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ЧИТАЙТЕ І ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НАУКОВИЙ 
ЖУРНАЛ! 

„Заморський ,Вістник“—се одинокий на цілу Північну 
Америку ілюстрований місячний журнал. 

„Заморським Вісїник“ містить в собі по-простому вило¬ 
жену науку, якої тепер так бракує нашим робітникам і фар- 
мерам,пояснюючи ту науку многими образками. 

„Заморський Вістник“ є дорогоцінним помічником 
тим, ш,о самі себе просьвічують. 

"Заморський Вістник^ містить в собі зрозуміло для всіх 
написані виклади слідуючих наук: 

Астрономія, Ґеольоґія, Географія,^Лритметика, Альґе- 
бра. Геометрія, Механіка, Історія культури, Фізика, Поясне¬ 
не незрозумілих слів. Опис народів, Головніщі події в Істо- 
рїї людства, Житє звірят і рослин. Ради про здоровлє. Го¬ 
сподарські поради. Як виховувати дітей, і багато иньшого. 

"Заморський Вістник“ є журналом для родин, бо на- 
даеть ся до читаня жінці і. дітям, 

"Заморський Вістник“ подає огляд політичних подій, 
що стались протягом кожного місяця. 

Річна передплата в Канаді: на рік $2.50 ц. на півроку $1.25. 

до Европи і Америки на рік $2.75ц. на півроку $1.40ц. Поо¬ 

диноке число 25ц. Хто ще не має журнала, хай скорше за- 

пренумерує і вишле передплату на адресу: 

2АМОК8КУІ УІЗТКУК 

516 Оііееп 81. \У. ' ; ТОИОКТО, ОХ^Т. САNА^А. 

„Заморський Вістник” також висилає ся до Старого 
Краю, запринумеруйте для своїх кревних або знакомих в 
Старім Краю! 
Оказове число висилаєть ся за попередним надісланєм 25 ц. 
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В чоловіка нема більшого скарбу, як наука. 
Се просто тому, що людина, маючи науку,, або 
ішаїлііо сказати, будучи просвіченою, може лег¬ 
ко неї інші ск'арби за помочию тоїж науки здо- 

^бути. 
За помочию науки люди дізнались, що зем¬ 

ля кругла і обертаесь наоколо сонця, а не сонце 
иаоколо землі’, як се до недавна рел’ігійні дог¬ 
ми та віяуваня подавали; наука побідпла. 

За помочию науки людство дізналось про 
складні части земл’і,-^ що земля складаєть ся з 
тих самих матеріялів, що і сонце,—що в людині 
знаходить ся ті складний що і в зе’мли. 

За помочию науки люди віднайшли і заво¬ 
лоділи силу електрики і нині сю силу запрягли 
до підношеня великих тягарів, тяганя возів, ог- 
ріваня, паленя і освітлюваня. За помочию науки 
люди заволод’іли повітрям, і там, де колись лиш 
небесним птицям дозволено було л'ітати, нині 
люди вифуркують в аеропланах. Коротко кажу¬ 
чи, людство заволод'іло сили-природи і запрягло 
’іх на свої услугії. А чиж зробили люди се все за 
помочию вславлених американських доларів, ан¬ 
глійських стерлінгів, або німецьких марок? — 
Нї! Се все здобуло людство наукою, яка дає чо- 
ловікови спромогу розуміти і бадати все, що 
єго окружає. 

Хто має науку, себто є освічений, той пос’і- 
дає неоц’інений скарб. На се хіба не конче,треба 
давати богато доказів. Ми всі бачимо, що осві¬ 
ченій людині лекше живеть ся, як неосвіченїй. 
Освічена людина скорше вміє порадити собі в 
житю, вміє, хоч не все, але в більшій части, оми¬ 
нути лихо, коли яке ’ій грозить. Правда є вчені, 
яким зле поводить ся, але се лише тим, які сто¬ 
ять в обороні працюючих мас, які стремлять до 
того, іцоб не тілі,ки богаті, але' й бідні були ос¬ 

вічені. 
Кап’італісти хоч і вчені і дивлять ся на світ 

ясно, але про освіту робітників не дбають. Вони 
, вивчились і пильнують сво’іх інтересів. 'їм в голо¬ 

ві лише, щоб продовлщти ' істновцнє сего ладу, 

щоб їхати на карку темних мас. 
Наші люди звичайно люблять оправдувати 

ся тим, що в них нема гроший і часу і тому не 
можуть вчити ся. -Але се не є ще оправданєм. 
Після сих слів виходить, що лиш капітал'істй мо¬ 
жуть вчити ся і бути мудрими, бо мають гроші, 
а робітники і мужики все мають бути темними, 
бо не мають гроший. А се не правда! Так, якне- 
піїавдою є, що капітал’істй, тому що вони бога¬ 
ті, мають все панувати, а робітники бідувати і 
робити на них. То лише засл’іплені і ліниві так о- 
правдують ся. Лише не видючі раби вміють каза¬ 
ти, іцо якби не капітал'істй, то бідний народ зги- 
нувби з голоду, бо не мавби звідки гроший діс¬ 
тати. 

. Розумуюча і свідома людина знає, що річ 
масть ся противно, що якби не робітники, то ка¬ 
піталісти мус’ілиб згинути з голоду, колиб не 
схотіли взятись за роботу. Думаючий чоловік 
знає те, що міський чи сільський робітник має 
також нагоду навчитись богато річей, коли ли¬ 
ше хоче. 

р-Іазжа не є монополею ббгатих; бідні і бо¬ 
гаті мають однаїшві права на ню. І коли бідний 
не має спромоги ходити самому, чи посилати 
сво’іх дітей до школи, хай-же стараєть ся вчити 
ся у вільних годинах від праці. Хай доложить 
усіх і:тарань, щоб пізнати окружаючий єго світ; 
пізнати інтереси своєї кляси і навчити ся настіль¬ 
ки, щоб створити нове житя.гновІ доступні для 
вс’іх школи. Капіталісти вчені і вчуть ся як вдер¬ 
жати пииїшний лад для них користний, робітни¬ 
ки зцов повинні вчити ся, щоб знати як змінити 
сей і запровадити новий лад, та як господарува- 
ти в тім новім ладі. 

Наука не шукає за чоловіком, а чоловік му¬ 
сить шукати за наукою. Вона з отвореними ра¬ 
менами Ижидає кождого як найл’іпший і най- 
шляхотнїйщий товариш. Наука — се лїкарство 
на всі ті недуги-терпіня, яких дознає бідний на¬ 
рід в теперішнім капіталістичнім ладі. І колиб 
всі робітнки зажили того л’ікарства, яким є на- 
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ука, то ТОДІ їх уми прояснилиб ся і НСІІОЗВОЛИЛИ- 

би, щоб горстка паразитів знущалась над чис¬ 
ленною армією пролєтаріяту. 

Вчити ся, що правда, не легко. Се одна з 
найтруднійших праць, але навчивши ся чого- 
небудь, чоловік дознає великого одушевленя і 
вдоволеня, і ТОДІ він ще більше бажає вчити ся. 
Бо чиж не приємно, приміром, знати, що знахо¬ 
дить ся у внутрі землі, чому сонце світить, як і 
чим цьвіти-трави дихають. Та-ж не знаючи 
простих фізичних явищ, чоловік не може навіть 
думати про получшенє своїх обставин, бо не 

оуде знав як і з чого начинати. 
Отже стреміть до науки, вчіть ся! Як не 

можете йти до школи, то користайте з добрих 
книжок і з отсего журнала, який спеціяльно ви¬ 
дасть ся для просвіти українських робітників 
і фармерів. Коли для Вас що не зрозуміло напи¬ 
сане, так пишіть до редакції сего журнала, а в 
слідуючім 'числї дістанете відповідь. 

Коли хочете знати, які книжки добре чита¬ 
ти, напишіть, а ми Вам порадимо. 
Про те, як вчити ся, поговоримо в слідуючих 

числах. 

Наукові новинки і замітки. 

ВІДКРИТЯ нового ЕТЕРУ. • 

Одним з найновійших ^відкрить останніми 
часами є винахід нового етеру, Др. Джеймсом 
Г. Коттон-ом в Торонто, Канада. Сего нового е- 
теру вжито минулого тижня в „Вестерн Госпі- 
тал” і инших шпиталях і вельми добрий показав 
ся результат. Новий етер є зроблений з старого 
етеру певним процесом очищеня. Він далеко 
скорше дїлае і богато менше потрібно єго для 
замореня хорого при операції. Новий етер пе є 
відразливий апїиудкий, і хорий,яксе показалось 
в кількох випадках, може зараз майже по опера¬ 
ції напити ся гербати, кави, або яких інших ле¬ 
геньких напитків. 

Хорий, по замореню старим етером не мо¬ 
же нічого їсти майже два дни, а часом і більше. 
Найголовнїйше є те, що новий етер не робить 
хорого непритомним, як се було при заморюва- 
ню старим етером, а розтроює лише і позбавляє 
єго змислу чутя в тілі. Операції можуть відбу¬ 
вати ся, і вже відбувають ся, так іцо пацієнт цїл-, 
ком притомний і знає добре, що з ним діє ся. 
При лекших операціях буває таке, що хорий, ле- 
жучи на операційнім столі, говорить і сміє ся, 
коли рівночасно з сим єго середина отворена і 
доктори направляють, або викидають попсуті 
части. Коли пацієнт змучений, або бажає перес¬ 
пати час операції, тоді додаєть ся лише кілька 
кропель більше на маску і він стає непритомний. 
Але й по сім тязшім замореню пацієнт не має 
тої відрази до їди, яка звичайно буває по замо- 
рюваню старим етером. 

Новий етер є ще й тим важний, що пацієнт, 
коли внюхає певну дозу сего нового етеру, з 0- 
хотою розповідає про свою минувшину і гово¬ 
рить лише правду. Побоюють ся що поліція змо¬ 
же вживати сей етер для своїх цілий, але докто¬ 
ри не сказали в сїй справі ще нічого. 

Дентисти дуясе вдоволені новим винаходом, 
тому іцо .можуть вирива'іи зуби своїм пацієнтам 
цілком без болю. 

Кажуть, що новий етер при породі дїтий є 
дуже привідний. Але в такім случаю лише змен- 
шуєть ся біль, а пе тратить ся зовсім. 

-000- 

ОБСЕРВАТОРІЯ ГАРВАРД УНІВЕРСИТЕТУ 
ВІДКРИЛА ЩЕ ОДНУ ЗВІЗДУ. 

Оголошепо тут, що семого січня с. р. панна 
Йоапна Ц. С. Маккай, членкпня штабу Обсерва¬ 
торії при Гарва{)д Університеті в Щмбрідж, 
Масс. , оглядаючи і еґзамінуючн фотографію 
Молочної дороги на небі, яку відфотоґрафувала 
тепер Обсерваторія, віднайшла нову звізду. 

Штаб обсерваторії, студіюючи спектрум 
нової звізди, знайшов, ш,о та ново-відкрита зві- 
зда є доперва в першій стадії. Між 4-тим і 6-тим 
грудня ясність звізди збільшилась від 16-тої ве¬ 
личини до^максімум около 6'5. Від тоді знов на¬ 
ступала зміна і великість єї є тепер лише 8'5. 
Голим оком не мож доглянути її. 
Се є девятнайцяте сего. рода відкритя сею об¬ 
серваторією. 

-000- 

АГІТАЦІЯ ЗА ПРИЗНАНЄ МЕТРИЧНОЇ 
МІРИ І ВАГИ. 

Світовий Промисловий Клюб в Сан Фран- 
ціско, Кал. розпочав широку агітацію в цїли за¬ 
ведена метричної міри і ваги в Злучених Держа¬ 
вах Америки. Агітація того клюбу має добрий 

‘ успіх. Богато вчених людий в Америці висказа- 
лись прихильно до сеї справи. Метрична міра 
і вага принята вже всїми краями окрім Великої 
Британії і ЄЇ кольоній та Злучених Держав. 

—-—000- 
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опис НАРОДІВ. 

(Продовжене). 

Магомет пророк його! 
”1 сі слова, каже Джансон, забренїли того 

вечера в Гвермесї з уст Сіді-Гаджія, і його сани, 
наші проводирі і гості полишили печеру і ВІДІЙ‘ 

шовши кілька кроків звідки було видко на всї 
боки, повернулись в напрямку Мекки і повкля- 
каЛи і позгинались усї, дотуляючись кілька ра¬ 
зів чолами до піску". 

Жг.легі з Троґльодитів ніколи не вживає ма¬ 
тів під час молитви; Можливо, Вони вживають 
їх дома в мечетях, але Джансон ■і<аже, іцо він 
ніколи їх не турбував дома під час моленя. Да¬ 
леко ВІД дому і в Сагарі вони ставали до моли¬ 
тви не стелючи маток. 

ПУСТЕЛЯ УВЕЧЕРІ. 
> 

Вражіня, яке зробив на мени той вечір, каже 
Джансон, зістане зі мною доки зі мною буде моя 
нам ять. ІІІит за щитом пурпурових, подібних 
па столи гір, котрі ми переїзджали день за днем, 
година за годиною, були тепер перед нашими о- 
чима на віддаленю. Па простір, який розстелю¬ 
вав ся перед Сіді-Гаджїем, його сипам і всіма 
Троґльодитами, сідаюче 'сонце ляло послїднї 
проміня; Троі'льодити дивились на західне не¬ 
бо, що сьвітилось зелено-злотим барвами; на 
пол^щневий захід від нас простягались червоно- 
злоті маси піску — величезна Сагара зі всіма її 
приваблюючими таємницями. 

Майже 2.000 ліктів внизу повз і вгинав ся 
як червак караван верблюдів, йдучи до своїх 
іпатер, огонь котрих здавав ся маленькими ця¬ 
точками на-віддаленю. Все навкруги було захо¬ 
плююче, чарівничо спокійне, жаден з присутних 
не говорив; всі відчували чари велично-чудово¬ 
го заходу сонця. Навіть коні, мули, віслюки та 
верблюди і ті люті невгаваючі собаки пустелі 
прити^сли. 

По заході сонця було видко зо три хвилини; 
потім враз насунулась абсолютна пітьма. Тоді 
Троґльодити позакладали свої ворота та двері 
і поспускали силу силенну своєї собачнї. Денна 
робота скінчилась, а ми відбули дуже важку по¬ 
дорож. Ті перські мати тепер нам якраз здали 
ся. 
Що за біда, що в тій самій печері ще спало 

вісімнадцятеро людий. Але я не міг дозволити 

Троґльодитам заперти та замкнути велику пе¬ 
черну браму. Троґльодиські печері мають не- 
пропускаючі повітрє стїпи, стелю і підлогу ви¬ 
січено з суцільного каменю. Сіді-Гаджія просИй 
і вимагав заперти браму, кажучи, що вороги мо¬ 
жуть нас усіх повбивати, але я впер ся на своїм 
і брама зістала розчиненою. 

Розбирати ся для. Араба дуже проста спра¬ 
ва. Він -скине з себе де-яку одіж, розвязавщи 
опаску, покладе біля себе свої капці, також 
своє пістолє і замотуєть ся в бернус. Араби 
сплять дзоке міцно і збудити їх дуже тяжко. 

Десь коло другої години вдосьвіта мене 
збздило якесь шурхокінє, і я подумав, що то 
б\лли злодії, я схопий мого бравнинґа і чекав, 
а люди в печеій спали міцно. Проміні місяця за- 
сьвічували до печері крізь незачинені двері, і 
ось я побачив величезного пса рачкуючого до 
середини печері. Я кинув на него своїм важ¬ 
ким чоботом, і він утік скавулючи, але від того 
голосу ніхто не прокинувсь. По яких 20 — хви¬ 
линах пес знов вернув; на сей раз мій другий* 
чобіт дістав його в чоло; пес наробив страше¬ 
нного вавканя, але Трогльодити спали в пече¬ 
рі, як .порізані, і жаден не прокинувсь. 

Траґедия з щасливим кінцем. 

Рано в ранці коли я оглядав Гвермесу і 
здіймив кілька фотографій з печер, ми зачули 
зойк і, обернувшись, вздріли стару бабу, що. ле¬ 
ті за стрімголов з скелі. Вона вийщла викинути 
смітє з горн і, невтримавши рівноваги, поле 
тіла долів. 

Вона вдарилась на велике камінє, покоти¬ 
вшись мов Гумова куля в долину, і майже щезла 
з очей. Ми всї думали, вона вбилась, бо впа¬ 
сти з височини майже 900 ліктів — се певна 
смерть. Здавалось, що кожна кісточка в її ті- 
лї повинна була бути поторощеною. 

її родина та кревняки пішли вниз позбира¬ 
ти її останки. По двох годинах її принесли 
більш мерлу ніж живу, я висловив свій жаль 
шейкови (старшині), що до пригоди з тією ба¬ 
бою,. але той відповів, що вона йно жінка та 
іце й стара і шо їй вже все-одио прийшов був 
час вмирати * 

Сей випадок замрачив мою веселість, і 
кілька днів по^ім в мені все лишалось дуже не¬ 
приємне відчуване. Але уявіть собі як я зра- 



6 ' ЗАМОРСЬКИЙ ВІСТНИК 

ДІВ, коли згодом вчув, що вона цілковито оду¬ 
жала, і що ані одна кісточка в неї не була зло- 
мана. 

Від печері Троґльодитів вниз до долини, 
де є вода до питя, буде зо 1.800 ліктів. Стеж¬ 
ка розтягаєть ся більше як на три милі англі¬ 
йські і все викрутасами на всю довжиню аж на 
верх гори. 

Печерняні мешканці живучі окремо. 

Від Гадесу до Дегібату і від Матамати до 
границі Триполітанії, подибують ся подекуди 
малі групи печерняних мешканців, часом сидя¬ 
чих одною родиною. Вонй видовбують дуже 
старанно цистерни про дощівку, бо керниці і 
джерела цілковито незнані в тій країні, а дощі¬ 
вку вживають до нитя, як коштовний напій. В 
декотрих місцевостях рішучо нема зайвої води, 
щоб пополокати зуби, і тоді повірити, щоб там 
худоба мала коли води дс| схочу. 

Такі обставини натурально сприяють до 
виплеканя таких відмінків худоби, що можуть 
жити з малою кількостею води, певідчуваючи 
великої спраги. 

