переконаня або релігійні почуваня; нести матсріяльну поміч 
членам і їх родинам на случай смерти або нещастя члена (калїцтва 
або невилїчимої слабости); ширити серед своїх членів і їх дїтий про- 
сьвіту і науку через видаване часописи і иросьвітних книжочок і 
дїточої ґазетки.

Головні користи для членів є отсї:
На случай смерти родина члена одержить послертну запомогу, і то 

в цїлости в такій сумі, на яку члбн був обезпечений.
На случай калїцтва або неспосібности до працї одержить член за

помогу з фонду убогих без ріжницї на його клясу обезнеченя після 
принятої скалі, котра слідує:

За утрату ока $100.00
За утрату руки $200 .00
За утрату ноги ............. ....................................... $200.00
За невилїчиму слабість річно по $100.00
За меньші калїцтва почавши від $ 25.00

Кождий член дістає часопись „Свободу” три рази в тиждень і 
просьвітні виданя.

Кождий член Укр. Нар. Союза, мущина чи женщина, має право за
писати свою дитину до Укр. Нар. Союза і платити за них до „Народного 
Фонду” по 25 цнт. місячно, за що отримає дїточу ґазетку „Цьвітку” , 
а на випадок смерти дитини родичі отримають посмертну запомогу по 
своїй дитині в сумі $200.00 на покрите коштів лїченя і похорону ди
тини. Зі сего повинні користати наші члени і записувати свої дїти 
до У. Н. Союза. Для них подвійна користь: за 25 цнт. місячної вкладки 
обезпечують свою дитину на $ 200.00 посмертної запомоги, а крім сего 
дістають для дїтий поучаючу ґазетку.

Укр. Нар. Союз уділяє також спосібним дїтям членів У. Н. Союза 
стипендії на покінченє наук у висілих школах (університеті). Було би 
добре, щоби наші члени вміли користати з тих добродїйств.
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ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.

Членом Українського Народного Союза може стати кождий Укра
їнець, і то мущина у віцї до 50 року житя, женщина до 40 року житя.

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 побіч поданої податкової 
табелї).

В Українськім Народнім Союзї е 
отсих 6 кляс обезпеченя:

Кляса А на 
Кляса АА на 
Кляса В на 
Кляса С на 
Кляса ВВ на 
Кляса СС на

$ 250 
$ 500 
$ 750 
$ 1. 000 
$1.500 
$2. 000

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

Кл. А. АА. Б. 1 Ц. ББ. цц.
о о о о о ооІОCM ю о ю оЄф €©- €©• єе-

.W яЗ сЗ сі сЗ <лЗ яЗ
W W И W н W

' 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 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 ЗО 59 89 1.18 1.77 2.36
ЗО 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 1.91і
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

Крім сталої місячної вкладки платить кождий член, без огляду на 
вік і клясу обезпеченя, додотково 35 цнт.: на фонд адмінїстрацийний 
17 цнт. (в т ім ‘містить ся вже і передплата за „Свободу” ) ;  на фонд 
резервовий 10 цнт., на фонд убогих 5 цнт. (з котрого виплачуєть ся 
запомоги за каліцтва і невилїчимі слабости) і на фонд народний З 
цнт. (на просьвітні виданя і народні ц їли).

Щоби стати членом У. Н. Союза, треба бути рівночасно членом 
одного із відділів Українського Народного Союза.
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Чиж не варта належати до У. Н. Союза? Тож хто дотепер не мав 
нагоди стати членом У. Н. Союза, нехай стараєть ся вступити до 
У. Н. Союза, але нинї. Не відкладайте до зовтра, —  бо ніхто не знає, 
чиє завтра.

Закладайте нові відділи Укр. Нар. Союза в тих місцевостях, де 
ще нема відділів нашої орґанїзациї.

Ті, що вже належать до У. Н. Союза, приєднуйте нових членів до 
Українського Народного Союза.

Записуйте свої дїти до Українського Народного Союза.
Коли хто вже є членом У. Н. Союза, має старати ся, щоби: кож- 

да особа в його фамілії належала до У. Н. Союза, щоби його краяни, 
знакомі і приятелі належали до У. Н. Союза.

ПЕРШ ИЙ РІК РЕФОРМИ.

Рік 1915 обіймає перший рік дїяльности Українського Народного 
Союза після введеня в житє нової реформи. Вислїд першого року ре
форми дав сьвітлі успіхи помимо того, що число членів зменшило ся. 
Фонд посмертний якого передтим зовсім не було, а який служить ви
ключно на виплату посмертних запомог, числив з кінцем 31. грудня
1915 р. $51.603.97. Члени Українського Народного Союза мають повну 
запоруку, що їх посмертна запомога є певна та що вкладки, які вони 
на свою посмертну запомогу складають, не ідуть в цїлости на виплату 
посмертних запомог для других, але лишають ся в касі У. Н. Союза.

Наш загал переконаєть ся поволи, що реформа не була забаганкою 
урядників, але була конечностию, що переведене реформи лежало в 
першій мірі в інтересї членів. Послїдні місяці 1915. р. виказують сталий 
приріст нових членів і є надїя, що Український Народний Союз в ко
роткім часї прийде назад до давної сили.

БУДУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА Є ЗАКОН
НО І ФІНАНСОВО В ПОВНЇ ОБЕЗПЕЧЕНА.

КОЖДИЙ СЬВІДОМИЙ УКРАЇНЕЦЬ ПОВИНЕН БУТИ ЧЛЕНОМ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.
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Поклін душі великій.
Народе мій зневолений, убогий,
Відай у сьвітї ти не маєш пари,
Відай один ти на землї розлогій 
Терпів, нещасний, тільки мук і кари.

І Татарва і польськії магнати 
Точили кров твою у лютім бою,
І той царат з нровавої палати.
Усї знущались тяжко над тобою.

Знесилений заснув ти як дитина,
Тебе сповила довга ніч-темрява,
І вже здавалось, надійшла година,
Що в нїй загинеш ти і твоя слава.

Здавалось так... Та саме в тій годині', 
Коли вже смерть тобі проголосили, 
Сходило Сонце у малій хатинї 
І на промінях добирало сили,

І ясне Сонце підійшло високо 
Тай осьвітило цїлу Україну...
Збудив ся люд, що доси спав глибоко 
І аж тепер побачив всю руїну.

Побачив горе і свою неволю 
І царський кнут і ті тяжкі кайдани... 
Узрівши се, зірвав ся люд до бою 
За ті права, що вкрали їх тирани.

В тій боротьбі не стане й на хвилину, 
І визволить від Дону аж до Сяна —  
Свій рідний край, преславну Україну: 
Один народ без хлопа і без пана!

Поклін Тобі, великий наш Тарасе, 
Могуче Сонце, ясне, промінисте, 
Поклін складають всі' робітні кляси 
Тобі, наш Батьку, за слова огнисті!

Дмитро Макогон.
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Тарас Шевченко.

Заповіт.
Як умру, то поховайте 
Мене на могилї,
Серед степу широкого,
На Вкраїнї милій:
Щоб лани широкополі 
І Днїпро і кручі 
Були видні, було чути,
Як реве ревучий!

Як понесе з України 
У синєє море 
Кров ворожу, оттодї я 
І лани і гори —
Все понину і полину 
До самого Бога 
Молити ся. А до того —
Я не знаю Бога!

Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
І вражою злою кровю 
Волю окропіте!
І мене в сїм’ї великій,
В с їм ’ї  в о л ь н ій , новій,
Не забудьте помянути 
Не злим, тихим словом!
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Молитви.
I.

Царям, всесьвітним шинкарям 
І дукачі і таляри 
І пута кутії пішли!

Робочим головам, рукам, 
На сїй окраденій земли 
Свою Ти силу ізішли!

Менї-ж, мій Боже, на земли 
Подай любов, сердешний рай,
І більш нічого не давай!

I I .
Царів, кровавих шинкарів,
У пута кутії зануй,
В склепу глибокім замуруй!

Трудящим людям, Всеблагий, 
На їх окраденій земли 
Свою Ти силу ізішли!

А чистих серцем —  коло них 
Постав Ти ангелів Твоїх,
Щоб чистоту їх зберегли!

Менї-ж, о Господи, подай 
Любити правду на земли 
І друга щирого пішли!

Тарас Шевченко.
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Митрополит граф Андрій Шептицький.
Олександер Роман Ш ептицький, що в чинї приняв імя Андрій, ро

див ся в Прилбичах коло Яворова в Галичині 29. липня 1865. р. Ще 
яко ґімназийний ученик заявив охоту стати сьвящеником-черцем та, 
позбувши ся всяких амбіций і сьвітових принад, працювати для укра
їнського народа. Батьки вважали се молодечою мрією. Та коли по 
скінченю правничого виділу і по зложеню докторату прав заявив рі
шучу волю, що таки пійде в черцї і кидає мілїонове майно та всякі 
достатки, родичі вволили його волю. Так молодий ґраф Олександер став 
черцем Андрієм 1887. року.

Відбувши строгий новіцият, зложив ще два докторати: з богословія 
і фільософії, а 1892 р. став сьвящеником.

В чинї служив професором в крехівськім монастири, а опісля був 
ігуменом у Львові. Тут оснував популярний місячник „Місионар” , а на 
місиях дав ся пізнати яко розумний і популярний провідник. Простий, 
вічливий, а сердечний чернець добув собі ’ широку симітатиіо і коли 
опорожнило ся єпископство в Станиславові, він став єпископом дня
20. вересня, 1899. р.

Всього рік був у Станиславові, а цінною памяткою пастированя є 
епархіяльна бібліотека в Станиславові і щире піклованє запущеною 
Гуцульщиною, яку майже цїлу переїхав і дуже добре пізнав. До 
Гуцулів видав він дуже замітний пастирський лист, написаний гуцуль
ським говором, якого навмисне в тій цїли навчив ся.

Колиж 1901. р. став митрополитом у Львові, розвинув тут все- 
сторонну діяльність. Його праця, метода сеї праці і її обсяг зовсім 
схожі з роботою київського митрополита Петра Могили. Подібно як 
Могила є Ш ептицький заиадником; основно знає устрій і всі способи 
успішної праці західної церкви, не жахаєть ся вводити у своїй єпархії 
все те, що є схолге з духом грецького обряду, а причиняєть ся до 
піднесеня рівня моралі українського народу. Всетаки любить він 
свій обряд і зробив дуже богато для його піднесеня і розвою. Замітні 
успіхи його 15-лїтної праці в львівській єпархії, —  собори, новий 
подїл єпархії, піклованє школами, численні видавництва, а особливо 
змаганє, щоби церков на цілій соборній Україні, сповняючи свою 
релїґійну м істо, причинювала ся і до просьвітного та культурного 
двигненя українського народу.

На царині добродійної і просьвітно-культурної працї розвинув він 
дуже живу інїциятиву і став справдешним меценатом для галицьких 
Українців. Його коштом основано „Народню Лїчницю” у Львові, яка 
є завязком будучого медичного виділу в українськім університеті у 
Львові. Богато ґімназияльної й академічної молодїжи образувало ся 
коштом митрополита. Приватним українським школам і бурсам ніколи 
не відмовив грошевої помочи. Ж іноча українська ґімназия у Львові 
істнує тільки завдяки великій грошевій жертві митрополита,

Сам аматор і знавець церковцої штуки збирав всі памятники 
нашого культурного надбаня та оснував мілїонову інституцию „Націо
нальний Музей” , в якім зберігаєть ся богато доказів, що український
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народ є старим культурним народом, що витворив свою питому* 
самостійну культуру.

Не держав ся оподалїк і від економічної роботи та щедро підпо
магав її материяльно. На школу огородничо-господарську дарував свій 
хутір в Милованю коло Станиславова; належав до основників Земельного 
Банку у Львові; підпомагав і поручав духовенству працю в коопера
тивних стоваришенях.

З огляду на своє становище й інтереси церкви та народу 
львівський митрополит мусить брати участь і в роботі нашої політичної 
репрезентациї і ясно зазначити своє становище та свій політичний 
характер.

І от митр. Ш ептицький невдовзі по приїзді до Львова наблизив ся 
до української репрезентациї і то не в ролі посередника між українським 
народом і польською більшостю, а в ролї робітника і послідовного- 
борця за наші национально-полїтичні права. Його кличем було: єднати: 
всіх під народним стягом до праці!

Коли в 1903 р. наші посли уладили сецесию зі сойму, він не- 
явив ся на засїданях сойму * так довго, але вибрано наново наших 
послів.

В часі завзятої боротьби за виборчою реформою до парляменту 
1906. р. їздив на чолі делутациї до цїсаря і перед троном горячо 
промовляв в справі загального голосованя. Своїм зручним посеред
ництвом довів до путя соймову виборчу реформу в 1914. р.

В університетській справі перший з Українців забрав слово в 
палаті панів дня 28. червня 1910. і сильними арґументами виказав, 
конечність заснованя університету в українськім Піємонтї.

Для галицьких Українців особа митрополита стає від пятнайцяти 
літ осередком політичного ж итя; наша репрезентация у всіх важних 
справах порозуміваєть ся з ним, а йін радо служить їй радою, помочию, 
інтервенцйями та з найбільшою льояльностю поступає згідно щ нею, —  
нічого не роблячи на власну руку. »

Його незвичайно широка й ідейна робота, симпатин, у цілої 
української суспільностй та його сильне й передове становйще було 
причиною нападів на його особу зі сторони ворогів самостійного розвою 
українського народу. Коли зачала ся сьвітова війна, а ййдано підзор 
нсльояльностй на'українських діячів, а навіть і на самого митрополита, 
він не боронив .бебе, а заступав ся за невйнними; не знижував ся, а 
жертвою своєї особи показав сьвітови, що Українці ідуть до своєї 
величної ціли прямою дорогою, хоч тернистою і вимощеною кістьми 
наших борців, та що в політичнім житю не лукавлять, а високо держать 
прапор моралі.

Митр. ґр. А. Шептицький в московській неволї.

Пятого дня по занятю Львова, в неділю, дня 8. вересня, 1914. року, 
увязнили Москалі митрополита ґрафа Андрія Шептицького в митро
поличій палаті обіч катедральної церкви св. Ю рія у Львові.

Причиною увязненя була —  як  подавали вісти з Австриї і з Росиї 
—  проповідь митрополита, власне сеї неділі. В сій проповіди митр, 
ґр. А. Ш ептицький мав завзивати вірних, присутних в церкві, щоби,
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Покійний український єпископ Перемиської днецезиї 
кир Константин Чехович.

Бл. п. єпископ К. Чехович родив ся дня 15-ого жовтня 
1847-ого року; помер дня 29-ого цьвітня 1915-ого року 

підчас московської окупациї Перемишля.
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видержали кріпко при своїй українській народности, грецько-католиць- 
<кій релїґії та вірности державі, якої вони е горожанами.

В катедрі на Службі Божій були росийські офііщри, котрі слухали 
проповіди митрополита, а опісля повідомили про слова його росийські 
війскові власти, котрі сейчас звеліли його арештувати "і відвезти в 
глибину Росиї.

Спершу мали Москалі плян вивезти митрополита на Сибір, але 
опісля завдяки заходам —  відай з Риму —  лишено його в Курску, на 
Московщині (яких 250 миль на полуднє від міста Москви). Се зроблено 
з уваги на слабе здоровлє митр. А. Шептицького, котрий не міг би 
знести тяжкого сибірського зимна. Одначе иозатим росийські власти 
обійшли ся з особою митрополита зовсім не по людськи. Мимо того, 
що його увязнено зовсїм безправно, бо те, що він говорив, він мав повне 
право говорити, поки Галичина не змінила правно своєї державної 
приналежности, росийські власти трактують митрополита наче якого 
звичайного воєнного вязня. Мучать його в замкненю вже далі півтора 
року, не зважаючи нї на його духові потреби, анї на недугу, в яку вже 
у московській вязницї кілька разів занепадав.

За його освободженєм вставляв ся папа римський Венедикт XY. 
і богато визначних осіб з ріжних європейських держав. В обороні 
митрополита підносила голос сьвітова преса, а навіть в анґлїйськім 
парламенті посол Ґінел дня 3-того марта, 1915. р. ставив запити до 
правительства в справі увязненя митрополита ґр. Шептицького.

Все те остало ся без успіху* Росийські власти не знають спра- 
ведливости, як  ходить о українську народність, о українську релїґію 
та о українських діячів.

Минулого року припадали 50-лїтні роковини уродин митрополита 
ґраф а А. Шептицького, як і обходили австрийські Українці першим 
сьвятом у Відни, в самий день роковин дня 29-ого липня 1915 р. 
Також —  на вигнаню як  і їх  пастир.

Сумне то бу і̂о сьвято...
Але веї були повні надїї, що Україна мусить воскреснути, коли 

має таких синів як  Андрій Шептицький.
З тої нагоди богато писала про його особу і теперішну долю 

чужомовна преса в цілій Европі.

П АМ Я Т АЙ Т Е  НА ЧОТИРИ У К Р А ЇН С Ь К І ФОНДИ!
1. Фонд визволеня України.
2. Фонд жертвам війни в Галичині і на Буковині'.
3. Фонд на поміч для ранених Українських Сїчових 

Стрільців.
4. Фонд на поміч для Українців, засланих на Сибір. 
Всї ті 4 фонди остають під управою Ф Е Д Е Р А Ц И Ї

У К Р А ЇН Ц ІВ  У З Л У Ч Е Н И Х  Д Е Р Ж А В А Х  і тому всі жер
тви треба посилати на адресу касиєра сеї нашої загально
народної органїзациї в Америці д. Семена Ядловського.

Адресувати так: S. YADLOWSKY, 83 Grand St. Jersey lily, N.
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Професор Михайло Грушевський 
в московській неволі'.

Михайло Грушевський, професор істориї східної Европи, а зокрема 
істориї України у львівськім університеті, е ученим сьвітової слави і гор- 
достю цілої соборної України. % го  наукові працї, а особливо велика 
істория України, здобула собі велике значіне в науковім сьвітї. Рівного 
йому ученого історика не мали і доси не мають анї Москалї, анї Поляки^ 
анї инші славянські народи.

Тому то особливо нашим сусїдам —  Москалям і Полякам імя 
нашого славного ученого було не миле. А вже найбільше ворожо до нього 
ставили ся росийські урядові круги за його велику любов до рідного 
українського народа.

Коли би Михайло Грушевський не був українським патріотом, то 
він би нинї був першою особою в Росиї. Всі би його величали та по
читали. Але, що він є власне великим українським патріотом, то 
перша р іч —  шанувати його в Росиї урядово заборонено.

Протягом останних 20-ти лїт М. Грушевський розвинув був живу 
наукову і громадянську діяльність і на галицькій і на росийській 
Україні. Москалям його діяльність стояла солию в. оцї, але не могли 
нічого вдїяти з уваги, що він є росийським горожанином і має свої 
посїлости в Києві і поза Києвом.

Колиж вибухла війна, скористали з воєнного права й увязнили 
його в Києві, зараз по його повороті з Европи в грудни 1914-ого року. 
По увязненю вивезли його на заслане в Сибір, до міста Симбірска (над 
рікою Волгою, понад 250 миль на схід від міста Москви).

Вставляли ся за освободженєм із сибірської неволі українського 
ученого і московські учені, члени російської Імператорської Академії 
Наук з Пєтроґраду, столиці Росиї, але се нічого не помогло.

І Михайло Грушевський дальше безневинно мучить ся яко вязень 
в московській неволі, в холодній Сибірі. Вже рік минув його неволї в 
Симбірску.

В. ЩУРАТ.

НА ВАРТІ.
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Погідна ніч,
Година м р ій -------------
Ах! той настрій —
То не жовнярська річ!

Як верну я
Домів В І Д С І Л Ь ---------------------
Цить!... Кілька хвиль 
І варта не твоя...

Коб лиш менї
Синок здоров -------------
Знов мрії, знов!
Чи йде там хто, чи нї?!

Щоб стріл вже впав, 
Зачав ся бій!
А то від мрій 
На вартї я пропав...

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


Мирослав Сїчинський.

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  36 —

Як освойодив ся Мирослав Сїчинський.
(На основі автентичного оновіданя).

Кождий Українець радий би знати, як пощастило ся 
Мирославові! Сїчинському видістати ся на волю з вязницї 
в Станиславові, де йому польські судії присудили були 
коротати молодий вік протягом 20-ти літ.

Поки він сидїв в Станиславові, „на Діброві”, то кож
дий Українець, і в старім краю і в Америці', мав гадку- 
мрію, як би то освободити молодого українського героя, 
що пімстив кривди українського народа на ґрафі Андрію 
Потоцькім, котрий наче польський король поводив ся у 
нашім краю.

Колиж Мирослав Сїчинський визволив ся вже був 
перед 4-ма роками зі станиславівської вязницї, кождий з 
нас радїв, але про утечу, її подробиці' та побут Миросла
ва по утечі не розпитував ся, бо знав, що тоді треба було 
се покищо оберігати в тайні.

Аж коли М. Сїчинський станув на вільній землі Ва- 
шінґтона, і коли висе тутки став свобідний, з повними пра
вами стати горожанином Злучених Держав, цікавість ді
знатись про освободжене М. Сїчинського можна задово- 
лити. Тепер вже можна про се розказати публично майже 
з усїми подробицями.

Маючи на увазі цікавість загалу і те, що тепер май
же усе, що доси було покрите тайною, можна вже виявити,
— звернув ся я до Мирослава Сїчинського з просьбою, 
щоби подав меиї інформациї про своє освободжене, від 
приготованя аж до утечі за границю, які я хотів викори
стати власне до отсеї статі в календарі! У. Н. Союза на 
1916-тий рік.

M. Сїчинський на се згодив ся і я на основі його опо- 
віданя подаю отсей опис:

Утеча Мирослава Сїчинського відбула ся — як зві
сно — дня 13-ого падолиста, 1911-ого року. Але приго
товане до утечі тягнуло ся довший час, мало не рік.

Кілька разів давано знати M. Сїчинському, що утеча 
буде того а того дня, але в останній хвилі її відкладало., 
бо все були такі перепони, які могли знівечити всї пляни 
утечі та унеможливити її раз на все.
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Нераз М. Сїчинський, одержавши заповідь про уте
чу, вижидав її здійснена цілими ночами, а рано, не діж
давшись, мусїв невиспаний'іти до роботи (до столярства).

Дня 13-ого падолиста 1911-ого року вечером перед 
відходом зі столярні (перед б-тою годиною) острив ще 
Мирослав гибель на другий день, зовсім не маючи гадки, 
що вже той гибель покине раз на все.

Др. Кость Левицький (на право), голова Загальної Укра
їнської Радп в Австрпї; Микола Василько (на лїво), за 
ступник голови Загальної Української Ради в Австриї.

Колиж вертав ся зі столярні на ніч, в коридорі вяз- 
ницї один Поляк арештант вручив йому лист, в якім було 
написано, щоби таки того дня о 9-тій годині вечером 
конче був готовий.

Мирослав Сїчинський сподївав ся, що се заповідь 
освободженя, яке готують йому його приятелі і мимо ча
стого заводу, якого зазнав кілька разів, вступила в нього
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радість й оживила його надїя, що скінчить ся його при
кре жите у вязничних мурах. Одначе, прийшовши до каз
ні, не хотів дати знати по собі того вражіня, яке пережи
вав, а сїв собі спокійно як кождого вечера, взяв книжку 
в руки і читав.

Так сидїв читаючи до години пів до девятої, а опісля 
прилинула гадка зневіри, що може ось-то й тепер утеча 
не поведеть ся і надїя минеть ся, а прийде знова тесаме, 
що було вчера: сїре, придавляюче вязничне жите.

З тими гадками Мирослав ладив ся іти спати.
Аж тут нараз двері з лоскотом отворили ся, на по- 

розї иоявив ся вязиичний дозорець Пилипчук і каже:
— Скоро!
Се одно слово богато говорило і не потребувало бі./ґь- 

ше пояснень. М. Сїчинський знав, що робити. Але перед 
огіущенем казні мусів ще приладити ліжко в той спосіб, 
аби виглядало, що там хтось лежить і спить.

Потім вже „скоро” вийшов', а таїш у сорочці (щоби 
не брати цісарського добра); зійшов по сходах в долину 
і там, в сутеринах, таки в коридорі одягнув ся в одіне 
дозорця, яке для нього приготовлено, та причіпив собі 
доволі довгі вуси, які одначе не хотіли тримати ся (імо
вірно були польського виробу і бунтували ся!)

Одітий яко дозорець, підтримуючи вуси хусткою (ні
би його боліли зуби), пустив ся з Пилипчуком в дорогу.

Наперед треба було перейти долїшний коридор. До
рога там не була довга, але виглядала такою, бо треба її 
було перейти з першим страхом і „трепетом”

Коли оба вони минули перший коридор, побачили до
зорця, що мав там інспекційну службу. Ішли вони сьмі- 
ло, але в душі знали, що як дозорець не пійде в бік, то 
справа пропала. Одначе обі сторони лише здалека заса- 
лютували до себе й інспектор, гадаючи, що се ідуть до
зорці, спокійно звернув в бічний коридор.

Минувши сю небезпеку, наближали ся до першої ви
хідної брами з будинку вязницї. Коло брами сидїв дозо
рець, котрий бачучи двох людий в мундурах дозорців, 
перепустив їх на подвірє. Опісля треба було перейти ще 
одну браму, яка находить ся у високім мурі, що окружае 
вязницю. В брамі стояв жовнір, котрий, побачивши двох 
дозорців, також їх пустив та ще й вдарив в дах і тодї 
оба опинили ся вже на дорозі'-. Коли станули на дорозі,
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бачили перед собою — з одного боку парк і місто, а з 
другого станиславівський кримінал.

Оглянув ся ще; — виглядав сей кримінал наче замок, 
повний сьвітла, далеко красше нїж в середині.

Перейшли міський город. Там чекали вже його при
ятелі'. І там попрощав ся М. Сочинський з дозорцем Пи- 
липчуком, котрий вернув ся до криміналу. Сказав там дру-

Софія Галечківна,
у службі при У. С. Стрільцях.

гому дозорцеви, втаємниченому в пляни і приготованя і 
пляни утечі Черевкови, що все „ол-райт” і оба вони пій- 
шли спокійно спати. (М. Сочинський все зазначуе, що як 
би не Мельничук і Черевко, котрі тепер пробувають в Ка
наді', то він би доси не був на волї).

З города пійшли в місто. Ішли спокійно, аж по доро
зі' пригода: грубий чоловік трунув Сочинського і впало йо
му з голови чако. Сей панок схилив ся, подав чако і пе
репросив. І пригода щасливо минула ся.
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Перейшли ціле місто і зайшли до одного дому, де 
Мирослав перебрав ся за господаря, та, попрощавши ся,, 
відїхав з двома ґаздами до одного села. їхали цілу ніч, 
аж над ранком станули на місци. В тім селї Сїчинський 
ховав ся по людях 6 тижнів: Раз в стодолі, то знов на стри- 
ху, иншим разом в стайні, де була свиня, кінь, корова і 
бичок. Як пробував в одного ґазди на стриху, діти бояли 
ся і казали татови, що щось на стриху шелепоче, а ста
рий повідав дітям, що то ласиця має там гніздо та осте
рігав їх, аби не полошили ласиці.

Як ховав ся у стайни, то діти властителя тої стайні 
знали про се, а мала донечка так казала до батька:

— Як би тата брали до криміналу, то я би „иїц” не 
казала, що ви знали, хто то е; я би казала, що прийшов 
подорожний, бідний, змучений, то „хрисценинови” не ви
падало його не приймити!

Поволи і в селї вже богато знало. Один другому ска
зав.. „Лиш молодицям не говоріть — казали господарі — 
бо вони мають довгі язики!”

Знова в иншого ґазди Мирослав жив у хатї. Там діти 
зжились були з ним і називали його Андрієм. Як хтось 
надійшов, то діти прибігали і кликали:

— Ховайте ся, Андрію, на піч!
Раз прийшов там жид. Мирослав, сховавшись на піч, 

мало не спік ся там, а жид говорить тай говорить.
Ледви вдало ся господаревії жида видурити з хати 

на мороз.
Раз був Мирослав на одних хрестинах за кума. Дер

жав до хресту дівчинку, на імя Мирославу. Деякі куми 
знали, а деякі не знали і питали ся Сїчинського, ніби ґаз
ду з другого села, „як там вибори в вашім селї?”

Перед відїздом з того села, останної ночи на праща- 
не уладжено віче, на котрім Сїчинський промовляв.

Потім люди відвезли його на зелїзницю, перебраного 
за мужика, в довгім волосю.

Зелїзницею їхали в окремім возї, „яко сьвідки на 
процес до міста” .

На одній стациї ті „сьвідки” мали пересідати; роз- 
бігли ся і не могли зібратись так, що припадком опинив 
ся Сїчинський — між двома жандармами.

Вкінци приїхали до одного міста в східній стороні 
Австро-Угорщини, де Мирослав був 3 місяці.
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Наперед жив яко робітник, а опісля яко „пан” . В 
день сидїв в хатї, а вечером виходив в окулярах на прохід.

Раз ішов темною улицею; там минав його якийсь 
пан, котрий дуже приглядав ся йому, і минувши його на 
яких 100 кроків пристанув, а потім вернув ся і став іти

Українська дївчина героїня.
Ярема Кузь, Українка з Буковини, служить яко кадет- 
аспірант при кіннотї У. С. Стрільців. Була кілька разів 

тяжко ранена.

слідом за Сїчинським. Сїчинський думав, що біда: що як 
би скоро ішов, то сей міг би бігти, чи підняти крик, що 
ось-то втїкае. Але Сїчинський став і ждав на нього. Іду
чий тодї не знав, що робити, надумав ся і відійшов.

Ся пригода трохи причинила страху М. Сочинському, 
бо він гадав, що сей підозрілий чоловік пізнав його та
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дасть знати місцевій полїциї і тодї зачнуть за ним в тім 
місті' слідити тай дійсно готові вислідити.

Думав, що робити, і нарешті прийшов до перекона- 
ня, що найліпше виїхати з того міста — дальше, де не 
так легко підпасти під око тих, що слідили за ним.

На другий день вибрав ся до Львова, відки просто 
виїхав на Берлін до Норвегії. В Норвегії був 4 місяці; 
учив ся норвеської мови і пізнав край, сходивши богато 
краю пішки. Притім переконав ся, що норвеські хлопи ду
же подібні до наших селян, хоч яка велика ріжниця між 
галицькою нуждою і норвеським добробутом та свободою. 
Навіть е там подібні до наших москвофілів щодо иерече- 
ня рідної мови. Література доси там була чужа. Норвегія 
належала тому 100 літ до Данії так як Україна до Поль
щі і лишила сліди тим, що Норвежці' приймили данську 
літературну мову і доси більшість населеня по містах, 
особливо інтелїґенция, говорить по данськи (з особли
вим виговором). В тім можна найти порівнане до тих ро
сійських Українців по містах, котрі говорять по москов
ськії. Одначе е та важна ріжниця, що Норвежці призна
ють свій нарід за самостійний та не ідуть на службу Да
нії — так як наші кацапи Московщині' — але служать 
своїй вітчинї.

З Норвегії М. Сїчинський виїхав до Данії, де був б 
тижнів в місті Копенгаґен, студиюючи тамошні відноси
ни. Опісля дізнавшись про шведські народні університе
ти для селянської і робітничої молодїжи, поїхав до Шве- 
циї вчити ся в таких школах на учителя. Був там в одній 
школі цілий рік. Потім був 3 місяці в копальні зелїза на 
роботі'; брав на гроші австрийські 60 ринських на місяць. 
Потім працював пів року на фармі; в зимі була там нау
ка, а на весну робота в поли і в стайні.

Перед жнивами, які мав Сїчинський відбути там на 
фармі, виїхав ще був до шведського міста Мальме на 
„балтийську виставу”, де був 1 місяць яко кореспондент 
одної шведської ґазети.

Там ще довідав ся про вибух європейської війни.
Тоді Мирослав не гадав уже вертатись до Швециї 

на дальшу науку, яку був собі вибрав, а постановив вер
нутись до рідного краю, загроженого московським на
їздом.
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Приїхав до Відня і гадаючи, що Українці будуть обо
роняти Галичину перед московським наїздом, хотів всту
пити до Українських Сїчових Стрільців під прибраним 
іменем, щоби послужити рідному краеви в його вели
кій потребі.

Але довідав ся через знакомих людий, що як би його 
в Стрільцях пізнали, то ждала би його сумна доля, бо му
сів би вертатись знова до криміналу.

Отже М. Сїчинський не бачив виглядів на успіх у 
своїм намірі і покинув його і добувши собі потрібні па
пери, виїхав через Німеччину наново до Швециї. В Ні
меччині і в Швециї старав ся запізнати ся з людьми, котрі 
щонебудь писали і знали про Україну та навязав з ними 
зносини, сподіваючись, що вони в часі воєнної заверухи 
скажуть своє слово в обороні українського народа, ко
трий сподїваєть ся по тій війні красшої будучности.

Пізною осению 1914-ого року Мирослав Сїчинський 
вибрав ся зі Швециї до Америки, до Злучених Держав, 
щоби в тій невтральній державі станути до помочи укра
їнському загалови в його праці для национального осьві- 
домленя, для культурного піднесеня та для здобутя волї 
рідному краеви — нашій Україні.

Прибув М. Сїчинський на землю Вашінґтона дня 
21-ого жовтня, 1914-ого року, де станув до щирої праці 
для свого народа, разом з усїми народними робітниками.

Українці в Америці привитали його дуже сердечно і 
помогли йому осягнути право стати вільним горожанином 
тутешної републики, яке признало йому американське фе
деральне правительство дня 10-ого грудня 1915-ого року.

Се перший успіх М. Сїчинсько'го на новій землі, а 
другого таксамо сьвітлого успіху желае йому кождий У- 
країнець в народній праці на сій новій землі!

Нехай сей успіх буде у сильнім зорґанїзованю но
вої тутешної нашої орґаиїзациї — Федерацій Українців 
у Злучених Державах.

Володимир Богдан Лотоцьний.
Джерзи С-іти, дня 11-ого сїчня, 1916.
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В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
Загальний Український Комітет, вибраний голосованєм місцевих 

товариств, доповнений та потверджений Українським Соймом з дня ЗО. 
і 31. жовтня в Ню Йорку, є зложений з отсих осіб:

Сей Загальний Український Комітет стає після ухвали Сойму осну- 
вателем загальної национальної орґанїзациї Українців у Злучених Дер
жавах.

Головою Загального Українського Комітету і тимсамим головою ці
лої нової орґанїзациї вибраний дня 1. падолиста 1915 р. др. Волидимир 
Сїменович, (1515  W . D iv is io n  S t., C h icag o , 111.).

Тому, що члени Загального Українського Комітету, числом 22, роз
кинені по цілих Злучених Державах і не часто можуть з’їздитись на за- 
сїданя —  вибрано 1. падолиста 1915 р. Екзекутивний Комітет, зложе
ний з пяти членів 3. У. Комітету, мешкаючих в недалекій околиці Ню 
Йорку, головного осідку орґанїзациї.

Членами Екзекутиви є:
Іван Ардан (5 2 4  O live  S t., S c ra n to n , P a .)  — голова;
Михайло Байдюк (535  Е . 1 1 th  S t., N e w  Y o rk  C ity ) — заступник 

голови;
Володимир Лотоцький (83  G ra n d  S t., J e r s e y  C ity , N . J .)  — за

ступник голови;
Семен Ядловський (83  G ra n d  S t., J e r s e y  C ity , N. J .)  — скарбник;
Мирослав Сїчинський (165  W . 1 2 2 n d  S t., N e w  Y o rk  C ity ) —  

писар.
Офіс орґанїзациї є під числом 165 W . 1 2 2 n d  S t., N e w  Y o rk  C ity .
Назва орґанїзациї є: „Ф ЕД ЕРА Ц ІЙ  УКРАЇНЦЇВ У ЗЛУЧЕНИХ 

ДЕРЖАВАХ” , а по анґлїйськи: „ U K R A IN IA N  F E D E R A T IO N  O F  
T H E  U N IT E D  S T A T E S .”

Статут, вироблений статутовою комісиєю після директив, ухвалених 
Загальним Українським Комітетом дня 1. падолиста 1915. p., принято 
і ухвалено при кінци грудня 1915. р.

Іван Ардан,
Іван Артимович,
Михайло Байдюк,
Жигмонт Бичинський,
Іван Бородайкевич,
Евген Василенко,
Лев Весоловський,
Степан Гладкий,
Наталїя Гриневецька,
Др. Степан Грпневецький, 
Петро Задорецький,

Дмитро Капітула, 
Володимир Лотоцький, 
Володимир Малїевич, 
Василь Момрик,
Омелян Ревюк,
Др. Володимир Сїменович, 
Мирослав Сїчинський, 
Осип Стеткевич,
ІОрий Хиляк,
Ілия Чорний,
Семен Ядловський.
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Ось зміст головної части чартеру, поданого до властий.

І. ЧАСТЬ ЧАРТЕРУ ФЕДЕРАЦИЇ УКРА ЇНЦ ЇВ  У ЗЛУЧЕНИХ 
ДЕРЖАВАХ.

„Федерация Українців у Злучених Державах” має за цїль: 
заінтересувати мешканців Америки, передівеїм українських, у спра

вах української демократиї;
розширити знане української істориї, цивілїзациї і політичних від

носин;
помогти Українцям в Европі у їх  змаганях до самостійності! на 

гідставі американської демократи!;
осьвідомляти Українців, жиючих у Злучених Державах, щодо істо

риї, інституций і публичного житя Злучених Держав;
заохочувати Українців, щоби ставали американськими горожанами; 

щоби закладали і належали до запомогових, робітничих, просьвітних і 
кооперативних орґанїзаций;

закладати для тих цілий школи, просьвітні курси, інформацийні і 
відчитові бюра та видавництва;

закладати іміґрацийні бюра, доми і бюра посередництва працї; 
збирати фонди для жертв війни і для других цілий, згідних із за

гальними цілями сеї орґанїзациї;
орґанїзувати відділи сеї орґанїзациї у стсйтї Ню Йорк і в цілих 

Злучених Державах.
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Вибори президента Злучених Держав в 1916 р.
На 1916. рік припадають вибори президента Злучених Держав. 

Вибори будуть 7-ого падолиста 1916. р. Кождий стейт вибере певне 
число виборців, так званих „елєкторів” і 'в о н и  своїми голосами ви
беруть президента. Число елєкторів, яке кождий стейт має право 
вибрати, залежить від числа мешканців даного стейту: отже біль
ше залюднені стейти вибирають більше, а меньше заселені стей- 
ти вибирають меньше тих елєкторів. Отся табелька показує, кілько 
елєкторів кождий стейт Злучених Держав має право вибрати.
A labam a 12 Illino is 29
A rizona 3 In d ian a 15
A rkansas 9 Iow a !3
C alifornia 13 K ansas 10
C olorado 6 K entucky 13
C o n n ec ticu t 7 L ou isiana 10
D elew are 3 M aine . . . . 6
F lo rida 6 M ary land  ......... 8
G eorgia 14 M assach u se tts 18
Idaho 4 M ichigan 15
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M inneso ta 12 O regon  .............. 5'-
M ississipp i І О P en n sy lv an ia 3»
M issouri і8 R hode Is lan d 5
M on tan a 4 S ou th  C aro lina 9'
N eb rask a 8 S outh  D ak o ta 5
N evada ............. 3 T ennessee 12
N ew  H am p sh ire 4 T ex as 20
N ew  Je rsey 14 U ta h 4
N ew  M exico 3 V erm o n t 4
N ew  Y ork  . . . . 45 V irg in ia 12
N o rth  C aro lina 12 W ash in g to n 7
N o rth  D ak o ta 5 W e st V irg in ia 8
O hio 24 W isconsin 13
O klahom a . . . ІО W y o m in g 3

Щоби бути вибраним, треба дістати більше ніж половину голосів
електорів. З уваги, що всіх електорів е 531, а половина 265^ ,  біль
шість потрібна до вибору виносить 266 голосів електорів.

Замітка. Число електорів у кождім стейтї відповідає числу сена
торів і конгресменів з одного стейту, разом взятих. Сенаторів з кож- 
дого стейту е 2-ох, а число конгресменів ріжне; найбільше є в стейтї 
Ню Йорк (43), а найменьше в Арізона, Делевер, Невада, Ню Мексіко 
і Вайомінґ (по 1). Число конґресменів з кождого стейту дістанете,, 
як відіймете по 2-ох від чисел електорів, поданих в повисшій табсльцї.

Полон Олени Степанівни.
(З  лсовиярських пісень).

Скотило ся сонце в гори, звізди визирають;
Ідуть Стрільцї у курінях тай сумно співають.

І згадали у тій піснї Богдана й Трясила; —
Гей чого-ж їм така туга душі оповила?

На передї іде сотник, чогось сумовитий...
А зза гори глянув місяць хмарою сповитий.

Кинув лучі невеселі, осьвітив їм бори,
Спускають ся Стрільцї в доли, покидають гори.

Межи ними старший четар, —  іде Степанівна,
У проміню срібнім мріє її постать рівна.

Загреміло між лїсами, кулї засвистали,
Наші Стрільцї, стріляючи, окопів допали.

А із сходу понад гори сумний вітер дує,
Невеселу Стрільцям вістку в окопах віщує...
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Тут надходить через провал вся ворожа сила, 
Що хмарою дощевою окопи залила.

Пустили ся на баґнети, позгр давай строго! —  
Стрільців „повчок невеличок” а ворогів много...

Тут Москалів іде сила, шабля гнеть ся в бою, 
Боронить ся Степанівна в останнє пальбою...
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І падає як той колос підтятий у полю,
І дісталась Степанівна в московську неволю...

Олена Степанівна,
кадет-аспірант при У. С. Стрільцях, по
лонена весною 1915-ого року Москалями 

в бптві коло Болехова в Галичині’.
Лазар Мельничук,

відзначений, пятнайцятиліт
ний „цуґсфірер” доброво
лець австрийської армії.

В ріднім селї Горошівцях 
(на Буковині) визволив сот
ню наших бранців та ще й 
спіймав росийського капіта
на, якого забрано в полон.

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


Марш Українських Сїчових, Стрільців.

В горах грім гуде, хоч зима паде,
Землю спороли гармати,
Гремить війна, дуднить луна,
Дрожать ранені Карпати.

Хто живий, вставай боронити край, 
Вкритий огнем і мерцями!
Не буде тобі сумно в боротьбі 
Між Сїчовими Стрільцями.

Лютий кат прийшов проливати кров, 
Взяти народ наш в неволю,
І море слїз у край принїс,
Розбій і смерть і недолю.

Та вступив ся кат із верхів Карпат, 
Втїк, наче вовк манівцями,
Або тут і впав, як у бій попав 
Із Сїчовими Стрільцями.

Сїчові Стрільці за свій край борцї,
За всю рідню і свободу;
У них борба —  се їх судьба 
І дорогого народу.

І ряди могил не візьмуть їм сил, 
Ворог тут беть ся з серцями,
Лицаря убє, думка ожиє 
Між Сїчовими Стрільцями.

Хто-ж то там іде, хто перед веде?
Диво! се наші дївчата!
Личко як мак! кругом козак,
Душа стрілецька, завзята.

Не цїлуйте їх! На війні се гріх!
Ви уберіть їх вінцями!
Слава тим дочкам, щирим козачкам 
Між Сїчовими Стрільцями!

Осип Маковей.
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СТРІЛЕЦЬКА МОГИЛА.
✓ За горами гори хмарами повиті, 

Засіяні горем, кровію политі.

.Камянка, дня 15-ого серпня, 1915. р. 

і .

На горі Ключі коло місточка Сколя бороли ся в осе- 
ни 19.14-ого року Українські Сїчові Стрільці' з Москаля
ми і відперли їх та взяли значну добичу. Кільканайцять 
товаришів полягло там головами.

Сего літа усипали Українські Сїчові Стрільці, роз- 
кватировані в недалекім селї Камянцї, на горі могилу по- 
гибшим товаришам. Вона буде сими днями торжественно 
через посьвяченє передана для охорони місцевому укра
їнському населеню.

Понад потічок веть ся дорога зразу попід гарний 
смерековий ліс, відтак через зруби, малинники, яфинники
— під гору Ключ. Довкола буйна ростинність. На дорозі' 
знаходимо заснїдїлі, темно-зелені луски набоїв союзних 
армій — та заржавілі пушки від консервів.

Ідемо горі потоком.
Він щораз меньший, щораз слабше журчить; вкінци 

зникає серед високої полонинської трави.
Залягає тиша, яку тільки часом перериває сполоше

на птичка.
По правій руцї сторчать високі скали із землї, поро

слої травою.
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В лїво треба йти до могили.
Що хвилї бачимо сліди боїв. Земля перерита окопа

ми, долами, ровами. Серед них висока могила на щовбі 
гори. На чотирогранній підставі стоїть по січовому зви
чаю висипана могила, обложена муравою. На ній дерев- 
ляний хрест, символ терпіня і воскресеня, показує раме
нами на схід і на захід. З боку сперта до могили звичай
на, скромна, як і само стрілецтво, камяна плита, а на ній 
видніє напись: „Погибшим Українським Січовим Стріль
цям”.

Могила обведена білим смерековим поручем. Тут вид
ніють стрілецькі підписи і вирізані в дереві пертпі букви 
назвиск та імен.

Коло могили лежить подїравлена кулями жовнірська 
бляшанка.

Все сьвідчить про минулі, горячі, завзяті бої.
А тепер царить тут глубока тишина. Спочивають Там 

серед цвинтарної тиші погибші товариші-Стрільцї і жов
нірі союзних армій та армії ворожої.

Земля, вкрита низкою щетинястою травою, полонин
ською, наче взиває:

— „Злегка ступайте по сій горі. Вона вся перепоєна 
людською кровю: нашою, союзників наших і ворожою. 
Обережно кладіть стопи ніг своїх на природний диван гу
стої приземної травички. Не наруште сьвяточної тиші 
широких просторів. Не змутїть спокою поснувших в су
дорогах фізичного болю, неповинних сему розливови кро- 
ви, людий!”

І навіть свобідний вітер слух:ає того зову землі. 
Віє злегка, наче обережно. І сонце не пече, тільки гріє. 
Серед рідких смерік та корчів тихо водить косою старень
кий косар. Ніколи навіть о камінь не черкне, не задзве
нить косою. Плавно і тихо летить барвний метелик та зле
генька сідає на блискучу до сонця траву, щоби не нару- 
шити тиші.

Десь дуже далеко, з долини долітає гавкіт собаки і 
цюканє сокири, але воно таке невиразне, таке слабе, що 
не нарушує загального спокою; воно наче снить ся. На
віть хмарки та облаки не псують спокійного виразу на 
лици сіро-синього неба.

Розглядаємо ся довкола. Угорщину заслонюють ду
жими грудьми два високі хребти гір. Зате на північний
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схід видно далеко-далеко. Здаєть ся, що маючи добрий 
зір побачив би широкі поля соборної України. Гори що
раз йизші, спливають у долину і рівнину. Близше зелені 
лїси смерекові та жовтаво-зелені лисі гори, що чим даль
ше тим більше заходять синявою і зливають ся із чистою 
глибиною неба.

Близко, серед зелено-синих гір видно село Синевід- 
сько і ріки Опір та Стрий, і сїрі дороги серед горбів, і бо
гато сїл серед схвильованої землї, і білі мури міста Стрия 
далеко при обрію.

Могили Українських Сїчовпх Стрільців на горі Маківці.

Ще раз оглядаємо ся в сторону стрілецької могили, 
що стоїть тут наче символ колишнього дійсного істнованя 
погибших і серед поважної тиші мовчки глядить день і 
ніч із довгого хребта гори Ключ на далекі та широкі лани 
„нашої не своєї землї” і наче питаєть ся зі сльозами в 
невидимих очах:

—  За що?

II.
Дубина, дня 19-ого серпня, 1915. р.

Вчера віддано через посьвяченє Стрілецьку Могилу 
на горі Ключ коло Сколього —  до береженя українському 
околичному населеню Скільщини.

О 3-тій годині пополудни здибали ся при дорозі на 
Ключ два стрілецькі відділи: третий курінь рекрутів з
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Дубини і стрілецька кадра з Камянки коло Сколього. Ра
зом пійшли вони на Ключ.

