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Страх перед революцією.
уська часопись „Утро Росії** з 7/ VIII

При кінци в цьому

письмі

говорять

праві:

доносить, що права-правиця подала

„Ми мусимо вести війну до кінця, доки не побіди-

цареві й правительству,,

мо, але й ми повинні знати, коли цю війну закін¬

памятне

чити. Війну ми мусимо скінчити скорше, чим прий¬

письмо“.
Письмо це дістав Микола 11 за¬
раз перед тим, як вибирав ся з мі¬
ністрами на наради в головну квартиру і, як пишуть

де вибух революції. Та правительство повинно вже
починати дусити революцію!..
По просту жадають праві,

щоби

всї союзи

всї руські Газети, мало воно великий вплив на пе¬

розігнати, а діло починати на ново з „погромами**

реміну міністрів. В цьому „письмі“ як доносять швед¬

а що ви (мовляв) не є до того

ські газети на підставі петербургських газет є напи¬

то й пускайте нас—Щеґловітів, Маклаковів й дру¬

сано таке: (дослівно) „Наше правительство за ввесь

гих таких. Письмо мабуть зробило своє.

час цієї війни тільки й слідило за війною, а щодїєть

липня наступила зміна в міністерстві. Сазонов, за

в середині держави не звертало ніякої уваги. Тим¬

порадою царя самого, мусїв „зробити себе хворим

часові всі революційні організації не тратили наймен¬

й пійти

шого часу а старались й старають ся підготовляти

ведливості! (суду)

народ до будучої революції. Всї городські й земські

стром внутріших справ мовляв: ти

союзи працюють над революцією,

міністром внутрішних

а

що

робить

так здібні, як

І на 23.

на відпочинок; Хвостов—мінїстер
поміняв

ми,

спра¬

ся з Макаровим—мінї-

справ, а

я

Хвостов

будь

Макаров—буду

в цьому письмі). „Що ду¬

міністром (юстіції) справедливості!. Справді- Мака¬

має робити правительство, аби будучу революцію

ров ще в р. 1912 показав ся дуже справедливим—

іце в єї зародку вбити? Нїчо, бо це правительство

тоді-, як той самий

є безсильне, слабе. Через

ленських робітників. „Так било, так

правительство?

(питає

Макаров

скупав ся

в
и

так

1915 р. таких здібних й вірних мінїстрів, як Мак-

будєт“—сказав цей же сам мінїстер Макаров

про

лаков, Щеґловітов, Рухлов. По них прийшов Штюр-

ту кріваву купіль. Мабуть і тепер

мер. Ми думали що Штюрмер направить діло, але

міністром справедливости, щоб по „ленському** су¬

ми помилили ся.

дить. До помочі має міністра

Правда

лівих,

ми

Штюрмер

стратили

в

залицяв ся,

Макаров

Хвостова з правиці

— який

цю бурю революції розігнати.

розуміє ся буде солідарно йти рука в руку зі сво¬

лагідно поводив ся з думою,
жидами,

позволяв

Штюрмер до такої

на

ліберальні

роботи

товариші-мінїстри також
волї“.

лагідно
ще

без

не

занадто

поступав

з

заводити

стає

підходив до лівих нераз, але не зробив нїчо, щоб
Штюрмер

з’уміє

єсть

крові

порядки.

А

Штюрмер

їми товаришами. 1 діло „дусити** вже мабуть в до¬

конгреси.—Нї,

розі-. На своїх же людий й

доріс—а

тельство слабу надію—зачинає не вірити. Бож годї,

енергії

й

його

сильної

щоб ці

салдатів

мілїйони, які пігнало

руське

має

прави¬

правитель¬

ство на смерть в окопи—щоб цї, які із війни вер-

Стор.
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нуть домів—орали в ооорону ВИНОВНИКІВ.
А щоб мати певну поміч в

й Сахаліну. В

усмнрюваню

ре¬

указї

стоїть

ополченцїв не буде вживати ся до

волюції, то цар Микола II вже видав указ на за¬

щож загального

гальне ополченє на

треба?—спитає не один.

півдиких Номадів

кінця Азії, а то: з Астрахані’,

із

самого

Сібіру, Туркестану

зазначено

ополченя—як

війни.

для

Відповідь

„що цих
То

на

їх

не

війни
є

легка—про¬

читайте ще раз це письмо „правої-правицї**.

На сучасні теми.
За що—о, Боже правосудний
За що невинна ллєть ся кров?
За що держави многолюдні
Ломають згоду і любов?

Хиба її ще не доволї
В останні роки утекло?
Чи може мало в чистім полі
Народу трупом полягло?..

За що з ненавистю сліпою?
Готують зло братам брати
І ріжуть ся по між собою,
Неначе лютії кати?

