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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ „СВОБОДУ"!
Н А Й С Т А Р Ш О Ю У К Р А ЇН С Ь К О Ю ГА ЗЕТ О Ю 8 А М Е Р И Ц Ї Є
„ СВО БОД А” : Вона виходить б ж є 25 літ, а тепер зачинає 26-тий
рік свого істнованя, отже висше чверть сотки лїт; вона є одинокою
ґазетою, що лишили ся дотепер з ріжних видавництв, закладаних на
початку наш ої іміграції в Америцї.
„ С В О Б О Д А ” Є Н А С К Р ІЗ Ь Н А Р О Д Н О Ю Г А З Е Т О Ю : Вона висоно
держить український прапор і ясно ставить українську справу; за 
ступає інтереси усього українського народа без огляду на верстви чи
стани; завзято і сьміло боронить української справи перед ворогами
і перед нападами ренеґатів і хрунїв; стараєть ся йти з духом часу і
з народними потребами; вказує цїли і способи народної працї.
„ С В О Б О Д А ” Н Е Є О Б Ч И С Л Е Н А Н А „ Б І З Н Е С ” : Вона є самостійиою Газетою, незалежною від чужих фондів, лише зависима від сво
їх українських читачів і передплатників; чисті зиски зі „Свободи” не
йдуть до нїчиєї приватної кишенї, але їх обертаєть ся на розширене
Газети, на ліпше ї ї редаґованє, на уріжнородненє змісту і піддержане
народного руху; в той спосіб „Свобода” звертає читачам і передплат
никам усей чистий зиск, бо за дуже дешеву передплату дає їм добір
ний духовий корм.
У В Е С Ь У К Р А ЇН С Ь К И Й З А Г А Л П О В И Н Е Н „ С В О Б О Д У ”
Ж А Т И З А С В О Ю Р ІД Н У Г А З Е Т У І ї ї П ІД П Е Р Т И .

УВА

А П ІД П Е Р Т И „ С В О Б О Д У ” Н А Л Е Ж И Т Ь Т А К, Щ О Б И П Р И Є Д Н А ТИ ЇЙ Я К Н А Й Б ІЛ Ь Ш Е П Е Р Е Д П Л А Т Н И К ІВ , Ч И Т А Ч ІВ І П Р И 
Х И Л Ь Н И К ІВ . О Д Н О ГО ЧИ Д В О Х Д О Л Я Р ІВ Н Е Т Р Е Б А Ж А Л У В А Т И ,
В ТОЙ С П О С ІБ З Р О С Т Е Ч И С Л О С Ь Б ІД О М И Х І О С Ь В ІД О М Л Е Н И Х
У К Р А ЇН Ц ІВ , А Н А Т ІМ З И С К А Є І Н А Р О Д Н А С П Р А В А .
ПЕРЕДПЛАТА

ВИНОСИТЬ:

В З Л У Ч Е Н И Х Д Е Р Ж А В А Х Н А Ц ЇЛ И Й Р І К .............................. $2.50
„
„
„
Н А П іВ Р О К У ................................$1,25
„
„
„
Н А 4 М І С Я Ц І .............................. .$1.00
ЗА
„
»

ГРАНИЦЕЮ
„
„

І ДЖ ЕРГИ
„
„

С ІТ И
„
„

Н А Ц ЇЛ И Й Р І К ..................$3.25
НА П ІВ Р О К У ....................$1.75
Н А З М І С Я Ц Ї .............,...$ 1 .0 0

Звертаємо увагу, що на кредит нікому не висиласть ся часописи.
Гроші належить висилати враз з замовленєм на почтовий
експресовий моні-ордер або в реджістрованім лкстї на адресу:

або

“S v o b o d a ”

83 Grand St.,

Jersey City, N. J.
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КАЛЄНДАР
УКРАЇНСЬКО ГО НАРОДНОГО СОЮЗА
НА РІК ЗВИЧАЙНИЙ

1918.

ЦІНА 50 ЦЕНТІВ.

КОШТОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.

1917.
З друкарні “ С вободи’*' 83 Grand Street,
Jersey City, N . J.
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ВАРТІСТЬ ЧИТАНА КНИЖКИ.
Добра книжка є прямо хосенною або приємною роз
мовою з чоловіком, з котрим ти не можеш иншим спо
собом говорити. Часто є вона корисною, бо каже тобі те,
що тобі потрібно знати; деколи знова книжка є така
мила, неначе би се була приємна розмова з приятелем.
В засадї книжка містить не обговорені, але писані
справи; писана вона тому, бо розходить ся о тривалість,
а не лише о звичайне передане думок.
Коли попадеш на добру ннижку, мусиш наперед
спитати себе: „Чи маю я намір зробити так, як зробив
би австралійський копальняний робітник? Чи мій джаган і лопата є в добрім станї, і чи я сам є в добрім на
строю? Чи мої рукави закочені по самі ліктї, чи мій від
дих правильний?” А коли роздумуєш над справою трош
ки довше, — а дуже хосенно є подумати — то застано
ви ся, чи той металь, за яким ти шукаєш, — а ним є
думка і розум автора — є придатний для тебе? Слова
в книжцї є неначе скала, яку ти мусиш вперед розбити,
заки дістанеш ся до металю. Джаган — се твоя власна
увага, спосібність і наука. Огнищем є твоя власна душа.
Зовсім не надїй ся дістатись до зрозуміня думок автора
без тих приборів і без того огнища; часто ти будеш мусїв
уживати дуже ніжного й острого долота і дуже терпеливого
топленя, заки зможеш дістати хоч одно зеренце металю.
Тому передівсїм я кажу тобі поважно і рішучо: ти
мусиш набрати ся навички пильно уважати на слова, а
коли впевниш себе про їх значінє, розбери їх — склад за
складом, букву за буквою. Коли би ти міг прожити сотни
лїт і перечитати всї книжки в Бритійськім музею, то мимо
сього ти можеш лишити ся „неграмотним” і необразоdigitized by SVOBODA

ваним чоловіком; коли однак ти перечитаєш десять сто
рін доброї ннижни, буква за буквою. — значить з дійсною
увагою — то ти станеш дійсно — до певної міри — образованим чоловіком.
Цїла ріжниця між образованим і необразованим чо
ловіком (о скільки розходить ся о умову сторону) поля
гає якраз в сїй докладносте Високо образований чоло
вік не мусить знати богато мов; він може не вміти го
ворити жадною мовою, хиба своєю рідною: він може не
читати богато книжок. Але якунебудь мову він знає, то
знає її докладно; а якенебудь слово він вимовляє, то
вимовляє його правильно.
Кілька слів добре дібраних і належите примінених
зробить більше, нїж тисячі инших, висловлених однаково,
одно в заступстві другого.
Іван Рускін.
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С ІЧ Е Н Ь —

JANUARY.

Дмитро Байда-Вишневецький похо
див з давного княжого роду, прожи
вав у Польщі і Московщині, але не
міг погодити ся з чужими порядками
і пристав до козаків. На острові Хор
тиці (на Дніпрі) заложив коло 1550
р. оборонний город; пізнїйше се була
Запорожська Січ. Разом з козаками
робив походи на Татар і Турків та
відбирав їм невільників і добичу, яку
вони брали на Україні. В 1564 р. во
лоські бояри закликали Вишневецького княжити де себе; але Турки пійма
ли князя і покарали його смертию.
Стара пісня каже, що султан казав ки
нути Байду в море з високої вежі; отаман зачепив ся ребром на гак, що
був вбитий у мурі, і так доконав житя
у великих муках.
н.с

Гр.-кат. сьвята

1

Грудень. 1916. Бонїф атія
Ігн атія Б огоносця
Ю лїяни м уч ен іїц ї
А настазії влмуч.
10 муч. М ини і пр. в К ри тї
Нед. перед Рожд. св. Отцїв
Рождество Христове
Собор Пр. Богор. і св Й. Обр.
Стефана первомуч.
2.000 муч. в Н и к о м и д :ї
14.000 д їт и й убит. в Вифл.
А н и зії м уч ен и дї
Нед. по Рожд. і перед Просьв.
Нов. Рік 1917. Василія Вел.
Сильвестра п ап и рим.
М алахії пророка
Собор 70 А постолів
Н авечеріє Бог. Теопемпта
Богоявленіе Госп. (Йордан)
Нед. по Просьв. f С. Ів. Хр.
Георгія і Емілія на
•
П олієвкта і Евстрата
Григорія і Д ом етіян а
f Теодозін преподобного
Т атіяни мучениці*
Ермила і Стратонїка
Нед 29 по Сош. Отц. в Синаї
Павла і Івана
f П оклін оковам св. Петра
t А н тон їя Великого
у А таназія і К ирила

д.
в
2 с
3 ч
4 п
5 с
6 н

7
8
9
10
11
12

п
в
с

ч

п

с
іЗ н
14 п
15 в
16 с
17 ч

18
19
20
21
22
23
24
25
26
2"
28

п
с
н
п

в
с

ч
п

с

н

п

в
3° с
29
3і

ч

с.с.
19
20
21
22
2Х
24
25
26
27
28
29

ЗО
31
1

СЬВЯТА АМ ЕРИКАН СЬКІ.
1.
січня. Новпй Рік. Сьвяткуеть
ся в пїлих Злучених Державах, з
німкою <•тенту Масачусетс.

Ф
СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
1. січня. Новіш Рік.
6. січня. Трох Королів.

2
О

О

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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ЛЮ ТИ Й —

FEBRUARY.

Петро Конашевич Сагайдачний
родив ся в Галичині під Самбором, науку покінчив в академії в
Острозі. Козаки вибирали його
кілька разів гетьманом. Визначив
ся славними походами на Татар
і Турків. В 1614 р. зруйнував ту
рецьке місто Синопу, в 1615 р.
напав з невеликою силою на Царгород, а недовго потім здобув
богате місто Кафу і визволив з
турецької неволі кільканайцять
т и с я ч невільників-Українцїв. В
1621 р. на чолі 40.000 козаків хо
див Сагайдачний на поміч Поля
кам і під Хотином побив велике
турецьке війско; за те польський
король мусів привернути руській
церкві давні права. В тій війні
гетьман був тяжко пострілений і від рани умер 1622 p.; своє
майно записав на українські школи.
ч.с д.

1
2
3
4
л

6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16

17
18

19
20

21
22
53
24
25
26
27
28

Гр.-кат. сьвята

с.с.

19
Січень. Макарія
20
с Е вти м ія Великого
21
Н Нед. ЗО по Сош. Максима
22
п Тимотеи апост.
23
в К лим ента свщ муч.
24
с К сенії преп одобн ої
25
ч ■J* Григорія Богосл.
26
п К сеноф сита
с 7 Деренес. м ощ . Ів. Зол. 27
гі Нед. 31 по Сош. Єфрема
28
гт Д ер. мощ . св Ігн а т ія Б о г 29
ЗО
в Трох Сьвятителїв
* Кира і Івана
31
я Лютий. Трифона
1
2
п Стрітенє Господнє
с Симеона Богопр. і А н н и 1 3
4
н | Нед. 32 по Сош Ізидора
5
п Агафії муч.
6
в Вукола єпископа смирн.
7
о П артенїи еп. і Л уки
8
ч Теодора Стратплата
9
п Н икифора муч.
10
с Харлампія і Л орфирія
н Нед о митари і фарисею
11
lv
п М елетіл ар х и еа .
В М артиніяна п|>еподобн.
13
с А вксентін і Кирила
14
Ч | О нисима і Даф нутія
1г>

11

СЬВЯТА АМ ЕРИКАН СЬКІ.
12. лютого. Уродини Лінкольна:
Кал., Кол., Конн., Дел., Ілл. Айо..
Інд.. Канз., Me., Міш., Мінн., Монт..
Неб., Нев., Н. Дж., Н. Й., Н. Д.,
Оре., Па.. С. Д., Ю., Ваш., В. Ва..
Ваіі.
22. лютого. Уродини Вашінґтона: в цілих Злучених Державах.

Ф
СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
2. лютого. Марії Ґромнїчної.
20. лютого. ГІопєлєц.
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M APT —

MARCH.

Богдан Хмельницький, син сот
ника, хлопцем дістав ся в турець
ку неволю, потім між козаками
дослужив ся високих урядів. В
1648 р. став гетьманом і підніс
повстане проти Польщі, побив
польські війска над Жовтими Во
дами, під Корсунем і під Пилявцями та завів козацьке пановане
у східній Україні. Бажав вибити
з неволї й решту України, ходив
до Галичини, двічи добував Львів,
а під Зборовом мало не взяв до
неволї польського короля. Вій
нами підірвав силу Польщі, знїс
обмеженя руської віри, облекшив
долю селянства. В 1654 р. прилу
чив Україну до Москви, але як побачив, що з того йде вели
ка шкода для народу, війшов у союз зі Швецією, Семигородом і Туреччиною, щоби добути повну независимість для України; та смерть 27. липня 1657 р. не дала йому перевести
великих плянів.
Н.СІ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ЗО
31
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в
с
ч
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н
п
в
с
ч

п
с

н
п
в
с
ч
п
с

н
п
в
с
ч
п
с
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Гр.-кат. сьвята

с.с.

16
Лютий. Памфіла
17
Теодора Т ирона
Нед. о блуднім сині
| 18
19
А р х и п а ап.
20
Льва еп. Катанського
21
Е встахія і Тим отея
22
Петра і А таназія
23
Полїкарпа свщ муч.
+ О брізане гол. св. Ів. Хр. 24
25
Нед. мясопустна. Тарасія
26
П орф ирія
27
П рокопія ісп овідн ик а
Власія пусти н ож и теля
28
1
Март. Євдокії
Теодота еп. свщ муч.
2
3
Зенон а і Е втроп ія
Нед. сиропустна. Герасима 4
5
К он он а
42 мучеників в А м орії
6
7
Василія і Єфрема
Теофілякта еп. Н їк.
8
40 мучеників в Севастії
9
К ондрата і К и п р ія н а
10
1. Нед. посту. Софронїя
11
12
Теофана
Никиф ора препод.
13
В енедикта преподоб.
14
Агапія і Д и о н и з ія
15
Савина і Ю лїяна
16
Алексія чолов. Бож ого
17
2. Неділя посту К ирила 1 18

СЬВЯТА А М ЕРИКАН СЬКІ.

29. марта. Велика Пятниця: Ала.,
Конн., Дел., Фла., Ла., Мд., Мінн.,
Н. Дж., Па., Тенн.

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.

17. марта. Ст. Патрика, покро
вителя Ірляндцїв.
25. марта. Благовіщене.
31. марта. Великдень.
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Ц Ь В ІТ Е Н Ь —

APRIL.

Іван Богун визначив ся підчас
воєн Богдана Хмельницького і
за заслуги вибрано його вин
ницьким полковником. В 1650 р.
оборонив Винницю перед Поля
ками і відніс над польським війском славну побіду. Під Бере
стечком 1651 p., як Хмельницько
го захопили зрадою Татари, а
козацьке війско стало уступати
перед Поляками, Богун обняв
провід і вратував від загуби богато козаків. Коли 1654 р. геть
ман прилучив Україну до Москви,
Богун не хотів присягати цареви
на вірність. Таксамо не хотїв слу
жити Польщі і 1664 - р. Поляки
зробили над ним суд і покарали
його смертию як зрадника.
Гр.-кат. сьвята

ю
п
12
із
14
15
16
17
18
19

20
*21

22
23
24
25
26
*27_
28
29

30

Март. Хризанта
П реподоб. Отців в Саві
Якова еп.
Василія і Ісаака
Н їк она і учен.
З ахар ії і Якова_________
3. Н. пос. хрест. Благовіщене
1* Собор св. А р х. Гавриїла
М атрони солунської
Іляріона і Стефана
Марка єпископа
Івана Л їств.
Ігн а т ія еп.
Цьвітень. 4. Нед. посту.
Тита преп одоб.
Н и к и т и іспов.
Й осифа П оклони)
Т еодула муч.
Є в ти хія архи еп .
Георгія еп,
5. Нед. посту. Ір ідіон а
Е в п с и х ія
Т ерснтія муч.
А н т и п и і Я н уарія
Василія іспов.
Артемона свщ муч.
М артина п ап и іспов.
6. Нед. посту, цьвітна
А іа п ії, Ір и н и
Симеона і Акакія

с.с.
СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.

1. цьвітня. Сьвітлий Понеділок.
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М АЙ —

MAY.

Іван Виговський походив з шля
хетського роду, але підчас Хмель
ниччини переняв ся козацькими
змаганями і 1657 p., по смерти
Богдана, вибрано його гетьманом
України. Виговський, бажаючи
визволити Україну зпід москов
ського панованя, розпочав війну
з Москвою. В 1659 р. під Конотопами відніс над Москалями
славну побіду, знищивши велике
московське війско. Рівночасно
війшов у переговори з Поляками
і в Гадячи виміг великі уступки
для України. Але нарід не хотів
вертати під польське панованє і
Виговський уступив з гетьман
ства. В 1665 р. польський воєн
ний суд закинув Виговському
зраду Польщі і його розстріляно.
н.с д.
1

2
3
4
5
6
7
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п
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с
ч
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в
с
ч
п
с
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ч

с
ч

п
с
н
п
в
с
ЗО ч
31 п

Гр.-кат. сьвята
Цьвітень Івана, уч. св. Гр.
Івана іСтр. Четвер)
Велика Пятниця
Я н уарія і и н ш и х свщ мч.
Воскресеніє Христове
Сьвітлий Понеділок
Сьвітлий Второк
f Марка апост. і еванг.
Василія еп. ісв щ м у ч .
Симеона свщ м.
Максима і Я со на
2. Неділя по Вел., Томина
у Я кова апост.
Май. Єремії прор.
Бориса і Глїба
f Т еодозія печерського
П елягії препмуч.
Ір и н и муч.
3. Нед. по Вел., мироносиць
t Я вл Ч есн. Х р. в Єрус.
f Івана Богослова
у Ісаїї. Пер. м ощ . св. Н ик.
t Симеона Зи лота ап.
М окія свщ муч.
Е піф анїя і Германа еп.
4. Нед. по Вел., о розслабл.
Ізидора муч.
П ахом ія Вел.
Теодора О сьвящ енного
А н дронїк а апостола
Т еодота і Д и о н и зія

с.с.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

СЬВЯТА А М ЕРИ КАН СЬКІ.

ЗО. мая. День Прикраси (квітчаня гробів). Сьвяткуеть ся в у с їі
стейтах, з виїмкою: Арк., Фла.,
Ла.. Місс., Н. К., С. К., Текс.

&
СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.

9. мая. Вознесеніє.
19. мая. Зелені сьвята.
20. мая. Понед. Зел. сьвят.
ЗО. мая. Боже Тїло.

ЗО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ф

digitized by SVOBODA

ЧЕРВЕНЬ —

JUNE.

Юрій Хмельницький, с и н
Богдана, по смерти котрого
вибраний був гетьманом части
ною козаків, а по уступленю
Виговського 1659 р. став геть
маном другий раз. Домагав ся
у царя, щоби з України виве
дено московські війска, щоби
Москва не мішала ся до укра
їнських справ і щоби Україн
цям лишено давні вольности.
Але Москалі зрадою захопили
гетьмана і примусили зречи ся
вольностий. Хмельницький хо
тів позбути ся Москви при по
мочи Польщі і Татар, але не
осягнув нічого, проте зрік ся
гетьманства 1663 р. та .вступив
до монастиря. Пізнїйше турецький султан зробив його знова
гетьманом, але Юрієви не щастило і 1681 р. загиб марно між
Турками.
н.с д1 0
2 н
3 п
4 в
5 с

6 ч
7 п
8 с
9 н
10 п
11 в
12 0
13 ч
14 п
15 с
16 н
17 п
18 в
19 с
20 ч
21 п
22 0
23 н
24 п
25 в
26 с
27 ч
28 п
29 с
ЗО н

Гр.-кат. сьвята

с.с.

Май. Н атрикія
5. Н. по Вел., о Самарянинї
f К он стан тина і Єлени
Василїска муч.
М ихаїла еписк.
Симеона, М елетія
f 3. Об. ч. гл. Ів. Хр.
Карпа ап.
6. Нед. по Вел., о слїпор.
Н и к и ти преп.
Т еод озії д їв и муч.
Ісаакія далмат.
Вознесеніє Господнє
Червень. Ю стина муч.
Никифора п атр іяр ха
7. Нед. по Вел., св. Отцїв
М итрофана патр.
Д ор отея еп
Висяріона пр.
Теодота еп.
Теодора муч.
К ирила архи еп .
Пятьдесят. Зелечі Сьвята
Понед. св. Духа і Пр. Тройці
Онуфрія пусти можи теля
А к и ли н и муч.
Єлисея прор. і М етодія
Амоса прор.
Т и х о н а еписк чудотв.
1. Нед. по Сош. Всїх Сьвят.І

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
29. червня. Петра і Павла.