На передї несли вінки на могилу і хоругви. Ішла в 
двійках „стара война” (Стрільці приняті в осени минув- 
шого року), за нею маширував невеличкий стрілецький 
хор, що заступає нам війскову музику, а за ним ступали 
чотири сотнї сьвіжо принятих Стрільців. Приїхали також 
австрийські офіцири зі Сколього.

Стрільці уставили ся лавами перед могилою. По 
Службі Божій і посьвяченю могили відспівав стрілецький 
хор пісню „Чуєш, брате мій”.

Сумна мельодія сеї найпопулярнїйшої стрілецької пі- 
снї, співаної на розритім окопами боевищи, під низкою 
оловяно-сїрою копулою неба, при стрілецькій сьвіжій 
могилї, робила сильне вражіне, найсильнїйше з усїх з тої 
днини. Се-ж Стрільці, товариші погибших (декотрі були 
разом з погибшими в бою на Ключі), співають на віки 
поснувшим борцям за волю України найкрасшу стрілець
ку пісню; співають так, як співаеть ся передчасно помер- 
шому найблизшому товаришевії...

Перед могилою, увінчаною зеленішою, вкритою сме
рековими вінцями, переплітаними червоною калиною, що 
похилила ся, станув начальник Українських Сїчових 
Стрільців, Гриць Коссак.

„Рік тому — говорив він — мусїли ми уступити із 
сеї нашої рідної землі та пійти на Угорщину, між чужі 
люди, що не все були нам прихильні. Та се було для нас 
гіркою наукою. Там пізнали ми, що значить рідний край; 
там зрозуміли ми се вповні.

„Як сьвіжо опірені орлята до свого гнізда, так верта
ли ми, Українські Сїчові Стрільці, зза сих красних гір на 
низини галицької України підчас першого союзного на
ступу на Галичину.

„Перший більший бій Українських Сїчових Стрільців 
з Москалями відбув ся в осени торічного року тут на горі 
Ключі. Тут приняли Стрільці перший кровавий хрест.

„Українське Сїчове Стрілецтво лучить нас просто зі 
славними традициями геройських часів Богдана Хмель
ницького; навязуе розірвану — як здавало ся — нитку 
змагань за державну самостійність України. Нарід, що 
має таких синів, котрі готові жите своє віддати за волю 
свого народу, — такий нарід має перед собою будучність
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і може бути певний, що встане Україна, сьвіт правди за- 
сьвітить, і поневолений нарід буде вільний!

„в в Каневі могйла, до котрої мов до Мекки сходять 
ся Українці' з усїх сторін сьвіта. В Карпатах виросли під
час сеї кровавої війни стрілецькі могили, до котрих бу
дуть сходити ся всї Українці' з цілої — дай Боже — воль
ної України! Память погибших перейде од рода в род; 
вона не вмре, не загине.”

Др. Володимир Загайкевич, посол і оберляйтнант 
австрийської армії, говорив так: „Навіть і в снї ніколи не

Гробп австринсько-угорськпх жовнірів в Горлицях (Лем- 
ківщина). Хрести умаїли товариші поляглих вінцями.

снило ся нам, що будемо могли з мечем в руцї станути до 
боротьби за свободу України. Та цар московський кро- 
вавшї запалив всесьвітну пожежу великої війни і ми по
чали скородити списами московські ребра та червоною 
кровю поливати рідну землю; почали слави і волї добу
вати українському народови. В тих горах, що заклеко
тіли від реву гармат, бороли ся Українські Сїчові Стріль
ці.

„Стрільці! Ся' могила, се документ, що ніколи не 
зникне, що все буде сьвідчити про неперадавнені змаганя 
наші за волю і свободу українського народу.

„28-ого жовтня 1914-ого року був завзятий приступ 
на сїй горі. В сїй могилї спочивають Українські Сїчові 
Стрільці, що поклали голови свої у тім бою за добру бу- 
дучність України. Зпід неї повстануть нові сили, щ о‘до
ведуть до свободи України.

„Огорни, ти високий хресте на могилї, цілу Україну, 
промінем вказуй все дорогу до самостійності! і волї укра
їнського народу!”
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Стрілецький хор підхопив патріотичний настрій сеї 
промови і відспівав наш національний гимн: „Ще не вмер
ла Україна”.

Перед могилу виступив кореспондент „Української 
Боевої Управи” і голова пресової кватири Українських 
Сїчових Стрільців, Др. Осип Назарук і сказав так:

„В даль невідому, незбагнуту, нікому незнану пій- 
шли ті Українські Січові Стрільці, котрих тїла спочили 
під сею могилою. Вони станули під прапором України, під 
стягом державної самостійности та волї українського на
роду.

„Дивні чувства родять ся в нашім умі, коли дивимо 
ся на сю могилу. Неодин — може — із сих молодих хлоп
ців оставив дома стареньких родичів, іцо всю свою на- 
дїю поклали були на нього! Неодна мати заплаче за своїм 
одинаком.

„Та побіч сеї сумної думки не може не повстати у 
нас друга радісна: Вже скінчив ся той тяжкий гнїтучий 
час, в якім виростали тисячі могил українських жовнірів, 
що бороли ся в чужих арміях за незнані їм інтереси і 
справи, нераз за справи ворожі Україні! Богато тисяч 
таких безіменних могил вкрило нашу землю і чужі краї. 
Та ось тепер зачинають повставати знова ті знані, дорогі 
нам, шановані могили, що кажуть сподївати ся здїйсненя 
золотої частини наших дум.

„Від сих могил зачішаєть ся на ново істория бороть
би за нашу справу, зачинають ся походи нашого війска, 
що бореть ся за рідну країну, що голови свої кладе за 
нашу волю.

„Сучасні люди страхають ся смерти, жахають ся то
го чогось невідомого та незбагнутого, що простягло ся 
по тамтім боцї гробу. Але не все таксамо дивили ся люди 
на смерть. В давних часах представляли собі високо роз
винені народи, що смерть, се довгий сон, походячий від 
доброго ґенїя, від ясного сьвітляного духа. І ми повинні 
виробити собі подібне ІІОНЯТЄ про смерть для рідного краю. 
Смерть за вітчнну, за рідну землю, се добра смерть, від 
величного ґенїя, від доброго духа.

„Як навіть наймолодші з Вас, товариші Стрільці, 
постаріють ся, як волос ваш побілїе і Ви не зможете вже 
вхопити збрую в оборонї України, то вийдіть ще раз на сї 
гори, вкриті памятними могилами стрілецькими. І як по-
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бачите, що ті могили цілі, охоронені, збережені україн
ським народом, то спокійно відійдіть і будьте безпечні за 
добру будучність України.”

Оберляйтнант Габер зложив на могилї вінець від ав- 
стрийських офіцирів і піднїс оклик за самостійність У- 
країни.

Стрілецький хор закінчив се торжество:
„Чуєш, брате мій, товаришу мій,
Відлітають сїрим шнурком 
Журавлі в вирій.
Мерехтить в очах безконечний шлях.
Гине, гине в сїрій мрацї 
Слід по журавлях...”

*  Ростислав Заклинський.

Чуєш, брате мій, товаришу мій, 
Відлітають сїрим шнурком 
Журавлі' в вирій!

Кличуть: кру-кру-кру, в чужинї умру, 
Заки море перелечу —
Крильонка зітру.

Мерехтить в очах безконечний ділях, 
Гине, гине в синїх хмарах 
Слід по журавлях.

Богдан Лепкий.

Пісня Українських Сїчових Стрільців.
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[Dr. John Smith, Jr. M e m b e r  A s s o c i a t e  S t a f f  o f  S t .  C a t h a r i n e ’ s  H o s p i t a l  a n d  

A s s i s t a n t  A t t e n d i n g  t o  G e n i t o - U r i n a r r y  a n d  D e r m a t o l o g i c a l  D e p a r t m e n t s -  

o f  B e l l e y u e  M e d i c a l  C o l l e g e  C l i n i c ,  N e w  Y o r k  C i t y . ]

Видавець календаря У. H. Союза просив мене, щоби я  написав 
кілька слів про який предмет цікавий та пожиточний для нашого 
народа. На підставі практики серед наших людий знаю, що так богато

Над рікою.
(На росийській Україні').

е справ, про які вони повинні знати, а не знають; через се я  порішив 
ся замісць писати докладно про який один предмет подати коротко за
гальні відомости про кілька предметів. Розкажу загально: 1) про те, 
як  жити; 2) про медичні обманства та 3) про сухоти або чахотку.

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА, ПІСЛЯ ЯКИХ ТРЕБА ЖИТИ.

Здаеть ся, що аби написати про се, найлїпше було би порівнати 
спосіб житя в Америці зі способом житя наших людий в Европі. Зна
ючи спосіб житя нашого народа в старім краю зі свого побуту в 
Галичині, можу говорити про се з лікарського становища. Наші люди 
в старім краю займають ся рільництвом. Се заняте забезпечуе їм по- 
достатком чистого воздуха і простої, але здорової та поживної стра
ви. Зате в еїм краю наші люди звичайно заняті не на сьвіжім возду- 
сї, а в будинках, або навіть під землею, серед гнилого воздуха; їх  
страва дуже часто не має в собі найменьшої поживи. Через се й дива
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нема ніякого, що до мене так часто приходять наші люди і нарі
кають: „Пане доктор! Я не розумію сего, як-то могло стати ся, що 
як  я  був в Европі, я  був повний тїла, здоров і сильний, не знав, що 
се таке лїкарство, а тут я  худий, блідий і хоровитий. Чи не могли 
би ви мені дати якої медицини на се?”

Тидачасом вся медицина, якої потребуе тїло такого чоловіка, се 
чистий воздух і проста здорова страва. Я міг би порадити такому 
чоловікови пійти на село на довший відпочинок, їсти сьвіжі яйця, 
пити молоко і т. п., але він, на нещасте, не буде міг звичайно пійти 
за моєю порадою. Щ о-ж мені робити в такім случаю? Я тоді роз
питую його, серед яких обставин він працює і жиє. Як він занятий 
при роботі, де нема сьвіжого воздуха, я  пораджу йому постаратись о 
занятє, ири якім він міг би працювати серед здорового воздуха. Як 
він не їсть здорової страви, харч його мусить бути змінений. Як він 
спить при замкнених вікнах або в одній кімнаті з богато людьми, він 
мусить перестати се.

Доперва тоді ми беремо ся рішати справу, який лїк йому запи
сати. В богато случаях медицина вже не буде потрібна, як  чоловік 
урядить житє належито. В других знов случаях медицина на ніщо не 
придасть ся, як  хорий дальше лишить ся серед тих самих обставин. 
Очевидно, є богато случаїв, де медицина є конечно потрібна, як  при
міром при ниркових, серцевих і других недомаганях, хотяй лїків 
уживаєть ся звичайно більше ніж треба.

В еїм місци я  хотїв би направити хибне понятє, котре приняло ся 
серед наших людий, про тс, що медицина помагає на все. Що люди 
так часто думають, знаю не лише з власної практики, але також з 
уст своїх товаришів по званю. Люди часто тим більше вдоволені чим 
більше лїків лікар їм записує. В многих случаях лікар, не знаючи 
мови хорого, не може з ним як  слід порозуміти ся і вияснити, що 
хорий повинен робити, як  він повинен жити, і тому такий лїкар 
часто записує лїк, хотяй добра рада про спосіб житя більше хорому 
помогла би ніж всякі лїки. Отже я  хочу осьтут звернути вашу увагу 
на се, що лїк се справа другорядної ваги; справою перворядної ваги 
є все спосіб ж итя: як  ви їсьте, сните, ігєте і т. д'. Запамятайте собі, 
що декше запобігти хоробі нїж її вилічити, або, як  се Анґлїйцї ка
жуть: Одробинка запобіганя варта за фунт медицини (Ен авне оф 
лрівеншен із ворт е павнд оф кю р). Сеї засади тримаєть ся уряд 
нюйорського стейту, коли він наказує піддати під лікарські оглядини 
веї дїти, що мають зачати ходити до школи. Ваша дитина може мати 
яке недомаганє або хоробу, якої ви не добачуєте; наказуючи лі
карські оглядини, стсйт охоронює другі здорові дїти перед заражс- 
нєм; а з другої сторони немов добрий батько запобігає тому, щоби 
се недомаганє або хороба не розвинула ся в дитини і не спинила 
може її тілесного або умового розвитку. Виходячи з тої самої засади, 
стейт приписує, аби кождий різник, пекар, молочар і всякий другий, 
що лише має щоиебудь до діла зі средствами поживи, піддав ся лікар
ським оглядинам, чи не має якої заразливої недуги. Як держава так 
за горожан своїх дбає, то оскільки більше горожани самі повинні дба
ти за Себе! Оскільки більше ми самі повинні старати ся зрозуміти: 
«як, де і коли за здоровлє дбати?

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


Ук
ра

їн
сь

ке
 

то
ва

ри
ст

во
 

,,
С

ок
іл

”, 
ві

д.
 

33
6 

У.
 

Н.
 

Со
ю

за
 

в 
Кл

ів
ле

нд
, 

О
га

йо
.

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  60 —

А тепер, як  ми вже розуміємо вагу належного способу житя, яс 
подам кілька правил, після яких ми повинні жити:

І. Старай ся все віддихати чистим воздухом.
Тому:
1) Не спи в душній кімнаті. Відчиняй вікна на ніч. Як зимно,, 

накрий ся добре.
2) В одній кімнаті середної величини не повинно спати більше* 

як  три особи.
3) Не спи в одній кімнаті з людьми, хорими на сухоти (чахотку).
4) Не працюй, де після здорового розуму місце не відповідає' 

для людини.
II. Будь осторожний в їдї і напитку.

Отже:
1) їдж в міру. Найгірша річ, яку чоловік може собі роби

ти, се обідати ся так, що аж віддиху нема. Хто се робить, того- 
чекає така кара, що колись не буде зовсім міг їсти.

2) Уважай добре, що їси. З досьвіду свого житя можеш знати,, 
що тобі шкодить.

3) Пий в міру або зовсім не пий. Горівка —  се одно з най- 
страшнїйших нещасть людства. Щонайменьше одна четверта, 
часть мого доходу походить від хорих на нестравність, спри
чинену переїданєм та горівкою. Як моя рада поможе вам, я 
охотно зречу ся одної четвертини свого приходу. Бажав би я, 
щоби отсї слова видруковано так грубими буквами як  лише' 
можна. Кслїшок горівки перед їдою може вас відсьвіжити, але- 
він пошкодить вам більше нїж пять по їдї.

III. Як занедужав на якунебудь слабість, кажи лїкареви, най тебе
поучить, як маєш жити, аби собі помогти, а не пошкодити.

IV. „Диви ся на дрібниці, а великі справи вже самі за себе подбають”.
Як маєш якенебудь недомаганє: очий, зубів, носа і т. д., диви: 
ся добре за ними, бо вони можуть бути предтечами гіршого. 
Стережи ся, аби хороба не зростала. Такі маловажні річи, як  
біль голови, нестравність, перестуда, мають нераз поважне 
значінє. Вони можуть нічого не значити, але можуть також, 
значити много. Тому ліпше бути обережним.

V. Не віддавай ся ніяким порокам (злим н авичкам )!

II. ОБМАНСТВА В МЕДИЦИНІ.

Скандали з медичними обманствами, що недавно вийшли наверх: 
в нюйорськім стейтї, повинні бути цікаві для наших людий, бо вони 
часто падали їх  жертвою. Я думаю, що не помилю ся, як  скажу, що- 
наші люди належать до тих, яких найчастїйше і найлекше обманюють. 
Пишучи про сю справу, я  хоч кількома словами згадаю про ті спо
соби, яких ті людці вживають на се, щоби обрабувати вас з вашого- 
гроша.

Ті обманці вживають ріжних способів, аби заманити людий, щоби 
лічили ся у них, як  приміром: оголошень, брошурок, книжочок, за-
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ведень і музеїв. Найбільше улюбленим способом є музеї. Одна особа, 
—  не конче лїкар —  закладає музей, наймає лїкаря, який не конче 
мусить розуміти ся на лїках, але зате мусить бути старий чоловік, 
з довгим сивим волосєм і мусить виглядати на професора. Йому до 
помочи дають цілу громаду людий, що знають ріжні язики. Потім 
пускають в рух оголошеня при помочи часописий та летучих лист
ків. Як Українець зайде до музею, його зараз бере в опіку чоловік, 
що говорить українською мовою. Він звичайно вишукує, що чолові- 
кови бракує, а передівсїм, кілько має гроший. Відтак провадить його до 
„лїкаря” їх  цілком не обходить, на що чоловік хорий; вся їх робота 
лежить в тім, аби чоловіка як  найбільше застрашити, щоби як  най
більше гроший від нього можна забрати.

Протягом послїдного року в Ню Йорку арештовано богато вла
стителів таких музеїв і замкнено всї музеї. Ось-що вийшло на денне 
сьвітло при тих арештованях:

В однім случаю малодий чоловік приправив собі бороду і сиву 
перуку, аби виглядати на старого, і удавав доктора.

Один детектив, занятий вишукуванєм і викриванєм тих обмаицїв,, 
дав себе оглянути славному лїкареви і той ствердни, що вій зовсім 
здоров. Тодї детектив зайшов до одного музею. Там його оглянули 
і найшли в нього сухоти. Сказали йому, що як  професор, що був в 
тім музею, не пічне його лічити, то він мусить вмерти до місяця. Кро- 
мі того заручили йому, що як  заплатить 100 долярів, то виздоровіє 
до місяця.

В иншім случаю жінка прийшла з хорою дитиною. їй сказали, 
що як  не візьме лїку від їх  професора, то дитина мусить вмерти. Лїк 
мала зажити мати, а дитина мала виздоровіти ссучи грудь матери. 
Казали їй, що лїкарство дуже дороге і що лїченє буде коштувати 300 
долярів. Бідна вдова мала 300 долярів всего майна, але віддала всї 
гроші, аби вратувати дитину. А лїк —  се була чиста вода.

Я також мав пацієнтів, як і переділе ходили до тих заведень. 
Після мого досьвіду властителі музеїв звичайно говорять, що людина 
хора на полову недугу, і старають ся її застрашити, як  лише 
можна. Я розслїджував богато з тих випадків зараз на другий день 
і не найшов найменьшого слїду полової недуги.

Власне, як  я  пишу отею статю, до моєї канцелярії входить на- 
циент, котрого я  оперував кілька днів тому в шиитали св. Катерини. 
Я сказав йому про статю, котру пишу, а він тодї розказав мені ось-таке:

„Я  не казав вам сего переділе, бо я  не хотів, аби ви се знали. 
Як я  заслаб вперве, я  знав, до кого удати ся. Я знайшов дома кар- 
точку від якогось нюарського доктора (мій пациєнт живе в Пассейку, 
Н. Д ж .). Я пійілов до того лїкаря і там до мене говорили по руськи. 
Чоловік питав ся мене богато річий, а потім завів мене до другої 
кімнати, де другий чоловік оглядав мене. По оглядинах сказали мені, 
що я  маю трипра і то дуже тяжкого і, що як  я  заплачу їм 180 до
лярів, вони вилічать мене. Мені се видало ся підозрілим. Я знав, в 
який спосіб можна заразити ся сею хоробою, а я  був жонатий і ні
коли не мав до діла з другими жінками і тому я  певний, що я  не маю 
сеї недуги”

Я оглянув його і дійсно не найшов найменьшого слїду сеї недуги.
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Я не знаю, яка  рада була би найліпша, аби уникнути тих обман- 
ц їв; хиба що треба, аби ви стерегли ся і ніколи не ішли до лікарів, 
що практикують при помочи переводчиків.

При сій нагоді я  хотів би сказати кілька слів про забобони. 
Люди вірять в чарівників, ворожки і таке друге і видають тисячі 
долярів на них. Приходить нераз чоловік до мене і каже, що сю 
хоробу зіслав на него хтось там. Отже се все є чистий обман і ніхто 
зі здоровим розумом в се не повірить. Ліпше зробите, як  обернете на 
добру ціль ті гроші, що видаеть ся на лїкарів-обманцїв і на ворож- 
битствоо.

III. СУХОТИ АБО ЧАХОТКА.
Сухоти або чахотка се заразлива недуі'а, яку викликують так 

звані сухотничі бацилі. Ся хороба може бути місцева, але може та
кож нищити увесь орґанізм. Вона може прокинутись майже на кож- 
дім орґанї нашого тіла, як : на нирках, легких, костях, горлі і т. д. 
Я сіш ку пару слів про сухоти легких.

Найліпший підклад находить та хороба у тих людий, що дістали 
її від своїх родичів, та у тих, котрим родичі передали слабе здо- 
ровлє через сифіліс, алькоголїзм або який другий норок. Окруженє грає 
також дуже важну ролю. На кождих десять случаїв сухіт серед на
ших людий причиною девяти е спосіб їх житя. Декотрі хороби, як 
бронхіт (бронкайтіс), запалене легких, хронічне катаральне запа
лене горла і носа, приготовляють підложе для сухіт. Сухоти можуть 
появитись у всякім віці у людини, але найчастїйше розвивають ся 
межи 15 а 40 роком житя чоловіка.

Бацилі сухіт дістають ся звичайно до чоловіка через віддихові 
проводи. Вони літають у воздусї, звичайно, взнїсши ся з людського 
плювотиня. Через се всюди видно написи: „Спітінґ ирогібітед бай 
ордер оф ді Борд оф Гелт” (Плювати заборонено Радою Здоровля). 
Через се в нашім інтересі лежить виповняти сей наказ.

Як чоловік здоровий, то його орґанїзм поконае сухотничі бацилі, 
але як  він хорий, то бацилі розвивають ся, розмножують ся: чоловік 
хорує. Щодо признак сухіт, то найзвичайнїйше можна їх пізнати по 

‘■■сухім кашлю, що щораз більше змагаєть ся, 3 часом чоловік тратить 
на вазі, тратить апетит до їди, жолудок псуеть ся. Дальше чоловік 
починає відчувати ослаблене, кашель долягає щораз більше, причім 
відходить дуже богато фдєґми, головно рано, а відтак хорий відчуває 
трудність при віддиху, слабне зовсім і стає нездібний до праці.

Очевидно, що ніхто не повинен чекати аж на ті всі признаки. 
Він повинен порадити ся лікаря зараз, як  лише завважає у себе хоч 
би легкий впертий кашель. Сухоти —  се хороба, якої лічене мусить 
зачати ся дуже вчасно.

Лічить ся ту хоробу чистим воздухом, відповідним харчем та 
підсонєм. Ж адна друга хороба не пояснить так добре безкорисности 
.ліків як  сухоти. Ліки не мають сили на сухотничий кашель, нічні 
поти і болі. Сухоти можуть бути вилічені через здорове жите на здо
ровім воздусї і серед здорового відповідного окруженя.

Ню Йорк, 16-ого грудня 1915. р.
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Василь Щурат.

Перемишлеви.
Р  Нехай на тебе цар Микола 

Всю дич Сибіри вишле,
Ти гордо глянеш з гір довкола, 
Престольний Перемишле!

Не берегли тебе гармати 
Нї форти понад Сяном,
Йоли прийшлось розправу мати 
Із половецьким ханом.

Ф
Щитами тебе заставив,
Грудьми завзятих воїв,
А решту Богови оставив 
І взяв побіду з боїв.

І Татарин прийшов з погромом, 
Мов грім зпід неба грянув,
Та не напив ся й він шеломом 
Води з сьвятого Сяну.

З дїл слави нашим поколїням 
Остались тільки тїни;
Та, видко, Бог судив тим тїням 
Спасти сьвяті руїни.

8, видко, край народним карам 
У Божім Провидїню:
Не давсь ти, городе. Татарам, 
Не дав ся й їх насїню!
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Австрійська Україна віл 1914 р. 
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Реферат д-ра С. Демидчука, делеґата Загальної Української Ради з 
Відня, виголошений на Українськім Соймі американських Українців 

в Ню Йорку, дня ЗО. жовтня, 1915 р.
Яко заступникови нашої найвисшої народної управи 

в Европі, Загальної Української Ради, що перебував під 
сю пору у Відни, припала мені честь на отсїм першім У- 
країнськім Соймі в Америці представити події на австрий- 
ській Україні в 1914. і 1915. році, а також становище, 
цїли і способи праці цілого українського громадянства, 
а зокрема його провідників, обеднаних в одноцїльній За
гальній Українській Радї.

На 1914. рік припадав 100-лїтний ювилей уродин 
пророка вільної України, Тараса Шевченка і сей ювилей 
зачав ся торжеств енним концертом дня 9. марта у Львові. 
Рівночасно прийшла до Львова сумна вість про заборону 
Шевченкового ювилею в Києві і на цілій російській У- 
країнї, що потягнуло за собою звісні протиросийські де
монстрацій в Києві дня 9. марта й арештованя Українців.

Хоч іовилейні торжества мали відбувати ся цілий 
1914. рік, то в дійсності! вони скінчили ся величавим 
сокільсько-сїчовим здвигом у Львові дня 28. червня, в 
якім українські руханково-пожарницькі орґанїзациї від
були перегляд своїх сил. Саме підчас українського здвигу 
впали в Сараєві стріли до австрійського наслїдника пре- 
стола Франца Фердинанда і його жінки Софії і сі стріли 
приспішили теперішну всесьвітну війну.

Місяць липень — се був час спокою перед бурею. 
Ще 28. липня почав ся з’їзд українського учительства з 
Австриї і Росиї, а вже другий день з’їзду — 29. липня, 
відбув ся під знаком воєнного права, завішеного над 
Галичиною дня 28. липня, рівночасно з вибухом австрий- 
сько-сербської війни. Замішане між українським насе- 
ленєм, викликане по вибуху австрийсько-сербської, а ще 
більше по вибуху австрийсько-росийської війни (5. серп
ня) мусїло заставити провідників усіх українських пар-
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тий утворити загальне політичне виконуюче тіло і взяти 
керму усього національного житя в свої руки.

Представники усіх трох політичних українських пар- 
тий в Галичині, а то: национально-демократичної, ради
кальної і социяльно-демократичної зійшли ся вже 1-ого 
серпня 1914. року на нараду і постановили утворити на

Др. Семен Демидчук,
делеґат Загальної Української Радп у Відни.

час війни національно-політичну репрезентацию галиць- 
ких Українців під назвою Головна Українська Рада.

Памятаючи на се, що Росия ніколи не щадила укра
їнського народу,, але, що цїлию урядової Росиї було все 
нищити Україну національно і політично до нащадку, 
Головна Українська Рада, згідно з українською націо
нальною політикою в Галичині з останних десятків літ 
і становищем, занятим на з’їзді українських делеґатів з 
цілої Галичини дня 7. грудня 1912. року, заняла яскраве

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


68 —

протиросийське становище і проголосила його в мані
фесті', виданім у Львові дня В. серпня 1914. року.

Коли Головна Українська Рада висловила в мані
фесті' бажане, щоб на руїнах царської держави зійшло 
сонце вільної України, то в слід за тим треба було по
думати і про діяльний виступ українського народа в тій 
сьвітовій війні. По короткій застанові рішено утворити 
війскову орґанїзацию —  Українську Боєву Управу, яка 
мала занятись утворенем українських полків, Україн
ських Сїчових Стрільців. Рівночасно треба булоvподба
ти про материяльне забезпечене українського війска і то
му рішено утворити Український Боєвий Скарб. Сї рі- 
шеня проголосила Головна Українська Рада в „Поклику”, 
виданім у Львові дня 6. серпня 1914. року.

Покликана до житя Українська Боева Управа, ідучи 
за покликом Головної Української Ради, випрацювала 
вербунковий плян та визначила збірні місця для до
бровольців і, поробивши відповідні инші підготованя, 
видала відповідний зазив до української суспільности.

Істнуючі в Галичині наші руханкові, пожарницькі, 
спортові а передівсїм війскові орґанїзациї карно примі- 
нились до „Оповіщеня” Української Боевої Управи і 
перевели сейчас мобілїзацию.

На основі цісарської постанови з дня 3. серпня
1914. р. мінїстер краєвої оборони уповажнив намісника 
під точно означеними услівями дати дозвіл на переміне
не істнуючих в краю стрілецьких товариств на стрілець
кі корпуси, котрі можуть бути приділені до загального 
ополченя.

Цісарський розпорядок з дня 7. падолиста 1914. р. 
зрівнав Українських Сїчових Стрільців і Польські Ле
гіони цілковито з правильною армією, піддаючи в той 
спосіб сї орґанїзациї під охорону міжнародного права.

Почин найвисшої національної управи в короткім 
часі' найшов признане і одобренє в усіх повітових і мі
сцевих орґанїзациях Галичини.

Треба зазначити, що й ціла суспільність в Гали
чині карно і. солідарно підперла змаганя тамошної на
чальної управи нашого народа.

До Українських Сїчових Стрільців зголосило ся про
тягом 2 тижнів около 10.000 добровольців.
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Українське жіноцтво взяло на себе справу опіки 
над раненими, закладаючи „Українську Самаританську
Поміч” і приготовляючи шпиталї.

Ціла українська суспільність поспішила з жертва
ми і на Боєвий Скарб і на Самаританську Поміч з та
ким запалом, який мало коли лучаєть ся в істориї народів. 
Складало надзвичайну народну контрибуцію і в грошах 
і в дарах в натурі. Словом: українська суспільність дала 
доказ самопосьвяти і зрілости у переломові! хвилї.
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Боротьба лід Перемишлем.
(1914. р.)

В три тижнї по виданю маніфестів і по горячковій 
працї всїх чинників плянова праця перервала ся,

Наїзд росийської армії на східну Галичину і занятє 
Львова дня 3. вересня 1914. перетяв велику українську 
роботу.

Тут треба згадати один дуже сумний момент: В хви- 
ли, коли оба народи, що замешкують Галичину, Поляки 
й Українці', леліяли однакові мрії, а то про утворене своїх 
національних держав, велика часть польської інтелї- 
ґенциї, т. зв. „народова демократия” (вшехполяки), до
пустила ся страшного злочину супроти цілого україн
ського народа, а то: сьвідомого доносу в тій цїли, щоби
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з української землї позбути ся Українців. І тому польська 
уряднича інтелїґенция, яка мала всю вдасть в Галичині', 
ужила її на се, щоби представити всіх Українців в Ав- 
стриї за русофілів, а рівночасно знова перед росий- 
ськими властями за — австрофілів. І саме вже підчас 
наїзду Москалів на Галичину австрійські власти, що 
були в польських руках, арештували Українців яко зрад
ників Австриї, а по наїзді, вже росийські війскові вла
сти на доноси вшехполяків і наших зрадників — кацапів
— арештували Українців яко ворогів Росиї, а австрий- 
ських шпигунів. Хоч нагінка на Українців ще за ав- 
стрийського панованя в Галичині перед наїздом Москалів 
тривала всего один тиждень (доки не виявив ся плян 
вшехполяків), то всетаки ся нагінка принесла Українцям 
в Австриї велику шкоду, бо звязала на довший час сво
боду рухів тих Українців, що дістались на час росий- 
ського панованя в Галичині до західних австрийських 
країв. Сей факт повинен бути занотований також на се, 
щоби у відповідній хвили міг служити яко цьвітка до аль- 
буму австрійського правлїня в Галичині.

Від 3. вересня 1914. року (від занятя осередка у- 
країнського житя, міста Львова) треба поділити історию 
австрийських Українців на 2 части: одна часть, се істо- 
рия українського терпіня в Галичині і на Буновинї під 
росийським панованєм; друга часть — се терпіня і дї- 
яльна праця тих Українців, котрі яко збігцї перебували 
у Відни і в инших містах Австриї.

Історик, що буде колись описувати муки галицької 
і буковинської України за часів росийського наїзду, буде 
мусїв опертись на документах та оповіданях наочних 
сьвідків. Я обмежу ся лише до ствердженя загальнозвіс- 
них фактів, а то:

1) Українська суспільність в Галичині' і на Букови
ні не упідлила ся і не зложила чолобитні наїзникови.

2) Українська суспільність перенесла дійсні муки 
задля української ідеї, бо всіх визначнїйших людий (де
яких навіть по фізичних насильствах) вивезено на Си
бір, де вони томлять ся ще й нині.

8) Пощаджені наїзником економічні інституциї, як: 
Народна Торговля, Дністер, Краєвий Союз Кредитовий 
і инші товариства у Львові і в инших містах Галичи
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ни працювали серед тяжких відносин, щоби прийти на- 
селеню з грошевою помочию.

4) Українська грецько-католицька церков у Гали
чині', а православна на Буковині, не подала ся перед 
наїзником, а її управителі не дали ся стероризувати, але 
вичерпали всі можливі способи, щоб не дати її перемі
нити на росийську цареславну церков, за що наразили ся 
на переслїдуваня й арештованя та засланя на Сибір.

При ствердженю сих фактів треба тямити на се, що 
дня 18. серпня 1914. року видав ґубернатор Галичини, 
ґраф Юрій Бобрінський заборону: продавати, купувати і 
позичати українські книжки, видані поза границями Росиї, 
а в практиці виконувано сей розпорядок так, що палено 
або иншими способами нищено публичні й приватні у- 
країнські бібліотеки, а посідане української книжки — 
навіть молитвенника — зачислювано до злочину держав
ної зради. Значить, сей розпорядок не був нічим иншим 
як вичервненем українського народа зі спису народів. 
Сей стан виясняє також причину, чому про якунебудь 
національно-політичну акцию Українців, що оставали під 
Росиею, не може бути мови. їм заковано уста.

Инакше представляєть ся істория сеї части україн
ської суспільности, яка по занятю Львова найшла ся 
на примусовім вигнашо в західно-австрийських краях.

Найважнїйша справа, яка займає кОжду одиницю 
серед небезпеки, е спасти своє жите і його удержати. 
І тому цілий перший місяць побуту'на примусовій емі- 
ґрациї уся праця громадянства звертала ся в першій мірі 
на дві справи:

1) Зібрати материяли для викритя змови вшехполя- 
ків проти Українців, представити їх відповідним чинни
кам і забезпечити себе перед неслушними підозрінями 
та арештованями.

2) Забезпечити бездомним утікачам житеві конеч
ності!, як: мешкане, харч, одіж дорогою публичної, дер
жавної і приватної помочи.

Сї дві справи були наглі і тому, заки поприїздили 
до Відня визначні громадяни, члени Головної Української 
Ради, переняла на себе сю мозольну працю українська 
парляментарна репрезентация.

Незвичайно енерґічні заходи парляментарних послів 
увінчались успіхом, бо державні чинники дали ся пе-
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реконати, що Українці в ніякий спосіб не могли зра
джувати Австриї в користь Росиї і тому вже в серпни 
почалось увільнюване арештованих Українців, а при по
мочи громад, ісраєвих виділів і центрального правитель- 
ства збудовано бараки для приміщена утїкачів.

Рівнобіжно з тим зорґаиїзоваио центральний Україн
ський Запомоговий Комітет у Відни, який, одержуючи 
підмогу від правительства, приватних ліодіїй і від аме
риканських Українців, заняв ся ратунковою акциею на 
ширші розміри. „Жіночий Комітет ратунковий для ра
нених” заняв ся знова раненими жовнірами, раненими 
Сїчовими Стрільцями і веденєм ратункової акцнї безпо- 
середно для родин по домах.

Приготованєм ратункової акциї в Галичині і відбу
дована Галичини й Буковини на випадок прогнаия ро
сійської армії заняло ся товариство Сільський Господар 
через своїх людий, що були тодї у Відни.

Рівнобіжно з материяльною підмогою треба було по
дбати, щоби й духове жите народу не завмерло в часї при
мусової еміґрациї. В тій цїли зорґанїзовано у Відни „У- 
країнсьну нультурну Раду”, яка поділивши ся на секциї, 
заняла ся:

1. закладанем народних шкіл в таборах утїкачів;
2. заложенем української ґімназиї і семінарияльних 

курсів у Відни;
3. зорґанїзованем наукових -викладів у Відни і в 

инших кольонїях;
4. устроюванем концертів між утікачами і між жовні

рами по шпиталях;
5. видаванем і розширюванем українських книжок;
6. осьвідомлюванєм росийських Українців між по

лоненими салдатами і т. д.
Кромі тих справ не занедбано також релїґійного жи

тя, висилаючи до таборів утїкачів сьвящеників, а надто 
заложено духовну семінарию в Ііромерижи на Моравії.

Загалом треба признати, що примусова еміґрация не 
спинила духового житя австрійських Українців. Мура- 
влина праця українського громадянства не устала, а ко
ли ми приглядаємо ся самим лише фактам, то мусимо 
зрозуміти, кілько праці, кілько трудностий треба було по
бороти в кождім окремім дїлї — серед непевного завтра і 
серед цілковитої материяльної руїни суспільності!.
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Для доповненя треба згадати про внутрішну полі
тичну акцию. „Народна Канцелярия” перенесена до Від
ня перевела конскрипцию українських утікачів. „Народ
ний Комітет” видавав часописи „Діло” і „Свободу”, а 
Головна, а опісля Загальна Українська Рада відносила 
ся до угорського правительства в справі заведеня укра
їнської мови в народних школах на угорській Руси, до 
міністерства внутрішних справ щодо забезпеченя пово
роту наших людий до краю, до начальної управи армії, 
щоби війска людяно поводили ся з українським насе- 
ленєм на воєннім теренї і т. д. і т. д.

Переходжу тепер до зовнїшної політики українського 
громадянства в Австриї, а саме до працї трох чинників:

1. Українських Сїчових Стрільців,
2. Союза визволеня України,
3. Головної, опісля —  Загальної Української Ради.
Полки Сїчових Стрільців по занятю Львова пере

несли ся до Стрия, а опісля до Мункача на Угорщині, де 
вони приготовляли ся до участи в бою, а Українська Бо- 
єва Управа перенеслась до Відня, де старалась о дер
жавну поміч для удержаня українського війска, яку і 
дістала в той спосіб, що управа австрийсько-угорської 
армії переняла удержане Українських Сїчових Стрільців 
на свій рахунок. Наслідком сього полки Українських Сї
чових Стрільців входять яко складова часть австрийсько- 
угорської армії.

Мимо того сам факт істнованя Українського війска, 
а головно участь в нїм українських жінок, підніс нашу 
справу передівсїм перед Австро-Угорщиною і Німеч
чиною, а опісля і перед невтральними державами а навіть 
ї воюючими проти Австриї. Факт істнованя У. С. Стріль
ців буде одним з арґументів за свободою України перед 
цілим сьвітом.

Про хоробрість, справність і значіне Українських 
Сїчових Стрільців у самій війні знаємо всї, і тому ширше 
лро сю справу не говорю.

Друга орґанїзация, яка для справи визволеня Укра
їни і для розголошеня української справи перед сьвітом 
має незвичайно велике значінє, се Союз Визволеня У- 
країни, зорґанїзований в серпни 1914. року Українця
ми, еміґрантами з Росиї.
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В часї, коли українська часть Галичини і ціла Бу
ковина була занята російським війском, а Головна Укра
їнська Рада була занята ратоваием українських збігцїв 
від заглади, Союз Визволеня України двигав значну часть 
тягару української національно-політичної агітацій і за
ступав ся за українською справою перед чужими дер
жавами і народами.

Цїль Союза Визволеня України видна з маніфесту, 
виданого дня 25. серпня 1914. до публичної оиінїї Европи.

Програма Союза визволу України в головних на
черках представляеть ся так:

Національно-політичною програмою Союза е — дер
жавна самостійність України.

Формою иравлїпя самостійної української держави 
має бути конституцийна монархія з демократичним вну
трішнім політичним устроєм, однопалатною системою 
законодавства, горожанськими язиковими і релігійними 
свободами для в с і х  н а ц і о н а л ь н о с т и й і в і р о- 
і с п о в і д а н ь ,  із самостійною українською церквою.

На випадок прилученя до Австриї більшої чи мень- 
шої українсько-росийсьної териториї буде Союз обстою
вати за утворенєм з усїх земель, заселених українським 
народом в Австриї, осібного автономного краю.

Проголосивши програму, мусїв Союз Визволеня У- 
країніг приступити до чинної працї для здїйсненя сеї 
програми. І тому заступники Союза, п р и  с п і в д і л а- 
ню в и з  н ач  н і й ш и х  а в с т р и й с ь к и х  У к р а ї н 
ц і в  повиїздили: до Туреччини, Румунії, Болгариї, Італії, 
ПІвайцариї і Швециї. Старались вони передівсїм розго
лосити українську справу в чужомовній пресі, а також 
відбути конференциї з представниками згаданих держав 
і народів. Рівнобіжно з тим появили ся публїкациї про 
українську рправу в німецькій, мадярській, італійській, 
болгарській, румунській і турецькій, опісля у француській 
і анґлїйській мові,, а окремо видав Союз Визволеня У- 
країни відозву до турецького, болгарського і румунського 
народа. На увагу заслугує се, що кромі прихильних 
статий в часописях згаданих народів, прислав Болгар
ський Національний Союз 14. вересня 1914. р. вислови 
симпатиї для Союза Визволеня України, а турецький 
мінїстер заграничних справ, Талаат Бей, представителеви 
Союза Визволеня України урядову заяву, друковану в
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часописи „Жеи Тірк” в Царгородї дня 24. падолиста
1.914. р. слідуючого змісту:

„Мінїстер заграничиих справ Талаат Бей заявив, 
що Туреччина таксамо як віденський і берлінський ка
бінет признає потребу увільненя України зпід російсько
го панованя; на випадок, коли би Росию побито, Ту
реччина обіцює українському народови поміч у створешо 
независимої держави”.

*

Коли австрийсько-нїмецькі війска почали побідну о- 
фензиву (наступ) в маю 1915'p., уважали українські 
провідники за відповідне провадити цілком згідно й одно
душно справу під прапором вільної України. В імя сеї по
літичної спільної працї зреорґанїзовано Головну Укра
їнську Раду, принявши в її склад буковинських і росій
ських Українців і в той спосіб повстала дня 5. мая 1915. 
року у Відни Загальна Українсьна Рада. Свою програ
му проголосила вона у відозві, виданій 12. мая 1915. р.

У тій відозві заняла Загальна Українська Рада таке- 
саме програмове становище яв Союз Визволеня України 
25. серпня 1914., а то:

1) В Австриї автономна українська провінция;
2) Самостійна українська держава з українських 

земель, що находять ся під Росиєю.
Коли наслідком побідної офензиви австрийсько-угор- 

сько-нїмецької армії галицьким збігцям дозволено вер
татись до свого краю, видала Загальна Українська Рада 
відозву до українського народа, в якій нереповідаєть ся 
коротко історию терпінь українського народа по обох 
боках воєнного кордону й історию працї провідників для 
добра українського народа і взиваєть ся українську су
спільність до працї.

З прогнанєм росийської армії зі Львова (дня 22. 
червня 1915. р.) і дальше на схід отворило ся українській 
суспільности в Австриї нове поле до тяжкої працї, а то: 
відбудоване знищених сїл, міст і господарств і привер
нене усього національного житя, яке перервав був росий- 
сьний наїзд. На першім місци вибиваєть ся праця Сіль
ського Господаря в тім зглядї. В парі з тим йде привер
нене нормальних політичних відносин, а іменоване га
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лицьким намісником війскового ґенерала (19. липня
1915.) вказує на зміну „галицької системи” . Поновна 
поява українських часописий у Львові вказує, що на
родне житє починає наново вертати до давного стану.

В селї Дуньковичах коло Перемишля, в Галичині (в червни, 1915. р.)

З прогнанєм російської армії з Галичини ішло і за- 
нятє українських територий на півночи, а се спричиняє 
нову працю для українських провідників, котрі мусять 
стояти на сторожі інтересів українського народа. Що се 
праця не легка, можна зрозуміти з того, що польський 
„Комітет Народовий” зажадав дня 8. серпня 1915. р. 
прилученя Холмщини і инших українських провінций до 
Польщі. Проти сього, як також проти можливої иншої
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комбінацій щодо українських земель, мусить боронити 
ся Загальна Українська Рада. В тій цїли 3. У. Рада ви
слала відповідну телєґраму до австрийського цїсаря і 
внесла (не опублікований нігде) основно оброблений 
мемориял до австрийського, угорського і німецького пра- 
вительства, з якого подаю лише самі домаганя:

I. Під зглядом війсковим.:
1) Щоби побідна офензива центральних держав не

спиняла ся на ріці Буг, але щоби ішла на полудневий 
схід аж до Днїпра і Чорного моря.

2) Щоби найменьше якусь значну часть українських 
земель увільнити від росийського панованя й утворити 
автономне державне тїло, оперте на центральні держави.

II. Під зглядом політичним:
Застерігаєть ся Загальна Українська Рада найтор- 

жественнїйше проти домагань польських політиків, щоби 
українські землї прилучити до Польщі. Таке прилучене 
е недопустиме анї зі становища української національної 
політики, анї з огляду на інтерес центральних держав. 
Бо Польща, вірна своїй традициї, стреміла би до споль- 
щеня Українців, а тоді Українці, не маючи иншого ви
бору, мусїли би ґравітувати до Росиї, а тимсамим Росия 
використала би сю нагоду і через русофільську аґітацию 
довела би знова до прилученя українських, а опісля і 
польських земель до Росиї.

Тоді було би шкода нинїшних жертв центральних 
держав; вони не сповнили би своєї історичної місиї, про
мостити дорогу на схід, а найважнїйша запора проти 
общерусскости — українське питане — тоді упало би.

III. Зарядженя підчас окупациї:
1) Центральні держави повинні видати до україн

ського народа в губерніях: холмській, гродненській, мін
ській, волинській і подільській поклик, в якім належало 
би положити натиск на увільнене українського народа з 
росийського ярма, запоручити релїґійну і національну 
свободу, заведене української мови в школї, церкві і в 
уряді' та заповісти земельні реформи.

2) Треба видати до армії приказ з поясненем для 
жовнірів, який парід замешкуе заняті українські землї.

8) Установити на занятих українських териториях 
інформаторів і товмачів Українців.
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4) Видати цїсарський розпорядок в справі заложеня 
українського університету у Львові. В той спосіб щезнуть 
розсівані Москалями поголоски про переслідуване Укра
їнців в Австриї.

5) Дозволити на дальше вербоване до Українських 
€їчових Стрільців людий з Австирї і на занятих україн
ських землях.

6) Видавати в більших містах українські часописи.
7) Не лучити під зглядом адмінїстрацийним занятих 

українських земель з польськими (наприклад не лучи
ти Люблина з Холмом), але завести на українських зе
млях окрему адмінїстрацшо, яка спочивала би в руках 
Українців або Німців, одначе адмінїстрация на зверх по
винна мати український характер.

8) На занятих українських землях заложити україн
ські школи, читальні і бібліотеки. У всіх тих чинностях 
треба би поступати в порозуміню із Загальною Україн
ською Радою, зглядно з Українською Культурною Радою.

Так в загальних начерках представляеть ся стано
вище і праця українського громадянства в Австриї під
час великої історичної хвилї. Ми бачимо, що українська 
суспільність в старім краю не щадить нї сил, нї майна 
ні крови.

Колгок успіхи сеї праці може кого не вдоволяють, то 
треба тямити на се, що успіхи залежать передівсїм від 
сил, якими весь нарід розпоряджуе. А що американські 
Українці' е частию цілого народа, їх обовязком е допов
нити працю європейських Українців відносно до своїх сил.

Українська суспільність в Европі, працюючи під 
проводом Загальної Української Ради, може з чистою 
совістию сказати, що серед даних відносин зробила все, 
що могла для будучности і волї України.

Ню Йорк, дня ЗО. жовтня, 1915.
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600 ЛІТ ТОМУ.
І.

Двигнулись з місця лучники 
Різким, а певним кроком,
І дали знак десятники —
Плило війско потоком.

І застогнали улицї 
Як пуща серед бурі,
Пливуть закуті в сталь їздцї,
За ними тягнуть чурі.

Пливуть з теренів камянних 
В степи на бездорожа,
Над Дон і Донець, де на них 
Чекає лють ворожа.

Лють, що як морська филя бє 
Об греблю України.
Та поки предків дух жиє,
Не боїмось руїни.