В Травню (1914 р.) Бребіщ та Магомет 
(Джансонові приятелі і проводи])!) взяли мене,- 
каже Джансон, до одного ті)огльодитського мі¬ 
ста і витягли на гору, верх, котрої був рівний, 
як стіл. Там я побачив велику мечеть з величе¬ 
зними готичними арками, що була вйсічсна з 
суцільного каменю. Крім печер з каменю, ті 
Трогльодити мали ”хмародер“ виложений з- 
”ргафасу“ (засохлого болота); там було від 
8 до 12 будинків поставлених один поверх дру¬ 

гого. 
Дико виглядаючі ТроГльодити в повнім оз- 

броєню вартували свого фестуику, коли ми ту- 
Г]\ приїхали. Але завдяки тому, що місцевий ка- 
дій був знаним і улюбленим моїми проводира- 
ми, — ми були іювитані від щирого серця. 

Я був змушений видряпатись на верх »рга- 
фасу«, щоб оглянути гарну панораму. Мені 
здаєть ся, що нарешті знайдене те загублене 
кільце в ЗООЛЬОГІЇ, бо в ДІЙСНОСТІ'!, окрім малий, 
нема понад тих Трогльодитів істоти, щоб так 
прудко видряпувалась догори. 

Вилазити на ту баїлту було геть простіще 
ніж з неї злізати. В тій хгплі я бажав бут:: чле¬ 
ном брацтва того, котрі скакають дуже 
звисока і не розбивають ся.. Маленькі камяні 
сходи, притулені тут і там, були в уживаню со¬ 
тки літ, доки не позтерались до трох-чотирох 
цалів, що нема як і ноги на них сперти. Розби¬ 
раючись з чого міг, кидаючи одіж і черевики 
долів, я молив ся до Алли стеречи мене в тя¬ 

жкій хвилі. Злізав я як міг, помалу, з болем у 
серцю; але нарешті я зліз і був цілим. 

Відчуваеть ся якесь дике зденервованє в 
ходженю по безвістях, не будучи певним куди 
тебе доля запровадить. Але про спеку, згагу та 
небезпеку забуваєш серед чзщової природи та 
захоплюючих кольорів. 

Магомет та Бребіщ були дуже цікаві у сво¬ 
їх величезних соломяних брилях, що мали зо 
штирі ліктів в промірі, приоздоблені повиши- 
ваню газелиною шкіркою; їхні молочної барви 
шовкові бернуси шарпає вітер, їхні кольорові 
прикраси арабських сідел та гнуздечок з щиро¬ 
го срібла оздобинами та масивні срібні стреме¬ 
на додавали краси. Магомет їхав на сивавій 
арабскій кобилі, а Бребіщ на білім расовім 
огері, що був зо нять літ віку і повної сили. 

Кожен з тих проводарів мав рушницю та 
пістолє. Не робило ріжнйці, кудиб вони не їха¬ 
ли, вони не важились ї-хати неозброєнимй. Не¬ 
можливо було переконати їх позіставити зброю. 

В тій країні повідомлене передають джигу¬ 
нами, людьми дуже тонкими, міцними, жилави¬ 
ми, без жадної унції товп;у, котрим нічого не 
робить перебічи зо кільо, перед сніданком. 

Ми подорожували' поки сонце не почина¬ 
ло дз’жс смажити; снідали в прохолоді триГльо- 
дитських печер. Наше спідапе завжди склада¬ 
лось ”кус-кус“ (тамошня пшениця облущена 
як добрий риж) з овочами, наколи вони були, 
парипими з ягням або у вівци спеченій цілою. 

Маїоє змюблеиою стравою був ”чок-чоке“, 
зготований з смажених яєць на маслі з сушеною 
червоною перцюгою. Хлїб бзш завжди пресма- 
-чний, спечений з ячменю або проса. Завжди 
бз^ло досхочу дактилів. * 

ТАНЕЦЬ ВОЛОСЯ. 

Ваз у вечері Бебіщ увійшов до мене у вели¬ 
кім захоп.'іеню і сказав, що ми маємо підти на 
весїляну церемонію коло 9-тої години. 

Ми пішли в сяєві повного місяця і були при¬ 
ведені до місця дрібними, гострими згуками 
дудки приробленої до піхура і »том-тома« 
(гатунок б\^бна), котрий робив страшенний гук. 

11а обістю великого фондуку (корчми) бу¬ 
ли зібрані ріжноманітні Араби, Сзщанцї, Бер- 
берцї. Туареги і якісь незвичайн істоти, вбрані 
в шкіри звірят, в страшних з розявленими па¬ 
щами машкарах, з кістками та щелетами, що 
.хитались тут і там. То були танцюристи з Тім- 
бз'кту; вони роби.'иі стілько гуркоту та гукз^, 
ііі() не можливо було навіть думати. 

(Дальше буде). 1 
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Дж. Н. Ларнерд. 

ВСЕСЬВІТНА ІСТОРІЯ. 

(Продовжене). 

Неолітичний Стан Культури. 

Після ґеольоґічних вказівок, усї пошморги 
палеолітичного стану первісної -культури 
щезають, в .європейській частині 
сьвіта, прнближно при кінці послїдної ледївце- 
вої доби. Відтак, по-ледївцевих відложенях, по¬ 
чинають з’являтись рештки того слідуючого 
стану культури, що звемо неолітичним дуже 
зрідка перемішаними з слідами палеолітичних 
останків. Богато вчених годять ся що ті дві до- 

. би, звані палеолітичною і неолітичною, були 
відділені одна від одної, в Західній Европі пев¬ 
ним періодом часу; що люди, чії рештки заз- 
начують першу добу, були вигнаті або випеще¬ 
ні і були заступлені новою расою більще посту¬ 
повою, котра прийшла з полудневого сходу 
або з полудня. Иншіж, долучуючи і професора 
Гаксклея, ояінія котрих має велику вагу, бачуть 
неповність доказу відносьно такої перерви в 
передісторичнім житю людини Західної Евро- 
пи; вони мають нахил вірити в те, що ті люди, 
котрі оббивали своє камяне начене, були пред¬ 
ками тих людий, що обточували і вигладжува¬ 
ли. своє начене і котрі зробили поступ ще й в 
иньщих напрямках. 

Рештки, що вказують на присутність люди¬ 
ни зараз по скінченю ледївцевої доби, — себто 
в початку того розділу в історії ґ^ольоґії, що 
зветь ся „Рецент“, —подибують ся скрізь в 
великій силі. За тих часів земля приймила ви¬ 
гляд і підсоне подібні до теперішного, і роз¬ 
міщене звірів, та рослин було майже таке саме, 
як і тепер. Як_ скрізь вказують факти, затого 
часу Европа була заселена людьми що повста¬ 
ли з глибини палеолітичного дикунсьтва, кот¬ 
рі не знали від каміню лїпгпого матеріалу про- 
свое значінє та збрую; що неолітичні люди об¬ 
точували своє камяне начене, щоб вигладити 
його поверхню і загострити, се тільки одна не¬ 
значна признака в тім поступі що вони зробили. 
Вони навчили ся після подоби добувати огонь, 
крешучи креміні або тручи кавалки дерева. Во¬ 
ни навчили ся гончарства і прядженя; почали 
управляти рілю; призвичаїли деякі звірята; 
мешкали в комуністичній спільності; 1 будували 
про себе житла, і уважно ховали своїх мерців. 
Могили, в котрих вони поховали декого з сво¬ 

їх мерців, вкладаючи тіло в скриню або кімнату 
зложену з багатьох пласкатих камінів зложе¬ 
них нещільно докупи, суть найпростійшими і 
найбільш цікваими памятниками які ті люди 
полишили. Більшість тих стародавних могил 
покриті купою каміня або землі, що творять 
собою так звану „тачку“. У багатьох випад¬ 
ках покриваючий горб щез, і не зграбна по¬ 
хоронна комірчина буває виставляє ся на 
людські очи. В сім випадку та могила є знана, 
як ”кломлех“ або ”долмен“ (означуючі камякі 
плити). Таке можливе походженє великої біль- 
шости долменських будівель, що знайдені в 
Полуднево Західній і Північній Европі, Північ¬ 
ній Африці, і в багатьох частинах Полуднево- 
Західної Азії. 

Але не все те належить до роботи неолі¬ 
тичних людий. Така сама мода що до похорону 
тільки з більш удосконаленою конструкцією 
могильних кімнат протяглась поза камяну до¬ 
бу культури, коли металі ввійшли в ужиток. 

В-альпійських околицях Швайцарії, в пів¬ 
нічній Італії та в полудневій Німеччині поди¬ 
бують ся дуже цікаві передісторичні рештки, 
знані як озерні житла, що репрезентують собою 
цілий неолітичний період від його найранійшо- 
го до найпізнійшого стану культури;* вони на¬ 
віть засягають в історичні часи. Ті жи¬ 
тла були побудовані на палях над мілкими во¬ 
дами вздовж берегів гірських озер, котрі дава¬ 
ли їм певну охорону від ворогів звірів. В наму¬ 
лі озер, над котрими ті житла стояли, затримали 
ся всілякі господарські відпадки і богато річий, 
котрі припадково попадали в воду. Тепер ті 
дна* озер подають пречудовий музей всілякого 
начіня надозерянського бутя, від його першого 
столїтя до послідного. 

Довліина неолітичного періоду людського _ 
розвитку, звичайно, ріжнючись після ріжних 
країв, здебільшого була менша ніж ті еони часу, 
протягом котрого люди поневіряли ся в так 
званій, палеолітичній добі. Однако мусіли ми¬ 
нути довгі віки, нїм були впроваджені до ужи¬ 
тку, металі, перше мідь в своїм природнім ста¬ 
ні (котра мала малу вартість для первістної лю¬ 
дини), а потім мідь загартована на бронз че¬ 
рез домішку до неї олова. ІЦо се стало ся в кра¬ 
ях поза Середземним морем перше ніж який 
нарід в Европі вишукав металі зхованї в їхних 
рудах, здаеть ся е задалеким гірипущенєм; ра- 
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нійіп було припускано, що ужиток міді і бронзу, 
за котрим ттізнійше слідував ужиток зелїза, 
прийшов до Европи з Сходу. Але тепер зро¬ 
стає опінія, що первістна метальоґія в деяких 
частинах Европи була самостійно розвинула ся. 
Знане оброблена металів переходило від одно¬ 
го народу До другого, як межи ними зростала 
міпьма, але те знане могло не дістатись до Бри- 
тийськпх Островів і далеких північних країв 
європейського континенту майже аж до поча¬ 
тку історичного часу. В Америці зелїзо не бу¬ 
ло знане аж до приходу Европейцїв; але більше 
поступові місцеві раси були запізнані з мідею, 
бронзом, оловом, свинцем, сріблом і золотом. 

РОЗДІЛИ ЛЮДСЬКОЇ РАСИ. 

Етнольоґи знайшли підставу вірити, що 
ріжноманітнІсть в людських Гатунках, котрі ви- 
прудукувалп ріжні родини людства, що тепер 
залюднюють землю, мають своє походженє так 
далеко назад в ґеольґічнім часі, як палеолітич¬ 
ний піі^ріод, і розсіяли ся по всіх закутцнах зем¬ 
лі перш нїм поступив неолітичний період.. Зви¬ 
чайно знаходять ся поєдинчі ріжни'цї в опінії і 
поєдинчі відміни в поглядах дотично того, що 
є фундаментального у відмінках людської ра¬ 
си. Кольор був приймлений перше, без жадної 
квестиї, яко основа тій (клясифікації), і ціле 
людство було розділене на пять великих фамі¬ 
лій а власне: білі, чито блїдо-шкірі народи, 
звані Кавказцями, жовто-шкірі Азійцї або Мо¬ 
нголи, чорні з Центральної Африки і з деко¬ 
трих островів Полудневого Моря; червоні ту- 
больцї Америки і брунатні Маляйцї з Полудне¬ 
во Східної Азії і поблизького моря. Потім у- 
вага була звернена на споріднене мов, що зда¬ 
валось мало більше значінє, ніж ріжниця кольо¬ 
рів шкіри. Якийсь час фільольоґія взяла в ру¬ 
ки етнольоґію і погуртувала усі народи в сьві- 
ті після їхніх мов. Вона вишукала один вели¬ 
чезний поріст мови в Европі і почасти в Азії, 
що був дуже розгалужений а мавший спільну 
структуральну форму; ся арійська форма мови, 
як її фільольоґи назвали, була взята яко оз¬ 
нака спорідненя межи богатьма народами, до 
мов котрих та форма належала. Дригий поді¬ 
бний розвиток повідміняних мов, маючих одну 
структуральну форму, був знайдений в Полудне¬ 
во Західній Азії і був названий семіцким, тому 
що припускали, що повстав з мови Семових дї- 
тий; з другого боку третя родина мов, дуже ва¬ 
жка-до рознізнаня від семітської, була вишука¬ 
на в сусідуючих краях Африки; припускали, що 
та мова повстала в роді Хама. Сі мови, арійські, 
семіцкі і хамітські, подібні між со¬ 

бою в граматичних прикметах званих "відміна¬ 
ми"; сї мови роблять протилежність величе¬ 
зній силі так званих "зліплених мов“, котрі бу¬ 
ли поклясовані разом, яко турянські, після, ста¬ 
рого фільольогічного міркованя. Мови арій¬ 
ського гурту обхоплюють Санскрит і Зенд (з 
усім тим, що повстало з них в стародавних і 
теперішних Індій і Ірані), шляхотну мову Гре¬ 
ків, латину Римлян, і богато мов всіх націй зна¬ 
них тепер як Кельти, Тевтони і Славяни. Одно 
поколінє взад ніхто і не думав перечити спі- 
льности походженя таких народів як, — Гін- 
дуси. Меди, Перзи, Греки, Римляни, Італїяни, 
Французи, Еспанцї, Німці, Скандинавці, ДунцІ, 
Англійці, Велшмени, Ірландці, Скачмени, Укра¬ 
їнці, Москалі, Поляки і инші, — котрих мови 
виросли просто з спільного коріня з арійської 
мови. На їх дивили ся як на таких, що твори¬ 
ли одну велику Индо-Европейську, чи то Ин- 
до-Германську родину людства, окремо від ин- 
ших родин, і пануючу над ними завдяки якійсь 
зверхній якости їхньої раси. Лише була супе¬ 
речка відносно первісного арийського житла, 
де власне та велика раса була виколисана і зві¬ 
дки, як припускали, вибралась у певних межи- 
часах, наче рій за роєм, щоб в ріжних країнах 
витворити відріжненї характери Гіндуса Гре;- 
ка, РГімлянина, Кельта, Німця і Славянина. Я- 
кийсь час усі годили ся з професором Максом 
Мілєром, котрий думав, що можливо просліди¬ 
ти арийську старовину аж до єї первістного 
житла'на височинах на північ від гір Гінду Куш, 
але иньші фільольоги найшли підставу рівнож 
сильну до шуканя скрізь, в Північній і Східній 
Европі особливо; і тепер мала надія простежи¬ 
ти арийські мови до їхнього первістного жерела. 

Поволї ціла теорія вишуканя спорідненя рас 
через спорідненя мов, була похитана богатьо- 
ма критиками. Великий і певний простір куди 
мови розгорнулись в певних випадках, а поще- 
зали'в других випадках через підбій або пере¬ 
мішане народів було взято в рахунок- Нові 
школи антропольогії відірвали ся від фільольо¬ 
гічного впливу і {ще раз звертають свою увагу 
на фізичні прикмети расового спорідненя. 

(Дальще буде). 

УВАГА! 

В Торонто місцеві Українці роблять заходи 
видати сю „Всесьвітну Історію“, котра в англій¬ 
ській мові обіймає 6 томів і поверх 2000 сторін. 

Цікаві в сїй справі зволять звертатись до 
Ів, Роберта на адресу „Зам. Вістника“. 

Редакція, 
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РИМСЬКІ ЦИФРИ. 

(Продовжене). 

Римські числа, 'Що складають ся з богатьох 
тисяч, пишемо в той спосіб що і числа склада¬ 
ючі ся з одиниць, а з правого боку додаємо ли¬ 
ше 111 (з латинського шіИе — тисяча); так при¬ 
міром 8000 = УІІІш, 20000 = ХХш, 

100,000 = Сіп, 1,000000 Мій, 
783420 = ОССЬХХХІІІшСОХХ. і т. п. 

ДОДАВАНЄ. 

Додавати значить складати кілька чисел в 
одно число. 

При додаваню послугуємо ся знаком +> 
котрий називаєть ся плюс. Сей знак пишемо 
між числами, котрі хочемо додати.' Приміром, 
коли ми хочемо додати 4 до 9, то пишемо 
в сей спосіб: 4 9 =13. Або просто кажучи 
4 і 9 зложені разом рівнають ся 13-тьом. 4 і 
9 є тут додайниками а 13 є сумою тих двох 
чисел. 

Які числа можемо додавати? 5 коней і 4 
коні можуть бути додані, і сума їх буде 9 коней. 
9 днів і 4 фунти ковбаси вже не можуть бу¬ 
ти додані, тому що перше число означає дні, а 
друге число означає фунти ковбаси і сума тих 
чисел не може бути ані днями ані фунтами ко¬ 

вбаси. 
Числа можуть бути додавані тоді лише, 

коли вони мають однакові імена. Ті числа, що 
їх додамо, без ріжницї кілько їх є, називають 
ся додайниками, ' а те число, що виходить з 
додаваня, називаєть ся сумою. Сума мусить ма¬ 
ти ту саму назву що і додайники. 

Додаване одиничних (малих) чисел. 

Припустім, що нам треба додати’ слідуючі 
числа: 6, З, 4 і 7. Тут до періиого числа 6 
ми додаємо друге число З, (котре можемо на¬ 
писати ще в той спосіб 1 + 1 + 1 ), і одержу¬ 
ємо суму тих двох чисел 9; відтак до 9 до¬ 
даємо трете число 4 і отримуємо суму 13; 
врешті до 13 додаємо ще четверте число 7 
і отримуємо суму всіх чотирох чисел 20. Себто 
7' ^ 4 4- з + 6 = 20. 

Тут ми додавали починаючи з правого боку 
від 6 до кінця, то є до 7, і одержали суму 20. 
Але колиб начали додавати з лівого боку, то є 
від 7 або від котрого небудь середнього чи¬ 
сла, лиш-би ми додали всі числа, то також оде¬ 
ржимо суму 20. Се означає, що від зміни по¬ 
рядку в додаваню сума не зміняєть ся. 