А скільки то горюхи-неньки
За вбитими пролляли слїз?
А дїтки—сироти маленькі?..
Всевладне зло панує скрізь...

Коли ж вони вже схаменуть ся?
Коли утомлять ся в різні?
Чи кровю братньою упють ся
Вони коли-небудь, чи нї?

На долю—мачуху прокльони
Шлють масси вдів, сиріт, калік...
Людей, не ТИСЯЧІ!—мільони
Страдають так вже третій рік...

А вже пора, пора скінчити
Кріваву орґію давно:
Народне зло пора спинити,
Бо надто ширить ся воно.

На віщож лютеє страданнє
И незгоди клятая мара?..
Кінець людському безталанню
Пора покласти вже, пора!

Пора подать друг другу руки
І обновить святу любов:
В наш вік проґресу і науки
Не гоже проливати кров.

1 серпня
1916 р. Вецляр.

К. Нечуй-Вітер.

Як „попи“ научають людий добру.
Це було давно, сім років тому

назад.

Як-то

но читати.

в осени, коли уже бувають малі днї, а ночі вели¬
кі, то однїчого робить, я одного

вечера

школу до учителя, щоб узять в нього
книжку. Коли зайшов я у

двір,

то

пішов

в

яку-небудь
біля

порога

шкільного будинку, зобачив учителя, який вів роз¬
мову з селянином цьогож села.
— Добрий вечер, сказав

сторінку

листа,

то

запитав

нас, чи не добреб було побалакати про цю книж¬
ку,

бо її

уже

прочитував і вона

но учить про те, яким

способом

дуже

можно

краще життя для селян. Ми попросили

гар¬

зробить

розказать

нам, що в нїй там такого гарного написано.

я—а чи можна

ви¬

зичити у вас на кілько днів яку небудь книжку.
Учитель подививсь на мене, бо він бачте, не

Учитель почав розказувати
нас дуже зацікавило,

бо

в

неї

докладно

й

говорилось

це
про

„Кредитні Товариства**, яких мало ще було по се¬
лах. Я попросив цю книжку для себе додому, щоб

був зі мною близько знайомий.

докладнїііше розібрать ся з нею.

— Як вас зовуть.
Демид!—коли я це сказав, то тоді він
вив мою фамилїю, бо він чув уже раньше

доба¬
од лю¬

днії, про мене де що з мого життя.

Учитель дав її і балакать

більше

попрохав

нас

сїсти, а сам узяв якусь книжку і почав її голос¬

не

прий¬

шло ся, бо учитель не мав вільного часу.
Прочитавши дома цю книжку,

Відтак, учитель запросив нас обох до себе в
кімнату. Коли зайшли, то учитель

Прочитав одну

і,

розібравши

докладно, об чім іде річ, я на другий день

покли¬

кав деяких сусідів, яких уважав за цікавих, і про¬
читав їм цю книжку,

вона

їх

дуже

зацікавила,
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після обіду пійти до

учителя, і

обговорити, чи не можно б було устроїть
му селї таке товариство, про яке

в нашо¬

говорить

ся

був празничний день.

Після такої проповіді люди поперелякувались
а особливо жінки, кожна як вернулась

з

церкви

то зараз до чоловіка пристала, чи він ще не про¬

Коли йшли до школи, то по дорозі' пристали
до нас, ще деякі цікаві селяни, так що поки
шли до школи, то нас зібралось

чоловік

дій¬

більше

дав свою душу „чорту44. Найшлись такі, що

і

не

повірили „попові44, а стали посилать чоловіків, щоб
йшов та записував ся, бо „піп44 дурницю казав.

чим двайцять..

Але й чоловіки деякі не кращі від жінок бу¬

Учитель зобачив нас крізь вікно, бо він як раз
дивив ся на вулицю, на якій бились два хохотин-

ли; були й такі, що боялись балакать з тими, хто
уже записав ся, в „Кредитне Товариство44.

ські півні.

Більше всіх

Коли ми зайшли у двір, то учитель зараз же
вийшов

3.

на віки пропащий, бо його душа буде записана в
книзі аду.

в

книжечці'. Як порішили, так воно й сталось, бо це

Стор.

налякав ся Кіндрат Грак.

був вірний син „попа44, як той його

Грак

називав,

він

до нас, і запитав, в чім діло, що нас так-

часто ходив до „попа44 за всякими порадами. Грак

багато прийшло. Я йому пояснив, що цьому винна

був багатенький собі чоловік, бо його сестра була

книжка, яку вчора мені дали. Учитель засміявся тай

монашкою, і дуже часто йому

каже: А добреб було, колиб усі селяни

видурювали у людий.

