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ПОЛОНЕНІ НА СЕЛІ. 
Війна примусила познайомити ся між собою най- 

ширші маси народів воюючих сторін. По воюючим дер¬ 

жавам розсіяла ся в цї роки сьвітової війни велика 
кількість жовнірів, де їм приходить ся черпати науку 
з чужого життя. Повнїйша наука, розумієть ся, 
для тих, що попали до чужої землі, а не для тих, 

що на своїй землі' бачуть чужих людий та з ними 
знайомлять ся, бо всю повноту життя людини мо¬ 

жливо бачити тільки в її рідних обставинах. Тому 
то можна бути певними що наші полонені в Німеччи¬ 

ні більш винесуть науки з німецького життя й 
знання самого народа, нїж тутешні Нїмцї про нас. 

Також можна сказати, що й Нїмцї в Росії більш 
почерпнуть із науки, як там живуть люди, нїж на¬ 
ші люди узнають про Нїмцїв та їх життя, стрінув¬ 

ши ся дома з Німецькими робітниками. Але мусимо 
признати, що тут буде де яка ріжниця, в залеж- 

ности від культурности, бо звісно, що від більше 
культурних людий завсїгди більше можна научи¬ 

ти ся. 

Наші полонені безперечно беруть на увагу 
все те, що бачуть і почувають, працюючи на чу¬ 

жині', а тим часом цікаво оглянути ся й на те, яке 
вони собою роблять вражіння на других та як 
про них говорять ті чужинці, серед котрих поло¬ 

нені жиють і працюють. Із німецької Газети ми 
довідали ся про те, які думки Нїмцїв про наших 
земляків на роботах. Перш усього зазначуєть ся, 

що наші земляки на роботах в Німеччині’ мають 
можливість порівняти німецькі обставини життя та 
публичні порядки з рідними, з якого порівняння 
для них може вирости тривкійша користь, ніж із 

проливу крови на війні. Далі характеризують нас, 

яке ми собою робим вражіння, такими словами: 

„Хто роздивляє Росіян, то може прийти до пере¬ 

свідчення, що вони найбільше дитинні екземпляри 
людської породи без ніяких хитрощів. Рюші ба¬ 

гацько балакають, як школярі; розтратні, непрак¬ 

тичні, лакомі й у всім віддають ся на ласки своєї 
судьби без ніякої думки; веселого настрою й 
усе схильні до жартів. Роблять вони в лїсї, 

то чуєть ся здалека їх ’шум і регіт; роблять коло 
сїна, то обкидають ся сїном, борють ся між собою, 

бігають навипередки, вправляють ся граблями, 

стрибаючи в гору або через копиці сїна; далеко че¬ 

рез поле лунає їх регіт. А підходить наглядач, 

то зараз всї на місце й беруть ся за роботу, як би 
нічого й не булб“. Підкреслюєть ся, що наш чо¬ 

ловік схильний є, щоб більше погуляти й не без 
хитрости для того, щоб промарнувати якийсь час. 

„От наприклад, здоровенному полоненому, хлопчик 
німець пояснює знаками, що треба заложити ярмо 
на волів та їхати з ними до лїса, але земляк удає 
дурного, не розуміє малого. Надурно стараєть ся 
хлопчак розяснити, що треба робити й закликає 
його руками й плечима до діла,—не розуміє. Ма¬ 
леньку люльку в зубах тримає й стоїть, закинув¬ 

ши куртку на ліве плече, в шапці на бакір біля 
лементуючого хлопчика. Аж ось надходить хазяїн. 

Гоп!—і спадає куртка на віз, а біле, різьблене ярмо 
на волів: зразу все зрозумів, як видко з кождого 
руху руки. 

Сумна для нас характеристика подасть ся 
слідуючими словами: „У малих гуртках впадає 



Стор. 2. Просьвітний Листок Ч. 21. Рік II. 

в очі дивовижний хід, так повільно з ноги 
на ногу, але з похиленими вперед плечи¬ 

ма й зі спуіценною трохи головою. Так не йдуть 
наші німецькі робітники, навіть як вони є утомле¬ 

ні. Коли ж біжать скоро, то нагодують ватагу, 

що часто чує над собою батіг“. Не приємно 
чути таку на себе критику по ходї й по бі¬ 

ганню, але приходить ся задумати ся, що 
може й правда, що історичне життє таку відзнаку 
на нас положило. Хай дальша історія здійме з нас 
тавро пригноблення змиє слїдн довгої неволі! 

Про співи говорить ся так: „Співають моно¬ 

тонно свої дуже сумовиті мельодїї, подібні до на- 

Бід 
Я родив ся в глухому селі' чернигівської Гу¬ 

бернії. Так оповідав менї один знайомий. Батька 
я не памятаю, бо менї було всього півтора роки, 

як він умер. Мати теж умерла на семому році' 

мого життя. Остав ся я круглим сиротою. Землі в 
мого батька не було, бо він рільництвом не зай¬ 

мав ся, а шив людям чоботи й жив у найнятій 
хаті. 