ЗО
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

digitized by SVOBODA

Л И П Е Н Ь — JULY.
Петро Дорошенко, внук гетьмана
Михайла Дорошенка, був полков
ником за Хмельницького, 1665 р.
став гетьманом правобережної України, а 1668 р. на короткий час
зєдинивши в своїх руках цілу Укра
їну, війшов у союз з Турками й Та
тарами; султан обовязав ся дати Українї самостійність на цілім про
сторі українських земель; за те ко
заки помагали Туркам у війні. В
1672 р. ходив з Турками на Поль
щу, брав участь в облозї Львова і
привернув волю великій частині' України. Але проти нього виступили
Поляки і Москалі; Дорошенко бо
ронив ся завзято, організував на
рід, голосив усюди жаданя независимости України, але як його від
ступили всі прихильники — зложив оруже і гетьманську бу
лаву. Москва зажадала його видачі і цар заслав його в гли
боку Росію; там помер 1698 р.
д.
11
В
с
ч
п
с
н
п
в
с
ч
п
ІЗ с
14 н
15 п
16 в
17 с
18 ч
19 п
20 с
21 н
22 п
23 в
24 с
25 ч
26 п
27 с
н
28
29 п
ЗО в
31 с
н.с
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Гр.-кат. сьвята
Червень. Л еон тія
Ю ди і Зосима
М етодія свщ муч.
Ю лїяна тарсійськ.
Евсевія еписк.
А гр и п ін и муч.
2.Н. по С. Пр. Евх. Рож І.Хр.
Ф евронїї прпмуч.
Д ави да сол. препод.
Самсона стр анн опрієм ця
К ира і Івана
Св. Ап. Петра і Павла
Собор 12 А постолів
Липень. 3. Нед. по Сош.
Т П ол. Р и зи Преси. Богор.
Я к и н та і А натолія
А н дрея і М арти
І* К ирила і М етодія
Т А таназія Атонск.
Т ом и і Акакія
4. Нед. по Сош. П рокопія
П анкратія свщ муч.
Т А н то н їя печерського
Е вф им ії і Ольги кн.
Прокла і Ілярія муч.
Собор А р х. Гавриїла
А кили і Онисима
5. Нед. по Сош. f Вол. Вел.
А н ти н оґен а свщ муч.
М арини велмуч.
Я к и н та і Е м ілїяна муч.

с.с.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

СЬВЯТА АМ ЕРИКАНСЬКІ.

4.
липня. День Независимости:
в цілих Злучених Державах.

ЗО

1
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' 12
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С Е Р П Е Н Ь — AUGUST.
Демян Многогрішний похо
див із селянського роду, зай
мав ріжні козацькі уряди, а
1669 р. став гетьманом лівобе
режної України. За його часів
Москва відібрала Україні* бога
то прав. Многогрішний пробу
вав опирати ся московським
реформам, війшов у зносини з
гетьманом правобережної України, Дорошенком, укладав
пляни, як добути український
нарід зпід панованя Москви.
Московське правительство зві
дало ся про змаганя гетьмана
і 1672 р. віддало його на суд;
суд рішив покарати Много
грішного смертию, але цар пе
ремінив кару на заслане в Си
бір; гетьмана вивезено з жін
кою і дітьми і на Сибіри, в нуждї примираючи з голоду, за
кінчив житє.
н.с •д.
1 Ч
2 П
3 с
н
4
5 п
6 к
7 с
8 ч
9 п
10 G
11 н
12 п
13 в
14 с
15 ч
10 п
17 с
18 н
19 п
20 Б
21 с
22 ч
23 п
24 С
н
25
26 п
27 в
28 с
29 ч
ЗО п
31 с

Гр.-кат. сьвята
Липень. М акрини прп.
t Іл її пророка
Симеона і Івана
6. Нед. по Сош., М арії Магд.
Трофима і Теофілн
І* Бориса і Глїба
t У сп ен іе св. А п н и
Єрмолая свящ м уч.
П аиталеймома
П рохора і Тій капора
7. Нед. по Сош., св. Отцїв
Сили і Силуана
Євдокима
Серпень. П роісх. Ч. Хр.
Ііереи мощ . св. Отеф.
Ісаака Далмата
С їмох м олодців в Еф.
8. Нед. по Сош.. Евсиґнїя
Преображеніє Господнє
Д ом етія прдбмуч.
Е м іліяна еписк.
t М атїя а пост.
Лаврентія ар хи д.
Евпла і Кляв д ії
9. Нед. по Сош. Ф отія
Максима ісп.
М ихея прор.
Успеніє Пресьв. Богород.
Пер. перук. Обр. Госп.
М ирона мученика
Фльора і Лавра

с.с.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ЗО
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1>
14
15
16
17
18

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
15. серпня. Успеніе Пресв. Богородппї.
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В Е Р Е С Е Н Ь — SEPTEMBER.

За се оскаржено^^иого о зраду й арештовано 1687 p., а цар
заслав його разом з сином на Сибір; там докінчив Самійлович свого житя.
Ч.с| Д.
1

Н

2
3
4

п
в

5
6

с
ч

п
7 с
8 Н
9 п
10 в
11 с
12 ч
13 п
14 с
15 Н
16 п
17 в
18 с
19 ч
20 п
21 С
22 Н
•>з п
24 в
25 с
26 ч
27 п
28 с
29 Н
ЗО п

Гр.-кат. сьвята
Серпень. 10, Нед. по Сош.
Саму їла прор.
Таден ап і Васи муч.
А ґатонїка муч,
Л упа і Ір ин ея
Е в т и х ія свщ муч.
Вартоломея і Тиха
11. Нед. по Сош. А дріян а
П ім ена пре а.
Августина і М ойсея мур.
+ У сїкнов. гол. св. Івана
Александра і Павла
+ П ол. пояса Пр. Д їв и М.
Вересень. Симеона Ст.
12. Нед. по Сош. М аманта
А н ти м а свщ муч.
В ви л и і М ойсея
З ахар ії прор. і Єлисав.
Ч удо А р х . М ихаїла
Созонта і Макарія
Рождество Пр. Дїви Марії
13. Н. по Сош. і перед Воздв.
М и н одор и , М итр. іН їм ф .
Т еодори александр.
А втоном а свящ муч.
К орн илія сотн.
Воздвиженіє Чесн. Хр.
Н и к и ти влкмч.
І 14. Нед. по Сош. і по Воздв.
| Софії. В іри. Н ад. і Л ю б.

|С.С.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ЗО

31
1
2
3

СЬВЯТА А М ЕРИКАН СЬКІ.

2.
вересня. День Працї: в цілих
Злучених Державах.

$0
СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.

8. вересня.
Богородиці*.

Рождество

Пресв.

29. вересня. Михаїла арх.

4
5

6
7

8
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12
13
14
15
16
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Ж О В Т Е Н Ь — OCTOBER.
Іван Мазепа .походив з шляхотського роду і був в ласках на дворі поль
ського короля, але покинув Польщу і
пристав до козаків. В 1687 р. вибрано
його гетьманом лівобережної України.
Мазепа був чоловік образований, щи
ро дбав о науку, особливо опікував
ся висшими школами. Щоби увільни
ти Україну зпід московського ярма,
війшов у союз зі шведським королем
Карлом XII. і розпочав війну з Мо
сквою. Але козаки та селяни не зрозу
міли його змагань і не підперли його
в боротьбі; 1709 р. під Полтавою Мо
скалі розбили козаків і Шведів. Геть
ман мусїв уступити з України і схоро
нити ся в Туреччину, де помер 1709 р.
н.с д.
1
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3
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п
В
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ч
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с
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с
ч
п

с
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п
в
с
ч
п
с

н
в
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с
ч

Гр.-кат. сьвята
Вересень. Евм енїя
Трофима і Саватія муч.
Е встатія і Т атія н и
К ондрата апост.
Ф оки і Й он и
15. Нед. по Сош. Зач. їв . Хр
Теклї первомуч.
Евф розини преп.
f Івана Богослова
Калиетрата
Харитома
Киріяка і Теофана
16. Нед. по Сош. Григорія
Жовтень. |П о к р . 11р. Д . М.
К и п ріян а і Ю стини
Д и о н и зія свщ муч.
Єротея свщ муч.
Х ар и ти н и муч.
т Том и апост.
17. Нед. по Сош. Сергія
П елягії і Тайсії
7 Якова Алфея ап.
Евлампія і Евлам пії
Ф илипа діякон а
Прова і Андронїка
Карпа і Па пи ли
18. Нед. по Сош. Параскеві'і
Е втим ія і Л укіяна
Л ьон ґи н а сотника
Озії прор. і А н д рея
7 Л уки ап. і еванг.

с.с.
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

СЬВЯТА АМ ЕРИКАНСЬКІ.
12. жовтня. День Колюмба: Ала.,
Аріз., Арк.. Кал., Кол., Конн., Дел.,
Анд.. Ілл., Інд., Канз., Ки., Me.,
Мд.. Масо.. Міш., Мо., Монт., Неб.,
Нев.. Н. Г.. Н. Дж., Н. М., Н. Й.,
0.. Окла.. Оре., Па., Р. Ай., Текс.,
Вт.. Ваш.. В. Ва.

ЗО
1
2

3

4
5
<;
7
S
9
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16
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П А Д О Л И С Т — NOVEMBER.
Іван Скоропадський був пол
ковником за гетьманства Мазе
пи, але не відважив ся вести
боротьбу з Москвою і тому ви
брано його гетьманом 1709 р.
Се був чоловік доброго серця,
але слабої волї і думав, що
просьбами зможе добути полекші для України. Але цар не
хотів уступити в нічім і 1722
р. завів на Україні „Малоро
сійську Колегію”, зложену з
Москалів, що мала вести надзір над гетьманом і всею ко
заччиною. Зі сльозами молив
Скоропадський царя о привер
нене давних вольностий, а ко
ли побачив, що воля України
не вернеть ся, з жалю і розпуки заслаб і умер 1722 року.
н.с
1
2
3
4

д.
11
С

н
п
5 в
6 с
7 ч
8 п

9
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13
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L6
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29
ЗО
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н
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в
с
Ч

п
с
н
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в
с
ч
п
с
н
п
в
с
ч
и
с

Гр.-кат. сьвята
Жовтень. Й оіл я лрор.
Артемія влмч.
19. Нед. по Сош. Іляріона
Аверкія еписк
f Якова апост.
А рети і А таназія
М аркіяна і Марти
Димитрія великомуч.
Н естора муч.
20. Нед. по Сош. Дараскевії
А настазії римл.
Зи н ов ія і З и н о в ії
О тахія і А м и лія
Падолист, f К осм и і Д ам яна
А к и н ди н а муч.
А кепсини і Айтала
21. Нед. по Сош. Й оанїкія
Галактіона муч.
Лавла еписк.
Єрона і Лазаря
Собор сз. Арх. Михаїла
Онисифора муч.
Ераста і Олимпа
22. Нед. по Сош. М и н и
І Йосафата свщ муч.
7 Івана Златоустого
т Ф илипа апост.
Гурія і Сам. (Л и л и п івк а)
т Матея ап. і евангел.
Григорія еп. і ч удотв.

с.с.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ЗО
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

СЬВЯТА АМ ЕРИКАН СЬКІ.
5.
падолиста. День загальних ви
борів.
28. падолиста. День Подяки: в
цілих Злучених Державах.

ф
СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.
1. падолиста. Всїх Сьвятих.
2. падолиста. День задушний.
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Г Р У Д Е Н Ь — DECEMBER.
Павло Полуботок був пол
ковником за часів Мазепи, а
1722 р. став гетьманом ліво
бережної України. Всїми сила
ми старав ся завести на Укра
їні порядок, зреформував су
ди, положив конець надужитям старшини; хотїв доказа
ти Москві, що Україна може
рядити ся без чужої помочи.
На його бажане козаки поча
ли вносити до царя петиції і
рішучо жадали, щоби з Укра
їни виведено московське війско й урядників та приверне
но давні права українського
народу. Цар візвав Полуботка
і козацьку старшину до Пе
тербурга, тут переведено з ними слідство і арештовано геть
мана. В тюрмі, далеко від рідної землї умер Полуботок 1724
року.
Гр.-кат. сьвята
н.с д 1
с.с.
1 Н Падолист. 23. Нед. по Сош. 18
19
2 п А вдія, Варлаама
.О
*> в Прокла і Григорія
20
4 с Воведеніє Пр. Дїви Марії
21
22
5 ч Ф или м она апост.
6 п А м ф іл охія і Григорія
23
24
7 0 К атери ни вмуч.
8 н 24. Нед. по Сош. К лим ен тія 25
26
9 п А л и п ія столп.
27
10 в Якова і П алядія
11 с Стефана муч.
28
12 ч П арамона
29
ЗО
13 п І* А ндрея апост.
1
14 с Грудень. Н аума прор.
2
15 н 25. Нед. по Сош. Авакума
3
16 п Софронїя прор.
4
17 в 7 Варвари вмуч.
5
18 с Сави Б огоносного
6
19 ч Николая чудотворця
7
20 п А м брозія еписк.
21 с П атапія
8
22 н 26 Н. поС. Н.Зач.Пр. Д. М. 9
10
23 п М ін и і Єрмоґена
24 в Д ан и їл а Столпника
11
12
25 с С п ірідіона еписк.
13
26 ч Евстратія і Евгена
27 п Ф и л и м он а і Тирса
14
15
28 с Елевтерія свщ мч.
29 н Нед. св. Праотців. А ґґея
16
ЗО п Д ан и їл а прор.
17
18
31 в Севастіяна муч.

СЬВЯТА АМ ЕРИКАН СЬКІ.

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

СЬВЯТА ЛАТИНСЬКІ.

8. грудня. Зачатіе Пресв. Бого
родиці*.
25. грудня. Різдво Христове.
26. грудня. Св. Стефана.
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„СВОБОДІ" НА 25-тія РОЦІ.
В 1918 роцї минає „Свободі” 25 літ.
Перше її число появило ся дня 15. вересня 1893 року.
Се трета з ряду українська газета, заложена на емі
грації в Америці. Дві попередні, „Америка” і „Руске
Слово”, скінчили скоро своє істнованє.

*
❖

^

Під звук тяжких молотів та копальняних джаґанів
появила ся на сьвіт „Свобода”. Бідна і непоказна —
як дитина бідних родичів. Се трета дитина, по смерти
двох її посестр. Попередні згинули на шляху по короткім
житю і коротких терпінях. Яка доля була призначена для
сеї третої української дитини — ніхто не знав. Дехто
думав, що її стріне доля попередниць. Без дому, без ста
лого місця побуту... З міста до міста переносили її; пле
кали як могли, щоби вдержати при житю, і поволи на
бирала вона сил та ставала дорогою дитиною цїлої української еміграції.

❖
❖

❖

Які лихолїтя перебувала українська газета протягом
свого істнованя, про се щойно розкаже історія. Як ни
щили її вороги українського народу, як підкопували її
істнованє ренегати і недолюдки таки з українського роду,
про се ще памятають старші емігранти. Як видержува
ла „Свобода” всї тяжкі проби і поступала вперед, несу
чи каганець просьвіти народної, кличі єднаня і організа
ції; як вливала в струпішілі серця живого народного ду
ха; як мертвих воскрешала до нового житя; як будила
2
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дрімучих до сьвятої працї на народній ниві; як додавала
відваги і сили знесиленим народним робітникам; як під
держувала і скріпляла вичерпаних зі сил; як лучила всіх
щирих Українців на чужинї — про се найліпшим с в і 
доцтвом нинїшний стан еміграції. Всьо, що нинї створи
ли американські Українці, є тісно звязане з історією
„Свободи”.
Кілько то жертв переслали американські Українці'
до старого краю за покликами „Свободи” ; яку то силу
дала через те еміграція рідному краєви; які здобутки
осягнули наші братя через одержану поміч ізза моря —
про се ніхто не знає. Се не дасть ся обчислити, нї зважи
ти, нї змірити. Але коли в теперішних часах галицьким
Українцям сходить зоря дійсної свободи, то певно що
„Свобода” своїми покликами до жертв, своїми збірками,
своєю працею і своїми жертвами брала важну участь в
сїй приготовляючій працї до великого воскресеня.
Дзвонила „Свобода” довго і ворожила волю рідному
народови, закованому в царські кайдани. І зі сторони
найтяжших ворогів нашого народу, царських посїпаків
та агентів, зі сторони ренегатів та перевертнів довело
ся їй зазнати найтяжших терпінь і переслідувань. Зне
славили її, оклеветали, поставили на позорище — все те
терпеливо перенесла „Свобода”, чекаючи тої щасливої
хвилї, коли буде могла донести про волю закованих братів.
І перша „Свобода” задзвонила радісну вістку цілій
американській Україні' про автономію — волю російської
України.

*
*

*

Н а двайцять пятий рік пійшло „Свободі’'. Саме
цьвіт житя в людськім зрозуміню. І пишаєть ся та нрасуєть ся „Свобода” як розцвила українська дівчина. Се
вже не утла слабонька дитинка; се в повнім розвою своїх
молодечих сил доня еміграції.
Н а домі під ч. 83 при улици Ґренд в місті' Джерзи
Сіти, Н. Дж., красуєть ся золотими буквами напись:
„Свобода”, українська газета, друкарня і книгарня. М ай
же весь дім займає її уладженє, машини, магазини, адмі
ністрація, експедиція й редакція. Двайцять людий пра
цює при ній, сїмнайцять тисяч примірників друкуєть ся
digitized by SVOBODA
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Фотографічна знимка 1-шої сторони 1-го числа „Свободи".
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кождого другого дня в тижни по 6 (деноли й по 8) сторін
друку, а сьвіжі передплатники прибувають кождого дня.
Імя „Свободи” звісне кождій сьвідомій українській ОДИ
НИЦІ на еміграції в Америці; її імя звісне в ріднім краю
по обох боках кордонів; чужі народи, які починають ся
вже числити з українським народом, знають також про
істнованє і значінє головної української газети „Свободи”.
„Свобода” росте: більшає і кріпшає — матеріяльно і морально; набирає щораз більшого значіня у своїх
і в чужих; у приятелів і ворогів.
І тому „Свобода” — се є наш цінний доробок на
чужинї.

*
*

*

Нехай же дорожить нею кождий щирий Українець.
Нехай величаєть ся нею як своєю рідною газетою.
Нехай боронить її перед наклепами ворогів.
Нехай допоможе їй зрости у силу.
Нехай стараєть ся придбати для неї як найбільше
передплатників.
Н Е Х А Й Ю В И Л Е Й Н И Й Р ІК 25 -Л ЇТ Н О ГО ІС Т Н О В А Н Я „ С В О Б О Д И ” П Р И Н Е С Е ЇЙ Д В А Й Ц Я Т Ь П Я Т Ь
Т И С Я Ч П Е Р Е Д П Л А Т Н И К ІВ .
Сього має право домагати ся „Свобода” від україн
ської еміграції тепер.
І нехай пощастить ся „Свободї” першій принести
українській еміграції в Америці радісну звістку про усу
нене кордонів в ріднім краю та про злуку всіх україн
ських земель в одну самостійну українську державу.
Др. С. Демидчук.
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Сучасний сьвітовий лад опираєть ся еЦ двох голов
них підставах, а ними є: 1. право приватної власности;
2. право наслїдства. Проти обох тих заса^ підносять
боротьбу то меньші то більші гуртки людийдоднак всї
їх зусиля показують ся безуспішними. Почуте власности
так розвинуло ся в людий, що з ним приходите, чоловік
на сьвіт. Такесаме в і з правом наслїдства.
і
Щонебудь пробують люди робити, то вони руководять ся якраз висше згаданими засадами; вони або хо
чуть придбати щось для себе, або полишити здобутки
своєї працї своїм наслїдникам, а найзвичайнїйше буває
одно і друге. Відси походить отеє безнастанне стремлїнє до здобутків. Бідний робітник, який ледви може
заробити на своє щоденне житє, мріє про те, як би то
придбати хоч на стільки майна, щоби мати хоч якийтакий прожиток на випадок недуги, каліцтва або неспосібности до праці з интттих причин. Богатий гонить за
сьвіжим придбанєм маєтків не ізза самої жажди розкоший, бо він і так може їх мати, але тому, що він уважає
за просту конечність збільшувати свій доробок; бо се є
в його природі вже вроджене.
Але найприроднїйшим чувством у чоловіка є журба
про будучність свого потомства. Хоч би був і найбіднїйший зарібник, то все він думає про те, що то станеть ся
з його дітьми по його смерти. І ся журба гнете людий
ціле їх житє. Коли лучають ся випадки, що родичі за
недбують виховане своїх дїтий, та не думають про їх
будуче щастє, то тоді цілий загал уважає таких батьків
за виродків суспільности, за нелюдів.
Виходить, що є конечним, природним правом жу
рити ся про добро своє і про добро своїх потомків.
Злочином проти природи було би поступати инакше.
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Але що мають робити бідні люди, які мимо найліп
ших своїх намірів, мимо найстараннїйшої працї, не мо
жуть нїяк анї нічого придбати для себе, анї для своєї
родини? — Ся гадка давно непокоїла людство. І тому
люди науки придумали спосіб, як би то прийти в поміч
тим найбіднїйшим, як би то забезпечити нещасливих людий на випадок неспосібности до працї, а їх родину на
випадок їх смерти.
Тим способом, яким приходить ся в поміч найбіднїйщим, є творене запомогово-асекураційних організа
цій і товариств. Забезпечене полягає на засадї почутя
спільности недолї. І тому люди, котрі нїяк не можуть
придбати для себе маєтку, сходять ся разом і складають
малі вкладки до спільної каси, з якої виплачуєть ся за
помоги їм самим, на випадок великої нужди, а їх роди
нам, на випадок смерти їх живителя. В тім полягає брат
ня любов, братня поміч: платить чоловік до каси тодї,
коли він здоров і заробляє, а забирає тодї, коли хорий.
А що чоловік в засадї повинен бути здоров і заробляти,
то малими вкладками наскладає він стільки, що за весь
час його житя можна призбирати гарний гріш також на
початкове забезпечене його потомства по його смерти.
Розумієть ся, що треба точно обчислити, яку би то
тижневу, місячну, квартальну чи піврічну вкладку при
думати, щоби і головна каса не збанкротувала і щоби
члени діставали відповідне забезпечене. Бо коли каса
порожна, тодї члени, хоч би не знати як довго платили,
не дістають нічого, а ціла орґанїзація банкротує.
Коли на вільній американській землі появили ся
українські робітники та почали працю — зарібки, то
згодом побачили вони, що тут не те, що старий край;
що тут грозить смерть на кождім кроцї. А коли вмре
член-живитель родини, то що тодї станеть ся з бідними
сиротами? З жебручим києм хиба попід людські плоти?...
І тому наші старі еміґранти-патріоти придумали заложити свою рідну українську братську касу, для забезпеченя членів-братів на випадок недуги чи каліцтва, а
їх потомків та иншу родину на випадок смерти їх живи
телів. І ся орґанїзація повстала правно 22. лютого 1894
року. Вона називаєть ся нині Український Народний
Союз. 6 се єдина наша українська певна, чесна орґанїdigitized by SVOBODA
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зація на чужинї. Скільки то вона добра принесла пооди
ноким своїм членам, скільки обтерла сльоз сирітських
та вдовиних, скільки виратувала родин від голодової
смерти — сам Бог один знає. Але чує се добре україн
ський нарід. І тому серцем приляг до своєї інституції,
радо горнеть ся до неї, як горстка сиріток до сйоєї нень
ки, і тїшить ся та гордить ся тою орґанїзаціею, як своїм
рідним добром — скарбом на чужинї.
Український Народний Союз не лише робить добро
своїм членам, але він дбає про загально народну справу;
в найтяжших хвилях житя рідного краю стає в його обо
роні' та стараєть ся йому прийти в поміч. І тому Україна
— наша спільна Мати — може бути горда з сього, що
ї ї діти на чужинї зібрали ся разом і створили свою твер
диню, свій національний скарб і бережуть його як ока
в голові.
Нехай же весь український нарід на еміграції підопре сю нашу інституцію і громадно нехай вступає в її
члени. Нехай громадним приєднуванєм членів весь наш
загал покаже, що Український Народний Союз і україн
ська еміграція в Америці' — се одна й тасама нерозлучна
цілість. Український Народний Союз — се наша Україна
в Америці!