Не боїмо ся на степах 
Ми смоків стоголових,
З могили встане Мономах, 
Потопить смоків в крови.

І відгукнеть ся Сьвятослав,
Той гордий і завзятий,
Що в сьвіт за славою літав, 
Немов орел крилатий.

—о—
І появить ся Владимир,
Той мудрий і хоробрий,
Що ворогам був як опир,
А для своїх був добрий...

Пливуть закуті в сталь їздцї, 
Михтить блискуча зброя,
І в срібні струни бють співцї, 
Співають про героя.

„Хоть мав на тїлї трийцять ран, 
Не мав в душі тривоги...”
І лицарям немов пеан,
Падуть квітки під ноги.
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Пійшли... Ще ДЗВОНЯТЬ, МОВ ДЇВІНКИ, 
Піснї у честь Дажбога,
На мурах ще стоять жінки...
Щаслива вам дорога!

II.
Нараз... що стало ся в степах?
Щось зброя не блищить ся.
Линяє краска, на квітках,
Весь сьвіт неначе тьмить ся!

Таж се полуднє! Відки тьма?
Де дїлось сонце ясне?
На небі хмарочки нема,
Чому-ж воно вже гасне?

І хилить ся ковиль-трава,
Немов дрожить з тривоги:
Хтось вимовив страшні слова: 
„Вертаймо ся з дороги!”

„Вертаймо ся? Хто каже се?
Пішлю його до хати.
Най вівцї й барани пасе,
Не варт лицарювати!

Най вовну чеше, лен пряде,
В млині най крутить жорна,
Бо вояка, що в бій іде,
Тьма не злякає чорна.

Він має сонце на мечах!
Задивлений у славу,
З горячим серцем у грудях 
Йде в бій, як на забаву.

З яким вернули-б ви лицем 
До жінки і до сина?
— - Що сталось, ненечко, з вітцем? —  
Спитала-б ся дитина.

Таж батько, нене, відійшов 
Боротись з ворогами,
Чого-ж так скоро він прийшов?
Чи затужив за нами?

Чи налякав ся ворогів?
Пусти мене! Поможу! —
О Братя! Хто подумать сьмів,
Що я вернутись можу?

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  84 —

Останний раз говорю вам,
Що або я шоломом 
Напю ся з Дону або дам 
Житє своє над Доном!

Не бачите? Там —  слава жде!
Вона страху не знає...
Хто хоче, най зі мною йде,
Хто хоче —  най вертає!

III.

Пійшли усї. Степами, байраками,
Пійшли усї, задивлені у славу.
Як ті вірли летїли за знаками,
За хоругвами в бій, мов на забаву.

—о—
Боролись день, і другу днину, триднї,
З посухою, з вітрами степовими,
А хоч ішли на них і били всякі злиднї,
Не вгнули ся, не впали перед ними.

І пок сайдак не затуливсь порожний,
Не вищербив ся меч, спис не зломив ся, 
Дажбога внук оставсь не переможний,
А вмер —  то з ворогом на другім сьвітї бив ся.

Пійшли усї, пійшли і не вернули,
За вітчину лягли буй-головою.
До долу верби своє віте гнули,
І плакв степ.зівялою травою,

Богдан Лепкий.

Вперед, хлопцї!
Австрийцї ідуть в Карпатах приступом на Москалів (зима 1914— 1915. р.)
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Російський цар — чоловік письменний, але свою 
грамотність показував усе при засудах смерти на людий, 
що бороли ся за В о л ю  для закованих ним народів ве
ликої російської держави.

Мьі соизволили Собственноручно подтвердить зтоть 
смертньїй приговорь —  Николай Иімператорі”.

Таких присудів цар „батюшка” підписав у своїм жи- 
тю тисячі-тисячі; а найбільше між засудженими було 
хлопців і дівчат, тих молодих людий зі щирою душею, 
котрі з посьвятою працювали, щоби здобути В о л ю  на
родам Росиї. Найбільше між тими невинно повішеними 
було родовитих Москалів.

Та рука, котрою цар тільки борців за Волю вислав 
на шибеницю, се найбільше злочинна кровава рука в Ро
сиї і жаден чесний чоловік її не стиснув би у своїй доло
ні, але з омерзїнєм відвернув би ся від того кровавого ко
ронованого ката. Одначе в царя і його слуг ся кровава 
рука е... „русским національним достоянієм”, бо анї са
мий цар анї його слуги не напишуть слова „собстенно- 
ручно” (власноручно) малою початковою буквою, лише 
великою, наче щось сьвятого.

*
❖ ❖

Та прийшла війна і принесла біду, горе для царя. 
Сусіди хотять розтрясти великого росийського медведя на 
глиняних ногах разом з його золотокованим престолом. 
Побачив цар, що лекше „собственноручно” підписувати 
засуди смерти на своїх „підданих” ніж „собственнонож- 
но” удержати ся на глиняних лапах своїх і спорохнаві- 
лих ногах престола тай узяв ся виявляти свою писарську 
здатність в иншім напрямі.

Зачав писати своєю рукою кровавою про Волю. Во
лю він ненавидить, за неї „собственноручно” карає смер
тю, а тепер тоюсамою рукою пише на всї сторони, що 
д а р у є  В о л ю .

Обіцює Волю Полякам, обіцює Жидам, обіцює га
лицьким Русинам.
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Кождий погадає собі, що мусить бути дуже круто ко
ло царського престола, коли Николай Кровавий роздає 
так ненависну собі і своїм предкам... В о л ю.

*
* *

Вона —  та Воля сиділа доси в Росиї у тюрмі, зано- 
вана тяжкими ланцами. Зелїзо повідало ся їй в руки і но
ги. Довгі віки тюрми,, темної темниці зломили її, похили
ли до землї. Зівяла вона, помарніла, із запалими очима. 
Бесзильна, безрадна, безпомічна. Бідна, замучена...

А цар сидїв у короні з лискучими діямантами на зо- 
лотокованім престолі'. Сила і власть у нього. „Самодер
жець всея Росії” . 170 мілїрнів голов клонило ся перед 
ним і згинали покірно перед його престолом 340 мілїонів 
своїх колїн. Тремтіли вони, аби цар-самодержець не піт 
слав їх на шибеницю або на Сибір.

*
❖ ❖

Були такі сьмілі палкі люди, а „піддані” царя кро- 
вавого, котрі осьмілили ся підходити під зелїзні двері тої 
великої тюрми, де сидить закована ним Воля; пробували 
вони розбити сї двері, хотіли розірвати її тяжкі кайдани 
і визволити її з царських пут.

Але один почерк письма царською рукою і вони пій- 
шли, аби більше не вернутись.

Таким каригідним ділом в очах царя були проби ви- 
зволеня закованої ним Волї!

І цар сподївав ся, що вона знидїе і загине; а може 
гадав, що висе загинула.

*
* *

Аж ось диво велике! Великий, могучий цар, на золо- 
токованім престолі', пригадав собі ту марну, слабу істоту!

Під громом гарматних вистрілів двох сусідів, що ви
ступили проти царя, зачав хитатись сей золотокований 
престол „самодержця всея Росії” .

„Ратунку!” — почав кликати переляканий цар і 
прийшло йому на гадку, що в його тюрмі, глибоко, на са
мім дні, серед темряви нічної загибає зненавиджена істо
та — В о л я .

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


— Приведіть мені з вязницї ту Волю прокляту! — 
крикнув цар до міністрів.

*

Привезли її, зівялу, счорнїлу як сьвята земля; зло- 
ману горем, похилену. Руки і ноги сковані; зелїзо вїло 
ся глибоко в тіло. Ще тільки в очах її видно блиск на
дії, милий і принадний для поневолених, а грізний для 
царя і слуг його.

— Іди і поклони ся перед царським престолом! — 
кажуть міністри. Цар хоче вмилосердити ся над тобою! 
Впадь на коліна!

—  87 —

Австрийцї в Карпатах (в зимі 1914— 1915. р.)

— Геть з тими словами! — промовила змарніла істо
та, піднісши гордо голову до гори. Нехай цар встане з 
престола, прийде і мені поклонить ся, тоді до нього бу
ду говорити!

— Що-о-о?! Божевільна!! Божевільна!! — крик
нули царські слуги. Назад до тюрми її на саме дно!

— Стійте! — кликнув цар і піднісши ся з престола, 
підійшов до закованої невільниці, поклонив ся їй і сло
вами промовив:

— Чуєш! Престол мій хитаєть ся; може впасти! Ти 
одна ще можеш виратувати мене від упадку!

— Я? Невільниця твоя, у кайданах твоїх? — спи
тала ся здивована Воля.
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—  Розкувати її! — крикнув цар і впав цілим своїм 
тягарем на престол з переляку від своїх власних слів, 
так страшних для нього та для родини і слуг його.

Кинули ся царські слуги розковувати Волю, але 
годі...

— Царю! так зелїзо вїло ся в руки, що годї вже зня
ти ті кайдани. На се нема сили...

❖ ❖
1 не здіймуть тих кайданів з Волї анї цар, анї ро* 

дина, нї слуги його!
Лише народи можуть дати таку силу Волї-свободї, 

що вона сама розірве вікові царські кайдани. Вона ки- 
неть ся і кайдани тріснуть в її руках.

А коли Воля освободить ся з тяжких царських кай
данів, то вона візьме в руки меч, меч пімсти народної, 
і затопить його у груди ката-царя.

Аж коли В о л я  стане ногою на трупі царя, тоді 
оживить всї народи новим житем; житем вільним, щасли
вим. І тоді аж понесеть ся пісня Волї далеко і широко.

* *
Тож не вірмо в те, аби цар або слуги його подару

вали Волю народови. Цар і слуги його хотять тільки, 
щоби вона піддержала хитаючий ся царський престол. 
Цар хотїв би, щоби та горда невільниця виратувала його 
від уиадку, а, опісля назад закували би її в кайдани.

Не вірмо в царські слова, царські обіцянки. Волю 
можуть собі здобути тільки народи самі, коли повста
нуть проти царя. До того лише одна дорога —  б о р о т ь -
б а. Не сподїваймо ся Волї з рук царя, але радше смерти 
царату від караючого меча Волї.

Б. Волоцький.

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  89 —

Синови.
Моли ся Богу за Вкраїну, 
Моли ся, сину мій!
Щоб Бог підняв її з руїни, 
Щоб дав він волю їй!
Щоб сонце правди і свободи 
Над нею сяло день і ніч; 
Щоб всякі свари і незгоди 
По вік втїкли від неї пріч...

Сергія Бердяєв.

Послїдний лист Сїчового Стрільця до патери.
Дорогі Мамо. Мене трафила куля. Стало ся, може 

і не зле. Вони, вороги, кидали бомби з кріиости. Ми ішли 
на них штурмом. Мене пірвала лють. Я біг цілою силою 
на ворога і при тім може занадто стратив я обережність. 
Инші товариші перед тим погибли. Я також був впав, 
але встав і пігнав дальше. А коло мене тріскали ґранати. 
Сотник кричав свою команду, та вона не доходила вже 
до мого слуху. Я бачив, ~т;о ,вже близенько до ворожих 
засїдків, вже бачив я вир,, чо лиця, шапки і блюзи .во
рогів. Гнав я на них і кри./ав „Гура!” В тім „тарах”, 
мене щось пхнуло і я відразу лежу на землі.

Не гадайте, Мамо, що мене боліло. Нї. Лише чоло
вік хапаєть ся за чоло, в пригорщи відразу повно кро- 
ви, в очах потемніє, корчі стиснуть г уку, а в ній і ґвер, 
ноги заломлять ся в колінах, чоловік хитнеть ся і — 
більше не памятає нічого...

Тут мені добре. Легку в війсковім лазареті (шпига
ли). Щодня доглядає мене сестриця. Має вона білий очі
пок на голові і жовтаве волосе, як Петрова Катря. Ка
жуть, що се ґрафиня, але так не можна її тут називати, 
лише „сестриця” . Носить ся вона дуже скромно, пра
цює без заплати, а доглядає мене дуже точно, чемненько 
і ввічливо, хоч знає, що я селянин, бідний і простий. Во
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на поправляє подушку під моєю головою, відсьвіжує мої 
бандажі, прохолоджує палячу мене горячку, а чує і спі
шить до мене з помочшо, хоч як по тихо я її взивав би. 
Має дуже нїлші руки, а тут тяжко працює. Вона пише для 
мене і сей послїдншї лист до Вас. Так, послїдніїй, дорогі 
Мамо, послїдншї! Се завчасу Вам доношу. Кріпіть ся, до
рогі Мамо, та не тратьте надїї на Божу опіку.

Я болю не чую, Мамо. Мучить мене лише якась див
на сонливість і страшно палить мене горячка.

Якраз тепер бачу нашу малу хатину, ось там при 
дорозї, на горбочку, між вишнями. Зачинає вечеріти. Ку-

Москалї в Карпатах.
Під австрийським гарматним огнем розкидають Москалї снїг, щоби 

улекшити перевіз ладунків. Над ними козак з нагайкою.
(В зимі 1914— 1915. р.)

ри чогось сполошили ся і розлетїли ся. Тітка їх прикли- 
кує і заганяє. Краса корова ричить в стайиї, а Брисько 
бреше за чиїмсь возом. Чи то не Петро поїхав, Мамо! 
■Здаєть ся, се була його „шкапа” Поздоровте, Мамо, на
шу худобину від мене і всю деревину в садї і цьвіти. Як
раз тепер каже лїкар надійною: „Боже, Боже” Та вони 
всіх тут так потішають. Перед хвилею просив я його, 
щоби сказав мені щиру правду, чи буду жити. Та він 
лиш стиснув легко мою руку і я зрозумів його... Більше 
вже я його не питав...

Завзято я боров ся, Мамо, як з ворогом так і зі смер
тю. Завзято, як Український Стрілець.
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Нинїшної ночи було на небі повно зьвізд. В ночи 
бачив я нашу ниву, нашу любу землицю. Бачив я і гріб 
небіщика тата враз з хрестом на кладовищи, а побіч не- 
го і гріб нашої малої Олї, повний цьвітів неначе в маю. 
Та не знаю, чи я се бачив чи відчував чи лише менї зда
вало ся, що тато і сестра дадуть на когось. Мамо, покло- 
нїть ся від мене їх гробам і скажіть, що менї до них 
було за далеко...

Не плачте, Мамо. Я спокійно епічну тут, на чужинї. 
Спокійно і з честю, як вірний Україні Січовий Стрілець. 
Може колись і сюди зайде який наш земляк, може сяде 
побіч мого гробу, а може і галузками і. цьвітами його 
омаїть. Може і затужить, думку заспіває, нашу дорогу 
думку, а відходячи скаже: „І я мав товариша, та і він 
погиб” .

Настане мир, Мамо. Все відновить ся, що знищила 
воєнна буря і пожежа. Воскресне може і Русь-Україна. 
Та тисячі-тисячі сего не побачать, і я нї, Мамо. Та, хоч 
я селянин, чую се і знаю, що вже перед тим, нїм далеко 
від Вас постигла мене ворожа куля, своїм потом, духом і 
кровю вратував я частину України. Моя частина остала 
таки на вазі України і в стрежішо-шпіку її жизни. Не 
збудував я міста нї замку, не сотворив лїса нї парку. 
Але дрібну частину України я таки виратував-спас...

Дві хатини, Мамо, зі своїми соломянини стріхами, 
завеїгди чомусь-то стоять менї перед очима: наша і ха
тина Петра, де проживає Катря. Катря, з якою я від ма
ленька бавив ся і якої вікно я цьвітами маїв. Поклонїть 
ся, Мамо, обом тим хатам від мене. А Катрі скажіть: „він 
погиб” Колиж вона заплаче, то скажіть їй: „він казав 
тебе поздоровити” Колиж Вам біль серце стисне — а я 
Вас знаю, Мамо, — і війна дальше потриває, то перека
жіть Петрови і нашим читальникам, щоби веї вони, чим 
можуть, допомогли до визволеня України. Ви вже саміт
ні, немічні і бідні, Мамо. Ви вже не всилї більше щось 
дати. Колиж хтось за те Вам дорікати тай Вас питати-ме, 
що дали Ви Українї-Ненцї, скажіть на те: „Віддала я їй 
все найлїпше, одинака-сина”
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Напись на стрілецьких гробах.
Лежимо у гробах при дорозі',
Де боролись за справу і впали.
Братя! Знайте, що ми не в тривозї —
Лиш спокійно і гордо конали.

Братя, знайте, що ми не просили,
Анї ласки в кого, нї пощади,
Лиш боролись, пок’ стало нам сили.
Се говоримо вам —  для розради.

І не жаль нам житя молодого,
Що мов квіте буйне не доцвило.
Довго жити, а марно, —  що-ж з того?
Скоро й славно ско їти , як мило!

Тож не жалуйте нас, не ридайте,
Нас оплакують роси у лузї!
Ви чим скорше до працї ставайте,
Щоб леміш не заржавів при плузї.

Щоб шляхи не покрились тернами,
І щоб стіни до решти не впали,
Щоб злий ворог не сьміяв ся над нами,
Що ми даром так славно вмирали.

Богдан Лепкий.

ІВАН БОГУН.
1914 р. минуло 250 літ від смерти славного винниць

кого полковника Івана Богуна.
Був се один з найславнїйших полковників гетьмана 

Богдана Хмельницького. Він брав участь у всіх бороть- 
бах сього великого українського гетьмана. За його хоро
брість і розум вибрав його винницький полк своїм пол
ковником, а гетьман сей вибір затвердив.

В лютім 1651. р. Богдан Хмельницький мусїв знов 
вести війну з Польщею. Польський гетьман Калинов-

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  93 —

ський вступив на Україну і несподівано напав на бра- 
славського полковника Данила Нечая та заскочивши не- 
приготованого в Краснім під Браславом, убив його. Зпід 
Красного подав ся Калиновський на Винницю. Думав,'що 
й тут йому так легко пійд'е. Але тут застрів його полков
ник Богун. Богун рішив задержати якийсь час Поляків, 
поки прийде підмога від гетьмана Хмельницького і тому 
зводив з ними тільки малі перепалки. Одного разу велів 
під ніч вирубати в ріцї Бузі ополонки, а коли вони через 
ніч злегка примерзли, казав на них насипати соломи.

Перевіз росийських бранцїв через Карпати (з Галичини на Угорщину; 
—  в лїтї 1915. р.)

Самі-ж козаки ще переднім перейшли Буг і заперли ся 
в монастири по другім боці ріки. Поляки пігнали ся за ко
заками, вперли ся на лїд, лід: завалив ся і там богато їх 
потопило ся. Тимчасом наспів Богунови на поміч уман
ський полковник Осип Глух з 10 тисячами козаків. Поля
ки побачивши, що козакам прибула поміч, пустили ся 
втікати, та Богун і Глух пігнались за ними і вигубили 
5000 Поляків.

Дуже заслужив ся Богун для козацтва в часі неща
сливих битв під Берестечком. Коли Татари втїкли і 
Хмельницький пігнав ся за ними, а всі в козацькім та
борі впали були на дусї, тоді Богун своєю хоробростю і 
лалким словом піддержував найбільше духа козаків і без
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настанку докучав польському таборови, нападаючи на. 
нього ночию. Коли деякі полковники наставали на се, що
би помирити ся з польським королем, а Головацький, Кри- 
са і Лисенко перейшли були навіть в польський табор, 
він нічого не хотів знати про переговори. Тодї вибрали 
його козаки головним провідником, заступником гетьма
на. Він бачив, що годі їм тут стояти, бо Полякам прибу
вають все нові сили і тому постановив вивести козаків 
зпід Берестечка. Він велїв будувати міст через болота й 
туди перевів майже все реґулярне козацьке війско. Хотів 
вивести й селянські загони, та селяни гурмою кинули ся 
на міст і він під тягарем завалив ся тай богато селян по
тонуло в болотах, а решту вирізали Поляки. Вивівши 
війско зпід Берестечка, станув в Прилуках і там збирав 
недобитки, які надтягали зпід Берестечка. Получивши ся 
з Громикою й укріпивши Білу Церкву, рішив ся здержу
вати Потоцького в поході на Київ. В тій цїли порозстав
ляв невеличкі відділи по укріплених місцях, як от у Три- 
лїсах. Потоцький мусів кожде таке укріплене здобувати: 
і се дуже гаяло його в поході. А Богун тимчасом повів 
своє війско до Хмельницького під Рокітну. Привів йому 
10 тисяч козаків.

В 1653. р. станув він проти Чарнецького під Мона
стирем у Браславщинї з 4000 козаків проти 12000 Поля
ків і розбив їх на голову так, що Чарнецький, стративши 
половину війска на боєвищи, з недобитками мусів втіка
ти у Польщу.

На переяславській раді 1654. p., на якій Україна 
злучила ся з Москвою, Богун виступав проти сеї злуки. 
Колиж злуку таки довершено, Богун враз із цілим По- 
бужем не присяг на вірність цареви. Коли Потоцький про 
се довідав ся, намовляв його, щоби він перейшов на сто
рону Поляків і обіцював йому від короля шляхотство, 
уряд старости, а навіть гетьманство, та він ніяк не дав ся 
намовити. Таксамо як не бажав злуки України з Москвою, 
не хотів він також лучити ся і з Польщею, що зпід її вла- 
сти український нарід щойно висвободив ся. Хотів, щоби 
Україна була вільна і самостійна, від нікого незалежна;

За гетьманства Тетері на правобережній Україні' був 
він подільським полковником і в 1664. р. прилучив ся з 
полковником Кирилом Гуляницьким до Чарнецького. Ду
мав, що при його помочи відбере від Москви лівобережну
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Україну, а відтак виборе самостійність цілій Україні. При 
облозі Глухова козаки замісць до Глухівцїв стріляли у 
воздух. Такий приказ мав дати Богун, бо не хотів, щоб 
Українці вбивали Українців.

Поляки Глухова не здобули і мусїли уступити до 
Новгорода Сїверського. Щоби якось оправдати се, що 
польське війско не могло здобути Глухова, Поляки об- 
жалували Богуна о зраду, покликаючи ся на се, що він 
казав козакам стріляти у воздух та, що він зносив ся з 
Брюховецьким і засудили його на смерть та відрубали 
йому голову.

Так згинув Іван Богун, один з найкрасших синів 
України, один з найзавзятїйпшх борців за її волю, що ці
ле своє житє боров ся і не хотів признавати нічиєї вла
сти над Україною, хотів щоби вона була самостійна і не- 
зависима та нероздільна. 250 літ вже минуло від тої сум
ної хвилі, та його слава живе доси і буде жити в памяти 
українського народу по вічні віки, хоч піснї, які україн
ські співці зложили в його честь, не доховали ся на жаль 
до наших часів. Вдало ся записати від одного кобзаря 
тільки початок думи про оборону Винниці. Ось він:

„Як у Винницї на границі 
Над Богом рікою,
Там стояв Іван Богун Каленицький 
Обитель Комлицький 
Із Ляхами, мостивими панами 
Чотири неділі в запорі,
Казав би як у тяжкій, великій неволі',
Від своїх рук листи писав,
До гетьмана Хмельницького посилав.
„Пане гетьмане Хмельницький,
Батьку Зиновію Чигиринський,
Помочі, поратунку дай”...

А. Л.

Василь Щурат.

Останний лист.
Кохана! завтра я в огнї,
Можливе, що поляжу.
Дасть Бог тобі яснїйші дні,
Я рук твоїх не вяжу.

Заплач, мій перстїнь з пальця скинь, 
Схевай його на згадку 
Всіх наших спільних мрій, стремлїнь 
І мойого упадку.

Колиж инакший намір твій,
До Гошева йди в болю;
Вручи Пречистій перстїнь мій, 
Вручи їй власну долю.

Вона дасть послух молитвам 
В тяжку твою годину;
Дасть смерть тобі й обоїм нам 
У небі Україну.
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Як Москалі нищили Україну.
(Події з істориї України).

Українці' — старий культурний нарід. На сих зем
лях, що на них він і сьогодня живе, жив він перед тися
чами літ, а історичного житя нашого народу рахуєть ся 
вже тисячу літ. Істория записала імена перших наших 
князів з тих часів, як от: Аскольда й Діра та Олега. В 
сих часах слава нашого народу, нашої держави й наших 
князів лунала вже широко по сьвіту: писали про них 
грецькі, арабські й инші літописці, а про московський на
рід тоді ніхто ще не чув. Далеко на півночи у жерел рік 
Дніпра, Двини, Волги та Оки жили племена Кривичів і 
Вятичів. Тоді ще вони не творили окремого народу, але 
вже тоді' дуже ріжнили ся від нашого народу, бо вже в 
найстаршій нашій літописи пишеть ся, що наприклад Вя- 
тичі походять від Ляхів, а з того видно, що літописець 
бачив більшу подібність у мові і звичаях Вятичів з мо
вою і звичаями Ляхів, ніж із мовою і звичаями нашого 
народу. Пізнїише Кривичі і Вятичі змішали ся з північ
ними фінськими племенами, що жили в їх сусідстві і з тої 
мішанини повстав ще пізнїише, але то геть пізнїише на
рід московський, котрий тоді, розуміеть ся, ще більше 
ріжнив ся від нашого народа ніж як ще не був змішаний 
з Фінами. Колиж наші київські князї стали розширяти 
границі своєї держави, то з часом підбили й землі Криви
чів та Вятичів і прилучили їх до київської, або як її тоді 
звали „руської” держави. (Назва Русь, руський — стара 
назва нашої держави, а взяла свій початок з Києва. Піз- 
нїйше таксамо з Києва взяла свій початок назва Україна, 
український. Поки ми мали свою державу, то звали її 
руською, а коли держави не стало і до того ще й Москалі 
присвоїли собі назву руський, то в нас приняла ся друга 
назва: український). Розуміеть ся наш нарід був тоді вже 
культурний, приняв був християнство, між народом шири
ла ся вже письменність, а племена, з яких опісля повстав 
московський нарід, жили ще тоді майже дико. Аж наші 
сьвященики й инші наші письменні люди стали ширити 
там християнство і культуру. Та не довго були московські 
племена при нашій державі. Коли князь Ярослав Мудрий
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поділив свою державу між синів, тодї сі землі відділили 
ся від українських, дістали окремих князів і жили зовсім 
окремим житем. Коли наші князі кликали північних (себ
то московських) князів на виправу проти Половців, то 
вони не хотіли іти разом з ними, а казали, що вони му
сять своїх земель стерегти. Правда, один з північних кня
зів Юрій Довгорукий, суздальський князь, здобув був 
Київ і зробив ся київським великим князем, але Києв- 
ляни не любили його і його дружини та коли він помер, 
його московську дружину вирізали таксамо, як за князя 
Сьвятополка Окаянного вирізали були в Києві польську 
дружину Болеслава Хороброго.

Син Юрія Андрій Боголюбський, зрісши в силу, по
становив знищити Київ, столицю української держави, 
щоби сим знищити і цілу українську державу. Несподіва
но з великими силами підступив він під Київ, побив не- 
приготованого київського князя Мстислава і здобувши Ки
їв, велїв свойому війску руйнувати його. Навіть дикі По
ловці, а відтак і Татари не нищили так наших міст, як 
знищили Київ суздальські, отже московські війска. Два 
дни грабили вони і палили будинки, вбивали старих і ма
лих, а жінок і дівчат брали в полон, обдирали церкви та 
монастирі. Знищивши Київ, московські князі зовсім уже 
не зносили ся з нашими князями. Навіть коли і нам і Мо
скалям загрозив спільний ворог — Татарин, навіть і тодї 
північні московські князї не поспішили нашим на поміч. В 
битві над Калкою 1224. р. не було московських князів, а 
пізнїйше галицький король Данило не звертав ся вже о 
поміч до них,-а до далекого папи римського. Се також 
сьвідчить, що князь Данило вважав, московський нарід за 
щось далеке від нашого і, що оба народи нічого спільно
го не вяже.

Оттак було в початках. Пізнїйше жив наш нарід і 
московський нарід зовсім, а зовсім окремо, один про дру
гий так як би нічого не знав і не чув: кождий уважав се
бе за цілком окремий нарід. Але пізнїйше з початком 
XVI-ого столїтя наші козаки ходили на Москву таксамо 
як на Татар або Турків. Проти Москви помагали наші ко
заки навіть польським королям, як от Степанови Ваторіє- 
ви та Жигмонтови III., а властиво його синови Володи- 
славови. Тодї то гетьман Сагайдачний повів на Москву
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20 тисяч козаків, здобув богато міст ї опинив ся під Мо
сквою та розбив на прах московське війско. А чи був би

Нїмцї в наших Карпатах (зима 1914— 1915, р.)

він се робив, колиб уважав був Москалів за один нарід з 
нашим?
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Оттакі то були наші взаємини з Москалями. Як ба
чимо, то Москалі вже від давнїйших часів ворожо висту
пали проти нас, старали ся нас знищити, а наші козаки 
відплачували їм за се такимсамим хлібом.

Подати руку до еднаня задумав аж Богдан Хмель
ницький, коли шукав союзників. Тай то не зараз зважив 
ся він на се. Спершу волїв він удати ся о поміч до невір
них Татар і Турків ніж до Москалів. Се її не диво. Він ба
чив, що і вдача московська инакша і лад у Московщині 
инший та що до такого ладу Українці ніколи не звик
нуть. Аж коли побачив, що Татари не додержують угоди, 
а другі держави за слабі, звернув ся до Москви. Але й 
московський уряд теж не дуже радо брав ся до злуки з 
Україною. Московський „Земський Собор” радив царе
вії, що приймати України не треба, „бо Черкаси (так во
ни звали Українців) не стерплять руки великого госуда
ря” (себто самовладного правлїня царя). Аж коли Мо
скалі провідали, що українські землі дуже богаті, що мож
на на них збогатїти ся, згодили ся на злуку України з 
Москвою. Та й тоді ще між Українцями найшли ся ко
зацькі старшини, котрі не хотіли пристати на злуку з Мо
сквою, як от полковники Богун і Сірко, а таксамо й ми
трополит Сильвестер Косів і все духовенство не хотіло 
присягати на вірність цареви.

А Москалі дуже скоро показали, як то вони розумі
ють опіку над Україною. Як тільки побачили, що Україн
ці не дадуть себе так легко поневолити, постановили за
кликати до помочи тихсамих Поляків, зпід яких власти 
Українці щойно вибили ся, і мимо спротивленя козаків 
відступили Полякам 1667. р. в андрусівськім договорі ці
лу правобічну Україну, думаючи, що при помочи Поляків 
скорше здавлять Україну і скорше будуть з неї тягнути 
зиски. Оттака то була прихильність Москви до України. 
Бачив уже й Богдан Хмельницький, що Москалі не до
бром дишать на Україну та хотів відірвати ся і кликав 
на поміч Шведів проти Москви, але смерть не дала йому 
довершити сього.

По смерти Богдана Хмельницького Московщина що
раз більше поневолювала Україну, стараючи ся, щоб на 
гетьманів вибирано таких людий, що не ставали би їй в 
тім на перешкоді. Та мимо того найшли ся гетьмани, які 
задумували прогнати Москалів з України, як от Вигов-
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ський, а навіть такий Многогрішний, а відтак Дорошенко 
і вкінци Мазепа. Всі вони бачили, що иншого ратунку 
нема, тільки відірвати ся від Москви. Але Москалї, раз 
засмакувавши в богатих українських землях, не хотіли 
вже їх зректи ся, тільки старали ся знищити стремлїня 
до самостійності! та викорінити самосьвідомість україн
ського народа, а до того треба було знищити його оборон
ців: гетьманів та козацтво. Щоби се осягнути, московські 
царі обмежували щораз більше власть гетьманів, завели 
„Малоросійську Колегію”, яка мала наглядати, що ро
бить гетьман, а відтак правити Україною; нищили мо
сковські царі козацтво, висилаючи цілі полки в далекі 
краї на роботи, а притім старали ся засіяти незгоду між 
народом та старшиною. Богато, богато Українців згину
ло тоді при копаню каналів і фундаментів під всякі твер
дині на далекій півночи. На українських козацьких ко
стях збудовано столицю московських царів Петербург. 
Бс” української крови і слїз полило ся там, а память 
про се заховала ся й доси в народних піснях. І ся кров 
і сї сльози будуть тяжити вічним проклоном на Москві. 
Так робили Москалї, аж поки 1764. р. цариця Катерина
II. зовсім не скасувала гетьманства, а запровадила скрізь 
на Україні московський лад. Не лиш не хотіла Москва 
подати помочи Українцям, що були під Польщею, а на
віть, коли Ґонта її Залізняк зірвали ся проти польського 
гнету, то Москалї ще помагали Полякам і підступом зло
вивши провідників Гайдамаків, віддали Полякам на муки. 
Аж коли знищили наш нарід у лівобічній Україні, тодї 
простягнули руки й по правобічну. Та заборолом волї 
України була ще Запорожська С'іч, тому й тую веліла ца
риця Катерина знищити. І московські війска зайшли під
ступом, несподівано та знищили Січ 1775. р. і зрабували 
її таксамо, як колись Андрій Боголюбський зрабував Київ. 
А щоби оправдати своє грабівництво та, щоби лекше 
можна було баламутити і наш нарід і цілий сьвіт, то на
шу стару назву „Русь” , „руський” переняли на себе і 
стали також свій нарід і свою державу звати „руськими” , 
а тодї вже голосили, що се вони правдиві „русскіє” , а 
Українці се лиш меньшевартна частина русского народу 
і навіть прозвали нас „малорусами”.

Однак на тім не покінчило ся. Знищила Москва воль- 
ности українського народа, захопила його землї, так щож:

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  102 —

лишила ся ще мова. В тій мові почали наші письмен
ники щораз більше писати творів. Москва настрашила 
ся. Щоби панувати над народом, обрабовувати, здирати 
його, треба, щоби він був темний, а коли він стане чита
ти книжки рідною мовою, то він просьвітить ся, пізнає, 
хто він і що він та не дасть дерти зі себе семої шкіри. 
Треба, щоби не було ан'ї українських книжок анї україн
ських шкіл. І московський уряд покасував українські 
школи, а указом з 1876. р. заборонив друкувати книжки

30-центиметрові австрийські гармати, якими відбито Перемишль 
по 4-дневній битві.

в українській мові. Такого дикого указу не затямили ще 
люди від початку сьвіта; тільки московське правитель- 
ство могло на щось таке здобути ся. Але й сей дикий 
указ не богато поміг. Українські письменники стали дру
кувати свої твори у нас в Галичині', а відси потайки пе
ресилали їх на Україну. Московський уряд постановив 
взяти ся й до Галичини. За гроші наняв серед самих Ру
синів Галичан людий, котрі ширили серед народу москво
фільство, а поборювали українство.

Оттак то Московщина від давних часів нищила У- 
країну, старала ся погубити український нарід та пере
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робити його в Москалів. На жаль у нас помагають їй в 
тім таки наші зрадники, баламутять нарід і хоч тепер, 
коли наш нарід щораз більше приходить до сьвідомости, 
тратять ґрунт під ногами, то всетаки ще богато шкоди 
приносять нам. Тому сьвідомі Українці’ повинні поборю
вати їх та осьвідомляти несьвідомих і меньше сьвідомих. 
А вони головно на несьвідомих, темних селян закидають 
сїти, бо знають, що темному скорше можна набрехати ніж 
просьвіченому. І вони лиш брехнею воюють, бо мусять. 
Ось недавно москвофіл д-р Мариян Глушкевич видав 
брошурку п. з. „Русскій народ, его земля и исторія”. В 
тій брошурцї, як у всіх москвофільських виданях, бре
хня на брехні їде і брехнею поганяє.

І так пише він там, що „русскій народ” займає ве
ликі землї, а не пише сього, що землї, де живе москов
ський нарід, хоч і великі та ніщо не варті,, бо там мало 
що родить ся і Москалі жшоть не зі своїх земель, а з бо- 
гатих і плодовитих земель українських, тягнуть остатні 
соки з українського народа, а щоб се могли безкарно ро
бити, то удержують український нарід в темноті'. А там 
з тих московських земель такий хиба хосен, що богато 
наших людий і то визначних замучило ся там на засла- 
ню, як от гетьмани: Полуботок, Дорошенко, кошовий 
Кальнишевський, свояк гетьмана Мазепи Войнаровський 
і и., а в наших часах свої найкрасші літа погубив там 
наш найбільший поет Шевченко, поет Павло Грабов- 
ський тай богато, богато инших. Пише, що майже весь 
нарід „русский” (себто український, московський і бі
лоруський) одної православної віри, а не пише того, що 
наша віра, хоч і була православна, та дуже ріжнила ся 
від православної московської і тільки силою Москалї яко- 
тако зробили її такою самою. Потім переходить він до 
істориї і стараєсь злучити нашу історию з московською. 
Се йому, розумієть ся, не вдаєть ся і він вже почавши від 
смерти Ярослва Мудрого мусить обговорювати історию 
України-Руси й Московщини окремо, але й тут не обій
шло ся без брехнї та крутарства. Називає він мудрими 
суздальських князів Юрія Довгорукого й Андрія Бого- 
любського. Ми бачили, як вони поводили ся в нас, гірш 
диких Татар. Пише, що по нападі Татар Москва стала 
духовим осередком і України і Білоруси. А се-ж чиста 
брехня. Хоч і перепїс ся туди київський митрополит Пе

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  104 —

тро, то мимо того Москва тоді не мала ніякого впливу на 
Україну, бо се не могло бути вже хоч би тому, що Москва 
була тоді далеко низша культурою від України. Згадую
чи про гетьмана Сагайдачного пише, що він був вірний 
козацькій думці „сь Ляхами не дружити ся, а братной 
Москвьі не воевати”. Ми вже знаємо, що було якраз про
тивно. І так без кінця брехня за брехнею! Годї нам тут 
всі ті брехні виказувати, бо й місця шкода, та всетаки не 
можна поминути ще одного, бо з того найліпше пізнати, 
яка то москвофільська правда. На 8. стороні брошурки 
пише він, що в Росиї Москалів б 69 мілїонів, Українців 
38, з австрийськими Українцями 37 мілїонів, а Білорусів
7 мілїонів. І так справді є. Та вже на 38. стороні пред
ставляє він на образку, кілько є Москалів, а кілько Укра
їнців і каже, що Москалів є дві третини з усіх „руссісих” 
(так зве він Українців, Москалів і Білорусів разом) а 
Українців меньше ніж одна четвертина. А тимчасом кож- 
дий, що хоч трохи вміє рахувати, знає, іцо коли Україн
ців, Москалів і Білорусів є разом 110 мілїонів, то 33 мі- 
лїони Українців в Росиї буде не меньше як четвертина, 
але майже третина, а разом з австрийськими Українця
ми більше ніж третина. Та що-ж вдієш, коли москвофіли 
так вже привикли до брехні, що навіть там брешуть, де 
їх кождий може приловити иа брехні. Та каже народна 
приповідка: „Брехнею сьвіт перейдеш, але назад не вер
неш ся” Оттак і з москвофілами. Вони ще дурять якийсь 
час темних людий, але їх брехливість отворяє й темним 
людям очи і вони відвертають ся від них та шукають 
правди в просьвітї. І щораз меньше приклонників зна
ходять в нашім народі москвофіли тай недалекий вже 
час, коли весь наш нарід відвернеть ся від них. Колиж 
се станеть ся, тоді не страшні нам будуть і московські 
переслїдуваня, тоді недалекий вже буде той час, коли з 
нашої баготої рідної землі не будуть користати чужинці 
Москалі, а ми самі; недалекий буде той час, коли ми ска
жемо Москалям: „Ми у ваші московські землі не ліземо, 
не лізьте ви й у наші; наша земля для нас!”
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Богдан Лепкий.

БАТЬКО І СИН.

Вивели їх обох гень за дворець 
У поле, — батька та сина.
Батько — зневолений горем старець, 
Син — осьмилїтна дитина.

Вивели ранним-ранком на зорі,
Ще сонце не сияло.
Два деревляні стовпи на горі,
Трох салдатів гріб копадо.

Син, як побачив, збілів, остовпів,
І як листок став дрожати.
„Тату, мій тату! — лише шепотів —  
Мамо, моя рідна мати!”

Батько в останнє дитину обняв.
„Не бійсь, не бій ся, мій сину!
Муки за нас Христос колись приняв, 
Ми умремо за Вкраїну!

Австрийцї в Карпатах (в зимі 1915. р.)
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Омелян Ревюк.

Початки великого англійського народа.
Сказав хтось, що „велика війна народів” , що почала ся в 1914 р. 

покищо принесла лише одну користь, а саме ту, що люди навчили ся 
трохи ґеоґрафії, себто науки про землю. Се було сказано про Амери
канців, що осьто вони довідали ся про нові незнані собі річи, про краї 
в Европі, Азиї, Африці й Австралії, про які вони так мало доси знали. 
Та се відносить ся також і до іміґрантів, що прийшли з Европи до Аме
рики; вони також мало знали про сьвіт, навіть про краї, з яких вони 
прийшли, і вони також богато навчили ся про землю, читаючи воєнні 
вісти.

Відай кождого читача ґазет вдаряла величина землі і множество 
людий двох великанських держав, Росиї й Анґлїї, що тепер обі стоять 
проти Німеччини, Австро-Угорщини і Туреччини. Сї дві держави, яких 
теперішні пануючі так подібні до себе з лиця, займають величезну часть 
суші. Вісїм і пів мілїона квадратових миль займає Росия, а одинайцять 
і пів мілїона квадратових миль Анґлїя. Щодо числа душ то Анґлїя і 
Росия належать до перших межи веїми державами сьвіта. Число насе- 
леня бритийської держави подавали на 422 мілїони душ в 1911. p., а 
число населеня Росиї виносило в 1897. р. 130 мілїонів, а нинї його 
обчисляють на 180 мілїонів. Щодо числа населеня є ще лиш одна дер
жава, якій належить ся гідне місце межи тими двома, а се Китай, ве
лика азийська република з 350 мілїонами народа.

*

Про росийську державу говориь ся у нас тепер в часі війни бога
то, а перед війною говорило ся також немало, бо-ж се найбільший ворог 
українського народа. Зате про бритийську державу не богато у нас 
знаєть ся. Навіть українські іміґранти, що шукають красшої долї в ан- 
їл їйських посїлостях, не богато вміли би сказати про сю велику держа
ву. Шкода, що воно так є, бо істория Анґлїї незвичайно своєрідна і 
цікава.

Передівсїм треба памятати, що слова „бритийська імперия” (дер
ж ава) і Велика Британія —  або „А нґлїя” не означають одної і тої- 
самої річи, а кожда з них означає що инше. Коли ми кажемо, що Ан
ґл їя має 11 і пів мілїона квадратових миль землі та 422 мілїони на
селеня, то ми вживаємо невластивого слова. Тут треба казати „бритий
ська імперия” , а не „А нґлїя” . „Бритийська імперия” —  се неурядова 
назва на веї ті землі, котрі стоять під остаточним зарядом анґлїйського 
парляменту в Лондоні. До тих земель належить передівсїм великий 
остров, положений на Атлянтийськім океані на північний захід від 
Німеччини, Бельґії і Голяндиї, остров, який звичайно називають Вели
кою Британією, і меньший остров Ірляндия, що лежить біля Великої 
Британії на захід; дальше великі посїлости в північній Америці, що на
зивають ся Канада; велике індийське цїсарство в Азиї, великі посїлости 
в Африці та Австралії. Все те разом називаєть ся бритийською імпериєю
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і вся вона має понад 420 мілїонів населеня. Але не все те населене є 
анґлїйське; навіть четвертина його не є анґлїйська. Саме індийське цї- 
сарство має яких 300 мілїонів людий, а все те не Анґлїйцї. В других 
лосїлостях Анґлїйцїв е розмірно більше, але майже всюди е поважна 
часть не-анґлїйського елементу. Навіть коли будемо говорити лише за 
так  зване Злучене Королівство Великої Британії й Ірляндиї, навіть»тут 
не подибуємо виключно Анґлїйцїв, але разом з другими народами. Пе
реважну часть Ірляндиї замешкують не Анґлїйцї, але Ірляндцї або 
Айриші, народ від них цілком відмінний і походженем і мовою й істо- 
риею. Що більше, навіть як  поглянемо на саму Велику Британію, то і 
там побачимо, що під национальним зглядом вона не представляє одно
стайної цїлости і що те, що нам видаєть ся одним народом, —  се вла
стиво три осібні народи, а саме: властиві Анґлїйцї, Велші і Скоти. Та 
несподіванки ще і тут не кінчать ся. Як би ми поглянули в історию 
Анґлїйцїв, то ми побачили би на своє здивоване, що вони не є народом 
одноцїльного, незложеного походженя, як : Українці, Поляки, Чехи або 
Німці. Анґлїйцї, подібно як  Москалі, Французи, Румуни, Болгари й 
инші, повстали із злитя кількох народів. Та хоч Анґлїйцї подібні тим, 
що повстали із змішаня народів, —  до вичислених наций, то вони ще і 
від них ріжнять ся. Кождий з тих народів повстав зі змішаня зі со
бою двох народів, а анґлїйський народ повстав зі злученя в один пень 
трох народів. Три великі раси, кожда відмінна від другої, злучили ся 
разом в одну цілість, яку ми називаємо анґлїйським народом. З кождої 
первісної нациї щось осталось і перейшло в Анґлїйцїв, хоч остаточний 
вислїд у всім не подібний до жадної з них, але до кождої по трохи. Че
рез се анґлїйська нация для всіх така цікава і тому їх  творчість така 
богата.

Ті три великі раси, що злучили ся на анґлїйську нацию, називають 
ся Келти, Анґло-Сакси і Нормани.

Перші до Анґлїї прийшли Келти. За той народ ми не знаємо бо
гато; знаємо лише те, що вони мандрували в напрямі західних берегів 
Европи, як  се робили всі європейські народи. В часах, про які до нас 
переховали ся вже писані иамятки. Келти залили були великий край, 
що нинї зветь ся Франциєю, та дістали ся на острови і заняли цілу Ве
лику Британію й Ірляндию. Були вони спершу погани, але в першім 
столїтю по Христї прийшли на острови пани тогочасного сьвіта, Римля
ни і завоювали більшу часть острова. Ті Римляни з мечем принесли та
кож хрест, символ нової науки, яка  скоро найшла богато нових при- 
клонників серед Келтів. Келти були вдачі дуже чуткої: до розуму вони 
не любили промовляти, лише до серця. Не богато розбирали, що добре, 
а що зле, що правда, а що неправда; зате легко їх можна було звору
шити до слїз або розвеселити до сьміху. Любували ся в неприродних рі
чах, раділи, слухаючи дивних пригод, диких чарів, а ніхто так як  вони 
не вмів оповідати казок. Були в них співаки, що так як  українські бан
дуристи мандрували з місця на місце, співаючи піснь та розказуючи 
оповіданя. Називали тих співаків „ бардами” і дуже їх поважали. Римля
ни, які були завоювали Анґлїю в першім столїтю по Христї, усунули свої 
війска з Анґлїї 400 лїт по Христї, бо на римську державу напали були 
ґерманські племена.

Кількадссять лїт потім ґерманські племена вийшли великими гро
мадами з північної Німеччини і Скандинавці, прибули до берегів Анґлїї
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і завоювали її. Від двох найголовнїйших племен, що звали ся Анґли ї  
Сакси, називано сих Германів Анґло-Саксами. Як повінь залили вонш 
англійський остров, але в декотрих частях полишили Келтів, первісних 
мешканців. Остали ся: Айриші на ариськім острові (Ірляндиї), остали. 
ся Скоти в північній части англійського острова і Велші на півострові, 
званім „Валїєю” („Вейлз” , W ales). Сї три нащадки старих Келтів; 
заховали по нинїшний день свою відрубність.

Найсильнїйше заховали свою відрубність Айриші (яки х  в Европі 
називають Ірляндцями). Замешкують вони остров Ірляндию, який Ан-

Як Нїмцї будують зелїзни чі шляхи на занятих болотнистих землях 
в росийській Польщі.