Як умер батько, мати стала ходити на поден¬ 

ну роботу й з того ми жили. Але від тяжкої ро¬ 

боти мати скоро захворіла й померла. Остав ся я 
малим, заробляти не міг, за хату платити було 
нічим і мене господар виселив із неї. Опинив ся 
я серед вулиці'. Гірко плакав я, блукаючи по ній 
та ніхто наче й не бачив мене, ніхто не хотів помог¬ 

ти мойму горю. Не знаю, кілько б менї ще прий¬ 

шло ся блукати так, якби Бог не нанїс у село 
сліпця. Він бідолашний ішов собі, співаючи „Лаза- 

ря“, а я з плачем насупроти нього. Зачув він мій 
плач, підізвав, розпитав, чого я плачу й узяв ме¬ 

не до себе за поводаря. Із цим сліпцем я проходив 
чуть не вісім років, а потім він умер, дай Боже 
йому царство небесне, добрий був. Пожурив ся за 
сліпцем, та нічого не вдїєш, треба, думаю, десь 
шукати другого хлїба. 1 де я тільки не жив, поки 
менї наступив 22. рік. Спробував усякого хлїба й 
добре узнав, як то він насушний дістаєть ся бід¬ 

ним людям і сиротам. Жив і в жидів і в панів, 

але в городі менї не трапляло ся бути. Із сліпцем 
я ходив тільки по близьким селам, а наймитом 
жив у свойому. Ніхто здавало ся й не знав про 
мене з начальства. Коли на 22. році кличе мене 
якось начальство у волость. 

Пішов я й там довідав ся, що в осени маю 
ставити ся до війська. Я й думаю, як же про ме¬ 

не довідалп ся. Діждав осени й мене взяли на 

ших народнїх пісень“. 
Так складаєть ся поволі' загальний погляд на 

нас. І коли цікаво й важно чужинцям знати про те, 

як ми думаємо про них, то так само мусимо при¬ 

знати, що цікаво й важно знати й нам, як чужинці' 

думають про нас. 

А найпаче нам, Українцям, треба дбати про 
те, щоб про нас йшла добра слава, щоб нас зна¬ 

ли, як Українців, і знали з ліпшого боку харак¬ 

теру нашого народу й з боку його історичного жит¬ 

тя та інтересів, бо се все непомітно впливає на 
користь нашого життя нині й у будучинї. 

Гончар. 

о л а х а. 
царську службу в салдати. Як узнав же я, що 
мене пошлють служити на Кавказ у город Тифліс, 

то аж зрадів, бо дуже менї хотіло ся узнати, як 
то живуть люди в городах. Про Кавказ же я чув 
дуже багато розповідок. Казали, що за його вою¬ 

вали цілих 60 років, що там города дуже гарні, 
багато винограду й люди не такі, як у нас на 
Україні. Отам, думаю, побачу так побачу! Приї¬ 

хавши туди мене довго не пускали в город, а далі' 

таки пустили. 

ІДУ я вулицею, а очі так і розбігають ся: 
скрізь багацтво та роскіш. От, думаю, город так 
город, не даром за його пролито стільки людсь¬ 

кої крови. Зразу йшов я серединою вулиці', але 
помітив, що тут не добре, бо пани на звощиках 
та на самоходах так і снують сюди та туди. Да¬ 

вай думаю, зверну під стїнку, там не їздять тай 
рівнїще. Звернув і пішов. Пройшов кільки кро¬ 

ків, аж ось на зустріч охвицер. Я звернув йому, 

віддав честь і хотї'в іти далї, але він спинив мене 
й каже: „Ти як смієш, болван, ходити тротуаром 
хіба ти не знаєш, що собакам і салдатам заборо- 

нено“? Накричав на мене й пішов. 

Звернув я з проклятого тротуара й думаю, 

що за напасть, заборонено—а стань іти вулицею, 

то ще самоходи задавлять. Оце, думаю, в тім са¬ 

мім городї, що добули салдати своїми кістками й 
крівю й ходити заборонено. 

Туга здавила мене за серце й я не знав, що 
робить і куди йти, не замітив як і підійшов до 
якогось саду. Слухаю, аж там так реве музика, 

що аж сад розлягаєть ся. 

Дай, думаю, зайду, послухаю, чи не пове¬ 
селішає? Підійшов до воріт, коли там стоїть по¬ 

ліцай і каже: „салдатам забороненої. 

Одвернув ся тай замислив ся: що ж таке салдат?.. 
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Прийшов у казарму, а там саме вчать: „сал- 

дат єсть защитник царя, віри, отечества —за них 
повинен голову положити, коли прикажуть. 

Так ось що салдат, думаю собі, та тільки 
якої ж віри я защитник, хто в мене її відбирає? 