ХТО МОЖЕ БУТИ ЧЛЕНОМ У. Н. СОЮЗА.
Кождий Українець, не перевисшаючий 50 лїт житя, і кожда Українка, не находяча ся у вагітнім стані і не перевисшаюча 40 лїт житя, до дня їх найблизших уродин, в добрім фізич
нім здоровлю, можуть бути приняті в члени У. Н. Союза,
однак з тим застереженєм, що члени понад 40 літ житя не бу
дуть управнені до членства кляс ВВ і СС, а членицї будуть
управнені лише до кляс А і АА. Кождий новоприступаючий(ча), має виповнити і підписати вступну аплікацію (прось
бу о принятє) на відповіднім друцї, присланім з головної
канцелярії У Н. Союза. Новоприступаючий мущина між 40
до 50 років включно, а женщина між 35 до 40 років включно,
має долучити до своєї аплікації свою метрику уродженя або
инший документ потверджуючий день, місяць і рік його чи
її уродженя.
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ГОЛОВНІ КОРИСТИ ЧЛЕНІВ У. Н. СОЮЗА.
На случай смерти члена його родина отримає посмертну
запомогу і то в такій сумі, на яку член був обезпечений. На
случай каліцтва або невилїчимої недуги член отримає запо
могу з фонду убогих, без ріжницї на його клясу обезпеченя,
не більше як $200 в однім випадку. Висоту запомог назначує
головний уряд на підставі предложеного лікарського сьвідоцтва і просьби на відповіднім блянкетї.
Кождий член дістає часопись „Свободу” три рази на тиж
день і обємистий календар У. Н. Союза кождого року. Таксамо кождий член має право користати з видавництв „Просьвітної Комісії” У. Н. Союза і з устроюваних нею відчитів.
Кождий член У. Н. Союза, мушина чи женщина, має пра
во записати свою дитину до У. Н. Союза і платити за неї до
народного фонду 25 цнт. місячно, за що одержує дїточу га
зетку „Цьвітку”, а на випадок смерти дитини ЇЇ родичі отри
мають посмертну запомогу по ній в сумі $200 на покрите
коштів лїченя і похорону дитини. З сього повинні користати
наші земляки і записувати свої дїти до У. Н. Союза. Для них
подвійна користь: за 25 цнт. місячної вкладки обезпечують
свою дитину на $200 посмертної запомоги, а крім сього діста
ють для дїтий поучаючу газетку. (Інформації, як записувати
дїти до У. Н. Союза, вишлеть ся кождому, хто напише по
них до гол. канцелярії У. Н. Союза).
Український Народний Союз уділяє також спосібним ді
тям членів У. Н. Союза стипендії на покінченє наук у висших
американських школах.
До У. Н. Союза можна вписувати лише дїти членів У. Н.
Союза. Кождий правосильний член сеї організації має право
записати свою дитину до У. Н. Союза, коли вона не числить
більше як 18 лїт.
Вступне за дитину до У. Н. Союза виносить одноразово
50 цнт. За сих 50 цнт. родичі отримають відзнаку і грамоту
для дитини. Колиб дитина вмерла по трох місяцях належаня
до У. Н. Союза, її родичі отримають $200 посмертної запо
моги яко зворот коштів похорону і лїченя дитини.
КЛЯСИ І СУМИ ОБЕЗПЕЧЕНЯ І ТАБЕЛЬНА МІСЯЧНИХ
ВКЛАДОК.
Вступне до У. Н. Союза, без огляду на клясу обезпеченя
і вік, виносить $2.00. В тій сумі містить ся вже належитість
за грамоту, відзнаку, книжочку і статут.
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А.

АА. |

В.

о
ою
0»
сЄ
Н
43
44
45
47
48
49
51
52
54
56
57
59
61
63
65
68
70
73
76
79
82
85
88
92
96.
1.00
1.04
1.09
1.14
1.19
1.24
1.30
1.36

на $750

на $1000

на $1500

на $2000

Кдяса

на $250

Кождий член платить через ціле жите що місяця сталу
вкладку, відповідно до кляси обезпеченя і віку, після отсеї
табельки:

65
66
68
71
72
74
77
78
81
84
86
89
92
95
•98
1.02
1.05
1.10
1.14
1.19
1.23
1.28
1.32
1.38
1.44
1.50
1.56
1.64
1.71
1.79
1.86
1.95
2.04

86
88
90
93
95
98
1.01
1.04
1.07
1.11
1.14
1.18
1.22
1.26
1.30
1.35
1.40
1.45
1.51
1.57
1.63
1.69
1.76
1.83
1.91
1.99
2.08
2.17
2.27
2.37
2.48
2.60
2.72

1.29
1.32
1.35
1.40
1.43
1.47
1.52
1.56
1.61
1.67
1.71
1.77
1.83
1.89
1.95
2.03
2.10
2.18
2.27
2.36
2.45
2.54
2.64

1.72
1.76
1.80
1.86
1.90
1.96
2.02
2.08
2.14
2.22
2.28
2.36
2.44
2.52
2.60
2.70
2.80
2.90
3.02
3.14
3.26
3.38
3.52

.53
*«
22
18
22
19
20
23
21
24
22
24
23
25
24
26
25
26
26
27
27
28
28
29
29
ЗО
ЗО 31
32
31
32
33
33
34
34
35
37
35
36
38
37
40
38
41
39
43
44
40
4]
46
42
48
43
50
44
52
55
45
46
57
47
60
62
48
49
65
50 1 68

С.

ВВ.

СС.

Мущина може належати до кождої довільної кляси обез
печеня, т. є. від $250 до $2.000; женщина лише до обох пер
ших кляс, т. є. від $250 до $500.
Крім сталої місячної вкладки кождий член, без огляду на
вік і клясу обезпеченя, платить додатково 35 цнт.: на фонд
адмінїстраційний 17 цнт. (в тім містить ся вже і передплата
на „Свободу” ), на фонд резервовий 10 цнт., на фонд убогих
5 цнт. і на фонд народний 3 цнт.
Щоби стати членом У. Н. Союза, треба бути рівночасно
членом одного з відділів Українського Народного Союза.
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ЦЇЛИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА,
а) Зєдинити братньо всіх Українців і їх потомків ,замешкалих в Америці, без огляду на їх полїтичні чи релігійні переконаня, котрі є при добрім здоровлю, ведуть чесне і мо
ральне житє і ке перевисшають 50 лїт житя, коли є мужеського пола, або 40 лїт житя, коли є женського пола, в часі приниманя їх до У. Н. Союза.
б) Нести моральну і матеріяльну поміч нещасним і пока
ліченим членам і їх родинам і покривати оправдані похорон
ні кошти по померших членах в сумі, не перевисшаючій $200.
в) Ширйти просьвіту між членами в українській і англій
ській мові; старати ся о їх суспільний, моральний і духовий
добробут; помагати родинам, своякам по крови, правним ре
презентантам члена і особам залежним від такого члена, а та
кож справити похорон і виплачувати посмертну запомогу, як
правила і статути сего Союза тепер або в будучности будуть
приписувати.
г) Заснувати фонд запомоговий для нещасних, покаліче
них і хорих членів.
ґ) Заснувати фонд посмертний, з якого на певний доказ
смерти члена У. Н. Союза, котрий сповнив всї свої правні обовязки, сума не більша як $250, $500, $750, $1000, $1500 або
$2000, згідно з клясою, до якої померший член належав,
зменьшена о таку квоту, яку виплачено на похоронні кошти,
виплатить ся родинам, наслїдникам, своякам по крови, прав
ним репрезентантам такого члена, як ограничено і вказано в
статутах Союза дотично смертних запомог, після розпорядку
члена, згідно зі згаданими правилами.
НАЙНОВІЙШИЙ БІЛЯНС У. Н. СОЮЗА.
Маєток У. Н. Союза з кінцем вересня 1917 р. представ
ляєм ся так:
Стан довжний:

Стан чинний:

Готівка .
Морґечі
Реальність
Бонди
Друкарня

$150.131.40
62.775.00
19.500.00
158.272.00
23.850.00

Фонд посмертний
резервовий ___
адмінїстраційний
убогих ...............
народний ...........
сирітський

$414.528.40

$176.906.00
, 114.558.89
33.102.87
10.110.92
7.278.41
72.571.31
$414.528.40

Власний маєток У. Н. Союза з кінцем вересня 1917 р. (по
відтягненю фонду сирітського в квоті $72.571.31) виносив
$341.957.09.
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ЧИСЛО ЧЛЕНІВ У. Н. СОЮЗА.
З
днем ЗО. вересня 1916 р. У. Н. Союз числив 8.548 доро
слих членів і 1.587 дїтий — разом 10.135 членів. Протягом
1917 р. прибуло 1.274 дорослих членів і 326 дїтий — разом
1.600 членів. Отже з кінцем вересня 1917 р. в У. Н. Союзї бу
ло 9.822 дорослих членів і 1.913 дїтий — разом 11.735 членів.
У. Н. Союз має 270 відділів (163 братства, 86 товариств
і 21 сестрицтв).
ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ВІДДІЛИ У. Н. СОЮЗА.
Український Народний Союз має свою головну канцеля
рію в місті Джерзи Сіти, Н. Дж., але його відділи находять
ся по всій Америці. Де є горстка Українців, там вони можуть
зійти ся і заложити собі відділ У. Н. Союза. Про закладанє
нових відділів і організоване членів подає точно всі потрібні
відомости головна канцелярія У. Н. Союза.
Адреса така:

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION,
P. 0. Box 76,
Jersey City, N. J.
Головний Виділ У. H. Союза складаєть ся з отсих членів:
Дмитро Капітула, предсїдатель; Марія Білик, заст. предс.;
Іван Ваверчак, заст. предс.; Михайло Угорчак, секретар рекордовий; Семен Ядловський, секретар фінансовий; Алексій Шаршонь, касієр; Осип Стеткевич, редактор „Свободи”; Андрій
Савка, завідатель „Свободи”; Юлїян Павчак, Василь Левчик
і Николай Росолович, члени контрольної комісії; Іван Ґлова,
Андрій Стефанович, Василь Гришко, Николай Ваверчак, йосиф Сенчина і Стефан Мельник, радні; члени „Просьвітної Ко
місії”: о. Володимир Сполїтакевич, предсїдатель; Дмитро Андрейко, секретар.

Головна канцелярія Українського Народного
Союза находить ся у власнім домі під числом
83 Grand Street, Jersey City, N. J.
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Президенти Злучених Держав.
George Washington
John Adams
Thomas Jefferson
James Madison ,
James Monroe
John Quincy Adams
Andrew Jackson
Martin Van Buren
William Henry Harrison
John Tyler
James Knox Polk
Zachary Taylor
Millard Fillmore
Franklin Pierce
James Buchanan
Abraham Lincoln
Andrew Jackson
Ulysses Simpson Grant
Rutherford Birchard Hayes
James Abram Garfield
Chester Alan Arthur
Grover Cleveland
Benjamin Harrison
Grover Cleveland
William McKinley
Theodore Roosevelt
William Howard Taft
Woodrow Wilson

1789—1797
1797—1801
1801—1809
1809—1817
1817—1825
1825—1829
1829—1837
1837—1841
1841—1841
1841—1845
1845—1849
1849—1850
1850—1853
1853—1857
1857—1861
1861—1865
1865—1869
1869—1877
1877—1881
1881—1881
1881—1885
1885—1889
1889—1893
1893—1897
1897—1901
1901—1909
1909—1913
1913—1920

ДЄМ.

фед.
фед.
pen.
pen.
pen.
pen.
Дем.
дем.
НЄЗ.

дем.
дем.
нез.
нез.
дем.
дем.
pen.
pen.
pen.
pen.
pen.
pen.
дем.
pen.
дем.
pen.
pen.
дем.

Анґлїець
Анґлїець
Велш
Анґлїець
Шотлянд.
Анґлїець
Шот-Ірлянд.
Голяндець
Анґлїець
Анґлїець
Шот-Ірлянд.
Анґлїець
Анґлїець
Анґлїець
Шот-Ірлянд.
Анґлїець
Анґлїець
Шотлянд.
Шотлянд.
Анґлїець
Шот-Ірлянд.
Анґлїець
Анґлїець
Анґлїець
Шот-Ірлянд.
Голяндець
Анґлїець
Шот-Ірлянд.

Склад теперішного кабінету Злучених
Держав.
PRESIDENT — WOODROW WILSON
VICE-PRESIDENT — THOMAS RILEY MARSHALL
Secretary of State—Robert Lansing
Secretary of Treasury—William G. McAdoo
Secretary of War—Newton D. Baker
Attorney-General—Thomas W. Gregory
Postmaster-General—Albert S. Burleson
Secretary of Navy—Josephus Daniels
Secretary of Interior—Franklin K. Lane
Secretary of Agriculture—David F. Houston
Secretary of Commerce—William C. Redfield
Secretary of Labor—William B. Wilson
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ПЛАТНІ НАЙВИСШИХ УРЯДНИКІВ
В АМЕРИЦІ.
Президент побирає річно $75.000, а кромі сього $25.000 на
кошти подорожи — разом 100 тисяч. Віцепрезидент має річно $12.000.
Президентів секретар $7.500. Всі державні секретарі (міністри) по
$12.000. Президент найвисшого суду $15.000. Судії при найвисшім
суді по $14.500. Американські амбасадори по $17.500. Американські
посли в заграничних державах по $10.000, а 6 послів по $12.000.
Американські Генеральні консулі в Лондоні і Парижи по $12.000.
Всі инші консулі від $3.000 до $8.000. Всіх американських консулів
є 248, а консулярних аґентів по цілім сьвітї 255.

РЕФОРМА КАЛЄНДАРЯ.
Першу пробу зреформувати раховане часу на наукових
підставах зробив Юлїй Цезар в Римі в 45-тім році перед народженєм Христа. Він зарядив, аби кождий рік, що дасть ся
точно поділити через 4, числив 366 днів, а прочі щоби мали
365 днів. Він також запровадив початок року від січня, бо до
того часу рік починав ся в мартї. Пятий місяць, званий давнїйше Квінтілїй, мав бути названий після нього Юлїй.
Другу точну реформу календаря перевів папа Григорій
XIII. і від нього називаеть ся нинїшний календар Григоріянський. Після його реформи р к числить 365 днів, крім тих
літ, що дають ся рівно подїлиіи через 4. Такі сотні літа, як
і 100, 2200 і т д., не є переступними літами, коли вони не да
дуть ся поділити через 400. Се заряджене поправляє недо
стачі Юлїянського (Цезарового) календаря. В Юлїянськім
калєндари триває один рік 365 і одну четверту часть дня точ
но, а в Григоріянськім рік триває 365 днів 5 годин, 49 мінут
і 12 секунд.
Росія і східна церква ще дотепер придержують ся Юлї
янського календаря, який остає о 13 день поза Григоріянським. Григоріянський календар ще також не е точний, бо
астрономічний рік, в якім земля робить один оборот довко
ла сонця, триває 365 днів, 5 годин, 48 мінут і 47 секунд.

ДЕЩО ПРО ЗЕМЛЮ.
Ціла поверхня земської кулї має 509,950.714 квадратових кільометрів (1,972.707 американських квадратових миль).
Поверхня земської суші має 148,671.500 квадратових кільометрів
(майже 30% цілої поверхні землі).
Поверхня земських вод має 361,279.200 квадратових кільометрів
{понад 70%).
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Містота цілої землі виносить 1,082,841,315.400 кубічних кільо
метрів (читай: 1 білїон 82 мілїярди 841 мілїонів 315 тисяч 400).
Вага землі виносить: 5.690 трілїонів тон ( По я с н е н е : 1 мілїон
має коло себе 6 зер, а мілїярд має 9 зер, 1 білїон має 12 зер, а трілїон
має 18 зер; коли кажемо 5.690 трілїонів, то значить, що по тім числі
треба ще поставити 18 зер).
Обвід землі виносить 934,100.000 кільометрів.
Віддалене землі від сонця виносить 149,471.000 кільометрів.
Віддалене землї від місяця 384.400 кільометрів.
Один оборот землї довкола себе триває 23 години 56 мінут і 4
секунди (1 доба).
Один обіг землі довкола сонця триває 365 днів, 5 годин, 48 мі
нут і 47 секунд (1 рік).

НАЙБІЛЬШІ МІСТА НА
УКРАЇНІ.
О д е с а ......................620.000 мешканців
Київ .......................506.000
Харків ................... 249.000
Катеринослав ___ 218.000
-Львів .....................210.000

НАЙБІЛЬШІ МІСТА НА
СЬВІТЇ.
Мешканців
Ню Йорк ................................ 5,253.885
Лондон .................................... 4,522.964
Париж .......................................2,888.110
Шікаґо .................................... 2,393.325
Берлін .......................................2,071.257
Токіо .........................................2,033.321
Відень ..................................... 2,031.498
Петроґрад ............................... 2,019.000
•Філадельфія ............................1,657.810
Москва ................................... 1,618.000
Буенос Айрес 1.......................1,560.163
Царгород ................................. 1,300.000
Варшава ................................. 1,250.000
Осака .......................................1,226.590
Калькута ................................. 1,222.313
Ріо де Жанейро......................1,128.637
Гамбурґ
953.079
Кантон
900.000
Ганкав
826.000
Дітройт
820.778
Ліверпул
746.421
Неаполь
723.000

НАЙБІЛЬШІ МІСТА В ЗЛУ
ЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
Мешканців
Ню Йорк, Н. Й ......................5,253.885
Шікаїо, Ілл............................... 2,393.325

Філадельфія, Па....................... 1,657.810
Дітройт, Міш.
820.778
Ст. Луіс, Мо.
687.029
Бостон, Масс.
670.585
Клівленд, 0 ................................ 560.663
Балтімор, Мд.
558.485
Штсбурґ, Па............................. 533.905
Бофало, Н. Й................... . . .
423.715
Сан Франціско, Кал.
416.912
Мілвокі, Віс.
373.857
Сінсінаті, 0 .............................. 354.463
Нюарк, Н. Дж.
347.469
Ню Орліенс, Ла....................... 339.075
Вашінґтон, Д. К.
331.069
Лос Анджелес, Кал.
319.198
Міннеаполіс, Мінн................... 301.408
Джерзи Сіти, Н. Дж.
267.779
Канзас Сіти, Мо.
248.381

РІКИ.
Назва

Довжина в
ам. милях

Місісіпі-Міаурі .............................. 4.200
Амазонка ........................................ 3.800
Нїль .............................. ...................3.750
Єнісей ............................................. 3.300
Конґо ............................................... 3.000
Нїґер ............................................... 2.900
Лена ................................................. 2.800
Амур ................................................ 2.600
Гванґо ............................................. 2.600
Меконґ ............................................ 2.500
Парана
................ 2.450
Волга ............................................... 2.300
Ля Плята ........................................2.300
Макензі ........................................... 2.300
Об ...................................................2.300
Аркансо .......................................... 2.000
Мадера ............................................ 2.000
Дунай .............................................. 1.725
Евфрат ............................................ 1.700
Індус ............................................... 1.700
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Брамапутра ............. .’.................... 1.680
Аму Дарія ..................................... 1.500
Ґанґес .............................................1.500
Дніпро .............................................1.400
Ураль ............................................... 1.400
Іраваді .............................................1.250
Ураваді ...........................................1.250
Сан Франціско .............................. 1.200
Тигр ................................................. 1.150
Дністер
800
Бог
500
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ВОДИ.
Назва океану

Простір в
кв. милях
Великий або Тихий ...........70,500.000
Атлянтійський ..................... 32,300.000
Індійський ............................25,300.500
Полудневий Ледовий
7,000.000
Північний Ледовий
3,350.150
Разом

................. 138,450.650

Величина й скількість людности країв
австро-угорської монархії:

Австрія Долїшна ..
Австрія Горішна
Буковина ..
Галичина ..
Гориція і
Ґрадиска
Дальматія
Істрія . . . .
Каринтія
Країна___
Моравія
Передарулянїя
Сольногород
Стирія
Тироль
Триест

після висліду спису населеня з 1910. року.
Поверхня Людність
Поверхня Людність
в гектарах: (звійск.):
в гектарах: (з війск.):
Чехія
5,194.671 6,769.548
514.701
756.949
1,982.538 3,531.814 Шлеск
1,198.203 853.006 Краї австр. 30,000.458 28,571.931
1,044.144 800.098 .Угорщина з
Семиго7,849.723 8,025.675
родом і
Рекою .. 28,232.300 18,264.533
291.809 260.721
1,283.070 635.666 Хорватія й
Славонїя 4,253.400 2,621.954
495.601 403.566
1,032.622 396.200 Краї угор
995.404 525.995
ської ко
2,222.137 2,622.271
рони
32,485.700 20,886.487
Б
о
с
н
а
і
260.203 145.408
Герцего
715.331 214.737
вина
5,119.900 1,931.802
2,242.524 1,444.157
2,668.255 946.613 Австро-Угорщина 67,606.058 51,390.223
9.526 229.510

Сила леду.
Лід грубий на 2 цалї видержить чоловіка на ногах; грубий на
4 цалї витримає чоловіка на кони; грубий на 6 цалїв видержить конї
і віз з легким набором; а через лїд, грубий на 8 цалїв, переїде віз
з тяжким ладунком.
Д-ра Ріхтера P A IN -E X P E L L E R до НАТИРАНЯ. В протягу 50 лїт певний
і незрівнаний в успіхах. Спробуйте еще нинї. 35 і 65 центів фляшочка. До набутя у всіх аптиках. Правдивий лише з реґістрованим знаменем „Якор” .
F . AD. К ІС Н Т Е К & CO., N ew Y ork, N. Т .
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Володимир Сиротенко.