так ціка¬

вились книжками то можнаб багато чого

гарного

зробить.
про цю книжку, і так

всіх слухачів розвесилив, що той же день
ловіки записалось, щоб завести

22 чо¬
Това¬

„Кредитне

Про це все, що балакалось

між

селянами, хтось розказав „попові44.

учителем
Піп,

не

з

роз¬

кумекавши добре діла, зараз написав до пристава
письмо, що в його приході появилась

„політика44.

Але як звісно пристав не забарив себе жда¬
ти, а через два дні після розговору учителя з се¬
лянами, він явив ся до „попа44 порадив
ставником „Христовим44, як „піп44

ся

себе

з

печатю.

Але

люди, як звісно темні як „Божа44 ніч вірили

Гра¬

ку, та й шли до нього позичати гроші, а він давав
всім, хтоб тілько не прийшов, тілько

в

церкві, і пішов робить трус в учителя.
в школі усе

нічого

але

не

„політич¬

ного44, як йому „піп44 писав в письмі. Як учитель
розказав, в чім діло, то пристав вилаяв ся, як пяний сапожник, або „союзник істінно руських

лю¬

днії44, тай поіхав з села.
Діждав я неділі, і пішов до церкви помолить
ся. Коли скінчилась служба „Божа44, то на кінець
„піп44 почав проповідь казати, начав зі слів „Христа44, а з середини проповіді, почав людий

лякать

„політикою44, а особисто напирав на „Кредітне То¬
вариство44, про яке йшла розмова по

селі

і

яке

мало в скорім часі почать свою роботу.
Взивав людий так: „Братя44 от тепер настали
страшні часи, буде „діявол44 гроші людям
а за це буде свою печать на лобі
возьме в товаристві „діявольські44

забажа

ме 20 карб, за 100 карб, на рік,
карб, бо мовляв і „Бог44

треба

було

Грак.

А

з одного возь¬

а з другого

35

казав, що проценти мож¬

но брать, які хто забажа.
Коли одкрили „Кред. Товар.44 то

майже

все

село записалось протягом одного року.
А Грак і не дума, бо боїть ся, колиб і справ¬
ді „чорт44 не преложив печать, та й якже його за¬
писать ся, коли „піп44 не велить та ще й ляка пе¬

поперевертав,

міг нічого знайти, бо і не було

якого

Грак брав проценти не великі, так

на¬

називає

те, що

„Кредитного

лякаючи їх чортовою

заплатить процент той,

риство44.

Пристав

Грак багато відбивав людий од
Товариства44,

Учитель завів балачку

привозила

давати,

класти,
гроші,

і

хто

то

той

чатю. Так уже аж на другий рік трапилась наго¬
да побачити Грака в кімнаті

Товар.44,

„Кред.

бо

як раз у жнива вкрадено у Грака 3 парі волів, а
гроші, які були лишні, він пороздавав на процен¬
ти, то йому не було иншої ради, як взяти в „Кред.
Товар.44 бо „піп44 не хотів помогти і свойому

вір¬

ному.
Так отакто „попи44 жадають
тим, які їх годують, як

кабанів

добра
на

селянам

сало.—Коли

Грак записав ся в „Товар44. І узяв за малий про¬
цент гроші, то тоді йому зразу очі
він зрозумів, що це не

чортові

открились, бо

гроші,

як

йому

„піп44 казав, а народні. Після такого зневіря і ля¬
ку, який був у Грака раніш, він став членом і став
дуже щирим прихильником народної справи.
Д. Веселий.
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Т у г а.
Дивлюсь я
Чому я не
Чому менї,
Я б землю

на небо таіі думку гадаю:
сокіл, чому не лїтаю?
Боже, Ти крилець не дав:
покинув, на небо б злїтав...

його в свої руки й знущають ся над нами.
Зробили пекло з того раю; роздарували зем¬
лю козацьку панам, а козаків поневолили.
Милосердний Боже, всевидющий! Не дай за¬

Ранок. На дворі тихо, любо. Жайворонок під¬
няв ся в гору й заспівав жалібну пісню. Стою на
площі. Лїворун за дротом

розкинуло

ся

поле—праворуч дрімає чорний лїс. На
ніє жито, пшениця. Лїс,

прибраний

стом, часами зашумить од легкого

гинути в неволї та ще й у чужому краю!

широке

полї зеле¬

зеленим
вітру

й

ли¬
той

шум котить ся яром, як хвиля по морі!..

Дай ще пожити хоч пару

років

на

Україні', послухати пісень соловейка й Тебе, Твор¬
че,

прославити вільними устами!
Вмерти на чужпнї та ще н у полоні'!.. О, Бо¬

же не дай! Люди не повірять, що я добра їм

Гарно, Боже як гарно!...

хо-

тїв, насміють ся...