А де ж моє отечество? Чи не та вулиця, де я ти¬ 

няв ся, плачучи сім років, чи та економія, де 
від тяжкої працї померла мати? 

Нема в мене отечества. Значить я защитник 
тільки царя та панів його, щоб їм ніхто не мішав 
гуляти в саду, слухати музику, ходити по тротуа¬ 

рах та їздити на самоходах, а салдату й собакам 
заборонено. На щож хоч сказано, що собакам, ко¬ 

ли я сам же бачив, як ианї йшла тротуаром і 
вела на ланцюжку собаку?.. 

Так гірко зробило ся менї після цих думок, 

що аж заплакав. 

Після я ще довідав ся, що салдату не можна 

ходити в театр і їздити на трамваї. І здало ся 
менї, що на даремне я родив ся, що в салдата і 
города не роздивиш ся й не узнаєш, як у ньому 
живуть люди. 

А скільки я натерпів ся на тій службі, бо¬ 

дай і не згадувати! 

Але терпів усе до кінця, думав, що хоч клап¬ 

тик землї вислужу в царя,хату поставить. 

Кінчив службу й приїхав у рідне село. Роду 
ніякого, землї нї клаптя, хати нема. Знову пішов 
я по наймах. Ходив, аж поки розпочала ся оця 
війна, куди мене й погнало начальство. Тепер я 
попав у полон і оце сиджу тут і думаю: що дасть 
менї цар за те, що я воював? 

Так скінчив своє оповіданнє мій знайомий. 

Захар Боязливий. 

Сон невільника 
Минув день. Втомив мене труд і нудьга, 
Надзиратель говорить менї: 
Девята година—вже спати пора, 
Схиливсь я на нари у снї. 

Заснув я і снить ся менї у ві снї: 
Ангел мира над світом іде, 
Дають буцїм то волю братам і менї 
І не довго нам ждати прийде! 

Десь я на волї у рідній семї 
З сестрою, з матусею плачем: 
Скорше гадали ми будем в землї, 
Нїж тебе, мій сину, побачим! 

До серця голубить і батько старий, 
Як голуб зрадів і воркоче: 
— Тебе вже оплакали, синочку мій, 
На віки матусині очі! 

Так любо і мило у рідній сїмї, 
Веселая рідна хатина; 
Радїю, невільник, так я у ві снї 
І плачу мов тая дитина. 

Прокинувсь—ох, лихо! іще в полоні', 
За дротом стоїть вартовий — 
Болить моє серце і тяжко менї, 
А сльози не ллють ся з очий! 

Г. ТУМАН. 

Схаменув ся 
Коли було послїдне таборове віче, то я був тро¬ 

хи хорий, бо одержав із дому листа, із котрого дові¬ 

дав ся, що моя жінка, Катруся, найшла енна, а я вже 
два роки як у полоні'. Я не хотїв іти на віче, 

а лїг на матрасї й думав заспокоїти себе сном. 

Довго лежав, а заснути не міг і потім, як не тяж¬ 

ко було, а таки пішов на віче. 

Не дійшов ідей до пляцу, де було віче, як 
менї зустрів ся земляк, котрий змусив мене забу¬ 

ти про свою Катрусю і про новорожденного сина, 
а пригадати про Катерину II. 

Я ще здалека замітив земляка, як він виско¬ 

чив із гуртка віча, швидко біг, крутив головою і 
кричав до других товаришів, що він цему не ві¬ 

рить, А на вічі говорив один товариш із полоне¬ 

них про поміщ., графів, князів і про всіх тих, котрі 
володіють величезною силою землї. Коли той зем¬ 

ляк, котрий кричав, що він не вірить, а сам тікав 
із віча, порівняв ся зі мною, я задержав його за 
рукав і спитав, що він чув і чого так скоро бі¬ 

жить. 

Він нїчого не відповів, а рвав ся від мене 
чуть не з бійкою. Не дивлячи ся на те, що він 
лаяв ся, я все таки де якими словами його заспо¬ 

коїв і він згодив ся дати менї відповідь, чому він 
не вірить і чому не хоче бути на вічу. 

Відповідь його була така: 

„Там кажуть, що поміщики міністри та князі' 
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мають у Росії багато землї, котра їм прийшла ся 
даром та що вони на ній не робили й не роблять, 

а ми всі на них робимо, на їхню користь. Я цему 
ніколи не повірю, бо де ти бачив такого дурного, 

хоч би іі царя, щоб дав кому небудь землю да¬ 

ром, або де ти бачив такого чоловіка, щоб пішов 
на когось дармо робити?.. 