ЩАСЛИВОГО РОКУ!
Кровавії роки, жорстокі і дикі
Байдужная вічність сховає,
А щастя не знає ще нарід великий
І в муках та нуждї вмирає.
Насильство пирує і горе і злиднї
І всякий безжалісний бич...
Торгують народом злодії безвстидні,
Катують як день так і ніч.
Не сплять вороги... А ми кождого року
Викрикуєм фразу пустую:
За щастє! — І чарку підносим високо
Тай тягнем тачку старую.
Иолиж перестанем ми мовчки хилитись
Під волю своїх ворогів?
Колиж буде справді нам весело житись
Без танцїв під ляск батогів?
Мабуть аж тоді, коли замісць пустого,
Старого, сьмішного бажаня,
Ми крикнемо разом один до одного:
До працї! Науки!! Повстаня!!!
Коли затріщать віковії кайдани
Під тягом могутної сили,
Коли позникають народні тирани,
Щ о нищили, крали і били,
Коли мілїонна семя, оживаючи,
Мати-ме волю широку,
Тодї, в гору чарку свою піднимаючи,
Крикнем: — Щасливого Року!

З
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ВОСКРЕСЕНЄ НАРОДУ.
Сучасне поколїнє нашого народу е сьвідком таких
подій на рідній землї, про які могли лише в уяві мріяти
національні пророки. „Аж нам той сонця промінь блис”
Наш ідеал: вільна, самостійна Україна від Кавказу по
Сян вступає в стадію здїйсненя.
Коли перші вісти про російську революцію дістали
ся до Америки, то кождому Українцеви сейчас майнуло
питане: А що з Україною? Чи заворушить ся вона, яко
окрема національна цілість, чи може потоне в бурливім
мори російського інтернаціоналізму. Дехто дуже недовірчиво задивляв ся на можливість самостійницького українського руху. Ся недовірчивість мала свою слушну
причину в тім, що загал Українців в Америці, котрі по
ходять з Росії, зовсім був байдужний до якогонебудь ви
звольного руху, а більше просьвічені одиниці гуртували
ся по численних „проґресивних” російських товариствах,
які або рівнодушно, або навіть ворожо ставили ся до українського націоналізму. Ледви малі горстки по де
яких містах признавали ся до української нації.
Такий саме стан сеї части української еміґрації, що
походить з Росії, не давав великих підстав до якихось
важнїйших заключень. Коли ще взяти під увагу й те, що
телєґрафїчні аґенції майже не знали слова „Україна”,
„український” і може тому не згадували нічого про укра
їнський рух, то зовсім зрозумілі були побоюваня сьвідомих Українців в Америці щодо розмірів національного
руху в початках революції.
Перші звістки про пробуджене України прийшли
не через Пєтроґрад, як сього можна було надїяти ся, але
через Берлін. Була се телеґрама американського коре
спондента д-ра Гейла з ось-таким натяком про Українців:
Берлін, 28. марта. — Зі Стокгольму надійшли вісти, що
становище комітету робітників у Петрограді стає щораз сильнїйше.
Телеграми з Києва і Полтави доносять, що українське на
селене розпочало рух за відокремленєм України від Росії. На
улидях прийшло до демонстрацій і масових походів. Учасни
ки підносили оклики: „Проч з московською неволею!”
digitized by SVOBODA

—

35

—

Хоч як відрадні і підбадьорюючі були сї вісти, то вони
ще будили непевність. Раз тому, що Німеччина е у війні
з Росією і длятого Берлін не може мати точних вістий;
а по друге тому, що такого сепаратистичного руху може
бажати собі Німеччина для ослабленя свого ворога і че
рез те могла впливати на розповсюднюванє корисних
для себе вістий.
Перша телеґрама просто з Росії наспіла до жидів
ської часописи „Форвертс” (ч. 7255, з 28. цьвітня 1917)
в Ню Йорку зі слідуючою згадкою про українську справу:
Петроград, 21. цьвітня. — Українську мову заведено у
всїх народних школах і університетах на Україні і назначить
ся професорів Українців.

Щойно ся телеґрама, перепечатана „Свободою” (ч.
48, з дня 26. цьвітня 1917), успокоїла американських
Українців і додала їм надії, що Україна зажие своїм
житєм, коли вже хтось вимусив на тимчасовім російськім
правительстві такі величезні уступки.
Слідуюча телеґрама до тоїсамої ґазети з дня 26.
цьвітня („Свобода” ч. 49, з дня 28. цьвітня 1917) місти
ла таке:
На народнім конгресі Українців опрокинено закиДи, нена
че би Українці домагали ся відокремленя від Росії. Жаданєм
Українців є утворене федеративної републики, в якій пооди
нокі народности мали би свою автономію.

Ся телеґрама наповнила серця віруючих Українців
невимовною радостию. „Братія відгукнула ся! Україн
ський Конґрес в Києві! Жадане автономії! Се знак, що
ми жиємо. А тепер то вже ми не згинемо під ніяким
ярмом. Кайдани пірвані раз на все!”
Щойно 5. мая прийшли до Америки російські часо
писи, з яких можна було богато довідати ся про роботу
Українців. Українські ґазети поквапно почали подавати
всякі вістки незвичайно помішані, так, що пересічний
читач не міг собі дати з тим ради. Причиною замішаня
було те, що вісти подавані були ріжними російськими
часописями, опісля почали подавати вісти вже самі телєґрафічні аґенції та спеціяльні кореспонденти великих
американських ґазет, а наконець перепустила (аж в серпни 1917 p.!) анґлїйська цензура українські ґазети, і то
лише по кілька чисел, з яких також ніяк не мож набрати
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повного образу про весь обсяг українського житя. На
підставі виспіє згаданих жерел ледви дасть ся предста
вити ось-такий побіжний загальний образ революційнонаціональний подій на Україні:
Серед самих початків перевороту (11. до 15. марта)
вже спалахнула полумінь живого національного україн
ського житя. Якісь неясні і фантастичні мрії уміли ви
користати українські провідники з професором Михайлом
Грушевським на чолї, які спрямували весь народний
запал українських мас в одно могуче національне русло.
Сьому вмілому схопленю національної керми треба за
вдячувати, що,населене України відразу стихійно кинуло
ся до здобуваня ідеалу. Наборзї створено Українську
Центральну Раду в Києві, якої головою став професор
Михайло Грушевський. Центральна Рада здобула собі
відразу признане й авторітет усього українського населеня, про що сьвідчать ухвали і рішеня ріжних загаль
них, ґубернїяльних, повітових та місцевих зїздів і віч.
Створивши авторітет — національне правительство —
сейчас приступлено до плянової роботи.
Не можна натішити ся, коли читаєть ся, що Україна
приступила передівсїм до створеня сили — до націо
нальної орґанїзації. Хоч в самих початках, появили ся
кличі „Проч з Москвою” , „Відірвім ся від Росії” , і т. п..
то Центральна Рада зрозуміла, що кидане таких кличів,
хоч дуже патріотичних самих в собі, було би однак самовбийством для України. Всякі проби відорваня України
від Росії без створеня попередної відповідної сили, без
переведеня потрібної орґанїзації, були би спричинили
завзятий виступ усіх революційних російських елемен
тів: Україна могла була скупати ся у власній крови в
самих початках відродженя. Що до сього не. дійшло,
треба завдячити передівсїм професорови Грушевському
і письменникови Винниченкови, які своїм впливом ви
користали запал народних мас на створене сили.
Праця почала ся майже блискавкою. Ледви чи вдасть
ся тут навести після дат усї факти. Але от треба спро
бувати:
Вже дня 19. марта зорґанїзовано наборзї величаву
українську маніфестацію, якої опис годить ся навести
для зрозуміня дальшої працї серед початкового одушевленя. Про се сьвято читаємо в київських ґазетах:
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СЬВЯТО ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ 19. МАРТА В КИЄВІ.
Великими ріками й малими струмочками від 10 години
ранку плили люди з усїх кінців великої столиці' України до

Михайло Грушевський.

головного пункту — Володимирського собору, де висше ки
ївське духовенство тепер з власної інїціятиви правило пана
хиду по Шевченку.
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А перед собором стояло українське війско під козаць
ким прапором, маяли численні знамена й прапори зорганізо
ваного по групам українства (робітники, чиновники, шкільна
молодь з учителями, селяни і инші), жваво йшла продаж пер
шого числа „Вістий з Центральної Української Ради”, розхо
дили ся по руках друковані українські піснї, брошури, відо
зви. Пакунки сих останних дощем падали з бальконів і дахів
будинків.
Сунуло з собору духовенство, окропило сьвяченою во
дою близші війскові відділи, а о 12-тій годині дня збори ру
шили в похід.
Гукнули орхестри, залунали могутним співом численні
хори, стрепенули ся знамена, закипіло море людських голові...
От вихром налетіли їздці, зодягнені в стародавні козаць
кі червоні жупани, на чолї з п. Садовським.
Попереду йдуть представники Української Центральної
Ради, Українського Війскового Комітету та комісар при Київ
ськім Виконавчім Комітеті, п. Оберучів. За ними війско, за
війском громадянство, і знову війско, знову громадянство,
війско, громадянство, без лїку, без краю...
Згідно з пляном маніфестанти прямують до Хрещатика,
проходять ним і зупиняють ся трохи перед Міською Упра
вою. На ній красуєть ся вже національний стяг. Голова Укра
їнської Центральної Ради, професор Грушевський, держить
мову до народу й Екзекутивного Комітету міста Києва.
„Народови українському визволеному, на вільній укра
їнській землї привіт і поклін!” — говорить він.
„Товариші, братя, Українці! Впали з нас кайдани, нало
жені царським деспотизмом. Ми можемо наново піднести
прапор наших великих предків. Сїмдесять лїт тому тут у Ки
єві найкрасші сини нашого народу — Шевченко, Костомарів,
Куліш і инші — постановили добивати ся визволеня України
з московської кормиги, перетвореня її в свобідну републику,
звязану федеративним звязком з иншими славянськими на
родами. Лютими карами, вязницею, засланями, заборонами
відповіло на се московське правительство. Під тяжкими за
боронами тримало воно навіть наше слово. Щойно тепер
впали всї обмеженя, заведені ним. Україна вступає яко свобідний член у свобідну спілку народів Російської Федератив
ної Републики. Минули часи, коли приходило ся робити ве
ликі труди для якоїсь полекші від тої неволї, у яку взято
наш край. Тепер можемо самі становити о собі, будувати на
шу вільну, автономну Україну. Перед лицем найкрасшого си
на нашого народу, невмирущого Ґенїя нашого слова, вели
кого пророка нашого визволеня присягнім в сю велику хви
лю всї як один муж: одностайно і однодушно всім стати на
велике діло і не спочити і рук не спустити, доки не збудуємо
тої автономної вільної України.
„Присягайте, братя, перед лицем нашого народу посто
яти за неї вірно і щиро. Амінь!”
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У відповідь несеть ся загальний клич:
„Присягаємо, присягаємо!”
Рядом з п. Грушевським стоїть командуючий Київським
Війсковим Округом п. Ходорович, віддаючи честь україн
ським знаменам, на яких горять гасла: „Хай живе Вільна Україна”, „Хай живе демократична федеративна република”,
„Ще не вмерла Україна”, „Слава Україні”, „Хай живе національно-територіяльна автономія України”, „Самостійна Укра
їна з Вільною Росією”, і т. и. Прапорів було більше ніж 320
самих національних та понад десять червоних, робітничих, з
українськими написями про міжнародну солідарність робіт
ничої кляси. Оригінальні прапори були від Українців като
лицької віри і від полонених Чехів. Кождий війсковий відділ
київського гарнізону йшов зі своїм синьо-жовтим прапором,
а також війскові школи і школи прапорщиків.
Наші братя Галичани, іцо трупами своїх синів вкрили
поля від Перемишля аж до Сибіри, а самі скоштували тут від
царя-„освободителя” і тюрми і голоду, кличуть нас до бо
ротьби своїм прапором, на якім стоїть: „Домагаймо ся всі
за одного — один за всіх Вільної України!” Виступав і київ
ський війсковий штаб з гаслом на прапорі: „Нехай живе
Вільна Росія, Автономна Україна!” Привезено було пять ва
гонів поранених салдатів-Українцїв, котрі забажали також
взяти участь у національнім сьвятї.
Сьвяточному настроєви маніфестації вельми допомогли
війскові орхестри, яких було 14, та ще 7 хорів, в тім числї
один великий зєднаний (студентський і п. Кошицї). То гра
ють, то співають: „Гей не дивуйте”, „Ще не вмерла Україна”,
„Заповіт”, „Марселєзу” і т. и. Надзвичайне вражінє справляє
також картина повного узброєня мало не всіх війскових від
ділів, що прибули заманїфестувати свої національні почутя
і вимоги.
З Хрещатика по Трохсьвятительській улицї похід рушив
до памятника Хмельницького. Тут перед старинною Софією
на зустріч війску, яке на своїм чолї мало отамана, вийшло з
церковними хоругвами духовенство. Задзвонили в дзвони...
Після короткої промови сьвященика-Українця віруюча
частина української нації молила ся „за мучеників України,
^гетьмана Богдана, Тараса і всіх, душу свою положивших з а
віру, родину і волю України”.
По панахиді відбуло ся посьвяченє хоругви українського
війска, а потім перше прилюдне українське віче, на якім го
ловою вибрано було тов. Антоновича. Промовцями на вічу
виступали: від духовенства сьвященик, який говорив на те
му, що „в своїй хатї своя сила і правда і воля” ; від київсько
го війска підпоручник п. М. Міхновський. Після нього від се
лянства, зорганізованого в кооперативи, говорить п. Стасюк,
котрий взиває стерти з памяти і з пєдесталу монументу
Хмельницького слова „волимо під царя московського”.
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Від українського с. д. робітництва забирає слово тов. Веселовський. Він каже, що нема волї без землї, нема землї без
волї, і кличе до організації і дальшої боротьби за соціялїзм.
Українська молодїж поручила сказати свому бесїдникови, тов. Єремієву, що вона душу й тїло положить за свою і
народну свободу. Від Українцїв-Галичан тепло та щиро про
мовляв п. Сабат. Московською мовою витав Українцїв один
з присутних Великоросів, і українською Поляк п. Бартошевич. У відповідь йому п. голова У. Ц. Р. проголосив: „Поля
кам, що жиють на Вкраїні і разом з нами хочуть вірно і щи
ро' працювати для добра України, наш братний привіт!”
Після одноголосної ухвали вічем резолюції п. Деомид
Кунацький заявив, що він жертвує десять тисяч на будівлю
української гімназії.
Віче закінчило ся. Поволи стали розходити ся. Знамена
несуть у штаб-кватиру Українцїв — Педагогічний музей, з по
рога якого чутно останний горячий заклик ставати до твор
чої праці на добро визволеного народу, що величною мані
фестацією і приятелям і ворогам своїм ясно показав, хто він
і чого він хоче. Радісно розходили ся люди — яких було на
сьвятї около 100 тисяч (бо самого війска ЗО тисяч) — та го
моніли, що скоро за Вільну Україну до бою вже мілїони бор
ців стануть.

Як пильно стерегли українські провідники народної
справи, пізнати по сїм, що заки ще в Києві переведено
докладні пляни, то горстка Українцїв в Пєтроґрадї утво
рила свою Національну Українську Раду під проводом
Лотоцького, і вже ЗО. марта поставила незвичайно важні
жаданя до тимчасового правительства. Сї домаганя вка
зують на високе політично-національне вишколене людий, котрі щойно скинули з себе кайдани. Ось ті домаганя:
1) Назначене в українські Губернії осіб, обзнакомлених
з Україною і її мовою.
2) Назначене губернських українських комісарів.
3) Засноване при тимчасовім правительстві осібного від
ділу для українських справ.
У спеціяльних галузях управи поставлено отсї домаганя:
1) В міністерстві справедливости — негайне уведене в
жите всіх судових постанов щодо української мови у всіх
случаях зносин з місцевим населенєм.
2) В міністерстві народної просьвіти — уведене україн
ської мови в народних школах і допущене її в середні нау
кові заведеня; українізація учительських шкіл і відкрите но
вих з програмами, прнноровленими до місцевих потреб. —
Поки висші школи на Україні всесторонно примінять ся до
потреб корінного населеня — введеня в них українських кур
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сів і катедр, в першій мірі в київськім університеті, а також
у всіх инших висших наукових заведенях, де схочуть слухачі
і найдуть ся відповідні учителї. — Зорганізоване в наближаю
чі ся літні вакації коротких курсів для підготовленя учителїв
до науки в українських школах і негайна видача на те по
трібних гроший для київського Наукового Товариства, котре
лучить в собі всі прочі українські наукові товариства, а для
петроградського добродійного товариства видань загально
хосенних і дешевих книжочок.
3)
В справах духовенства — видане пояснень, що тепер
духовенство не повинно стісняти ся в приміненю рідної мови
в проповіди і негайне усунене тих осіб, які незаконно загар
бали в свої руки власть церковної православної адміністрації
в Галичині', і привернене грецько-католицькій церкві її прав.
Независимо від того, в цїли приверненя грубо подоптаного старим режімом загально-людського і міжнародного
права, необхідно і безпроволочно привернути в занятих ро
сійськими війсками частях Галичини і Буковини весь устрій
місцевого політичного і суспільного житя і національні пра
ва, котрими користувало ся до війни місцеве українське на
селене, і освободити з засланя і зпід арешту всїх буковин
ських і галицьких Українців, яких переслідувано на основі ненависти правительства до української культури.

В самім Києві почали роботу від основ. На приклад:
дня 3. цьвітня заложено першу українську гімназію; 8.
цьвітня почав виходити український дневник „Нова Ра
да” ; почали ся творити полки українських доброволь
ців, 7. цьвітня Українська Центральна Рада вислала де
путацію до тимчасового російського правительства в Пєтроґрадї в справах України; 9. цьвітня відбув ся конґрес
українських товариств у Києві; 9. цьвітня зїзд федералїстів-автономістів у Києві (там вибрано комісію для
обробленя і виготовленя проекту автономії України); 11.
цьвітня відбув ся зїзд київських кадетів-Українцїв, які
рішили домагати ся зібраня окремо українських полків,
отже утвореня української армії; 10. цьвітня появило ся
домаганє окремого Українського Народного Банку; 20.
цьвітня відбув ся в Києві український педаґоґічний зїзд,
на якім рішено в засадї плянову українізацію усього
шкільництва; 20. цьвітня, на підставі домаганя україн
ської депутації, яка виїхала 7. цьвітня з Києва до Пєтроґраду, іменовано Українця Дорошенка ґенерал-ґубернатором занятої части Галичини і Буковини. В цьвітни
відбули ся також вибори до міської ради в Києві і тодї
на 100 радних вибрано 85 Українців. Се сьвідчить, що
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столиця України е наскрізь українським містом. Рівно
часно з тими з'їздами відбували ся найріжнороднїйші на
ради і зїзди по всіх ґубернїяльних і провінціональних
містах; селянські-земельні конґреси, коні'реси земських
управ — і на всіх западали ухвали з домаганем автоно
мії або самостійности України.
Та найважнїйшим з усїх тих з'їздів, який дав почин
до ріжних инших, був Українсьний Національний Зїзд в
Києві (від 6. до 8. цьвітня), на якім всесторонно обго
ворено українську справу і ухвалено слідуючі резолюції:
Резолюції першого дня Національного Зїзду.

1. Згідно з історичними традиціями і сучасними реальни
ми потребами українського народу Зїзд вважає, що тільки
широка національно-територіяльна автономія України забез
печить потреби нашого народу і всіх инших народностий, ко
трі жиють на українській землі.
2. Що той автономний устрій України, а також і инших
автономних країн Росії, мати-ме повні гарантії у федератив
нім ладї.
3. Тому єдиною відповідною формою державного устрою
Зїзд вважає федеративну й демократичну републику росій
ську,
4. а одним з головних принципів української автономії
— повне забезпечене прав національних меньшостий, які жи
ють на Україні4.
Резолюції другого дня Національного Зїзду.