Але нема тут тих вишневих
нас на Україні, не співає вранцї

садочків,

що

в

веселих

пісень

соловейко, які я колись так любив слухати...

Та нехай так... Чи вмру, чи загину—за

такого

раю,

рід¬

ну Вкраїну! Прийде час, кайдани спадуть, настане
свобода й зацвіте знову наш тихий рай!..

Дав Бог рай, знав кому—вольним козакам, а
вороги, не маючи у себе

вільній

Л. Іі—о.

загарбали
вернув ся відтак у польонофіли,

а

скінчив

при¬

хильносте) до магометанства. В його життю і тво¬
рах відбила ся, як бачите ціла історія

України—

але його хитання не його вина, в другий полови¬
ні' XIX столїття українське життя зачало занепада¬
ти і все молоде поколїннє горнуло ся до російсько¬
го революцийного табору,

старі

недобитки

рали, його обхоплювала розпука і зневіря.
він остав наш

до

виміА що

смерти серед такого занепаду,

за це йому честь і пошана довічня, коли озирну¬
ти ся на всяких Мордовцевнх, Гребінків
ленків. Коли Кулїш жив

і

боров

Українцем, се не те що тепер.

і

Коро-

ся—тодї

Він

був

бути

як

один

моряк на розбитім човнї серед російського моря.
Тому наш народ простить йому гіркі слова—
хоч під впливом жалю—він і сказав,

що

„нарід без путя, без чести і закона, і

ми

поваги,

є—
як

азият мізерний^, якого
„Воля—шарпать панські села,

Честь—людий душити—
А лицарство—христіянську
Кров річками лити!1<

Панталеймон Кулїш

Він видав повість:

„Чорна

Рада“

і

иньші

родив

огіов. Исторія возсоєдененія Росії, видавав часопись

ся 27. липня {8. серпня н. ст) 1819 р. ст. ст. на

„Основуй в Петербурзі', кілька збірок поезий: Ху-

Україні', яку перейшов вдовж і

торна поезія, Дзвін, Позичена Кобза, Маруся

укр. найбільший письменник

як найкращий

по Шевченку
вшир

знавець української

і

виступив

мови,

слове¬

сності! і історії в 60 рр.
у

ніякого

ся

укр.

письменика.

гурту Кнрпло-Методієвськнх
вворожий

гуславка, Магомет і Гадиза, Україна, написав дра¬
му: „Драмована трильоґія“, иереложив прекрасною

В його творах відбило
лихоліття, як

Бо-

національне
Вийшов

з

братчиків, перейшов

самостійності! табор до руссофілів, по¬

мовою твори Шекспіра і Святе письмо.
Хай кождий з письменників дасть хоч би по¬
ловину з того—у

нас

буде

велика

Його імя між нами не вмре, не загине!

література.

ГІросьвітніш Листок
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„Несподіванка44.
Одного вечора, у 7 бльоцї, зібрав ся

гурток

чоловік з 40-ка, по середині' гуртка стояв

один з

„Товариства Воля“, який вів гарячу розмову

про

поневолене росийського життя, і также инших на¬

фронт.
Але тут, вийшла несподіванка для панського
„защитника", бо як раз наскочив на свого земля¬
ка, який знав за ним грішок.

родів, які живуть в Росії.
До гуртка підходе, один із защитників панів,
і кричить:—Геть! не слухайте

цього

запроданця,

бо він, вам не добра бажає, а лиха.
Але люди продовжували

стояти

і

слухати

розмову, бо ця розмова як раз доторкувалась кож¬
ного з присутьних.
Тодї паньський защитник, пробираєть ся теж
на середину гуртка, остановлює

говорившого

„Що ти! морочиш людям голови, хиба Україн¬
ці' добра бажають народу, вони тілько хотять уго¬
бо Укра¬

їнці' уже хотіли стерегти табор, а цеж Німцям на
руку, бо вони тодїб

лишнїх

людий

стоював народні права.
— Добре земляче,
що вони лиха

послали

ти

бажають

виноватиш Українцїв,

народу.

А

скажи,

будь

ласка, чи ти добра бажав тому чоловікові, що за
три панських

гилячки ти посадив його в тюрьму

на три місяці'?!
— Хто? Я! Та відкіля ти мене знаєш?

то¬

вариша, з запитом:

ворити нас, щоб і ми помотали Німцям,

І земляк тут як раз, указав йому, як він за¬

— Так ти! ти! бо я гоже з того

села, що

ти, і був на суді' у земського, коли того чоловіка
судили, а ти обвиняв. Оце мара і як він узнав,
одійшовши од гуртка, росповідав „защитник“ сво¬
їм

однодумцям.

Веселий.