Я йому згадав для прикладу зразу Катерину 
другу. Росказав, що за 34 роки її царювання в 
Росії появнло ся дуже іі дуже багато поміщиків, 

котрі до сего часу числять себе законними во- 

лодїтелями землї іі як нині їх спитати, де вони 
взяли землю, то певно, що кождий скаже, що це 
їх батьки та дїди нажили своєю працею. А чи се 
правда? Ми знаємо, що коли Катерина друга на¬ 

сильством заволоділа престолом, то вона після то¬ 

го наградила всіх тих, хто їй у тому насильстві 
помагав. Навіть лакей її получив 1(1(0 душ се¬ 

лян з землею. Багато також даром попало се¬ 

лян і землї в руки Катерининим любовникам, кот¬ 

рих вона дуже часто міняла; хоч нам і не слід 
мішати ся до її приватного життя, але мусимо, бо 
тї її любовники дуже дорого коштують робочому 
народові. 

Перший її люб,о вник був поручик Орлов, кот¬ 

рий получив дарунків від Катерини за її царюван¬ 

ня 45 тисяч душ селян із землею, а також дуже 
багато гроший і ріжних дорогоцїнностий. Тому то 
Іі тепер нащадки Орлова, нинїшнї графи Орлови- 

Давидови володіють великими помістями в Сара- 

тівській і в иньших Губерніях. І таких багато бу¬ 

ло у Катерини, котрих вона наградила землею з 
селянами Іі котрі тепер старають ся, як можна 
більш гнітити робочий народ та не давати йому 
просвіти й прав, що належать кожному го- 

рожанинові. Поміщики добре знають, що коли на¬ 

род темний, то тодї їм лекше з нього витягати 
користь для себе й тому вони боять ся просвіти 
народу, щоб він не бачив свого кепського жит¬ 

тя, не бажав кращого, не домагався прав. Поміщи¬ 

ки заздалегідь подбали про ті закони, по котрим, 

як хто скаже, що у міністрів та поміщиків багато 
землї, а в нас мало, що народ не має просьвіти іі 

Прокидайтесь, 
Годї вже сгіатп валі, засліплені очі, 
Вже кращі часи настають; 
Розходять ся тучі темрявої ночі— 
В серцї живі струни бють! 

Бачу здалека схід сонця ясного 
І чую вже слово живе: 

кругом кепські порядки, зараз шлють його на 
Сібір. 

Тому то треба тут нам єднати ся, треба все 
узнавати, до всього прослухати ся й думати над 
тим самим. Тут нам треба хоть трохи де чого зро¬ 

зуміти й коли ми вернемо ся до дому, то щоб знали, 

хто як із чого жиє. Коли ми будемо думати в одно, 

будемо одного бажати, то не пошлють нас всїх на 
Сібір, а можемо бути певні, що добємо ся хоч то¬ 

го, чого добили ся иньші народи. 

Не поспів я ще всього сказати, що було на 
моїй думці', як мій земляк схопив мене за руку, 

кріпко пожав і мовчки пішов до бараку. 

Віче вже скінчило ся, але на пляцу стояло ба¬ 

гато товаришів гуртками, котрі поміж собою роз¬ 

мовляли. Я зовсім забув про свою Катрусю й про 
новорожденого сина, ночував себе цілком здоро¬ 

вим і охоче пішов послухати, що росказують ос¬ 

танні' товариші. Балакали до тієї пори, аж поки 
не заграв рожок, і тодї тільки пішли по бараках. 

На другий день я ще не успів устати з ліж¬ 

ка, як до мене прийшов той земляк, з котрим я 
так довго говорив, і каже: 

„Ви учора мене спинили, як я біг із віча, я 
навіть лаяв вас, але ви все таки примусили мене 
з вами говорити та вислухати вас. Я прийшов пе¬ 

репросити Вас, бо я переконав ся, що ви правду 
казали мені вчора, й на вічі правду казали. Я 
цілу ніч не міг спати. Думки мені самі в голову 
лізли й я роздумав і бачу, що це все правда, бо 
й я живу на землї Сухомлїнова, а самого Сухом- 

лїнова я й разу не бачив на тій землї. Це правда, 

що землю обробляємо ми, весь робочий народ, а 
працею нашою користують ся міністри та ріжні 
поміщики. 

Дякую вам, що ви учора мене спинили й по¬ 

чали ЗІ ЛІНОЮ розмову. Тепер і я трохи зрозу¬ 

мів, що ми є також люде, котрі сотворені тим же 
Богом, і що ми повинні користати ся тим, що нам 
найбільш належить, а ранїйш я до цего не доду- 

ліував ся“. 
X. Донецькім. 

часу не гайте! 
Підемо вперед, і для діла сьвятого 
Там жде нас і дасте нове! 