ґлїйцї звуть „Айерленд” Замешкують його від давен-давна. Римляни 
ніколи не потрафили там осісти на довго. Св. Патрик завів у- них хри
стиянство, яке дуже сильно вкорінило ся. В дванайцятім віці англій
ський король Генрик Другий дістав від папи позволене завоювати Ірлян
дию під услівєм, що буде платити певну суму річного податку До 
папської каси і почав він здобувати Ірляндию. Не вдало- ся се однак 
ані йому анї многим анґлїйським авантурникам, висиланим англійськи
ми королями. Доперва в пятнайцятім віці доконано на добре підбою 
Ірляндиї, а з часом почато страшне переслідуване айриського народа,. 
переслідуване, якого відай не переніс жаден другий народ в сьвітї. Пе
реслідуване скінчило ся тим, що в році 1801. заведено унію Ірляндиї з 
Анґлїєю і знесено осібний айриський парлямент. Та се дало почин до 
айриських повстань, які хоч невдачні, у злуцї з відродженем айриського 
народного руху таки примусили Анґлїю завести ріжні рільничі і цер
ковні реформи. Ті реформи однак не вдоволили Айришів і вони щораз
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сильнїйше домагали ся повної політичної самоуправи („говм-рулу” ) для 
Ірляндиї.

Отсс перший народ, який не даеть ся зачислити до Анґлїйцїв і 
почуває себе виразно осібною нациею, якій належать ся повні нацио- 
нальні права. Не можна сего сказати про два другі келтийські племена, 
.а саме про Скотів та Велшів.

Скоти замешкують північну часть анґлїйського острова. Римляни 
•також не потрафили їх  підбити, хоч як  довго з ними воювали. Не мень
ше завзяті бої зводили з ними також і Анґлїйцї. Війни ті тривали цї- 
.лими віками, підчас яких скотська шляхта дуже часто зраджувала на
род. Аж в році 1707. прийшло до унїї межи Анґлїею і Скотиею. Осіб
ний парлямент в Скотиї знесено, Скотам признано 45 місць в палаті 
послів, а 16 місць в палаті лордів анґлїйського парляменту. Скотия за
держала осібні свої права і церковну орґанїзацию. Унія довершила 
злите обох сих народів; нині стара скотська мова вимирає дуже скоро і 
вживаеть ся її лише в глухих гірських селах; зате англійська поши- 
рюеть ся на її місце, хоч не чиста, кншкна, але змінена Скотами, так 
званий скотський диялєкт англійської мовії. Але деякі письменники в 
послїдних роках починають вже знов уживати старої скотської мови.

Подібна до істориї Скотиї є істория Валїї. Се також —  довга і зав
зята боротьба о независмість, боротьба, яка також скінчила ся підбитем 
Валїї. Але довга спільна істория також не потрафила перемінити Велшів 
в Анґлїйцїв. Нинї ще богато сіл у Валїї говорить старою велшською мо
вою, яку починають впроваджувати до книжок і шкіл.

Отеє ті три племена, яких нащадки остали по нинїшний день на 
островах Великої Британії й Ірляндиї. Анґло-Сакси дуже сильно ріжни- 
ли ся від Келтів, яких вони підбили. Розум і розвага, які так слабо були 
розвинені у Келтів, були сильними, чи не найсильнїйшими чинниками 
у вдачі Анґло-Саксів. Був се народ поважний, який дивив ся на жите 
дуже серіозно, який все розбирав, що добре, а що зле. Був се народ 
відважний аж до очайдушности, часто дуже жорстокий і мстивий, лише 
з великим поважанем відносив ся до жінок. їх  піснї й оповіданя не 
так і гарні як  келтийські, затеж вони розумнїйші, більше говорять до 
людського розуму. Ось-такий народ влив другу, нову силу у витворене 
анґлїйської нациї.

Третою із складових частин, що зложили ся на утворене англій
ської нациї, було племя Норманів. В одинайцятім столїтю по народженю 
Христа (або 700 лїт майже по приході Анґло-Саксів) прийшли Нор
мани до Анґлїї і завоювали її. Вони були подекуди посвоячені з Анґло- 
Саксами, немов би братаничі. Се був народ відважний, жадний слави і 
добичі. Норманів не обходило розважане над моральностю, бо вони були 
народом практичним. їздили вони по сьвітї і робили підбої. Одні зайшли 
до Франциї, другі пійшли аж до полудневої Італії. Кажуть, що один від
діл Норманів зайшов на Україну і, що се Нормани оснували українську 
державу. Такі вони були відважні і падкі та емкі до великих дїл. Опа
нували вони Анґлїю і панували над нею доволі мудро, але поки зовсім 
не злили ся з підбитим через себе народом та поки в сей спосіб підбиті 
не стали ся побідниками. Одначе се не стало ся відразу, а творило ся 
довгі віки.
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Нормани, як і заняли Анґлїю, прийшли з Франциї й уживали не 
норманської але француської мови та держали ся оподалїк від Анґло- 
Саксів, як і дивили ся на них згори як  на завойованих, як  на простий 
народ, а на їх  мову як  на просту мову. Так довго істнували попри себе 
сї дві верстви народа: простолюде з анґло-саською мовою і ш ляхта з 
француською мовою. Анґлїйської мови ще не було.

Ще одна мова була в Анґлї в тих часах, а саме латинська, яку  
любили всі церковні люди. Богато людий навіть писало книжки в тій 
мові. Також писали і по француськи, лише зате простою, анґло-саською 
мовою ніхто не писав, бо нею всі погорджували яко „мовою пастухів і  
свинопасів” . З часом і простий народ почав вчити ся по француськи,, 
аби „говорити так як  пани” . Але говорити по француськи не так легко,, 
треба довго вчити ся. Ш ляхта і вчені могли говорити і по француськи і  
по анґло-саськи, не мішаючи одної мови з другою, але прості люди не 
відріжняли слів одної і другої мови, і вживали слів з обох в сумішку 
та мішали обі граматики, себто правила ьживаня мов і в той спосіб з 
часом прості люди витворили нову мову. Прибрали богато француських 
слів, а кромі того почали всі анґло-саські слова „відміняти” по фран
цуськи, себто без додаваня закінчень при кінци слова. Ось-так воно 
дійшло до того, що теперішна англійська мова має так богато латин
ських і француських слів. З сеї злуки двох мов, себто француської та 
анґло-саської (келтийської і латинської не числячи) вийшло се богат- 
ство висловів, яким відзначаєть ся англійська мова.

Ся мішанина довго ще мусїла бороти ся з чистою француською 
мовою, якої вперто держав ся королівський двір, ш ляхта й урядники по 
всіх урядах. Так воно було через яких 300 літ по здобутю Анґлїї Нор
манами. Доперва при кінци 14-того столїтя заведено в урядах нову ан
глійську мову на місце француської. Від тоді сеся англійська мова роз
вивала ся скоро завдяки великим таланам, яких було так много в Анґлїї, 
а як і завдячують се безперечно тій обставині, що Анґлїйцї повстали з 
такої рідкої у сьвітї мішанини трох ріжних племен.

Ось-такі були предки великого анґлїйського народа, який хоч не 
богато численнїйший від Українців, вспів запанувати над сотками мілї- 
онів людий; того народу, що оснував величезну державу, найбільшу 
щодо простору землі і числа населеня, а крім того дав почин великому 
та могучому союзови держав в північній Америці, де творить ся нова 
нация із ще більшої мішанини з одною пануючою мовою —  анґлїйською; 
народа, що поклав основні засади політичної свободи; народа, що довгі 
віки провадив людство на поли промислу, торговлї, культури, науки, 
літератури; народа, який тепер змагаєть ся у завзятій боротьбі о провід 
на тих полях з молодим, але дужим, завзятим, постійним і солідним ні
мецьким народом.

Ось-так ми розказали про предків анґлїйського народа. Уважали 
ми за відповідне розказати про се тому, бо народ то немов би чоловік. 
Хто хоче пізнати народ, мусить питати ся: 1) від кого той народ похо
дить та 2) серед яких обставин він жив і жиє? —  подібно, як  той, що 
хоче пізнати чоловіка, мусить розслїджувати його походженє і його 
окруженє.
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0 .  м .

ГЕРОЯМ.

Слава, слава вам, герої 
Від серпа, коси і плуга!
Не страшні вам люті бої, 
Хоч у серцю жаль і туга. 
Дома жінка, дома діти —  
Нї! Не згадуйте ніколи!
Не пора в селі сидіти, 
Знову треба хлопа в поли.

Землю вже пушки з’орали, 
Скиби в нивах як окопи, 
Зерно сіють самопали,
Вже й лежать кроваві копи 
Хоч зима, а жниво сьвіже! 
Скілько по полях насїня! 
Се хлопи молотять збіже 
Для нового поколїня...

Хто навчив вас так орати,
Мозолисті хлопські руки?
Хто навчив вас так вмирати,
За свій край приймати муки?
Слава, слава вам, селяне!
Лютий ворог вас не згубить!
На могили син погляне
І свій край ще більш полюбить.

В Гумешіім, 22. грудня, 1914.

Місто Горлицї (Лемківщина) по прогнаню Москалів (весна, 1915. р.)
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Василь Стефаник.

Виводили із села.
Над заходом червона хмара закаменіла. Довкола неї 

зоря кинула свої біляві пасма; подобала та хмара на 
закервавлену голову якогось сьвятого. Ізза тої голови 
проминали лучі сонця.

На подвірю стояла гурма людий. Від заходу било 
на них сьвітло, як від червоного каміня, тверде і стале. 
З хорім ііце сипало ся богато народу. Як від умерлого, 
такі смутні виходили.

За людьми вийшов молоденький парубок із обстри
женою головою. Всї на нього дивили ся. Здавало ся їм, 
що то голова, що тепер буяла у кервавім сьвітлї, та має. 
впасти з плїч десь далеко на цісарську дорогу. В чужих 
краях, десь аж під сонцем впаде на дорогу та буде ва
ляти ся. Мама стояла на порозі.

— Ти вже йдеш, синку?
— Іду, мамо.
— А тиж на кого нас покидаєш?
Жінки заплакали, сестри руки заломили, а мама би

ла головою до одвірка.
Підійшов до сина тато.
— Сідай, синку, на фіру, бо колїю спізнимо.
— Ще цу ніч переночуй у мене, синку. Я тебе так 

гірко пістувала, дулам на тьи, як на рану... Я тебе разом 
з сонцем вірідю і плакати не буду. Переночуй, переночуй, 
дитинко!

Взяла сина за рукави тай повела до хати.
Мир подав ся д воротям. Незабавки вийшла мама 

•в сином. Твар мала блїду як крейда.
— Синку, — питав ся тато, — а минї хто, небоже, 

рукурудзки вісапає?
Хлопи заревіли. Тато впав головою на віз і тряс ся, 

як лист.
— Гай ходім.
Мама не пускала.
— Николайку, та не йди бо! Та заки ти вернеш си, 

то пороги в хатї поскривлюють си, то вугли погниють. 
Мене не застанеш уже і відай сам не прийдеш.

Ймила сина за ноги.
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— Волїла бих тьи на лаву лагодити!
Пійшли. Хто стояв коло воріт то йшов рекрута від

водити.
Переходили лїс. Листе устелило дорогу. Позагинало 

ся у мідяні човенця, аби з водою осїнною поплисти у ту 
дорогу за рекрутом. Лїс переймав голос мамин, нїс його 
у поле, клав на межі, аби знали, що як весна утворить 
ся, то Николай на нїм уже не буде орати.

За лїсом стали в поли. Рекрут взяв ся прощати з 
селом:

—  Бувайте здорові і свої і чужі. Як чим докорив-єм, 
то забудьте, але благословіть у далеку дорогу.

Всї поскидали капелюхи.
— Повертай си здоровий назад, та не забавльий си. 
Син з татом сїли на фіру. Мама ймила ся руками за

колесо.
— Синку, озми мене з собов. А нї, то буду полем 

бічи направцї тай тебе здогоню.
— Люди добрі, озміт но жінку, бо руки собі поломит. 
Люди силоміць відтягли від воза і держали. Фіра

рушила.
— Йди здоров, Николаю, кричала громада.
Тої ночи сиділа на подвірю стара мама та захриплим 

голосом заводила:
— Відки тебе візирати, де тебе шукати?!
Доньки, як зазулї до неї говорили.
Над ними розстелило ся осіннє склепіне небесне. 

Звізди мерехтіли, як золоті чічки на гладкім, зелїзнім тоцї.

Міко Паль.

вояцькі пісні.
(З  мадярського.)

І. II.
В Галичині поля, луги,
Орють гармати, не плуги,
І кулями засівають,
І кровцею поливають.

По ровах, серед мурави 
Ростуть цьвіти —  цьвіти слави; 
Най ростуть, най розцьвітають, 
Вінцем нарід увінчають!

Ох, Боже мій, а деж нашії хати, 
Лиш згарища довкруги видати; 
Ластівки там уже не лїтають,
Лише кулї свищуть-завивають.

А на горах, там гармати над нами! 
Бог все з нами і з нашими синами. 
Помага нам, а війна як устане, 
Житє нове в Угорщині настане!

(Писане в цьвітии 1915-ого року).
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Б Р А Т И .

В темних горах при окопах у болотї 
Там зійшли ся два вояки по роботї,
Не зійшли ся, тільки впали край дороги,. 
Поранені: сей у плечі, той у ноги.

Один стогне: Тату милий! мамо рідна! 
Другий плаче: Дїти любі! жінко бідна! 

“Подивив ся сей на того довго, тихо —  
Здивувала рідна мова, спільне лихо.

„Поможіть менї, земляче, рідний брате!
Не по волї я загнав ся у Карпати...”
—  ,,Я поможу, милий гостю з України,—  
Чей по волї не бажав ти нам руїни?”

Бють гармати на добраніч, стогнуть гори, 
Звір лїсами утїкає в темні звори.
Два вояки завивають свої рани,
Споминають і родину і кайдани.

„От звела нас люта доля раз до купи 
Не у гостї, тільки в полї, тут, де трупи... 
Виріс, брате, я далеко, у Полтаві,
А загину у Карпатах на мураві...”

Другий каже: „Горе, брате, нам нещасним, 
Нашим людям, нашим нивам, горам красним,. 
Та найтяжше наше горе: люта сила,
Що з братів та вороженьків поробила.

„Та не плачмо, бо віджити ми ще годні; 
Вилічимо свої рани і народні;
Кров пролита не пропаде, зродить нива, —  
Буде, буде Україна ще щаслива!”

Осип Маковей.

Як Москалї доставляли амунїцию свому війск> 
в Карпатах (в зимі І 915. р.)
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Чорти винесли Андруха Магайчука з Ратулова за 
океан до Америки. Правда, що дома біда була, велика 
біда. Але Магайчук хлоп вже немолодий був тож і в 
Америцї йому не ішло. Заробити не міг.

Жінка і діти сподївали ся, що тато пішле їм ізза 
моря хоч сотку, а тут иїщо. Анї суди Боже найти роботу
— де приймуть, то наженуть. Старий, слабий.

А вернути ся... Як? Коли шелюга нема...
І пійшов Андрух Магайчук' з Ратулова на беріг, 

над воду, та почав ходити по нїв.
Пусто було і звізди сьвітили. Була літна ніч. Тихо.
Ходить і рахує: Пітора року, як виїхав з дому.
їсти йому хочеть ся, обдертий ходить, необіпраний, 

брудний. А там, хто знає як? Листа вже більше ніж пів 
року анї він не писав анї вони не писали. Він не мав 
за що марки купити, а й вони певно не мусїли мати.

Скаране таке жптє!
Біда там мусїла бути і голод, але бодай хата була, 

дах над головою.
Не мав де Андрух Магайчук спати, не мав чим на

крити ся на нічну студінь.
Глядить на воду...
Гей, вернутись! Гей, вернутись!...
Але як? За дудка (два центи) не заїде, а й дудка 

не було.
— О, водо, проклята водо! — зойкнув Магайчук і 

підніс пястуки в гору.
А вода була така спокійна як ніколи, як ставки під 

Рогачами, ті малі.
Ще такого спокійного океану Андрух Магайчук 

не бачив.
О, водо проклята!...
Але океан анї не здрігнув ся.
І щож я тобі зробив? Що я тобі вчинив? За що мене 

тут тримаєш? І чого ж ти така немилосерна, і що-ж я 
тобі заподіяв? Анї тебе перескочити, анї тебе переле
тіти, анї до тебе влізти... Утопиш чоловіка як миш, як 
котя молоде... І стільки у тебе чоловік варта, що й миш,
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що й кіт... І як ти взяла ся така і відки ти?... Чи тебе 
земля викинула з себе, чи тебе небо зіслало, як пошесть?... 
І що се в тобі такого сидить, що ніякого милосердя не 
маєш, ніякого змилуваня... Та мене-ж земля занесла-б, 
хоч би й тисячі миль, та мене-ж степ через себе про
пустив би, та мене-ж гори що найвисші пустили-б, щоби я 
перейшов через них, а ти ні і ні...

Гей, водо страшна, люта — проклята!
А океан тихо миготів до звізд.
Тепло било з нього, пара.
Андрух Магайчук станув і слухав. Не плюскала филя.
Тихий великий океан розливав ся перед ним в не

скінченість.
Спокійний був, сонний, глибокий.
— Гей, водо! Таж мабуть у тобі Бог мешкав, як і 

всюди. Бо хто є всюди, то і в тобі мусить бути... Якже-ж 
инакше... А як є в тобі, то ти Божа... А коли ти Божа, 
то не зла...

Гей, водо! І якжеж би то було, щоби Бог змилуваня 
над чоловіком не мав... Має. А коли має, то і ти маєш, 
бо ти Божа...

Або мені щось в голові мотаєть ся, або так має 
бути... Не півголовок же я, анї не глупий. Так мусить 
бути. Бог добрий, то й ти добра, бо ти Божа...

Океан бив теплом і упоював тишиною. Здавало ся, 
що великанське зеркало тулить до себе.

Андрух Магайчук з Ратулова не їв, сам не знав 
від коли, а в Ратулові певно також не їли.

Заточував ся на ногах з нужди на березі' океану в 
Америці, а вони таксамо певно заточували ся на ногах 
з нужди по хатї в Ратулові.

— Бог сотворив сьвіт, Бог добрий, тож і сьвіт мусить 
бути добрий... Инакше не може бути... А вода то сьвіт, 
як і земля... Кляв я тобі, але вже більше клясти не буду. 
Вірю тобі, як і землиці сьвятій... З одної жменї вийшли 
ви обі, з Божої... Не скривдите чоловіка, бо йому після 
доброти своєї обі служити маєте...

І Андрух Магайчук з Ратулова гепнув тоді' в се море, 
щоби його иесло до дому. Гей!...

Переклав Г. К.
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Фредерік С. Гов,
комішенер іміграції в шойорській пристани.

ІМ1ҐРАЦИЯ ПО ВІЙНІ.
(Із S c r ib n e r s  M a g a z in e , N e w  Y o rk , N o v e m b er, 1 9 1 5 ) .

Який вплив буде мати європейська війна на іміґра- 
цию до Злучених Держав? Отеє питане має величезне 
значіне; се питане е на дїлї далеко важнїйше ніж пита-

Нїмцї на Бойківщинї (весна, 1915. р.)

не, який вилив буде мати війна на торговлго і промисл, 
бо на житє Америки має глибокий вплив кров і традициї 
чужинців, що в послїдних роках стали напливати в біль
шім числі' зі славянських та романських країв південної 
Европи ніж з анґльо-саських та ґерманських держав пів
нічної Европи. Bate тепер в богато містах на схід від рі
ки Місісіпі і на північ від ріки Огайо число чужинецько
го населеня і дїтий чужинців доходять до 75 на кожду 
сотку душ, тодї як ціле число чужинців у Злучених Дер
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жавах зросло до 13 мілїонів душ або лиш о одну осьму 
частину цілого населеня.

Через кілька літ число приходячих іміґрантів ви
носило понад мілїон душ річно, з котрого то числа 300 
до 400 тисяч душ верталось до рідних країв. Одначе від 
вибуху війни іміґрация опала до одної шестої частини 
того числа і филя повернула ся зовсім в противну сто
рону: за послїдних кілька місяців більше людий поки
нуло Америку ніж прибуло до неї. Війскова служба в 
краю і замкнене богато пристаний не допускають пере
возу людий, які в останних роках приходили головно з 
Італії, Австро-Угорщини, Росиї та балкаиських держав.

В 1913-ім році, в котрім іміґрация дійшла до 1,197.- 
892 душ, північна Европа разом з Великою Британією 
достарчила лише 137.225 душ, коли полуднева Европа 
достарчила 718.905 душ. З того послїдного числа 236.- 
478 душ прийшло з Італії, 212.692 з Росиї, а 225.355 з 
Австро-У горщини.

З усіх іміґраций з північно-европейських країн яке- 
таке значінє має в останних роках іміґрация зі Скан
динавії та Великої Британії. Франция ніколи не бу
ла щедра у своїх датках для американського народа, 
а Німеччина за послїдних двайцять літ була чинником 
майже без значіня: Іміґрация з тої держави опала до 23.- 
731 душ в 1912. році, до 28.983 душ в 1913. році і до 
29.982 душ в 1914. році. На ділі більше людий прихо
дить до Німеччини ніж виходить з Німеччини. Також гу
сто залюднена Бельгія не додала американському наро
дові! частини, яку варто би згадати, хоч сей край з усіх 
країв Европи замешкалий найбільше збитою масою лю
дий.

Питане впливу війни на іміґрацию до Злучених Дер
жав стало предметом здогадів. Одні кажуть, що євро
пейські народи без огляду на те, який буде вислїд вій
ни, з усїх сил візьмуть ся до відбудованя сього, що війна 
знищила, що ограничать еміґрацию так як лише будуть 
могли та, що посьвятять всю свою силу на те, щоби на
ново заселити опустошілі оселі, для управи рілї, праці 
по фабриках, відбудови доріг і домів, для відновленя про
мислу. Вони будуть старати ся відзискати втрачені рин
ки збуту своїх товарів, а державна власть під війсковим 
правлїнем розведе ще ширшу діяльність ніж перед вій
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ною. Правительство буде дбати про се, щоби люди не 
виходили з краю.

Другі кажуть, що мілїони людий втїкне зі старого 
•сьвіта, аби уникнути війскового правлїня, щоби спасти 
■ся перед тягарем податків; що нужда і зневіра заставить 
їх шукати вільнїйшого краю на чужинї.

Правдоподібно оба сї здогади е правдиві по части. 
Іміґрация з деяких країв устане зовсім, тоді як іміґра- 
ция з инших країв зросте. Нові чинники змінять якість 
і величину іміґрациї. Нові суспільні потреби змінять 
чинности держави, а війна сама поробить глибокі зміни 
в людській душі, а ті зміни знова своєю чергою спричи
нять великі зміни в новій „мандрівці народів”, що за 
послїдних 20 століть прямувала все на захід.

Після всякої правдоподібності! Німеччина буде ста- 
рати ся обмежити еміґрацию всїми можливими способа
ми. Німеччина — се найбільше усуспільнена держава на 
сьвітї. Вона має власні зелїзницї, почту, телеґрафічні й 
телефонічні лінії. Поодинокі німецькі краї мають і заря- 
джують копальнями угля, фабриками поташу, відливаль- 
нями і великими стациями водно-елєктирчної сили, а мі
ста мають не лише свої зелїзницї, трамваї, ґазівнї, водо
проводи і т. п., але виконують також богато инших ріж- 
них підприємств. Доки, пристани, канали і водні дороги 
належать також до перевозових способів, а- держава є 
спільником в ріжних других підприємствах. В цивільній 
державній службі є занятих понад 3 мілїони осіб, а ні
мецька держава має 280 мілїонів долярів річного прихо
ду з ріжних державних підприємств, котрих вартість об
числена на сім мілїярдів долярів. Німеччина має справні 
цивільні уряди. Німеччина все держала ся засади дер
жавної опіки, а по війні вона сю засаду певно посуне до 
крайності!. Не підлягає найменьшому сумнівовії, що 
істнуючої мілітаристичної орґанїзациї ужиють по війні до 
відбудованя краю і, що всі сили напружить ся, аби відзи- 
скати втрачену торговлю і становище на мори.

Тісамі рили будуть пущені в рух в Анґлїї. Зелїзницї 
вже забрали там на власність держави з воєнної конеч- 
ности. Парлямент ухвалив мілїони на будову домів для 
робітників. Вже пороблено певні заходи, щоби забрати 
на державу доставу поживи і вже ухвалено закони, які 
позволяють правительству забрати якунебудь фабрику
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та замінити її на фабрику збруї, — закон, який е най
більше революцийний з усїх законів, що колинебудь бу
ли ухвалені в тій державі. За одним махом повстали такі

Москалї перед опущенєм Варшави закладають динаміт для висадженя 
у воздух великого моста над Вислою.

обставини, що про них богато социялїстів навіть не мрі
ло, що вони прийдуть за богато лїт.

Війна змінила давні погляди, що панували в Ан-
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ґлїї ще від часів наполеонських воєн. Війна змінила фі- 
льософію анґлїйськйх вчених як Адама Сміта, Рікарда 
і Герберта Спенсера, котрі попирали гадку, що держава 
має як найменьше вмішуватись до промислу. По війні' 
Аїіґлїя вже не зможе вернутись назад до передвоєнної го
сподарки. Вона буде мати такісамі потреби як Німеччи
на. Вона також буде мусїла спрямувати усю свою енер
гію до відзисканя становища в промислі і в тім напрямі 
вона буде мати поміч великої части робітничого населе- 
ня краю. Велика Британія, подібно як Німеччина, буде 
старатись задержати своє населене в державі.

По Бельгії може лишить ся лише память, а може вона 
останеть ся державою. В тім послїдйім случаю держава 
мусїти-ме признати робітничу партию, котра вже перед 
війною була одною з найбільших ґруп того малого коро
лівства і мала велику політичну і суспільну силу, — а 
може вона ще й зросте. Вона вже мала могучий вплив 
у сенаті' і в палаті послів. Бельгія розвинула також за
саду спілок через свої кооперативні товариства, що за- 
слугували на найбільше признане між кооперативами всеї 
Европи. Там вже покладено основи під суспільну програ
му через основане робітничих ґруп в парляментї і по мі
ських радах. Про патріотизм Бельгійців сьвідчить най- 
красше ся обставина, що лише горсточка їх прийшла до 
Америки від вибуху війни, не дивлячи ся на те, що мілїо- 
ни з них були позбавлені хати над головою і втратили 
все, що мали...

Що відносить ся до Німеччини, Бельгії і Анґлїї, — 
то відносить ся також до Франциї. Вона також буде мала 
великі простори краю до відбудованя; вона також має 
социялїстичне міністерство з означеною політичною та 
суспільною програмою. І усуспільнене у Франциї пійде 
також далеко наперед. Державний социялїзм на небува
лу скалю буде цілком рішучо одним з наслідків теперіш- 
ної війни в Европі.

Кромі сих зусиль зі сторони держави втрата 6 до 10 
мілїонів здорових людий спричинить недостачу робочих 
рук. Копальням, фабрикам та другим підприємствам бу
де тяжко дістати робітника; господарства остануть без 
людий; східну Европу і північну Францию стратували 
армії. Сей брак робочих рук разом зі зусилями держав 
відбудувати край викличуть неминуче збільшене робіт
ничої заплати. В додадку до того все жите буде здезор-
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ґанїзоваие, а люди вернуть ся до своєї роботи вільні від 
давних традиций, а з новою сьвідомостю особистої сили.

Серед таких обставин робітнича заплата може зро
стати дуже значно. Вона може зрости до того степеня, 
що стане на одній висоті з робітничою заплатою в Аме
риці. Се буде задержувати людий в ріднім краю, а навіть 
може викликати зворот в іміґрацийній струї та звабити 
робітників з Америки до тих країв. Бо попри струю при- 
ходячих чужинців все істнуе противна струя — виходя
чих. Яких 800 до 400 тисяч чужинців покидає рік-річно 
Америку,- аби вернутись до старого краю. Вони беруть зі 
• собою все, що наскладали. Прибувши до старого краю, 
вони набувають землю, отворяють склепи і проводять 
решту свого житя серед давних домашних обставин. Ве
лика частина чужинців в Америці не має до неї такої 
сильної любови, якої ие дало-б ся забути. А як робітнича 
заплата в їх рідних краях поправить ся, то не стане при
чини, длячого сотки тисячів сьвіжих пришельцїв, що ще 
не осїлись на добре в сім краю,, не мали би вернутись до 
своїх рідних країв, де запанують більше прихильні еконо
мічні й суспільні відносини.

Отже є декотрі з чинників, що будуть здержувати 
іміґрацию — і то іміґрацию найбільше бажану. Се за
держить дома здорових, сильних, яких все радо витали 
в Америці і, які так богато причинили ся до промислового 
розвитку Злучених Держав.

Але коли з одної сторони державна акция, відбудо
ване промислу та брак робочих рук будуть задержувати 
богато робітників і‘робітниць в старім краю, то з другої 
сторони другі сили будуть їх гнали з краю. Вони можуть 
прийти в такім числі, що сотворять найповажнїйше імі- 
ґрацийне питане, яке Злучені Держави колинебудь мали, 
питане, яке захопить симпатиї та чувства Американців 
далеко більше ніж поодинокі випадки, що тепер прихо
дять до порішеня перед іміґраЦийні власти. Наперед 
буде по війні імовірно від 6 до 10 мілїонів вдів і неза- 
безпечених жінок, без мужів, батьків, без ріднї. Правдо
подібно два рази стільки дїтий останеть ся без родичів та 
опікунів. Богато останеть ся без вітчини і жадна з воюю
чих держав не буде їх хотіла. Вони будуть додатковим 
тягарем в протягу часу відбудованя. Мілїони з тих жінок 
і дїтий мають приятелів та кревних у Злучених Держа-
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:вах і до них вони простягнуть благальні руки. Се відно
сить ся передівсїм до Росиї, Австро-Угорщини, Польщі, 
Італії та балканських країв. В додатку всї ті краї, з ви
їмкою Італії, знищені війною, а в декотрих частях цілий 
край лежить пусткою.

Війна все є найтяжша для Жидів. Вони не мають 
голосу в правительстві. їх переслідують поодинокі у- 
рядники і цілі уряди. А осередки жидівської еміґрациї 
лежать у східній воєнній области. Жидівську іміґрацию 
до Злучених Держав підпирають, подібно як з других на-

З боїв у Галичині’.
Австрійські гармати острілюють росийські становища. (Зима 1914— 1915).

родів, приятелї, що вже є в тім краю, які дають щедрі 
складки на угнетених братів і які мають зорґанїзовані 
осібні товариства для роздїлюваня новоприбувших Жи
дів і для вишукуваня їм занятя. Вісти про переслїдуваня 
Жидів вже розбудили симпатиї серед американських Жи
дів, а найменьшого сумніву нема, що коли цензура буде 
знесена і коли вісти про переслїдуваня будуть могли сво- 
бідно прийти до Злучених Держав, тоді жидівська імі- 
ґрация буде зростати скорше ніж зростала доси.

Іміґрация з полудневої Евроии буде імовірно дальше 
мати перевагу, а може ще зросте. Італія, Австро-Угорщи
на, Росия і балканські держави є не так знаменито зор
ганізовані як Німеччина, Анґлїя і Франция. Вони не ма
ють практики в усуспільненій або державній акциї. Се
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рільничі краї з невеликим числом міст. Переважаюча 
більшість населеня жие із землї, на великій части котрої 
зведено бої і з якої забрано живий інвентар та збіже так, 
що там буде майже неможливо через довгі роки прова
дити господарку. Надія людий тих країв опаде дуже 
низко, а велика часть дозрілого населеня вигине. Вже 
тепер в декотрих околицях остали ся лише жінки та діти. 
З тих країв певно пійде численна іміґрация.

Іміґрация жінок і дїтий прибере без сумніву великі 
розміри. Ся зміна все е природною річию. їм також бу
дуть помагати у приході, очевидно не правительства, хоч 
вони будуть раді позбутись небажаних елементів, але їх 
кревні у Злучених Державах, які посилають гроші; пи
шуть про відносини в Америці; приманюють давних сво
їх сусідів вістями про високі зарібки, ліпші суспільні та 
політичні відносини, вістками про кариєру своїх дїтий; 
які висилають гроші на переправу через море і на показ 
перед іміґрацийними властями. Від 70 До 80 процент імі- 
ґраитів з полудневої Европи дістає таку поміч і цілих 80 
процент всіх іміґрантів має готові карти їзди до своїх 
знакомих у Злучених Державах, які помагають їм, поки 
вони не дістануть сталої роботи.

Ще другі чинники будуть розбуджувати іміґрацию 
з усіх воюючих держав. Від 15 до 20 мілїонів мущин 
взято з фабрик, копалень і від роботи при рілї. Вони 
пізнали свободу, якої передтим ніколи не зазнали. Вони 
опинили ся полишені на власні сили і жили своїм житем 
зі своїми товаришами в боєвих окопах/ Новий дух неза- 
висимости повстане, а з ним непоборима неохота верта
тись до давного буденного житя на господарстві або у 
фабриці'. Повстане певний рід свободи і проворности; 
змінить ся дух всеї Европи. Новий дух независимости 
відай займе місце давного панщизняного житя, яке ува
жали за конечне. Богато з тих неспокійних мілїонів пов
стане проти тих давних відносин. Вони будуть цінити 
високо свою сьвіжо здобуту волю. А до того давні звязи 
будуть пірвані. Богато набереть ся мандрівничого і во- 
лСкитського духа. Може сотки тисяч таких людий під 
впливом неспокійного, неусталеного інстинкту стане емі
тувати і се також збільшить приплив іміґрантів до Аме
рики.
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До сих треба додати ослаблених і знеможених му- 
щин, тих, що будучи на фронті' стратили рівновагу ума, 
а може навіть збожеволіли. Там будуть цілі мілїони схо- 
рованих, ранених і калік, які будуть мусїли остатись до
ма і побирати публичну поміч у виді пенсиї. Богато з них 
має приятелів в Америці і вони звернуть свої очи на своїх 
знакомих в тім краю надїї, що стягнув до себе передше 
їх приятелів та знакомих.

Мілїони людий живе на здобутій териториї під чу
жим панованєм. Що станеть ся з ними? Чи зіллють ся 
вони з побідниками, чи з побідженими? Чи може пійдуть 
в далекий сьвіт шукати нового місця оселеня?

Наконець треба сказати, що кождий мущина, кожда 
женщина, колода дитина з 400 мілїонів людий, що живе у 
воюючих державах, потерпіла через війну. Значна біль
шість жила над пропастю убожества ще до війни; вони 
терпіли невисказану нужду підчас війни. А найблизші 
роки будуть ще гірші, бо знищене, спричинене війною, 
•буде можна пізнати доперва пізнїйше, коли робітники 
знов опинять ся здані на власну поміч. Се відносить ся 
передівсїм до рільництва, котрим була занята більшість 
народа. Оподатковане в половині' європейських країв пе
ред війною досягало границь людської витривалости, а 
тягар державних довгів, і будучого удержуваня армії, о- 
плата пенсшї, кошт державного відбудовуваня, будуть 
такі великі, що їх просто не буде можна сплатити. Як 
тяжкою е загальна війскова служба, а загальний подат
ковий обовязок може стати ся майже таксамо тяжкий. 
'Кілька літ тому назад можна було говорити, що такі тя
гарі, які вже тепер пороблено, є неможливі. А як до се- 
то ще додати банкротство великої частини народа, зда- 
еть ся, що цілковита невиплатність появить ся також 
межи можливими наслідками війни. Оподатковане не мо
же нарушувати удержаня робітника; через довгі роки 
оподатковане не буде могло нарушувати великої суми, 
призначеної для відбудованя промислу і поставленя на 
ноги рільництва. Задачі, які чекають фінансїстів в часі 
мира, відай анї трохи не лекші від задач, які в часі війни 
мають розвязувати міністри війни.

Населене, чотири рази більше від населеня Злучених 
Держав, находить ся в стані промислового та суспільно
го безладя/ Старі порядки не дадуть ся ніколи привер-
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нути. Мілїони людий е в русі', а дальші десятки МІЛЇОНІВ: 
в бідї, хоробі та нуждї. Мілїони не потрафлять назад по
чати давного житя. Жінки і діти стануть тягарем, а по-

На поли битви в Галичині.
(Зима 1914— 1915. р.)

датки та публичні потреби обтяжать народне майно до 
крайности. Границі' межи державами можуть змінити ся. 
Декотрих держав по війні не стане. Великі простори краю 
будуть лежати пустим облогом.
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Серед таких обставин очи всїх людий в Европі мо
жуть звернути ся на Злучені Держави яко на край, віль
ний від війни і її нещасть; яко на край, де панує полі
тична свобода, де податки низкі, і пристани в Европі мо
жуть зароїти ся мілїонами людий, що захочуть плисти 
до Нового Сьвіта за новими нагодами.

А що Злучені Держави мають робити в сїй справі? 
Яке становище мають заняти Американці супроти того 
людського поклику, найбільше зворушуючого поклику з 
усіх — супроти поклику, який повторить 18 мілїонів чу
жинців, що вже прийшло до Америки, та 18 мілїонів їх 
потомків? Чи мають Американці заострити свої зако
ни і замкнути двері для тих, що через три столїтя все 
находили тут захист перед релігійними та політичними 
переслїдуванями? Чи може маємо дальше держатись дав- 
ної політики і впускати всїх здорових та здібних?

На щастє не треба нових іміґрацийних законів, аби 
полагодити питане про тілесно нездібних, бо теперішні 
іміґрацшїні закони не дозволяють впускати слабих, не
мічних, хорих на заразливі хороби, злочинців і всі осо
би, що легко можуть стати публичним тягарем. На основі 
сих законів в 1914. році не допущено 16 тисяч 588 осіб, 
або майже 2 особи на кожду сотку іміґрантів. Виконува
не істнуючих законів получене з трудностями не до опи- 
саня для тих, що приходять до нас шукати захисту. А сї 
відмовці порішеня зростуть числом без сумніву богато 
разів, коли війна скінчить ся.

Нема надії, аби ті обмеженя були ослаблені, бо нема 
ЛЮДИЙ, ЯКІ ХОТІЛИ би отворити двері Америки ДЛЯ ТИХ, ЩО' 
легко могли би стати ся публичним тягарем або збільши
ти число слабоумних, дурноватих або божевільних. Іст- 
нуючі тепер закони е достаточні, щоби охоронити нас пе
ред того рода людьми, з виїмкою хиба щодо тих, що могли 
би прийти сюди гнані вічним невдоволенем, і не раді вер
нутись до старих занять. Проба іастане тодї, коли Ев- 
ропа не потрафить найти роботи для своїх людий, для 
мілїонів своїх жовнірів, вертаючих з війни. В тім слу- 
чаю ми можемо подибати ся з найповажнїйшим іміґра- 
цийним питанєм, яке колинебудь ми мали до розвязаня,
— з питанєм, яке буде замотане через наше співчуте і 
щиру охоту помогти, після наших сил відбудувати сьвіт.

nr—;— ш тат - . і -  щ
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Що думають українські іиігранти в Америці 
про емігранте по війні?

Вчені люди написали вже богато статий по часо
писах і місячниках, ба навіть видали богато книжок, в 
яких вони старають ся відгадати, який вплив буде мати 
теперішна велика війна на переселене людий. Яко прй- 
мір такої праці подано в отсїм календари статю Фредерика 
С. Гова, комішенера іміґрациї в нюйорській пристани і 
визначного вченого в суспільних справах. Такі статї і 
книжки писані звичайно без докладнїйшого розвідуваня 
серед тихсамих людий, про яких іде справа. Щоби по
зволити про се питане заговорити власне самим інтере- 
сованим людям, редакция „Свободи” за посередництвом 
оголошеня на своїх сторінках просила своїх читачів, 
щоби вони самі щиро й отверто сказали про себе, що 
думають робити по війні-. На сю просьбу редакциї поси
пали ся листи від читачів „Свободи” зі Злучених Держав 
і Канади. Прийшло кількадесять відповідий, котрі пред
ставляють разом гадку понад тисячу читачів „Свободи”, 
бо майже кождий лист був писаний іменем кільканай- 
цяти, або кількадесяти людий. Сей незвичайно ціка
вий материял по упорядковані» дає нам осьтакий образ 
поглядів, бажань і надій наших переселенців про війну 
та її вплив на еміґрацию. нашого народа.

Поворот до рідного краю.

Що найбільше вдаряє з усіх листів, то саме те, що 
майже кождий український іміґрант думає вернутись до 
старого краю, „тількиб Господь подав мир” . Як пока
зують листи, з одної сторони жене їх до повороту любов 
до рідного краю і туга „за вітчиною дорогою, хотя не
щасною” Нема нігде так любо як там, де чоловік ро
див ся” — кажеть ся в однім листі. „Вернути ся до своєї 
вітчини — се найбільша радість” — пише автор другого 
листа. А ще ннттіий пише: „Наш чоловік навчений пра
цювати коло землі і, хоть, на жаль, мало її має, вона 
йому така ситнії, що він на ній і в голоді працює і їсти 
не хоче. Він все згадує свого діда і прадіда, що на тій 
землі працював, панщину на тій землици робив, у давних
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часах, у війнах кістьми стелив, а кровю росив, як її 
від Татарина та другого ворога боронив” .

З другої сторони наші люди думають вертатись до 
рідного краю також і тому, бо вони невдоволені з житя 
в Америці'. Українські іміґранти — се переважно колиш
ні хлібороби, непривичні до працї у фабриках і копаль
нях. Хотяй за ту тяжку роботу вони й дістають заплату, 
з якою нїяк не може рівнати ся заплата за працю на поли 
в Галичині', то всетаки по якімось часі наші іміґранти 
приходять до переконаня, що помимо всето вони не мо
жуть богато заощаджувати, не можуть дійсно доробляти ся, 
а нераз мусять навіть задовжувати ся. Найтяжше з усего 
мучить їх непевність занятя і часте шукане за роботою, 
а особливо журить їх непевність зарібку на старші літа, 
коли впадуть сили. Каже один лист: „Блукаєш цілий 
свій вік від фабрики до фабрики, а на старі літа нема 
для тебе місця” . В иншім листї говорить ся: „Не гадаю 
більше дихати тим смердячим американським воздухом і 
жити тим смердячим мясом і продавати свою силу та 
здоровлє за доляри, а злетів бим до своєї рідненької, 
дорогої України, де воздух чистенький, пахучий від ріж- 
них цьвітів, де можна довше жити воздухом ніж в Аме
риці закрохмаленим хлібом”.

По що українські переселенці думають вертатись 
до рідного нраю?

Тисячі Українців в Америці, що стужили ся за рід
ним краєм, думають вернутись до Галичини, „аби поба
чити вітчину, рідну землю і ті дорогі особи, котрі там 
лишили ся”, а від котрих звичайно ніякої вістки не мали 
від початку війни. Хотяй вони добре сьвідомі того, що 
край буде зруйнований і, що треба буде його відбудо
вувати, одначе їх приманює надія, що по війні' земля 
подешевіє, а ціна на людську працю піднесеть ся. Ось че
рез те українським іміґрантам в Америці' споза кровавої 
луни воєнного пожару блимає промінь надії, що по війні 
вони вернуть ся на рідну землю, щоби вправдї тяжко 
працювати, але висе більше не бідити так як колись бідили.

9
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Хто не думає вертати ся до рідного краю?

Всї листи згідні в тім, що мало е людий, котрі не 
хотїли би вертатись до рідного краю. Тих можна би по
ділити осьтак:

Не думають вертатись передівсїм ті, що приїхали до 
Америки тому, що провинили ся в чімиебудь проти ста
рого краю, чи проти війскових постанов чи проти яких

В Галичині', по прогнаню Москалів.
(1915. р.)

—  Де моя мама, тато і хата?

других. Також ті, що вже тут в Америці' підчас війни 
виступили проти Австриї, боять ся вертатись до неї.

Не схотять поїхати назад ті, що приїхали сюди в 
молодім віцї, тут поженили ся, а не заощадили тільки 
гроша, аби мати з чим поїхати, або замериканщили ся 
так, що забули про рідний край.
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Не поїде також та частина українських бізнесменів, 
що не сподїваеть ся в старім краю ліпшого бізнесу як 
має тут. Але й таких е не богато, бо листи вказують на 
те, що „богато українських бізнесменів думає вертатись 
з покладеними грішми і там отвирати підприємства” . Зате 
більшість фахових, добре платних робітників, що не мо
жуть мати надії дістати в старім краю такий добрий за- 
рібок, думає остатись дальше в Америці. Також серед 
найнизшої верстви робітників, серед „чорноробочих” є 
такі, що не думають вертатись домів. Се ті, що „нігде 
ліпшого не зазнали як в Америці” .

Наконець є такі, що не вернуть ся до старого краю, 
бо не хочуть платити тяжких податків, які мусять бути 
наложені по війні, або не хочуть служити у війску. А бо
гато є таких, що думають вернутись лише тоді, як буде 
до чого вертати ся, значить, коли їх господарства не 
знищені.

„Доґаздували ся Москаленьки”...

Хотяй не богато є таких, що не х’отїли-б вертатись 
до рідного краю, то всетаки майже всї є тої гадки, що 
не варта їхати до вітчини, як вона попаде під москов
ське правлїиє. Каже один лист: „Як Росия побідить, не 
вернуть ся ніколи, хоч би їх і медом манили” . А другий 
лист каже: „А як Росия побідить, то анї один з нас не 
поверне до рідного краю. Як буде там жити жінка і діти, 
то кождий, як зможе, буде стягати до себе родину і раз на 
все остане ся тут, бо росийського ярма не хочемо двига
ти на своїх плечах” . А инший лист каже: „Коли Укра
їна буде самостійна, то в потребі всї вертаємо ся назад 
для добра рідної землї. А як будемо під росийським або 
польським.ярмом, то тоді до краю не будемо вертатись, 
бо ми BJK6 досить надвигали ся їх ярма” . А ще инший 
лист пише: „Як наша земля припаде під котрунебудь з 
ворожих земель — Польщу або Росию, тоді ми не га
даємо вертатись до рідного краю, але кождий з нас візьме 
з краю жінку й діти і буде робити тут, бо ліпше тяжше 
працювати на вільній земли Вашінґтона як під ярмом 
ходити на своїм господарстві” . Ще инший лист пише: 
„Навіть ті Українці', що мають свої бізнеси або фахову 
роботу, поїдуть до староґо краю, як би Австрия і Німеч
чина побідила, заволоділа цілою Україною, а потім дала
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нашому краєви автономію (самоуправу). Колиб сего не 
було, то фахові робітники і бізнесїсти остануть ся в А- 
мерицї”. А ще инший лист пише: „Наші за нїщо не ду
мають вертати ся під кнут російського правительства” . 
А ще один каже: „Я поїду до старого краю в той час, як 
наша Русь-Україна буде сама собою паном, як не буде 
нею рядити анї Мадяр, анї Австрия, анї Поляк, анї Жид, 
анї Москаль”.

Всї листи без виїмки з жахом згадують Москалів та 
їх господарку в Галичині' підчас їх послїдного нападу 
на неї. Здаєть ся, нїщо не завдало москвофільству такого 
тяжкого удару, як власне той кількамісячний побут „о- 
свободителїв Славян” в нашій вітчинї, котрий дав нагоду 
пізнати з близка „московські права і порядки”.

Що думають наші люди про еміґрацию Українців 
з Галичини до Америки.

Все, що доси сказано на основі листів наших імі- 
ґрантів, годить ся дивним припадком з тим, що гово
рять вчені про поворот американських переселенців до 
європейських країв. Ще більше ізамітне є те, що наші 
люди цілком годять ся з ученими в своїх поглядах про 
вплив війни на еміґрацию, себто виселене —  зі старого 
краю.

Кажуть вони, що по війні' певно дуже богато людий 
захоче їхати до Америки, аби утїчи перед тягарами, спри
чиненими війною. Кажуть дальше, що богато з тих, що 
буде хотіло їхати, не буде могло сього зробити, бо про
сто не будуть мали защо. Наконець, наші іміґранти, по
дібно як вчені люди, також сподївають ся, що прави
тельства будуть старали ся ограничити еміґрацию і здер- 
жувати нарід перед виселенем.

Богато сподїваеть ся великого напливу дівчат, бо 
війна вигубить богато мущин. Дехто навіть радить мо
лодим хлопцям остати ся через те в Америці, але другі 
сумнївають ся, чи та надія не розвіеть ся через заборону 
Америки впускати самі дівчата. А автор одного листа 
то просто радить не думати про се, бо хто хоче найти 
собі дівчину, може її знайти хоч де. „6 того цьвіту по 
всьому сьвіту” — каже він.