Назвіть суму понизших додавань, але впра- 
вляйтесь так довго, щоб за першим поглядом 
на котрі небудь тут числа, ви могли сказати від 
разу суму тих чисел: 

1+1= 2 + 1= 2+2= ' 3+1= 3-1-2= 

4 + 1 = 3+3= 4+2= 5+1= 4-1-3= 

5-|-2= 6+1= 4+4= 5+3= 6+2= 

7-|-1= 5+4= 6+3= 7+2= 8+1= 

5-|-5= 6+4= 7+3= 8+2= 9+1= 

6+5= 7+4^- 8+3= 9+2= 6+6= 

7-1-5= 8-1-4--.- 9+3= 7+6= 8+5= 

9-1-4= 7+7= 8+6= 9+5= 8+7= 

9-і-5= 8+8= 9+7= 9+8= 9+9= 

ДОДАВАНЄ БІЛЬШИХ ЧИСЕЛ. 
І 

Приміром, треба додати числа 402, 105, 
1015 і 1418, то робить ся се в той спосіб, що 
підписуєть ся одно число під другими так, щоб 
одиниці стояли під одиницями, десятки під де¬ 
сятками, сотки під сотками, тисячі під тисяча¬ 
ми, десятки тисяч під десятками тисяч, і т. д. 
Коли підпишемо так-числа, то підкреслюємо їх 
лінією і тоді додаємо одиниці до одиниць, де¬ 
сятки до десяток, сотки до соток і т. д., підпи¬ 
суючи і в сумі одиниці під одиницями, десятки 
під десятками і т. д. 

Так отже числа 402, 105, 1015 і 1418 до¬ 
даємо в сей спосіб: 

402 Тут додаємо вперед 
105 одиниці: 

1015 8а5е13а5є18 
1418 ^ а 2 є 20. Тут 20 має 
2940 0 одиниць і 2 десятки, то 

0 одиниць підписуємо під одиницями а 2 деся- 
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тки додаємо до десяток; 2а1єЗа1є4. 
Сих 4 пишемо під десятками. Тепер додаємо 
сотки: 4а0є4а‘і є5а4є9і сих 9 пишемо 
під сотками. За тим додаємо тисячі: 1 а 1 є 2 
і сих 2 пишемо під тисячами. 

От, сума сих чисел вийшла два тисячі де- 
вять сот сорок (2940). 

ЗАДАЧІ. 

Додайте слідуюче: 

(1) 3754 
2862 
1457 

(2) 20234 
683 

4965 

(3)^ 275 коней 
146 „ 
27 

/ 
68 

Підпишіть числа як належить ся і додайте; 

(1) 3465, 3279, 6534, ■ 5131, 4268. 

. (2) 5732, 0721, 3466, 4269, В535. 

(3) 2768, 5329, 4605, 475, 16. 

(4) 4671, 272, 45, 7, 625. 

(3) 375, 506, 258, 327, 580, 647, 846. 

(6) 436, 47, 449, 498, 736, 274, 888. 

(7) 625, 494, 742, 673, 574, 654, 638. 

(8) 564, 683, 684, 502, 376, 726, 877. 

(9) Додайте суми всіх тих додавань і пере- 
конайте ся чи вийде слідуюче число: : 83892. 

ПРОВІРИНЄ ДОДАВАНЯ. 

При додаваню чисел, можна часом помили¬ 
ти ся, по більшій части тоді, коли в додаваню 
маємо богато чисел, тоді сума буде неправдива, 
то є не такою, якою повина бути. Для того вла¬ 
сне, ми повинні завсїгди провірити чи додаванє 
було добре зроблене. Додаванє провірюеть ся 
завсїгди в той спосіб, що змінюеть ся порядок 
тих чисел, які додаємо, то є додайників. Так 
приміром, коли-б ми додавали числа 305-1-408 
4-703 і сума тих чисел вийшла 1415, то се буде 
мильно, бо дійсна сума тих чисел виносить 1416. 
Додаванє можна перечислювати другий і тре- 
тий раз і тим способом дійти до правдивої су¬ 
ми, але далеко практичнїйше провіряти дода¬ 
ване змінюючи порядок чисел в той спосіб, що 
горішнє число пишемо у долині а долішнє в го¬ 

рі, або в середині. Приміром: • 
803 
40І 
123 

сума є 1327. 
Тепер, пемінює ся порядок, првірює- 

мо: 123 
803 
401 

сума є 1327, та сама, що і пере- 
дше, що свідчить, що додаванє зроблено добре. 

Другий спосіб провіриня. Провіряти дода¬ 
ванє можна також так, що один з додайників 
відкладаєть ся на бік, а решту додайників счи- 
слюєть ся разом і до суми їх додаєть ся те від- 
ложене число; коли з сего отримаємо суму, яка 
була і перед провіренєм нашого додаваня, то 
можна думати, що додаване було зроблене до¬ 
бре. Приміром: 907 

438 
563 

сума є 1908. 
Щоб провірити, чи добре додано, відкла¬ 

даємо один додайник 438 а решту додайників 
додаємо: 907 

563 

сума є 1470. 
до сеї суми 1470 

додаємо відложене число 438 

і одержуємо загальну суму 1908, яка рівна сумі 
нашого додаваня. — Додаванє було зроблене 
добре. 

Третий спосіб-провіриня. Додаванє прові- 
рюєть ся також способом відниманя. Треба 
відкинути один із додайників і додаючи решту 
чисел_^ відійняти їх суму від попередньої суми. 
Коли в тім разі отримаємо число, яке ми відло- 
жили, то додаванє було зроблене добре. 

Наприклад: 132 
207 
415 

.... ■■■ —«та» 

сума є 754. 
Щоб провірити відкинемо перший додай¬ 

ник — 132 а решту додайників додаємо: 
207 
415 

сума є 622. 
Сю суму віднимаємо від першої суми 754 

• ' ' ‘ — 622 

зістаєть ся 132, що 
рівнаєть ся тому додайникови, який ми відкину¬ 
ли. 

ПИТАНЯ. 

1.) Що таке додаванє? 2.) Що називаємо 
додайниками? 3) Що називаємо сумою? 4.) 
Якими способами можна провіряти чи додаване 
було добре зроблене? 

> (Дальше буде), 
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Відділ Фізики 

(Продовжене). 

КОНЕЧНІ ВЛАСТИВОСТИ ТІЛ. 

Конечним властивостями тїл є ті, котрі конче 
потрібні до абсолютного істнованя тїл. Всі тїла 
взагалі посідають ті конечні властивости і жа¬ 
дна частина якого небудь тїла не може без них 
істнувати. Декотрі тїла мають деякі властиво¬ 
сти, які не конче потрібні до їх істнованя, як ось 
колір, вага, полиск, твердість і т. п. Се так зва¬ 
ні случайні властивости тїл, тому що вони за- 
лежуть від умовин не конче потрібних до істно¬ 
ваня тїла. 

Конечні властивости всїх тїл є: 

1. Розмір; 2. Непроникливість; 3. Поділь¬ 
ність; .4. Тяжінє; .5..Інерція, (не діяльність); 
6. Рух; 7. Пористість; 8. Поширюване; 9. Згу¬ 
щуване; 10. Пружність; 11. Незнищенє. 

Розмір є властивостею всїх тїл, без огляду 
в якім вони стані находять ся, в твердім, рли- 
нім, або Газовім,бо кожде з таких тїл займає 

в природі певний простір, певне місце. 

Непроникливість є другою конечною і спі¬ 
льною властивостею всїх тїл, бо наколи на 
якімсь місці поставимо одне тіло, то друге тїло 
вже на тім самім місці рівночасно з першим сто¬ 
яти не може. Так приміром, коли поставимо 
на столі шклянку, то вже на тім місці не можемо 
поставити анї книжки, анї олівця, анї чого инь- 
шого, бо там стоїть вже шклянка. Другим при¬ 
міром на се є, коли ми перевернемо шклянку 
догори дном і будемо занурювати її в начиню з 
водою, то побачимо, що вода не заповнить 
шклянки, бо повітре, яке знаходить ся в шклян- 
цї, до сего не допустить. 

Подільність се спосібність тїл бути поділе¬ 
ними на нескінчено дрібні частинки. Ми навіть 
не можемо піймити своїм умом на як дрібні ча¬ 
стинки тїло може бути поділене. 

Англійський фізик, Ізаак Нютон, доказав, 
приміром, що найбільша і найгрубша булька з 
мила не е навіть дво-мілїновою частиною одно¬ 
го цаля. Ми можемо ділити яке небудь тїло, 
кавальчик дерева, зелїза, каміня і все иньше на 

найдрібнїйші куски, але і найдрібнїйшу частин¬ 
ку, яку ми лиш можемо собі уявити, все ще мо¬ 
жна ділити і ділити і ті найдрібнїйші частки все 
будуть тим зелїзом, деревом, або камінем, що 
ми взялись були ділити. 

Чи є кінець дїленю якого будь тїла? ^ На 
практиці доказати трудно, бо роблючи се на¬ 
віть найпридатнїйшими приладами, все ще не 
знайдемо кінця дїленю тїл. В.теорії однак такий 
кінець дїленя є, бо наука нам доказала, що вся¬ 
ке тіло складаєть ся з дуже малесеньких тїлець- 
частинок званих молекулами. Ті молекули се 
так дрібненькі тїльця, що їх голим оком, анї че¬ 
рез мале побільшаюче скло, добачити годі. До- 
перва, колнб ми ті молекули, чи то зелїза, чи де 
рева, поділили, то аж тоді зелїзо не булоби зе¬ 
лїзом, дерево не булоби деревом і т. д. Се то¬ 
му, що тіло тоді зм,іняеть ся і ми одержуємо з 
него цілком інші річи. Але таким поділом і роз- 
зслїдженєм займаєть ся вже наука хемії. 

У ріжнчх тїл ріжні молекули, у одних вони 
більші а у других менші. 

Тяжінє є спільною властивостею'ТІЛ. Ко¬ 
жде тїло має певну тяжість (вагу), а ся тяжість 
є наслідком притяганя землею всїх частий з 
яких те тїло складаєть ся. Тому, коли ми випу¬ 
стимо з руки камінь, то він не полетить в гору, 
а упаде на землю. 

Дальше зауважуємо, що чим більший ка¬ 
мінь, тим скорше паде на землю. Се означує, 
що чим більше тїло, тим більше притягає єго 
земля, або по простому кажучи, тим більша єго 
вага. До сего однак повернемо пізнїйше при 
обговорюваню закона тяжіня. 

Інерція (недіяльність), се неспроможність 
тїл змінювати свій стан руху або спочинку. 

Тіло в спочинку йе може пустити себе в рух, 
анї тїло в русі не може само себе спинити. Тїло, 
пушене раз в рух, буде вічно продовжати той 
самий рух з тою самою скоростію, коли єго не 
{;пинить якась зовнїшна сила. Тїло в спочинку 
буде вічно спочивати на. однім і тім самім мїсцї, 
коли яка будь зовнїшна сила не пустить єго в 
рух. 

Є дві силі', що спинюють рух т'іл; одна з 
них се тяжінє, або інакше кажучи притягане зе¬ 
млею, про що ми вже згадували; друга з них се 
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повітре, як€ пас окружае. Приміром, воза пу¬ 
щеного в рух конем, стримує его вага і повітре, 
яке кругом него знаходить ся. Льокомотива 
пущена раз в рух, чи за помочию пари, чи елек¬ 
трики, чи якою іншою силою, булаби все в русі', 
колиб не тяжіне і повітре. Так маєть ся з рухом 
всіх тїл. Про се поговоримо ще пізнїйше. 

Рух тїл се властивість змінювати місце під 
напором зовнїшних сил. Коли дїланє якоїсь зо- 
внїшної сили на дане тї’ло сильнїйше, то ско- 
рість руху того тіла більша. Коли знов зовнїшна 
сила, пускаюча в рух якесь тіло слабша, то і ско- 
рість руху того тїла менша. 

Пористість е також спільною властивостею 
всіх тїл. Ми вже згадували, що кожде тїло скла- 
даеть ся з маленьких частинок званих молеку¬ 
лами. Поміж тими частинками тїла е порожні 
місця — пори. Найліпше видно ті пори в губці, 
яку уживають звичайно в школах до стираня 
таблиць. Не тілько губка має ті пори, має їх 
також зелїзо, золото, мідь, камінь і всі иньші 
тіла. Та лише є ріжниця між порами ріжних 
тїл, що в однім тілі, ті пори маленькі а в другім 
вони більші. Але кожде тїло має ті пори. 

Коли глянемо на воду, приміром, то порів 
в пій не видно, але що там пори є, то певно. Про 
се можна переконати ся дуже легко і без вели¬ 
кого кошту. Наберіть в шклянку води, вкиньте 
до неї ложку соли і зобачите,що сіль в воді роз¬ 
пустить ся.' Се буде повторяти ся доти, доки 

вода не переситить ся солею, себто доки части¬ 
нки (молекули) соли не заповнять норів у воді. 
Роблючи сей досьвід, зауважите також, що во¬ 
ди в шклянцї більше не буде, але вона стане гу- 
стійшою. До тої ‘соленої води, можна вкинути 
ще малу ложку цукру і сей також розпустить ся. 
Се можна пояснити в той спосіб: Молекули во¬ 
ди є великі, тим самим і пори (дірки) поміж ни¬ 
ми великі, а молекули соли менші і повлазили в 
пори води; молекули цукру ще менші і зна¬ 
йшли ще й собі місце між молекулами соли і 
води. 

Подібне до сего пояснена є: Наповніть це¬ 
бер камінцями. Поміж тими камінцями будуть 
великі шпари. Всипте до цебра ще дрібнїйших 
камінців, поруште добре цебром і всі дрібні ка¬ 
мінці попадають в ті прогалини, які зпе.тоди- 
лись поміж більшими камінцями. За сим вси¬ 
пте до того цебра ще піску, поруште знов добре 
цебром і пісок залетить в дірки, які все ще 
були остались. Подібно має ся річ з водою, 
солею і цукром. 

Коли якесь тїло має богато йорів, так що 
молекули того тїла стискають ся з собою лище 

в певних МІСЦЯХ, ТОДІ ми кажемо, що тіло рідке. 
Коли знов ТІЛО має мало порів, так що велика 
скількість частинок лучить ся в малу масу, тоді 
ми кажемо, що тіло густе. 

Густість є, отже, стислостею або тіснотою 
частинок, які складають тїло. 

* Поширюване є спільною властивостею всіх 
тіл, бо кожде тіло під впливом зовнїшної сили 
поширяєть ся. Те поширю^ванє є лише розпи- 
ханєм, або розтягувапєм маленьких тілець (ча¬ 
стинок), з яких тіло складаєть ся, а які в науці 
називають ся молекулами. Візьміть, на приклад, 
мідяний гріш (цента) і зелізне кільце через 
яке той гріш акурат пролазить. Відтак нагрій¬ 
те гріш до червона і пробуйте пропхати його 
через те кільце, а зобачите, щогріш не пройде 
через кільце, бо від нагрітя став більшим. 

Коли будемо надувати гумовий бальоник, 
то побачимо, що він поширяєть ся, побільшаеть 
ся. Се дієть ся під напором повітря, яке ми 
вдуваємо в его середину. 

Гази мають ту свою властивість, що поши¬ 
ряють ся самі без ділами зовпїіпної сили. 

Згущуване. — Коли відпорпість частинок 
якого будь тіла може бути зредукована до в\^- 
зших границь обему, ми кажемо, що те тіло має 
властивість згущуваия. Ічоротко можемо ска¬ 
зати,се так: Згущуване се сііосібність тіл іцш- 
пимати мепьпіий розмір. 

Ся властивість є спільна всім тілам. Деякі 
тіла дають ся згуститії під напором маленької 
сили, але є також такі тіла, які щоб згустити 
треба дуже великої сили. Вода, приміром, згу- 
щуєть ся, але так мало, ідо голим оком того 
згущеня не мож запримітити. Плинні тіла вза¬ 
галі меньше згущують ся як тверді. Тому, в 
практичнім знаню, ми кажемо, що плини пе да¬ 
ють ся згущувати. 

Тверді тіла згуріують ся більше, але і ті 
мають ріжний степепь згущуваия. Сталь, при¬ 
міром, згупгуеть ся меньше від звичайного зе- 
лїза. 

Плястичність або пружність се властивість 
тїл, що вони приймають назад свою форму, по 
тім як вони під напором певної сили зістали ви¬ 
гнуті аоо натягнені. Коли ми вигнемо сталевий 
дріт, а відтак пустимо, то він прибирає назад 
свою форм}^. Ми тоді кажемо — сталь елясти- 
чна, пружна. Не лише сталь пружна. Иньші тіла 
мають також свою пружність в більшій або мен¬ 
шій степени. Не можна сказати, що є якебудь 
тіло, якеб цілковито було позбавлене пружно- 
сти. Навіть плини, які дуже мало згущують ся, 
мають пружність пропоіщіонально рівну сво- 
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му згущуваню. 

Газові тіла є в дуже великій степени елясти- 
чні. Коли, приміром, вода перемінить ся в пару, 
то та пара займає 1700 раз,більший простір ніж 
вода, з якої вона повстала А при огріваню еля- 
стичпість пари біліпііае і ііаічі все іде більше по¬ 
ні иряеть ся. Всі і'азові тіла однаково елястичпі. 
Слоневу кість уважають за паіібілі.ше елясти- 

чну, однак ііотіпбпо дуже великої сили, щоб по¬ 
пробувати ЄЇ елястичність. 

Елястичність металів робить їх дуже при¬ 
датними в механіці. Приміром, завдяки пру- 
жностн стали, ми маємо ріжного рода пружини 
до годинників, машин, возів і т. д. Зі стали ви¬ 
роблять також струни до скринець і інших 
інстіуументів. 

(] деякі металі,^ що в чистім своїм стані не 
є аіії тве])лі анї нружиноватї, але коли їх зміша¬ 
ти разом, то стають дуже твердими і нружино- 
ватими.' Приміром, цина і мідь в чистім стані анї 
не тверді анї пружішоваті, а змішані разом да¬ 
ють мосяж, котрий є дуже твердий і пружний. 
З мосяжу виробляють дзвони. 

Незннщенє се та властивість тіл, шо вони 
не м жуть бути зни їдені. 

Ті 10 може бути поділене на найдрібнійші 
ГУС! и, яті ми лише можемо собі уявити, може 
бути змінена є; о форма, єго колєр'і всї інші 
нсконечні єго прикмети, але те тіло ніколи не 
може бути знипі,епе. Воно все буде істнувати в, 
пешіій формі з всіми конечними до єго істно- 
вапя властивостями. 

Коли ми спалимо кавалоД дерева, то се ще 
не означає, що ми те тіло знищили.* Пі, воно че¬ 
рез гор'нє улягло лише певній зміні. Деякі ча¬ 
сти єго пішли -з димом, ,/зеякі з парою, а інші 
лишились в виді попілу; але ні одна часть не 
зістала цілковито зниш,ена. Тут горінє зробило 
лише те, що розєднало ті части, які те тіло скла¬ 
дали. Однак всї ті части дальше істнують з всї- 
ми конечними властивостями згаданого тіла. 