1. Укр. Нац. Зїзд, признаючи за російськими Установчи
ми Зборами право санкції нового державного ладу Росії, в
тім і автономії України, і федеративного устрою російської
републпки, вважає одначе, що до скликаня російських Уста
новчих Зборів прихильники нового ладу на Україні не можуть
зістати ся пасивними, але в порозуміню з меньшими народ
ностями України мають негайно творити підстави її авто
номного житя.
2. Укр. Зїзд, ідучи на зустріч бажаням Тимчасового Правительства щодо організації і обєднаня громадських сил,
признає негайною потребою організацію Краєвої Ради (06ластнаго Совt та) з представників українських країв і міст,
народностий і громадських верств, до чого інїціятиву повин
на взяти „Українська Центральна Рада”.
3. Укр. Зїзд, визнаючи право всїх націй на політичне самоопредїленє, вважає: а) що кордони між державами повин
ні бути встановлені згідно з волею пограничної людности;
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б) що для забезпеченя того є необхідно, щоби були допу
щені на мирову конференцію крім представників воюючих
держав і представники тих народів, на території яких відбуваєть ся війна, в тім і України.

Яко додаток до 4 резолюції першого дня приймаєть ся:
Зїзд визнає необхідним, щоби в тих країнах федератив
ної Російської Републики, в яких український нарід складає
меньшість людностй, українському народови були забезпе
чені права меньшости на таких же умовах, на яких на Україні
забезпечують ся права меньшости не-Українцїв.
Перед занритєм Зїзду принято слідуючі резолюції:

1. Український Національний Зїзд протестує проти претенсій на землі* не-польські, заявлені тимчасовою польською
Державною Радою в деклярації на заклик Тимчасового Уря
ду російського до зєднаня польського народу з вільною ро
сійською державою.
2. Український Національний Зїзд, вислухавши заяви і
конкретні предложеня українських делегатів армії і фльоти,
поручає Центральній Раді ті конкретні домаганя подати Тим
часовому Урядови.
3. Український Національний Зїзд ухвалив післати привитаня Українцям на фронт.
4. Український Національний Зїзд поручає Центральній
Раді' взяти, яко мога скорше, інїціятиву союза тих народів
Росії, які домагають ся, як і Українці, національно-територіяльної автономії на демократичних підставах у Федеративній
Російській Републицї.
5. Український Національний Зїзд ухвалює поручити Цен
тральній Раді' зорганізувати зі своїх делегатів і представників
національних меньшостий комітет для виробленя проекту ав
тономного статута України. Сей статут має бути предложений для затвердженя конґресови України, зорганізованому
так, щоб він висловлював волю людностй сеї території Украї
ни. Санкція автономного устрою України признаєть ся, згідно
з резолюцією попередних днів, за Установчими Зборами.
6. Український Національний Зїзд, вислухавши передані
йому зі зборів Селянської Спілки резолюції щодо заборони
продажи і закладу землї і лісів, а також довгочасової аренди земель, винищуваня лїсів, продажи, закладу та довгочасо
вої аренди скарбів підземних (угля, руди та инших — по
становляє передати їх Центральній Раді для відповідної за
яви Тимчасовому Урядови.

На тім зїздї уложено цілий плян орґанїзації Україн
ської Центральної Ради, яка складаєть ся зі 160 до 200
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людий і становить певного рода сталий національний
конґрес-парлямент. Коли телєґрами з Лондону чи Пєтроґраду часто згадують про рішеня або жаданя „україн
ського конґресу”, то треба під тим розуміти хиба Укра
їнську Центральну Раду, яка безвпинно відбуває свої
засїданя в Києві і забирає голос в усіх біжучих справах.
Виконуючим орґаном є екзекутива Центральної Ради,
зложена з 20 осіб, з котрих В особи становлять президію.
Склад екзекутиви (Комітету Центральної Ради) осьтакий: М. Грушевський, голова; В. Винниченко і С. бфремів, заступники голови; Барановський, Бойко, О’КонорВілїнська, Веселовський, Запорожець, Коваль, Колос,
Крижановський, Мирна, Нїковський (заступник Шульгин), Одинець, Прокопович, Стасюк, Старицька-Черняхівська, Садовський, Л. Чикаленко і Христюк, члени.
По сім першім національнім зїздї відбували ся даль
ше ріжні зїзди, а неначе завершенєм їх був другий все
український національний зїзд в Києві в днях 19. до
21. цьвітня, на якім конкретно обговорено автономію
України і її обсяг ще перед скликанєм всеросійських
установчих зборів; при сій нагоді принято резолюцію, що
Україна повинна бути репрезентована на мировій кон
ференції.
Під впливом загального відродженя прийшло до го
лосу також українське війско. Численні наради в арміях
дали почин до конґресу українських війскових делєґатів у Києві (19. до 21. мая), який ухвалив зажадати від
провізоричного правительства, щоби воно проголосило
принцип національної і територіяльної автономії Укра
їни. На тім конґресї зорґанїзовано Українську війскову
Раду, якої представник має входити в склад Централь
ної Ради.
З хвилею створеня національно-політичного тіла і
відданя йому повновласти в народній роботі, Україна
починає поважно брати ся до створеня своєї державности. Українська Центральна Рада починає подрібні пе
реговори з російським правительствож, яке, підбадьорене
російськими націоналістами і кадетами, ставить ся не
прихильно до українських домагань.
Наслідком сього Українська Центральна Рада скли
кала Український Конґрес на день 23. і 24. червня, на
якім запало рішене установити своє власне правительdigitized by SVOBODA
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ство, але не зривати з Росією. Рівночасно з тим конґресом відбув ся другий український війсковий зїзд (24.
і 25. червня) мимо заборони російського правительства.
Зїзд остро виступив проти російського тимчасового пра
вите льства, а навіть зажадав від Української Централь
ної Ради проголошеня независимости України. Мимо
сього до зірваня з Росією не прийшло. Конґрес видав

Володимир Винниченко.

тоді' маніфест до цілого народу одобрений також війскоВИМ З'ЇЗДОМ;

Маніфест звучить:
УНЇВЕРЗАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ.
До українського народу на Україні і поза Україною.

Народе український! Народе селян, робітників і працю
ючого люду!
Волею своєю Ти поставив нас, Українську Центральну
Раду, на сторожі своїх прав: вольностий української землї.
Наикрасші Твої сини, виборні люди від сїл, від фабрик, від
салдатських казарм, від всіх громад і товариств українських,
вибрали нас, Українську Національну Раду, і сказали нам
стояти за ті права і вольности.
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Твої, Народе, виборні люди заявили свою волю так:
„Най буде Україна свобідна, не відриваючи ся від всеї
Росії, не зриваючи зносин з російською державою. Най укра
їнський нарід має на своїй землі право сам розпоряджати
своїм житєм. Най порядок і лад на Україні дасть вибраний
всенародним, рівним, безпосередним і тайним голосованєм
всенародний український сойм. Всі закони, котрі мають по
будувати той лад серед нас, на Вкраїні, має видавати лише
наш український сойм. А ті закони, котрі мають установляти
порядок по всій російській державі, мають бути видавані в
російськім парляментї.
„Ніхто красше від нас не може знати, чого нам треба і
які закони для нас є найліпші. Ніхто красше від наших селян
не може знати, як розпоряджати ся своєю землею, і тому ми
бажаємо, щоби після того, як по всій Росії буде забрана на
народну власність вся земля дїдичівська, державна, царська,
монастирська й инша, коли російські установчі збори вида
дуть про се закон, право розпоряджуваня нашими україн
ськими землями і право користувати ся ними належить нам
самим, нашому українському соймови”.
Так сказали по всій землі українські люди.
Сказавши так, вони вибрали зпоміж себе нас, Українську
Центральну Раду, і казали нам стояти на чолі нашого народу,
стояти за його права і будувати новий лад свобідної автоно
мії України.
,
І ми, Українська Центральна Рада, сповнили бажане сво
го народу, взяли на себе тяжкий тягар будованя нового житя
і приступили до сеї великої працї.
Ми сподївали ся, що центральне російське правительство
простягне до нас в тій роботі свою руку, що в згоді з ним
ми, Українська Центральна Рада, потрафимо дати устрій на
шій землі. Але тимчасове російське правительство відкинуло
всі наші домаганя, відтрутило простягнену руку українського
народу. Ми післали до Пєтроґраду своїх делегатів, щоби во
ни представили російському тимчасовому правительству на
ші домаганя, а головнїйші наші домаганя були такі:
1. Щоби російське правительство публичним осібним ак
том заявило, що воно не стоїть проти національної свободи
України, проти права нашого народу на автономію.
2. Щоби центральне російське правительство у всїх спра
вах, відносячих ся до України, мало при собі нашого комісаря для українських справ.
3. Щоби місцева власть на Україні була обєднана одним
представителем від центрального російського правительства,
т. є. вибраним нами комісарем на Вкраїні.
4. Щоби певна часть гроший, котру збираєть ся до дер
жавної каси від нашого народу, була віддана нам, представителям того народу, на його національно-культурні цїли.
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Всї ті наші домаганя центральне російське правительство
відкинуло. Воно не хотіло сказати, чи воно признає нашому
народови право на автономію, право самому розпоряджати
своїм житєм. Воно відмовило нам відповіди та відослало нас
до будучих всеросійських установчих зборів.
Центральне російське правительство не хотіло мати при
собі нашого комісаря, не хотіло разом з нами будувати но
вий лад. Таксамо не хотіло признати комісаря для всеї Украї
ни, щоби ми могли разом з ними вести наш край до нового
порядку.

Київ ізза Днїпра.

І гроші, які збираєть ся з нашої землі, воно не схотіло
звернути на потреби нашої школи, просьвіти і організації.
І тепер, Народе український, нас примусили творити свою
долю. Ми не можемо допустити наш край до безпорядку й
упадку.
Коли тимчасове російське правительство не може вести
порядку у нас і стати з нами для більшої праці, то ми самі,
як воно не хоче приступити до нас, повинні взяти її на себе.
Се наш обовязок перед нашим краєм і перед тими народами,
що жиють на нашій землі.
І тому ми, Українська Центральна Рада, видаємо отсей
унїверзал до всього народу і заявляємо, що від нинї будемо
творити наше жктє.
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Тому най кождий член нашої нації, кождий горожанин
села або міста, знає від нині, що настав час великої роботи.
Від сього часу кожде село, кожда волость, кожда упра
ва, повітова чи земська, котрі стоять за інтереси українсько
го народу, повинні мати найтїснїйші організаційні зносини з
Центральною Радою.
Там, де з якихнебудь причин адмінїстраційна власть опинила ся в руках людий, ворожих українству, приходить ся
нашим горожанам приступити до широкої і впертої органі
зації і осьвідомленя народу і після того вибрати наново адмі
ністрацію.
По містах в тих місцевостях, де українське населене жие
вкупі з иншими національностями, припоручаємо нашим го
рожанам безпроволочно увійти в контакт і згоду з демокра
тіями тих народів і вкупі з ними приступити до підготованя
нового, правильного житя.
Центральна Рада висловлює надїю, що народи не-українські, котрі жиють на нашій землі, також будуть дбати за по
рядок і спокій в нашім краю і в отсей тяжкий час загально
державного перестрою дружно з нами приступлять до робо
ти над організацією автономії України.
А коли ми зробимо ту підготовлюючу організаційну ро
боту, то ми скличемо представителїв від всіх народів україн
ської землі і виробимо для неї закони — ті закони, той весь
устрій, котрий і ми підготовляємо для всеросійських установ
чих зборів. Збори мають затвердити їх яко свій закон.
Український Народе! Перед Твоїм виборчим органом —
Українською Центральною Радою — стоїть велика, висока
стіна, котру вона мусить знести. Щоби вивести свій нарід на
шлях свободи, треба сил. Для того треба сильних, сьмілих
рук, треба великої працї, а для успішности сеї роботи треба
передівсїм великих средств (гроший). В сей час український
нарід віддав всі свої средства у всеросійську центральну ка
су. А сам не мав, та й тепер не має від неї того, що повинен
за те мати.
І тому ми, Українська Центральна Рада, взиваємо всіх
зорганізованих горожан сіл і міст і всі українські громадян
ські управи й' інституції від 1. липня наложити на населене
осібний податок на рідну справу і точно, безпроволочно і
правильно пересилати його до каси Центральної Української
Ради.
Український Народе! В твоїх руках Твоя доля. В сю труд
ну хвилю всеросійського перестрою і перемін докажи своїм
однодушним і державним умом, що Ти, нарід хліборобів, мо
жеш гордо і достойно стати в ряд з кождим зорганізованим
державним ладом, як рівний з рівними.
Видано в Києві, дня 10. (23. н. ст.) червня 1917 року.
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Сейчас опісля, бо вже дня 80. червня, проголосила
Українська Центральна Рада автономію України, не оглядаючи ся на тимчасове російське правительство. Вже
дня 8. липня проголосила Центральна Рада також укра
їнський кабінет міністрів; між иншими утворено також
Еласне міністерство війни і міністерство заграничних
справ.
Щойно тепер побачило російське правительство, що
Україна не жартує і тому сейчас вислало з Пєтроґраду

Київ, де був старий город.

комісію до Києва на переговори з Українською Централь
ною Радою. В склад комісії увійшли міністри Церетелї
й Терещенко. Сї, коли переконали ся про настрій населеня на Україні і завважали, що Українська Централь
на Рада предложила їм готовий ультимат — деклярацію
в справі автономії України — підписали сю деклярацію
(14! липня 1917 р.) і обіцяли проголосити її публично
по своїм повороті' до Пєтроґраду. Сей спосіб полагоджена
української автономії зі сторони комісії викликав крізу
в російськім кабінеті міністрів-; кадети виступили зовсім
з кабінету і тому деклярацію в справі автономії України
4
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проголошено значно пізнїйше, бо аж дня 1. серпня 1917
p., про що сповістило українське пресове бюро в Петроґрадї редакцію „Свободи” дня 3. серпня. Український
кабінет міністрів названо головним секретаріятом і його
затвердило російське правительство 18. серпня 1917.
В склад першого українського правительства увійшли:
Винниченко — гіредсїдатель і головний секретар внутрішних справ; Христюк — державний секретар; Барановський — фінансовий секр.; Єфремів — секр. для
заграничних справ; Стасюк — секр. для поживи; Мартос
— секр. для хліборобства; Петлюра — секр. війни; Садовсьний — секр. судівництва. Українська Центральна
Рада покликала окремого міністра для жидівських справ.
6 се перший випадок в історії, що якась держава узнає
Жидів за нарід.
Які відносини панують під пору між українським
і російським правительством, годі мати ясне понятє; на
основі дотепер (1. вересня) наспівших вістий, треба
заключати, що російське правительство не може ще по
годити ся з гадкою про автономію України і все ще мішаєть ся до внутрішних справ українського народу, а
се викликає знова негодованє в українськім правительстві. Се було також мабуть причиною, що головний секретаріят України проголосив свою резиґнацію.
Дальший хід подій треба слідити з ґазет.
Дня 1. вересня 1917.

Др. С. Демидчун.
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Сава Чернецький.

Братяп-борцлн на Україні'.
Боріте ся, доборитесь,
Виборите волю;
Поліпшите України
Нещасную долю;
Розкуєте стару Неньку
З тяженьких кайданів,
Потїшите у могилї
Преславних гетьманів,
Звеселите степи любі
І Днїпро і кручі,

І спогади привернете
Славні та блискучі.
Боріте ся, доборитесь!
Ми духом із Вами,
Й можемо се доказати
Щирими дїлами.
Нема більше перепони —
Тирана лихого;
В братній згодї і любови
Докажемо много.

Чоловік і культура.
На деннім порядку важні питаня. Між иншими чує
мо на кождім кроці слово „культура” . Кажемо: культур
ний чоловік, культурний нарід, культурна держава, куль
турне. людство. Кождий говорить, що війна се варварство,
отже некультурність, але рівночасно обі воюючі сторони
голосять перед „культурним” сьвітом, що вони воюють
в обороні культури. Треба хоч коротко сю справу розі
брати.
Культура є се плекане усього гарного, величного,
доброго, — розвиване добрих прикмет. Чим більше про-

сьвічений чоловік, тим більше він розумієть ся на красі,
на добрих і злих сторонах людського житя. А що загалом
між людьми ми завважуємо стремлїнє до поправи істнуючого ладу, тому загально говорить ся, що просьвічений
чоловік е рівночасно культурним чоловіком. І тому зви
чайно само образованє уважають за культуру. Тимчасом
не все так буває. Бо культура не є тесаме, що образованє.
Образованє (наука, просьвіта) є се побільшуване
знаня і скріплюване умових сил. Тому, що між культу

рою і образованєм є деколи велика ріжниця, тому також
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бувають випадки, що образований чоловік буває некуль
турним; головно морально упавші люди скріпляють часто
своє знане на се, щоби заспокоювати свої особисті інте
реси і забаганки зі шкодою для людства і для культури.
Люди від найдавнїйших часів
щоби вгамувати свої дикі пориви. І

стреміли до сього,

з часом дійсно люд
ство дуже ублагороднило ся. Ся благородність так вже
приняла ся, що кождий чоловік приходить вже на сьвіт
з добрими прикметами. Протягом одного людського віку
розвивають ся добрі стремлїня щораз то більше і тому
кожде поколїнє стає доскональшим. Так, на приклад, ко
ли ми читаємо поезії Гомера з девятого столїтя перед
Христом, то вичитуємо там, що великі мужі, бесідники,
полководці, а навіть самі королі сварили ся межи собою
так, як нинї хиба допікають собі пяні уличники. А пре
цінь нині, коли є які незгоди, чи непорозуміня, то вони
відбувають ся вже дуже чемними, хоч деколи рішучими
словами.
Одним з перестарілих способів полагоджуваня спорів
є війна. Коли однак візьмемо під розвагу причини давнїйших воєн, а теперішних, то і в тім варварстві догля
немо поступ культури. Давнїйше війна була звичайним
явищем і вибухала нераз ізза особистих причин, як на
приклад: один володар обидив другого при бенкеті, одна
королева сказала про другу, що вона негарна, ба навіть
нераз королівський посол посварив ся на польованю з
другим послом — і се вже була достаточна причина до
різні людий. Нині війна належить вже до виїмків, а її
причини мусять мати глибшу основу, хоч часом на позір
виглядає справа инакше. І сей воєнний „поступ” треба
приписати розвиткови культури.
Н а основі культури витворено т. зв. міжнародне пра

Всі культурні народи шукали спільних засад, після
котрих можна би рішати непорозуміня і спори, які му
сять час. від часу виринати межи всїми народами. По
довгих конференціях, нарадах, пробах прийшли до заключеня, що спільні засади, зрозумілі і приняті всїми
культурними народами, містять ся в христіянській науці,
і тому христіянську науку принято за підставу при рішаню спорів та установленю засад поступованя і пожитя народів. І тому христіянську релігію уважають нинї
во.

за признаку культури.
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Не лише народи яко цілість поступили в культурі,
але кождий чоловік поодиноко стремить до досконалости.
На підставі сього стремлїня чоловік виробив собі певні
форми пожитя з другими людьми, і сі форми е приняті
нині в цілім сьвітї. Ми завважуємо, що люди, стрічаючи
ся з собою, поздоровляють один другого. Істнують вже
також певні правила поздоровленя. Таксамо розмова між
людьми відбуваєть ся на підставі певних засад: наперед
говорить один, опісля другий і не вільно перебивати 4 0 -

Печерська Лавра і печерські оселї в Києві.

ловікови в бесіді- Коли двох людий є иншої думки, то
один другого переконує аргументами, зовсім спокійно,
без крику, без погроз; загалом один стараєть ся не робити
ніякої прикрости другому. Коли навіть трафить ся, що
мимоволі двох культурних людий попаде в спір, то сей
спір не рішають вже оба противники межи собою, але
удають ся о рішене спору до третих, безсторонних осіб,
инакше кажучи, вони шукають суду.
Витворено також окремі звичаї поведеня в домашнім
житю, на улици, в церкві, на зборах, нарадах, мітінґах,
вічах, представленях і т. п. Всюди панує засада: не чини
другому, що тобі не миле, противно, старай ся як найdigitized by SVOBODA
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більше догодити другому. 6 се засади і правила чемности.
Чим більше чоловік культурний, тим він чемнїйший. Брак
чемности вважаеть ся між людьми за брак культури. За
галом культурного чоловіка пізнати на кождім кроцї по
його поведеню з другими людьми.

Василь Чайченко.

Д о ^ а р о д т т -.
Були ті часи, як тобі я до ніг,
Убогий народе, схиляв ся,
І в думах улюблених чистих моїх
У днї ті щасливії мрій молодих
Менї вбожеством ти здавав ся.
Любив я тебе почуванєм палким,
Бажав я на тебе робити
І працї віддавсь цїлим серцем моїм
І тільки для тебе й тобою самим
Хотїв я і на сьвітї жити.

На працю мою ти з невірством гля[ДЇв,
Мов бачив нещирі заміри.
І поглядом иншим я глянув тодї
На тебе, народе коханий,
І зникли рожевих тих мрій і слїди,
Неначе від сонечка краплі* з води,—
Ти знову менї був незнаний.