на

роки.
Два роки минуло, а миру не має,—
Несчасних людий журба обнімає.
В полоні' томлять ся, гадають про волю
І кращії мрії леліють про долю,
А тяжкая доля панує над всїми
Багато людий звела вже в могили.
Два роки гарячая кров молодая
Іллєть ся на фронті' землю обливає
Бють ся защитники царських престолів
Ріжних племен і ріжних народів
Сміло ідуть на врага супостата,
Защо, не знають самі небожата.
Два роки, як кинув семю дорогую
Единий защитник в годину тяжкую.
Семью оставив, Бог знає, на кого
1 не лишив їм для жизнї нічого.
Бідне семейство в несчастї ридає,
Годину розлуки тяжку проклинає.
*

*
*

У полоні' вже два роки сіромахи гинуть,
У всякого одна думка, до дому полинуть.
Кругом дротом обведені, да ще і колючим,
Кожен чуствує неволю серденьком болючим
Кожен думає: як би то я мав тепер крила
ГІолетїв би в рідний край мій, де сторона мила
За щож оце пропадаю, марно літа трачу?
Веселої годиноньки ніколи не бачу.
Чого ж це так, що я маю, тут оце страдати,
Чого ж дома бенкетують пани череваті?
*

*
*

На фронті' два роки невиннії гинуть,

й

З себе тяжкої неволі не можучи скинуть.
Заставляють убивати невинну людину,
Гине там людий багато за одну годину.
Земля дуже там трясеть ся од зривів гранатних,
Руйнуєть ся все майно там людий несчасних.
Земля скопана і зрита, трупами заслана
Замість сіл і городів, там пустиня стала,
Могилою для несчасних стала всяка яма!
Чому ж на фронті нема богатого пана?
*

*

А дома два роки теж дуже страдають,
Бо багато є таких що й хліба не мають.
Зостали ся лиш жінки, старики та діти
То хто ж для них бідолашних піде заробити
Нема хати в них своєї, гинуть під „забором ,
А хто має, то й тую обложили збором.
А коняку взяли, нічим дров привезти,
І приходить ся нещасним в своїй хаті мерзти.
Всяке лихо тяжке до бідних заходить
А багатих панів далеко обходить.
Сивий батько вже два роки горює без сина,
А з ним мати од журби теж зробилась сива,
Істратили вони сина, в старости підмогу
1 не знають, як скінчити жизненну дорогу.
Жінка з дітками малими горює без мужа,
Од великої турботи зробилась недужа,
Дожидає виглядає і Бога благає^
Щоб вернув ся він здоровий, а його не має.
Недоростки брати й сестри виглядають брата,
Аж сумна для них зробилась своя рідна хата.
А дівчина чорнобрива, милая коханка,
Не снить бідна да журить ся з вечора до ранка

Стор.
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Чому довго не приходить її козак милий,
Аж заплаче, як згадає, що може в могипї.
Кожен миру дожидає, а його не має,
І два роки дуже тяжко бідний люд страдає
А царевії із панами, все теє байдуже
1 бажай ний всїми мир їм зовсім „ненужен”,
Вони людпй посилають друг друга вбивати,
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Собі славу з наших трупів хочуть збудувати.
Вони собі бенкетують і лиха не знають,
Да все новії полки на фронт посилають.
Ще продовжить ся война, Бог знає, аж поки,
А минуло їй оце вже, два тяженькі роки.
Захар Боязливий.

Новинки.
Замах руського правительства на права й
волю Фінляндців і цим разом не вдав ся, бо хоч
Росія цілий табор своїх найздібнїйших полїцістів
післала „стеречи порядку” підчас виборів до сойМУ, в Фінляндії —всеж таки народ фінляндський
виорав 10.3. депутатів с.-д. Так, що соц.-дем. пар¬
тія має тепер в сеймі більшість—бо на всіх 200.
депутатів є 10,3 с.-д. Жінки, які мають виборне
право разом з мужчинами иіслали в сойм своїх
24. депутатів—жінок. Правительство думало, що
іепер в часі війни вдасть ся йому зломити права
фінляндського народу, та обмануло само себе. Фін¬
ляндський мужик із жінкою своєю разом борять
ся за свої права. II нїчо не може зробити ціла
армія полїцістів там, де всї—як один вміють по¬
стояти за свої права.—А в нас?
Чутка є що в Росії мають дістати жиди біль¬
ше волї, чим дотепер. Розумієть ся всї „істїнно
русскі” є проти цього, бо не будуть мали відтак
на кого устроюватп погроми.