Надзвичайні властивости тіл. 

Ми вже згадували новпсше, що тіла крім ко- 
нечші\ властивостий мають ще так звані надзви¬ 
чайні властивости. Тут пеі)ег,ляііемо коротко де¬ 
котрі з тих властивостий, а головно ті, з котри¬ 
ми иаіібільше подибуємо ся, яіс твердість, кри- 
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хкість, плястичність, клепкість, спійність та тя- 

глистість. 
Твердість подибуєть ся лише у твердих 

тіл. Як за тверде якесь тіло, пізнаємо все по тім, 

що твердіне рисує мякдіе. 
Один із пімедчкііх міперальоґів' Могс уста¬ 

новив таб./тдю твердості!, яку загально приня- 

то,,а се: — 
Д. Тальк, 2. Гіпс, 3. Кальцит, 4. Флюорит, 
5. Апатіт, 6. Фельдспат, 7. Кварц, 8. Топаз, 

9. Рубін, 10. Діямант. 
Діямант найтвердший з всіх тїл. 

Крихкість товаришить звичайно твердости. 
Крихке тіло дуже скоро ломить ся. Приміром, 
шкло, лід і діямант дуже скоро ломлять ся. При 
тім не треба думати, іцо крихке тіло не має еля- 
стичности. 1 її, так воно не є. Шкло дуже кри¬ 
хке, але й значно елястичне. 

Плястичність є властивостею такого тіла, 
з котрого можна виробити яку хоч форму. Чим 
більше плястичце тіло, тим меньша єго елясти- 
чиа си'іа, щоб повернути назад до попереднїй- 
шої форми. Кіт, якого уживають до облїплю- 
ваня ійибів у вікон, є добрим приміром на се. 

Клепкість подибуєть ся головно у металів. 
К’іепке тіло дасть ся виклепати на дуже тонкий 
листок і все ще тримаєть ся разом. Золото є 
найбільше клейке; єго можна клепати на такі 
тонкі листочки, Що на оден цаль грубости тих 
гигточків треба аж 300 тисяч. 

Спійність се сила дрібних частинок тіла три¬ 
мати ся купи і не давати ся розірвати. Треба 
доброї сили, приміром, щоб розірвати тонень¬ 
кий сталевий дротик. Так само тоненький шкля- 
ний прут спущений вертикально (одним кінцем 
в гору а другим в долину), може вдержати до-, 
сить велику вагу. 

Тяглистість се властивість декотрих тїл, го¬ 
ловно металів, давати ся витягати на дуже тонкі 
і довгі дротики. Плятина, золото, срібло, мідь 
і зелїзо є дуже тяглистими. Думають, що пля¬ 
тина дасть ся витягнути на такий тонесенький 
дротик, якого прогін (діяметер) буде лише 
два-тисячпою, частішою одного міліметра 

Т2000 піт). 

(Дальше буде). 
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Початки Біольоґії 

(Продовжене). 

Коли читаємо слово рослина нам пригаду¬ 
ють ся дерева, які ми бачимо в лїсї, на улицї, в 
садї, ярина в городі’, збіже вполи, цвіти і т. п. 
Рослина для нас є те, що має лист і цвите. Крім 
сих рослин, ми ще маємо другі, котрі не мають 
цвіту авсе таки належуть до рослин. Се є папо¬ 
роть (їепг), мох і гриби. Они не цвитуть, а 
деякі з них не мають зеленого листя, однак они 
не є звірята, бо не ходять. Тілько способи жи- 
тя в них більще підхожі до тих, що у рослин 
н’іж до тих, що у звірят і тому зачисляємо ’іх до 
рослин. 

Возьмім звичайну рослину з города і то 
таку, щоби була підходяча нам в науці про жи- 
тє рослин, ботаніки. Такого підходячою рос¬ 
линою є звичайна фасоля. 

Фасоля має корінє, стебло, галузи, листе, 
цьвіт, і овоч або насінє. Кождий з сих органів 
має свою певну роботу до виконана ,так само 
як ріжні‘органи в звірини або людини. Корінє, 
стебло, листе і цвіт є органи, якими рослина 
кормить ся, дихає і витворює або дає порід 
другій - се є активність, рух, житє. Тепер, хтось 
скаже, як може який будь з повисще наведених 
органів рослини дихати'або кормитися. На се 
нам треба з окрема перестудиювати корінь, 
стебло, лист, цвіт і овоч рослини. 

‘ КОРІНЬ ФАСОЛЇ. 

Корінь фасол'і, так само як корінь всякої ро-. 
слини, виповняє три обовязки. 

1. ) Приготовляє корм для рослини. 
2. ) Служить за комору, де корм є зложе¬ 
ний на будуче. 
3. ) Держить рослину припняту в земли. 
Майже увесь корм, який є потрібний для 

рослини, приготовляєть ся в коріни. Без корі- 
ня рослина не може жити. 'Корінь се фабрика, 
кухня, і жолудок рослини, в н’ім є прилади, яки¬ 
ми він збирає собі добич з помежи малих гру¬ 
дочок землі. Сі добичі він перемінює, так ска- 
затиб в страву, а страву травить і тоді вже пе¬ 
редає рослині готовий корм. Такий корм нази¬ 
ваємо протоплазмом. Протоплазм можна порі- 
внати до крови звірини. 

Корінь приготовляє корм богато скорще як 
рослина зуживає єго. Так, що поза зуживанєм 
богато корму остає. Такий незужитий корм ро¬ 
слина заощаджує. Се заощаджуване робить 
ся так, лцо корм зложуєть ся в коріни. Тому 
кажемо, що корін служить за комору рослині. 
Заощаджений корм рослина зуживає при ви- 
творюваню цьвіту і насїня, і також тод’і, коли 
корінь не є в силі витворювати .корму, примі¬ 
ром підчас і}Осухи і других невигод. 

Кожда рослина потребує спокою і не мо- 
глаб рости, колиб не тріімала ся одного місця. 
Тому власне потрібно для рослини тримати ся 
землі за номочию коріня. Отже корінь і сю тре- 
ту роботу виповняє. 

Якась частина стебла фасолї находить ся в 
земли, се значить, іщо не все те що в земли є 
корінем. Часом буває, _ що корінь находить ся 
на верха землі. 

Корінь фасолї можна легко відріжнити 
тим, що на коріни бачимо богато малих корін¬ 
чиків, а на сих корінчиках находять ся малень¬ 
кі головки завбільшки ркаку або більші. Сі' го¬ 
ловки находимо на корінях конюшини, луцернї, 
горішку, фисолї або одним словом на рослинах, 
що належуть до родини горошків, про котрі на¬ 
пишемо пізн’ійше. Сі головки дуже вартісні в 
житю рослин. Они мають спосіб збирати озот, 
(піїго^еп) се такий Газ що находить ся у возду- 

сї як оден зі складників воздуху. 

КОРІННІ КОМІРКИ. 

в фасолї є головний корінь на котрім стоїть 
рослина до гори, а в земли від головного корі¬ 
ня є галузи. Галузи а на сих маЛеньких галу¬ 
зках є корінні комірки. Сі корінні комірки є 
так збудовані, що через їх шкірочки входить 
вода з ріжними мінералами, (вода з мінералами 
становить сирий корм рослини). Сі комірки ма¬ 
ють на се такі пори з хлипавками (уаіусз). Так, 
що корм з водою* входить, але не може вийти 
вже жадним пором. В комірках є такий стра- 
вчий квас, що травить сирий корм. Себ-то, 
впливає хемічно на мінерали з водою і перемі¬ 
нює їх в протоплязм. 

(Дальше буде). 
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ПОЧАТКИ ХЕМГІ. а 

(Продовжене). 

Ломоносов, росийський хемік з вісімнайця- 
того столїтя перший доказав чому ржа більше 
важить ніж металь, з котрого ржа повстала. Він 
взяв, кусень цини і вложив єго до фляшки, яку 
добре закоркував і запечатав. Огріваючи ту 
фляшку, ему з часом удало ся перемінити цину 
в білий порох. Він тоді зважив фляшку і бачив, 
що вага фляшки з циною не змінила ся, а була 
та сама, що й на початку. Тоді він відкрив фля¬ 
шку і зауважив, що наколи отворив її, то по- 
вітрє сейчас подуло в середину фляшки. Він То¬ 
ді зважив фляшку разом з тим, що було в ній і 
зауважив, що тепер вага збільшила ся. Се зна- 
чить,'що повітрє, яке було передше у закорко¬ 
ваній фляшці,’злучило ся з циною, витворуючи 
ґюрох, а решта обєму фляшки зісталася поро- 
жною, стала порожня, але коли отворив фляш¬ 
ку, то та порожня переповнила ся знов пові- 
трєм з надвору фляшки-1 тому, що одне повітрє 
перемінило ся з циною в порох а друге увійшло* 
нате місце, фляшка стала тязшою. 

Отже при ржавіню металю часть повітря 
уходить в металь і замінюєть ся з металем в ржу, 
котра разом важить більше як металь. 

ОКИСИ. 

Тепер треба*нам слова або назви на таку 
субстанцію як ржа. Ми вже запримітили, що 
при спаленю, ржавіню і розкладі, яких би то не 
було тіл робить ся хемічна зміна і кисень є скла¬ 
довою частею тих тіл. Так зелїзо злучу- 
єть ся з киснем і робить ся ржою, тому ржу 
звемо окисею зелїза. Представляємо се ось так: 

Зелїзо + кисень —> Окись Зелїза. 

Знак + показує, що зелїзо є змішане з ки¬ 
снем, однак они ще не є хемічно злучені. Знак 
—> показує, що зелїзо злучило ся хемічно з 
киснем і вийшло як окись зелїза. Так само, ко¬ 
ли олово злучить ся хемічно з киснем, назива- 

■емо єго окисею олова і представляємо се так: 

Олово ф кисень —> Окись олова. 

Коли знов, цпна злучуєть Ся з киснем пре¬ 
дставляємо так: 

Цина + кисень —> Окись Цини. 

а Ртуть ’ф кисень —> окись ртути. 

ЗДОБУТЄ ЧИСТОГО кисня. 

Хотяй кисень є у великій скількости в при¬ 
роді і в ріжних тілах, однак лише з деяких тіл мо 
жна єго здобути в чистім стані. Так, що віддї- . 
лити єго з таких тіл або субстанцій, де він на¬ 
ходить ся у великій скільжости є майже не мо¬ 
жливо або дуже трудно. Т)т приміром, у вапня¬ 
ку є 48 процент, а у воді близько 90 процент 
кисня. Онак віддїлювати єго з води або вапня¬ 
ку є трудно і на разі читачеви булоб не зрозу¬ 
міло. 

Тому возьмемо окись ртути, ртуть се зви¬ 
чайно сказавши — живе срібло. Для ліпшого 
пояснена возьмім 108 пропорцій, окиси ртути 
і пригріймо їх на огні. Окись ртути при огрі- 
ваню видасть 100 пропорцій ртути а 8 пропор¬ 
цій кисню. 

Се можемо представити ось так: — 

Окись ртути (108) —> Ртуть (100) + ки- 
, сень (8). 

Ртуть при огріваню буде випаровувати з 
окиси ртути, і буде осідати по боках посудини 
а кисень випаровуючи буде зникати в повітрє. 

Дальше для здобутя кисня можна взяти 
хльоровий поташ. 

З хльорового поташу роблять сірники і 
штучні огні (фаєрверки). Він є таньший як 
окись ртути і коли єго огрієть ся, видає більше 
кисня. Се можна представити ось так: 

Хльоровий поташ (поташ, хльор, кисень) 
(100) —X хльорокись поташу (61) фкисень 
(39). (поташ, хльор). 

Хльоровий поташ топить ся в температу¬ 
рі 360 степенів, а коли температура стає більше 
горяча, то показують ся бульки кисня на пове¬ 
рхня стопленого плину. Сі бульки тріскають і 
кисень втікає в повітрє. Сей втікаючий кисень 
лапаєть ся відповідними посудинами і так ді¬ 
стаємо чистий кпсешл 

. ... 

ВОДЕНЬ. ” ^ 

Вода складаєть ся . з двох елементів 
(первнїв), се є з водня і кисня. Коли 
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возьмемо 2 порції водня і злучимо з 16 
порциями кисня, після ваги, то витворимо плин, 
який ми звемо водою. Знова після обєму нам 
треба дві мірки водня до одної мірки кнсня, що¬ 
би витворити воду. Отже тому, що до кисня 
прилучуючи сей другий первень виходить вода, 
то назвемо єго в хемії воднем. 

Водень + кисень —> Окись водня. 
Окись водня се вода. 

ЗДОБУТЄ ЧИСТОГО ВОДНЯ. 

Коли возьмемо трохи поташу і кинемо єго 
у воду, то побачимо вибух або експльозию. Се 
значить, що водень здобув ся. Він показуєть 
ся в формі бульок на поверхни води. Вибух 
повстає тодї, коли водень злучуєть ся з киснем 
в иньїпій пропорції як у водї і запалюєть ся. То¬ 
му, простими приладами не добре здобувати 
чистий водень при помочи поташу. При помо¬ 
чи кальцію, водень можна здобути лекше. Коли 
кинемо калцій у воду, то він пірне у воду і буде 
віддїлювати водень, який буде виходити на 
верха в формі бульок. Такі бульки водня мо¬ 
жна лапати при помочи довгої фляшки на по¬ 
вненої водою. Водень, виходячи з води, буде со¬ 
бі сам робити місце в фляшцї а фляшка буде 
берегти єго від кисня. 

Водень також можна дістати коли перепу¬ 
стимо пару через горячу зелїзну рурку, в котрій 
буде жменя натертого зелїза (малих куснїв). 
Коли зелїзо розжарить ся, воно буде втягати в 
себе кисень, котрий буде в парі. Отже куснї 
зелїза заберуть кисень з пари а водень, котрий 
також був в парі остане свобідний. 

Представимо се ось так: 

Пара -у Залізо —> Окись зелїза + водень, 

(кисень і водень) (зелїзо і кисень). 

ВЛАСТИВОСТИ ВОДНЯ. 

Водень се газ. Сей газ не має краски в со¬ 
бі, не має жадного запаху і є також без жадного 
смаку. Водень є найлекший газ. Водень, коли 
є в формі газу, можна єго перемінити в плин в 
температурі 234 степенів понизше зера. Водень 
запалює ся, значить, злучуєть ся з киснем і тво¬ 
рить воду. 

ВОДА. 

Вода є дуже потрібна і важна річ в житю 
рослин і звірів. Людське тїло має в собі біль¬ 
ше води як всїх других складників разом. Так 
само річ маєть ся з рослинами і звірями. Всяка 
жива істота є пересякла водою. Наша земля не- 
булаб урожайною, колиб не мала в собі повно 
води. В повітрю є також богато води. Коро¬ 

тко кажучи вода є дуже близько споріднена з 
житєм. 

Вже було повисше сказано що, 

Водень 4- кисень —> вода. 

Тепер нас цікавить кілько мірок одного і 
другого газу треба, щоби створити воду. Хо- 
тяй ми вже попередно сказали, що треба дві 
мірки водня а одну мірку кисня, однак ми се не 
випробували. Припустім, що ми маємо перед 
собою сі два гази в двох посудинах. Також 
маємо мірку, якою можемо міряти кілько кубі¬ 
чних центиметрів газу ми беремо час від часу. 
Коли такою міркою возьмемо 20 куб. центиме¬ 
трів водня і до них додаємо 15 куб., центиметрів 
кисня і разом їх вложимо в таку посудину, де 
їх можна злучити електричною іскрою, се є за 
палюючи водень, то ми побачимо, що пара 
ссіюрмувала ся, але кисень увесь не зужитий. 
Значить, іцо водень зужив лише якусь частину 
кисля при витвореню тіари. Коли возьмемо тодї 
і зміряємо незужитий кисень, то побачимо, шо 
єго буде на 5 куб. центиметрів. З сего вихо¬ 
дить, що 20 куб. цен. водня зужили 10 куб. цен. 
кисня. Отже приорціонально водень проти ки¬ 
сня можна представити як 20 до 10 або 2 до 1 
в парі. Другими словами се можна сказати так: 
дві мірки водня а одна мірка кисня творять па¬ 
ру. Коли зміряємо пару, то побачимо, що па- 
І'/и є лише 20 куб. ,цен. Се значить, що з ЗО куб., 
1Щ1Ї., водня і кисня остало лише 20^ куб., цен., 
пари. ІДож стало ся з рештою 10 куб. цен., себ- 
бго одною третиною цілого обєму тих двох Га¬ 
зів^ Нічого більше, як те, ЩО при хемічній 
зміні одна третина обєму стратила ся коли два 
гази єднали ся у пару, значиті), згущували ся. 
Сю хемічну зміну водня і кисня . представимо 
ось так: 

1 мірка кисня + 2 мірки водня —> 2 мірки пари. 

Тому, що пару легко перемінити у воду і 
як вода так і пара се є одна і та сама субстанція 
лише в иншій формі, ми можемо повисше пре¬ 
дставити так: 

1 мірка кисня 4- 2 мірки водня —> вода. 

Обем всякого газу зміиюєть ся під тисне- 
пєм. Так, що коли газ находить ся під сильним 
тисненєм, то єго обем є богато меїшіий як тодї, 
коли він є під меншим. То значить, що Газ може 
звужувати ся і розширяти ся. Повітрє також має 
звужувати ся і розширяти ся- Повітрє також має 
силу тисненя і ним дїлає на обєм всякого ґазу, 
сненем повітря. 

♦ 

(Дальше буде). 
' 
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Н. А. Рубакин. 

КАМЕНІ ЩО ПАДАЮТЬ З НЕБА. 

і [ З московсіїкої переклав В. Г). 

РОЗДЇЛ І. 

Стародавний напис на камінній плиті. 