Щоб щаете здобути, свободу і долю 
Нам треба ще працї, науки і'і знаття— 
Тодї ліп добудемо народові волю, 
Україні щастя й новеє життя! 1\ ТУМАН. 
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Із таборового життя. 
З початком жнив праця в таборі зменшила ся, 

а згодом і цілком припинено роботу в народній 
школї, Сільському господарі й иньших організаціях, 

тоб то почались звичайні вакації. Товариші, іцо 
поїхали на жнива, матимуть, правда тяжко пра¬ 

цюючи, таку чи иньшу розвагу, трохи спочинуть їх 
натружені голови, попсовані неволею нерви. З но¬ 

вими вражіннямн повернуть вони після жнив до 
табору й з кращими надїями та завзяттям візь¬ 

муть ся за перервану працю. Але в таборі ще ли¬ 

шило ся чимало інвалідів та товаришів, що верта¬ 

ючи з роботи, тимчасово пробувають тут. Щоб 
дати якусь розривку під час вакацій, влаштовують 
раз чи двічі на тиждень кіно. Кожного разу збі- 

раєть ся повно людий; видко, що люди дуже по¬ 

тріпують хоч на хвилину забути сїре й непривітне 
життя невільника й щиро сміють ся, як побачуть 
щось веселе, смішне. Треба тільки побажати, щоб 
пояснення були більш вичерпуючі; особливо це 
потрібно для таких річей, як напр., драми, де без 

.докладних пояснень годї зрозуміти щось навіть 
більш освіченій людинї. Не знаю, на скільки 
практично це можна б здійснити, але було б дуже 
добре, як би перед кождою новою точкою про¬ 

грами пояснювано її в загальних рисах та щоб 
дальші пояснювання тільки доповнювали подроби¬ 

цями загальну картину. 

Звертаємо увагу товаришів на те, що курити 
під час вистави не можна, щоб не затемнювати 
хмарами диму картин на екрані, тай взагалі' не 
варто б курити у салї, як з пошани до Народнього 
дому, так і тому, що там буває під час вистав ба¬ 

гато людий хорих на груди чи горло, на яких 
безперечно шкідливо впливає дим тютюну, а по¬ 

терпіти пів години до перерви без тютюну не так 
вже й трудно. Дуже гарно булоб, як би товариші 

виявляли свою пошану до Народнього дому ще й 
тим, що, увійшовши до салї, здіймали б кашкети, 

чи шапку, як це роблять їхні товариші по иньших 
українських таборах, не кажучи вже про те, що 
цілком негігієнічно сидіти в душній хатї в шапцї, 

чи кашкеті. Звичку сидіти в хатї в шапцї, а також 
погану брудну лайку ми набули в салдатах і час 
уже нам позбути ся всього негарного, що дала нам 
салдатчнна. 

6. серпня заходами хору відбув ся духовний 
концерт, що складався з багатьох духовних пісень, 

серед яких було навіть скілька більших річий 
Бортнянського, як напр. „Блажен муж“. Концерт 
взагалі' пройшов добре. Треба лиш зауважити, що 
хор для таких серьозних річей, як Бортнянського, 

був дуже замалий, всього, либонь, 18 чоловіка. 

Отже не диво, що лехко помічали ся найдрібнїщі 
дефекти, не.маючи на думці, звичайно, когоб то будь 
образити. Секрет успіху хору полягає перш за все 
в тім, щоб нї одна партія анї окремі голоси її не 
пересилювали без потреби иньших. Отже співаки по¬ 

винні дбати, аби їхні' голоси зливали ся в один 
мельодийний згук, а не виділяли ся, як це помітно 
було на останньому концерті'. Це одно. Далї зверну 
увагу на те, що партії після своїх окремих павз 
приєднували ся до хору не дуже впевнено. Це теж 
лехко помічаєть ся збоку й хор, звичайно, на цьо¬ 

му теряє. Що до „8о1о“, то якось так трапляло ся, 

що або перший тенор чи баритон заглушає дру¬ 

гого, або навпаки. Краще виконували й „8о1о“ й 
„£пШ“ баси, найслабше барітони, які власне спі¬ 

вали тенорами. Та поминувши зазначені вище по¬ 

хибки, треба сказати, що концерт пройшов добре 
й ми мусимо бути вдячні товаришам співакам, що 
розважають нас своїми співами й підносять вгору 

пригніченого недолею нашого духа. 

Вісти з Росії і зі світа. 
Росийсько-японська умова. Японська часопись 

„Ніші Ніші“ подає услівя росийсько-японської умо¬ 

ви, які підписав Сазонов: 

Японія доставляє Росії воєнний матеріал до 
кінця війни, а за се 1) Росія відступає Японії схід¬ 

но-китайську желїзницю на північ від Чан - Чун 
аж поза Харбін і право плавби по річці Сунґарі. 
2) Росія облегчує всім Японцям, що хочуть посе¬ 

лити ся у східній Сибірі, північнім Сахаліні', пів¬ 

нічній Манджурії й в області! східно-китайської же- 

лїзницї. 3) Росія відкриває у Владивостоці' торго¬ 

вельну пристань для Японії. 4) Колиб вибухли 
якісь неспокої у сфері росийських інтересів на 
сході', на просьбу Росії заведе там лад Японія. 5) 

Якби Японія уважала за добре підійняти якусь 
акцію в Китаї, Росія признає Японцям найповнїй- 

шу свободу дїлання. Таким робом Японія зробила 
кориснїйшу умову за доставу оружжя, як за тяж¬ 

ку війну, яку вела з Росією. 