Погляди наших людий про те, що спонукає людий 
до повороту до старого краю і до поновної їх еміґраціг 'і,о

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  133 —

Америки, також годять ся з поглядами вчених людий. 
Богато людий поїде до краю, аби загосподарювати його 
пайово, але богато притиснених татарами назад вернеть 
ся в Америку або вишле сюди молодших членів своїх 
родин, аби вони зарібками помагали родинам в тій нужді, 
в якій вони певно опинять ся внаслідок найбільшої війни 
сьвіта.

З боїв у східній Галичині.
Австрійський фельдмаршаль-ляйтнант Штрантер зі своїм штабом.

Чи богато наших людий вернеть ся до старого нраю?

На се найважнїйше питане відповідають автори ли
стів, що — богато. Вправдї розміри виїзду звязують вони 
з тим, хто побідить, але переважна більшість пишучих 
сподїваєть ся побіди Австро-Угорщини і запевняв, що в 
такім разї дуже богато Українців вернеть ся з Америки 
до рідного краю.

Один пише: „6 тут нас 40 хлопців з одного галиць
кого села. По війні їдемо до дому всї як один” .

Другий пише: „Я питав ся до 100 людий, що вони 
гадають робити по війні, то около 70 відповіло мені, що 
вертають ся до старого краю” .

В инших листах пишуть, що більше ніж половина 
виїде до старого краю, хоч може деякі з них скоро вер
нули би назад, як би могли.

Кількож загалом виїде Українців з Америки на рідну 
землю?
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Одні сподїваготь ся, що меньше-більше половина 
всїх Українців і в Злучених Державах і в Канаді' виїде 
по війні до Галичини; инші кажуть, що більше ніж поло
вина, а ще инші повідають, що меньше ніж половина.

Кілько на ділі виїде, який меньше-більше процент 
Українців в Америці', покищо годі ще говорити. Можна 
говорити лише про нинїшний настрій, який може змі
нити ся, як змінять ся обставини. Найбільше на се мо
же вплинути те, як би Австро-Угорщина заборонила (на
приклад на кілька літ) виїзд всім мущинам, або хоч би 
лише у війсковім віці (тут ходило би не о війско, але о 
робітника, якого покажеть ся по війні недостача), бо 
тодї ті, що хотіли би по якімось часі прибути ще до А- 
мерики, мали би замкнену дорогу.

Про все те у своїм часі' напишуть ґазети, особливо 
„Свобода” буде за тим слідити. Але великий' вплив бу
дуть мати і листи від родин, які обильно посиплють ся 
по війні і з них також тутешні наші поселенці будуть ба
чити, чи їхати до Европи чи нї, та чи зараз по війні, 
чи треба трохи підіждати. На здержане виїзду з Америки, 
як сказано висе, може вплинути передівсїм поява держав
ного розпорядку в Австро-Угорщині про заборону пово
ротного виїзду до Америки. Зноваж на припізнене виїзду 
наших людий відси до Галичини, Буковини чи на Угор
щину може вплинути се, як би прийшла вість, що там 
ширять ся пошесні недуги і панує голод, про що також 
донесе преса і приватні листи.

Як виїзд Українців вплине на народне житє?

Українці, приїхавши на американську землю, со
творили тут своє народне житє, якого осередками є: цер
ква і товариства.

Нама сумніву, що виїзд великого числа Українців 
з Америки мусить відбити ся на народнім житю амери
канських Українців. Одним словом — сей виїзд осла
бить наше народне житє на сї'й новій землї.

Церква стратить богато парохіян і вірних, а това
риства стратять якесь число членів.

Здаєть ся, найбільше стратить церква, бо — як ка
жуть сьвященики — деякі парохії цілком перестануть 
істнувати; таксамо майже стратить школа. Сьвященики 
сього не відчують так дуже з уваги, що богато з них гадає
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вертатись до старого краю, де буде кількасот вільних 
парохій, в яких давнїйше були кацапи.

Одначе українські товариства (головно запомогові) 
відай найменьше стратять, а се з тої причини, що до 
них належать або такі, що по виїдуть з Америки, або такі, 
що опісля скоро назад вернуть ся до Америки.

Одно ще слід зазначити при кінци, а се те, що те, що 
стратить американська Україна, зискає наша вітчина. 
Вона дістане рухливих, досьвідних і богатших людий, 
а за якийсь час, можна сподївати ся, що знова підпо
може американську Україну, висилаючи сюди молодих 
хлопців і дівчат — за хлібом, за грошем, за досьвідом 
у широкім сьвітї, за наукою житя і за волею.

А тодї американські Українці' приймуть їх вже зор
ганізовані і приготовані в надії, що поможуть їм тут, на 
землі' Вашінґтона, стати дійсними українськими патріо
тами і людьми працї, і такими вернути ся на Україну, 
на тихі води, на ясні зорі...

Іван Франко.

ВАЖКЕ ЯРМО.

Важке ярмо, твоє, мій рідний краю,
Не легкий твій тягар!
Мов під хрестом отеє під ним я упадаю,
З батьківської руки твоєї допиваю 
Затроєний пугар.

Благословлю тебе! Чи ждать тобі ще треба 
Поваги й блиску від будуччини,
Чи нї, —  одного лиш тобі благаю з неба, 
Щоб з горя й голоду не бігли геть від тебе 
Твої найліпшії сини.

Щоб сїячів твоїх їх власне поколїнє 
На глум не брало і на сьміх;
Щоб монументом їх не було те каміне, 
Яким в відплату за плодючеє наеїнє 
Ще при житю обкидувано їх.

є © о ©
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/ієніз цікавого оро конгрес Злучених Держав.
Написав Омелян Ревюк.

—О—
Про Конґрес, найвисше законодатне тіло Злучених Держав, читаємо 

дуже мало не лише в українських але і в американських часописях. 
Очевидна річ, що се лежить в інтересі всіх тих людий, як і вдоволені з 
того, що тепер дїєть ся, аби широкі верстви народа не знали нічого про

Українські Сїчові Стрільцї.
(1915. р.)

Головний начальник українського стрілецтва М. Галу- 
щинський. На право від него атаман І. куріня Гринько 
Коссак, на лїво від него атаман II. куріня Сеиь Ґорук.

Коло них старшина 1-го куріня.

се, що дїєть ся в американській кузни законів. З другої знов сторони, 
се лежить в інтересі народа знати про неї як  найбільше. Не щоби пред
ставити докладно повстане, орґанїзацию і роботи Конґресу, але виключно 
з цїлию розбудити цікавість наших іміґрантів до публичних справ Злу
чених Держав а головно до дїяльности законодатних тіл, сеї може най- 
важнїйшої части управи краєм, подав я  осьтут рілші відірвані, але 
цікаві факти про американський Конґрес*).

*) Подані тут факти зібрані з отсих книжок: Woodrow Wilson (президент 
Злучених Держав): C o n g r e s s i o n a l  G o v e r n m e n t .  James Bryce: T h e  A m e r i c a n  C o m 

m o n w e a l t h .  Allan L. Benson: O u r  D i s h o n e s t  C o n s t i t u t i o n .
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Виборча ґеометрия.

Кождий український іміґрант, що хоч трохи займав ся політикою 
в старім краю, тямить добре „виборчу ґеометрию” в Галичині. Ся „ґео 
метрия виборна” се один з обманів, при помочи котрих польська шляхта 
і польське міщанство стараєть ся закрити перед сьвітом, що вся східна 
і велика часть західної Галичини се українська земля, замешкана україн
ським народом. Штучка ся полягає на викроюваню виборчих округів так, 
щоби з них вийшло як  найменьше Українців а як  найбільше Поляків. 
Щоби се осягнути, робить ся українські округи .дуже великі, а польські 
дуже малі. Дальше надаеть ся тим округам відповідну форму. Не ди- 
вить ся на те, щоби виборці могли як  найлекше порозумітись, а викрою- 
єть ся нераз округи вузкі, довгі так, що виборці з одного кінця округа не 
можуть порозуміти ся з виборцями з другого кінця. Коли „виборчі ґсо- 
метри” погодять ся з фактом, що якийсь округ вже певно дістане ігри 
виборах українську більшість, тоді вони старають ся дати до сего окру
га вже як  найбільше Українців, аби вони* в других округах „не пе- 
решкаджали” польським виборцям. Округи, в яких вибір є сумнівний, 
значить, про як і не знати, чи більшість виборців пійде за українськими 
чи за польськими кандидатами, витинаєть ся так, аби українські виборці 
мали ріжні перешкоди тоді, як  беруть участь в голосованю. Тому то 
прилучуеть ся до такого округа українські села, що лежать за великою 
рікою, в надії, що небо буде тримати при виборах зі шляхтою, спрова
дить повінь і недопустить Українцїв-виборцїв до голосованя, або як  та 
надія не сповнить ся, то може якісь „невислїджені виновники” знищать 
пором і через се Українці не пійдуть до голосованя. Подібних розумо- 
вань „виборчих ґеометрів” є чимало. Виборча ґеометрия розвинула ся в 
Галичині до небувалої висоти; її перемінено в правдиву науку, а го
ловним представителем сеї цвитучої галузи польського национального 
знаня є професор др. Станіслав Ґломбінський.

❖
* *

Признаєть ся вправдї польській шляхтї і міщанству великі заслуги 
коло розвою сеї „науки” , але не можна їм признати хвали видуманя її. 
Нїде правди діти: вони її розвинули, виплекали, удосконалили, але не 
вони її винайшли. Що не вони її винайшли, видно хоч би з того, що 
„виборча ґеометрия” , заки ще стала ся улюбленим занятєм польських 
„наукових поваг” , вже істнувала і розвивала ся —- в  Влучених Дер
жавах.

Тут її практиковано з давен-давна, чи не від самого початку аме
риканської независимости. Всї правила „виборчої ґеометриї” приміню- 
вано тут вже сто літ тому назад. А розвинути ся могла та польська 
наука тим більше, що до неї Американці м^ють нагоду частїйше нїж 
Поляки. Польські „вчені” мають нагоду дуже рідко, бо лише тоді, коли 
парлямент або сойм ухвалить новий виборчий закон, а в Злучених Дер
жавах ся нагода повторяєть ся що десять лїт. По кождій переписи на- 
селеня (c e n su s )  палата послів визначує, кілько послів кождий стейт має 
висилати до Конґресу відповідно до свого населеня. Як стейт має бути 
поділений на виборчі округи, про се Конґрес не журить ся, але полишає 
справу до порішеня кождому стейтови. Робить се звичайно стейтовий
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сойм ( leg is la tu re ) ,  а що в кождім соймі є при правлїню якась пар- 
'тия, то вона звичайно викроює виборчі округи так, як  се для неї вигідно. 
Се викроюване виборчих округів, не після справедливости але згідно з 
інтересом одної иартиї, се, що називають в Галичині „виборчою ґео- 
метриєю” , називаєть ся у Злучених Держав „ґеррімендсрінґ („G erry 
m an d e r in g ” ). Називають ся вона так від імени провідника демократичної 
партиї Е. Ґері (E lb r idge  G erry ) ,  що був Губернатором стейту 
Жа^сечузетс в 1812. році. Коли за його Губернаторства роздїлювано 
сей стейт на виборчі округи, він ужив засаду виборчої ґеометриї з ко
ристю для партиї демократичної. Рисівник, занятий в одній з часописий, 
увійшов до кімнати редактора одної впливої місцевої ґазети і побачив 
на стїнї мапу виборчих округів. Один округ своїми обрисами нагадував 
обриси ящ ірки, званої саламандрою. Рисівник і каже: — Дивись на ту 
саламандру! —  і кажучи се він дорисував олівцем кіхтї та очи ящ ірцї. 
— ■ Не зви сього „салемендер” , назви радше „ґерімендер” —  сказав ре
дактор —  і та назва понині прилипла до американської виборчої ґео
метриї на хвалу американського Ґломбірського. Щоби показати, до чого 
доводить се „ґеррімендерінґ” , вистарчить подати, що в Місісіпі є так 
званий Шу Стрінґ Дистрикт („округ нідвязки від черевика” ) , який 
має 500 миль довжини, а 40 миль ширини. В Пенсилвенїї є округ, що 
має форму ґімнастичних тягарців, себто короткого дручка з двома ве
ликими кулями на кінци. В Мезурі викроєно округ, який, мірячи його 
закрути, є довший ніж самий стейт (до нього кинено більшу часть му- 
ринських виборців).

„Дїли і пануй!”

Конґрес Злучених Держав складаєть ся з двох палат, подібно як  
майже всї парляменти сьвіта. Одну палату звуть звичайною висілою а 
другу низшого. Висшою палатою в Злучених Державах є Сенат (T h e  
S e n a te ) ,  а низшою— Палата Послів (T he  H o u se  of R ep resen ta t ives ) .  
Звичай дїленя парляменту на дві части перенесено з Анґлїї. В тім краю 
повстав і розвинув ся парлямент. Відтам брали взірці другі держави; 
лереймаючи англійський взорець, брали звичайно і поділ, хоч той подїл 
на ніщо не потрібний.

В Анґлїї сей подїл на дві палати був випливом природного роз
витку парляменту. Колись давно, дуже давно парляменту в Анґлїї не 
•було. Король Анґлїї мав необмежену власть. Його воля —  се був одино
кий закон. Але англійські богачі не все любили сей закон. Тому то 
вони хотїли ограничити короля; се можна було зробити лише так, щоби 
•самому вмішати ся в справу установленя законів. На те вони оснували 
палату панів („лордів” ) ,  яка  була зложена з певного числа панів. Хотяй 
вони не могли примусити короля, щоби він видав яке право, але вони 
мали силу запобігти, аби король не видав якого права. Се була досить 
вигідна постанова для панів. З часом і прості люди побачили, що се 
добре. А прості люди також дуже часто не любили прав, як і установляв 
король і пани. Тому вони також забажали поставити якусь границю пан
ській і королівській власти. Утворено для них палату послів (або, як  
вона звала ся —  палату громад, T h e  H ouse  of C om m ons) .  Від 
тоді король і пани не могли видати закона, який не подобав ся тій 
палаті. Палата послів, яка  представляє більшість народа, зачала бо
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ротьбу з королем і панами, аби уменьшити їх  власть і се їй удало ся 
до певної степсни. Що ще не вдало ся, мусить вдати ся в будучности, бо 
воля народу мусить з часом стати одинокою законодатною властию на- 
рода. Ось відки взяло ся, що в Аиґлїї король, палата панів і палата 
послів установляють закони.

Власне на взір такого парляменту утворено парлямент в Злучених 
Державах. Ідучи за взором Анґлїї віддано тут законодатну власть в 
руки трох чинників, а саме в руки президента і двох палат. Ті, що 
укладали закони про управу Злучених Держав, казали, що вони запро
вадили дві палати тому, що хотіли погодити два політичні напрями в 
політиці поодиноких стейтів, бо більші стейти хотіли, щоби послів до

Як австрийцї доставляли амунїцию свому війску 
в Карпатах (в зимі, 1915. р.)

парляменту вибирати після числа мешканців, а меньші знов хотіли, що- 
•би послів вибирати після стейтів, значить, щоби кождий стейт мав одна
кове число представників. Сі два напрями погоджено при основаню 
Конґресу так, що постановлено, що членів Сенату маєть ся вибирати пі
сля стейтів, а членів Палати після числа населеня. Через те говорено, що 
Палата Послів представляв нарід, а Сенат представляв стейти. Се го
ворене однак хибне. Сенат і Палата Послів представляють одних і тих 
самих людий. Колись ще можна було з певною слушностю говорити, що 
Сенат представляв стейти, (бо давнїйше стейтові сойми вибирали чле
нів Сенату —  „сенаторів” ) . Тепер вже народні маси вибирають і послів 
і  сенаторів і тому тепер не можна казати, що Сенат представляв стейти.

Але мимо того сей поділ парляменту на дві палати має свій вплив 
н а законодавство. Сей вплив проявляєть ся в сей спосіб: Коли домаганє 
якоїсь реформи станеть ся занадто голосне серед народа, тодї в одній 
палаті хтось вносить законопроект. Внескодавець звичайно не має щи
рого бажаня, аби законопроект став законом, а він вносить його, аби 
набрати трохи розголосу. Внескодавець виголошує промову. Часописи 
по краю друкують її. Народ читає і тішить ся: „Прецінь Конґрес щось 
робить!” Виборці внескодавця стають горді на свого вибранця; за 
вдячність народа й не казати! Як одна палата нарешті ухвалить вне
сений проект, він іде до другої палати і там йому позволяють вмерти. 
При помочи сего поділу законодатного тіла на дві части, дано нагоду 
'Сенатови відкинути се, що ухвалила Палата Послів, а Палаті Послів
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відкинути се, що ухвалив Сенат. На всякий случай одну палату нарід 
уважає своїм добродієм. При помочи сего подїлу затрачуєть ся серед на
рода сьвідомість того, хто винуватий в упадку якогсь законопроекту. 
При помочи ссї системи можна убити кождий проект, потрібний наро- 
дови. Чим більше законодатних тїл, тим тяжше ухвалити закон, бо тим 
більша правдоподібність, що котресь тїло не згодить ся на нього. Як
би у Злучених Державах заведено десять палат, то система була би ще 
„ліпш а” і робітники чекали би на робітниче законодавство не десятками, 
але сотками лїт. Тут вправдї нема десяти палат, але є зате другі чин
ники, як і їх  дуже добре заступають, як і можуть забити закон, хоч віні 
перейшов обі законодатні палати; а сими чинниками є президент Злу
чених Держав і суди.

Політичні перекупства в Конґресї.

Конґрес Злучених Держав ріжнить ся від європейських парля- 
ментів передівеїм і найбільше способом перепроваджуваня нарад над-, 
законопроектами. В європейських парляментах над кождим законо
проектом відбуваєть ся велика дебата в повній палаті. В Конґресї Злу
чених Держав дебати над законопроектами не відбувають ся ніколи в- 
повній палаті, але все в комітеті. І Сенат і Палата Послів має богато 
таких комітетів; до кождої часта дїяльности палати е осібний комітет. 
Фінансовий комітет (C o m m itte e  on  F in a n c e )  займаєть ся державними 
приходами. Комітет розходів (C o m m itte e  on  A p p ro p r ia t io n s )  займаєть
ся державними розходами. Зелїзничий ком. (C o m m itte e  on  R a ilro a d s )  
займаєть ся зелїзничими справами, а комітет заграничних справ —  
справами заграничними. Сїмдесять два такі комітети істнували в Се
наті в 1909. p., а 54 комітети в Палаті Послів. Коли який посол внесе 
законопроект, його відсилають до котрогось комітету. Там відбуваєть ся; 
над ним розправа, по якій комітет або відкидає законопроект, або прий
має його зі змінами або без змін. Принятий комітетом законопроект' 
приходить перед повну палату, де над ним відбуваєть ся голосованє 
вже без розправи. Члени палати часто не знають навіть, що е в за
конопроекті, але голосують після оцінки комітету. Та система комі
тетів була предметом острої критики зі сторони здорово думаючих лю- 
дрй. Богато закидів піднесено проти неї. Найбільшим закидом є те, що 
ся система позволяє до небувалої степени розвинути ся політичному 
перекупству. Перекупити котрийнебудь європейський парлямент просто* 
неможливо, бо там приходило би купити хиба більшість послів. Зате 
комітетова система Конгресу позволяє перекуплювлювати послів, бо п е- 
рекуплюючий потребує лиіис перекупити більшість комітету, себто 
ніколи більше як  20 людий. Коли се йому вдасть ся, перекуплена біль
шість прийме проект закона і відішле його під голосованє на повну па
лату, де його вже посли приймуть не тому, що вони думають, що за
конопроект добрий, але тому, що комітет його ирипоручив.

Ось відки то береть ся, що в Злучених Держав є більше перекуп- 
ство ніж деинде в сьвітї. Коло Конгресу Злучених Держав істнує прав
дивий рій „бізнесменів” , як і тільки тим і займають ся, що перекуплю- 
ють послів і сенаторів. Вони полагоджують свої „бізнеси” звичайно таїш 
в величезних передеїнях („лобі” , lo b b y )  Конґресу і тому їх  називають 
„лобістами” . Політичне перскупство стало ся в Злучених Державах за-
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зодом і то дужо чисельним і добре поплатним. 6 у Вашінґтонї та в осід
ках стейтових соймів дійсні бюра, як і провадять „бізнес’’ після всїх ви- 
могів „бізнесу” , чого найяркійїішм проявом е те, що вони „специялїзу- 
ють ся” , себто кожде бюро займаеть ся специяльно перекупством лише на 
однім поли. Бувший бібліотекар Конгресу А. Р. Стаффорд вичисляе вісїм- 

;найцять родів конгресових перекупників. Найбільше є „лобістів” , що 
вишукують урядові посади. За ними ідуть „pension-lobby is ts” , котрі 
виєднують пенсиї для людий, які ніколи не служили у війску і не були 
на війні. За ними йдуть зелїзничі, почтові, патентові, портові, копальня- 
ні, банкові, каналові „лобісти” і другі. Найбільші підприємства зелїзни
чі, копальняні і фабричні старають ся мати на свій поклик меткі бюра 
перекупників.

Як при такій системі виглядає воля народна, представити собі не 
■трудно. І Конґрес і Сойми старали ся знищити се перекупство й ухва
лювали дуже острі закони, але се нічого не помагало. Перекуиства 
діють ся тепер, як  діяли ся передше, лише більше тайно і більше зруч
но. Причина того лежить в „комітетовій системі” законодатних тїл у 
Злучених Державах. Та система пособляе перекупству і його можна 
викорінити лише через знищене комітетової системи.

Американські законодавці завертають час.

Членів Палати Послів вибираєть ся на два роки, а вибори все від
бувають ся в паристім році, себто в роках: 1916, 1918, 1920 і т. д. 

гтак, що кожді другі вибори сходять ся з виборами президента. Ново- 
вибрана палата не відбуває засїданя в тім році, коли її вибрано, але 
аж слідуючого, хоч президент може скликати її скорше на надзвичайне 
засїданє. Звичайно нова палата, вибрана при кінци року, збираєть ся 
на перше звичайне засїданє в сїчни слідуючого року. Називаєть ся 
воно —  довга сесия і тягнеть ся аж до найблизшого липня або серпня. 
Друга сесия, так звана коротка сесия, зачинаєть ся в грудни і тягнеть ся 
звичайно до 4-ого марта. В той спосіб кожда Палата Послів має лише
12 місяців часу на законодатну роботу. Через се при кінци другої, зна
чить —  так званої короткої сесиї, панує в палаті великий поспіх в 
ухвалюваню законів. Нераз ще в послїдній хвилї перед самим замкне- 
нєм сесиї роблять всякі зусиля, чи не погребати би якого законопро

е к т у ,  а як  треба, то навіть годинник посувають взад, аби президент 
Палати міг позволити вести наради, хотяй час замкненя Палати вже в 
дїйсности минув. Славний англійський вчений Джеймс Брайс, який на
писав найліпшу книжку про управу Злучених Держав, згадує в тім 
творі, що він сам був сьвідком сцени, як  в Палаті Послів посувано взад 

/годинник серед загальної радости послів на салі і гостий на ґалєриї.
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Про американські „трости",
ВСТУП.

Вже десять лїт тому назад обчисляли, що в Злучених Державах е 
440 великих компаній, як і звуть „тростами” , з капіталом 20 мілїярдів 
долярів. Вже се одно показує на те, яку велику ролю грають ті компа
нії. Про велике значінє тростів сьвідчить се, що при виборах ріжні 
партиї тільки про них говорять —  і те, що вони стали одним з най- 
важнїйших питань, а може таки найважнїйшим питанєм внутрішної по
літики Злучених Держав.

Українські Сїчові Стрільцї.
Старшина сотнї покійного сотника Клпма Ґутковського. 

(Зима 1914— 1915.)

З уваги на се велике значінє і вплив тростів буде відповідною р і-  
чию, аби й наші люди зрозуміли: Що се таі?е трости; відки і як  трости: 
взяли ся; яка їх  сила, вплив і значінє та —  як  проти них борють ся?

ВІДКИ ВЗЯЛИ СЯ ТРОСТИ?

В кождім краю, в якім капіталізм не розвинений високо, госпо
дарка народа опираєть ся на так званій конкуренції, себто: кождий; 
підприємець дбає лише о своє підприємство, стараєть ся, щоб його 
підприємство росло а другі підприємства тогосамого рода падали. Та 
боротьба є завзята, безпощадна, боротьба на житє і смерть: Один під
приємець забрав би всі зиски, як і лише дали би ся, хоть би навіть їх: 
сам зужити ніяк не міг, а сотки других підприємців пійшли з торбами.. 
Так безпощадно бореть ся, або, як  по вченому кажуть, конкурує, одна.
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углева компанія з другими углевими компаніями; одна фабрика обуви з 
другими фабриками обуви; один склеп з поживою з другими склепами з 
поживою і т. д. і т. д.

Така боротьба підприємців або конкуренция має свої добрі і злі 
сторони.

Конкуренция є добра тим, що вона по буджу є підприємців до рухли
вого житя. Вона примушує підприємця ощаджувати на кождім кроці. 
Вона примушує підприємця запроваджувати в своїм підприємстві всякі 
можливі улїпшеня; змушує його справляти як  найновійші машини і ви
зискувати їх  як  найбільше. Рівночасно конкуренция примушує підпри
ємця обнижати цїну на свій товар як  найнизше, аби збити других під
приємців, що з ним конкурують. Для сих добрих прикмет називали 
конкуренцию основою і житєм бізнесу.

Але конкуренция має також свої великі хиби.
Найважнїйша її недостача, що вона дуже богато коштує. Як би 

однбму підприємцеві! казав виробити ту всю обуву, що виробляє примі
ром десять фабрикантів обуви, то він зробив би се богато дешевше ніж 
може се зробити кождий з тих десяти. Кождий з них мусить будувати 
осібну фабрику; постарати ся о осібні машини; кождий з них мусить 
удержувати цілу громаду аґентів; мусить видавати величезні суми на 
вивіски, виставові шиби, оголошеня по часописях, електричних возах, 
і т. и. Кождий підприємець стараєть ся, аби його товар був найдешев
ший, бо тоді його товар буде найбільше людий купувати, але, аби об- 
низити ту цїну, підприємець не все вживає чесних способів. Дуже часто 
він буде фалшувати товар, дуже часто буде обнижувати своїм робітни
кам заплату так, що вони ледви будуть могли прожити. Він дуже радо 
буде наймати жінки і малі дїти до своєї роботи, бо через малу заплату 
для ланок і дїтий він ще більше обнизить кошти витворюваня свого то
вару, ще більше буде міг обнизити ціну на нього. Кождий з підприєм
ців, що між собою конкурують, стараєть ся виробити як  найбільше, хоч 
не знає, кілько буде міг продати зі свого товару. З того витворюваня 
без пляну й обчисленя виходить таке, що по якімось часі підприємці 
мусять припинити роботу у фабриках і тоді настає кріза з усїми її 
страховищами.

Підприємці, конкуруючи зі собою, борючи ся один проти другого, 
не могли не добачити тих злих сторін конкуренції. Найважнїйша річ, 
яку вони мусїли доглянути, було се, що через конкуренцию межи со
бою вони мусять обнижувати ціни і через те зменьшувати свої зиски. 
І вони вкінци прийшли до переконаня, що як  би всї підприємці у своїй 
галузи промислу чи торговлї змовили ся і перестали конкурувати між 
собою, то вони могли би піднести ціни на свої витвори і сильно по
більшити свої приходи. Чим тїснїйше були би звязані такі ігідприємства, 
тим певнїйше могли би вони се зробити. Найліпше було би, як  би всї 
підприємства тогосамого рода злучили ся в одну велику компанію, а та 
компанія провадила бізнес. Ось власне такі то компанії, що повстали 
зі злученя усїх або переважної части підприємств одного рода, називаємо 
тростами.

Такі тростй при своїм твореню старали ся обняти підприємства 
даного рода, а коли їм се не вдавало ся, вони нищили їх  конкуренциєго, 
себто обнижували цїну на свій товар так, що нетростові підприємства
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мусїли упадати. По їх  упадку трост підносив цїну так, що відбивав собі 
в десятеро втрату, яку поніс підчас конкуренції.

СИЛА ТРОСТІВ У ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.

Ось-такі то трости почали повставати наперед в Злучених Держа
вах, бо тут економічний розвиток краю йшов дуже скоро. Хотяй перші 
трости повстали лиш яких трийцять лїт тому назад, то нині величезна 
часть всього тутешного промислу вже опанована тростами, „стростова-
на” ---  і ЯК би хто пообіцяв собі, що нічого не купить від тросту, то
мусів би згинути з голоду й холоду.

Джан Муді, що в 1904. році розслїджував історию тростів, подав 
їх  тодішнє число на 440. До найбільших зачислив він сім тростів, а 
саме:

1. „Мідяний трост” , який повстав зі злуки 11 підприємств, а мав 
капіталу 175 мілїонів долярів.

2. „Трост відливачів металю” („Смелтерс Трост” ) . Сей повстав в
1899. році через з луку 121 підприємств; мав він у своїх руках 85 до 
95 процент усього промислу, що займаєть ся перетоплюванєм руди оло
ва й міди, а капіталу мав 201 мілїонів долярів.

3. „Трост рафінерій цукру” —  повстав зі злуки 55 підприємств; 
опанував 70 до 90 процент промислу своєї галузи і мав капіталу 145 
мілїонів долярів.

4. „Тютюновий трост” —  повстав зі злуки 150 підприємств; опа
нував мало не весь тютюновий промисл; мав він капіталу 502 мілїони 
долярів.

5. „Корабельний трост” —  мав 170 мілїонів долярів капіталу.
6. „Сталевий трост” —  повстав в 1901. році через злуку 785 під

приємств і мав 1 мілїярд 370 мілїонів долярів капіталу.
7. „Нафтовий трост” —  повстав зі злуки 400 нафтових підпри

ємств; мав у своїх руках майже увесь нафтовий промисл і 97 мілїонів 
долярів капіталу.

Сих сїм тростів разом має капіталу 2 мілїярди 602 мілїони долярів.
їїнш і, меньші трости опанували другі галузи промислу, як  виріб 

черевиків, кармедьків, ґуми до жуваня, господарських знарядів, сірни
ків, хемікалїй, цегли, помп, сухарів, бляшанок, скла, забавок, зелїзни- 
чих возів, фоноґрафів, леду, льокомотив, машин до шитя, згущеного 
молока, паперу, машин до писаня, шкіри, виробу мяса і т. д. і т. д. Сі 
меньші трости мали в 1904. р. разом капіталу 4 мілїярди 55 мілїонів 
долярів.

За ними іде 8 великих телефонічних і телєґрафічних тростів з ка
піталом 629 мілїонів долярів і 103 великі тростові корпорациї, що до
старчають ґазу й електричного сьвітла і трамваєві (стріткарові) ком
панії з капіталом 3 мілїярди 105 мілїонів долярів.

Наконець до тростів треба причислити шість ґруп зелїзничих ком
паній, як і разом повстали зі злуки 922 зелїзничих компаній, а мали 
разом капіталу 9 мілїярдів 17 мілїонів долярів.

Так воно було в 1904. році.. Від того часу розвиток тростів пійшов 
значно вперед. Повстало богато нових, а старі зросли значно в силу.
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Чим же ті трости такі добрі, що ростуть скоро як  гриби по дощи? 
Трост —  се незвичайно ощадне підприємство. Він замикає богато фа
брик, а кількома вирабляє все, що йому треба. Заощаджує на машинах, 
на робітниках, на коштах заряду.

Трост, опанувавши даний промисл, є добре сьвідомий того, що ку
пуючий нїде инде не набуде товару лише у нього. Тому то трост не видає 
великих сум анї на електричні вивіски, анї на дорогі виставові вікна,

Павло Гречух, Українець з Рогатина. 
Вславив ся яко добрий летун австрийської армії.

анї на оголошеня по часописях і місячниках, анї на подорожуючих 
аґентів, анї на другі роди розголошуваня бізнесу („адвертайзмованя” ) .

Трост дістає великі приходи з того, що замовлсня висилає все з 
найблизшої фабрики чи копальні. Трост, маючи усю певну галузь про
мислу, може заплатити хоч би найдорозшого управителя і він йому 
оплатить ся. Трост може належито розділити свій промисл між поодинокі 
свої фабрики і віддати кожду галузь під заряд найвідповіднїйшого чо
ловіка. І ще богато других користий має трост, які випливають з великого 
нагромадженя капіталу і величини підприємства.

Се все користи в самім заряді бізнесу.

10
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Тут ще треба вказати на становище тросту і користи його супроти 
робітничих орґанїзаций. Трост' дуже успішно бороть ся проти робіт- 
чих орґанїзаций, юнїй і страйків. Навіть найсильйїйші орґанїзациї ро
бітників рідко можуть виграти боротьбу з тростом, а слабші —  се чиста 
забавка для тросту.

Не меньше шкідливо відбиваєть ся вплив тросту на людий, що ку
пують його товари. Не можучи того товару дістати ніде инде, вони при
мушені брати його таким і по такій цїнї, як  собі се трост захоче уста
новити. Марк Твейн, славний американський гуморист, сказав гарно 
ось-яку анекдоту на сю тему:

Була собі раз муха і мала дві донечки, які дуже кохала. Полетіли вони 
раз на жир і старша мушечка сїла на цукровий торт у цукорника. Наїла ся 
торту і погибла наглою і несподіваною смертю. Погибла від отроєня. Торт був 
затроєний; а був се виріб американського тросту для виробу тортів. Дуже рos'- 
падала ся муха за своєю донечкою і ще більше стала любити молодшу мушеч- 
ку, ще більше стала її доглядати. Пильнувала як ока в голові, але всетаки не 
упильнувала. Залетіла мушечка раз до склепу з ковбасами, сїла на ковбасу, 
наїла ся її і погибла. І ковбаса була затроеиа, бо був се виріб американського 
масарського тросту. Стративши обі донечки, стара муха попала в таку розпуку, 
що постановила відібрати і собі житс. Влетіла вона до реставрацпї, сїла на 
трійку для мух і стала їсти з усіх сил. їла, їла,, наїла ся, мало не трісла, а 
смерть не приходила. І не прийшла, бо трійка на мухи була фалшована, бо був 
се виріб американського тросту для виробу трійки на мухи.

ТРОСТИ — А НАРОД.

Та кривджене робітників і покупців —  се ще може не найбільше 
лихо. У своїй погоні за зисками трости скоро звертають ся поза гра
ниці краю за ринками збуту, а щоби їх опанувати, старають ся про
давати свої товари за границею як  найдешевше, а щоби мимо того не 
втратити, підносять цїну на тісамі товари у своїм краю як  найвисше. 
Щоби обезпечити свої заграничні ринки, вони потребують великих армій 
і фльот. Щоби їх  дістати, перекуповують парлямент, лєґіслятури й 
урядників, підкуплюють ґазсти, вчених людий, професорів, ба навіть 
церкви, словом все, відки йде людське знане і розходить ся людська 
опінїя.

❖

Збираючи все разом, що доси сказано про користи і недостачі тро
сту, трбба завважати, що трост —  се дуже добра машина, дуже тана і ду
же корисна та зисковна для її властителів. Зате ^ля всіх других вона не 
добра; не добра для робітників, бо віддає їх  занадто в руки роботодавців; 
не добра для покупців, бо вони мусять приняти товари такі і по такій 
цїнї, як  се установить трост. Наконець трост впихаєть ся в церкви, 
школи і пресу, та затроює сї жерела людського знаня, а перекуплюючи 
законодатні, судові й адмінїстрацийні власти і роблячи з них послушні 
свої знаряди, загрожує найбільшому добру чоловіка, його горожанській 
свободі.

БОРОТЬБА ПРОТИ ТРОСТІВ.

Через те й дивувати ся не мжна, що проти тростів почали скоро 
боротьбу ріжними способами.
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Одні хотіли цілком знищити трости і привернути давні часи сво- 
бідної конкуренциї. Забули однак, що трост се природний виплив тої 
конкуренції. Як би навіть вдало, ся знищити трост і уможливити кон- 
куренцию; як  би навіть давні підприємства почали наново зі собою 
конкурецийну боротьбу, то знова по якімось часі одно підприємство 
знищить всї другі й опанує весь ринок так як  трост; або можливе і таке, 
що підприємці ще перед тим прийдуть до переконаня, що боротись не 
варта, що ліпше порозуміти ся; що кориснїйше для них заложити одно 
велике підприємство, —  оснувати трост. На всякий случай, хоч би і 
вдало ся розбити трост, то по якімось Чіасї конкуренция дорогою при
родного розвитку знова доведе до витвореня тросту.

Тому то другі радили „регулювати” трости, себто ухвалити такі 
закони, які би не розвязували тростів, але робили їх  нешкідливими для 
суспільності!. Але й ся акция показала ся безуспішною, чого найліпшим 
доказом є хоч би те, що президент Вілсон перестав всяку боротьбу 
проти тростів, хоч як  він богато про се говорив підчас свого кандидо- 
ваня в 1912-ім  році!

А тимчасом сила тростів росте й росте і щораз більші приносить 
зиски властителям, а щораз більші втрати суспільности. Суспільність 
ще нераз буде зриватись до боротьби проти них, ще не одного способу 
буде пробувати, поки прийде до переконаня, що одиноким способом 
позбавити трости їх сили і некорисного впливу на суспільність, а 
рівночасно використати для суспіль'ности добрі сторони тросту, —  є 
викупити трости на власність цілого народа і віддати їх  під заряд цілого 
народа для його користи; викупити трости, як  викуплено у панів 
панщину; заряджувати тростами так як  ріжні держави заряджують 
почтою, зелїзницею, телєґрафом, школами і т. и.

Тоді всї користи з тросту, його ощадність, точність і т. и. пійдуть 
на добро всего народа. А некористий тросту не буде, бо народ, за- 
ряджуючи ними, не буде кривдити себе самого.

КІЛЬКО ВОЄН ВЕДЕТЬ СЯ ТЕПЕР?

Від кінця липня 1914. р. триває велика європейська війна. На дїлї 
се цілий ряд воєн, як і провадять поодинокі держави між собою. Всіх 
воєн є 21, а їх виповіджено в такім порядку:

1. Австро-Угорщина Сербії 28. липня 1914. р.
2. Німеччина Росиї 2. серпня.
3. Німеччина Франциї 3. серпня.
4. Німеччина Бельгії 3. серпня.
5. Анґлїя Німеччині 4. серпня.
6. Австро-Угорщина Росиї 5. серпня.
7. Сербія Німеччині 5. серпня.
8. Чорногора Австро-Угорщині 7. серпня.
9. Франция Австро-Угорщині 12. серпня.

10. Анґлїя Австро-Угорщині .13. серпня.
11. Чорногора Німеччині 12. серпня.
12. Японія Німеччині 23. серпня.
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13. Австро-Угорщина Японії 25. серпня.
14. Австро-Угорщина Бельгії 27. серпня.
15. Росия Туреччині ЗО. жовтня.
16. Анґлія Туреччині 5. падолиста.
17. Франция Туреччині 6. падолиста.
18. Бельгія Туреччині 7. падолиста.
19. Італія Австро-Угорщині 23. мая 1915.
20. Італія Туреччині 21. серпня.
21. Анґлія Болгариї 15. жовтня.

Двайцять друга війна ведеть ся між Сербією і Болгариєю від. 14. 
жовтня, одначе сеї війни не виповіджено. Болгария оголосила, що на неї 
напала Сербія і вона мусить проти нападу боронити ся. По розпочатю 
війни між Сербією і Болгариєю оголосила також Росия, що вона нахо
дить ся у воєннім стані з Болгариєю. Беручи отже під увагу ще сі дві 
війни, мусимо ствердити, що властиво ведеть ся тепер двайцять і три 
війни.

—  148 —

Українські Сїчові Стрільцї.
(1915. р.)

Кують коня.

Василь Щурат.

ДЕ Ю РК ІВ  БО Г?

Юрко—  йому ледви пять лїт —  
Збудив ся рано скоро сьвіт.
Вже до молитви ручки склав, 
Щоб татка Бог з зійни прислав. 
І „Отченаш” почав, як міг:

,,Іже еси на небесїх...”
І раптом нїби схаменувсь,
До мами в клопотї звернувсь: 
„На небесїх, мамусю?... Нї! 
Бсг з татком нинї на війні...”
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G се обовязком кождого чоловіка, мешкаючого в якімось краю, ста- 
рати ся пізнати сей край, його природу, людий, жите тих людий, вже 
хоч би з тої причини, що брак того знаня часто прийдеть ся йому від
чути болючо. Ми яко мешканці Злучених Держав, без огляду, чи хви
лево тут перебуваємо, чи хочемо лишити ся тут на все, повинні пізнати 
сю країну так велику, так гарну, богату і цікаву. Одним з найважнїй- 
ших, основних чинників житя і розвитку кождої держави є її промисл. 
Хочемо тут коротко сказати дещо про промисл Злучених Держав, а се 
дасть нам змогу пізнати їх  основнїйше.

ПРОМИСЛ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖ АВ КОЛИСЬ —  А НИНЇ.

Коли краї, що нинї становлять самостійний союз, належали ще до 
Анґлїї, себто перед революцийною війною, в якій Американці вибороли 
собі независимість, то промисл Америки був дуже незначний, а то з 
причини нечисельного населеня і перешкод зі сторони англійського уря
ду. Таксамо було в перших десятилїтях американської независимости, бо 
тодішні Американці були передівеїм заняті розширюванєм свого посї- 
даня на вільні простори і піддаванєм тих пр.осторів під управу. Так 
воно було доти, доки на заході все ще було подостатком вільної землї 
для нових іміґрантів. Доперва, коли се змінило ся (а  се стало ся яких 
50 лїт тому), почав ся дійсний розвиток промислу. Сей розвиток ішов 
дуже скорим кроком вперед і нинї Злучені Держави займають перше 
місце щодо вартості! промислових продуктів межи веїми краями сьвіта. 
Англійський вчений М. Дж. Мулгол каже, що Злучені Держави займали 
се місце в 1894. році, а французький вчений Поль Лєруа-Болїє припи
сує Злученим Державам першснство в промислі вже від 1885. року.

В 1850. році Анґлїя витворювала половину вссго зслїза, витворю
ваного на землї, а Злучені Держави одну осьму частину. А в 1903. році 
Злучені Держави витворювали більше ніж одну трету часть всего зслїза 
землї, а Анґлїя вже тільки дедви одну шесту частину. У виборі всяких 
тканин Злучені Держави вл^е тепер заняли друге місце (зараз по А нґлїї).

У витворі поживи вони вже від давна ведуть провід. Ж адна части
на сьвіта не витворює тілько шкіри, що Злучені Держави; через тс вони 
стоять на першім місци щодо вибору чобіт і черевиків. Отеє дасть 
до певної степени понятє про розвиток промислу Злучених Держав.

Також цікаві могли би бути отеї цифри:
В 1905. році було в Злучених Державах 216 тисяч фабрик. Ка

пітал, вложений в них, виносив 12 і пів мілїярда долярів. Клеркам і 
урядникам фабричним заплачено за рік 575 мілїонів долярів, а ро
бітникам 2 мілїярди 10 мілїонів долярів. Вироблений материял оціню
вано на 15 мілїярдів долярів.

ЯК РОЗМІЩ ЕНІ РІЖ НІ РОДИ ПРОМИСЛУ?

Розвиток кождого промислу в якійсь околици залежить від природ
них богатств сеї околиці, від полученя тої околиці зі сьвітом і від дру
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гих причин. Через те деякі галузи промислу розвинули ся сильно в пев
них околицях. Цікаво буде, зазначити, що чотири стейти (Ню Йорк, 
Пенсилвенїя, Ілинойс та Месечузетс) разом виробляють більше ніж 
половину, а в деяких случаях понад три четвертини виробів цілих Злу
чених Держав —  як  наприклад: шовкових, зелїзних, скляних, ш кіря
них і мясних виробів, а дальше: паперу, сукна і рільничих знарядів. 
Перейдім коротко найголовнїйші галузи американського промислу і по- 
дивім ся, як  він розміщений.

УГОЛЬ.

Уголь —  се найважнїйший і найпотрібнїйший мінерал в промислі. 
Злучені Держави мають його дуже богато. Видобутий в 1907. році уголь 
оцінено на 615 мілїонів долярів. Як зростало витворюване угля, видно 
з того, що в 1820. році видобуто в Злучених Державах всего 3.450 тон; 
в році 1850. видобуто вже 7 мілїонів тон, а в році 1907. видобуто 86 
мілїонів тон твердого, а 395 мілїонів мягкого угля. Видобувають уголь 
в ЗО стейтах Злучених Держав. В 1908. р. було 690 тисяч 438 людий 
занятих при добуваню угля. На першім місци щодо тягару річно добу
того угля стоїть стейт Пенсилвенія, за нею йде Ілинойс, потім західна 
Верджінія, Огайо, Індияна і Алабама*

НАФТА.

В 1908. році нафта щодо вартости всего річного добутку стояла 
на осьмім місци межи галузями промислу Злучених Держав і становила 
одну 16-ту часть всего народного майна. В Злучених Державах є шість 
нафтових теренів, з котрих найважнїйший є так званий Алеґенський 
терен, що тягнеть ся в стейтах: Пенсилвенія, Ню Йорк, Огайо, Західна 
Верджінія і Тенесі.

В 1859. році добуто в цілих Злучених Державах лише 2 тисячі 
бочок ропи. За 50 літ число бочок річно добуваної ропи зросло до 180 
мілїонів бочок (бочка містить 42 ґальони). Се е більше ніж половина 
всеї нафти, добутої річно на цілій земській кулі.

ПРИРОДНИЙ ҐАЗ.

Сей ґаз має незвичайно велике значінє в промислі. Вартість природ
ного ґазу добутого в Злучених Державах в 1908. році виносить 55 мілї
онів долярів. На першім місци щодо вартости добутого річно ґазу стоїть 
стейт Пенсилвенія, за котрою ідуть: Західна Верджінія, Огайо й Індияна.

ЗЕЛЇЗО.

Зелїзо добували в 1907. році в 29 стейтах Злучених Держав, але 
нині добувають його майже в кождім стейтї Юнії. В 1860. році добуто 
його лише 3 мілїони тон, а в 1907. р. річний добуток зріс до 52 мілїо
нів тон. Добувають його в отсих чотирох округах: 1) над Горішним Озе
ром (ді Лейк Супіріор), в стейтах: Мінезота, Мішіґен і Віскансин; 
2) так званий південний округ, що обіймає трикутник межи стейтами: 
Тексас, Мериленд і Джорджією; 3) північний округ, що обіймає три
кутник між стейтами: Огайо, Ню Джерзи і Месечузетс, а кромі сего стей-
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ти : Айову і Мізурі; 4 ) західний округ, що* обіймає стейти, положені в 
Скальних Горах (Ракі Мавнтенс) над Тихим океаном.

В 1907. році вироблено 26 мілїонів топленого зелїза, а 23 мілїони 
стали. На першім місци під тим оглядом стоїть також Пенсилвенїя, а 
зараз за нею ідуть: Оґайо, Ілинойс, Алабама і Ню Йорк.

Українські Сїчові Стрільці.
Зара& по битві па Маківці (1. мая, 1915. р.) старший 

десятник А. Порайко.

ЗОЛОТО І СРІБЛО.

В роках від 1792. до 1847. видобуто в Злучених Державах золота 
вартости 24 мілїони долярів, в роках від 1848. до 1872. на 1 мілїярд 
205 мілїонів долярів, а за роки 1873. до 1908. на 1 мілїярд 836 мілїо
нів долярів. В тихсамих відступах часу добуто срібла на 404 мілїони, 
150 мілїонів і 1.380 мілїонів долярів. На першім місци щодо добуваня 
<їих „шляхотних мінералів” стоїть стейт Колорадо, за ним іде: Аласка, 
потім стейти: Каліфорнія, Невада, Полуднева Дакота,. Юта, Монтана й 
Арізона.

МІДЬ.