Алеж я не кидав і дапї робить,
Робив, бо якіїсь надії
І певна надїя у мене була,
На те, що розрада тяжка ся на
Що ти привитаєш, народе,
[мить,
Ту душу, що тільки тобою й жила, Що знову у згодї ми будемо жить,
Що в мріях у сяйво тебе повила,
Були ще хоч трохи у мрії.
Й зазнаєм братньої ми згоди.
Чим більше і важше невтомно робив,
Але я побачив не те, чого ждав, Чим більш віддававсь я роботі,
Тим більше менї все твій образ яІ що сподівавсь, що побачу,
[снїв
Бо той ідеал ти що дня зневажав,
І в потї чола я того зрозумів,
Який я у мріях собі малював,
Хто сам працювать звик у потї.
Мав инший ти звичай і вдачу.
Чи той, — я спитав ся —
кому
Замісць ідеалу я вздрів на селї
[засягти
Зубожений люд занімілий,
Ти дав і культури, й осьвіти,
Темнота й незгода у нашій землї,
Братав ся з тобою, схотїв принести
Здавало ся, скрізь панували й жили
Тобі свого сьвітла у темні хати,
І люд той безщасний гнітили...
Щоб міг ти свій шлях зрозуміть?
Чи я працювати для тебе не вмів, Нї! Здавна хто сьвітло в руках своЧи ти не діймав менї віри,
[їх мав —
Та вкупі зі мною ти йти не схотїв, Не йшов він до тебе сьвітити,
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І той тільки в хату до тебе вступив, Тепер, після всїх, що дурить тебе
[йшли,
Що заздро по працю твою посягав
Як друзїв ти міг розпізнати?
І вмів тебе тільки гнїтити.
І я се зрозумів. І ваганя і страх —
Не дивнож, що темрява— доля твоя, Все зникло і знов до роботи
Що, темними йдучи лїсами,
Іду я, і певний лежить менї шлях,
Я силу новую почув у руках,
Забув навіть власне твоє ти імя,
Щоб зло і темноту бороти.
Забув, що істнує з народів сїмя,
Що рівний ти в нїй із братами.

І вже, чи дійду до своєї мети,
Чи зломаний вмру серед шляху;
Як міг ти, пригнічений вниз до
Але не покину до неї іти,
[землї,
За правду, за волю все зможу знеНедавний ще раб в своїй хатї
[сти —
І наймит часами на власній рілї,
І жити, і вмерти без страху!...

ІРРЕДЕНТА.
Коли ми з одушевленем читаємо про епохальні події
на російській Україні, то мимоволі усуваєть ся австрій
ська Україна на дальший плян. Щойно по близшій застанові відчує кождий синівське чувство любови до сьо
го клаптика української землі.
Се випливає вже зі самої ролі, яку відограла в за
гально-українськім житю Галичина і Буковина. Коли
російська Україна столїтями стогнала в царськім ярмі,
не могучи навіть зібрати своїх сил до активної боротьби
за волю, то якраз галицьким і буковинським Українцям
пощастило ся завдяки ріжним обставинам хоч в части
розсадити тюрму і станути до працї. І саме тут на про
тязі' яких 50 літ переховувало ся всьо українське житє;
тут друкували ся українські видавництва, тут серед не
звичайно тяжких відносин привчили ся Українці' прак
тичної роботи і тут саме витворив ся і скристалізував
ся ясно національно-політичний ідеал: Самостійна укра
їнська держава.

І ся колиска українського руху остаєть ся дальше
в чужім ярмі, підчас коли російська Україна от-от стане
самостійною републикою. І тому в сторону австрійської
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України все - будуть звертати ся Українці' зі синівським
чувством пошани і любови і ніколи не забудуть на се,
чим вона для нас була, а чим е тепер.
Певно випадало би перейти хоч коротко історію
змагань австрійських Українцїв за останні часи. Але
про се ми маємо лише дуже скупі вісти, на основі яких
дасть ся відтворити ледви загальний образ.
Коли з початком війни Українці надїяли ся великих
здобутків для себе через евентуальну побіду австрій
ських війск, то скоро можна було завважати, що наші

Соборна церква св. Софії в Києві в XI. столїтю.

надїї були передчасні. Тому, що під Австрією опинила
ся значна часть польських земель, польський нарід на
брав такого значіня в Австрії, що знівечив всякі вигля
ди на яке-таке сповнене українських домагань. Навпаки,
появили ся страшні ластівки: В Холмщинї і в инших занятих австрійсько-німецькими війсками українських зем
лях почала ся система польщеня, а Українцям ледви з
трудом вдало ся виєднати дозвіл від війскових властий
на закладанє там приватних українських шкіл. Всюди
Поляки робили великанські трудности, маючи в своїх
руках вцлив на адміністрацію. Вершком насьмішки ав
стрійського уряду над Українцями було проголошене утвореня польської держави, до якої по всякій правдо
подібності! мала припасти також Холмщина, а рівночас
но з утворенєм польського корлївства появила ся дня
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5. падолиста 1916 року постанова цїсаря Франца Йосифа І., силою котрої заповіджено, що Галичина має одер
жати повну автономію. Се — серед даних відносин —
не могло означати нічого иншого, як віддане українсько
го населеня на поталу Полякам.
Сей факт скріпив відпорність і завзяте австрійських
Українців. Під проводом Загальної Української Ради ста
нув весь нарід як найрішучійше проти нового замаху.

Останки „Золотих воріт” в Києві.

Мимо воєнного стану ніхто не настрашив вся, але всі
однодушно стали домагати ся цілковитого розділу Гали
чини на часть польську й українську і злуки всіх укра
їнських земель під австрійським панованєм в одну укра
їнську автономну провінцію. Ся рішуча постанова, в
якій помагали також і американські Українці під прово
дом „Української Ради в Америці” зробила своє. Ав
стрійське правительство мусїло зложити Українцям за
яву, що без їх згоди справа Галичини не буде рішена.
І хоч як опісля Поляки напирали, хоч як правительство
старало ся крутити і зломити дану Українцям обіцянку,
то Український парляментарний посольський Клюб так
пильнує справи на кождім кроцї, що австрійське пра
вительство ніяк не всилї зломити даного приреченя. Мі
ністерства падали одно по другім, хотіли навіть імену
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вати одного Українця міністром -— все те ніяк не впли
нуло на зміну українського становища. Дня 10. мая 1917
р. уплинув реченець, в котрім мала Галичина дістати
автономію, але нічого не рішено. На першім засїданю
австрійського парляменту (дня 31. мая 1917 р.) поста
вив посол Петрушевич домагане злуки українських зе
мель в австрійській державі, а вже незабавом, мабуть
під впливом прдїй на російській Україні', появили ся телєґрафічні звістки (80. липня 1917 p.), що Австрія має
перетворити ся на державу автономних країв, а серед них
має бути утворена Галицько-Волинська провінція, зло
жена зі східної Галичини і північно-західної части Бу
ковини. Се означало би, що Українці' дістають сповнене
своїх домагань.
Час від часу доходять скупі вісти про заспокоєне
дрібнїйших українських потреб, а то: українізація шкіль
ництва, заповідженє заложеня українського університету
у Львові, перенесене адмінїстраційних урядників Укра
їнців зі західної Галичини до східної і т. п. Се вказує,
що Українці' мимо дуже тяжкого політичного положеня
в Австрії здобувають поволи ґрунт під ногами.
Якнебудь станеть ся з Галичиною і Буковиною, то
ми мусимо все тямити на те, що у східній Галичині буде
кипіти безнастанна боротьба з польською нахабностию
і тому обовязком Українців на цілім сьвітї є помогти на
шим братям в їх розпучливій боротьбі. А найліпшою помочию буде складанє щедрих жертв на українські на
родні цїли в Галичині'. Сього ми ніколи не сьміємо забу
вати, бо Галичина все буде для нас тим, чим була, а то
колискою української ірреденти.

АФОРИЗМИ.
Свобода — се право кождого чоловіка робити се, що
йому подобаєть ся, одначе без шкоди для других.
Чим висше становище чоловіка, тим він повинен бу
ти скромнїйпшй.
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Марко Скритий.

ПОВЕРТАЙ..
Повертай в рідний край
На луг-ниви свої,
Де лишив щастє-рай
І літа молоді.
Повертай в сторону,
Де цьвіт-рожа цвила;
Будуй хату нову,
Бо старої нема.
Повертай на луги,
Де будучність твоя;
Там тебе ждуть други
В боротьбі за житя.
Ставай в ряд під прапор
І гартуй меч у бій;

Руйнуй злиднї-роздор...
Ти сильний, друже мій.
Тебе збить не здола
Навіть рвуча вода,
Бо сильна грудь твоя,
Бо ще юні літа.
Покидай чужий край —
Він не рідний тобі;
О нїм більш не думай,
Не думай, друже, нї...
Повертай в рідний край,
Бо там кров є твоя...
Бо там рідний ручай,
Твоя рідна земля...

Приязнь між народами.
(За Віктором Гіґо).

Представмо собі, що чотириста літ тому назад якийсь
далеко наперед предвиджуючий пророк відважив ся був
предсказати всім провінціям, які входять в склад Франції,
що колись прийде день, в котрім вони не будуть більше
воювати зі собою. Допустім, що він говорив так:
„Ви будете мати ще богато спорів до полагодженя,
богато справ до упорядкованя, богато трудностий до розвязаня; але чи ви знаєте, що виберете на місце узброєних людий, замісць кінноти, піхоти, гармат, мечів і копій?
„Замісць усіх тих воєнних строїв ви вщберете малу
деревляну коробку, яку ви назвете скринькою до голосованя, а з неї вийде — що, думаєте, вийде з неї?... Зі
бране, збори, котрими ви всі будете жити; збори, які бу
дуть душею всього; се буде найвисша народна рада,
яка буде рішати, судити, полагоджувати всьо; ж а скаже
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до кождого: „Тут є границя твого права, а тут починаеть
ся твій обовязок: зложи оруже!”
„І в тім дни ви всї будете мати одну думку, спільні
справи, спільну долю; ви обіймете друг друга і пізнаєте
один другого як дїтий з тоїсамої крови і з тогосамого
роду; того дня ви вже не будете ворожими племенами,
але будете народом; ви вже не будете чистими Бурґундцями, Нормандцями, Бретонцями, Провансальцями — ні,

Дніпрова круча коло Києва.

ви будете творити Францію! Ви не будете вже більше
взивати до війни; ви будете взивати до цивілізації”
Коли би в тих часах, про котрі я згадую, хтось був
уяшв таких слів, то всі люди були би закричали: „Що
за мрії! Що за забаганки! Як мало сей претенсіональний пророк є обзнакомлений з людською вдачею!” А пре
цінь часи минали й минали, а ми бачимо, що мрії вже
сповнили ся.
Коли так, то тепер ми, що тут разом зійшли ся, ска
жім до Франції, Анґлїї, Еспанїї, Італії, Росії: „Прийде
день, коли також з ваших рук упадуть мечі, за які ви
вхопили. Прийде день, в котрім війна буде здавати ся
неможливостию і буде дійсно неможливою межи Парижем
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і Лондоном, межи Петроґрадом і Берліном, як вже не
можливою є тепер межи француськими містами Руен і
Аміен, або межи Бостоном і Філядельфією в Америцї.
„Прийде день, в котрім ти, Франціє, Росіє, Італіє,
Анґл'іє, Німеччино, — ви всі держави Европи, без утра
ти ваших виразних ріжниць та без втрати ваших слав
них особливостий, зтопите ся в одну висшу цілість та
створите одно європейське збратане, подібно, як Hop-

Днїпро коло Кременчука.

мандія, Бретонїя, Бурґундія і Провансія злили ся разом
в одну Францію. Прийде день, коли то одиноким полем
бою буде ринок, отворений для торговлї, та _ум, отворений для нових думок. Прийде день, коли кулі і стріли
будуть заступлені голосами, загальним голосованєм на
родів, одного великого пануючого сенату.
І не потрібно чекати на сей день аж чотириста літ.
Ми жиємо в часах, коли часто один рік вистарчає на
діло одного столїтя.
Допустім, що народи Европи, замісць недовіряти
один другому, завидувати і ненавидіти один другого,
стануть скоро приятелями; допустім, що вони скажуть,
що заки вони були Французами, Анґлїйцями, Німцями,
вони вже були людьми; колиж народи творять держави,
то людство творить родину. Допустім, що величезні суми
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гроша, видавані на удержане армій, будуть уживані на
піддержане взаїмного довіря. Допустім, що сї мілїони,
витрачувані на ненависть, обернеть ся на привернене
любови, на мир, замісць на війну; дасть ся на працю, на
образоване, на промисл, на торговлю, на мореплавство,
на хліборобство, на знане, на штуку.
Коли би сї великанські суми видавано в сей спосіб,
чи ви знаете, що сталоб ся? Вигляд сьвіта цілковито змі
нив би ся. Вузкі смуги землі між близкими водами були
би перекопані; зелїзницї покрили би густою сїтию цілий
сьвіт; торговельна фльота земської кулї зросла би сто
кратно. Не було би ніде пустарів, ні мочарів. Міста
повстали би там, де тепер е пустиня. Азію позискано би
для культури; Африку зроблено би пригожою для житя
людий; достаток випливав би з кождого кутика, з кождої
земної жили за людським дотиком, як колись било живе
жерело зі скали під ударом палиці Мойсея.

Василь ІДурат.

В похід на Жовті Води.
Вже зняв ся наш стяг і несеть ся як страх
Новим шляхом свободи.
А з брязку стремен бє голос оден:
В похід на Жовті Води!
З нас мирний був люд, що зривав ся із пут
Хиба до свого Бога.
Та бачить сам Бог, що досить нам трівог —
Тепер Ляхам трівога!
Н а нашій земли ми рабами були,
Були волами в плузї;
Аж в наших руках плуг розприс ся на прах —
Тепер ко.нець нарузі!
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Днесь берло чуже ми замінимо вже
Своєю булавою.
Хто більше нас всїх натерпівсь від чужих,
Той нас веде до бою.
З могильних задум прокидаєть ся шум
Весняної погоди.
Степ кинув ся в рух, бє луною в округ:
В похід на Жовті Води!
Не наш був покіс, що від наших впав кіс,
І днесь не наш він буде.
Та вже у наш сьвіт не внесе єзуїт
Безкарних слів облуди.
Не наш був і бір, що ждав наших сокир,
І днесь він панським бором.
Та вже нам жінок, та вже нам дочок
Не вкине пан у сором.
Як зьвір наш топір, а коса як оса,
Як смерть їхнї удари.
Коб тільки огнї запалали значні,
А дим заступить хмари.
Вже зняв ся наш стяг і несеть ся як страх
Новим шляхом свободи.
Брати вже нас ждуть. В дорогу-ж у путь!
В похід на Жовті Води!

АФОРИЗМИ.
Чим довше люди жиють, тим більше розуміють се,
що їх житє лише тодї правдиве і щасливе, коли вони
признають єдність з тим духом, який жие у всїх людях.
Коли хочеш жити з чоловіком, думай про се, що те
бе лучить з ним, а не про се, що тебе ріжнить від нього.
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З ЧАСІВ РУЇНИ НА ЕМ ІГРА Ц ІЇ.
Бувають в житю народу хвилї, коли всі ґрупи зій
дуть ся разом і працюють після своїх найліпших сил у
стремлїню до ясно означеної мети. Кожда сьвідома оди
ниця стараєть ся по змозі прийти в поміч у спільних
змаганях. Се є сьвітлі моменти в історії народу.
Українська еміґрація в Америці, яка становить ча
стину 40-мілїонового народу, опинила ся підчас війни
яко замкнена маленька цілість для самої себе. Всякі зно
сини з рідним краєм були або незвичайно обмежені, або
й цілковито перервані. Мимо сього були хвилї, коли сї
вигнанці' з рідного краю вміли згуртувати ся разом в тій
сьвідомости, що вони спільною й однодушною працею
приносять ратунок поневоленій Вітчинї.
Одним з таких ясних моментів української еміґрації
було скликане Українського Сойму до Ню Йорку в дни
ЗО. жовтня 1915 року. На сей час вдало ся приєднати до
спільної працї всї ґрупи, які інтересували ся народним
житєм. На Соймі вибрано Загальний Український Ко
мітет, який опісля перетворив ся в законне товариство:
Федерація Українців у Злучених Державах. Після ба
жань усіх ґруп Федерація мала займити ся передівсїм
справами старого краю, себто стреміти до визволу укра
їнських земель з чужого ярма.
Зда'єть ся, що сей ясний момент в житю української
еміґрації скінчив ся таки зі Соймом. Вже в який тиждень
по Соймі дали ся чути наріканя на брак роботи зі сто
рони вибраного комітету, а се знова спричинило цілко
витий упадок духа. Коли безсторонно судити сю прояву,
то треба зазначити, що між американськими Українцями
був і є брак одиниць, котрі мали би відповідне вишко
лене та досьвід у веденю таких народних справ, які саме
виринали. Припадкова поява Мирослава Сїчинського, ославленого героя українського народу, спричинила се,
що в його руки дістав ся провід усеї народної політики.
Такий припадковий збіг обставин не міг ворожити
нічого доброго. Сїчинський був молоденький чоловік, ціл
ком необізнаний з практичним народним житєм, запа
лений фанатик теоретичного соціялїзму, нетолєрантний
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до всяких инших переконань. Побут у вязницї лишив на
нїм пятно недовірчивости. І сї його хиби були головною
причиною застою в роботї. З початку старали ся деякі
члени виділу Федерації впливати на напрям і спосіб
народної роботи; коли однак переконали ся, що се лише
шкодить справі, бо Сїчинський не тільки що їх за се
зневажає, але ще й робить наперекір, тодї віддали вони
всю керму Сїчинському, який, розумієть ся, не міг ні
чого сам зробити. Наслідком сього протягом падолиста
і грудня 1915 р. аж до марта 1916 р. не проявляла Феде-

Остров Чортомлик, де була Сїч.

рація ніякої важнїйшої роботи. За той час відбув Сїчин
ський ледви кілька віч та зроблено приготованя до уложеня статута Федерації.
Само неробство є вже нещастєм для народу. Люди,,
які не роблять нічого, учать ся робити зло. Таке стало
ся і тут. Появили ся сплетнї, взаїмне недовірє, наріканя.
Небогато бракувало до отвертої боротьби — сталої при
знаки української еміґрації. Мимо сього якось лагодили
ся непорозуміня. Щойно коли з кінцем марта 1916 року
появив ся в Ню Йорку приятель М. Сїчинського, Микола
Цеглинський, який представив себе делєґатом ґрупи
5
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швайцарських Українців, почала ся крамола, якої ще
дотепер не було на еміґрації. Вже на першім своїм вічу
1. цьвітня в Ню Йорку представив Цеглинський головних
провідників в старім краю яко збиранину запроданців,
що очевидно викликало негодоване межи зрілою частию
української еміґрації. Се негодоване виявило ся в пресї,
головно в „Свободі” , а за те Цеглинський, а за ним Со
чинський і Ревюк почали безпощадно нищити всіх сторонників „Свободи” і Українського Народного Союза.
Назва „зрадники”, „австрійські аґенти”, „запроданці” на
адресу головного уряду У. Н. Союза і редакторів „Сво
боди” була одиноким арґументом в устах несовісних ві
чевих референтів. Коли хто з боку придивляв ся сїй бі
шеній кампанії, той мусів набрати вражіня, що тут му
сить ся мати до діла зі зорґанїзованою скритою горсткою
ворогів українського народу, котрі на спосіб російських
провокаторів представляли всіх щирих Українців зрад
никами народу.
Щоби хоч трохи припинити сю руйнуючу роботу,
зажадав головний уряд Українського Народного Союза
скликаня засїданя Федерації. Хоч як сього не хотів Сїчинський, то мимо того, під загрозою відповідних консеквенцій зі* сторони У. Н. Союза, зїхав ся виділ Федера
ції на засїданє дня 21. липня 1916 р. На тім засїданю
обговорено ріжні біжучі справи, причім виявило ся, що
всілякі каригідні злочинні клевети, кидані на адресу ре
дакції „Свободи”, д-ра С. Демидчука і головного уряду
У. Н. Союза були зовсім виссані з пальця. На засїданю
вибрано секретарем Федерації М. Сочинського.
Мимо сього напасти на народний табор не устали.
Навпаки, вони ще скріпили ся. Не лишало ся отже нічого
иншого щирим патріотам, як полишити Сїчинського, Цеглинського і їх товаришів їх власній долї під проводом
Ардана, і виступити з Федерації, яка лише вязала руки
головному урядови У. Н. Союза в народній роботі.
Дня 2. падолиста 1916 р. вислав головний уряд У.
Н. Союза письмо до голови Федерації, д-ра В. Сїменовича в Шікаґо, з поданєм причин, чому У. Н. Союз
мусить виступити з Федерації. Сей лист поданий понизше
дослівно, яко історичний документ. Ось він:
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До Хвального Видїлу Федерації Українців

у Злучених Державах,

на

руки голови Д-ра В. Сїменовича.
Джерзи Сіти, Н. Дж., 2. падолиста 1916.