циї не хоче більше сіяти, бо кажуть, як не буде
хлїба, скінчить ся скорійше війна, а иньші не хотять платити податків (налогів).
Знов нову ножичку воєнну принесли в „ко¬
ристь” свому народові! Анґлїя, Франція, Росія й
Італія. Як доносить італійська Газета „Трібуна”
то американські багачі жичать веїм чотиром дер¬
жавам гроший на 20 мілїардів марок.
Білоруска часопнсь „Гомін11 пише: У німець¬
кому полоні" знаходить ся тепер більш мілїона росийських салдатів. Вони розмішені по таборах ве¬
ликими громадами, і це дає їм можливість сяк так
спільними силами наладити своє культурне життє,
задоволити свої культурні потреби. Вони мають
свої біблїотеки, читальні", мають Газети, уряджу¬
ють театральні вистави й концерти, закладають
школи, щоби виучити неграмотних або малогра¬
мотних салдатів. •
Особливо енергійно ведуть там свою культур¬
ну роботу Українці". Вони дістають цілий ряд га¬
зет на їх рідній мові, а також друкують і самі но
своїх таборах—у Зальцведелї „Вільне Слово”,
Вецлярі „Просвітній! Листок”, у Раштатї „Роз¬
світ” і иньчі. До нас дійшли осібні номері цих часописїв і ми бачим, як добре налагодили Україн¬
ці" роботу між своїми земляками. У тім же Раш¬
татї заснували ся унїверзитетські курси доволі"
широкого плану й народня школа. Там же орга¬
нізований відїл домових виробів, де ведеть ся прак¬
тична наука всякого ремесла.
У Вецлярі відкритий від 23. лютого 1916 р.
український народний унїверзитет і трохклясова
народня школа. Крім того там здавна закладена
кооперативна чайня, бібліотека, гімнастично спортовий гурток, уладжують ся концерти, театральні
вистави і т. п.

/Ґк боре ся румунський селянин за миром?
Румунію всіма силами пруть в війну. Несовісні
політики Йонеску й Філїпеску стараюсь ся на
кождому кроцї спровокувати спокійного румунсь¬
кого мужика. Спекуляцій" поміщиків й купців ру¬
мунських довели до страшної дорожнечі. Вижити
по просто нема відки. Тоді" кинули ся ті спеку¬
лянти між народ й давай кричати, мовляв: „виби¬
рай іе війну, або от таке нужденне життє підчас
дорожнечі”. Але румунський мужик спровокувати
не дав ся, а почав бороти ся проти злобних по¬
лі шків и дорожнечі. Віча за вічами відбуваються
юне]) під голим небом. Юрбою сходять ся румун¬
сько мужики й робітники та спільно підносять свій
СИЛЬНИЙ ГОЛОС протесту проти ВІЙНИ, проти
доро¬
жнечі, проти спекулянтів—поміщиків. Через два
тижні відбувають ся вже такі віча й демонстрацій"
У Зальцведелї є „Народній Дім”, чотирох-II мужик румунський не
каже, „там без мене
зроолять”, а роботу в поли лишає й стає в обороні" клясова народня школа; курси сїльсько-господарсвоїх прав й свого життя.
ські, садівництва, огородннцтва" й иньші.
Французські жінки хочуть прискорити кі¬
нець війни й вже де хто особливо в західній Фран-

Так працюють Українці" для своїх братів-иолоненнх і самі полонені Українці" виявили значну
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охоту до культурної працї. Між ними є багато на¬
ціонально свідомих інтелігентів.
Росийський уряд „правительство“ підходить
до реформ, бо, як газети звіщають, хоче виділить
поліцію із міністерства внутрішних справ в осібні
міністерство поліції і жандармерії. Бач з якого
боку про нас дбають!..
Про селянську рівноправність недавно бага¬
то було балачок в Думі, але правительство уста¬
ми своїх представників заявило, що сей закон ни¬
ні" неслушний, не на часі". Таку відповідь иравительства про селянські права чуєм ми увесь час
за всї 10 р. істновання Думи.
„ Суд скорий правий і милостивий^. Суд над
кавказкими дашнацаканами (революц. партія) в
Еривані за неявкою двох свідків, ісправника і архіяпископа, знов відрочили вже в 5-й раз без
взгляду на те, що деякі із підсудних сидять в
тюрмі, чекаючи суда, від 4 до 6 років. ГІроханнє
сих мучеників відпустити їх до суда на поруки і
тепер судом не уважено. Багацько із підсудних
вже померли в тюрмі, чекаючи того суда.
Анялїя—„прибіжтце вигнанців“. Прихильна
Анґлїї нервеґська чосопись: „Форденеґанд“ оголо¬
шує гідні уваги звідомленя про висилку россійсько-польських втікачів і росийських жидів, що

—

Події
(Від

15.