В 1908. році добували її в 24 стейтах Юнїї, а добули її в тім роцї 
17 разів більше нїж в 1860. р. Вже в 1895. р. у Злучених Державах до
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буто більше міди нїж у всіх других краях разом і від того року Влучені 
Держави удержали ся на тім провіднім становищи. В 1908. р. добуто в 
Злучених Державах 1.667 мілїонів фунтів міди, а в усїх других краях 
разом лише 942 мілїони фунтів. Найбільше міди добувають над Горіш- 
ним Озером. Перед ведуть стейти: Арізона, Монтана і Мішіґен; за ними 
йдуть стейти: Юта і Каліфорнія.

ОЛОВО.

Найбільше олова добувають в полуднево-західній части стейту 
Мізурі і в полуднево-східній части стейту Кензас. Злучені Держави 
витворюють більше олова нїж котрийнебудь инший край, а майже тре
тину всего олова, яке добуваєть ся на цілій земській кулі. В 1907. році 
добуто тут 365 тисяч тон олова.

ДРУГІ МІНЕРАЛИ.

Цинку добуто у Злучених Державах в 1907. році 223 тисячі тон 
або майже одну третину всего цинку, добуваного ^на цілій земській 
кулі. Майже дві третини тої скількости походить зі стейту Мізурі, а 
решта зі стейтів: Колорадо, Віскансин, Кензас і Ню Джерзи.

Живе срібло добувають передівеїм в Каліфорнії, потім в Тексас, а 
в меньшій скількости в стейтах: Юта, Арізона й Ореґон.

Добуване алюмініюм росте дуже скоро: в 1883. році добуто всего 
83 фунти; 20 літ пізнїйше за рік добуто 7 і пів мілїона фунтів, а в 
1907. році 17 мілїонів фунтів.

♦
* *

Також богато других мінералів мають Злучені Держави подостат- 
ком, але їх  торговельне і промислове значіне не таке велике як  значіне 
вичислених. Добувають їх  переважно в Скальних та Апелейчієнських 
горах.

ФАБРИЧНИЙ ПРОМИСЛ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ.

Фабричний промисл Злучених Держав щодо свого розвитку стоїть 
на першім місци межи веїми краями сьвіта. Про його зріст сьвідчить се, 
що вартість фабричних виробів, витворених Злученими Державами в
1900. році, була 12 разів більша нїж вартість фабричних виробів, 
витворених Злученими Державами в 1850. році. Сей розвиток завдя
чують Злучені Держави передівеїм величині природних богатств і їх  
догідному та приступному розложешо, розвоєви перевозових средств та 
знаменитому людському материялови.

Фабричний промисл є дуже нерівно розложений по цілій Юнії. В 
тім розложешо молена завважати, що фабриканти хочуть збирати всї 
фабрики в певних місцевостях. На загал молена сказати, що фабрик е 
більше на півночи Злучених Держав нїж на полудни, а більше на сході 
нїж на заході.

Ткацький промисл найвисше розвинений в північно-східних стей
тах Юнїї. Вовняний промисл майже зовсім ограничуеть ся до стейтів: 
Месечузетс і Иенсилвенїї, а волічковий до Ню Йорку і Пенсилвенїї. Най
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більше шовкових фабрик є в північній части Ню Джерзи і в стейтах: 
Пенсилвенія, Ню Йорк і Конектикет. Повісняні ткальні переважно роз
міщені в Месечузетс, Ню Йорку і Пенсилвенїї.

Одїня виробляють передівсїм в місті Ню Йорку, куди переносить ся 
увесь сей бізнес з Месечузетс.

Зелїзні фабрики і сталївнї положені звичайно недалеко від копа
лень руди. Найбільшим осередком зелїзних фабрик е місто Пітсбурґ і 
околиця.

Зелїзних возів виробляють найбільше в Пенсилвенії, потім в стей
тах: Ню Йорку та Ілинойс, а значну скількість в Індиянї. Льокомотиви 
виробляють передівсїм в Пенсилвенії, а в Філядельфії б найбільші фа
брики льокомотив на сьвітї. Вози виробляють в Огайо, Ню Йорку, Інди
янї та Мішіґен. Містом автомобілів е Дітройт, у стейтї Мішіґен. Ровери 
передівсїм в Огайо й Ілинойс. Найбільше кораблів будують над рікою 
Делавером, а потім над Великими Озерами.

Рільничі вироби се головно виріб стейтів Ілинойс та Віскансин; 
музичні інструменти міст: Ню Йорку, Шікаґо та Бостону. Алькоголїчні 
напитки, так звані солодові, виробляють передівсїм у стейтах: Ню 
Йорк, Пенсилвенія, Ілинойс, Віскансин та Огайо, а горівки в: Кентокі й 
Індиянї. Виріб вина обмежений до Каліфорнії, Ню Йорку й Огайо. Тютюн 
се передівсїм продукт полудневих стейтів, але циґари і папіроски ви
робляють головно в містах: Ню Йорк, Н. Й., Ричмонд у Верджінії, Дер- 
гем в Північній Каролайні і Рочестер, Н. Й. Папір роблять в околицях, 
де близко є водна сила та маса лісів; провід ведуть стейти: Ню Йорк і 
Месечузетс. Скла виробляють найбільше в стейтах: Пенсилвенія, Огайо 
та Ню Джерзи; лікарські вироби в стейтах над Атлянтийським океаном, 
а ґазові вироби в Месечузетс, Конектикет та Ровд Айленд.

Ш кіряний промисл найвисше розвинув ся в Пенсилвенїї, також в 
стейтах: Месечузетс, Ню Джерзи та Віскансин. Мясний промисл має 
свій головний осередок в Ш ікаґо, у стейтї Ілинойс, хоч міста Ню Йорк 
і другі осередки над Атлянтийським океаном мають високо розвинений 
мясний промисл для власного ужитку.

З А К ІН Ч Е Н І

Отеє були би найважнїйші галузи копальняного та фабричного про
мислу Злучених Держав. Кажеть ся виразно „найважнїйш і” , бо вичи
слені не творять ще цїлости. Вичислюване всіх галузий промислу Злу
чених Держав заняло би богато більше місця ніж на се дозволяють 
рамки калєндарської статі. Походить се відси, що Злучені Держави не 
лише найбогатша країна сьвіта, яка  обняла провід в богато промислах, 
але, що се помимо того країна, яка ще не розвинула всіх своїх сил і не 
використала всіх своїх природних богатств. Промисл Злучених Держав 
буде дальше з більшати ся з року на рік так скорими кроками як  він 
збільшав ся протягом послїдних 50 літ. Розцьвіт маєтковий, який тепер 
оглядаємо в сїй країні, се ще не вершок розвитку —  се лише заповідь 
дальшого буйного економічного збогаченя в будуччинї.

# #  # #
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НА ВСІМ МОЖНА ЩАДИТИ

На всім можна щадити. Особливо треба щадити так, 
щоби не тратити гроший на непотрібні річи, але ніколи 
не можна щадити на тім, що потрібне або, що конечне.

Як Ви хорі, то не щадіть на лікаря або на лїки. І лі
кар потрібний і лїки конечні, а як хорий того не признає, 
то се відібеть ся на його здоровлю.

Українські Сїчові Стрільці.
(1915. р.)

Привезли хлїб.

Як Ваша дитина, чи Ваш брат, чи батько, чи мати 
просить Вас о поміч, то не відмовте їм, бо і вони мати- v 
муть прикрість і Ви самі. А той біль більшу Вам пакість 
справить ніж варта сей даток, який Ви відмовились дати 
і сховали у своїй кишени.

Як Ваш щирий приятель в дійсній потребі, то також 
йому поможіть, бо тим накладаете обовязок також і на 
нього зглядом Вас та заслугуете собі на вдячність і здо
буваєте щораз більше приятелів.

Коли товариство від Вас жадає помочи, то не відмов
те йому, бо знайте, що воно служить для добра всіх, отже
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також і для Вашого і Ваших дїтий, свояків, приятелів 
і т. д.

Коли цїлий нарід домагаєть ся від Вас помочи, то Ви 
перші дайте як найщирійшу поміч і взивайте до того 
всїх своїх кревних, близких і далеких, всїх знакомих, не- 
знаномих, загалом всїх Українців, котрих тільки мо
жете, —  словом або добрим прикладом! Памятайте, що 
Ваші батьки будували Україну своєю працею і своїм тру
дом! За неї проливали свою кров і віддавали житє! Але 
прийшли вороги і знищили Україну. Та вони передали в 
заповітї своїм синам і внукам наказ: Відбудуйте зруйно
вану Україну!

Сей наказ відносить ся до всїх Українцїв і всїх У- 
нраїнок і всї ми повинні взяти на себе той обовязок: від
будувати, воскресити Україну. Як станемо до працї всї, 
то певно довершимо сього великого історичного дїла. 
Тільки не скидаймо обовязків на других, а кождий з нас 
нехай передівсїм наложить їх на себе.

Чого ми схочемо доконати, то доконаємо і ніхто нас 
в тім не спинить.

Лише, аби кождий з нас, Українець чи Українка, тя
мив, що де би не був, мусить бути готовий до помочи й 
оборони України —  наче Січовик або Сїчовичка з крісом 
в руцї.

Богдан Лелкий.

БИТВА.
На долинї дим і порох, 
Серце бєть ся як дзвін. 
„Ось і він, ось і він,
Твій відвічний ворог.

Хто говорить, що се люди 
В очи плюнь і не вір! 
Таж то звір кинув бір, 
Міряй просто в груди!

Не пора тепер питати, 
Хто і де тебе веде,
Розум де, совість де,
Тут одно —  гармати.

Одинока правда —  сила, 
А спасене —  розгін.
Або ти або він,
Поміж вас —  могила.

На долинї пекло чисте, 
Ближний ближного їсть.
Що за злість, що за злість! 
Вереск, зойки —  Христе!
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РОБІТНИЧІ СОЮЗИ.
В своїй боротьбі о насущний хліб робітникам часто приходило ся 

і приходить ся боротись о підвисшене своєї заплати. Вони нсраз ба
чать, що ціна на средства до житя збільшаєть ся, а ціна на їх  роботу 
стоїть на однім місци. Вони часто видять, що зі своїм заробком прожити 
тяжко. Прийшовши до такого переконаня, робітник, очевидна річ, буде 
старатись збільшити свій, заробок. Але що чекає робітника, який сам 
один домагаєть ся підвисшеня платні? Домагаючи ся підвишки, він му
сить загрозити, що покине роботу, як  йому не сповнять його домаганя. 
Але чи його погрози боять ся? Йому скажуть: „Хочете покидати роботу? 
Просимо! Можете! На ваше місце маємо сотки готових рук, що лише че
кають принятя!”

Такесаме йому можуть сказати, як  він буде домагатись, аби зуби 
або пас машини закрили та робітників забезпечили перед каліцтвом.

Такесаме йому відповідять, як  він буде домагатись, щоби замісць 
16 годин денно казали робити 14, або замісць 14 годин —  12. Все йому 
се можуть відповісти, яке би він не поставив домаганє до своїх робото
давців. І ставили робітники нераз ріжні домаганя і такі відповіди діста
вали тай роботи тратили. Але з часом вони прийшли до переконаня, що 
як  би не один робітник але більше число зажадало чогось, тоді робото
давець їм не скаже: „Овва! Ідїть собі! Я на кождого з вас маю сотку!” 
Не скаже їм, бо на місце одного, двох, кількох дістане других, але на 
місце соток не зараз дістане готових робітників. Ось чому робітники 
зачали ставити домаганя не одинцем, але змовляли ся і ставили їх  ра
зом, громадно. А що роботодавці звичайно зараз не уступали, то треба 
було часто спиняли роботу, поки вони не уступили. А що підчас такого 
сииненя роботи робітники не діставали заплати, то мусїли самі про
мишляти, як  такий час прожити. Згодом вони побачили, що найлучше 
складати наперед гроші на час такої перерви в роботі, або як  се звуть 
з англійського —  на час страйку, а складати не приватно, але в руки 
свого робітничого товариства. Ось відси то повстали і розвинули ся ті 
робітничі орґанїзациї, як і ми звемо „робітничими союзами”, або з ан
глійського „трейд юнїями ( “ tr a d e  u n io n ” , „трейд юнієн” ) або коротко 
„юнїями”

Робітничі союзи або юнїї се є орґанїзациї робітників, які мають 
їм помагати до вибореня ліпшої робітничої заплати, коротшого робо
чого, дня і ліпших условин праці; помагати робітникам в нещастю і бо
ротьбі за лучшу долю, боронити робітничих прав і другими способами 
старатись о піднесене робітників і поліпшене їх  житя-бутя.

Такі робітничі союзи —  се не нова видумка послїдних років. 
Орґанїзациї робітничі, подібні до нинїшних союзів, істнували вже дуже- 
давно. Ще фабрик не було, а вже істнували подібні до юній товариства 
челядників і ті товариства мали цїли і завданя подібні до цілий і зав
дань робітничих союзів, ба навіть відай з них то виросли юнїї. Вла
стивий початок робітничих союзів припадає на часи, коли почали пов
ставати фабрики, себто великі варстати з машинами, та коли в тих фа
бриках зібрали ся непроглядні маси робітників, себто людий, що не 
мають своїх знарядів до роботи, а роблять на чужих знарядах, на
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чужій машині, за заплату, (чого не було давнїйше, коли кождий майнер 
мав своє начине і хоть і кількох помічників, але ті помічники, вивчив
ши ся ремесла, самі ставали майстрами й отворяли власне ремесло, а 
начине не було дороге і при невеличкій ощадности кождий робітник міг
о нього постаратись).

Перші робітничі союзи повстали в Анґлїї, в краю, в якім наперед 
заведено машини і фабрики. Повстали вони ще в другій половині 18-ого 
столїтя, але довгі часи мусїли вони бути тайними товариствами, бо за
кони, ухвалювані парляментом, в якім сиділи самі фабриканти і дїдичі,

Українські Сїчові Стрільцї.
Стежа (патруля) в лїсї (1915. р.)

дуже переслїджували деякі робітничі орґанїзациї. Доперва в 1824. році 
закони Анґлїї дали юнїям право умовляти ся за заплату і довжину ро
бочого дня. По довгій боротьбі признано законом з року 1875. юнїї, 
позволено розставляти підчас страйку сторожі під услівем, що не будуть 
відвертати страйколомів насильством і т. и.

За взором Анґлїї почали повставати юнїї в Злучених Державах. 
Перша юнїя в Злучених Державах мала повстати в 1803. роцї, себто 
112  лїт тому назад; була се юнїя робітників, що будують і направля
ють кораблі. Три роки потім повстала юнїя столярів, і юнїя кравців, а в 
1817. роцї юнїя друкарів. Час великого розвитку американських робіт
ничих союзів припадає на роки від 1825 до 1850. Межи роками 1850. і 
1865. почав ся новий рух серед них. Юнії побачили, що се їм шкодить 
мішати ся в політику і що юнїя повинна обіймати робітників одного 
рода, але не з одної місцевості!, а має мати як  найширший круг робіт
ників. Почали орґанїзувати так звані „национальні юнїї” , себто обій
маючі цілі Злучені Держави. Такою першою „національною  юнїєю” була 
іонїя друкарів. За нею пійшла юнїя капелюшників, юнїя робітників, що 
виливають зелїзо, та юнїя ткачів. Але робітники побачили, що навіть
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орґанїзация таких „національних юнїй” ще не забезпечуй як  слід ін
тересів робітників. Трафляло ся саме нераз таке, що робітники одної 
юнїї вийшли на страйк, а робітники другої юнїї помагали ломити той 
страйк. Вийшла на страйк юнїя зелїзничих машиністів, а компанія ви
слала юнїйних кондукторів, як і не виповідали страйку, і казала їм ро
бити на місци страйкарів. Вийшли на страйк „свічмени” , компанія ор
ганізувала страйколомів з робітників других юній і посилала на їх  місце 
і т. д. Робітники побачили, що межи поодинокими юнїями поодиноких 
галузий промислу мусить бути якась звязь, лучність, орґанїзация. Отже 
почали ся організувати великі федерациї юнїй, себто орґанїзациї, що 
лучать в собі ріжні юнїї поодиноких галузий промислу; робітники не є 
членами федерациї, але поодиноких юній, опертих на орґанїзациї місце
вих відділів. Відділ (локал) має належати до „национальної іонії” свого 
промислу, а кромі^того повинен .належати до місцевої і стейтової феде
рациї юній.

Найбільшою орґанїзациєю того рода є „Американська Ф едерація 
Праці” (Ді Амерікан Федерейшен оф Лейбор), яка  в 1910. році мала 
1 ,562 .112  членів. В 1909. році до неї належало 87 национальних юнїй, 
23 стейтові федерациї і 63 місцеві юнїї. Найбільшою юнїєю, що нале
жить до „Американської Федерациї Працї” є „Західна Федерация Ко- 
пальняних Робітників” (Ді Вестерн Федерейшен оф Майнерс).

Загальне число робітників Злучених Держав і Канади, зорганізо
ваних в юнїях, подавали в році 1910. на 2 ,620 .000 . По других краях 
число їх  представляло ся так:

Німеччина 2 ,688 .000
Анґлїя й Ірляндия 2 ,426 .000
Франция 977 .000
Австрия 400.000
Італія 167.000
Ш веция 148.000
Голяндия 143.000
Бельгія 138.000
Данія 131.000
Ш вайцария ........................... 110.000
Другі європейські краї 230 .000

Ходить тепер о питане, чи робітничі союзи вспіли поліпшити долю 
робітників, як  се вони поставили собі в програму.

Починаючи з найважнїйшої задачі юній, справи скороченя робо
чого дня та підвисшеня платні, найліпшою відповідю на се може бути 
табелька з книжки: „Енциклопедія суспільної реформи” , виданої В. Д. 
Блісом.

З тої таблички видно, що сильна орґанїзация є потрібна для ви- 
бореня висілої заплати і короткого робочого дня. Великих .заслуг в тім 
напрямі не можна юнїям відмовити. Але з другої сторони треба звернути 
увагу на се, що золоті часи страйків віко минули ся давно і безпово
ротно. Ті часи правильного успіху страйків були ще тодї, коли робіт
ники, страйкуючі в одній фабриці, могли своїм страйком шкодити свому 
роботодавцеви в його боротьбі з конкурентами. Відколи однак капіта
лісти зорганізували свої протистрайкові товариства, а ще більше від
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часу зросту великих корпораций і тростів, роля страйку яко способу до» 
вибореня лучшої долї робітників зменьшила ся значно. Нині вони і 
завзятійші і довше тривають і меньше дають надії на успіх. Зате в 
дїяльности юній висувають ся наперед другі способи полїпшеня долі 
робітників, до яких треба зачислити: умови межи юнїями і підприєм-
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Українські Сїчові Стрільцї. Ф
Елемер Фаркаш де Альшо-Фаркач, рітмайстер від гу- 

зарів, що уладжуе українську кіпноту, з атаманом 
Гриньком Коссаком в Славську (весна, 1915).

ствами про услівя праці та полагоджуване непорозумінь через мирові 
суди.

Та найважнїйшою причиною малого успіху в боротьбі робітників
о поліпшене своєї долї в останних роках при помочи юнїй е те, що ся 
боротьба була ведена односторонно, себто якраз виключно при помочи 
робітничих союзів. Проти робітничих союзів висунули трости не лише 
всю свою силу орґанїзациї і гроша, але поставили другу, не меньше 
могутну машину, а саме —  машину урядову: суди, адмінїстрацийні 
власти й законодатні тїла. Американські робітники, що лише робітни
чими союзами хотять боротись проти сеї машини, мусять програти бо
ротьбу. До успіху і побіди треба не лише сильних робітничих союзів, 
що лучать робітників на економічнім поли, себто в безпосередній бо
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ротьбі о поліпшене долї, але треба також, щоби робітники політичними 
орґанїзациями взяли під свій вплив законодатні тіла, суди й адмінїстра- 
цийні власти. Без них, або инакше —  з ними проти себе, робітники 
програють кождий страйк. Американські робітники вже приходять до 
сього переконаня, що робітничий союз без політичної акциї робітників 
не може поліпшити їх  долї. Відси то походить, що на конвенциях ро
бітничих союзів щораз частїйше відзивають ся голоси за діяльною уча
стю робітничої кляси в політиці, і що навіть така консервативна ор- 
ґан їзация як  „Американська Федерация Працї” на своїй конвенциї 
признала конечність такої акциї.

Василь Щурат.

ПО БИТВІ.

Кровавий танець прошумів 
Як вихор з полонини.
В нїм кождий справивсь як умів 
На славу України.
За ніч на Січових Стрільцях 
Поприсихають рани;
Москаль, що на ніч в горах ляг, 
Він -певно вже не встане.
На поле битви ніч із гір 
Вже ссунулась як злодїй.
Від ватри ясність бе в простір, 
При ній мовчати годї.

Нехай під боком смерть сидить, 
Закутавши ся в тїни;
Із гір на гори гимн летить —  
Надїя України.
І мов завзятя налилось 
У груди всім без міри,
Бо й випрямили ся якось 
Нечайно офіцири.
За руки разом всї взялись 
При звуках того гимну.
А бриґадир аж похиливсь 
1 втер сльозу нестримну.

Промисл в Канаді.
Канадою називаеть ся та частина Північної Америки, що лежить 

на північ від Злучених  ̂Держав і підпадає під начальну контролю 
анґлїйського парляменту в Лондоні. G се величезна країна, що має 
понад три і три четвертини мілїона квадратових миль землі, з вели
чезними природними богатствами, населена ледви кількома мілїонами 
душ. Сї природні богатства і те, що се край рідко заселений і з доволі 
вільними державними порядками, приманювали і приманюють богато 
іміґрантів. Все населене Канади в 1871. році виносило ледви 3 мілїони 
485 тисяч душ. В році 1881. населене виносило вже 4 мілїони 325 
тисяч, в 1891. році 4 мілїони 833 тисячі, в 1901. році 5 міл. 371 
тисяч, а в році 1911. понад 7 мілїонів 206 тисяч душ. Приріст сей 
очевидно здержала в 1915-ім  і 1916-ім  році європейська війна, але 
по війні як  не зараз, то бодай за кілька літ велика струя еміґрациї 
попливе до того великого краю з невикористаними богатствами.
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Межи иншими поплинуть і наші еміґранти. Може й більше буде 
їх  ніж емігрантів споміж других народів, бо мало котрий ^народ на- 
терпів ся через війну таких злиднів, втратив стільки майна, поніс 
такі шкоди не до поверненя як  український. Кудиж він розплинеть ся? 
Що він буде робити у тій Канаді?

РІЛЬНИЦТВО.

Передівсїм велика частина пійде до рільництва, бо Канада се пе- 
редівеїм рільничий край: в 1907. році більше ніж половина населеня 
займала ся управою землі, а велике число людий працювало в промислах, 
що злучені з управою рілї.

Українські Сїчові Стрільці.
Орють селянам в Галичині ниву.

(Весна, 1915. р.)

Канада знаменито надаеть ся на управу рілї. Три так звані пів
нічно-західні провінциї, себто: Манїтоба, Алберта і Саскечеван, мають 
коло 350 мілїонів акрів землі, якої більша часть має урожайну почву, 
що своєю плодючостю уступає хиба українському чорноземови. Ся 
земля має в собі подостатком всіх тих складових частий, що рішають 
про буйний ріст ростин, а до того се земля що не висилена управою. 
Степи („прериї” ) Манїтоби і Саскечевану дають пшеницю найкрасшої 
якости. Годівля худоби і коний розвинула ся головно в провінциї 
Албертї, котрої лагідн ійте підсонє позволяє тримати худобу на поли 
довше ніж се можна в зимнїйших частях Канади. Груба верства снігу, 
що в зимі вкриває стало середну і східну Канаду, показуєсь найкрасшою 
охороною для задержаня поживних частий землі, як і инакше пропали 
би без користи. Добрі средства комунїкациї, себто вигідні зелїзничі
і корабельні лінії облекшують перевіз рільничих продуктів до Европи 
й Азиї. 11
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З тих рільничих продуктів на першім місци стоїть пшениця, якою 
засіяли в 1913. році 11 мілїонів акрів землі, з котрих зібрали 232 мі
лїони бушлїв, вартости 156 мілїонів долярів. За пшеницею йде овес, 
яким в 1913. р. засіяно 1 0 ^  мілїона акрів, з котрих зібрано 404 
мілїони бушлїв, вартости 129 мілїонів долярів. Ячменем засіяно в 1913. 
році 1 міл. 613 тисяч акрів землі, з котрих зібрано 48 міл. бушлїв, 
вартости 20 мілїонів долярів. Льном засіяно півтора мілїона акрів, з 
котрих зібрано 17 і пів мілїона бушлїв, вартости 17 мілїонів долярів. 
Під гречкою 1 було 380 тисяч акрів, з котрих зібрано 8 мілїонів бушлїв, 
вартости 5 мілїонів долярів.

Разом в 1913. році було 35 і пів мілїонів акрів землі під управою, 
а зібрано з неї плодів вартости 553 мілїони, або понад пів мілїярда 
долярів.

МОЛОЧАРСЬКІ ВИРОБИ.

Канаду називають краєм молока і меду. Молока є всюди подо- 
статком і воно є звичайним кормом населеня. Про розвиток моло
чарства посьвідчать отеї числа: в 1910. році фармері Канади випро
дукували майже 10 мілїярдів фунтів молока; зробили 203 мілїони 
фунтів масла, вартости коло 46 мілїонів долярів та 201 мілїонів фунтів 
сира, вартости коло 16 мілїонів долярів.

Яко замітну річ треба подати факт, що від кількох лїт правитель- 
ство стараєть ся підпирати розвиток молочарських спілок.

ЛЇСНИЙ ПРОМИСЛ.

Канада має подостатком лїса, а правительство стараєть ся його 
оберігати, запобігаючи проти пожарів і т. п. Всі ліси Канади разом, 
піддані під охорону уряду, обіймають 153 мілїони акрів, з чого одна 
лише провінция Квібек має 108 мілїонів, Алберта 16 мілїонів, Онтеріо
14 мілїонів, Саскечеван 6 мілїонів, Манїтоба 28 мілїонів.

Населене покищо не потребує нарушувати тих великих лісів, бо 
лїса звичайно є доволі на землях, призначених під фарми.

САДІВНИЦТВО.

Садівництво розвивало ся передівсїм на схід від Великих Озер, 
головно в полудневій та східній части провінциї Онтеріо і в провінциї 
Новій Скотиї. Славні канадийські яблока походять із сих провінций, 
В останних роках велику увагу на садівництво звернули в провінциї 
Бритийській Коломбії, котрої підсонє надаєть ся до управи бросквинь 
та всякого рода ягід.

РИБОЛОВСТВО ТА МИСЛИВСТВО.

Найбільше капіталу, занятого в риболовстві було в Бритийській 
Коломбії, потім в Новій Скотиї, Онтеріо і Квібек. Все те —  рибо
ловство морське й озерне. Кромі сего в других провінциях поплачуеть 
ся добре риболовство річне.

Що мисливство дає прожиток богато людям, про се сьвідчить вар
тість шкір і футер з диких звірят, котра в році 1910. виносила коло
2 мілїони долярів.
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КОПАЛЬНЯНИЙ ПРОМИСЛ.

Копальні розсіяні по всій Канаді. Найбільше є їх в новій Скотиї, 
Бритийській Коломбії, Юкон і Онтеріо. Угля е найбільшо в Новій 
Скотиї і Бритийській Коломбії. Садбері в Онтеріо е осередком сьвіта 
в добувашо нїкліо. Богато олова, міди, срібла і других цінних та пожи
точних металів добувають в Скальних Горах. Копальні золота в Юкон 
починають вичерпувати ся.

Щодо вартости продукциї ріжних металів на першім місци стояло 
в 1913. році срібло; за ним іде золото, нікель та мідь. В тім році до
буто в Канаді металів на 66 мілїонів долярів вартости.

Українські Сїчові Стрільці*.
(1. мая, 1915. р.)

Робота лікаря в часї битви. Д-р. Рихло підчас бою 
на Маківці.

ФАБРИЧНИЙ ПРОМИСЛ.

Фабричний промисл зачав розвиватись головно від 1878. року, 
коли то Канада запровадила у себе охоронну тарифу. Фабрики роз
сіяні по всій Канаді і покищо при низкім числі населеня не витворили 
ся ще ніякі фабричні осередки. Велике значіне мають декотрі міста 
на сході, як  Вінніпеґ по середині Канади та Ванкувер на заході.

Щодо вартости вироблених товарів на першім місци стоїть про- 
вінция Онтеріо, за нею іде Квібек, потім Бритийська Коломбія, Нова 
Скотия і Новий Бронсвік.

В 1910. році було в цілій Канаді 19 тисяч фабрик, в які вложено 
1.248 мілїонів долярів. В них перероблено сирого материялу варто- 
тість 1 .166 мілїонів долярів. З того робітники дістали яко запла
ти ть  1,166 мілїонів долярів. З того робітники дістали яко запла
ту 197 мілїонів долярів. Робітників, занятих по фабриках, було 471 
тисяч.

ТОРГОВЛЯ.

Переважаюча часть торговлї Канади ведеть ся зі Злученими Дер
жавами й Анґлїею. Зі Злучених Держав іде до Канади богато готових
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фабричних виробів, хотяй богато американських підприємств має 
свої копальні і фабрики в Канаді. Анґлїя бере від Канади богато 
рільничих продуктів. Щодо вартости вивожених продуктів то на першім 
місци стоїть пшениця й овес. З продуктів, які ввозять до Канади, на 
першім місци щодо вартости стоїть худоба, потім книжки, хлїб, авто
мобілі і т. д.

ПЕРЕВОЗОВІ СРЕДСТВА.

Канада має досконалі средства перевозу. Тут треба зачислити пе
редівсїм її великі сплавні ріки й озера та широко розгалужену еїть 
каналів. Зелїзницї Канади розпадають ся на чотири великі лїнїї: Ґренд 
Тронк Песифік („ С і-п іа р ” ) , Кенедієн Нордерн та Інтерколонієл. Три 
перші мають повні шляхи від Атлянтийського океану на сході до 
Тихого океану на заході; тому їх  зовуть „трансконтінентел рейлровде” 
Канадийські зелїзницї мають дуже вигідні иолученя із зелїзницями 
Злучених Держав та з корабельними лініями. Кораблів є повно на 
Середземних озерах та ріках, навіть в далеких околицях Юкона і Ма- 
кензи. Осередком річної, озерної і каналової плавби на сході є 
Монтреал. Туди звозить ся богато збіжа із заходу. Се є рівночасно 
вихідна точка літної мореплавби по Атлянтийськім океані. Се є „брама 
народів” Канади, де сотки тисячів іміґрантів, що приїздять до Канади, 
стає вперве ногою на сушу, до котрої і і л и л и ,  покидаючи нужду, злидні
і ріжні переслїдуваня в „старім краю” , з надією найти в Канаді ма
єтковий добробут та горожанську свободу...

О Й , З О Р І ,

Ой зорі, скільки говорилось 
Про вашу Божую красу,
І скільки гимнів Вам співали 
Від найдавнїйшого часу.

І скільки бідних, безталанних 
На вас дивило ся в сльозах;
Мов ждали —  ось прилине щастє 
На сьвітлозоряних крилах!...

І серце вірити не хоче,
Щоб промінь ваш колись погас,
Що ви й тепер такі холодні 
Як люди, що довкола нас...

Княжна Я. Кочубеївна.
Київ, у маю, 1914. р.
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Піл портретом предків,
Стояла на гробі мужа, і дивила ся, як крутими суго

ловками поміж морем дозріваючого збіжа ішов її син на 
чолї невеличкого гуртка сільських парубків. Провадив 
їх до сусїдного міста, де збирали ся Сїчові Стрільці. 
Жваво, хоть мовчаливо, посував ся безоружний відділ і, 
на буйних филях збіжа, подібний був до човна, що пу
стив ся на розбурхане море.

Сільський поліцай в карпатськім селї вибубшое 
постанови війскових властий (1915. р.)

Чи потоне, гей чи не потоне?
Питане, підсунене чисто малярським вражінем, .ста

вало питанєм душі і опановувало ціле єство.
Чи потоне? Що станеть ся з ним, з її сином? Що 

станеть ся з ними, з тими молодими, загорілими хлоп
цями?

Знає кождого з них по імени, знає від маленької ди
тини. Прецїнь хрестило ся то в їх хатї, верещало див
ними голосами, як покійний муж водою маленьку головку 
зливав, і втихомирювало ся щойно тодї, як на руки взяла 
хрестна мама і закутала в теплий кожух.

А потім видала їх в церкві, кругловидих, чепурних, 
з довгим рівнопристриженим волосєм, що звисало над
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чолом, як над хатою стріха. А потім бачила їх майже що 
днини, як бігли до школи з книжечками в торбинках че
рез плечі. Як вони пустували по дорозі! Літом, мов жа
би у болото скакали, в зимні фшії ріки, а зимою повзали 
ся по леду на тих великих, з задертими носами чобітках. 
Ціле село було повне їх крику, їх хлопячої пустоти. А 
пізнїйше видала їх на роботах, з острими, блискучими 
косами, або з ціпами в руках.

Нині вони ідуть, ідуть кудись далеко, — Бог вість 
куди. На якісь незнані бої в якусь велику заверуху... на 
оборону вітчини. Жваво хоть мовчаливо ступають, а збіжа 
роблять їм місце, кланяють ся низко, і шелестять, немов- 
хотіли би сказати: „Кланяемо ся вам і дякуємо іменем 
нашої матери, рідної землі” І пливуть тії шепоти і по
клони, розливають ся все дальше і дальше по хлопських 
і попівських полях, аж до двірського широкого лану.

Видить їх добре, бо цвинтар на горбку, цілу околицю 
як на долоні видно, а ще з мужової високої могили.

Видить, як чимраз дальше і дальше відходить відділ 
хлопцїв-добровольцїв, а її син одинак на иередї.

Що? Може його не пустити? Може мала казати — 
одного тебе маю на сьвітї — не дам. Що? може мала пла
кати перед ним і нарікати, що смерть недавно забрала 
її мужа, а тепер хоче забрати 'і його, її одинака? Що? 
Може мала гладити буйну непокірну чуприну і цілувати 
біле чоло, що такий добрий і послушний, що матери са
мітною не кинув? А що було би потім, коли його товари
ші з боїв повернуть, буйні, загартовані, великі? Коли над 
їх чолами розгорить ся ясне зарево невгасаючої слави, 
коли слідом за ними лїтати-ме пісня, як птаха і сцівати-ме 
про їх героїчні подвиги-дїла? Чи не сказав би тодї син: 
„Мамо, ти мене позбавила моєї весни, ти мені велику 
кривду зробила!” Ні, не могла, навіть не пробувала його 
спинити. Най іде, най летить на стрічу долї, най бєть ся, 
най борикаєть ся з нею, на те він мущина! Який ate ща
сливий верне колись до неї, з того гуку, гамору, тріску, 
з тих димів і червоних заграв, мов з пекла... А як не верне?

Що буде, як не верне? — питала ся, припадаючи до 
могили мужа і поливаючи гіркими слезами ті квітки, що 
на ній вперве зацвитили.

„Господи, не карай мене так жорстоко! Не дай мені 
по сьвітї, мов на цвинтарищу ходити, не дай на гробі, мов
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струпішилий хрест стояти, а допусти до спільної роботи 
і смерть зішли на мене, як сон на очи спрацьованого 
женця — о Боже!”

Висе була недалеко приходства, як побачила дівчи
ну, що бігла їй на стрічу. „Матїнко Божа — Москалі! 
Наїхало їх тьма. Нарід втікає в ліси — падоньку! В нас 
також повне подвірє. Старші питають за їмосцею. Матїнко 
Божа!” — заводила безрадно.

Українські Сїчові Стрільцї.
Відпочинок у Великодну неділю на горі Маківці. 

(1915. р.)

їмость стояла хвилю, як чоловік, котрим закрутить 
вітер.

Не знала, що з собою зробити. Йти, чи втікати? Ку
ди?... Господи, як то всьо скоро стало ся. Там мужова не- 
поросла могила, там син відійшов на війну, а тут вже й 
вони. Як тії громи густо бють! Як їм устоятись і не впа
сти!

Повела рукою по чолі, як би хотіла мисли відігнати і 
сказала до перестрашеної дівчини: „Можеш загумінками 
втікати в лїс за людьми. Бувай здорова! Най тебе Бог 
має в своїй опіці'! Я йду.”

І пустила ся дальше, на приходство.
На подвірю іржали розкульбачені коні. Високі, кре

мезні, брудні салдати порали ся коло них. Другі крутили 
ся від стоділ до стаєн. Ціле подвірє повне було їх вересків 
і лайки. Лаяли ся здорово.
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На ґанку стояло кількох офіцирів. Перечили ся. Як 
побачили їмость, перестали. Роздав ся бренькіт остріг і 
шуршанб чобіт по камяних плитах.

„Приймете непрошених гостий?” — спитали,, як пі
дійшла до них. А один заговорив українською мовою:

„Здоровимо вас, панї матко, усїм добром та просимо' 
вашої гостини. їдемо здалека. Втомили ся” . Говорив глад
ко, кланяючи ся низко, не по війсковому, як козак у 
якій історичній драмі.

„Де сила, там і просьби не треба” — відповіла ко
ротко і відчинила двері до їдальної кімнати, що виходила 
на ґанок. „А ми вже і обід казали собі готовити — почав 
той самий по українськи. Вибачайте, що без ґаздині роз- 
порядили ся, але зголодніли ми, як вовки. Народ ваш вті
кає перед нами, мов перед заразою — не годен нічого 
роздобути. Не гнівайте ся!”

„Хибаж страшний вам гнів безборонної ланки? Ґаз
дуйте, як почали!” — і кинула на стіл ключі, а сама пій- 
шла крізь гостинну до нарожиої кімнати, в котрій любив 
пересиджувати її покійний муж.

Замкнула двері і повалила ся знеможепа на ліжко.
„Господи! як скоро надійшла тая буря! Ще недавно 

витав над селом божий мир. Земля зародила так буйно. 
Люди тішили ся, що будуть жнива, яких давно не бува
ло... І будуть жнива, буйні, кроваві жнива, як в пісни... 
Що почати тепер? Що їй почати?”

І всілякі иитаня, всілякі трівожні думки і сумніви 
обступили її товпою, крикливою, збентеженою, напрасною.

„Що почати?”
Чула, як у їдальни накривали до обіду, як непроіпені 

гостї голосно побренькували острогами і чарками. Чула 
крикливі і чванливі розмови, широкий сьміх, непристійні 
російські дотепи і затулила уши.

А тоді знов кинула ся до неї розгукана товпа сумні
вів, питань, трівожливих думок.

Аж з тої прикрої сутолоки виринув ясний, недавно 
бачений образ. Море дозріваючого збіжа і мов лодки на 
морі, гурток молодих хлопців. На передї її син. Прова
дить. На смерть, чи на славу? Хто знає?... Відходять. Вже 
лиш голови видно чепурні, лиш шапки, вже зникають на 
скруті. „Чекайте! Най надивлю ся нас вас! Не хочу ви-
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дїти більш нічого. Не хочу того образу стратити з очий 
ніколи!”

В тім, — як би її хто нагло по голові ударив. Голос
ний стукіт у двері.

„Позвольте, панї матко, до нас! Хочемо випити за 
ваше здоровле, як звичай велить. Не погордуйте нами!” 

Зірвала ся на рівні ноги і протерла рукою очи, мов 
би хотіла переконати ся, чи то сон, чи ява.
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Українські Сїчові Стрільці'.
Стрілецька стсжа під проводом ст. десятника Андрія 

Домарадського на горі Кливі (1915. р.)

На жаль ява, сумна і несподівана дійсність... Ітиг 
чи нї?

Серце казало: лиши ся — розум говорив: йди! Йди, 
бо пощо їх сердити. Сеж війна. Мстити-муть ся на тобі і 
на безвинних людях. Понищать родинні памятки, пустять 
з димом хату — знаєш, які се люди. Іди!

І хитаючись, мов по тяжкій недузі, перейшла гостин
ну та відчинила двері до їдальнї.

Крізь хмару тютюнового диму побачила червоні ли
ця, блискучі ґузики, розпалені очи. Котре ґузик, а котре 
око? — прийшло їй на гадку. Дивні, дїточі питаня, мов 
у горячцї.

В голові закрутило ся їй від сопуху перепочених тїл, 
запаху вина, від росийського юхту і московського квасу, 
котрим тамошні люди переходять на скрізь.

Оперла ся об одвірок, щоби не впасти.
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„Не гнівайте ся, що відвідали вашу пивницю — по
чав один з офіцирів. — Але знаєте, як казав циган? Тре
ба піднести сокиру, бо ще хто вкраде. Оттак і ми. Треба 
випити вино, бо прийдуть другі і випіоть. Одним словом 
війна!”

Стіл зареготав ся, мов би се був Бог вість який дотеп.
Мовчали.
„А ви-б, добродійко, да не були такі горді, щей пиш

ні” — приговорював Українець.
„Сїли-б між нами!”
„Воякам скучно за жіноцтвом. Надоїло-ж нам муже- 

'Ське товариство”.
„Де глянеш — хлоп і кінь”
Кождий докинув щось від себе.
Мовчала.
„Не думайте, що тільки ваші офіцири уміють поводи

ти ся з женщинами. Ми також люди образовані, з акаде
мією. Уміємо забавляти благородних женщин” .

Мовчала.
„Гай, гай! — почав Українець. — А поза тим гаєм да 

єще один гай... Не легка то річ війна. І нераз доведеть ся 
тобі щось таке зробити, що прямо, чорт зна що. Сам себе 
соромиш ся. От сказати-б — ми. Напали на чужу хату, 
казали різати чужих курий, впиваємо ся чужим вином. 
Цур тобі! Хиба-ж так годить ся?”

„Як думаєте” — відповіла коротко.
„Я думаю, що нї, але як треба, то треба. Ми-ж лю

ди. Хочемо зїсти, хочемо й повеселити ся, бо без того годі. 
Чоловік не камінь. Що — нї? Просимо-ж вашого виба- 
чіня”.

„Обійдете ся і без нього, панове”.
„Обійти ся то можна, але все якось веселїйше чоло- 

вікови, як знає, що ніхто на нього кривим оком не дивить 
ся. Не будьте-ж гнівні і розгостїть ся між нами”.

„Розгостити ся? Я-ж не в гостині', а в своїй власній 
хаті” .

„Простіть за вислів. У своїй — та ще в якій! Хата, 
як палата, а який сад. Я вже й гуляв по ньому і овочів 
кушав” .

„Славні овочі —  відізвав ся другий. — Особливо 
груші. Самі й розпливають ся в ротї. Хоть пальці лижи”.
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„Мій муж кохав ся в овочах, а я люблю квітки” — 
відповіла на силу.

„Сама благороднїйша пристрасть” — засьміяв ся 
командант, наливаючи собі і своїм сусідам по чарцї вина.

„Гарно у вас, нема що казати — гарно” — говорили 
офіцири розглядаючись по хатї і вказуючи крізь відчи
нені двері на село з новою школою, з мурованою читаль
нею, з великою церквою, з хатами розкиненими по зеле
них садах, мов на гарній картині.

Росийські вояки, полонені на горі Збуті стрілецькою 
стсжею, яку провадив хорунжий Андрій Ковалик. 

(1915. р.)

„Гарно! — повторив Українець, — а ми, сволоч про
клятая, пхаємо туди свій ніс не знати по що. От прямо — 
чорт зна що!”

„Самооблечительні міркованя- — відповів, грімко 
сьміючись, командант. Дїлать — не роздумувать. Випий- 
мо-ж, панове! За здоровле отсего дому, смаковитої їди, 
гарної посуди, одним словом усього. Гурра!”

Вино робило своє. '
„Але у вас справді неабияка мебіль. Старосьвітська”

— запримітив один з офіцирів, що меньше заглядав до 
шклянки, а більше розглядав ся по хатї.
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„Особливо інтересні отсї старі портрети, незцакомих 
старосьвітських жінок. Мов Богородиці' з якоїсь забутої 
сьвятинї. Дивлять ся на чоловіка так якось нїби ласкаво, 
а нїби зневажливо, що їй Богу, як би так така на улици 
так подивила ся, то не знав би що їй сказати. Чесне сло
во”.

„Се моя мати, бабка, бабки мати і так дальше. Похо
джу зі старого козацького роду” — заявила гордо.

„Тому й такі подібні до себе” .
„Такі горді” .
„Але дивує мене — почав командант — їх однако

вий одяг. Прецінь нема на сьвітї нічого більше змінливого 
над жіноче убране”

Жінки на портретах, що висіли довгим рядом дов
кола їдальні, були дійсно в тім самім уборі. Мали темно- 
зелений жупан, золотом обшитий мов у Мазепиної матери, 
ґорсет білим шовком в квітки вишиваний, на високій шиї 
шнурок великих перел, а на голові гарно жемчужену чіл- 
ку. В руцї тримала кожда ту Саму книжку до молитви, а в 
другій квітку, яку котра любила — троянду, або чорно
бривця.

„В нашій родині був такий звичай, що мати переда
вала отсей одяг своїй найстаршій доньці в день вінчаня. 
Донька портретувала ся, берегла маминого одягу і пере
давала його знова своїй найстаршій доньці. Так дійшло 
аж до мене”.

„А ви?”
„Я доньки не маю”.
„Лиш синів?”
„Лиш одного сина. Тому й завісила перли на тттию- 

Зарваницької Матери Божої, щоб сльози наші не лили ся 
на марне; а в отсїй родинній одежі покладуть мене у 
трумну” .

„То гарно — казав киваючи головою командант. Та 
навіть очень поетично” .

„Романтично! — підхопив другий. Мов на драмі в 
театрі. Я навіть був одного разу в Петербурзі...” — почав: 
оповідати, але командант перервав йому.

„Так ви кажете, папі, що у вас єсть син. Де-ж він 
тепер?”

„Пійшов до стрільців” — відповіла різко і випря
мила ся, мов би сей спомин додав їй нової сили.
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„Ага, до тих мазепинчиків, що то раді би кождого 
Москаля в ложцї води втопити”.

„Москалї нам байдуже. Вони такі, як і другі люди. 
Але московська система” .

„Позвольте, яка-ж се система?”
„Погана і ворожа до нас. Росия поневолила нас. За

брала нам нашу державну самостійність і хоче забрати

Дитина з окопів.
Підчас московської облоги Перемиш
ля австрійські жовнїри найшли сю 
дитину в здобутих від Москалів око
пах. Заопікували ся дитиною офіци- 
ри і назвавши її „М аґера” , віддали 

до сиротинця в Перемишли.

народну. Переслїдуе нашу мову і спиняє культуру. Хи- 
ба-ж ми можемо байдуже дивити ся на таку кривду і з 
вдякою цілувати тую руку, котра нас бє?”

„Поневолює — переслідує — зну-ща-єть ся” — го
ворив підохочений вином командант, протягаючи нарочно 
звуки. Стара українська пісонька. Та, позвольте, що ми її 
тепер не дамо співати. Хиба після війни, тай то на интттий
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„глас” А тепер вертаймо до сина. Куди вігі пійшов? Се 
для нас цікаво знати. А не меньше цікаво довідати ся, 
які то офіцири ворожої нам армії ночували перед кілько
ма днями в тім домі, кілько їх було, куди пійпіли і що го
ворили. Розумієте мене?”

Дивила ся на нього широко відчиненими очима.
,,Нї, не розумію”
„От бачите, діло звичайне, воєнне. Одні про других 

мусять знати, а від ваших людий нічого не годен довіда
ти ся. Втікають або брешуть”

„Здорово брешуть” — засьміяли ся гуртом. А один 
став оповідати, як йому наш селянин показав дорогу пря
мо в лабети ворога. Як би не припадковий ратунок, був 
би пропав.

„Одна собака бреше, а друга втікає — отеє вислїд 
вашої мазеиинської роботи. І тому дуже гарно подякуємо 
вам, коли зволите сказати нам дещо. Ви-ж женщина інте- 
лїґентна. Орієнтуєте ся в ситуациї. Ми готові випити на
віть єще одну фляшку отсего доброго вина за здоровлє 
останної хризантеми в отеїм старосьвітськім букеті” — 
кінчив, театральним рухом показуючи на їмость і на 
старосьвітські портрети.