Поважаний Пане Предсїдатель!
На річнім засїданю головного уряду Українського Народного Со
юза, котре відбуло ся в днях 9. до 11. жовтня 1916 p., переведено
ухвалу в справі станові ща Українського Народного Союза супроти
Федерації Українців у Злучених Державах і поручено її виконане
головному екзекутивному комітетови Українського Народного’ Союза.
Головний екзекутивний комітет на своїм засїданю, котре відбуло
ся дня 1. падолиста 1916 р. порішив з днем сеї ухвали відкликати
представителїв Українського Народного Союза і виступити з Федерації
Українців у Злучених Державах з отсих причин:
Федерація Українців не сповнила головних ухвал Українського
Сойму, котрий відбув ся в жовтни 1915 p., помимо кількаразових до
магань представителїв Українського Народного Союза.
Деякі члени Видїлу Федерації Українців старали ся використо
вувати своє становище для партійних, а навіть особистих цілий.
Значна часть членів Видїлу Федерації Українців відносила ся
неприхильно і ворожо до Українського Народного Союза, до його
урядового орґану „Свободи55, а також до поодиноких головних уряд
ників, користаючи зі своїх становищ, які занимали у Федерації Українцїв.
В склад Екзекутиви Федерації Українців втягнено п. Миколу
Цеглинського, котрий приїхав до Злучених Держав і представив себе
делеґатом якоїсь ґрупи Українців у НІрайцарії, але доси яко такий
не вилєґітимував ся. Головний уряд Українського Народного Союза
має однак вісти, на підставі котрих показуєть ся, що п. Микола
Цеглинський не є тим чоловіком, за якого себе тут представляє.
На підставі дотеперішного досьвіду головний екзекутивний ко
мітет Українського Народного Союза, прийшовши до переконаня, що
дальші пересправи між Українським Народним Союзом а Федерацією
не принесуть ніякого успіху і відносини не дадуть ся поправити,
приняв повисше наведену постанову, не хотячи брати на себе відвічальности за роботу Федерації Українців.
За Головний Екзекутивний Комітет Українського Народного Союза:

Д.

Капітула,

предс.,

Мих. Угорчак, . рек. секр.
(Печатка).

Сейчас по оголошеню сього листа в ч. 184. „Свобо
ди” (з дня 7. падолиста 1916), скріпили ся напасти зга
даної трійки на весь народний табор. Ся маленька горстка
людий зовсім не оказувала хочби найменьших скрупулів.
Коли би можна згадати тут про напасти розбійників в бі
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лий день на спокійних подорожних, то се було би ще
слабе порівнане...
Неначе камінь спав зі серця всім щирим і чесним
Українцям, коли „Свобода” умотивувала причини виступленя з Федерації,, а рівночасно пороблено пригото
вана до заложеня народної політичної орґанїзації, „Укра
їнської Ради” Ті, що наслідком нелюдських і безпід
ставних напастий не могли ніяк іти з Федерацією, знай-

Українське село над Днїпром.

шли тепер певного рода прибіжшце і орґанїзацію для
хосенної працї.
Напасти оставших при Федерації одиниць ведуть
ся і до нині (1. вересня 1917), а причина їх стала ясно
звісна щойно тодї, коли в 25. числі канадійського „Ро
бочого Народа (з 27. червня 1917) появила ся надіслана
зі Швайцарії вістка, що по занятю Галичини російськими
війсками в 1914 р. Микола Цеглинський і ще якась „одна
ґрупа швайцарських Українцїв” вислала до царя через
міністра царського двора, Фредерікса, слідуючу телєґраму:
В імени одної ґрупи Українцїв, зібраних у Швайцарії, котрі по
кладають довіре в будучність і шляхотні декларації царського уряду,
я прошу Вашу Ексцелєнцію зложити у ніг Царського Величества вирази
нашої глибокої подяки і нашої непохитної вірности.
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Щойно ся телеґрама отворила докладно очи навіть
невірним Томам, яка то рука кермувала ділом нищеня
українського руху в Америці'.
Треба однак зазначити, що горстка збаламучених
людий, яка прилягла в добрій вірі до швайцарського „делеґата”, так далеко затратила почуте основних понять
чесности, що й дальше сіє терор і доконуе розпочату
руїну частини українського громадянства. Час панованя
і проводу царських провокаторів — се найстрашнїйпшй
час, який пережила дотепер українська еміґрація. Для
піддвигненя із занепаду треба буде богато енергії й часу.

Одарка Романова.

Л еґеііда.
У пустельника питає хлопець: „Що менї робить,
Щоб у сьвітї без печалі мені можна було жить?”
„Бачиш, сину, там могили, гробовище все в хрестах,—
Ось іди та лай сих мертвих, віджени від себе страх”.
Лаяв хлопець, лаяв добре, аж язик вже заболів,
Тай вернув ся до монаха: „Я зробив, як ти велїв”.
„Що-ж мерці тобі казали?” — старець хлопця поспитав.
„Як один усі мовчали” — старцю хлопець відказав.
„Ну, іди тепер, мій сину, та пічни їх вихвалять”.
Хлопець ходить та все хвалить; мертвяки усе мовчать.
„Що, хвалив?”—питає старець.—„Вже й не знаю, як хвалить”.
— „Що-ж мерці тобі казали?” — „Тихо скрізь, усе мовчить”.
— „Як пічнуть тебе хвалити люди або дорікать,
Треба, сину, тобі мертвих сих скорійше споминать”.
Ся легенда научила, що менї тодї робить,
Як за працю будуть лаять, або знов пічнуть хвалить.

<т qm
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ.
.3 розвоєм народного житя зростають і національні
потреби. Тому крайна була пора заложити в Америці на
ціональну політичну орґанїзацію. Перший почин до сього
діла дала конвенція Українського Народного Союза в
Бофало 15. вересня 1914 p., покликуючи до житя „Укра
їнську Народну Раду” . Ся орґанїзація опирала ся передівсїм на членах У Н. Союза, а инші ґрупи не при-

»

Українське село в Чернигівщинї.

стали до неї, тимбільше, що за почином бл. п. єпископа
Ортинського заложено у Філядельфії дня 8. грудня 1914
р. „Руську Раду” . Коли зібрав ся всеукраїнський Сойм
в Ню Йорку дня ЗО. жовтня 1915 p., тоді створено за
гально-національну політичну орґанїзацію — „Федера
цію Українців у Злучених Державах” Наслідком сього,
що в згаданій орґанїзації взяли верх люди противні українському націоналїзмови і тому почали безпощадну
боротьбу зі всїми щирими Українцями, рішив У. Н. Союз,
який увійшов був у звязь Федерації, виступити з неї.
Дотичну ухвалу переведено на засїданю цілого голов
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ного уряду дня 11. жовтня 1916 р. Рівночасно відбув ся
в Ню Йорку дня 10. жовтня 1916 р. зїзд українського
духовенства, на якім то зїздї ухвалено між инпшм слі
дуючу резолюцію:
З огляду на те, що теперішне політичне положене вимагає зеднаня всіх народних сил до поважної і солідної праці, а Федерація Укра
їнців у Злучених Державах веде вузко-партійну політику, ворожу
Церкві і народови, загальний зїзд українських сьвящеників рішив
оснувати Українську Раду в Америці.

В тій цїли вибрано комітет з пятьох членів, котрий
порозумів ся з головним урядом Українського Народно
го Союза і Згоди Братств (з Олифанту). На першім
спільнім засїданю дня 1. падолиста 1916 р. порішено
заснувати загально-національну орґанїзацію під назвою
„Українська Рада” Цїлию її мало бути продовжати ту
роботу, до якої дав почин Український Сойм. Тоді ви
брано спільний комітет з 9 людий, а в нїм були репре
зентовані: комітет сьвящеників, Український Народний
Союз, Провидїнє і Згода Братств. Відповідна відозва сьо
го комітету появила ся дня 5. грудня, а перші загальні
збори „Української Ради” відбули ся дня 25. і 26. груд
ня 1916 р. в НнгЙорку.
Нхґ'зборах явили ся делєґати грецько-католицької
діецезії, Українського Народного Союза, Провидїня і
Згоди Братств. До екзекутивного комітету зістали вибра
ні: о. Володимир Довгович, предсїдатель; Дмитро Капітула і Петро Кирилюк, заступники предсїдателя; о. Евстахій Сидоряк, секретар фінансовий; Григорій Заячківський, секретар рекордовий; Константан Кирчів, касіер;
о. Александер Павляк, о. Володимир Держирука і Семен
Ядловський, виділові. До контрольної комісії війшли:
Андрій Гавриляк, Іван Боросєвич і Андрій Савка.
На зборах переведено богато корисних ухвал, а найважнїйшою з них, бо на часі, було завізване всіх місце
вих орґанїзацій в Америці вислати дня 14. січня 1917
р. до австрійської і німецької амбасади у Вашінґтонї про
тести проти наміреного влученя східної Галичини до поль
ського королівства.
Сї протести внесено дійсно від яких 800 товариств,
а кромі сього головний виділ „Української Ради” внїс
від себе дня 10. січня 1917 р. обширно умотивований
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меморіял до обох амбасад. Обі амбасади відповіли, що
телеграфічно повідомили свої правительства про про
тест Українців. Дня 25. січня 1917 р. прийшли урядові
телєґрами з Берліна, що справу Галичини полагодить ся
аж по війні'.
Діяльність „Української Ради” обіймає всі біжучі
справи української еміґрації і справи українського на
роду взагалі, а засїданя відбувають ся доволі часто, пі
сля потреби, найменьше однак раз на місяць.

Українське село в Полтавщині.

Успіх праці „Української Ради” є очевидний, бо
під її проводом станули всі чесні національно осьвідомлені одиниці, дарма, що зі сторони Сочинського і Ардана пійшли і йдуть не лише погрози, але клевети і прості
уличні напасти. Будучність орґанїзації залежить від роботячости і скількости солідних одиниць в роботі.
При „Українській Раді” істнують слідуючі фонди:
Народний фонд — на адміністрацію і видавничу ді
яльність „Укр. Ради”
Фонд вдів і сиріт — яко жертв війни в старім краю.
Фонд засланих на Сибір.
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Фонд Січових Стрільців.
Фонд ім. Івана Франка.

Викази жертводавців і гроші посилаєте ся на адресу:
Е. Sydoriak, 42 V an Buren St., Passaic, N. J.
Чеки і моніордери випису еть ся на імя касі ера: „U krai
nian A lliance” , К . Kirczow treas., Jersey City, N. J.,
а висилаеть ся до о. Сидоряка. В той спосіб гроші стоять
під управою двох людий, що дає найліпшу запоруку со
вісної господарки.
Е єу .

Борис Грінченко.

ВОРОГАМ.
Ви сподівали ся, ждали:
„Ось вони, ось упадуть,
Силу ми їх вже зломали,
Голосу їх вже не чуть!”
Ждали ви змоги —>ногами
Всіх нас в пилу затоптать,
Змоги — догани словами
Мертвих борців обсипать.
Все, що зробить ви хотіли,
Ще як бороли ся ми, —
Все ви тоді вже зробили:
Трупи не встануть німі.
Тільки даремно ви ждали:
Падать не думали ми, —

Сил наших ще не зломали
Горе і мука тюрми.
Ні, не умре наше діло,
Діло всіх чесних борців:
Най умирає се тіло, —
Жити-ме дух, як і жив!
Ось де всі наші надїї,
Віра й надїї міцні!
Деж ваші муки страшнії?
Ми не злякаємось, нї!
Хто-б не поляг з нас у полі, —
Виграти справу не вам!
Покиж — до бою! Ніколи
Не подамось ворогам!
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Матеріяльна поміч рідному кравви.
Відколи Українці поселили ся в Америці, відтоді'
посилають жертви на ріжні патріотичні цїли в старім
краю. Поклики до збірок подавала звичайно „Свобода”
і вона також займала ся виказом жертв та відсиланєм їх
на призначену ціль. Годі обчислити навіть в приближеню
суму патріотичних збірок.
Нема найменьшого сумніву, що жертводавці мають
як найщирійші наміри, нести поміч кому треба. Але від
недавна почали виходити на верх дуже сумні прояви.
Збірками жертв займали ся часто одиниці, а навіть і орґанїзації не задля самої справи, але тому, щоби або са
мим щось при тім зискати, або щоби при помочи збірок
дійти до зовсім ИНІІІИХ цілий.
, Така дуже сумна подія склала ся при найважнїйшій
збірці жертв на поміч потерпівшим у війні Українцям,
підчас „Українського Дня” в Америці.
На перших загальних зборах „Української Ради” в
Ню Йорку дня 26. грудня 1916 р. ухвалено таке внесене:
„Щоби „Українська Рада” удала ся до президента
Злучених Держав з просьбою о назначене „Українсько
го Дня” в Америці, в якім то дни збирано би на Укра
їнців, потерпівших у війні, жертви в цілих Злучених
Державах”
„Українська Рада”, зглядно тимчасовий комітет про
сив ще передтим адміністратора грецько-католицької дієцезії, о. Петра Понятишина, щоби він заняв ся сею
справою. Дійсно, >о. Понятишин заняв ся як найщирійше „Українським Днем” при помочи дієцезального адвоката, п. Кернса. Коли оба вони явили ся перший раз
в тій цїли у Вашінґтонї дня 4. січня 1917 р. та старали
ся о авдієнцію у президента під проводом посла Геміля,
довідали ся в секретаріятї Білого Дому, що саме перед
годиною була вже якась „руська депутація” Пізнїйше з
українських ґазет вийшло на яву, що то Федерація, аби
перехитрити „Українську Раду” , вислала свою депутацію
до президента з просьбою о назначене „Українського
Дня” Тільки було всеї роботи Федерації в справі „виєдdigitized by SVOBODA
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наня” „Українського Дня”. Сей крок зовсім не осягнув
своєї цї'ли, бо був хибний.
0. Понятишин довідав ся в секретаріаті' Білого До
му, що „Український День” залежить виключно від
спільної ухвали обох палат конґресу і на сю дорогу звер
нув ся о. Понятишин при помочи п. Кернса. По числен
них заходах і по побореню тяжких перешкод перейшла
відповідна резолюція в сенаті дня 7. лютого 1917 р.
Справу реферував сенатор Лодж з Масачусетс. В палаті

Український степ.

послів, по попередній невдачі 24. січня, перепер резо
люцію посол Геміль дня 22. лютого, а вже дня 2. марта
1917 р. президент Америки, Вудров Вілсон, підписав
резолюцію і видав дня 16. марта 1916 р. слідуючу проклямацію:
ПРОКЛЯМАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА ВІЛСОНА В СПРАВІ
„УКРАЇНСЬКОГО ДНЯ”.
Зваживши, що 2. марта 1917 р. я одобрив Спільну Резолю
цію Конґресу Злучених Держав Америки, яка звучить як
слідує:
„Позаяк в краях, положених у східній части Европи, на
теренї руйнуючої війни, є найменьше один мілїон Русинів
(Українців) в страшенній потребі поживи, одїня і захисту; і
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„Позаяк сотки тисяч з тих людий були приневолені опу
стити свої доми і своє майно, а будучи позбавленими всякої
нагоди постарати ся хоч би о свої найконечнїйші потреби,
мусїли зносити недуги, голод і невисказані терпіня; і
„Позаяк населене Злучених Держав, довідавши ся зі
смутком про се страшне положене великого числа своїх ближних, відкликало ся як найщедрійше на зазив людяности о по
міч, коли лише такий зазив до нього доходив: Длятого не
хай буде
„ПОСТАНОВЛЕНО СЕНАТОМ І ПАЛАТОЮ ПОСЛІВ
ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ АМЕРИКИ, ЗІБРАНИХ НА КОНГРЕСІ,
що з огляду на горе, нужду і недостаток, які сї люди зносять,
просить ся уклінно Президента Злучених Держав назначити
і установити день, в якім горожани сього краю можуть дати
вираз свого співчутя жертвами на фонди, які тепер збира
ють ся на підмогу Русинів (Українців) у воюючих державах”.
А ПОЗАЯК я маю певність, що населене Злучених Дер
жав не відкаже своєї помочи тим людям, яких навістила вій
на, голод і пошести;
Отже я, Вудров Вілсон, Президент Злучених Держав, згід
но з бажанєм Конгресу Злучених Держав назначую і прого
лошую 21. цьвітня 1917 р. яко день, в якім населене Злучених
Держав може складати такі жертви, які вважає за відповідні
для помочи навіщеним Русинам (Українцям) у воюючих дер
жавах.
Жертви можна висилати до Американського Червоного
Хреста, Вашінґтон, Д. К., який займеть ся відповідним їх
розділом.
В ДОКАЗ СЬОГО мій власноручний підпис і печатка Злу
чених Держав.
Дано в місті' Вашінґтонї дня 16. марта року божого 1917,
а року независимости Злучених Держав сто сорок першого.
(ПЕЧАТКА)
ВУДРОВ ВІЛСОН.
Через Президента:
РОБЕРТ ЛЕНСІНҐ,
Секретар заграничних справ.

З проголошенєм прокламації зі сторони президента
„Український День” перейшов усі' законні вимоги. Сама
прокламація е для нас, Українців, дуже цінним доку
ментом. Звісно, що наші політичні противники, Москалї,
а деколи й Поляки, кидали перед цілим культурним сьвітом клевету, наче би ми не були народом, лише прищіп
кою польського або московського народу. А тут, всу
переч усім затіям наших ворогів, конґрес і президент
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Злучених Держав узнають істноване самостійного укра
їнського народу і назначують день 21. цьвітня для публичних збірок на поміч потерпівшим у війнї Українцям!
Се є найбільший здобуток української еміґрації за часів
перших 80 літ!
Ніяк не можна замовчати на сім місци такої болю
чої справи, ізза якої неодин щирий Українець зі слаб
шими нервами може збожеволіти. Коли Федерація про
тягом цілого півтора року свого істнованя не хотіла за-

Ріка Донець.

няти ся „Українським Днем” і коли її конкуренційна
депутація у президента оказала ся безцільною, почав І.
Ардан і М. Сїчинський таку безвстидну кампанію проти
„Української Ради” і о. Понятишина, що той час буде
во віки тяжіти на тих обох людях найчорнїйшим пятном.
Коли мимо сього вдало ся виєднати „Український День”,
тоді' Федерація створила зовсім окремий комітет для збі
рок підчас „Українського Дня” . Так отже в найважнїиший історичний момент на еміґрації довершено найчорнїйшого вчинку розбитя українського народу.
По горячкових приготованях зі сторони „Україн
ської Ради” і федераційного комітету прийшов день 21.
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цьвітня. Того дня американські міста зароіли ся від укра
їнських дівочих строїв, лент, відзнак і пушок.
Наші сили невеликі в Америці. Дотого ми ще були
розбиті на два ворожі табори. Як на такі сумні відно
сини, сума збірок була зовсім показна, бо до каси „Української Ради” через банк Federal T ru st Company

Краєвид над горішним бігом Кубанї.

в Нюарку вплинуло $52.246.60, а Федерація, захопивши
більші міста, зібрала $82.217.87.
„Українська Рада” вислала 100.000 рублів на поміч
жертвам війни, Українцям в Росії, на руки професора
Михайла Грушевського. Дальші збірки на жертви війни
ще не замкнені. На них все е час і пора, бо голодних все
є досить.
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Володимир Сиротенко.

Б У Р Я
Сердито носила ся буря шалена
І грізнеє небо чорніло.
Замовкла в ту пору левада зелена
І поле пусте оніміло.
Косар втихомиривсь, сховав ся чабан,
Затихли плугаторські співи,
І сумним зробив ся покинений лан,
В журбі хвилювали ся ниви...
Страшенно довкола у хмарах кипучих
Щораз миготіло, тріщало...
І бішеним вітром у лїсї дрімучім
Високії сосни ломало.
Не здеркгли Г-ля сади плодовиті
ї бу^еіо їх пок.;:ушло;
Пірвало пахучії, пишнії квіти
И зливою руїни їх змило.
Але тая лютая буря минула
І яснеє сонечко гріє;
Весна благодати свої розвернула
І трудовник знова радіє.
І знов залишали ся ниви красою,
Ожили пошарпані квіти
І все, потолочене бу ЄЮ злою,
Знова обновилось, щоб жити.
Ні
Отак над Вкраїною буря лютує,
Залила ся Ненька сльозами,
Стогне від болів, поради не чує
І гине в неволї віками.
Кістьми полягли її вірнії дїти
На страшному полю без слави...
Зівяли, осипались пишнії квіти,
Остались руїни кроваві!
Але оживе ще поранена мати,
Скріпить ся, розвіє темряву,
І щастє загляне у ріднії хати
На радість її і на славу.
Як степ віковічний, як спілії ниви
Красують ся, сонцем огріті,
Отак запанують веселі й щасливі
її приголублені дїти.
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Не роби сього.
Ніколи не заглядай другому через плече, коли він
читає, або пише.
Не дотикай нікого, щоби звернути його увагу. Го
вори до нього.
Не переборщуй; не показуй пальцем на другого.
Не відповідай на питаня, котрі підчас загальної роз
мови в товаристві поставлено до кого иншого.
Не оказуй страху, нетерпеливости або зворушеня,
коли станеть ся який випадок.
Ніколи не виходи з дому серед гнїву.
Не карай дитини за промах, який ти сам звичайно
робиш.
Не сьмій ся з нещастя других.
Ніколи не обіцюй, коли знаєш, що не додержиш
слова.
Не входи зі стуком до кімнати; замикай' все двері
за собою.
Ніколи не читай листів писаних до кого иншого,
анї не отвирай листів, не до тебе адресованих.
Не питай анї дитини анї слуги про фамілїйні справи
свої, чи чужі.
Не приставай зі злим товариством. Шукай за до
брими людьми, або обходи ся сам.
Ніколи не забудь дати чемну відповідь на питане.
Не роби нікому заводу в довірю до тебе.
Ніколи не забувай сповнити роботу, припоручену
тобі твоїми приятелями. Не будь забудьком взагалі.
Не забудь уклонити ся загально всім гостям, коли
входиш в товариство.
Не виходи з кімнати з плечима оберненими до то
вариства.
Не привикай говорити неправду. Коли ти говориш
правду, то люди будуть до тебе відносити ся з довірєм.
Ніколи не відмовляй, коли хто оправдуєть ся перед
тобою.
Не напастуй ніколи, коли хтось звертаеть ся до тебе
з просьбою.
Не страш нікого легкодушно.
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Не занедбуй час від часу відвідати своїх приятелів,
або хоч написати до них.
Не надій ся відплати, коли даєш дарунок, або робиш
добре діло.
Ніколи не будь нечемним супроти женщин.