В Німеччині є місточко Ензісгайм, а у тім 
місточку є стародавна мурована церква Св. Ма¬ 
ртина. В стїнї тієї церкви вмуровано камінь від- 

. мінного вигляду, чорний тяжкий не меньше 
трьох сотнарів ваги. Біля того каменю є вигла¬ 
джена і вмурована зі звичайного мармуру, пли¬ 
та з таким написом: 

„В році 1492 по р. Христовім, в перніу сере¬ 
ду перед днем св. Мартина, дня семого Падо- 
лолиста, сталось тут надзвичайне диво. Межи 
одинайцятою а дванайцятоіо годиною вечером, 
розліг ся страшенний гуркот грому, почули ве¬ 
ликий шелест котрий розбіг ся далеко навкруги 
і недалеко Ензісгайму спав з повітря камінь, ва¬ 
ги 26 фунтів. .А грім був ТОДІ найдужчим за всї 
чутї перед тим громи. На кілька миль з відси в 
суеїдних околицях було чути той удар, і лю¬ 
де думали, що валились їхні доми. Один хло¬ 
пець бачив, як сей камінь упав на поле засіяне 
пшеницею. Та, камінь не зробив ніякої шкоди 
на поли, тільки на тім місци, де упав зробилась 
яма глибока на половину людського зросту. 
В тій ямі його і знайшли, звідки привезли до 
місточка. Кілька кавалків сього каменя було 
відбило ся притій роботі, але голова місцевості! 
казав старанно те все зібрати докупи. Тоді 
камінь положили в церкві як яке явище. Бога- 
то приходило тут народу, щоб побачити камінь. 
Богато й говорена було про сей камінь“ 

З другого боку на плитї біля того каменя напи¬ 
сано: 

»Ученї кажуть, що вони не знають, що то таке. 
Се проти природи щоб такий камінь міг упасти 
з.новігря. Треба признати за особливше чудо 
Боже. Нїколи про щось подібне не було писа¬ 
но, ані говорено перед тим“: 

взад, так і тепер люди обзирають його і пита¬ 
ють ся: невже’ж се правда, щоб такий камінь 
міг упасти з повітря? Чи не старосьвіцька се ба¬ 
йка? 

Камінь на ланці, щоби не полетів. 

Нї, — то не байки: подібні випадки трафля- 
ли ся і по иньших місцях. Трафилось приміром, 
таке на Угорщині, також зо чотириста лїт назад: 
дня 7-го Вересня, 1514 р., упав з повітря камінь, 
більше як піість сотнарів ваги. Упав на очах 
багатьох людий, мандруючи з незнаних сторін 
і немало настраіпив людей. Через те, що бага¬ 
тьох бачило його летючим, люди стали говори¬ 
ти, що той камінь літає, і може літати в пові¬ 
трю. Не знаючи, що зним зробити, взяли той 
камінь завезли до церкви, та й завісили його на 
ланці, — прикувавши другими ланцами до це- 

с 

_ „ Камінь, що упав 26-го мая 1751р. в Австриї. Він важить 
Так говорить стародавнии напись коло чо- сотнара 

рного каменя. І люде до сього часу приходять 
дивитись на його. А камінь важкий, нерухомий, рковної стіни, щоб далі не полетів. Думали, що 
німий, лежить та мовчить. Як чотириста літ як він прилетів з відкись, отже, він може літати. 
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А коли так, так при нагоді він знов може від¬ 
летіти. Як же’ж його не прикувати? Цілі сотки 
літ камінь висить в ланцугах і нікуди не відлітає 
до нині. 

Камінний дощ з чорної хмари. 

В році 1790, у Франції, недалеко міста Жі- 
льєна, сталась така пригода: Десь сполудня 
зявилась на небі чорна хмара. Вона була не аби 
якого вигляду. Хутко сунулась по небозводі, 
наче вистрілена бомба. Незабаром з тієі хмари 
дав ся чути гуркіт, так як грім, т,о був більше 
подібним на пущені сальви з гармати. Раз, дру¬ 
гий, третий; Зараз після сього почулось тріска¬ 
не, мов би хтось стріляв з крісів, після гарма¬ 
тних вистрілив. Ісе те траскотінє тревало впро- 
тязі пять, чи шість хвилин. Розумієтсь, що се 
діялось в часі лету. Разом з тим, та стращна 
хмара, все наближалась до землі, а знеі сипа¬ 
лись камені на землю. Падали цілим дощем. 
Сипались з великою прудкостею і шпарко уда¬ 
ряли об землю. Люди у великім переполосі 
поховались хто куди зміг. На іхне щастє, паду¬ 
чі камені нікого не забили. В невдовзі гуркіт 
замовк, хмара кудись поділась, наче іі і не було. 
Тоді люде подались збирати упавші камені. 
Кілька соток народа взялись до тієі роботи. 
Шукали по ланах, луках та лісах за кавалками 
тих каменів. Не так лехко було знайти іх ба¬ 
гато, тому що упавший камень з просторі роз¬ 
сипав ся на силу маленьких камінців а тіі, пада¬ 
ючи з височини, розлетілись по цілій околйці. 
Декотрі з тих кавальчиків були такі маленькі; 
що важили тільки по кілька Грамів, а більшість 
зних від 15 до 17 кґ.. Простір, на який упали 
ті камінці, був зо 16 км. довгий, а 8 широкий. 
Розумієсь, в якім напрямі летіла хмара по небу, 
в такім камінці росипались вздовж по землі. 
Зпершу упали камінні уламки більшоі велино- 
сти, а потім чим раз дрібнійші, нарешті самі ті¬ 
льки крупки. Найбільше дрібних уламків було 
при кінци, де хмара пропала з очей. 

Не мало праці було приложено на те, щоб 
зігбрати всі ті уламки. Всі вони мали вигляд 
особлившого вигляду, трохи сиваві, зернисті, 
з зелізними верстіззми в нутрі. На декотрих 
уламках подибало ся місцями, наче ґлядура чи 
кора. (Мов би в часі лету камінь від терся об- 
повітрє розтопив ся. Розтопилась його пове¬ 
рхня, а упавши на землю захолола наче ґлязу- 
ра'-*-). Все те здавалось людям незвичайним і ди¬ 

вовижним. 
Та ще дивнійшим було те: що декотрі бі¬ 

льші уламки були знайдені теплими. Чиж не 
див'ота? Уламки’ж упали з височені. А кожно¬ 

му відомо, що на більшій висоті все стоіть ве¬ 
лике зимно.. Майже кождому. звісно, що на ви¬ 
соких горах ніколи не топить ся сніг. В такім 
холоднім місци і падучі каміні повинні бути зи¬ 
мні. А тут противно, камені зівсім теплі. Яким 
робом вони загрілись і чому? Усі що дивились 
на те чудо так собі говорили, думали міркували,, 
щад тим пнтанєм і нічого не додумались. Не 
вміли знайти ніякоі відповіди. 

Всіх тих уламків зібраних докупи, було кі¬ 
лька тисяч, що’ж було з ними подіяти? Голова 
міста загадав, принести всі ті уламки до него. 
Першим і найголовніТцим його ділом було спи¬ 
сати, особлившій протокол т. 3. »То паданє ка- 
міня з кеба“. В тім протоколі було докладно 
зазначено і списано як падало те камінє. На спи¬ 
санім протоколі підписалось триста осіб, котрі 
бачили все те своїми очима. Все те на теє, щоб 
протоколови дали віру, — що то жадна казка 
або вигадка. 

Оповідане американського фармера. 

В році 1885, в Америці, упав на землю ка¬ 
мінь та ще горячий, а до того ще, він упав на 
подвіре одному фармерови. От що розповідає 
про те сам фармер: 

Було се 27-го Падолиста, 1885 р., о год. 9- 
тій вечером. Я стояв на обійстю і уважав на^ 
коней, котрі їли обрік. В тій хвилі чую якийсь 
страінний шелест, подібно як шкварчанє. Що 
се так дз^же шкварчить, наче розпечене до че- 
рвоности зелізо в холодній воді? Рівночасно в 
Т340 саму хвилю як щось не загремить мов грім. 
Дійсно, як гук грома, тільки дужчий і сухий. В 
т\’’ж хвилю все освітилось: обійсьтє, дім, коні і 
все дсш пуги. у повітрі замелькали світлячі 
ис 'ри. Коні сполохались і стали утікати від пе- 
р- стрв.ху. Сусіди мої повибігали зі своїх хатів. 
Лсдзо я заспокоїв мої коні. Щож стало ся? Ні¬ 
хто з нас нерозумів сього. Якийсь час ми бо- 
яли ся увійти до хатин, щоби нас ще більше не 
настраінило. На решті я, сламенув ся і увійшов 
вже був на кілька кроків, прямуючи до хати, 
за мною другі. Коли, я, оце, озирнувсь-на-боки 
і виджу, в розі мого подвіря щось сьвітить ся. 
Щ'''^ь наче ркасц велика искра. Посьвітилось 
в'НО через кілька хвилин і погасло. Взяв я лі- 
хт-'Н') з хати, підійшов близько до того місця, де 
сьвітіілось, і що ТУ бачимо? Ту, в самім розі 
зробилась яма, а вній лежить щось, незнане. 

(Дальше буде). 
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(Продовжене). 

Гішпанцї, котриіл було потрібне злото на гро¬ 
ші, довели правдивість тих слів, що "гроші 
є корінем усього лиха“. Гішпанцї поводились 
з гірниками дуже зле. Усіх Перуанців поверну¬ 
ли в рабство. Вони зруГінувалн дорогоцінні 
будинки Інків. Гішпани мало що позіставили 
від Божниці Сонця в -Кузко, що була одною 
з найбільш величавих місцевостий сьвяткованя, 
яке коли знав сьвіт. 

Ми подивляємо будинки та палаци Інків 
та Ацтеків, міркуючи,, як вони могли ставити 
такі величезні будівлі. Вони не мали ні ліверів, 
а ні піднимаючої машинериї, яку ми уживаємо 
при будові. Не мали вони залізного струМенту. 
Вони мусїли викочувати величезні каміні по 
спохилій площі до місця, де вони мали бути 
припасовані. Сі спохилости вони ви(Іипали з 
землі і розкидали їх по викоченю тогр, що їм 
було потрібне. Коли треба було котити камі- 
ня на велике віддалене, так тоді прилагоджу- 
вались на те дороги, _ і велика кількість людий 
потребувала ся пхати і котити його. В одній 
місцевости в Мексіко, оден такий камінь,мавший 
чотири сотні тонів ваги, був пєрепханий сїмна- 
йцять (англійських) миль. 

Ті дивовижні б^щівлі тих давних людий 
не знищились завдяки лише х^^ткому зростаню 
тропічних рослин, котрі грубо вкрили занепа¬ 
даючі мури і захистили їх від руйнуючої атмо¬ 
сфери, під покритям свого зеленого житя. Те¬ 
пер в багатьох місцевостях ті будинки відкопа¬ 
ні, обчищені і стали видовищем цілого сьвіта. 
Та на біду ми осягаємо знаня про них коштом 
їхнього знищепя, бо як тільки вони стають ви¬ 
ставлені на вітер та дощі, так зараз починають 
розсипатись. 

Рештки американської цівілїзації до від- 
критя Америки Колюмбом, приходять до нас 
в найдужче вражаючій формі архитектури Ац¬ 
теків в Мексико, Гиків з Перу і Майясів в Цен¬ 
тральній Америці, головно Юкатанї, Гвате¬ 
малі і Гондурасі. В горішніх місцевостях Мек¬ 
сико і Перу рослини не так без міри росли, як 
в лежачих низше непролазних повних мязмами 
малярії лісових землях Центральної Америки, а 
тому, горішні місця руїн, хоч ще не всі дослі¬ 

джені, були там знані в великій більшости, в 
той час як тільки ось не давно - довідались, що 
в Юкатанї і Гватемалі є маяський тип штуки, 
який є посередком між штуками Ацтеків та 
Інків. 

Тепер, -однак, прогрес санітарної науки, 
забезпечуючи житя в Центральній Америці, дає 
спромогу управляти на подив плодовиту в са- 
довну землю; а за розширенєм індустрії пішли 
американські люди науки, жадібні прочитати 
таємницю історії того краю. 

Перед тим як орати, земля там мусить 
бути обчищена від густої рослинности, і по 
усуненю лїса та великої маси корчів, перед лю¬ 
дськими очима зявляють ся фортеці та божни¬ 
ці, що були заховані від люського ока протя¬ 
гом тисячів років. Так, приміром, руїни Чіче- 
ніци, 'в Юкатанї, про які зібрано найцїкавійші 
легенди давних Американців, були відко¬ 
пані дослідниками, котрі пустились туда за 
бостбнською' компанією, якої наміром було 
плекати банани на землі, де бананова рослина 
виростає сорок стіп високо протягом вісїмнай- 
цятьох місяців. 

Так скоро ростуть рослини в сім жаркім і 
вогкчм підсоню, що пів цаля росту за 24 години 
є звичайною річию, а людина потребує ступити 
двайцять кроків від колійної дороги крізь тро- 
іцу, щоби знайти себе так глибоко закритим 
зеленинрю, що жаркого сонця не видко і в по¬ 
луднє. 

ЧиЛ': можемо ми дивувати ся, що навіть Кор- 
тес, йдучи в глиб тої країни, 400 років тому 
назад, з наміром завойованя, не завважив най¬ 
більше вражаючих останків старо-американсь¬ 
кої величі. Сих славетних руїн ніколи не бачи¬ 
ло його око, так сильно вони були позаростали 
дивовижними рослинами. 

Думають, що Центрально-американські ру¬ 
їни цівілїзациї до Колюмбового приходу були 
незвісними передівсїм тому, що рослини, які 
охоронили їх до тепер, ховали їх; друге, що 
колиб і бачили їх очи відважних Европейцїв, 
так шанси були такі, що вони ніколи не вертали 
ся з*сих рівннкових капканів смерти, щоб роз¬ 
повісти дивовижну казку; а трете й тому, що 
тубольцї не переховали про них переказів, а ра- 
днїйше уважали ті руїни за небезпечні місця. 

< 
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Але всеж ми дістали ся в сумні середини 
сих глибоко похованих лісових божниць. 
Вздовж цілої країни вмершої американської ці- 
вілїзації, від Мексико крізь Центральну Амери¬ 
ку аж до Перу, зїстали ся твори штуки Ацте¬ 
ків, Майїв і Інків, хоч ріжнять ся назвами, але в 
ДІЙСНОСТІ! вони те саме і містять в собі одно спі¬ 
льне оповідане. ' 

Цитаделі, камінні будівлі і святині, похо¬ 
вані під деревами, або розсипаючись на боках 
горбів, доки вони самі стали здаватись горба¬ 
ми, були колись незвичайно штучною робото- 
ю пануючої тут раси, яка була по части войо¬ 
вничою, а (в більшій мірі духовною). Ся раса, 
або каста, запанувала над плохим та підлягли- 
вим народом, колись войовничим, за помочию 
всеістнуючої сили релігійних забобонів. Велике 
число людий жило так легко, як могло, під вла¬ 
дою тої касти. Правляча каста повирубувала на 
каміню історію своєї околиці; думають, іцо ко- 
ждий камінь містить на собі новини пятьох ро¬ 
ків. Подвійний ряд тих ритованих камінів при^ 
водить до великої камяної божниці, котра ма¬ 
ла в найдальшій закутинї галю, страшне місце, 
де приносили в офіру людий, щоб заспокоїти 
лють розгніваних богів. 

Правдоподібно ті благі люди жили по біль 
шости спокійно, застрашені тою страшною Га¬ 

лею жертв. Відки правляча раса прийшла ні¬ 
хто не знає. Здаєть ся вона мала мати звязь з 
давними Єгиптянами. Богато голов виріз- 
блених на монолітах дуже подібні до єгипет¬ 
ських. Декотрі думають, що дуже давно, як се 
не ясні переданя кажуть нам, де тепер є серед- 
дина Атлянтийськбго океану, колись була зе¬ 
мля; і ся раса людий рядячих в Центральній 
Америці, в полудневій частині, Північній Амери¬ 
ки і^в північній частині. Полудневої Америки, ма 
ла дістати ся до Західного контіненту через 
затоплену Атлянтиду, яка лучила Східний Єги- 
пер з Західним Єгиптом, які обидва дуже зміни¬ 
лись в великім протязі часу. Однак се можливе, 
бо і в Америці була рядяча кляса жерців, яка. 
також істнувала і в Єгипті. Обидві вони вжи¬ 
вали Єроґлїфів і образцевого письма, а кімна¬ 
ти і сьвятинї прикрашували пірамідами і чудни¬ 
ми ритуалами. 

, Старинні єгипетські набожні кар'гини та¬ 
кож перемішані інтересно почитанем звірят; те 

саме є на картинах старинної американської 
касти, яка найбільше прикрашувала каміня 
образцями звіра яґудара. 

Як память про сі касти зникла а їх місце - 
вість занепала і спустошена, ми можемо добре 
собі уявит, бо як не війною вони зістали знище¬ 
ні, то хоробою, бо се країна, де смерть прихо¬ 
дить иесподінапо; тому ве.іика більшість лю- 
дий могла скоро забути про них, або згадувати 
їх з иеприємпостию. 

Ми хотіли би прочитати їхню історію напи¬ 
сану, а радше вириту ними самими глибоко і 
ягно на каміню побудованих ними сьвятинь; 
але ми не можемо. Ключа від їхнього альфа- 
бету ще не знайдено, хоч і думають бадачі тих 
символів, що вони можуть відчитати дати бо¬ 
жниць. Вони думають, наприклад, що дата по- 
слідноі іпскрипції вирізаної на моноліті в Кві- 
ріґві є около БЗГг років після .Чриста, або в часі, 
коли англійські іріедки ішчали вандрівку до 
Англії і відбирали її від бритйпських Кельтів. 

Великий міст збудований Азтеками в Мексико^ на 

много сюлїть перед приїздом Колюмба до Америки. 

На приклад, те що.можна бачити і відгада¬ 
ти з роскопок осідку уряду раси Майа, ми мо¬ 
жемо взяти також Чіченїтці, в Юкатані. 

(Дальше буде). 
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^ з польскої переклав Стефан'Баран. 

З меморіялів Графа Старжиньського. 

(Продовжене). 

Тут згадую лише мимохідЬ, ідо той дїдич, ка¬ 
раючи мужика за крадіж доконану в лїсї, велїв 
йому один за одним вирвати чотири зуби за 
чотири зрубані берези. Було се тоді, коли Г. 
був у пас губернатором. Повідомлений про сей 
злочин губернатор визначив комісію. Притяг¬ 
нено до сеї справи і ИНН1І гріхи У., комісія 
тягла ся довго, діло пішло аж до Петербурга, 
У. сипав грішми і вийшов чистий і оправданий. 