„Значить ся — я мала-б говорити вам про рухи на
шого війска. Вам, що ідете на нас війной, вам ворогам 
нашого імени. Кажете, що ваші офіцири образовані люди, 
а разом з тим...”

„Просимо не кінчити гадки — просимо для вашого 
власного добра. Забуваєте, пані, які тепер часи... З нами 
по доброму можете всьо зробити, а по злому нічого. Добре 
слово кости ломить, каже стара пословиця. Коли скажете 
нам, куди ваш одинак повів отсей славний гурток збала
мучених парібчаків, то иішлю кількох моїх вояків і за
верну їх з дороги. Кажу їм з голови, чи з иншого якогось 
місця вибити отеї мазепинські дурачества і поверну вам 
сина, котрого ви так легкодушно вислали на певну за- 
гибіль” .

„Я його не посилала. Пійшов за голосом душі. А я 
йому в отеїй хвилині посилаю має материнське благо- 
словенє”.

Кілька пар вином замрачених очнії видивило ся на 
неї. А вона говорила голосно і грімко, зворушена до глу- 
бини серця.
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„Благословлю його на труди і муки, а коли треба — 
на славну невстрашену смерть. Най гине, як гинули пред
ки!... А вас, панове, прошу, щоби ви більше не звертали 
ся до мене з такими зневажливими бажанями. Прошу не 
забувати, що я Українка, мати Січового Стрільця, що на 
мене дивлять ся мої предки. І коли жінка, коли господи
ня хати має ще якенебудь право, так вимагаю від вас 
хоть крихітку пошани” .

Українська дївчина героїня.
Рузька Синюх, 11-лїтйа дївчина з Равщини, що носила воду для війска до 

боєвої лїнїї і, одержавши в ногу шрапнелевий стріл, стратила її та осталась
калікою.

Кілька пар острог бренькнуло, кілька пар запятків 
чоломкнуло ся під столом. „Раді служити” — відізвали 
ся гуртом.

„Ну, так, розумієть ся... — почав по хвилині коман- 
дант, — женщинам належить ся пошана. Але коли вони 
чемні, послушні, любязні, одним словом жешцини. Ко- 
ли-ж вони, в супереч своїй природженій вдачі і свому 
пасивному призначеню хочуть робити з себе героїв, попа
дають в зайвий патос, кричать і обстоюють при своїх ду- 
рачествах, то їх молена зневолити” .

Кров зашуміла їй в голові, як вода на лотоках. Зне
волити?! Вони справді' можуть її зневолити, навіть нагай
кою, вони-at з нічим не числять ся, тії наїзники, дикуни! 
Але як вони сьміють намовляти її, щоб добрЬвільно стала
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нікчемною, як сьміють підсувати саму думку такої пога
ної зради. Як вони сьміють?

Випрямила ся, підняла брови, підійшла до них і ки
нула мов кістку між собак одно-однїське слово: „Подлі!”

Меблї, чарки, стільці і портрети пійшли ходором по 
хаті, всьо знялось з місця, заметушило ся, кинуло ся в 
якийсь дикий, страховищний танець.

„Подлі, подлі, подлі!” — лунало з того круговороту.
*

❖ ❖
Коли вечером вороже війско відійшло з села і люди 

несьміло почали стягати ся до хати, дяк Сорока, старий 
і до родини покійного сьвященика сильно привязаний чо
ловік, побіг на приходство.

Хитали ся повідчишовані, побиті вікна, немов хоті
ли відірвати ся з завіс і втїчи до саду.

На сходах повно було нанесеного болота. Де-не-де 
червоні слїди крови.

Відчинив двері.
Під вікном в їдальні лежала їмость... Не жила...
Довкола поломані меблї, побита посуда.
Зі стїн дивили ся портрети.
Вечірні тїни сідали на них і жінки в жупанах, мов у 

Мазепиної матери, сїріли і темніли. Казав-бись убирали 
ся в жалобу. Тільки їх очи сьвітили ся якось яркійше — 
мов оживали.

Богдан Легший.

ПШЕНИЦЯ.
(До тих, що задирають ніс до гори).

Я бачив, ян пшеницю мили,
То щонайирасшеє зерно 
У воду тільки плись! —  якраз пійшло на дно,
Полова-ж гордая пливе собі по фили.

Привів мене Господь побачить і панів.
Мов простий чоловік там декотрий сидїв,
Другі, задерши ніс, розприндившись, ходили.
І думав зараз я, як тільки поглядів,
Що бачив, як пшеницю мили.

Евген Гребінка.
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Омелян Ревюк.

Славні подвиги німецького кружляка „Еіидена" 
і ливні пригоди недобитків його залоги.

— о —
{Н а підставі книжки Еміля Людвіґа: Die F a h rte n  de r Kmclen u n d  de r A yesha 

(Виправа „Емдена” і „Аеші” ).

^Написаної після оповіданя капітана-поручника і других членів залоги
„Емдена”.

„Емдеиова” слава і конець.

Хоч як велика анґлїйська фльота в порівнаню ,з німецькою, всетаки 
вона не дала тільки гїримірів геройських воєнних подвигів, що дала 
німецька. Межи кораблями німецької фльоти відзначили ся передівсїм 
«кораблі: „Ґебен” , „Бресляв” , „Емден” , „Карльсруге” і „Дрезден” . Най- 
славнїйший з них безперечно „Емден” Славний він не лише величиною 
служби, яку він спонив для свого краю, але також небувалими пригода
ми, які не лише товаришили йому від початку теперішної війни в Европі 
•аж до славного його кінця, ба навіть поза його’загибіль ішли за кілька
десятьма моряками, що через чистий припадок пережили свій корабель.

„Емден” починає свою кариєру.

Поручник з „Емдена” Ґіссінґ так оповідав:
—  Коли вибухла війна межи Німеччиною й Анґлїею, „Емден” круж

л яв  з німецькою ескадрою по китайських водах.
—  Ми з „Емдену” не знали нічого, куди ми маємо їхати, коли дня 

11-ого серпня 1914. року ми відлучили ся від ескадри і лишили ся 
-самі з углевим кораблем „Маркоманією” По дорозі „Емден” забрав 
трох офіцирів з німецьких торговельних кораблів і се показало ся від
так знаменитим помислом, бо нам відтак все було треба богато офіцирів, 
я к  ми брали в полон, або затоплювали кораблі, або як  ми обсаджували 
•який корабель своїми людьми і казали їхати за собою. Дня 10. вересня 
1914. р. появив ся на виднокрузі перший корабель. Ми його здержали. 
Показало ся, що се грецький волоцюга, чартерований в Анґлїї. На 
другий день ми стрінули корабель „Індус” , що плив з міста Бомбаю (в 
Інди ях). Він був приготований до перевозу війска, але ще не мав 
жадних жовнірів. Се був перший корабель, який ми затопили. Залогу 
жорабля перевезли ми на „Наркоманію” .

„Добре поінформовані”.

—  Залога „Індуса” питала ся наших моряків: „Я к зветь ся сей 
©орабсль?” Наші відповіли: „Емден” . —  „Не може бути!” —  дивували

12
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ся моряки з „Індуса4’, —  „таж  анґлїйські часописи писали, що „Емден” 
давно затоплений в боротьбі з анґлїйським кораблем „Асколдом!”

Затоплюване кораблїв стає привичкою „Емдена”.

—  Потім ми затопили „Ловат” , що був призначений для перевозу 
війска, а кораблеви „К абінґа” веліли їхати за собою. Чоловік скоро 
призвичаюеть ся до всего. По кількох днях ловлене кораблїв стало ся 
нашою привичкою. З двайцяти трох кораблїв, як і ми зловили, більша 
часть задержувала ся на перший знак, даний з нашої сторони. Як 
котрий корабель не ставав, ми давали сліпий вистріл. Тоді кождий вже 
задержував ся. Лише один з них, що звав ся' „Клен Метесен” , чекав, 
аж ми дали острий вистріл понад його перед і щойно тоді задержав ся 
та позволив затопити в морських глубинах те множество самоходів і 
льокомотив, як і він віз.

Як воно відбувало ся.

—  Офіцири з тих кораблїв звичайно були дуже чемні для нас і все 
спускали для нас шнурову драбинку. По кількох годинах вони все були 
вже на покладі нашого корабля. Офіцири нсраз з власної охоти облекшу- 
вали нам роботу, телеграфуючи, що корабель везе. Тоді наш командант 
порішував, чи затопити корабель чи казати йому плисти за нами. З ко
рабельного ладунку ми забирали все, що могло нам придати ся, а пере
дів сїм поживу.

Моряк плаче за своїм кораблем.

— -Анґлїйські офіцири і моряки звичайно добре користали з тих 
кількох годин, коли ми переносили все на наш корабель і замісць вили
вати горівки в море, виливали їх  у свою горло. Донесли мені раз, що 
капітан корабля, який ми щойно затопили, залляв ся сльозами з жалю 
по своїм корабли. Я і і і й ш о в  його потішити, але побачив, що він лише 
смертельно І І Я Н И Й .

—  Богато гірше поступали другі капітани, котрі зраджували своїх 
суперників, капітанів других кораблїв. Через таку щирість ми піймали 
так богато кораблїв.

—  Капітан одного корабля викрикував весело: „Богу дякувати, що 
нас піймали!” Він дістав був велику суму гроший за те, що відважив 
ся поїхати до Австралії, а ми заощадили йому більшу часть дороги..

Похорони кораблїв.

—  Погода звичайно була гарна і ми легко могли зносити ся зі 
спійманими кораблями. Ми їх  висаджували динамітом або стріляли до 
них зараз понад лїнїю води. Затоплюване тривало довше або коротше, 
залежно від того, чим корабель був наладований і де поцілив набій. 
Звичайно корабель перехиляв ся на один бік, аж поки вода не дійшла 
до коминів. Тодї він видавав зі себе послїдний видих диму і потопав 
скоро. Декотрий, діставши кулю вперед, зануряв ся передом у воду, а 
зад підносив ся високо понад воду, поки не потонув.
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Найбільший „прайз”.
—  Кілька днїв і і і з н ї й ш с  коло м іс т  Калькути (в Індиях) ми спій

мали найдорозший корабель з усіх, які ми затопили. Звав ся „Діпломет” 
Був він увесь повний чаю, вартости 10 мілїонів марок (2 і пів мілїона 
долярів).

Напад на Мадрас в Індиях.

—  Але тепер ми вже хотіли вибити ся з Бснґальського Замку 
(між Індійськими півостровами), бо ми довідали ся з часописий, що за 
„Емденом” шукають дуже пильно. Коло Ренґун ми подибали мандрівний 
норвеський корабель, котрий за готівку забрав від нас всіх наших

\ АГ V

Воєнний корабель „Емден”.

воєнних бранців. Пізнїйше другий невтральний корабель не схотів 
згодити ся на подібне предложенє і зрадив нас перед Японцями.

—  Дня 23. вересня ми доплили до Мадрас, плили просто до при
стани і задержали ся на 3 тисячі ярдів від міста. Потім ми острілювали 
збірники нафти. Три або чотири займили ся і червоною луною осьвітили 
місто. Англійські форти відповіли, але стріляли цілком не ціляючи.

—  Ще того самого дня ми спіймали два кораблі: „К інґ Ланд” і 
„Тімерик” . Через цілу ніч ми бачили луну із збірників нафти в Мадрас. 
Два дни пізнїйше ми об'їхали остров Цейлон і ще бачили дими з них.

„Лиш, коби угля!”

—  Все йшло добре, лиш одну ми журу мали, а іменно в „Наркоманії” 
вже не богато угля лишило ся. Одного вечера ми кажемо собі жартуючи: 
„Одної річи нам бракує, а то корабля з 500 тонами сьвіжого кардіфсько-
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го угля” На другий вечер ми його дістали. Віз його ,,Вереск” , просто з 
Анґлїї, новенький корабель, перший раз в дорозі. За ним пійшли скоро: 
„Р ібер ія” , „Ройл” , „Ґренд Понребел” , „Бенмор” , „Тройенс” , „Екс- 
форт” , „Ґрайсфейл” , „Сенкт Екберт” , „Чілкена” . Більшість з них ми 
затопили, лише з углем задержали. Корабель „Наркоманію” ми віді
слали, бо вже не мала угля і її незадовго спіймали Анґлїйцї.

Як німецький жовнїр вміє держати язик за зубами.

—  Потім ми поплили на полуднє. На однім острові кількох Анґлїй
цїв прийшло на поклад нашого корабля. Були се самітні селяни, що 
зносили ся зі сьвітом лише три місяці за посередництвом малих суден, 
що до них приїздили. Вони не знали нічого про війну, думали, що наш 
корабель —  се англійський воєнний корабель і просили нас, аби ми 
направили їм їх  моторові лодки. Ми не говорили нічого і запросили їх  на 
офіцирський обід. На хвильку вони стояли здивовані перед образом 
цїсаря. —  Се мусить бути німецький корабель? —  питають вони. А ми 
мовчимо далі. —  А чого ваш корабель такий брудний?— питались вони 
нас дальше, а наші жовніри лише плечима здвигали. —  Візьміть нам 
пару листів —  просили. —  На жаль не можемо; ми не знаємо, до котрої 
пристани заїдемо. І вони відтак пійшли, але за війну не довідали ся від 
нас анї слова.

НАЙБІЛЬШИЙ ПОДВИГ „ЕМДЕНА”

Як згинув росийський кружляк „Жемчуґ”.

—  З англійських часописий, забраних на спійманім корабли, 
ми довідали ся, що за нами йде горяча погоня. Наші палячі говорили 
нам, що угля не стане на довго. Ми порішили поплисти до Пенанґ, де 
ми сподївали ся застати два француські кружляки. Поїхали. Дня 28. 
жовтня 1914. ми виставили на корабли четвертий комин, який нам 
зробив такі знамениті прислуги. Видумав sce капітан, поручник Міке. 
Через сей комин нас всі брали за Французів або Анґлїйцїв.

—  Пенанґська пристань дуже трудна до приступу, бо лежить в 
довгім каналі. Не було що робити в день, треба було робити все досьвіта. 
Повного парою, без. диму, з погашеними сьвітлами ми зайшли до гирла 
каналу. Торпедова лодка, що була на стороні, спала здорово. Ми пере- 
плили попри її мале сьвітло. Перед нами показало ся щось чорного. 
„Се мусить бути воєнний корабель!” —  кажемо. Але се не був фран- 
цуський кружляк, як  ми спершу думали. Ми пізнали його, хоч се була 
ніч. Се був росийський кружляк „Ж емчуґ” Тут він лежав, спав як 
щур. Анї одної варти не було видно. Через се ми не мали богато кло
поту. З уваги, що канал був вузкий, ми мусїли бути дуже близко. Першу 
торпеду ми вистрілили з віддаленя 400 метрів. Опісля засинали ми стрі
лами залогу; пять бомб нараз. Настав на покладі вибух, а потім запа
лало коло корабля горіюче сяєво. По четвертім вистрілї іголумінь бухала 
високо. Перша торпеда влучила була корабель за низко, бо ми вистрілили 
її з дуже малого віддаленя, зате друга вже не зробила тої похибки. По 
двайцяти хвилинах слїду не було по корабли. Ворог вистрілив всего 
шість стрілів.
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Затоплене франкського протиторпедовця.

—  Але тепер вже стріляв другий корабель, котрого ми не могли 
бачити. Се був француський корабель „Д ’Ібревіль” і ми зараз звернули 
ся до нього. Кілька хвилин иізнїйше донесено нам, що надходить проти- 
ториедовець. Як би так найшов нас в такім вузкім каналі, ми пропали. 
Але ся вістка показала ся фалшивим алярмом. Се був малий купецький ко
рабель, що виглядав як  протиторпедовець. Він зараз показав свої хоруг
ви і поплив до берега. Потім донесено про другий. Сим разом була се 
француська ториедова лодка „Муске” Плила просто на нас. Се на все 
остане загадкою для мене, бо прецїнь вона мусїла чути нашу стріля
нину. Один офіцир з тої лодки, котрого ми пізнїйше витягнули з води, 
казав менї, що вони пізнали, що ми німецький корабель, як  вже були 
зовсім близко нас. Француський корабель держав ся добре, приняв 
битву, бив ся і потонув по трох наших вистрілах. Ціла боротьба з обома 
кораблями тривала пів години. Командант торпедової лодки стратив обі 
ноги по нашій першій сальві. Як побачив, що частина його залоги скаче 
з покладу у воду, він крикнув: —  ,,Привяжіть мене до щогли! Я не пере- 
жию сього, що Французи покидають свій корабель!” І дїйсно сей від
важний капітан пійшов на дно, привязаний до щогли свого корабля. 
Потім ми виловили у водї ЗО тяжко ранених моряків. Трох з них по
мерло зараз. Ми зашили їх в трибарвну француську хоругов і похоро
нили в мори з почестями, віддаючи по три сальві *для кождого.

Послїдна боротьба „Емдена” .

Про неї розказував Міке, капітан-Емдена” ось-як:
—  Дня 9. падолиста 1914. дістав я  приказ знищити стацию без- 

дротного телеґрафу на Кокосовім острові. Я відплив з „Емдена” , маючи 
зі собою 50 людий, чотири машинові карабіни і около 30 крісів. Лиш 
ми мали забирати ся до нищеня апарату, як  він донїс: „Позір, „Емден” 
близко!” Робота знищеня пійшла гладко. Телеграфісти говорили: „Богу 
дякувати! Ми були доси немов би під арештом в день і в ночи!” Тепер 
вже „Емден” телеграфував до нас: „Спішіть ся” Я спакував усе, але 
вже почув гук сирени на „Емденї” Спішимо на беріг. Бачимо на ко- 
рабли хоругви, що значить: „Підноси якор!” Біжимо як  божевільні до 
лодок, але „Емден” вже підносить боеву хоругов і починає боєвий 
огонь з гармат на своїм правім боцї.

—  Ворога ми не бачимо, бо його заслонює нам остров, але видимо, 
як його кулі вдаряють по водї. Щоби поплисти і дігнати „Емдена” , про 
се і бесіди нема: Ми можемо зробити лише 4 узли на годину, а „Емден” 
робить двайцять. Тож завертаємо назад до острова, вивішуємо хоругов, 
проголошуємо німецьке воєнне право, забираємо всю збрую, укладаємо 
на березі машинові карабіни на випадок, як  би ворог зачав прибивати 
до берега. А потім я  біжу знова дивити ся на битву. Зі стовпів води, 
які збивали в гору ворожі кулі, я  бачу, що ворог має 15-центиметрові 
гармати, отже більші від гармат „Емдена” Ворог стріляв скоро, але 
цїляв слабо. Се був австралійський кружляк „Сідні” .

— Як казали Анґлїйцї, котрі приглядали ся битві від самого початку, 
„Емден” скоро був поконаний. Його передний комин упав на поклад. 
За головною щоглою вдарило кілька бомб. Ми бачили там високу полу-
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мінь. Що дальше дїяло ся, я  не знаю, бо я  мусїв знов вернутись до 
надбережних укріплень. Як я  потім дальше глядів на битву з даху 
одного дому, „Емден” стояв.на мори у віддали 4 до 5 кільомстрів, ще 
в огни. Як він звертав ся до ворога, кулі відстрілили персдний машт. 
На ворожім корабли немов би не було жадної шкоди, але стовпи диму 
підносили ся з кождого місця, де поцілила куля. Потім „Емден” звернув 
ся на північ, а ворог за ним. А я  мусів стояти тут і скрегочучи зубами,
дивити ся та думати: „А най те------ ; „Емден” горить, а тебе там нема!”
Один Анґлїєць вийшов до нас на дах, зблизив ся до мене, поздоровив 
чемно і попросив: —  „Пане капітане, чи не схотїли-б ви заграти з нами 
одну партию теніса?” Оба кораблі, ще бючи ся, зникли за видно
кругом. Потім знова иоявив ся „Емден” , пливучи на схід, але вже бо
гато помалійте. Нагло ворог повною парою з’являе ся немов би зараз 
коло берега. Велика біла водна струя показала ся межи кораблями. Се* 
була торпеда. Я бачив, як  оба противники відплили, а віддаль межи 
ними ставала щораз більша. Нарешті вони розлучили ся і зникли в 
темноті. Боротьба тривала десять годин.

—  Як пояснили справу анґлїйські власти, телеґрафісти з острова 
Кокос, бачучи, що наближаеть ся „Емден” , подали бездротну телєґра- 
фічну вістку до Сінґаиоре. Ту вістку дістав також анґлїйський корабель 
„Мінотавр” і він передав її австралійському кружлякови „Сідні” . 
„Сідні” —  се дуже могучий корабель: він по короткій боротьбі загнав 
„Емдена” на мілину та затопив. Втрати в людях на „Емденї” виносили 
200 ладий. Капітан його, Мілер, вратував с я ,, хоч ранений, а англійська 
адміралїция в нагороду за славні геройські подвиги „Емдена” позволила 
капітанови і другим виратуваним офіцирам носити шаблї.

—  „Емден” не був великий корабель. Був він легким кружляком і 
мав всего 3.500 тон містоти. Був отже забавкою в порівнаню з велика- 
нами анґлїйської фльоти, як і часто мають по 20.000 тон містоти. Зору- 
жене його також не могло рівнати ся із зоруженем великих боєвих кора
блів, бо найбільші гармати, як і він мав, —  се було 10 чотироцалевих 
канон. За весь час своєї дїяльности, яка зачала ся аж в 5 неділь по 
виповідженю війни, „Емден” затопив 23 купецькі кораблі, межи якими 
були навіть кораблі о містотї 8 тисяч тон. Ті кораблі, затоплені „Емде- 
ном” за шість тижнів, мали разом містоти 70.000 тон, о т е  20 разів 
більше від нього. Вартість їх  всіх виносила понад 10 мілїонів долярів 
без ладунку. Тому не дивниця, що „Емден” став ся був для Анґлїї 
правдивою небезпекою на Індийськім океані.

МАНДРІВКА НЕДОБИТКІВ „ЕМДЕНА”.

На полоненім норабли.

—  |Ік  „Емден” зник з виднокруга —  оповідав дальше капітан, 
поручник Міке, —  я  постановив покинути остров як  найскорше. Я 
завважав у пристани трищогловий корабель „Аєшу” Рос, властитель 
корабля й острова, остерігав мене, що корабель тече, але я  зміркував, 
що він може нам придати ся. Ми скоро набрали на нього поживи на 8 
тижнів, а води на 4. Анґлїйцї дуже чемно показали нам, де найлїпша 
вода, дали нам одіж та начине. Казали, що се за те, що ми були „по
мірковані” і „великодушні” . Потім вони зібрали на памятку підписи від
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наших жовнірів, відфотоґрафували нас і піднесли потрійний оклик, я к  
ми відпливали. Був вечір, майже темно, як  ми відпливали. По короткій 
промові, по трох окликах „Гурра” , я  підніс воєнну німецьку хоругов на 
„цісарськім корабли „Аєш і” .

Подорож „Аеші”.

—  Хоч як  властитель ганив „Аєшу” , всетаки вона показала ся 
цілком незлим кораблем. Анґлїйцям на острові ми сказали, що пливемо 
до східної Африки. Опісля ми роздумали ся, що нам лишають ся лише 
дві пристани, до якдх ми можемо заплисти, а саме голяндські порти: 
Батавія на острові Джаві і Паданґ на Суматрі. Я вибрав Паданґ, бо 
знав, що там є німецький консуль і буду міг дещо довідати ся про 
„Емдена” , що буду міг стрінути німецькі торговельні кораблі, а до того 
„Аєшаг” там була незнана. Анґлїйцї казали, що за вісім днів можна 
заїхати до Батавії, тимчасом ми потребувли' 18 днів, щоби заїхати лише 
до Паданґ. Такий слабий був вітер. („А єш а” була вітрильним кораблем).

—  Ми мали на корабли знаменитого кухаря. Він втік з францусько- 
го війска. Зате води було дуже мало; кождий чоловік діставав лише З 
склянки на день. Як падав дощ, ми наставляли всяке начинє на по
кладі і розвішували головне вітрило, аби ловити дощівку. Ціла залога 
ходила гола, аби щадити біле, яке розпадало ся на кавалки. Одна бритва 
голила всіх моряків. Цілий корабель мав один однїський гребінь 
дорогоцінний.

В невтральній пристани.

—  Наконець дня 26. падолиста 1914. ми прибули під Паданґ. На
проти нас виїхав корабель, аби довідати ся про наше імя. Але імя 
нашого корабля було замальоване. Корабель знов підплив вечером. Я 
нагнав всю залогу до кают, а сам походжаю по покладі як  самітний 
моряк. Через свій бездротний телєґраф чужинець зрадив ся, хто він 
такий. Була се голяндська торпедова лодка „Л ін” На другий день я  
був вже на голяндських водах, отже підношу воєнну хоругов. Тепер 
„Л ін” йде цілою силою пари на нас. Як він переїздить попри нас, я  
уставляю всю свою залогу в ряд на покладі і віддаю уклін. „Л ін” від
повідає на поздоровлене. Потім я  удав ся на поклад „Л іна” і пояснив, 
чого хочу. Командант заявив, що я  можу заплисти до пристани, але, чи 
буду міг виплисти, він не знає.

Клопіт з Голяндцями.

—  Показало ся, що Голяндцї хотїли полонити „Аєшу” . Радили її 
капітанови здати ся спокійно. Казали, що японські й анґлїйські воєнні 
кораблі кружляють по мори. Але німецькі жовнїри воліли впасти в руки 
ворога ніж о стати ся в невтральнім полоні. Міке показав на машинові 
карабіни, даючи тим до зрозуміня, що не піддасть ся добровільно і 
зажадав, щоби йому позволено набрати на корабель води, поживи й 
одежі. Йому відповілц, що може набрати всего, що мали передше на 
корабли, але не може набирати нічого, що збільшує боєву силу корабля. 
Перша річ, про яку думали моряки з „Емдена” , була одїж, але голянд
ські власти не дозволили їм взяти анї одежі анї навіть щіточок до
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зубів, бо сс після їх  гадки могло би збільшити боєву силу. Не позволено 
нікому виходити з корабля без нозволеия. Лише по довгих короводах 
позволено німецькому консулеви підплисти до корабля і розмовляти. 
Дня 28-ого падолиста вечером поплили ми дальше.

Конець „Аєші”.

—  Два тижні ми потім блукали по мори. Погода була спокійна, то 
знов падав дощ. Наконсць на виднокрузі появив ся тягаровий корабель. 
Він побачив нас і великим закрутом звертаєть ся до нас. Я видаю 
розкази: „Приготуй ся до битви” . А тут один наш офіцир пізнає, що се 
німецький корабель „Чойзінґ” Корабель вивішує німецьку хоругов. Я 
стріляю пару ясних ракет і пливу усїми вітрилами до него. „Чойзінґ” 
се був прибережний корабель, що пливав межи Гонґконґ в Китаю а 
Сиямом. Він був в Синґапоре, коли вибухла війна, наладував .угля і 
поплив за „Емденом” , але мусів вернути ся до Паданґ, бо угле заняло ся.

—  Велика була наша втіха. Я зібрав всіх своїх людий на поклад і 
уставив їх до перегляду. Бідаки не мали на собі навіть дранки. Як мати 
нас родила, так ми стояли в ряді і підняли тричи оклик на честь ні
мецької хоругви на „Чойзінґу” Пізнїйше моряки з „Чойзінґа” говорили 
до нас:. „Ми не могли нїяк зміркувати, що се значить, що ті здоровенні 
голяки підносять оклики!” Море було дуже бурливе і ми мусїли чекати 
два дни, заки ми могли зачати переносити ся на „Чойзінґ”

—  Се було дня 16-ого грудня 1914. рано. Тогосамого дня пополуд- 
ни ми затопили „Аешу” , котра служила нам вірно через 6 тижнів. Ми всі 
були з неї вдоволені і нам жаль було, як  вона потопала. її вітрила були 
такі старі, що скорше чи пізнїйше мусїли би були розпасти ся на кусні і 
тому ми мусїли її покинути.

—  Але пійшла на дно, як  належить ся. Ми вивертіли в ній дїру. Во
да помало наповняла її, корабель спровола занурював ся у воду, а потім 
нагло пірнув. Се був найсумнїйший день з цілого місяця. Ми попрощали 
„Аешу” трикратним „Гурра!”

„Чойзінґ” мав 90 метрів довжини, йшов зі скоростию 9 узлів на 
годину, а деколи лише 4. Капітан його і Міке порішили плисти до 
пристани Аден в Арабії, бо сподївали ся там дістатись на зелїзницю, 
яка їх  завезе до Туреччини.

Попід ніс Англичан і Французів.

—  Дня 7-ого січня 19-15. р. межи 9-ою і 10-ою годиною рано ми 
пересунули ся через Перімський пролив (межи Африкою а півостровом 
Арабії). В проливі було повно анґлїйських кораблів. Ми плили здовж 
африканського иобережа, попри самий анґлїйський корабель, що за
кладав підводні каблї. Се моя найбільша приємність. Які Анґлїйцї бу
дуть люті,—  гадаю собі —  як  довідають ся, що ми так гладко перейшли 
попри Перім. На другий вечір ми побачили кілька сьвітел над водою. 
Ми думали спершу, що се пристань в Годейдї. Але скоро ми обчислили, 
що се не можливо, а над ранком ми побачили дві щогли і чотири 
комини: Се мусить бути француський збройний кружляк. Я дав наказ 
виплисти на повне море, а вернути ся в ночи. Так було слідуючого дня і 
слідуючої ночи.
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Готові бити ся з Арабами,

—  Потім ми спустили чотири лодки на воду при сході сопця на очах 
нічого не підозріваючих Французів. Ми причалили до берега. Кількох 
Арабів прийшло до нас і ми довго пробували порозуміти ся з ними, 
заки Араби зрозуміли, що ми Німці. Доходило до того, що ми показували 
їм свої машинові карабіни і корабель, грозячи, що будемо бити ся. На 
щастє один з них зрозумів, що значить слово „Джерменс” і тодї ми вже

• скоро полагодили справу. Все пійіпло з того, що ми навіть не знали, чи 
Годейда ще в турецьких руках, чи вже занята ворогом.

Триюмфальний похід недобитків „Емдена”.

—  Незадовго прийшли сотки Арабів і забрали нас до Годейди, де 
турецькі жовніри привитали нас яко союзників і приятелів. Зелїзницї 
очевидно не було, але ми дістали запевнене, що можемо спокійно перейти 
край. Тому я  дав в ночи „Чойзінґови” знак червоними сьвітлами, аби 
відплив, бо ворог близко. Зібравши всї інформациї, ми постановили 
пійти в гори в середину краю, де наші жовніри, котрі перебули фебру, 
могли-б прийти до сил. На іменини цісаря ми відбули велику параду з 
турецькими війсками —  під носом Французів —  і тогосамого дня виїха
ли з Годейди.

„Чи маю хрест?”

Дня 7-ого мая 1915. р. прибула каравана моряків з „Емдена” до 
турецького міста Дамаску, що лежить яких 200 кільометрів на північ
ний схід від Єрусалима. Німецька кольонїя була повідомлена про їх  
приїзд. Коли кореспондент німецької часописи „Берлїнер Таґеблят”  
прийшов до капітана, поручника Міке, що лише зліз з верхоблюда, і 
спитав його, чого хоче, чи купелі чи ренського вина, капітан відповів: 
„Ренського вина” і зараз спитав ся: „А чи я  дістав хрест?” Коли дові- 
дав ся, що він дістав зелїзний хрест першої кляси і баварський та 
саський ордер, радість його не мала границь. Коли над'їхала друга ка
равана, Міке підійшов до своїх моряків і сказав: „Діти! Ви всї дістали 
хрести, а ти, Ґіслїнґ, маєш також баварський ордер!” —  Гурра! —  за
лунало з грудий усіх жовнірів. Пійшли взаїмні желаня.

—  Діти, тут рай! Ходіть сюди, тут пливе шампанське вино! І тут 
вже є правдива зелїзниця!

Три дни вцтали і гостили Німці і Турки в Дамаску недобитків а 
„Емдена” . Дня 10-ого мая 1915. р. всіли моряки „Емдена” на замаєний 
зеленю, цьвітами і хоругвами зелїзничий поїзд і відї’хали через Туреч
чину до Німеччини. Був се маленький відділ, що з „Емдена” поплив на 
Кокосовий остров нищити стацию бездротного телєґрафу. Лише трох 
бракувало межи ними, трох, котрих тіла поховали товариші в горячих 
пісках арабської пустині.
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Кілько мов знаєте?
Як знаєте лише українську мову, то зрозуміє вас 40 мілїонів 

ліодий. Можете перейти цїлу Україну: від Карпатських гір на захо
ді по Кавкаські гори на сходї наших земель; або від Чорного Моря 
на полудни до ріки Припетї на півночи. Загалом зрозуміють вас на 
українських землях, що простягли ся на 850 .000  квадратових кільо- 
метрів, в областях рік: Дністра, Бога, Дніпра і Донця. А вже як  
пійдете з української зсмлї: на полуднє між Румунів, або на полуд- 
нений захід між Мадярів, або на захід між Словаків, або на північ
ний захід між Поляків, або на північ між Білорусів, або дальше на 
північ, північний схід і схід між Москалів і вкінци між Калмуків, 
Ііірґізів  і Татарів на полудневім сході від українських земель, то анї 
вас не зрозуміють тамошні мешканці анї ви їх.

Колиж окрім української знаєте ще й польську мову, то можете 
йти на північний захід понад Вислу і ще вас зрозуміє 20 мілїонів

• людий. Тоді ви можете казати, що вас розуміє 60 мілїонів людий.
А коли окрім української і польської мови знаєте ще й москов

ську мову, то можете іти далеко на північний схід і на схід, спершу 
областями рік Дону (не цілого), Волги, Двини і Пєчори в Европі —  
і Урала з полудня та Оба, Єнїсея, Лєни й Колїми на півночи в Азиї. 
Вправдї на дальших землях в Азиї живудь не лише Москалі, але ще 
около 140 ріжних племен і там треба би знати не лише московську 
мову, але і мови тих племен, щоби розмовити ся, одначе ліпше не 
знати тих мов тай і не бачити сих племен. В кождім разі, як  ви 
знаєте окрім української й польської мови ще й московську, то вас 
зрозуміє ще понад 60 мілїонів людий. І тоді ви можете казати, що 
знаєте мову 120 мілїонів людий. (

А як  ви окрім української, польської і московської знаєте ще 
німецьку мову, то ви можете вибрати ся до західної Европи в німецькі 
землі —  в Австриї, Німеччині і Ш вайцарії; дальше з тою мовою мо
жете перейти цїлу західну Европу, бо всюди там вона знана; можете 
з тою мовою дати собі раду і ще дальше —  пів сьвіта перебудете і з 
німецькою мовою не пропадете. А в кождім разі зрозуміє вас ще 120 
мілїонів Німців, що живуть на німецьких та чужих землях, де мають 
силу, вплив і значінє. Тоді ви можете казати, що вас розуміє 240 
мілїонів людий.

Колиж окрім української, польської, московської і німецької зна
єте ще й англійську мову, то можете вибрати ся до Анґлїї в Европі; 
можете жити в північній Америці; можете поїхати до Індий (в по
лудневій А зи ї) ; можете подорожувати по англійських кольонїях в 
Африці; можете загостити і до Австралії, —  всюди розмовите ся. 
Одним словом —  можете об’їхати майже цїлу земську кулю, або —  
як  то кажуть —  цілий сьвіт, і скрізь дати собі раду. А в кождім 
разі зрозуміє вас 160 мілїонів людий по широкім сьвітї, котрі го
ворять анґлїйською мовою і котрі тепер, як  то кажуть, трясуть сьві- 
том. А тоді ви можете казати, що знаєте 5 мов, або, що вас розуміє 
40 0  мілїонів людий, а таксамо ви розумієте їх.
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Знати тих 5 мов, значить мови 400 мілїонів людий землї, ви- 
старчило би для найбільше сьвітового (такого, що їздить по сьвітї) 
Українця чи члена иншої нациї. В цілім сьвітї дав би собі раду, бо де 
не знали би одної мови, то знали би другу. Одна лише мова могла би 
йому придати ся, а то мова еспанська (говорить нею 60 мілїонів 
людий), коли би хотїв їхати до полудневої Америки, де та мова е 
пануючою. Тоді він би знав 6-ту мову і розуміло би його 460 мілїо
нів людий.

Іїолиж би знав ще і француську мову (якою говорить 40 мі
лїонів людий), то знав би 7-му мову, а розуміло би його вже 500 
мілїонів або пів мілїярда людий. (Се значить: майже трета частина 
цілого населеня земської кулі, яке виносить понад півтора мілїярда 
голов).

Таких сьвітових людий, людий, що їздили би по цілім сьвітї, є 
небогато, а вже цілком мало між Українцями. Коли Українцям треба 
знати більше мов, то передівеїм тим, що займають ся наукою або 
політикою, щоби могли використати чула скарби духа для свого на
рода. А загалови —  вистарчить знати свою рідну мову, але не лише 
в слові, а також в письмі і в читашо, а вже як  знають доб^е свою 
і при її помочи богато навчили ся, не зашкодить вчити ся і чужих 
мов, бодай одної або двох.

Тим Українцям, що їдуть до Америки, до Злучених Держав або 
Канади, треба знати англійську мову. Ті, що • вже є на вільній аме
риканській землї, переконали ся, яке велике зиачіне має знане ан
глійської мови.

Але по теперішній війні і в старім краю відносини можуть так 
змінити ся, що Українці переконають ся, як  добре е знати також чула 
мови. Передівеїм може бути тїснїйша економічна (господарська) спо
лука з Німеччиною і коли Українці кинуть ся падко до економічної 
працї, то будуть мусїли знати або користати з того, що вл^е знають 
німецьку мову.

Зноваж молсе і ціла Польща для горожан Австро-Угорщини буде 
стояти отвором, отлее і для Українців, що будуть під Австриєю. Тоді 
вони скористають з того, що Поляки їх силою навчили польської 
мови і скажуть собі, що нема нічого злого, аби на добре не вийшло.

Але при тім всім завеїди треба одно тямити: не забувати своєї 
рідної прекрасної української мови, мови, якою говорить і співає 40 
мілїонів людий на прекрасній Україні. Тай і то ще мало —  лише 
не забувати; треба ще й учити ся. Учити с'я треба своєї рідної мови, 
так, так —  треба вчити ся. Наша мова є дуясе богата і красна, але 
щоби її пізнати і добре знати —  треба вчити ся. Ніхто жадної мови 
не молсе знати, як  не вчить ся. Москаль своєї мови учить ся найбільше, 
а влее ніхто не вчить ся так богато і так пильно своєї рідної мови 
як  Анґлїєць. Тому він і знає її добре і шанує і любить. Уважає він: 
її своїм добром, набутим по батьках та здобутим власного працею і 
здатностю, —  своїм найбільшим добром.

Таксамо мусить бути і в Українців, а тоді вони стануть на рівні, 
з уеїми висококультурними нациями.
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С Ь М І Х О В И Н К И .
— о—

ЗЕЛЕНИЙ ДУБ.

(Сьміховинка, з росийської України).

Сїв батько з двома синами обідати у лїсї. Посідали під дуб та 
взяли в руки ложки їсти борщ, який щойно принесла мала донечка.

Покушав один син, попік ся, але не каже того, а замовляє чим 
иншим.

—  Але то дуб як  грім! —  каже!
Покушав другий син тай знов попарив язик, але не показує того, 

тай каже:
—  А який зелений!
Батько, задививши ся на дуб, як  не махне цїлу ложку борщу в 

рот, —  аж підскочив тай каже:
—  А бодай ви, дїтоньки, на тім дубі повисли!

------о------

БАТЬКО І СИН.

(Сьміховинка, з росийської України).

В будний день зайшов батько зі сином до коршми горівки нали
ти ся. Засиділи ся в коршмі таки добре тай випили немало.

Випивши, ідуть оба домів, обнявши ся, тай колишуть ся немов 
на весїлю.

—  Ґаздуємо ми, тату, —  каже син —  бодай чорт нашого батька 
лоґаздував!

—  Чийого, сину, батька? —  питаєть ся старий.
—  Та як  вам жаль, тату, свого, то нехай буде мого! —  каже син.

----- о-----
В І Й Т .

Раз вибрали собі люди війта. Був він добрий чоловяга, але як 
ютав війтом, то дуже згордів, —  так, що й приступити до нього 
було годі.

Раз сидить він на лавці під своєю хатою (там був і уряд гро
мадський), аж дивить ся, а тут хтось їде селом. їде просто, минає 
зій та  і навіть оком не кине в той бік.

Се вже розлютило війта. Кличе наймита.
—  Стефане, каже, біжи мерщій за тим подорожним тай питай ся 

його, що воно за птиця така їде через моє село!
Кинув ся хлопець миттю доганяти подорожного. Біжить, біжить 

і  кличе:
—  А гов, станьте но!
—  Чого тобі треба? —  питаєть ся подорожний, спинивши коні.
—  Та наш новий пан-війт звелів вас спитати ся —  каже хло- 

лець, —  що ви за птиця така сюди їде!
—  Скажи свому новому війтови —  озвав ся подорожний, —  що 

і  ти дурень і війт дурень!
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Вернув ся хлопець ще задиханий, а війт питає:
—  А що?
—  Та то якийсь знакомий! —  каже хлопчина.
—  Як? —  здивував ся війт.
—  Та так: і вас знає і мене знає! —  повідає наймит, відсапуючи.
—  Як же він знає? —  питає війт дальше.
—  Та казав, що і ви дурень, і я  дурень! —  відказав хлопець. 
Замовк війт і з того часу нікого не питав ся.

Борис Грінченко.
----- о-----

КРАСНА ДЇВЧИНА.

(Сьміховинка, записана на Україпї).
Гриць: А та дївка у Терешків, гарна?
Василь: Була би гарна, але що-ж! На її лици чорт 7 кіп гороху 

змолотив, а тепер на нїм хиба хрін терти!
Гриць: Ой, лишенько, яке страховище! Так від неї нічю й пе

релякать ся можна?!
Василь: Не треба й ночі! Вона днем як  вигляне у вікно, то наші 

-собаки три дни брешуть! А один пес, як  добре на неї придивив ся, так 
і  сказив ся!

Роберт Ленсінґ,
теперішний мінїстер заграничшіх справ 

Злучепих Держав.
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Громадська управа землею.

Земельний устрій в Росиї замітний одною особливосте, свого рода
—  комунізмом. G се т. зв. „мірское землевлад'Ьніе” —  громадська упра
ва або володіне землею; значить, що ціла земельна посілість в громаді 
творить одну цілість, яка належить до цілої громади (мірт>), котра нею 
управляє і роздїлює частями між громадян-односельчан, за що стягає 
податки і разом платить урядови. Звичайно громади роздїлювали управ- 
ну землю що кілька літ, а пасовиска, ліси, ріки, стави оставляли ся для 
спільного ужитку. Притім старали ся громади, щоби розділ переводжено 
справедливо так, щоби не було покривджених. В той спосіб не було 
нї богачів нї бідних. Котрий же селянин уміло господарив та приспорйв 
собі гроша, то міг набути землі хиба з поміщицьких або царських дібр, 
бо громадської землі не мож було нї продати нї купити. В той спосіб 
могли одиниці розбогатїти, але все таки в громаді були вони рівні, бо 
громадської землі мали однаково з другими. А зректи ся сеї землі не 
могли, бо зараз тратили всї громадські права і коли би навіть були пе
реселили ся в иншу околицю, то там також мусїли би стати ся такими 
самими спільниками-громадянами і лише тодї осягнули би громадські 
права. Впрочім, таких богатїючих та купуючих землю було не богато. 
Найбільше було, що не рушали ся з громадської посїлости.

Такі громадські управи землею були передівсїм в цілій Великоросиї, 
потім почасти на Білоруси... На українських землях сього устрою нема, 
лише в нових посїлостях в таврийській і херсонській Губернії, де по
селили ся українські селяни щойно в 19-ім столїтю; впрочім на цілій 
Україні індивідуальна приватна власність.

Відки взяв ся громадський устрій?

Росийськими громадськими управами землею одушевляли ся деякі 
славянофіли, московські народники та социялїсти. Славянофіли задивля- 
ли ся на сей земельний устрій як  на якусь специяльно славянську еко
номічну структуру; московські народники як  на специяльно московську; 
а социялїсти як  на одну з комуністичних форм.

Але сей погляд вже збитий. Показуєть ся, що сей устрій штучно- 
накинений. Сей порядок заведено щойно у 18-тім столїтю. А прийшло- 
до сього в такий спосіб: Петро Великий неревів податкову реформу, 
зносячи плачене податків від кождого господарства, а заводячи подуш
ний податок, значить від кождої мужеської душі в родині, що попала 
у спис так, що господарі мусїли платити і за ледви народивших ся і за 
малолїтних і за старців і за калік і за божевільних, а навіть за помер- 
ших, коли вони ще були у списі з того року, який зладжував дідич і стя- 
гас сам з селян податки. Ся реформа спричинила велике лихо, бо госпо
дар, що мав мало землі, а велику сїмю (іменно мужеського роду), мусїв; 
платити високий податок, а сей, що мав богато землі, а малу сїмю, пла
тив малий ттоїїаток. І так сей перший терпів кривду, а другому легко 

ти дурень і війт дурень: -чаги на те росийський уряд завести нову
н  в радикальний спосіб, в чисто соция-
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лїстичнім напрямі. Уряд видав того року інструкцию, якою знїс при
ватну власність на селянську (хлопську) землю, а запровадив загаль
ну, громадську власність, а властиво державну.

Такий земельний устрій в Росиї остав ся але до недавної революції 
з 1905 р.

Суспільно-політична кріза.

Вже давнїйшими роками росийське правительство замітило небез
пеку для держави з тої комуністичної управи землею. Як де громади 
мали подостатком землі, там був спокій, але де землі було обмаль, там 
приходило до хлопських заворушень, часом дулее острих і кровавих. Ці
ла громада привязана до одної области землї, а коледій еїмї припадає 
така мала частина, що хиба з голоду гинути. А до того через зріст на- 
селеня частки малїють. Яка тут рада? Ціла громада домагаєть ся землї, 
передівеїм найблизшої, панської. Голод на землю росте щораз більше. 
Правительство починає придумувати способи заради лихови. Наперед 
отворено кольонїзацию Сибіри, де давано кольонїстам безплатно землю. 
Се зменьшило трохи голод на землю. Для безземельних московських се
лян представляла сибірська земля ще певну стійність, але .український 
селянин з полтавського чорнозему і чути не хотів про. піскову і гористу 
землю в зимній Сибіри. Поселяли ся ще Українці лише в Акмалїнській 
й Усурийській области Сибіри. Другим способом заради недостачі землї, 
який опісля придумало правительство, було основане „Крестянського 
Банку” , який розвинув вельми простору діяльність в цілій державі. 
Скуповує поміщицькі добра і парцелює між селян на сплати. Сей банк 
іменно прискорює затрату польських земель на закордонній Україні. 
Крім того парцелює „Крестянський Банк” також і царські землі, зви
чайно найгірші, по розмірно високих цінах.

Се зменьшило потрохи голод на землю у селян на Україні, але у 
Великоросиї і на Білоруси мало що помогло, особливо задля громадської 
управи землею, яка  вязала руки всім господарям. Тому то невдоволенє у 
московських селян росло, заворушеня повторяли ся безнастанно. , ,Земля”
—  се був наймогучійший клич; за неї ішли селяни до боротьби на жите 
і смерть. А рівночасно був сей клич найнебезпечнїйший для держави 
тому, що громада в кождій боротьбі виступала ціла, нероздільно, яко 
одиниця, що управляє усею землею. Ся небезпека виявила ся особливо 
в часі революції в 1905 р. Правительство побачило, що вистане ки
нути в громаду клич: „землї!” і цілий „м ірь” збитою масою іде у бій. 
Солідарність громадян в боротьбі була неначе санкціонована загальною 
громадською управою земель (окрім посїлостий дідича, які власне се
ляни яко громада бажали загорнути).

Правительство знайшло ся безрадне.

Ратунок.