Третий рік війни почав ся. Дняі. серпня с.
р. серед повної безнадійності! на скорий мир.
Один італійський соціаліст сказав правду: Є тіль¬
ки одно, що є гірше від самої війни, а се пора¬
жене. Та трівога перед наслідками пораженя зму¬
шує всї народи видержувати і протягати війну да¬
лі" на третій рік мимо великих втрат в людях і
коштах. Початок третього року припав на велику
боротьбу союзників на всїх фронтах проти німець¬
ких ліній. На сю боротьбу поклали вони вже 5 мілїонів трупів, два з половиною жертвували у не¬
волю, сїм мілїонів ранених відвезли з поля бою
по одній стороні", а по другій рахуймо половину
сего—то майже 20 мілїонів людий убитих, поло¬
нених і ранених принесла ся війна, а кінця не має.
По піхто не хоче програти, а виграти не дають.
І тепер всї знаємо, що війна не скінчить ся
сего року. Може як би Румунія станула по боці"
Німеччини—сего року був би кінець, а як стане
по стороні" Анґлїї, то війна протягнеть ся через
зиму на 1917 рік; хоч вона не рішить про побіду,
але протягне на війну. Але поки що і Ромунїя
стоїть нерішена—знак тому, що кінець війни ще
далеко. Щоб і зневолити приступити до себе, по¬
чали союзники Анґлїї атакувати Болгаріє від

7.

сиділи в Анґлїї з вірою, що в Анґлїї найшли пе¬
вне прибіжпще. Але ось анґлїйські власти вибра¬
ли з 300.000 утікачів, що перебувають в Льондонї, 25.000 жидів і поставили їх перед вибором,
або йти до Фландрії або бути виданими Росії. Так
Росія одним замахом убиває дві мухи. Вона удер¬
жує 25.000 жидів-революціонерів, як наживу для
канонів. Як неґрів-невольників засаджено їх в
Льондонї на корабель вітрильний, як везе їх до
Арханґельська і до Александрова. Від кількох не¬
діль їдуть що дня такі кораблі", з невільниками з
Анґлії до Росії і небавом всї зрадники Росії най¬
дуть ся безпечно на російській землі.
Українські школи на Волині в минулім році"
були в слідуючих селах: в Володимирі-Волинськім
чотириклясова школа, а в окрузі в селах: Вуйковйчі, Руснів і Бискувичі шляхоцькі, Бутятичі, Зашковичі, Луковичі, Орищі, Свинюхи. Крім сего при¬
готовано було ще 17 шкіл. В Луцьку школа в мі¬
сті", в окрузі": Осторів, Теремне, Білостоки, Кор¬
тів, Озденїж, Ватин, Садів, Рожище, Воютин, Ниви
золочівські. Приготовано відкрити ще 5 шкіл. В
Ковельськім окрузі', в Вижві старій, приготовано
відкрити 10 шкіл, в Дубенькій окрузі', в Берестеч¬
ку; в Камінецькій окрузі'. Лєдухів, Будки, Валпгори, Круки, Дранча Руська.

;
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Сальонїки, росийська головна кватира перенесла
ся до Сучави на гряницї Буковини і Росії, фран¬
цузькі і бельгійські інжинєри побудували наново
желїзнпцю з Чернівець до Коломиї для перевозу
військ до Галичини, цар Микола 11 заповів свій
приїзд до Чернівець висилкою тисяча поліції до
міста. Ромунія жде слушного часу, хоч два стороннпцтва борють ся з собою, а король заявив,
що доки за ним стоїть армія в Румунії, поти не
допустить росийського війська перейти через Добруджу на Болгарію до Константинополя. А до
того на галицький фронт до Львова прийшли ту¬
рецькі війська в три чи чотири корпуси і головну
команду над нїмецько-австрпйським фронтом обіймив Гінденбург. Те все надає Румунії рішитися.
Зміни на росийськім фронті невеликі. Російські
наступи останніми днями на півночі йдуть на здо¬
буте Варанович з двох сторін: Коло Городища і
коло Ляхович, але їх відперто. Другу ціль здобути
Ковель має наступ на 120 км. від Стобпхви аж по
Берестечко, осягнув сей успіх, що війська про¬
тивників уступили під напором за річку Стохот.
Третя ціль здобути Львів стрінула ся з великим
опором австрийської армії, яка втеряла місто Бро¬
ди на користь Росіян. Четверта ціль здобути Ста-
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нїславів не посунула Росія нї на крок наперед
супроти армії нїм. Ботмера і австр. Пфлянцера
Бальтіна на Буковині. За ті два місяці' здобула
Росія великими своїми жертвами 25 верст між
Стиром а Стохотом, ЗО в. за Луцьком, 50 в. між Дні¬
стром а Коломиєю і 60 в. на Буковині до Карпат—
а разом здобула 21.000 км, а 280.000 км. давної
росийської землі' є ще в руках союзників.
На французькім

фронті ще менчг зміни.