Нова крадіж. Берлінська часопись подає 
вість із Штокгольму: Бувший оберпрокурор св. 

синоду купив за один мілїон воску до церков у Ро- 
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сії, а державна каса виплатила йому на основі по- 

фальшованих квітів 60 мілїонів. 

Пожари на фабриках мунїції. Та сама ча¬ 

сописи доносить: Пожари росийських фабрик му- 

нїції знов поширили ся. Не менче як 17 фабрик 
пропало одного дня в огнї. В Петербурзі' згоріла 
фабрика Обводнїка, в Москві давня броварня Ша- 

мовнїчевської. Вісім кольон огневої сторожі надар¬ 

мо змагали ся погасити огонь, попри се огонь 
впав на сусїдні склади оружжя. Один склад вар¬ 

тості! два мілїонп рублів вибухнув зі страшним 
лоскотом. Від того вибуху впало багато людий. 

Втрати по стороні порозуміння подає ко- 

иенгаґське товариство, що займаєть ся соціальни¬ 

ми наслідками війни в таких числах: 

Белґїя, Анґлїя, Франція, Італія, Росія, Сербія 
убитих 50.000 285.000 885.000 105.000 1.498.000 110.000 
ранених 110.000 512.000 2116.000 245.000 3.820.000 140.000 
інвалід. 33.000 154.000 634.000 73.500 1.146.000 42.900 

Про втрати Німеччини, Австро-Угорщини й Ту¬ 

реччини часописи відомостей не подають. 

Резерви Росії. З Копенґаґи пише один ве¬ 

ликий американський промисловець до німецьких 
часописий про настрій у Росії. Все вказує на те, 

що в Росії напружують ся останні сили, щоби 
привести війну до найскорщого рішення. Молод¬ 

ців і старих покликуєте ся наскорі, бо панує за¬ 

гальне переконаннє, що Росія не зможе видержа¬ 

ти нового зімового походу. Підняли настрій успі¬ 

хи на півдні. Поважні круги оцінюють положеннє 
песимістично, як довго німецький фронт на ПІВНО¬ 

ЧІ! стоїть непорушно. Росийсько-японську умову 
уважають дипльоматичним погромом Росії. 

Переселенню Галичан. До віденської часописи 
„Цайт“ доносять на основі київських журналів: З 
новозабранпх повітів Галичини всю людність вп- 

селюють росийські власти до полуднево-роспн- 

ських концентрацийнпх таборів без ріжницї віку 
п стану, покликуючи ся на мілітарні цілії. Але що 
желїзницї заповнені раненими—гонять їх піхотою. 

Росія лякає своїх союзників. Копенґаґська 
часопнсь подає, що мінїстер фінансів Барк подав 
на засіданню міністрів вислїд своєї подорожі за 
границю в справах кредиту. Він ставив умову 
Англії й Франції, що позичка 6 мілїярдів, яку ді¬ 

стала Росія є безнроцентова. Дальший кредит до 
ведення війни йому обіцяно, бо загрозив, що инак- 

ше Росія відступає від ведення війни. 

Високий гість у Чернівцях. Втікачі з Буко¬ 

вини доносять, що до Чернівців мав приїхати цар 
сими днями. День приїзду держав ся в найбіль¬ 

шій тайнї. Цар мав замешкати в митрополичій па- 

латі. Знято австрійського орла й видано наказ 
змінити всї вивіски українські й німецькі на ро- 

сийські. Аж ось нпнї населенню дано приказ 24 

години остатп ся в помешканню з позаслонюваними 
вікнами. Вулиці обсадили шпалери салдатів, і ви¬ 

сокий гість переїхав через місто серед окликів 
„гур-ра!“. 

Українці в Росії підіймають ся. Із Шток- 

гольму доносять, що в Петербурзі' й Київі відкри¬ 

ла росийська поліція тайні* українські політичні 
організації. Вони утворили заговір у цїли оруж- 

ного повстання в разі німецької інвазії. Від кіль¬ 

кох місяців видавали вони аґітацийні писання за 
самостійність України. Вони ширили пекуче дома- 

ганнє утворити з українських земель окрему дер¬ 

жаву. Нове відкриттє самостійницьких змагань на 
Україні викликало в петербургських політичних 
кругах дуже велике збентеженнє. Много осіб ареш¬ 

товано. 

Розрухи в об ласти Кубанського козацького 
війська. Берлінська часописі» доносить із Шток- 

гольму: При поборі наймолодших річників тамош¬ 

нього козацького війська прийшло до опору, а 
відтак до поважних розрухів. Тому, що місцева 

поліція не мала сили, вислано з околиці чотири 
кавказьскі сотні до Катеринодару, які й здушили 
бунт, уживши оружжя. В Тифлісі теж вибухли 
кріваві розрухи. Демонстранти кричали перед па¬ 

латою Миколая Миколаєвича: „Доволі убивств! На 
шибеницю превосходитєльних злодїїв“. Налічено 
28 забитих, більше 100 ранених. 