На ратунок прийшов час по революції. І знова в радикальний спо
сіб. Правительство Столипіна в 1906 р. перевело в думі закон про зне
сене громадської управи землею.

Предкладаючи сей закон до ухвали, мало росийське правительство 
три цїли на меті:
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1) Відібрати поступовим партиям аґітацийний знаряд. В часі ре
волю ції —  як  звісно —  всі поступові партиї, навіть кадети, голосили 
социялїзацию і националїзацию землі; домагали ся переміни всеї при
ватної власности на державну і передачі громадам під управу, разом до 
сеї землі, яку вже громади мали. Сей клич дуже принимав ся серед 
селян і за ним ішли вони з елементарною силою. Тепер же усунена 
сама основа сій пропаганді.

2) Розділити селян. При громадській управі виступала все ціла 
громада яко одна цілість солідарно і карно. До сеї солїдарности спонуку
вали її спільні інтереси: однакова дотеиерішна доля уеїх громадян і 
бажане полїшити її. Лучили їх також спільні податки, як і громада стя
гала з кождої загороди і разом платила; громада також ціла перенимала 
обовязки за тих селян, що не всилї були їх виконати (кругова пору
к а ) . Тепер же, при приватній власности і свобідній продажи її —  селяни 
розділені на богатих і бідних, між котрими задля відмінних економіч
них інтересів починають ся щораз більша ворожнеча. Про якунебудь 
спільну акцию цілої громади тепер вже нема бесіди.

3) Змсньшити голод на землю і прискорити диференцияцию сіль
ського населеня та пособити веденю інтензивної’ хліборобської госпо
дарки.

Успіхи земельної реформи.

Для знесеня спільної управи землею утворив уряд комісиї земель
них уладжень в 452-ох повітах 47-и Губерній європейської Росиї.

Недавно появив ся звіт зі стану праць тих комісий, який оголо
сило державне інформацийнс бюро. Реформа має обняти 126 мілїонів 
десятин землі (десятина має меньше більше тільки само що гектар, 
гектар має 1 і %  м о р ґа ) ; з тих 126-ти мілїонів 86 прц. землі є гро
мадської, решта царської родини. За пять літ, т. є. від 1907 р. до кінця 
1911 р. наплинуло 2 ,653 .202  поданя селян о наділене земельною вла
сносте. Зовсім подрібні проекти поділу землі викінчено в тих 5-ти ро
ках для 46.875 громад, як і числять 1 ,327 .322  доми (родин) і 12 ,402 .- 
825 десятин землі (ледви 10-та часть всеї землі, призначеної для иере- 
веденя реформи).

Скількість довершених робіт побільшуєть ся щороку. І так покін- 
чено вже цілком міренє і передано селянам пляни таких просторів:

в році: десятин:
1907 148.834
1908 588.507
1909 1,913 .948
1910 2 ,372 .005
1911 3,043 .745

разом 8,067 .039  десятин
З того передано вже селянам під управу 5 ,158 .170  десятин (523. 

408 го.сподарам).
Земельним кош сиям приходить в поміч також „Крестьянскій 

Банк'ь” , котрий між нових самостійних господарів парцелює поміщицькі 
і царські посїлости, на що дає їм позички. Доси продав „Крестьянскій
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Банк-ь” новим самостійним госнодарам землї за поверх 32 мілїони руб
лів, пересічно по 100 рублів за десятину. Крім того уділив сей банк за 
5 лїт 132.078-ом  господарам на побудоване будинків около 20 мілїонів 
рублів позичок і запомог. Крім того около 50.000 господарів банк на
ділив безплатно або продав їм по дешевій ціні будівельного дерева.

Старинний мур в Царгородї (Константинополі!), столици Туреччини, 
служить для водопроводу до східної части міста.

Зазначимо ще, що на продаж задля довершеня сеї великої зе
мельної реформи призначено в тих 126-ти мілїонах десятин землї около 
20 мілїонів десятин посїлости царської родини. Се сама гірша земля, 
за яку царська родина одержить около 2 мілїярди рублів (5 мілїярдів 
кор.). —  Всеї землі в Росиї має царська родина 4 2у2 мілїона десятин, 
а царських удільних дібр є в Росиї несповна 8 мілїонів десятин, (з
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яких ледви четверта часть віддаеть ся в аренду, а решту управляєть 
ся урядово; приходів з усіх удільних дібр царя є річно коло 20 мілїонів 
рублів).

Які наслїдки реформи?

Росийський уряд вповні осягнув головну ціль, яку собі витичив 
сею земельною реформою, іменно —  розділити дотеїгерішну одноцїльну 
громаду й усунути революцийну пропаганду зі села. Тепер повстали в 
селі —  як  ми вже висше сказали —  богачі і бідаки, які взаїмно побо
рюють ся і мають вже домашних ворогів, а не потребують глядати аж 
в уряді. Такі селяни, що вже і перше мали якийсь приватний маєток 
або що мали дещо гроший або бодай трохи сприту, ставши тепер само
стійними господарями, почали у инших безрадних, особливо таких, що 
мали численну сїмю, скуповувати ґрунти, як то кажуть, за пів-дурно. 
Бідаки, раді, що можуть позбути ся землі, з якої не могли виживити 
родини, продають її й утікають до міста, на зарібки або лишають ся в 
тій самій цілії на селі. Лучаєть ся богато випадків, що такі „кулаки” 
купують десятину-дві землі за фляшку горівки, а нещасний бідак потім 
голий-босий тїкає до міста на заробітки. В той спосіб скорою ходою пов
стає, так сказати, сільська буржуазия і сільський пролєтарият, між 
якими повстає ворожнеча і звичайно буржуазия стає по стороні уряду, 
а пролєтарият в опозицию. Спільна яканебудь акция виключена раз на 
все. Спроможність торговлї землею властиво московському народови не 
принесла нї користи нї шкоди, а лише прискорила процес суспільного 
розвитку, який спиняв громадський устрій. Крім того треба ще замітити 
і те, що тепер приватна господарка піднесе інтензивність управи зем
лі, яку передше на меньшім просторі і лише на короткий час (звичайно 
З роки) годї було розвинути.

------ о------

ПРОСТІР ЗАНЯТИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ.

й Німеччини по конець падолиста 1915. р. становить вже поважний про
стір краю. Доси заняли армії центральних держав з українських земель у 
Росиї: Холмщину, Гродненщину та часть Волині'. З тих земель заселю
ють Українці:

в Холмщинї 10.000 квадр. кільометрів 
в Гродненщиіії 14.000
на Волині______ 24.000 „_______ „

разом 48.000 квадр. кільометрів
Сей простір занятих українських земель такий великий, як  три 

четвертини Галичини.
Українське населене на тих землях становило перед війною: 

в Холмщинї 460.000
в Гродненщинї 440.000 
на Волині 900.000

разом 1,800.000
Якби сю територию злучити з териториєю австрийської України, 

повстала би провінция великости 123.000 кільом. з 6 мілїонами укра
їнського населеня. Ся провінция рівнала бй ся щодо простору Грециї 
або Болгариї.
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ДОХОДОВИЙ ПОДАТОК В З Л У Ч Е Н И Х  Д ЕРЖ А ВА Х .

Кожда особа, якої річний дохід виносить понад 3 тисячі долярів, 
•має найдальше до 1 . марта кождого року зложити з него рахунок перед 
податковим урядником (т. зв. „Ді Колектор оф Інтернал Ревеню” ) 
на друках, нарочно до ссго виготовлених. Уряд визначує податок 
і повідомляє оподаткованого найдальше до дня 1 . червня, а оподат
кований має його зложити найдальше до ЗО. червня. Цілі Злучені 
Д ерж ави є поділені на кільканайцять податкових округів.

АМЕРИКАНСЬКІ МІРИ І ВАГИ.

Міри довжини.
1 інч (цаль) має 12 лайне ( = 2  і пів центиметра).
1 фут (стопа) має 12 інчів ( =  30 центиметрів).
1 ярд має 3 фіти ( =  90 центиметрів).
1 миля (майл) має 1760 ярдів ( =  около 1600 метрів).
1 узол (нот) або морська миля має 6.080 фітів ( =  1855 метрів).

Міри поверхні.
1 квадратовий фут (сквер фут) має 144 квадратових інчів (сквер 

інчез) ( = 9 0 0  квадратових центиметрів).
1 квадратовий ярд (сквер ярд) має 9 квадратових фітів (сквер 

фіт) ( =  8 .360 квадратових центиметрів).
1 квадратова миля (сквер майл) має 640 акрів (ейкерс) ( =  по

над 2 і пів квадр. кільометра).
Міри течий і сипких продуктів.

1 пайнт має 4 джілси ( =  понад пів лїтри).
1 кварта (кворт) має 2 пайнти ( =  11/Ю  лїтра).
1 ґальон (ґелон) має 4 кварти (квортс) (понад 4 лїтри).
1 бушел має 4 пеки (пекс) —  ( =  35 лїтрів).
З а м і т к а :  При міреню вина на 1 пайнт звичайно дасть ся 

меньше нїж пів лїтри, а на 1 ґальон (ґелон) меньше нїж 4 лїтри. На- 
томісць при міреню пива звичайно на 1 пайнт дає.ть ся більше нїж пів 
лїтри, а на 1 ґальон (ґелон) більше нїж 4 і пів лїтри.

Торговельні ваги.
1 унция (авне) має 16 дрем (дремз) ( =  28 ґрамів або майже З 

д е к а).
1 фунт (павнд) має 16 унций (авнсез) ( = 4 5 3  ґрамів або 45 

д ек ів ).
1 чвертка (квортер) має 25 фунтів (павндз) (= п о н а д  11 кільо- 

ґр а м ів ).
1 гандредвейт має 100  фунтів (павндз) ( = 4 5  кільоґрам ів).
1 тона (тан) має 20 гандредвейтів (гандредвейтз) (= п о н а д  900 

:кільоґрам ів).
А М Е Р И К А Н С Ь К І ГРОШ І.

ЗОЛОТІ.
$20 (1 дабл-іґл) =  98 корон 80 сотиків.
$10 (1 іґл) =  49 корон 40 сотиків.
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$5 (1 гаф -іґл) —  24 корон 70 сотиків.
$2.50 (1 квортср-іґл) =  12 корон 35 сотиків.

СРІБНІ.

$ (1 далер), 100 сентів =  4 кор. 94 сот.
$0.50 (гаф сй далср), 50 сентів =  2 кор. 47 сот. 
$0.25 (квортер-далер), 25 сентів =  1 кор. 23>^ сот. 
$ 0.10 (дайм), 10 сентів =  49>^ сот.
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Др. Константин Теодор Думба,
бувший австрийський амбасадор у Злучених 

Державах.

НІКЛЕВІ.
Нікел, 5 сентів =  2 4 сотика.

БРОНЗОВІ.
1 сент (1 с . ) = 5  сотиків.
Замітка. В горі подана вартість американських долярів в австрий- 

ських коронах; зноваж вартість корон на доляри числить ся в той спосіб,
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що за кожду корону береть ся 20 сентів. В часі війни вартість корон в 
Америці значно спала.

ПАПЕРОВІ ГРОШІ.
1. Банкноти Злучених Держав (Юнайтед Стейтс новте) або банк

ноти иравної виплати (ліґел тендер новт) видає правительство по
1, 2, 5, 20, 50, 100, 500 і 1 .000 долярів.

2. Крім того правительство Злучених Держав видає инші паперові 
банкноти —  так звані: „золоті цертифікати” (ґолд сертифікейтс) і 
„срібні цертифікати” (силвср сертифікейтс). „Золоті” є на 10, 20, 50, 
100, 500, 1 .000, 5.000 і 10.000 долярів, а „срібні” на 1, 2, 5, 10, 
20, 50 і 100 долярів.

3. Поза тими державними паперовими грішми є в Злучених Держа
вах в обігу банкноти, які видають „національні банки” (Нейшенел 
Бснкс). Ті банкноти називають ся „нейшенел бенкс новте” . З уваги, 
що їх приймають всі публичні каси, приняли ся вони в обігу рівно з 
державними банкнотами і навіть ніхто не звертає уваги на ту ріжнищо 
в написях.

Лучаєть ся богато випадків підроблюваня паперових гроший, осо
бливо не-державних. Підроблені американські паперові гроші подибу- 
вано в Европі в пристансвих містах, де ріжні аґенти брали ся ви
мінювати емігрантам їх старокраєві гроші і часто обдурювали їх, даючи 
їм — фалшиві американські банкноти.

ВАРТІСТЬ ЗАГРАНИЧНИХ ГРОШИЙ У ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
Анґлїя —  фунт стерлінгів —  $5.00.
Аргентина —  пезо —  $0.96.
Австрия —  корона —̂  $0.20.
Бразилія —  мільрайс —  $0.54.
Данія —  фунт —  $5.00.
Франция —  франк —  $0.18.
Греция —  драхма —  $0.19.
Еснанїя —  пезета —  $0.19.
Японія —  єна —  $0.50.
Канада —  доляр —  $0.99.
Куба —  доляр —  $0.92.
Мексико —  пезо —  $0.50.
Голяндия —  фльорен —  $0.40.
Німеччина —  марка —  $0.26.
Ш веция —  корона —  $0.26.
Норвегія —  корона —  $0.26.
Росия —  рубель —  $0.51.
Ш вайцария —  франк —  $0.19.
Італія —  лїра —  $0.19.

Замітка: Підчас війни у Злучених Державах спала вартість гроший всіх: 
воюючих держав.

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  205 —

На 32-гій улици (6-та евня) в Ню Йорку.
(На самім сподї під землею, 55 фітів глибоко, е новий Пенсилвенійський тунель; 
над ним е друга підземна зелїзниця, звана ,,Репід Трензіт Собвей; трета над 
нею е зелїзниця, що їде попід ріку Гудсон до Ню Джерзи; над нею четверта — 
се стріткара (трамвай); а вкінци над нею пята — се надземна зелїзниця

(елевейтер).

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  206 —

Затьміня в 1916 роц і:
В 1916-ім  році буде три затьміня сонця і два затьміня місяця.
I. Частинне затьмінє місяця: дня 20. січня. На сході Злучених. 

Держав буде тривати меньше більше від 3-ої години до 4. години 24 
мін. досьвіта. Початок затьміня буде видно в західній Европі, на 
і іів н іч н ій  части Атлянтийського' оксана, в Північній і Полудневій А- 
мерицї та на Тихім океані. Конець затьміня буде видно в Північній 
Америці, в північній части Атлянтийського океана, південно-західній; 
части полудневої Америки, в північно-східній Азиї і на Тихім океані.

II. Цілковите затьмінє сонця: дня 3. лютого. На сході Злучених 
Держав буде тривати меньше-більше від 10 год. ЗО мінут рано до- 
12 год. 37 мін. пополудни. Його буде видно в Північній Америці, 
північній части Полудневої Америки, на східній части Тихого і пів
нічній Атлянтийського океана, в західній Европі та північно-західній 
Африці.

III. Частинне затьмінє місяця: дня 14 і 15. липня. На сході 
Злучених Держав буде його видно меньше-більше від 10 год. 20 мін. 
передполуднем дня 14. липня до 1. год. 12 МІН. ПО ПІВНОЧІ* дня 15. 
липня. Се затьмінє буде видно в Африці, полуднево-західній части 
Европи, на Атлянтийськім океані, в Північній і Полудневій Америці, 
та на Тихім океані.

IV. Перстеневе затьмінє сонця: дня 29. липня. Його не буде 
можна бачити в Америці. Видно його буде в Австралії, на Індийськім 
і Тихім океані.

V. Частинне затьмінє сонця: дня 24. грудня. Його також не буде 
можна бачити з Америки. Воно буде видне з Атлянтийського океана.

В однім році не може бути меньше як  два а більше як  еїм зать- 
мінь. Як в котрім році є лише два затьміня, то оба се затьміня 
сонця; таке трафило ся в 1915. р. Коли в котрім роцї є 7 затьмінь, 
то 4 з них се затьміня сонця, а 3 затьміня місяця —  або 5 затьмінь 
сонця, а 2 затьміня місяця.

„СИМ РАЗОМ ВЖЕ МУСИТЕ ДАРУВАТИ!”

По побідї ґенерала Гіиденбурґа над Москалями коло Мазурських озер спа
ковано богато росипських офіцирів до одного зелїзнпчого воза. Невдоволені тим 
офіцири звернули ся & жалобою до німецького комапданта при перевозі поло
нених, а сен відповів їм чемно і коротко:

„Панове, сим разом вже мусите нам дарувати, бо ми не сподївалп ся та
кого стиску!”

------ О------
У ВІЙСКУ.

Капраль: Як робить ся гармату?
Рекрут: Береть ся дїру, обливаєть ся металем і вже готова гармата!
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— Я оголосив в ґазетах, що шукаю 
жінки і до кількох годин був я вже в 
обіймах милої, що прилетіла до мене як 
пташка.

М ІЖ  МАЛИМИ С ІТ ІЗЕН АМ И .

— Хто може здержати війну?
— Сто полісменів може здержати вій

ну?
— Неправда, неправда, неправда. Ти 

дурень, ти нічого не знаєш!
— А хто-ж може здержати війну?
— Тато!

ПЕРЕЯСЛ АВСЬКА М ОСКОВСЬКО-УКРАЇНСЬКА УГОДА.
(1654-ого року).

Козак: Але цар мусить присягнути, що буде шанувати наші вольности ко~ 
зацькі на всій Україні'!

Московський боярин: Наш цар без присяги додержить слова! Bin на вас 
чекає з ^отвертими руками, повними щедрих дарів для вас! Як лише до нього- 
більше зближите ся, то про се самі перекоцаете ся і ціла Україна се відчує!
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Панї: Гей, хлопче, як ти сьміеш його так бити? 
Хлопець: Я мушу так, бо я малькут!

Скорше стадо верблюдів пересунеть ся через ушко 
ігли иїж богач увійде до царства небесного!
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Короткий опис основанії і розвою Братства 
св. Петра і Павла в Ешбрілж, Па.

Дня 24. цьвітня 1904. р. основано се братство заходом п. Павла 
Середницького, котрого і вибрано першим предеїдателем сього віддїлу 
У. Н. Союза. В 1908. р. братство зросло і мало поверх 100 членів. 
Маючи в касї готівки на $250 .00 , задумали члени побудувати власний 
дім і купили 2 лоти землї під будову дому. $250.00 зложило Братство 
св. Петра і Павла, від. 47 У. Н. С., а решту дозбирано поміж членами 
братства і будова зачалась з хвилею конвенциї в Клівленд, Огайо. 
З віддїлу 47 був делегатом на конвенциї п. Павло Середницький.

Коли п. П. Середницький вернув ся з конвенциї, зачав зі своїми 
прихильниками якісь тайні переговори і в тім ще таки році п. Се
редницький зі своїми прихильниками і цілим урядом братським ві
дірвав ся, забираючи зі собою всю касу, тільки зачату галю і около 
100 членів та заложив новий відділ P. Н. Союза зі Скрентону під 
назвою св. Петра і Павла, від. 5. У нашім братстві від. 47 У. її. Со- 
юза осталось всего 12 членів, котрі сейчас покликуючись на статут 
У. її. Союза, зачали процес проти п. Павла Середницького. Процес сей 
зачав бувший предеїдатель п. Іван Лучечка і секретар Михайло Фук. 
Процес тягнув ся довший час, аж в 1914. році, в червни покликкано 
веїх до сеї справи, котра мала рішитись в судї перед лавою присяж
них. По псрсслуханю сьвідків лава присяжних присудила, що брат
ство св. Петра і Павла, від. 47 У. II. Союза мало зложити квоту 
$2 .956 .58 , почім Братство кинулось з просьбою о- мортґедж по веїх 
банках, але на жаль, ніде не можна було дістати. Так тягнулось че
рез цілий рік, але в 1915. році на просьбу уряду і членів Братства 
Головний Уряд славної і заслуженої не лише для своїх членів і їх 
родин але і для цілого українського народа —  Українського Народ
ного Союза згодив ся. дати позичку в сумі $3 .000 .00 . По одержаню 
сих гроший з кінцем мая 1915. р. Братство св. Петра і Павла, від. 47 
змогло псрсняти галю, котрій сейчас надано назву Український На
родний Дім в Ембрідж, Па.

ЗА УРЯД У. Н. ДОМУ:
Андрій Стефанович, предс.; Григорій Лазар, секр.; Мих. Фук, касиер;

Іван Кіч, тростіс і контр.; Іван Кляйн, тростіс і контр.
ЗА УРЯД БРАТСТВА:

Іван Кіч, предс. Григорій Лазар, секр. Михайло Фук, касиер.
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Ч и  знаете, 

що касієр Українського Нар. Союза

А/ІЕКСЇЙ ШАРШОНЬ
ПОСИЛАЄ ГРОШІ ДО КРАЮ

—  і має —

ДОБІРНУ ҐРОСЕРНЮ
то в а р  сьв іж и й , продає  деш ево  але л и ш е  за

го т ів к у .

524 Pine & Franklin Sts., Shamokin, Pa.

Гей пливу я по Дунаю 
І так си думаю,

Нема красших співаночок, 
Як у нашім краю.

Ой не ма то, ой не ма то, 
Як наша країна,

Там співає співаночки 
Кождая дївчина.

T h e  G u a r a n te e  T r u s t  a n d  D e p o s i t  
C o m p a n y  o f  S h a m o k in ,  P a .

Уділяє пожички і принимає депозити. Занимаєсь 
адміністрацією маєтків звичайних і сиротинських.

ПЛАТИТЬ 3 %  В ІД  Д ЕПО ЗИТ ІВ.

Капітал $125.000.00
Надвижки 240.000.00
Депозити ..........  1,000.000.00
Фонди опікунчі 118.000.00

С. С. LEADER, President, Е. G. SEILER, Vice President,
E. M. LEADER, Secretary, HENRY L. LEAM, Treasurer.
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tf. H. UNGER, President, M. G. Stief, Vice President,
W. M. Tier, Cashier.

T h e  M a r k e t  S t r e e t  N a t io n a l  B a n k
of Shamokin, Pa.

П У Б Л И Ч Н А  Щ А Д Н И Ц Я  НА СТЕЙТ П ЕН СИ Л Ь- 
В Е Н ЇЯ  ЯК І НА Ц ЇЛ І З Л У Ч Е Н І Д ЕРЖ АВИ.

Капітал, надвижка і зиски виносять $285.000 
Депозити 75.000

Платить 3 %  від часових депозитів.

Ой пійду я межи гори 
Там де жиють Бойки, 

Де музика дрібно грає, 
Скачуть по легойки.

Ой пійду я, пане брате 
На Бойки, на Бойки, 

Прикашу си поробити 
Чоботи легойкі.

FRANK BOBKOWSKI
ПІДПРИЄМЦЯ ПОХОРОНІВ

Винаймає також керичи на 
весїля, похорони та при 
инших оказіях по дуже 

низких цінах.
Race S t, Shamokin, Pa.

W a r r e n  U n g e r
В Л А С Т И Т Е Л І В Е Л И 
К О ГО  Ш Т О Р У  З  З Е -  
Л Ї З Н И М И  Р ІЧ А М И  І 

П Є Ц А М И .
Уряджують огрівальні 

парою і горячою водою, 
покривають руфи (да
хи), закладають ринви 

(рури), пльомбують, 
закладають електричні 

переводи і т. д. 
Market & Walnut Sts.,

B O TH  PH O N ES. SHAMOKIN, PA.
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REITZ BROTHERS
cor. Clay & Franklin Sts •, 

S H A M O K IN ,  PA.

К 0Н Т РАКТ 0РИ  

Б У Д ІВ Н И Ч І

Б у д у ю т ь  дом и і про= 
д а ю ть  всяко го  рода 
дерево і м атер і ял бу= 

д івельний.

РУСЬКИЙ ЛЇЧНИЧИЙ ІНСТИТУТ.
(Старокраевого христіянського лїкаря). 

Се лїчниче за
ведене має вже 
вироблену сла
ву. Спеціяльно 
лїчать тут за
старілі жолуд- 
кові недуги, як 
також пересту
джене, запалене 
легких і другі 
внутрішні неду
ги, епілепсію і 
секретні недуги 
мущин і жен- 
щин. Цілковито вилїчую з ревматизму, 
пухлини і ран лишай і скірні викиди. 
Лїки вироблюєть ся під доглядом лїка
ря і з вибраних зїл привезених зі ста
рого краю. Лїкар говорить по руськи.

Інститут отворений щодня -від рана до 
7. вечером і виключаючи недїль 
Dr. BUKKI’S MEDICAL INSTITUTE, 
407 East 58th Str., New York, N. Y.

Betw. 1st Ave. & Ave. A.

Ой гадав я, милий брате, 
Що то скрипка грає, 

А то моя чорнобрива 
По саду співає.

Та гадав я, милий брате, 
Що то сонце сходить, 

А то моя миленькая
По садочку ходить.

SH AM O K IN  B A N K IN G  CO M PA N Y ,
SHAMOKIN, PA.

W. C. McCONNEL, President, T. J. MULLEN, Vice President, 
I. S. HUBER, Cashier. 

Закладовий капітал $100.000.00. 
Вплачений капітал $50.000.00. 

Надвижка $93.000.00.

ПЛАТИТЬ 3 %  В ІД  Ч А С О В И Х  Д ЕПО ЗИ Т ІВ.
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 лю дий.
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РОДИМЦІ: ІІождий цент виданий в чужі руки,

зміцняе силу ворогів! Тому зважайте на клич: 
Свій до свого!

С. Миляновнч і Вайл Ко.
Кождому не від нинї вже знана 

ОДИНОКА УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ

КАНЦЕЛЯРІЯ ПРАВНИЧО-НОТАРІЯЛЬНА.
ЯК НАЙСКОРША НАЙПЕВНЇЙША 
І НАЙТАНЬША ВИСИЛКА ГРОШЕЙ 
ДО СТАРОГО КРАЮ І ВСІХ ЧАСТИЙ 
СЬВІТА. ПРОДАЖА КАРТ КОРА
БЕЛЬНИХ НА ВСЇ ЛЇНЇЇ ДО КРАЮ 
І З КРАЮ ПО ЦІНАХ СТИСЛО КОМ- 

ПАНЇЧНИХ.

Si Milanowycz і Weil Соч jerseygcit!l ї ’ j.
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Dime Trust & Safe Deposit Company,
Shamokin, Pa.

A K T И В A:

На позичках
і льокаціях $689.091.95 

Банковий дім 111.078.00 
Готівка і резерва 106.205.23

$906.375.18

З О Б О В Я З А Н Я :

Капітал $125.000.00
Надвишка 125.000.00
Нероздїлені зиски 38.278.48 
Депозити 618.096.70

$906.375.18

Платить 3 %  від депозитів.

У рядники Б ан ку :
F. P. LLEWELLYN, President, W. A. GEISE, 2nd Vice President, 
W. C. HACK, 1st Vice President, JOHN L. SHEEF, Treasurer.

ГАВРОМ Ш И Н О К
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 бочілнах з най- 
лучших броварів, як та
кож найліпші горівки 
і лїкери. —  Свій до 

свого!

Shamokin Lumber 
and Mfg. Co.

Великий склад де
рева і матеріалу бу

дівельного.
К О Н Т Р А К Т О Р И

і Б У Д ІВ Н И Ч І

37 So. 5th St., SHAMOKIN, PA.

Прикажу си поробити, 
Кілками набити, 

Щоби було до дівчини 
Легоньио ходити.

Відси гора, відси друга 
Посеред долина, 

Межи тими гороньками 
Любая дівчина.
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U n g e r  &  S n y d e r
АДВОКАТИ 

Заступають у всяких 
справах судових і ре
презентують добрі асе- 

курації від огню. 

241 Spruce Street,
SHAMOKIN, PA.

Треба гори покопати, 
Ліси порівнати, 

Тодїб видко було менї 
До милої хати.

Ой чи гляну на зіроньки, 
Чи на місяць ясний, 

Виджу тебе, моя мила, 
Твої очи красні.

EAST END LUMBER 
Company

ГОЛОВНИЙ СКЛАД 
будівляного дерева 

cor. Franklin & Chestnut Sts., 
SHAMOKIN, PA.

Коли ставляєте хату чи 
инший будинок, то звер
ніть ся до нас по буді
вельний матеріял. До
ставлений нами мате
ріял є дуже трсвалий.

Lloyd і Kopyscianski
А Д В О К А Т И

Одинока русько-польсько-сло- 
венська фірма адвокатська 
в містї Шамокін. Займаєсь 
справами (“іпотечними реаль- 
ностий і асекурацією від ог
ню. До всіх європейських 
справ затрудняемо європей

ського адвоката.

5—7 Е. Independence Street, 
SHAMOKIN, PA.

(Напротив O p e ra  H ouse).

Іван Ґлова, прсдс.,
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 всіх частий сьвіта. 
Обертає місячно сумою $7.500 

Заряд Марко Сметана.

605 N. Shamokin Street, 
SHAMOKIN, PA.
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T h e  N a t io n a l  B a n k  o f  S h a m o k in ,  P a .
oc=s=x в Шамокін, Па. ос=з=зо щ

ЛПНіи MI1IIFW РгряіЛйпї А П RflRFRTSniV Vine РгрсЧ А

Гарною прикметою чоловіка е ОЩАДНІСТЬ.
Ощадність є тоді —  ощадностию, значить є корисною і похвальною 

прикметою чоловіка, коли він щадить на непотрібних, злишних і 
некорисних річах.

Чоловік ощадний не знає розтратности, але також не сьміє знати 
скупости.

СКУПІСТЬ —  се не є прикмета, але хиба чоловіка. Чоловік-скупар —  се 
каліка в неволі. Він добровільно накладає на себе вязницю і від
бирає у себе вільну волю. Йому не вільно, як кождому чоловікови з 
душею іти за покликом серця і розуму, бо він наче мерлець нічого 
не чує і не видить довкола себе. Замикає очи, аби не видїти сьвіта 
та затикає уха, аби не чути нічого, що могло би промовити до його 
душі.

Тож будьте ощадними, але не скупарями.
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волосе
відросте Вам назад через за
стосоване наукової методи.
ДЛЯ МУЩИН І Ж ЕНЩ ИН БЕЗПЛАТНО

Чи Вам випадає во
лосе? Чи ви посивіли 
зі старости? Чи вони 
занечищені і липкі? Чи 
маєте порплї і чи свер
бить Вас скіра? Чи Ви 
є лисі, чи доперва по
чинаєте лисїти?

Коли Ви терпите ко
тру з вимінених недуг, 
то не зволікайте, але 
старайтесь запобічи се- 

До лїченя. му. І замовіть собі ілю
стровану книжку в руській мові під заг.:

„ПРАВДА О ВОЛОСЮ”.
яку написав один з єв
ропейських спеція лїстів.
Ся книга обнимає слі
дуючі розділи:

Чудеса зволосєм. Бу
дова волося і тїмени.
Причина випаданя воло
ся і лисеня. Як забез
печити здоровий і гар
ний поріст волося. Спо
сіб, яким можна відзи- 
скати волосе в 6-ох тиж- Третин тиждень, 
нях. Сиве волосе. Борода. Письма з при
знаними вдоволених пацієнтів.

БЕЗПЛАТНА КУРАЦІЯ.

t
 Упевняємо^ Вас, що 
наш власний лїк зва
ний: Кальвакура запо
бігає випаданю волося, 
нищить порплї і усуває 
свербленє скіри, зміцняє 
і спричинює новий по
ріст волося. За 10 цен
тів сріблом або почто- 
вими марками, вишле
мо Вам доляровий лїк 
КАЛЬВАКУРА № 1 враз 

Шестий тиждень, з висше згаданою книж
кою: ПРАВДА О ВОЛО

СЮ. Витніть се оголошене і зашлїть до 
нас враз з своєю докладною адресою, за
лучаючи 10 центів до:

U N IO N  L A B O R A T O R Y , Dept. 502, 
Box 501, U N IO N , N . Y.

Залучаю 10 цнт. на пересилку і прошу 
вислати менї сейчас Вашу долярову 
КАЛЬВАКУРУ № 1. і Вашу книжку: 
„Правда о волосю”.

(Долучіть се до Вашого замовлеия).

ПЕРША І НАЙБІЛЬША  

УКРАЇНСЬКА КНИГАРНЯ 
в Америцї.

яка зістала заложена в роцї 1904 
в місті Скрентон, Па. щирими У- 
країнцями, а котра позістає під 

завідательством 
ВАСИЛЯ ГРИШКА, 

пору чає свій маґазин книг всім 
Землякам до ласкавого вибору. У 
нас можете купити: книжки шкіль
ні, театральні, молитвенні, повісте

ві, наукові і всякі инші.
Ноти для хорів, на фортепяи і 

на скрипку. Папери листові з же- 
ланем сьвят, іменин і повседнев- 
ііі до родини і знакомих. Картки 
почтові з портретами славних лю
днії і з всілякими видами та же- 
ланями. Образи, портрети, рами, 
вівтарнкп, хрестики, медалпкн і т. 
п. Букви ґумові, печатки, фарбкн 
до печаток і стампілїї. Стереоско
пи і види зі всїх сторін сьвіта. 
Патентовані лїкарства виробу до- 
вірепних лікарів і аптираків. При- 
нимаємо до друку всі друкарські 
роботи, виготовляємо їх старанно 
і па час.

Катальоґи висилаємо даром. За- 
мовленя нолагоджуемо відворотною 
почтою.

Пишіть до нас на адресу: 
UKRAINIAN BOOK STORE, 
701 W est Lackawanna Ave., 

Scranton, Pa. ІІ
ПОЗІР РУСИНИ УКРАЇНЦЇ!

Наколи Ви бажаєте всяких кни
жок, молитвенників, біблїй, сьвятих 
книжок, книжок просьвітних, науко
вих, штук театральних і много кни
жок імпортованих з старого краю то 
удайтесь до нас. Великий склад ріж- 
них календарів, які спродаємо по 
найнизшій цїнї. Маємо ріжні го
динники, бритви, хрестики, вівтари- 
ки, дуже гарні Пишіть по наш ка- 
тальоґ з усїми приборами і залучіть 
за 2 цнт. почтову марку на пере
силку.

RUSKA KNYHARNIA,
951 Erie St., (D ept. 48) Chicago, 111*
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нагробними 
камінні плити

ж є л і з н і  огорожі.
со ґ . In d ep en d en ce  &  M arket S ts., 

S H A M O K I N ,  P A .

Чи ти мене моя мати 
В церков не носила, 

Щось для мене сиротини 
Долї не впросила.

І до церкви я носила 
І Бога молила,

Така тобі, мій синоньку, 
Доля ся судила.

Ви маєте гарне лице.
АЛЕ я к и й  в а ш  н іс ?

В тім часі і в і ц і , 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 нїякої операції скоро, безпечно і тревало. Не долягає 
в нїчім і не перешкаджає у Вашім деннім занятю. Пишіть сейчас по безплатну 
книжочку, яка розкаже Вам як перемінити негарну форму носа4 без коштів на 
случай Вашого невдоволеня.

М TRILETY Face Specialist,
115 Ackerman Bldg., Binghampton, N. Y.

ПИ Й ТЕ ЗА ВС ЇГД И

Шаиокінське пиво
Ліпшого нїгде не виро

бляють, як у

F u h r m a n - S c h m id t
(властителі бровару).

SHAMOKIN, РА.

ER BARR
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ТЕЛЄФОН: FRANKLIN 1767. АДРЕС ТЕЛЄҐРАМ:
,,NEMETHIAN“, New York, N. Y.

ІВАН HEMET, б а н к и р ,
бувший ц. і к. заступник конзуля.

Головне бюро: Філії:
395 Broadway, New York. 457 Washington St., New York, N. Y. 

1597 Second Ave., New York, N. Y. 
150 Second St., Passaic, N. J.

Bc'i'iv. f добре знано, що

ІВАН HEMET банкир,
бувший ц. і к. заступник конзуля

висилає кожду суму гроша до старого 
краю ПІД ПОВНОЮ ҐВАРа НЦІЄЮ, НАЙ= 
ПЕВИЇЙШЕ, НАЙСКОРІ11Е І НАЙТАНЬ=
ШЕ. = - = ..................................

Улюблене бюро для висилки гроший. 
Найпопулярнїйший агент шифкартовий. 
Щирий оборонець СВОЇХ КЛІЄНТІВ.

Від часу вибуху війни, ІВАН НЕМЕТ 
полагодив БІЛЬШЕ як 60.000 посилок 

грошевих.
Удїляє сумлінної поради у всіх случаях 

ДАРОМ.

Висилка гроший до всїх частий сьвіта. 
Продажа корабельних карт. 

Канцелярія нотаріяльна.
По всякі інформації пишіть на адресу:

JOHN NEMETH, банкир,
бувший ц. і к. заступив консуля.

457 Washington St., New York, N. Y.
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Вічевий співаник. — Цїна . . . .  5 цнт.
Весела книжочка 8 17 обранками. — 

Гумористично-сатиричний збірник для 
сумних людий. — Містить в собі бога
то сьмішних віршів, дотепів і опові
дань. — Цїна .......................  35 цнт.

Вихованець. Народна комедія в 3. дїях 
зі співами і танцями. — Цїца 25 цпт.

Ґеновефа. — Цїна ...................  ЗО цнт.
Дещо про звірята, рослини, каміне і ска

ли. — В сїй книжцї находить ся око
ло 200 цікавих образків звірят, пта
хів і риб з докладним описом, де во
ни жиють. — Цїна ЗО цнт. 
на ............................................ Ю ннт.

Два брати. 8 байок Братів Ґріммів. — 
Цїна ........................................  15 цнт.

Еміґрант. — Дуже веселі пригоди 8 жи
тя емігранта. — Цїна .......... 15 цнт.

За сестрою. — G се найгарнїйше опові
дане в козацької старини, сучасного 
письменника Андр. Чайковського, яке 
тепер вийшло на американській Ру- 
си. — Цїна ............................. 35 цнт.

І. Жовнїр. —  II. Оферма. Новеля з ьій- 
ского житя. — Цїна .......... 10 цнт.

Книжочка рахункова. — Дуже практич
на кпилсочка до обчислюваня всяких 
рахунків; вона в пожиточна так для 
бизнесменів як і для робітників. З до
датком деяких цікавих відомостий. — 
Цїна ................... .................... ЗО цнт.

Казки про жидів. — Зміст: Як Іван жи
дів мудрував. Вандрівка Івана з жида
ми. Як Іван водив жидів на гриби, а 
відтак у ставі потопив. — Мужик з 
жидом в спільцї. Пан і жид. Казка про 
жида. Як жид Русина правував. — 
Цїна ...................................  15 цнт.

Коротка історія Руси до зруйнованя Сї- 
чи. Містить богато образків руських 
князів і гетьманів. — Цїна . .  10 цнт.

Лис Микита. З німецького переробив I- 
ван Франко. — Ц їн а ............40 цнт.

Многострадальний народ. (Огляд історії 
українського народу). — Цїна 20 цнт.

Марія. __ Зміст: Марія (уривок 8 поеми 
Т. Ш.). На чужинї (вірш). Скором 
(оповідане). Рік 1903-тий в старім 
краю. Людоїдство в Конґо. Клопоти 
кума Софрона (вірш). — Цїна 10 цнт.

Навернений грішник. —  Цїна .. 20 цнт.

Напад на Сїч. —  Павло Полуботок. —  
Цїна ..........................................  5 цнт.

Невольник, драма в 5. дїях.—Цїна 15 ц.
Ой не ходи Грицю, та на вечерницї. На

родна драма зі співами в У. дїях М. 
Старицького. (В перерібцї Александро- 
ва. — Цїна .........................  ЗО цнт.

О підземних скарбах. — Природна роз
відка про всякі мінерали, находячі ся 
в землі і як витворюеть СЯ 8 них рі- 
чи необхідні в житю іюдий. Цїна 25 ц*

І. Олекса Довбуш і карпатські оприш
ки. — II. Цїсар і ігумен. БалядЯ. З 
німецького переклав Іван Франко. — 
Ц їна........................................  10 цнт.

Повна збірка веселих віршів Степана Ру- 
данського. — Ц їна................. 55 цнт.

Про конець сьвіта. — Цїна 15 цнт.
Портрет Т. Шевченка, поменьшене пор

трету славного артиста-маляра Ф. Кра- 
сїцького. Величина 13x16 цалїв на 
тривалім папери. — Цїна ..  20 цнт.

Руський штукар. 212 гарних штук до 
забави. — Зміст: Часть І. Забави фі
зичні і хемічні. Часть II. Штуки 8 
картами. Часть III. Штуки рахункові. 
Часть ІУ. Штуки жартібливі. — Цї
на ............................................ 50 цнт.

Розмова Поляка з Русином. — Дуже ве
селий вірш, в котрім Русин висьмі- 
вае польську пиху. — Цїна . .  10 цнт.

Русько-анґлїйський тлумач, 8 котрого мо
жна дуже скоро навчитись англійської 
мови. Сторін 256, тверда оправа. — 
Цїна ........................................  60 цнт.

Свекруха. — Комедія в 3 дїях. — Цї
на ..........................................25 цнт.

Товариська ворожка, дія веселої ров- 
ривки в кружку внакомих. — Зміст: 
Ворожене будучности для женщин. Во- 
рожене будучности для мущин. — Цї
на ....................................... 15 цнт.

Страшна пімста. — Оповідане М. Гого
ля 8 козацьких часів (8 многими о- 
бразками). — Цїна .............. 20 цнт.

Чародійні пригоди убогого Омара і сул
танової дочки Зулїми. — Цїна 20 ц.
Адреса:
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Передплачуйте „Свободу"!
НАЙСТАРШОЮ  УКРАЇНСЬКОЮ  ҐАЗЕТОЮ В А М Е РИ Ц Ї Є „СВОБОДА”: 

Вона виходить вже 23 роки, а тепер зачинає 24-тий рік свого істнованя, отже 
близко чверть сотки літ; вона є одинокою ґазетою, що лишили ся дотепер з ріж- 
них видавництв, закладаних на початку нашої іміґрації в Америцї.

„СВОБОДА” Є НАСКР ІЗЬ  НАРОДНОЮ ҐАЗЕТОЮ: Вона високо держить 
український прапор і ясно ставить українську справу; заступає інтереси усього 
українського народа без огляду на верстви чи стани; завзято і сьміло боронить 
української справи перед ворогами і перед нападами ренеґатів і хрунїв таки з 
нашого народа; стараєть ся йти з духом часу і з народними потребами; вказує 
цїли і способи народної працї.

„СВОБОДА” ПОПИРАЄ СПРАВУ ВІДРОДЖЕНЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРО
ДА В СТАРІМ  КРАЮ: Подає вісти з рідного краю; стоїть за здобутєм і розши- 
ренєм прав українського народа в Австрії і ’Росії; підпирає акцію для матеріяль- 
ної помочи старому краєви, накликує до складок на старокраєві цїли і безінте- 
ресовно подає викази жертв, заряджує ними і висилає куди слїд; підносить на 
дусї наших рідних у старім краю, бо вони бачать, що за ними стоять десятки 
тисяч американських Українцїв під проводом „Свободи” і, що сї Українці в 
Америцї готові прийти з помочию рідному краєви; „Свобода” ясно ставить спра
ву визволеня України в теперішнім часї, обоговорюючи сю справу основно зі 
веїх,, боків.

„СВОБОДА” Є НАЙЛІПШ Е РЕДАГОВАНОЮ  УКРАЇНСЬКОЮ  ҐАЗЕТОЮ  
НА ЧУЖ ИНІ: Подає вісти з народного житя в Америцї; подає найскорше вісти 
зі старого краю; „Свободу” читають тут в Америцї і за границею майже у веїх 
державах Европи; на неї покликують ся найвизначнїйші наші і чужі політики.

„СВОБОДА” НЕ Є ОБЧИСЛЕНА НА „Б ІЗН ЕС ”: Вона є самостійною ґа
зетою, незалежно від чужих фондів, лише зависима від своїх українських читачів
і передплатників; чисті зиски зі „Свободи” не йдуть до нічиєї приватної кишенї, 
але їх обертаєть ся на розширене ґазети, на лїпше її редаґованє, на уріжнород- 
ненє змісту і піддержане народного руху; в той спосіб „Свобода” звертає чита
чам і передплатникам усей чистий зиск, бо за дуже дешеву передплату дає їм 
добірний духовий корм.

УВЕСЬ УКРАЇНСЬКИЙ  ЗАГАЛ ПОВИНЕН „СВОБОДУ” УВАЖАТИ ЗА  
СВОЮ РІДНУ ҐАЗЕТУ І ї ї  ПІДПЕРТИ.

А ПІДПЕРТИ „СВОБОДУ” НАЛЕЖИТЬ ТАК, ЩОБИ ПРИЄДНАТИ ЇЙ ЯК 
НАЙ БІЛ ЬШ Е ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, ЧИТАЧ ІВ  І ПРИХИЛЬНИКІВ. ОДНОГО ЧИ 
ДВОХ ДОЛЯРІВ НЕ ТРЕБА ЖАЛУВАТИ, В ТОЙ СПОСІБ ЗРОСТЕ ЧИСЛО 
СЬВІДОМИХ І ОСЬВІДОМЛЕНИХ УК РА ЇН Ц ЇВ , А НА ТІМ ЗИСКАЄ І НАРОД
НА СПРАВА.

ПЕРЕДПЛАТА ВИНОСИТЬ :
В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖ АВАХ НА ЦІЛИЙ Р ІК .................. $2.00

„ НА П ІВ  РО К У .................... $1.00
„ НА ЧВЕРТЬ РО К У ................ 75

ДО КАНАДИ, СТАРОГО КРАЮ І ДЖЕРЗИ СІТИ НА ЦІЛИЙ Р ІК ............. $3.00
НА П ІВ  РО К У............. $1.50
НА ЧВЕРТЬ РО К У ........ $1.00

Звертаємо увагу, що на кредит нїкому не висилає ся часописи.

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

„S V О В О D А”
83 Grand St., Jersey City, N. J .
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СТЕИТОВИИ БАНК
374—378 Ґренд Ст. 52—55 Норфольк Ст.

О С Н О В Н И Й  К А П І Т А Л  І  Г О Т І В К А  

2,200 000.00 долярів
= = = = =  15,000.000.00 корон. =
Стсйтовий Банк е членом „Ню-Йорк Клірінґ Гавзу” —  со- 
юза самих більших банків і трост Компаній Ню-Йорку, з за
гальним капіталом $475 ,000 .000 .00  і депозитами в сумі 

$2 .639 .000 .000 .00 .
Межи многочисленними вкладниками Стейтового Банку нахо

дять ся також:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТЕЙТУ НЮ-ЙОРК $375.000. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МІСТА НЮ-ЙОРК $375.000. 
ДЕРЖ АВНА ПОЧТСВА КАСА ОЩАДНОСТИ 

$197.000.

Складайте свої гроші тільки до Стейто
вого Банку.

СИЛЬНИЙ ВІН ЯК Ґ ІБРА Л Т А РСЬК А  СКАЛА.
СТЕЙТОВИЙ БАНК випилає тег.ер гроші до Австрії піспя теперішного 
курсу і цілковито за них ґварантує. Кождий може одержати щалничу 
книжку із ц. і к. £знку у В і дни  через Стейтовий Банк. СТЕЙТО
ВИЙ БАНК радить кождому посилаючому гроші до Австро Угорщини 

жадати цінника гроший у Стейтовім Банку.

Посилаю чий грош і через Ст йтовий Банк, отримає правдиву 
почтову посьвідку з п ідписом того, до кого гроші вислано.
Ті, що хочуть спровадити свої родини або приятелів  з Австро- 
У горщ ини до ІІю  Иорку чи и н ш и х стейтів в Амерйиї, нехай 
удадуть ся наперед до Стейтового Банку за ц інам и гпифкарт.

Можете одержувати листи через Стейтовий Банк. Поради 
даром і відворотною почтою.

СТЕЙТОВИЙ БАНК створений щоденно від 9-ої години ра
но до 8-ої години вєчером, кромі недїль і сьзят. Тим, щз 

мешкають по инших містах, відповідаємо зараз.

СТЕЙТОВИЙ БАНК.

THE STATE BANK,
3 7 4 —3 78  Grand St., 5 2 -  54  Norfolk St.,

NEW YORK, N. Y.
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