Анґлїйсько- французька
офензива тріває цілий
місяць серед безпереривних наступів над рікою
Сомною, де грає 10.000 гармат з обох боків межи
Альберт а Перонне, коштувала їх 350.000 жертв, а
здобула тільки 90 км2 з 21.000 км2, які мають в
руках Німці', що з далеко меншими втратами зу¬
міли устояти і вернули ся тільки 5 км в зад.
Франція втратила віру в сю офензиву і вже пі¬
діймає голос Герве, що „Франція має ледво 1 мілїон хлопців 12—18 літних, коли Німеччина має
ще 5 мілїонів резерви. Тепер остає весь рахунок
на Англійцях. Побачимо, що буде. Тепер є перелім німецького фронту неможливий:“ А Нїмц'ї саме
тепер знов почали в двох місцях нові два присту¬
пи до Верден новими силами.
Наїзд цепелінів на Льондон, який двічи поро¬
бив великі шкоди в магазинах і доках англійських
викликав велике обурена загроженої людности на
„своє правительство“. Воно висилає всї сили у про¬
пасти смерти до Франції, а не може обеспечити
самої Анґлїї Та годі—оба рази вернули цепеліни
неушкоджені, бо їх не досягає найдальше стріля¬
ючи армата.
Що дгєть ся в середині в Росії, трудно знати
докладно. Наспівають тільки час від часу вісти з
невтральних Газет, як оттаке, що мінїстр фінансів
Барк підчас послїдної позички поставив Анґлїї і
франції ультіматум: (Послїдне слово): Або 10 мілїярдів, або осібний мир Росії з Німеччиною і Ав¬
стрією. Не було ради, хоч не дали всею, а все та¬
ки виторгував 6 мілїардїв (4 в Анґлїї, 2 у Фран¬
ції). Тепер наробили великого шуму скандальна
справа. Богато росийських банкирів завело махі¬
нації з росийськими вартісними паперами на
шкоду держави та заснували кружок спекуляцийний в Київі, що закуповав увесь сахар, а по¬
державши, продавав його з 20 разів більшим зиськом. На велике обурене народу—нагло увязнено,
59 банкирів. а за ними замішані в сю справу
дами з оперетки і балету (кафе шантан) між ними
і увязнено панну Біляк любку мінїстра Барка. За

Ч. 20. Рік II.

ними і многнх капіталістів в Москві і Київі, а
що найцїкавійше, що саме „Новоє Время“ підпи¬
рало їх спекуляції і його власники братя Суворі¬
ші також мали бути арештовані. Так то капіта¬
лісти в Росії бавлять ся, а народ кров проливає,
за кожду здобуту пядь землі' гине тисячами.
Велике значгннє для української справи має
побіч номінації Гинденбурґа головно-командуючим
на волинськім фронті' від Тернополя—аж до Риги
має зміна росийського кабінету. По удержаню
позички з Анґлїї, як звістно, скасовано Сазонова
з міністра загряннцї, а на його місце став Стюрмер.
Сазонов був прихильником Анґлїї і Франції і ка¬
зав, що дорога до Константинополя йде через
Берлін, значить: через Польщу. Теперішнє міні¬
стерство каже, що дорогу до Царгороду мусить
Росія собі промостити просто через Румунію, Бол¬
гарію та Турцію, отже найважнїйшими місцем бою
Росії буде Балкан без огляду на Францію і Анґлїю,
звідси повстало же напруженнє в Румунії, звідси
велике невдоволеннє Анґлїї зі зміни кабінету, що
виявив англійський посол в Петербурзі' протестом
проти сеї зміни, виїхавши з міста. Як що не повер¬
не Сазонов, вирине на європейське питане укра¬
їнська справа, бо щоби Росію відсунути від Кон¬
стантинополя, так вороги Росії, як і Румунія, та
союзниця Росії, Анґлїя—звернуть увагу на визво¬
лене України для своєї корнети і бажаного мира
на сході' Европи.
„Потрійний союзи поневолених народів. Бі¬
лоруська газета „Гомон“ голосить дуже потішаючу
для нас, думку, що Українці, Білорусини і Ли¬
товці' повинні утворити потрійний союз в обороні'
своїх прав перед напором Московщині' і Польщі.
Се витаємо в імени полонених Українців з вели¬
кою радістю і цілим серцем. Коби раз з тих трьох
народів утворився вал, що привів би раз до миру
цілий схід Европи і до розвою добробуту України,
Білорусі' і Литви. Щасть Боже!

З листу з Росії,
Дорогії братя, організуйтесь, готов
тесь, потому що по етой войнї ожида
єт нас важний переворот в Росії.
Друґ з многнх

(товариш з організації.)