Пан Хамець у П. продає дівчат, своіх під¬ 
даних, до 120 руб., асігнаціями за штуку на ви¬ 
бір. Так само П. в Осламові немилосерно зну- 
ідаєть ся над кождою бідолашною, ідо носьміє 
ратувати ся втекою. Обнажених, нривязаних 
до стовпа, з обголеними гол'овами тих дівчат 
люто січуть лозами, а потім у найбільшу спеку 
вони мусячі, робити в полі під голим небом, не- 
сьміючи нічим прикривати голови. Проіздячи 
недавнього часу через Осламів бачив я ті неіда- 
сні жертви, яких у тім стані гнали в* йоле до ро¬ 
боти. Вид тих дівчат з оголеними і'оловами був 
страшений. Коли я заиигав, чим провинили 
ся ті иеідасні, посіпака, ідо і'инон за ними, від¬ 
повів з осьміхом, ІДО перучи шматє погубили в 
воді сорочки, а знаючи, шо іх чекає, поховали 
ся були, але швидко зловлені і приведені до 
двора на розказ самоі пані і в іі нрисутности 
вчора відібрали кару; тепер— додав -- гоню іх 
полоти нніенидю. 1 гонячи ся Зсі ними з бато¬ 

гом кликав; 
— /Іалі поспішайіе, бо як до вечс[)а іиле- 

нидя не буде виполена, то вас чекає ще раз та¬ 

ка хлоста. 
Годі висловити омерзінє, яким був я нро- 

нятий. ^Іема істот таких добрих, покірних, вір¬ 
них, послушних, роботящих, задоволених ма¬ 
лим, як дівчата тутешніх селян; якеж мусить 
бути серде у тих людий, що так знущають ся 
над тими бідолашними! Я бачив на суконних 
фабриках у деяких тутеїнніх дідичів, як над мо¬ 
лодими дівчатами роблено насильства, против 
яких здрігаєть ся природа. В Хл. є фабрика 
обрусів і сервет, що рівнають ся голяндським 
тонкістю й узорами; там за варстатом прадює 
кільканайцять дівчат, і всі ті нещасні сотворіня 
пропахли венеричною отрутою, защепленою їм 
сином удови, дідички того села. Той ледащо, 

варт шибениді, може буде повітовим марша- 
лком при найблизших виборах. 

Якийсь пан Янідький з Брадлавщини опо¬ 
відав мені байдужно, що в їх повіті державці 
дібр Болеслава Потоцького зробили на три ро- 
роки угоду з низшим судом, щоб за мужа вби¬ 
того під нагайками платити справникови не бі¬ 
льше як 400 рублів сріблом, а за жінку 100 ру¬ 
блів. Не маючи серця записувати більше тих 
страховищ, я закінчу сю главу увагою, яка може 
пізнійше придасть ся сему краеви. 

Не знаю, як довго діла можуть стояти в тім 
стані, але се знаю, що закон, який би змусив ді¬ 
дичів ІДО року увільнити в своїм маєтку десято¬ 
го мужика, був би спасеним, додавши ще й сю 
умову, що кождий мужик, який може дїдичеви 
заплатити 150 рублів срібних, в кождім разі мо¬ 
же викупити ся з підданьства. Наші загорільцї 
не мали тоі думки, коли задумали повстане в 
тих провінціях. Хотіли від разу піднести шлю- 
;иі і оголосити мужиків свобідними — гарно 
бу.аиб довершили діла! Маємо понятє, що та¬ 
ке ирим. деспотизм султана; мало бракувало, 
щоб ми пізнали, що таке деспотизм сліпої і оду¬ 
реної юрби. Під ианованєм тої юрби злочини 
і власти множили ся-б в однаковій мірі. Роз¬ 
лючене хлопство, віддане нянству, темне, жор¬ 
стоке, безсердечне, скинувши наложене на ньо¬ 
го ярмо, тим лютїйше булоб налягло на всякі 
безправства та страховиїда. Вирізати Ляхів і 
Жидів, се був би їх найперший оклик. 

Осягнувши ту мету, спліндрувавши та попа- 
,'иівши шляхетські доми та місточка заселені 
Жидами, почали би мордувати одні одних. Тоді 
хтобуд!. зноміж нас, припадком утікши з їх рук, 
дивлячй ся з далека на, вигорілі села і місточка, 
мовив би зітхаючи: — Нї, люди засуджені на 
неволю, бо загалом людський рід, окрім рідких 
виїмків, складаєть ся із злих і ледарів, з одної 
крайності! впадає в другу, а не вміючи задово¬ 
льняти ся розсудливою свободою, мусить по¬ 
взати перед гіршими і так само негідними та 
лютими панами поміщиками. 

Але годі вже на сьогодні сеї мазанини. 

2. День забави молодого Подолянина. 

, З’їхали ся гості до п. Черкаса, сама моло- 
дїж з околиці, в сім або десять осіб. Жінок у 
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тій компанії не видати, кождий куцо одягнений, ^ 
при острогах, з люлькою в зубах і з нагайкою 
в руцї. Переважно ученики кременецької шко¬ 
ли, так як і п. Черкас, але Кременець тому не 
винен, що буйна і непогамована молодь, бу¬ 
шуючи без цїли при чарцї і дівчатах, збираєть 
ся до найбільшого з поміж них і там для заба¬ 
ви завдає туртури двірській челядн і селянам 
поверненим на худобу. 

' В тій компанїї Людвік Черкас перед веде і 
як хозяїн і найвигадливійший у виборі катовань' 
над підданими йому людьми. Явний, бо власною 
матїрю признаний байстрюк такогож як він го¬ 
нителя Антона Дульського, білявий, малий і 
підсадковатий, пригадує рисами сову, крота і 
куну. Між гістьми визначають ся А . . . дїдич 
села Кулова, або радше розвалин села Кулова, 
бо дві части селян уже розігнав той молокосос, 
далї К. Б., розмазня, підлий, трус, що не шанує 
власної матери, дїдич на части села Калївк’и, в 
злочинствах рівнаєть ся М-ському, з яким живе 
в сусідстві. Далї йдуть свояки Черкасові У. . . 
М. . .Білецькі, драби плечисті і вусаті, а вся їх 
заслуга в тім, що вміють пити і бити батогами. 
Але в обох сих точках признають першеньство 
Черкасови. 

Дванайцята година, спека нестерпима, го¬ 
сті вже поснідали порядно і по горільцї та за¬ 
кусках спорожнили чимало чарок волоського 
вина. Господар веде їх до стайні, в якій завсї- 
гди стоїть кільканадцять упряжених і верхових 
коний. В стайні порядок взірцевий. Коні вибли¬ 
скують як ляльки, а стаєнні люди стоять кождий 
при своїй клїтцї випростуваний як салдат пе¬ 
ред командиром. Черкас погладив білою ху¬ 
сткою першого коня до якого наблизив ся, а 
побачивши бруд на хустці', буркнув два слова. 
В тій хвилі приготовані на се катюги хапають 
стаєнного, що сто'їть біля сего коня, і один по¬ 
сіпака вичислює йому 50 батогів;' се звичайна 
міра, меньше у Черкаса не бють, хиба за більще 
можна поторгувати ся. Підчас тої бійки гості 
прохожають ся по стайні і бавлять ся, розмо¬ 
вляючи байдужно про коний, а висічений ста¬ 
єнний, відібравщи удари, бере греблицю і щі¬ 
тку і починає чистити коня. 

Але щож се за зойк чути біля причілка ста¬ 
йні з південного боку? Хозяі'н з гістьми вихо¬ 
дить сам із стайні. Обступили якийсь предмет 
що лежить на землі і сьміють ся голосно. Ко- 
муж то вони так придивляють ся? Отеє обвиті 
дергами і міцно звязані щнурами лежать на зе¬ 
млі два слуги з обголеними головами, лицями 
обернені до сонця. Отак покладеним горілиць, 
рповитим немов у пеленках і зовсім безвладним 

помазано лиця прісною патокою, а зваблені 
розігрітим медом овади, мухи та муращки ку¬ 
пами лазять по лицях і завдають собі страще- 
НН}^ учту. Різкий біль доводить мучеників до 
коїтвульсийних порушень, і отсим рухам їх лиць 
придивляєть ся хозяїн і його гості і сьміють ся, 
мало не тріснуть. 

Один із присутних, (коли хочете, скажу, ко¬ 
трий) узяв на конець палички шматок лайна, 
помазав ним місце, з якого вже був зіссаний 
мід, і нарисував вуси; той учинок показав ся 
иньшим дуже блискучим дотепом і побільшив 
веселість усіх зібраних. Натішивши ся доволі 
сим видом зібрані вертають до стайні. Там ви¬ 
чищено вже коня Черкас знов, погладив білою 
хусткою, а бачучи, ідо бруду вже на ньому не 
було, велів вичислити ще 50 батогів не давно 
битому стаєнному, щоб його, як мовив, переко¬ 
нати, що кінь може бути утриманий зовсім чи¬ 
сто. Похваливши той, на ’іх думку справедли¬ 
вий, присуд хозя'іна, зібрані гості війшли з ним 
до двора, велівши попереду кождий із них осі¬ 
длати собі верхівця для про'іздки. 

Ся про'іздка відбута майже чвалом, мала 
метою оглядини разом із Черкасом численних 
його фільварків. Та про те вона не забрала ча¬ 
су більше, як дві години. Оббігли гумна, ві¬ 
вчарні, горальні і иньші господарські заводи. 
Бачили на токах молот'ільників у кайданах з об¬ 
голеними в півперек головами. Були се втіка¬ 
чі, Черкасові селяни, яких відшукано в Молда¬ 
вії і Бесарабії. Звичайно випаривши ’іх канчу¬ 
ками Черкас віддає молодших і здібних на за- 
чот у рекрути, а старшим велить у кайданах ро¬ 
бити шість або вісім місяців, а що пятницї до- 
ждому з них вичислює по сто різок. Жінкам і 
д'івчатам зловлених у бігах також голить голо¬ 
ви і велить їх сікти, а потім засуджує за пряде- 
кє мішків. 

Як у стайні, так і по фільварках та гумнах 
не обійшло ся без битя канчуками за наказом 
дідича і все в присутности гстий, яких ся одно¬ 
манітність не нудила ні троха. При'іхавши до 
двора, застали вже накриті столи і зас'іли до 
обіду. 

Черкасова кухня не визначаєть ся добірно- 
стю, тай його гості не перебирають у стравах і 
напоях; досить їм, аби було богато мясива та 
волоського’вина, а одного й другого подавано 
до схочу. Остогидло вже й повтаряти, що й 
при обіді за найменшим кивком хазя'іна водили 
під батбги слугу, що кепсько подав полумисок 
або обілляв обрзю вином. По обіді подано го¬ 
стям люльки і всі вийшли на« ґанок. Перед ґан¬ 
ком стояв старий козак, навмисно покликаний 

І 
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до двора, аби хозяїнови і гостям подав новий 
спосіб забави. Той козак, на прозвище Іван 
Вернигора, давній слуга Черкасів, освоєний з 
батогами як кінь на московській почті, йде об 
заклад що за чотири рублі сріб., видержить сто 
батогів з ЧИЄ! будь руки, окрім - - як каже з 
підхлібним усьміхом - могутньоі правиці ясно¬ 
вельможного презеса Черкаса, свого дідича. 
Сей заклад збуджує охоту у присутних гостий, 
беруть ся за калитки і чотири з них дають ко- 
ждий по рублю козакови, який за се має віді¬ 
брати від кождого, як кажуть, по 25 відливаних 
батогів. Умусивши згоду, борці і добровільний 
винуватець беруть ся за діло. З яким напруже- 
нєм, з якою заілістю знущав ся над козаком ко- 
ждий з інтересованих і відбивав даного йому 
рубля, се можна порівняти лише з нечутливістю' 
і гартом катованого драба, що більше як годину 
витерпів у тих тортурах. 

Ся забава і веселі уваги над нею заняли хо- 
зяіннови і гостям час аж до вечері, що була ли¬ 
ше новторенєм обідноі учти з тОю хиба ріжни- 
цею, що покликано скакуна, який грав на торба¬ 
ні і пописував ся козацьким танцем та сніванєм 

сороміцьких українських гнсеньок. 
Так гарно проведений день треба було за¬ 

кінчити остатнім учинком, характеристичним 
для сеі підлоі зґраі. І в самім д’ілі, коли Почало 
смеркати ся і поки гості забрали ся до спочинку, 
вислані в село стаєнні козаки привели хозяінови 
та гостям декілька дівчат, 'силою вхоплених із 
селяаських хат. Роздягнені до гола з наказу хо- 
зяіна і кожда в тім стані віпхнена до спальні од¬ 
ного гостя, служила всю ніч жиром для тоі ро- 
зпустноі і на всяку погань вигадливоі молодіжи, 
а тим часом козаки нагаями відганяли материй 
тих нещасних, що стояли за плотами і сьміли 
тілько плакати. 

Чи описую тут забави обивательських синів 
на Поділю, чи може сваволю Айрокезів та Гу- 
ронів? Ні, Айрокези та Гурони знущають ся 
над ворогом зловленим у битві, але моіх земля¬ 
ків ніхто не мучить і не грабить. Нам судило ся 
бачити і терпіти за іх злочини в тім XIX віці, 
прозванім віком осьвіти, в краіні богатій усіми 
дарами природи і мало не в тій самій хвилі, ко¬ 
ли наші брати добивали ся — свободи для всіх 
верстов людности Польщі. 

КІНЕЦЬ. 

ГИМН ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ. 

Най вільна Україна 
Живе і не вмера. 
Оживлена руїна 
Свободою — ура! 

Най славна і велика 
Щаслива буде все, 
ИХо гнету хвиля дика 
Забуде ся навсе! 

Най нарід наш могутний 
Шляхом новим іде 
І волеК) натхнений,— 
До Щастя сьвіт веде!. 

' 1917 р. (на фармі) 

ч 

Ф 
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! Ернест Р. Гул. 

І ВИТВОРЕНе ХАРАКТЕРУ. 
І 
І « 

(Продовжене). 

Коли пес те зробить, що ми хочемо, ми иадго- 
роджуємо його грудкою цукру, а коли зробить 
що противного, ми вживаємо батога. Простим 
стоваришенєм думок пес ступнево починає ро¬ 
зуміти, що певні його вчинки повязані З болю¬ 
чими, а другі з приємними наслідками; і колй 
те розумінє поволі відтиснеть ся в його мізку, 
воно стає керманичем приваблюючим, або від- 
стращуючим до робленя або не роблена вчин¬ 
ків, над котрими треба подумати чи робити їх, 
чи ні. Такий самий спосіб вихована має бути 
вжитий і до дитини. Навпаки, що-ж до доро¬ 
слої людини, так ми покликуємось до її розуму, 
сьвідомости, знаня, сумліня, чутя вольної волі, 
та сили повстриманя. І коли буває, що -вжива- 
єть ся силованє і відносно дорослої людини, 
так се не вважаєть ся чистим апельованєм до 
інстикту та імпульсу, але —присилуванєм розу¬ 
му, способом привести людину до ліпшого і 
розважного стану думаня. 

Сї дві методи, будучи в суті річи ріжні, до¬ 
сить легенькі до зрозуміня. Ми знаємо, як по¬ 
водитись з немовлям, а як з дорослою люди¬ 
ною. Але що нам робити з напиши дітьми як 
вони переходять ті середні щаблі себто від не¬ 
мовляти до дорослої людини? 

три ґатункі здібностей. 

Після нашої фільозофії людина складаєть 
ся з тіла і душі; але тіло сполучене з душею, як 
її виконавчий струмент, не як окреме начінє, по¬ 
дібно до пилки або джиґана, а як сполучений 
струмент, одушевлений душею, котра просякає 
тіло* в усіх його частинах. Душа одна, .але вона 
посідає трояку силу, яку ми звемо: ростюча, 
відчуваюча і розуміюча, котрих повинно ся од¬ 
наково шанувати. 

(1) До ”ростючих“ епл належать: асиміляція 
(травлене, тощо), секреція (витворене слини і 
иньших людських сбків, але не крови) і екскре¬ 
ція (викидане з тіла непотребу) та (яко нас¬ 
лідок того) зріст тіла. їдженє, спанє і рухане 
теж налсжуть до сієї категорії. Вони дїлають са- 
ми з себе, наче якийсь механізм, (так самісінько 
як в рослинах) і без жадної потреби, щоб розум 
1<ермував ними. Се все належить до фізичного 

відділу, і є підвалиною здоровля та сили. Особ¬ 
ливість сих здібностей полягає в тім що вони 
зявляють ся в людині в їхній повній силі діланя 
від першої хвилі житя, і гостро кажучи, вони не 
належуть до дійстного матеріалу, що має підля- 
чи вихованю. Ми мусимо тільки доглядати їх з 
надвору, іцоб забезпечити найкращі умовини їх¬ 
ньому здоровому дїланю. Коли ми говоримо 
про немовлячий щабель людського істнова- 
ня, ми розуміємо той час коли тільки сі здібно- 
сти є в прояві, — чи простіше, коли иньші і 
вищі здібности ще так за молоді до вихованя, 
що в дійсности на них ще незвертають уваги. 
Наслідок сего є той, що наш догляд немовля¬ 
ти, нічим чисто не ріжнить ся від нашого догля- 
даня терапії, котру ми садимо, поливаємо, гно- 
емо, виставляємо на.соняшне сяєво, або хова¬ 
ємо в холодок, котру ми підтинаємо та переса¬ 
джуємо після певних приписів набутих з до- 
сьвіду, бо нашою метою було витворити най- 
здоровшу, пайміциіщу ґеранію, нащо тільки нам 
дозволять наші ресурси і здібность тієї рослини. 
Наші найпервіщі відносини до немовляти майже 
такі самі, ми мусимо уважати, щоб воно було 
свого часу нагодоване їжою доброї якости і 
пєівпої кількости, ми мусимо уважати на регу¬ 
лярність його природних функцій, подавати по¬ 
трібну кількість чистого.поівітря і руху, уважати 
на признаки хороб, куруючи їх як-слїд, а се й 
дає немовляті найкращу нагоду до зростаня на 
ядерну, здорову і жваву людину. 

(2) Слідуючий рід здібностей зветь ся 
»відчуваючим«. Вони насамперед складають ся 
з пятьох чуть: зору, слуху, дотику, смаку і 
нюху, — і звичайно до сього належить той ґа- 
ТЗШОК діяльности розуму, котрий з ними спо¬ 
лучений. Сі здібности ми не подибуємо у рос¬ 
лин, але ми посідаємо їх так само, як і звірина. 
Коли зявляєть ся чутє, зявляєть ся також і зна¬ 
не, не того вищого чи сьвідомого роду, але 
ниіцого чутливого. Воно складаєть ся з похо¬ 
плена внутрішних чуть і зовнішніх річей. Але 
відчуваючі здібности не складають ся з самих 
похоплень, яле і з таких чуть, як любе і нелю¬ 
бе, бажане і намаганє осягненя, що сподоба¬ 
лось, і спротивлене, страх і обминане того, що 
неприємне, се є рід волїня, хоч ще не вищого 
чи розумового роду. 
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Сі чутєві функції означають час дитиньства* 
і надають перший матеріял до вихованя. Се не 
значить, що вони зявляють ся раптовно, бо і 
в ранішнім немовлятстві вони є до певної міри, 
теоретично надаючи царину до вихованя. 