Знищеннє Волині з поворотом Росії. Зі Шток- 

гольму доносять до берлінського „Місцевого Віс- 

ника“: Росийський мінїстер війни подав письмо до 
міністра внутрішних справ, яке говорить про зни¬ 

щення пороблені росийськими військами в відби¬ 

тій Волині. У меморіалі говорить ся, що похід на¬ 

перед і уступленнє, розпускає, як учить досвід, 

дисципліну у війську. Через те зрозумілі незви¬ 

чайно великі ушкодження, які потерпіла Волинь. 

Одначе тому, що знищення повстали майже вик¬ 

лючно через росийські війська, правительство обо- 

вязане подбати про швидке відшкодованнє. На Во¬ 

лині в останніх чотирьох тижднях зруйновано зов¬ 

сім 18 місцевостей і знищено 11.000 домів. Оди- 

найцять сіл підпалили росийські війська, коли їх 
здобули назад. Наслідком насильств салдатів ого¬ 

лосило ся 17.000 тяжко ушкоджених жінок. Ці- 

вільні особи, котрі дають удержаннє своїм роди¬ 

нам по приході Росіян зникли зовсім. Ціле насе¬ 

ленню терпить велику біду, бо військова власть 
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забрала всї засоби поживи для війська. Місто 
Дубно виглядає, як купа руїн. Давнє рухливе мі¬ 

стечко пусте. Дахи позаламлювані, стіни подїряв- 

лені, шиби потовчені, плоти повалені, дерева по¬ 

стинані. 

Настрій серед росийського війська. Німецькі 
ґазети подають опис безприкладного геройства 
росийського народу, рішеного на судьбу, яка б 
вона не була. За фронтом стоїть збірка рекру¬ 

тів. Що забере німецький огонь гармат, то росий- 

ська управа дожене з них на це місце. Як довго 
це буде, вони не питають, не жалують ся, цї се¬ 

ляни. Вони йдуть зовсім добре до штурму. Може 
будуть тільки ранені, то небавом відпочинуть, мо¬ 

же упадуть—то найдуть мир на віки. Що гово¬ 

рять вони про будучність?—Нічого. Вони їдять 
свій хлїб, зносять всякі суворі несподїванки й 
страхіття зовсім рівнодушно, самі з природи 
сильні й терпеливі. Офіцери є суворі: цілу компа- 

Положеннє 
(від 3—12 і 

Росийська полуднево-західна армія натискала 
на австрийсько-нїмецькі лїнїї на полуднє від Днї- 

стра. Завдяки переважаючій силї й японській ар¬ 

тилерії захопили Росіяни Надвірну, Тисьменицю й 
дійшли до Станїславова. На Волині' й коло Бродів 
положеннє не змінило ся. Головний наступ в сто¬ 

рону Ковеля відперли Нїмцї. Німецькі часописи 
подають число втрат у Росіян на 750.000 і 
24.000 офицерів. До помочі австрийсько-нїмецьким 

військам прийшло військо турецьке. 

На французькім теренї велика офензива 
французько-англійських військ притихла, а голов¬ 

на діяльність боєва обертаєть ся коло Вердену, де 

нїю вибив ротний командїр по лицї, бо не добре 
стояла. Тільки серед старших підофіцерів чуєть 
ся: „ГІо війні' не віддамо ми свої ружжа, перше по¬ 

малюємо своїх Німців11, на яких уряд зложив усї 
недостачі в інтендантурі, „а потім усіх офіцерів, 

але всїх“. В лазареті' сказав один піп: „Мої діти, 

добре стоїть діло з війною!“—Та для подібних до 
тебе—закричали ранені, а один феєрверкер (ун.- 

офіцер) з Севостополя обложив його стусанами й 
викинув у двері. Тупо, сьміло, без трівоги насту¬ 

пають вони сї „малі сїрї зьвірята“, як вони самі 
себе зовуть, на трупи своїх попередників. Пова¬ 

лених вогнем німецьких гармат пожерає волин¬ 

ське болото цілими стосами—за ними йдуть другі, 
треті з таким самим чуттєм на смерть. Кожного 
зворушує до глибини, коли бачиш їх упертість, 

їх силу, їх доброту, їх терпіння й їх гордість на 
своє побоєвище. За що?—нї'хто не знає! 

на фронтах. 
зцня 1916.) 

ціле поле роїть ся від кратерів (ям, іцо вибили 
знаряди). Нїмцї знов зблизили ся до твердині*. 

На італійському фронті* вдалось Італійцям 
захопити гору замкову Гориції, головного міста 
над Сочою. З правого берега сеї ріки уступили 
Австрійці' на лівий. Коло Сальонїк має зачинати 
ся боротьба сими днями. Росія висилає туди свої 
війська на поміч Французам і Сербам проти Бол¬ 

гарія. 

Готує Росія військо до наступу в Бесарабії 
в числі' 300.000 і дала наказ черноморському фльо- 

товн бути готовим між Акерманом, а гирлом Ду¬ 

наю. Румунія ще не рішила ся. 

Переписка Редакції. 
Тов. X. Донецький: Оповідання „Схаменув ся“ 

поміщуємо, але иньше не підходить. Пишіть далі* 
оповідання, на вірші не марнуйте часу. 

Тов. Кислий: „Що треба“ нам не підходить. 

Тов. Свідомий Українець: Пробуйте писати 
оповідання, за вірші не беріть ся. 

Тов. Бобовський. Пишіть образки з таборового 
життя. У вас є обсервацийні здібності!. 

Тов. Добровольський. У вас змаганнє до гар¬ 
ної форми є головною річчю й через те не додер¬ 
жуєте змісту. 

Т. т. Боязливий, Л. К-оД. Донецький. Про¬ 
симо прийти до редакції й відібрати гонорар за 
свої писання. 

Датки на редакцію 

Від т. Боязливого 1 м. 90 ф. 

„ т. Невідомого 0 м. 25 ф. 

Разом 2 м. 15 ф. 

Т 
Посмерні звістки. 

Роман Прищепа, хлібороб, учень таборової школи, 
уродив ся 1884. р. на Чернигівщинї, того ж пов., 
родину має в с. Білоцерковцї. 

Помер 15.серпня, від туберкульозі!. 

Василь Аркуша, уродив ся на Полтавщині', Хороль- 
ського пов. с. Березняки, 

Помер 1. серпня від туберкульозі!. 



Стор. 8. Просьвітний Листок Ч. 21. Рік II. 

МІСЯЧНЕ ЗВІДОМЛЕННЄ. кооперативної чайнї за м. липень 1916 року, 

п р и х ід. Р А X У И О К КАСИ. розхі д. 

Решта на 1-е липня . 

Поступило за липень: 
Паєвого ...... 
Краму ...... 
Датків . . . ' . 
За ящики від товару 
Ріжних сум ..... 

мар. 

1521 

110 
8033 

4 
6 

ф. 

1 

15 
20 
33 
02 

На закупку краму й майна 
Винагорода членам управи, служа- 
щим, канцелярські й иньші трати 

Боргу ...... 
Звернено паїв..... 
Видано девіденди .... 
На датки й фонди .... 

Решта на 1-е серпня. 

мар. 

3176 

246 
5281 

32 
211 

59 

668 

Ф. 
10 

50 
10 
96 
44 
14 

35 
——' 

Білянс . 

ПРИХІД. Р А І ] 

9675 

V Н 0 

59 

к 

Білянс . 

КРАМУ. р о з х 

9675 

І д. 

59 

мар. ф. мар. Ф. 
Решта на 1-е липня . 1468 46 Продано за липень .... 8180 02 

Поступило за липень: ______—--- 
Краму ...... 8011 49 _——' 
Зиск за липень .... 1164 54 Решта на 1-е серпня. 2464 47 

Білянс . 10644 49 Білянс . 10644 49 

прихід. РАХУНОК ЗИСКІВ і СТРАТ. розхід. 

мар. ф. мар. Ф- 
Валового прибутку: Щоденно на робітників: 

За крам ...... 1164 54 Какао ...... 128 12 
ІІожертвовано на посуду чайнї від Платня робітникам і служащим за ли- 

командантури .... 70 пень ...... 149 92 
Знижки з рахунків .... 2 60 Зіпсованого краму .... 5 90 
Від продажі банок і ящиків 4 33 Торгові трати ..... 28 98 

____——■ Канцелярські прилади 53 90 
— —'''''' Куплено майна .... 13 70 

__—-" Чистого прибутку за липень 860 95 

Білянс . 1241 47 Білянс . 1241 47 

АКТИ В. БІЛЯНС на 1- Є серпня 1916 року. ПАСИВ. 

мар. Ф- мар. Ф- 
У касї гроший .... 668 35 Капітали: 
Краму ...... 2464 47 Паєвий ...... 350 50 

Основний ..... ЗО 
Запасний ..... 427 39 
Фондовий ..... 138 27 
Борговий . . . . . 941 77 
Датки ...... 133 98 
Прибуток з минулих місяців 249 96 
Чистий зиск за липень 860 95 

Білянс . 3132 82 Білянс . 3132 82 

Л Е Н И. 

На 1-е липня було членів 
За липень уписалося 

„ „ виписало ся 

Членів на 1-ше серпня 

Членів Сума паїв. 
мар. Ф. 

723 270 ЗО 
240 110 50 

10 ЗО ЗО 

953 350 50 

З друкарнї „Союза визволення України“ у вецлярському таборі. УПРАВА. 