(3)Пізніше приходять розуміючі здібности, 
котрі складають ся зрозуміня і волї. Вони ви¬ 
разно і виключно людські і вони власно склада¬ 
ють людське іство таким, яким воно є. Інтеле¬ 
ктуально, сьвідомість поступає поза приписи 
чутя пригляданєм до окремих обєктів в формі 
загальних розумінь, як ,,причина“, ,,споріднене”, 
тощо _^В тому містить ся також сила вживаня 
фактів, яко ґрунту до висновків, або обмірко- 
ваня над иньшими ідеями. Етично, сьвідомість 
істнує у сьвідомості волі — в любленю і нелю- 
бленю, в бажаню і огидженю, вона нагадує со¬ 
бою здібності „чутєвої волї“, але тичить ся ідей 
сьвідомо похоплених, а тому і є вона з вищої 
площі. До сего влучаємо рефлексію чи суперечні 
спричиненя до дїланя, їхню моральну вартість 
і волю вибору поміж них. Як хутко розуміючі 
здібности досягнуть такого щабля розвитку, ко¬ 
трий надаєть ся до звичайного вжитку їх, тоді 
час дитиньства минає, а настає період хлопят- 
ства. Ми звичайно кажемо про сю відміну, як 
про набуте вжитку сьвідомости. Се "набуте 
вжитку сьвідомости", більше є набутєм від- 
повідальности. Ся відповідальність обхоплює 
три складника; (1) сьвідомість вільного вибо¬ 
ру, (2) сьвідомість правдивого вибору, (3) 
сьвідомість обовязковости правдивого вибору, 
— чи иньшими словами кажучи, ся відповіда¬ 
льність обхоплює етичну потребу так само, як 
і силу само-контрольованя. 

В сім випадку наше грубе і просте говорене 
про набуте сьвідомости може запровадити нас 
на бездороже. Ми уявляємо собі, що та сьві¬ 
домість зявляєть ся в певнім часі, як якась від¬ 
міна зненацька. В дійсности, вона прибуває 
протягом усього дитинства і доходить до сво¬ 
єї повної сили тільки десь коло семого року. 

житя. Звідси і повинно почати виховане розу¬ 
мових здібностий з першою їхньою проявою, 
не чекаючи на повніший розвиток, котрий за- 
значує хлопятство, 

ТРИ МЕТОДИ ТРАКТОВАНЯ. 

Тепер ми вже годні відповісти означаючої ' 
на запит відносно відмін методу. Припустімо 
що' ті ріжні щаблі приходять раптовно і гостро 
відокромлені один від одного. Тодіб ^и мусі- 
ли мати до діла почерзі з трома періодами і 
трома відповідними до них методами; 

(1) В стані немовлятства, коли в русі тіль 
ки зростові здібности, ми новині трактувати 
немовля так, як ми поводим ся з рослиною. 

(2) В стані дитинства, коли стають до ро¬ 
боти чутєві здібности, ми повинні трактувати 
дитину так, як ми поводим ся з звіриною. 

(3) В стані хлопятства, коли виявлють ся 
розумові здібности, ми повинні трактувати 
хлопя, як нецілковито розвинену людину; але 
всеж як дорослу людину, бо воно посідає усї 
особливости, котрі простують до витвореня 
дорослої людини. 

Та в дійсності природа неробить скоків. 
в немовлятстві, коли зростові здібности в пов¬ 
нім русі, звірячі сили проходять через перший 
стан розвитку і тому дитино-трактоване мусить 
бути в певнім, відповіднім напрямку сполуче¬ 
не з трактованєм немовляти. В стані дитиньства, 
коли звіряча активність в повнім розмасі, та¬ 
кож і розумові здібности підлягають першому 
щаблеіви розвитку; тому повинно трактоване 
дитини обєднати з трактованєм хлопяти. Піз¬ 
ніше в станї хлопятства, коли уважаємо, що 
розумові здібности опановують характером, 
пґє багато позістає дитячого; тому якась части¬ 
на дитино-трактованя мусить бути далі затри¬ 
мана в обєднаню з мужо-трактованєм. 

і (Дальше буде). 

Що пишуть прихильники „Зам Вістника“. 

Сидней, Н. С. Несподівано я мав нагоду по¬ 
бачити Вашу часопись „Зам. Вістник‘‘, котра 
мені дуже сподобалась. Посилаю цілорічну пе¬ 
редплату. Рівнож буду старатись, щоб кождий 
з наших робітників в сїй місцевости читав і пре- 
дплачував сю часопись. Юрій Ріжок, І 

Берестфорд, Ман. Перше число „Зам, Віст- 
ника” отримав; дуже сподобалось. Коби таких 
журналів богато між Українцями! Сеж стає шко¬ 
лою *дл я кождого робітника. Посилаю цілорічну 
передплату і буду старатись поширюватц сей 

журнал, щоб він був у кождого фармера і робіт¬ 
ника. С». Притуляю 

Корбін Б. К. Тут висилаю дві передплаті на 
„Зам. Вістник“, одну для мене, другу висилайте 
моєму батькови на Буковину на адресу.. 
Я знаю, що там потреба української літератури 
і брак подібних сій часописий. В. Грекул. 

Форт Кю Апіл, Саск. Засилаю Вам перед¬ 
плату на „Зам. Вістник“, за пять товаришів, кот¬ 
рі тут зложили на мої руки $ 12.50. С. Івасюк. 

Пресовий фонд „Зам. Вістника**. 
Тов. ім. Т. Шевченка в Гамільтоні, Онт. жер¬ 

твувало $ 10.75. Щира подяка від Редакції, 
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ЕЛЄКТРИЧНЇСТЬ В МОДЕРНІМ СЬВІТЇ. 

(Продовжене). 

Отсї течії можуть бути проводжені вздовж 
мегалевоого дроту, звичайно мосяжного, тво- 
рючого електричний округ, котрий проводить 
течію вирушуючу з місця в комірці — або більш 
сильнійшого сползшеня, з цілої батериї комі¬ 
рок —до якого небудь бажаного місця, та від¬ 
проваджує єї назад через поворотну стежку до 
вирушаючого місця. 

■ Складники електричної течії були скоро 
розслїдженї. Металі і богато плинів, як було ви¬ 
найдено, протускали еї; шкло, мармур, віск, оли¬ 
ва і повітрє затримували перехід до течії, дї- 
лаючи як не провідники, чи відлучники. Лиш 
розгрівають тонкі дроти. В 1802 Гумфрей Дей- 
вис винайшов лук, чи електричний полумінь, 
що зявляесь, коли течія переходить помежи ШІІІ- 
цй двох вугляків. Він також розслїдив силу еле¬ 
ктричної течії, як причину хемічного розкладу 
в переході через соляні розпущеня, через лу- 
гівцї, або через кваси. З 1820 Ерстед знайшов, 
що електрична течія може спричинити поруше- 
ня ’компасової голки поміщеної близько дроту, 
що переносить течію і так відкрив новий обшар 
дїланя електро-маї'нетизму. 

ПЕРШИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ МОТОР. 

•• Се слідувало по винаході ґальвано-метра, 
інструмента котрим слїджено і міряно електрич¬ 
ну течію, в 1822 Фарадей витворив перший 
електричний мотор, в котрім маґнес крутить 
довкола течію, чи то дріт несучий течію був спо- 
водований обертатись довкола маґнесу. В 1825 
Віліям Сторджень винайшов мягко-залїзний 
електро—маґнес, інструмент величезної ваги в 
усіх модорних інжінерських пристосованях. До 
того часу єдиними знаними маґнесами були при- 
рб'Днї рудянї—каміні, або кусники стали в фор¬ 
мі штаб, голок, або. підков, до .яких магнетизм 
був влучений раз на все. їхній магнетизм, пос¬ 
тійний в тім розуміню, неможна жадним робом 
відібрати, або кирувати ним на віддали. Стор¬ 
джень винайшов, що коли навинути дріт довко¬ 
ла жертки або під'гови з мягкого заліза і спо¬ 
лучити'качалок дротами з електричними течі¬ 
ями кружлячими довкола заліза, тоді залізний 
осередок стає могутним магнесом, але треваю- 
чим лише так довго, як електричній течії дозво¬ 
лить ся кружляти. Затримане течії, котре може 
бути зроблине через розлучене кругу в котрім 
небудь пункті і на найдальшій віддали, спричи¬ 
нює те, що іиягке залізо губить свою силу при¬ 
тягана. Колиж злучити знов круг, так круженє 

течії іючииаесь пайово, і залізний качалок знов 
стає магнесом і виконує своє притягнене на су¬ 
сідуюче зелїзє. 

(Дальше буде). 
--о-— 

5СТОРШ ПЕРВІСТНОЇ КУЛЬТУРИ. 
(Продовжене). 

Одна за другою відбулись подорожі до Аф- 
рикі, Азії, Австралії і на острови Спокійного Оке¬ 
ану. Зявляють ся ріжноманітні уривчисті відо- 
мости про племена тих країн. Та все-ж, не вва¬ 
жаючи на накопичена великої кількости ріжно- 
манітного матеріялу, справа студійована перві- 
стііої культури мало поступала наперед. Біль¬ 
шість відомостий подавали всілякі уривчасті 
описи зовнішнього ЖИТЯ тубольцїв. ТІ-Ж ВІДО¬ 

МОСТІ'!, котрі тичились внутрішнього племенно- 
го жи'^я і всіляких суспільних інституцій назад- 
ничих племен, були такі, що на них не можна 
було цілковито впевнитись. Сі відомости з 
часта були записом цілковито непровірених 
оповідань, переказаних з чужих слів, а до того 
незрозумілих і дуже покручених, у багатьох ви¬ 
падках се просто вигддки подорожних, або овоч 
(’юнтазії місіопаїмв, котрі звичайно дивили ся 
на дикунів, як на якихсь упавших істот. А до 
того не було учених, котрі-б поставили дослі¬ 
джене первістної культури па певний ґрунт. 

Лише в середині дсвятнайцятого столїтя 
цілиіі іпсрег визначних учених дає, нарешті, 
початок тій науці про розвиток суспільства, 
т'отру так намагав ся сотворити Кондорсе. 
Швайцарський учений Багофен, на підставі сві¬ 
доцтв письменників клясичної давнини, висло¬ 
вив наукове припущене про початковий півче- 
р'дяїіий стан людий. Після него на тім щаблі 
І'юзвитху люди не знають шлюбу, в нашім змісті 
т го слова, і провадять свій родовід після мате¬ 
рі. 1^; гоі{)еп також думав,, що сему родоводові 
після матері мало товаришити і пановане жінки, 
чи ґінеократія. 

Потім шкоцький учений Мк’Ленан і американ¬ 
ський Луіс Морґан, на підставі довголітнього 
і уважн'Лй о досліду побуту назадничих племен, 
докопують дійсного переверту в тодїшних ро- 
зумінях про початкові щаблі розвитку людсь¬ 
кої суспільности і в значній мірі потверджують 
Ь.а С'-'Єновє припущене. Біблійне розумінє про 
патріархальну родину, як про вихідний пункт 
розвитку /подств.а, стає полишеним всілякої на¬ 
укової підвалини. І даремно Фюстель-де- 
Кулаиж і [ енрі-Совпер Мен памагають ся обо¬ 
ронити застаріле розумінє, котре не рівняєть ся 
до нових набутих наукових даних про „дикунів*': 

(Дальше буде). 
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ЗЕМНА КУЛЯ^ 
(Докінчене) 

Сонце з І дня зносило ся по стрімкій дорозі' 
на височінь небесного склепіня і сходило на 
ніч до ''океанського потоку". 

Слимп — Олимп, котрий був місцем бо¬ 
гів -— був найвиїцим пунктом горішного небес¬ 
ного склепіня. /Хекотрі уважають мильно за 
Олимп високу гору то'іж назви, котра знахо¬ 
дить ся в Грециї; але 'славний уступ в Іліядіті 
річ подає зовсім ясно. Зев, хотячи докучити 

Обр. 7. Всесьвітне дерево Скандинавців. 

иньшим богам*), хвалит ся, іцо він такий дущий 
від них, що може стати на вершку Олимпу і 
піднести землю на золотім ланцюзі, хоч би во¬ 
ни всі (боги) намагались тягти вдолину. Ко- 
либ Олимп був горою на земл'і, зевесова хваль¬ 
ба булаб зовсім незрозумілою; (обр. 5.) дока¬ 
зує ясно, що Зевс, пропонував сво'ім товаришам. 

Той, образок дає нам до зрозуміня, як бо¬ 
ги, сидячи на Олимпі, були в силі бачити все, що 
робилось на цілій землі і могли спускатись на 
вибране собі місце з нечуваною прудкостею. 

Меньше поетичну уяву про землі від сво'іх 
земляків, але за те більше згідну з д'ійсностию 
мав великий фільозоф Плятон. Виходячи з пе¬ 
реконань, що всему на сьвіті дає початок огонь, 
приписував огневи тоже і початок земл'і. Після 
пего проміня сонця (котре зроджувало огонь) 
тепло зі злукою з океанічною водою витво¬ 
рювало пароване) а творюча пара осихала на 
горячім повітрю і перетворювалась звільна на 
шкаралупу** ***)). 

Коли- було говорено, що земля подібна до 
великоі черепахи, гадка була та сама, як при 
порівнаню ії з яйцем — позаяк люди розуміли 
те мильно. В порівнаню до тих розумінь, котрі 
перші ужили тієі ілюстрації, -— А не було то ні- 
40 иньшого, як тільки те що т'іло того сотворі- 
ня є землею, а дві його шкаралупи — вижшу 

та нижшу твердь цілком як жовток і дві ново 

Обр. 8. Платонова уява сьвіта. 

локи скаралупи яйця! Розумінє того стає ще 
ясніщим, коли завважаємо що та черепаха бу¬ 
ла перешита стрілою — стріла означує бігун 
або вісь. 

Бігун вдійсности виступає скрізь в ус'іх дав- 
них дивних розмінах форми земл'і. Раз він є стрі¬ 
лою перешиваючою землю, знова лінією, "пе¬ 
ретягненою від одного до другого кіньця ціло¬ 
го сьвіта", або "підпорою Атляса", котрий 
”мав на около себе вс'і глубини моря“ себто пе¬ 
реходив просто через землю — і "д'ілив землю 
від неба“. є всілякі приклади тих слупів, котрі 
взносять ся від земл'і до неба в стародавних пи- 
санях. В Єгипецькій "Книзі про Мерлих" та 
сама річ зветь ся "хребтом землі". 

Иншою дуже цікавою ілюстрацію того розу- 
міня є дивне дерево У^йгазіІ, (дивись 
обр. ч 7.) Його цівка є бігуном, земля містить, 
ся коло його середини, його гілє, покрите лись- 
тєм є горішним небесним склепл'інєм, підчас ко¬ 
ли його корінє топить ся глибоко в глибенї 
Тартару. 

Тартар за стародавніх часів був пеклом, 
державою божка Гадеса, про котрого згадуєть 
ся в сій розвідці. Він містив ся межи ріками 
Коцнтом та Летою, і був місцем кар посмерт¬ 
них. 

(Кінець) 

Читай "Оповідана про заздрих богів*. 
**) Читай "Історія землі" Луникевича. 
***) У^(1га8І1 найбільше і най краще дерево, 

під котрим що-дня збирали ся боги на суд. 
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РАДИ ПРО ЗДОРОВІШ 
(І 
)) 

І! 
І! 

(Продовжене). 

ДИХАНЄ. 

Людина дихає носом, або ротом. Ротом 
дихати не здорово і не безпечно, Ніс на те, щоб 
дихати, а рот на те, щоб ним їсти. Дихаючи ро¬ 
том можна набрати ся слабости або хороби. По- 
вітрє, яке вдихаєть ся, має в собі богато нечи¬ 
стоти, приміром порох, дим, або бакцилї. В 
носї є прилад на очищене повітря від всяких не¬ 
чистот, так що коли повітрє перейде через ніс, 
оно стає чисте до ужитку. В ротї нема жадних 
таких приладів, щоби очистили повітрє, так що 
повітрє котре вдихаєть ся ротом, несе в собі 
всякі бруди і нечистоти, до серідини нашого 
тіла. 

Люди, що дихають ротом, дуже часто сла¬ 
бують. В них розум стає тупий а лице погане. 
Чому чоловік, дихає? Дихаєть ся на те, щоби 
відсвіжити повітрє в легких, кров переходить 
через легкі, набираючи там в себе кисень, а ви¬ 
кидаючи з себе газ, углеву окись. Колиб по¬ 
вітрє в легких не відсвіжувало ся, при помочи 
диханя, то кров не малаб відкп набирати сві¬ 
жого кисня і не булаб відсвіжена. Не малаб та¬ 
кож спромоги збути ся непотрібної углевої оки- 
сї. Людина, в котрій повітрє неможе дістати ся 
до легких, душить ся. Се значить, що кров не 
дістаючи спромоги набути кисня і збути ся 
углевої окисї, перестає робити свою роботу. 
В такім випадку кров спираєть ся, перестає 
кружити і ми бачимо, що тїло синїє. 

Люди, які не дихають чистим п-овітрям, ду¬ 
же собі шкодять на здорвлю. Замість відживля¬ 
ти свою кров відповідно киснем, они затроюють 
ЄЇ нечистим повітрєм, углевою окисою. Так, що 
пропорціонально до браку кисня в їх вдихува- 
нім повітрю, вони себе душать. Сидїти примі¬ 
ром, на мітінґу і вдихати в себе те, що другі 
товариші присутні видихають, то воно значить 
нічого більше як те, що затроювати себе. В та¬ 
кім случаю кров дістає не потрібний ґаз, і не 
відсвіжуєть ся. Значить, ми себе тоді душимо. 
Тому в таких випадках голова починає боліти 
і на тїлї чуєть ся умученя. Розум тупіє і ми ста-'Й 
ємо нервові і на кінець розлючені. Р 

На таких мітінґах треба уважати, щоби було^Щ 
досить свіжого повітря, так щоби не требаЦі 
(;:ебе душити. Коли нема спосібности дихати В 

свіжим повітрям, то ліпше покинути такий, 
мітінґ. Так повинно поступати сяі з театрам'и, 
забавами, церквами, школами і другими місця¬ 
ми зібраня. Бо коли будемо пересиджувати го¬ 
дини на таких місцях де брак свіжого повітря, то 
будем собі шкодити більше ніж користати. 
Публичнї будинки повинні п^ше всего мати 
відповідну вентиляцію і огрітє. 
Повітрє складаєть ся головно з таких Газів як 
азот, кисень, уголь і водень. Кров бере в себе ли¬ 
ше кисень з повітря. Ми вдихаємо повітрє так 
як оно находить ся на дворі, значить, з повисше 
згаданими Газами. В легких кисень віддїлюєть 
ся від других газів і заходить в кров.’ Гази, 
котрі кров ис'потребує брати в себе, видихуємо 
назад з себе в додатку з углевою окисею, яку 
кров викидає з себе тоді коли бере кисень. 

Кров уживає кисня на спаленя корму. 
Ми при їді беремо всебе всякого рода споживчі 
віктуали, їмо страви. Зїджені страви переходять 
з рота до жолудка і кишок. В жолудку страви 
травлять ся і часть нашої страви стає кормом 
для крови і взагалі нашого тіла. ІДоби жолудок 
міг травити страви, себто перемінювати їх в 
корм, єму потрібно огріти на се. Також, щоби 
корм можна роздати всюда де потрібно в тїлї 
він мусить находити ся в розтопленій формі, 
се є в плині. І тут знов треба .огрітя. Щоби здо- 
бздн відповідне огрітє в нашім тїлї, то на се тре¬ 
ба огню, треба як\ть часть нашої страви, чи кор¬ 
му, палити. Таке паленя страв робить ся повіль¬ 
но в середині, без поломіни і жарости. Однак 
якеб то паленя не було, повільне, чи скоре, всеж 
кисень потрібний, бо без кисня нічого не горить 
і не гниє. Отже тому потрібно кисня, і тому 
кров бере кисень і уживає єго на спалене чи 
травлеия корму. Таким способом наше тіло ді¬ 
стає енергію і огрітє. Доти, доки в середині є 
корм і кисень, ми жиємо. Кров наша кружить 
достарчаючи всьо, де що потрібне, в ріжних 
частих тіла. 

ЩО КРОВ ВИДАЄ З СЕБЕ. 

Кров переходячи через легкі видає з себе 
еплу пару, углеву окись і малу скількість 
аиродних Газів. Сі всі виходять з легких при 
ішім віддихуваню. 

ІЦо наш віддих має в собі теплу пару, про 
-Є можна переконати ся дихаючи на зимну шибу. 
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ІІо часі нашого диханя, на шибі побачимо кра¬ 
плі води, се схачнть, що пара перемінила ся у 
воду при остудл\Єкю. Що ми видихуємо 
углеву окись і другі Гази, то про се можна 
звідати зби; ..:очи такий видих в якусь посуди- 
н^ч' Коли посудина, приміром фляшка, буде 
вже повна такого видиху поставимо в ній запа¬ 
лену свічку, і побачимо, що в такім ґазї, як 
углева окись, свічка перестає горіти. Так, що 

'КОЛИ поставить ся свічку в посудину де нахо¬ 
дить ся лише такий ґаз, то свічка загасне. Б^шає 
часом, що в кімнаті де находить ся через дов¬ 
ший час богато людий і стає брак свіжого по- 

івітря, нафтяна лямпа, або свічка гасне. Се 
також доказ, що у видихаючім повітрю нахо¬ 
дить ся велика пропорция углевогб ґазу і неї:а 
в нім досить кисня, щоби підтримувати горІЕє. 
Повітрє яке має мало, в собі кисня називаємо 
нечистим повітрєм. Таке повітрє убиває людиг у. 

ВЕНТИЛЯЦІЯ. 

КЬпіата, де люди сидять або сплять, п -- 
винна бути час відчасу відсвіжена чистим пові¬ 
трєм. Таке відсвіжене можна робити при по¬ 
мочи відчиненя вікон, дверий, або других штуч¬ 
них приладів. При відсві.лжуваню ходить о те 
щоби нечисте пові'грє вигнати з кімнати а чисте 
впустити. Т-аку робот}^ називаємо вентиляцією. 
Вентиляція, се нічо більше, як відсвіджуване по¬ 
вітря при помочи протягу. Протяг можна зроби¬ 
ти лише тоді, коли в двох місцях неоднакова 
температура. Огріте повітрє стає лекше і взно- 
сить ся в гору, а єго місце забирає зимне повіт¬ 
рє і се робить протяг або вітер. 

Коли в кімнаті нема протягу, то значить, що 
вентиляція неможлива. Протяг в кімнаті можли¬ 
вий тоді, коли темпе[)атура на дворі і в середині 
не однакова. Тому, треба в кімнаті розпалити 
або огріти іі яким другим способом, щоби мо¬ 
жна іі відсвіжити. В огрітій кімнаті повітрє стає 
лекше і рідше, і розумієть ся, взносить ся в гору 
або втікає через вікно, двері, шпари, або комин. 
На єго місце приходить зимне свіже повітрє 
знадвору. Свіже повітрє треба огріти також, що¬ 
би можна в нім сидіти або спати. Тому в хаті де 
огонь находить ся, чути свіжість повітря, а там 
де не палить ся, чути стухлість і не свіже повітрє. 
На єго місце приходить зимне свіже повітрє з 
такім місці, де протяг є досить, сильний. 

є люди, що за дуже беруть ся за свіжим 
повітрям. Відчиняють вікна двері і сим роблять 
нагле остудженя кімнати або роблять за дуже 
великий протяг в кімнаті. Такою роботою засту¬ 
джують ся і опісля слабують ріжними слабостя- 
ми. Тому треба уважати як і коли провітрювати 

свою кімнату. Повільне проівітрюванє не шко¬ 
дить, бо не робить сильного протягу і тому ко¬ 
ли хто хоче мати свіжого повітря в хатї, нехай 
провітрює іі повільним способом, в просторій 
кімнаті, де лише кілька людий находить ся, ви- 
старчить одна кухня чи піч з огнем на відсвіже- 
пя повітря. Така кухня, огріваючи повітрє нао- 
коло себе, робить протяг з надвору через малий 
отвір вікна, комина або шпари в дверях чи де 
инде і так відсвіжує кімнату. 

Однак у всякім случаю, нетреба спускати ся 
на таке відсвіжена, бо оно може бути не відпо¬ 
відне і тому треба вже уживати свого розуму на 
се. 

ЇДА. 

ІЦоби бути здоровим, треба їсти відповідну 
іду. Люди, котрі відповідно їдять, менше слабу¬ 
ють. у відповідних стравах є всякого рода ме¬ 
дицина на відпорність слабостей. Прйроднї стра¬ 
ви є відиоівідні для нас, тому що мають в собі 
вся- иГ; корм потрібний для нашого тіла. Коли 
людина росте, то тоді потребує більше їсти. Се 
тому, що богато корму йде на будов}^ кости, му¬ 
скулів, шкіри, крови і других частий тіла. Поза 
будову тіла, треба корму на поправу зужитих 
частий, на огрітє, на силу і енергію. Треба та¬ 
кож і на страту, бо годі відгадати як раз кілько 
треба зїсти, щоби вистарчило на перших три ча¬ 
сти. Так що якась частина всего корму, стає 
непотрібна і її не зуживаєть ся ні на що. 

Доросла людина потребує корму на попра¬ 
ву і відбудову зужитих частий тіла. На під¬ 
держане сили і енергії; також на згубу і огрі¬ 
тє свого тіла. 

ПОДІЛ КОРМУ. 

Корм ділимо на дві кляси: 
1) Неживий корм. Се такий, корм, що не спа- 
люєть ся, приміром вода і сіль. 
2) Живий корм. Се такий корм, що спалюєть 
ся. Дістаєть ся єго з рослин і звірів. 

Вода. Вода є дуже потрібна і необхідна 
для нашого тіла. Людина може обійти ся без 
хліба якийсь час, але без води не може. Вода 
с“ановить більшу половину нашого тіла. Щоби 
бути здоровим, треба пити воду тілько кілько 
хочеть ся. Здорова чиста вода не шкодить, хо- 
тяй-би іі випило ся більше як треба. Вода по¬ 
магає травленю страв, кружленю крови, і вичи- 
щуваню непотрібних річей в тілі. Вода також 
тримає умірковаиу температуру нашого тіла. 

(Дальше буде). 



НАЙБІЛЬША КРАВЕЦЬКА РОБІТНЯ. 
Вже 12-ий рік нашого істнованя ми старались і стараємось вдоволяти наших кос- 

тумерів, даючи їм добрий матеріял і виконуючи добре роботу, беручи за се о много менше 
як се другі кравці роблять. Тисячі робітників яким ми зробили убраня були вдоволені і 
вдячні за нашу добру роботу і низьку цї'ну. Ми дістаємо сотки листів з подяками. 

Тепер, коли богато наших людий виїзджають до Старого'Краю і потребують убрань 
не лише собі але і родині своїй, бажаючи купити іцось доброго понадають в руки шахраїв 
котрі не лише що кепский штоф і зле зроблене уб[)аня дають їм, але ще таку цїну друть за 
убраня, що воно і половину того не варт. 

Найлїпша річ не починайте дїла з тим, кого не знаєте. Коли Ви в Торонто, то зайдіть 
до нашої робітні на 518 Квін ст. Вест. 

і замовте собі убране яке лише самі захочете. Ми говоримо і пишемо по українськи. 
Для тих що з провінції ми подаємо форму як брати міру і як присилати замовлена. 

При замовленю треба прислати кусок сукна, з якого хочете щоб було зроблене Ваше убране 
Карту замовлена відотніть і виповнивши єї враз з завдатком і прубкою висилайте на нашу 
адресу. Всякі інформації уділяємо безплатно як устно так і писемно. Обслуга наша скора 
і чесна. 

Сими днями якраз виїхав наш агент з Торонто до Ванкуверу і по дорозі буде поверта¬ 
ти до кождої місцевости, де лише його потребують. Добре булоби, як хто хоче щоб до 
него зайшов наш агент, нехай напише до нас листа, а міг дамо знати агентови щоб повер¬ 
нув де його потребують. 

Ще одно важне для Вас! Від закінченя війни ми дістаємо всі ті сукна, що були ще перед 
війною, а яких підчас війни зовсім не було. . 

КАРТА ЗАМОВЛЕНЯ І МІРИ. 
(Виповнїті^ кожде питане). 

МІРА БЛЮЗКИ 

(міряйте уважно в цалях). 
Височина цілої особи.Ф. 
Довжина від А до С (як на образку) 
.ц. Міра від П до Е (з зігне- 
ною рукою на образку).ц. 
Дальше від Е до Е (як на образку) 
.ц. З під пахви рукав від В 
до Т.ц. Міра грудий по під 
пахви..ц. Міра в пасі легко до 
купи.цалїв 

СПОДНІ 

Довжина з боку від К до N.ц. 
З межи кроку ноги від букви О до 
запятку Р.ц. Довкола в 
пасі мірно після букви К.ц. 
Низше довкола як показує буква Е 

.ц. Ширина довкола коліна букви М.... ц. Ширина в долині 
як вказує буква В.цалїв. Подайте вагу височину і кілько літ. 
Як виповните всі рубрики, висилайте змовленемоней ордером або 

і.завдаток ще ниннї, регістрованїм листі гроші, на адресу: 
в 

Н. ЗЬаЬегтап 
/ 

518 Оиееп 81. 

& Со. 
ТОКОNТО., ОNТ. 
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УКРІІІІІСЬІІІІІ МЕШІРОІМІІШ з СтіОІ КАПШ, -. 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ В СХІДНІЙ КАНАДІ! | 

Цілий Український Нарід в Злучених Дсрл<авах і Західній Канаді здвигнув ся, .щоб 
подати поміч погибаючій з голоду та всілякої нужди Україні. Як в Злучених Державах так 
і по Заходу Кйнади відбулись уже зїзди Українців в справі несеня помочи Старому Крає- ж 
ви. Тепер прийшла хвиля, щоб і Українці в Східній Канаді здвигнулись! _ -Ж 

Тому Головний Заряд Українського Червоного Хреста в Торонто, на бажаня багатьох 
місцевостиїі в Онтаріо і Квебек,—- ухвалив дня 29-го Сїчня с. р. скликати до столиці.ДСана- ^ 
ди Оттави Український Всенародний Зїздна дні 5-го і 6-го Марця с. р. 

Україні від Форт Віліям аж до Квебек і Ст. Джан! Ваші товариства, читальні, парохіїйі 
(без ріжниці вір і партіїв) не повинні ухилятись від сего Зїзду! >1-', 

На Зїзді радо повитаємо і Українців з Західної Канади, і дуже просимо їх взяти як У 
найчисленнійшу участь в сїм Зїзді їхніх братів з Східної Канади. 

На Зїзд запрошені: Юліян Бачинський, голова Української Місії в Вашінґтоні і др; Вол. 'Ц 
Сїменович, голова Укр. Ратункового Товариства в Злучених Державах. А з Західної Ка 
надії запрошено представників з Головного Заряду Помочи Старому Краєви в' 
пеґу, членів Горожанського Комітету і Укчаїнскої Ради. - ' 

Ііа Зїзді будуть присутні делегати і дїлчі Канадійського, Велико-Британського і Аме- ^ 
риканського Червоних Хрестів,а також декотрі члени Домініяльного Парляменту^ ^ 

Кожда Українська організація, ш;о вибере делегата, чи д'^'лєГатів, на Зїзд^зволить{пові-Ж 
домити про се секретара Зїзду не пізнійше 25-го Лютого с. р. * ■, < , 
Розумієть ся, іцо кошта подорожі делегата поповнює організація, котра його висилає. Щ 

В усіх справах дотично зїзду просимо адресувати: л! 
! ' ' -'Й 

икгаіпіап Ке^ Сгозв Зосіеіу іп Сапа(1а, 1 
207 Уогк 8Є ТОРОNТО, ОNТ. І' 

-у , _ До. побаченя на зїзді'" 
5 , . ' ' “ ' . ЗАРЯД УКР. ЧЕРВ. ХРЕСТА’Б КАНАДІ 

М. Мігайчук, голова. В. Буртник, секретар. 

Війні- 4 
ш 

в Торонто, в Жовтни м. р., зорганізувалось Тов. Укр. Чер. Хреста. 10-го Грудня, м. р. 
мініяльний Уряд видав нам грамоту на право організації і несеня рятунку гинучій укрд* 
їнській людності Сх. Галичини. Через бльокаду Росії нам годї було дістати грамоти дотично 
цілої України. Але тепер наш Гол. Заряд робить стараня в Оттаві розширена нашої діяльнофи 
і на Наддніпряніцину. ^ 

До сего часу ми обмежувались в нашій дї яльності в межах Старого Онтаріо, бо нам роз¬ 
ходилось бути певними, що наш ратунок не розхапають в Галичині вороги та богатирі. ТеперЖе 
Бритийський Чер. Хрест запевнюе нас що його урядники доглянуть, щоб наш ратунок діставсь 
тим, кому ми пішлемо. • ' 

Отже маємо запевнена! Тепер до дїла! 
Збирайте гроші, збирайте річи (особливо черевики), не лише від наших, але від уСЇх Канії- 

ДИ-ЙЦІВ. 

Але все те, що зберете тримайте у себе. До Торонта не масти нічого посилати. Робіть ща- 
кунки на і.мя Ваші^х кревних і знакомих.- Коли все буде готове, десь в середині Марця с. Р*^'з 
усіх закутки Канади рушимо наші пакунки на призначену адресу до Канадийського порту.|ра 
одну шіфу. 

Той ладунок візьме під свою опіку Бритийський Чер. Хрест і його урядники поїдуть з нЩ 
шим ратунком аж до Галичини. 

Але в Канаді є тепер право, котре гостро карає тих, пщ збирають колєкти буцім на іШ- 
роднї цїли без державної грамоти. '' 4! . 

Ми маємо грамоту і маємо право давати від себе грамоти по цілїй Канаді. 
То.му ті, що хочуть помочи Старому Краєви, най зараз зорганізують у своїй місцевости,| 

відділ Укр. Чер. Хреста і най пишуть до нас по грамоту. і . '4 
•• Но блищі інформації пишіть на повищу адресу: - • • 
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ЧИ ЇДЕТЕ ДО КРАЮ? ЧИ ХОЧЕТЕ СПРОВАДИТИ РОДИНУ З КРАЮ? ЧИ ХО¬ 
ЧЕТЕ ВИСЛАТИ ГРОШІ СВОЇЙ РОДИНЇ? ТО ВСЕГДА УДАВАЙТЕ СЯ З ПОВНИМ 

ДОВІРЄМ ДО: "УКРАЇНСЬКОЇ КОРАБЕЛЬНОЇ АҐЕНЦИЇ в ТОРОНТО., ОНТ. 

Чому, може спитаєте? Тому що ми всегда стояли, стоїмо і стояти будемо на сто¬ 
рожи правди, ретельности і чесноти бізнесу. Ми вже тисячі людий вислали до СТАРО¬ 
ГО КРАЮ, і ВСІ суть вдоволені. Ми вже МІЛІЙОНИ КОРОН переслали через наше бюро 
і -ВСІ вдоволені. 

ЇЗДА ДО СТАРОГО КРАЮ: - Паш порти суть потрібні, для того зайдіть до нас, 
зробіть 4 фотографії малого формату,ми зробимо аплікацію о польский пашпорт для^ 
тих що з Галичини, а румунський длягих, що з Буковини, прийде пашпорт, тоді мо¬ 
жете собі вибрати котрий лише захоче те корабель і коли самі схочете їхати. Кораблі 
відходять що тижня. Ті що з Галичини Їдуть на Париж, ті що з Буковини їдуть на Три- 
єст. 

СПРОВАДЖЕНЄ РОДИНИ З КРАЮ:- Кождий що думає остати в Канадї може 
спровадити родину до Канади. Шіфкарти продає ся з Антверпен до кождого місця в 
Канадї. Кождий мусить мати на подорож з дому до Антверпен і кожда доросла особа 
мусить мати 50 доларів на показ в Канадї. Кромі того треба, щоби той, що купує шіф- 
карту з краю для родини виповнив приписаний канадийским законом папір, так звану 
„ДЕКЛЯРАЦИЮ“ котру виповняє ся в нашім бюрі. Зайдіть до нас по близші інформа- 
ЦИІ. 

ВИСИЛКА ГРОШИЙ ДО КРАЮ:- МИ стоїмо в звязи з крайовими банками по всіх 
більших містах. Галичини і Польщі, деможете переслати поміч своїй Родині, де може¬ 

те сплатити свій довг користаючи з низького курсу. Ми Гварантуємо доставу гроший в 
протягу чотирох тижднїв почтою, а двох тижднїв телеграмою. Зайдіть і поспитайти про 
курс, котрий не можемо подати в часописах з причини частої зміни. 

Заходїть особисто, або пишіть на понизшу адресу:— 

УКРАІНЬСЬКА КОРАБЕЛЬНА АҐЕНЦИЯ 
ГЕНДЕРС І КО. бвгОиееп 8». №. ТОКОМО., ОМ. 