Володимир Сиротенко.

Я ЖДАВ.
Під листєм пахучим, у гаю дрімучім
Лиш я одинокий стояв:
На тиху розмову, на хвилю любови
Тебе, моя рибонько, ждав.
Стояв я без руху та все тільки слухав —
Чи вийшла ти з хати, чи нї...
Як північ настала і півнї співали,
Аж сумно зробилось менї.
Давно спочивало, солодким сном спало
Утомлене наше село;
Садок біля хати і верби кудлаті
І все нїби спати лягло.
Лиш сторож лїкиво і без перериву
Співав, кругом церкви йдучи,
Та ще не вмовкали, над яром гукали.
Мов відьму лякали, сичі.
А місячок вільно, ясно і прихильно,
Пливучи, на землю дививсь;
Зіроньки сіяли, котились, дріжали,
І вітер лиш-лиш шевеливсь, —
З зеленого поля він ледви поволи
Пахучим теплом подував
І з сьвіженьким листом, зеленим та чистим,
Неначе про щось розмовляв.
Та нічка чудова, коли я з любови
До ранку тебе ожидав,
Така була чиста, така серебриста,
Що гай весь, здавалось, сіяв.
Тодї якась сила невдержно манила
До щастя, любови і слїз...
Було всюди мило... А серденько млїло
І сумно здавало ся скрізь.
Якусь невимовну і жалощів повну
Чула душа ваготу...
І я одинокий під гаєм високим
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Простояв всю ніченьку ту.
Чомуж ти, бажана і серцем кохана,
Вийти боялась у той час?
Ми би посиділи і в двох пораділи
І там би ле бачили нас.
Колиж і кохатись, коли й любуватись,
На вічнеє щастє ждучи,
Як не тов добою, коли без спокою
Кричать одні тільки сичі?
Колиж гомоніти і серцем спочити,
Забувши щоденне горе,
Як не тов порою, коли над тобою
Сьвітять і місяць і зорі?

Найболючійше.
(Пише Ф. Е. Кляйншмідт, воєнний кореспондент з армією Гінденбурґа).

Питаєте, який випадок записав ся найглибше в моїй
уяві? На се тяжко відповісти. Пересічний воєнний кореспон
дент рідко коли бачить рішаючу хвилю. Він чекає у воєнній
кватирі на нагоду, коли його раз на місяць відпровадять під
війсковою ескортою до одної або другої части боєвого фрон
ту, де саме бють ся, або здобувають укріпленя. Але звичай
но він приходить на місце тодї, коли вже все скінчене/ Ні
одна держава не дозволяє воєнним кореспондентам перебу
вати на самім фронті тодї, коли ще вислїд не рішений.
Щодо мене то я майже два роки перебував безнастан
но на боєвім фронті, посував ся і зупиняв ся з армією ціл
ком близко російської боєвої лінії, опісля на Балканї та на
італійській границі. Я був сьвідком цілих соток страшних ви
падків. Я приглядав ся .воздушним змаганям, які переходили
мою фантазію. Я навіть сам взносив ся літаком понад війско противників і до мене стріляли з 50 гармат. Я видів на
пади і оборону на багнети. Я навіть фотографував людий, які
вмирали від куль у віддали 20 кроків від моїх ніг.
Яко одну з найбільше драматичних сцен оглядав я ве
лику четверту битву над рікою Ізонцо (Соча). Вона була не
меньше кровава, як битви довкола Вердену, або над рікою
Сомою. Я бачив особисте геройство приятелів і ворогів,
смертельні судороги зьвірят і людий, що їх ледви можна би
описати пером.
Представте собі один випадок: Ми перепливали на чолі
відділу кавалерії через ріку Буг в Росії; ми мали перші увій
ти до Брестя Литовського. Величаве місто з 60-тисячним
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н^еленєм перемінило ся в одно море полуміни; в місті' не
лишило ся анї живої душі. Готелї, приватні доми, купецькі
склади і міські будівлі' — все стояло в огни. Дим перемінив
ясний день на темну ніч. Росіяни, хотячи наслідувати колиш
ню тактику проти Наполєона, опорожнили місто, вигнали
мешканців в глибину Росії, а останний відділ козаків підпа
лив місто в той спосіб, щоби не лишити ворогови нї даху нї
крихти поживи. Горіючі доми неначе благали вас о поміч.
На дорозї межи Брестьом Литовським і Пинском ми
здігнали сих нещасних бездомних людий з їх возами, тягне
ними волами, з їх жінками, дітьми та вюками. Німецька пе-

Скалисте побереже Криму.

редна сторожа стріляла на російську сторожу, а та знова
відстрілювала ся. В середині' межи стрілами находили ся са
ме утікаючі мешканці. Мущини, женщини, старці, діти; люди
і зьвірята — все те творило одну велику масу з кровавих,
покалічених, постріляних тіл. З грудий конаючих доходив
до моїх уший страшний крик: „Боже мой! Боже мой!” Сей
крик буде на віки лящіти в моїй голові. Я бачив одну жінку
з дводневною дитиною. Я бачив також, як зарубано батальон з 857 берсалїєрів (італійських стрільців) на збочу го
ри св. Михайла протягом 35 мінут. Лише 15 з них лишило ся
при'житю і то 8 з них тяжко ранених.
Тккі драматичні сцени лишають ся до смерти в мозку
чоловіка, але вони зображують лише одну, а то страшну
сторону війни.
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Але я бачив також сотки драматичних випадків лагідности, людяности, любови ближнього, а навіть посьвяти.
Я бачив як голодний жовнїр ділив свій хлїб помежи жін
ки і дїти, помагаючи їм у їх нещастю. Жовнїри трактували
неначе своїх товаришів инших жовнірів, які ще перед годиг
ною були їх смертельними ворогами.
Я не говорю про один або два народи, але говорю про
всіх. Европейського жовнїра, з виїмком козаків, дуже зне
важено в наших американських часописях, а головно в кіно
театрах. Протягом двох літ перебував я серед передної сто
рожі, яка увійшла до Тарнова, Білгороду, Брестя Литовсько
го, але я не бачив анї однїсенького випадку, щоби жовнїр
поповнив злочин проти суспільности або людскости.
Найдраматичнїйший випадок з моєї особистої точки по
гляду — який на все лишить ся в моїй памяти — лучив ся
в Тарнові. Росіяни опорожнили місто о 4-тій годині* рано.
В шість годин пізнїйше сімох з нас увійшло до міста на чолї
ескадрони угорських гузарів. Я нераз бачив заворушену товпу підчас гри в пилку (бейсбол), але ніколи не бачив такого
зворушеня, як підчас нашого привіту в Тарнові. Бішена,
.схвильована товпа засипала нас цьвітами. Мій плащ, рукави,
чоботи покрили поцілунками мущини і женщини всіх су
спільних кляс. Ніколи в житю не був я так вирушений з рів
новаги, як саме в тій годині на ринку в Тарнові, серед розгорячкованої, упоєної радостию товпи населеня...

СИРОТА НА ЧУЖИНІ.
Ой не шуми, луже, дібровою дуже,
Не завдавай серцю жалю, бо яв чужім краю.
Ой я в чужім краю, як на пожарині,
Ніхто мене не пригорне при лихій годині!
Ой, роблю-ж я, роблю, робота ні за що.
Люди кажуть і говорять: „Сирота ледащо”.
Сирота втомив ся, на тин похилив ся;
Люди кажуть і говорять: „Він мабуть упив ся”.

Д Ї Т И ,
„У нас нинї була курка на обід! — казав синок богатого
батька. — „А біля наших воріт сонечно сьвітило” — хвалила
ся дитина бідної вдови.
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Епохальна несподіванка.
Від десяток лїт чекало людство на те, коли то най
більша континентальна держава, звісна тюрма народів,
абсолютна Росія, перемінить ся в свобідну країну. Мимо
великих жертв революціонерів, мимо енерґічних проб
ширших гуртків, а навіть змагань усеї російської суспільности, не було виглядів на скоре здійснене тих
мрій. А проте кождий надслухував, чи ось-то в тій хвилї
не чути вже підземного грому, який віщував би страш
ну бурю.
Виступлене Росії у сьвітовій війні 6. серпня 1914
р. віщувало, що якраз се буде тим історичним епо
хальним моментом, який розібе сю тюрму народів. Так
все буває: коли правителі' держави потребують помочи
народу, старають ся йому догодити. Коли знова нарід
іде на війну, щоби класти своє житє в оборонї краю,
то він ма,є відвагу зажадати для себе належних прав.
Але підчас війни звичайно поширюють клич: наперед
побити спільного, зверхного ворога, а щойно потім ро
бити порядки у своїй забезпеченій хатї. Таке перекона
не було також і в Росії. Найліпші знавці' російських від
носин зовсім не сподївали ся перевороту підчас війни.
Граф Ілія Толстой, син великого російського письменника-фільософа, який коротко перед революцією прибув
був до Америки, ще з кінцем лютого 1917 р. сказав на
відчитї в Бруклинї, що Росія щойно по війні пійде до
революції. А вже за 2 тижні' факти показали зовсім що
иншого.
Скоршого ходу річий надїяли ся якраз люди, що
не знали докладно Росії і ніколи в ній не були. Зі самої
обсервації неімовірних подій, які відбували ся в царстві
білого медведя, вони заключали льоґічно, що такий стан
справ не може довго тривати.
А зпоза зелїзного перстеня, яким окружила себе уря
дова Росія, доходили ріжні глухі вісти: що простий
мужик-чернець Распутін став дивним збігом обставин
властивим диктатором Росії, що на його бажане зміня
ють ся міністри майже що тижня, що чесні впливові
люди щезають несподівано з царського двора; писано
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й говорено, що сіть німецької шпіонажі покрила цілу
великанську державу, що тайни ґенерального штабу зра
джують Німеччині' самі міністри війни (Сухомлїнов), а

Замок в Острозі*.

навіть і сама цариця; загально було звісно, що цілі гори
амуніції лежали в Арханґельску і не було як доставити
їх на фронт; що великанська рільнича Росія не має
хліба для своїх жовнірів; що цілі армії російських салдаdigitized by SVOBODA
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тів ішли з простими колами в руках на німецькі 42центиметрові гармати, шукати собі певної смерти.
Наглядні факти показували, що одна армія синів
великанської Росії згинула ціла в ославленім бою коло
Мазурських озер в серпни 1914 p., инша ціла зістала
знищена підчас відвороту з Польщі (серпень 1915 p.),
а ще инша зовсім зістала розбита недавно передтим під
час австрійсько-німецької офензиви над Дунайцем (май
1915 p.), і т. д., і т. д. Такі і тим подібні факти казали
ворожити, що російська суспільність, хоч як здеправована й здеморалізована своїми царями, великими князя
ми і своїм чиновництвом, не пережне спокійно сих уда
рів і в народі мусить спалахнути дух бунту. Великан
на глиняних ногах почав хитати ся. Ніхто однак несцодївав ся, що хвиля заверух така близка...
Коли дня 14. марта в полудневих виданях часописий у Ню Йорку появили ся телеґрами з Берліна, що
на улицях Петроґраду прийшло до революційних розрухів наслідком голоду, то мало хто припускав, що він
читає одну з найважнїйших вісток в історії цілого люд
ства. Щойно на третий день, дня 16. марта, прийшли
вже телеґрами зі самого Петроґраду, які звіщали коротко:
Петроград, 15. марта. — По тридневній боротьбі револю
цію переведено з повним успіхом. В битвах, які відбули ся
на улицях міста, впало около 500 людий. Між убитими має
находити ся також мінїстер внутрішню: справ, Протопопов.
Цар зрік ся престола в користь свого сина. Брат царя, вели
кий князь Михайло, настановлений регентом. Цар утїк був з
Петрограду найперше до Царського Села, а відтак на боєвий
фронт. На чолї революції станула дума. Дума веліла арешту
вати членів кабінету міністрів. Дума покликала до житя но
вий кабінет міністрів, зложений з членів думи. Революція обіймила також другі міста, як Москву, Нижний Новгород,
Харків, Кронштад і т. д.

Сї перші вісти були неначе ясною блнскавквю. Хтонебудь був лише інтересований долею Росії, той ви
шукував найдрібнїйші телеґрафічні звістки і передавав
свої поміченя иншим.
На другий день почали надходити обпшрнїйші теле
ґрами про те, як то війско перейшло на сторону рево
люції, як ловили царя, як приневолили його зречи ся
престола, як опісля великий князь Михайло заявив, що
він прийме керму російської держави лише на підставі
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загального голосованя всього народу, як утворено пер
ше революційне правительство під проводом князя Льво
ва, як опісля і Михайло зрік ся претенеій до престола,
як через те скріпила ся надїя, що Росія стане републикою і т. п. Такі вісти були прямо мріями. Ледви можна
було здати собі ясно справу з того, що ми переживаємо.
Цікавий є документ — акт зреченя престола зі сто
рони царя. Він звучить:

Смотрицький яр коло Камянця.
\

Ми, Николай II., з ласки Бога цар всеї Росії, король Поль
щі, великий князь Фінляндії, і пр., подаємо до відома всїх
наших вірних підданих:
В дни великої боротьби проти ворога, який через три ро
ки старав ся поневолити наш край, Богови подобало ся зісла
ти на Росію новий і болючи допуст. Є небезпека, що вну
трішні заворушеня можуть мати дуже шкідливий вплив на остаточний вислїд війни. Будучність Росії і честь нашої Вітчини вимагають, щоби ЕІйна за всяку цїну була переведена до
успішного кінця. Грізний ворог робить послїдні зусиля, і
зближаєть ся хвиля, коли наші хоробрі війска в злуцї зі слав
ними війсками наших союзників завдадуть ворогови рішаю
чий удар.
Серед тих рішаючих днів в житю Росії думаємо, що наш
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зувати всі свої сили до осягненя скорої побіди. Тому ми, згід
но з державною думою, вважали конечним зречи ся престола
Росії і зложити найвисшу власть. З огляду на те, що ми не
хочемо розлучити ся з нашим улюбленим сином, тому пере
даємо наслїдство престола на нашого брата, великого князя
Михайла Александровича, благословлячи його на престолі
Росії. Ми передаємо власть на нашого брата в повнім порозуміню зі заступниками народу, які засідають в законодатній
палаті’, з незломною присягою в імени нашого улюбленого
краю. Взиваємо всіх вірних синів вітчини, щоби вони спов
нили свій сьвятий обовязок в сїй тяжкій хвилї народного не
щастя і нашому братови та представителям народу помогли
повести Росію дорогою щастя і слави. Нехай Бог помагає Ро
сії. — Николай II.

Революційне правительство, взявши керму в свої
руки, видало сейчас загальні розпорядженя, якими заве
дено загальну амнестію для всіх тих, що допустили ся
політичних і релігійних злочинів; заведено свободу сло
ва і преси, свободу товариств, юній і страйків; знесено
всі товариські, релігійні і національні обмеженя; заповіджено конституційні (установчі) збори, які мають установити режім для нового правительства і т. п.
Годі собі уявити, що діяло ся в тім кипучім кітлї.
Як сотки тисяч сибірських засланців почали вертати ся
на родину, як розкували ся політичні тюрми, як закле
котіло на улицях, на вічах, на мітінґах. Неначе під ударом
чародійної ліски всьо, що ще вчера гнуло спину перед
деспотом, нині гордо піднесло голову. Всякі утопійні
мрії виринули на верх. Кождий думав, що тепер насту
пить здійснене його вимріяного ідеалу: від конституційної
монархії аж до цілковитої анархії. Зачав ся шум, який
грозив цілковитою анархією і в державі і у війску. Жов
ніри перестали слухати своїх старших, декуди вбивали
своїх офіцирів, а утопійні соціялїсти-максималїсти рі
шили ся завести терором свободу на свій лад.
Салдати і робітники вибрали свою раду, яка зі своєї
сторони хотіла диктувати усїй Росії і новому правительству, наслідком чого кождого дня можна було сподївати
ся отвертого конфлікту між революційним правительством і згаданою радою. Члени кабінету міністрів змі
няли ся майже що тижня; не стало в Росії нї авторітету
ні власти, а реакційні елементи кинули ся до працї. Що
йно страх перед поворотом старого режіму охолодив
розгорячковані уми розважнїйших елементів і по довших
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колотнечах згоджено ся утворити коаліційне правительство, зложене з представників усіх партій під проводом
президента міністрів Александра Керенського, якому ухвалено віддати диктатуру (28. липня 1917 p.).
Революційний період в Росії щойно розпочав ся.
Щоби його як слід використати, на се треба цілих літ
часу. Історія не знає наглих скоків, тому й Росія не буде
мабуть виїмком від сього загального правила. Заведене
нового ладу вимагає великих умів і великанських зусиль
цілої суспільности. Коли всї народи Росії схочуть вложити весь засіб своєї енергії у відроджене спільної дер
жави, то справді сьвіт буде міг за кільканайцять літ повеличати ся великим здобутком на дорозі до загального
демократизму.
Саме тепер в Росії розпочала ся основна праця над
цілковитим відродженєм народів і держави. Будучність
покаже, чи суспільність буде мати силу перевести на
собі важну операцію, яка має на цїли уздоровити хорий
народний орґанїзм.

БАТЬКО Й МАТИ.
Та нема др'ева ряснїйшого над дубочка,
Та нема роду ріднїйшого над батечка:
Що дубочка зломлю тай покину,
А батечко умре, — я й загину.
Та нема цьвіту цьвітнїйшого над маківку
Та нема роду ріднїйшого над матїнку:
Що маківку зірву — друга буде,
А матінка умре — я й загину.
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ВОЛОДИМИР НОРОЛЕНКО.

УПАДОК ЦАРСЬКО Ї ВЛАСТИ.
Вступ.
Я жию в Полтаві і тут прийшло ся мені пережити 1905 рік, коли
після народних хвильовань вийшов маніфест про скликане держав
ної думи, і нинїшний 1917 рік, коли прийшли вісти про відреченє царя від престола і в Росії появила ся революція.
Вже в 1905 році я видів, що прості люди, які мало читають
ґазети і не вміють в них до ладу визнати ся, часто зовсім не ро
зуміли, що діяло ся тоді в Росії. Нарід сквапно ловив усякі неясні
і фальшиві слухи і був готовий повірити всяким шептунам. Гово
рили, що у всім винні робітники, підкуплені то Японцями, то Ан
глійцями. Про се приказано було навіть говорити попам по церквах,
але вкінци само правительство приневолене було заперечити ті слухи.
На Україні „заворушеня” приписували Жидам, які буцїмто хочуть
поставити свого царя. Взагалі говорили богато дурниць.
Але в той час многі старали ся пояснити простому народови
вагу доконуваних подій і значінє маніфесту з 17. жовтня 1905 року.
Появило ся богато книжок. Там говорило ся між иншим, що за
ті права, котрі цар приобіцяв у маніфесті, у всіх народів — у одних
раньше, у других пізнїйше — вела ся завзята боротьба, а добувши
їх, жаден нарід на сьвітї їх добровільно не зрікав ся. Таких обіт
ниць народови на вістер давати не можна. Хто сіє вітер, пожне бурю.
І се справдило ся! Цар не додержав обітниць і не хотів у трудну
хвилю володіти разом з виборцями народу, то значить: з державною
думою. Він розпустив думу 11. марта а в кілька днів по тім утра
тив престол.
І знов многі жителі міських окраїн, жителі далеких сїл, осель
і хуторів не знають, о що річ іде, відки то пійшло і куди доведе
Росію. Для них ті події — гейби далека буря: десь-то гремить, десь
блискає і дрожить земля... І прості люди питають ся в трівозї: відки
прийшла та буря? Що стало ся там, у столицях? Чи може край бути
без царя? Хто-ж буде тепер володіти? І знов появляють ся трівожні
поголоски; злі люди зачинають підшептувати злі слова: на сей раз
їм вже тяжко всьо звалювати на самих робітників і Жидів; всї видять, що проти царського правительства підняли ся всї: Генерали,
офіцири, жовніри, робітники, горожани і навіть много царських уряд
ників. За Петроградом пійшла Москва, Київ — за ними вся держава.
Цар, який не додержав обітниць, відходить. Російська держава остаеть
ся і сама бере в руки свою долю.
Я хочу розповісти дальше, як і з чого то пійшло, але тому,
що се почало ся вже давно і має своє корінє в минулім, то нам
треба бодай коротко подивити ся взад.
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Дім Романових. Вал, що відділяв царів від народу. Петро
Великий і Александер II. Народні надїї. Пішоходцї
до царів.
Минуло поверх 300 літ, як в Росії вигас рід Руриковичів. За
конних царів забракло. В Москві запанували Поляки, з котрими Росія
вела тоді війну. Нарід сам мусїв тоді і- боронити державу і стеречи
порядку. Народна міліція покінчила з ворогом, а для домашного ладу
скликано земські збори.
Нарід думав, що тодішнє замішане повстало тільки від того, що
забракло законних царів: настало їх богато і вони иочали суперечки
0 власть. І всі думали, що коли дїдична царська власть вкорінить ся
міцно, тоді всьо буде добре. Тому земські збори вибрали царем Ми
хайла Федоровича, з дому Романових, і від того часу нарід до правлїня не втручав ся, вичікуючи всього від законних царів.
По сто роках опісля шведський динльомат Маріян, який був у
Росії, писав про неї таке:
„Нема в сьвітї стільки невдоволених, що в Росії, де правитель
ство нічогісінько не клоночеть ся про добро народу і де сильні
зовсім безкарно гнетуть бідних і немічних. Невдоволених тьма-тьменна
1 в столицях і в цілій державі, хоч жалі чути лише в бесідах межи
близкими”
В Росії панувала тоді Анна Івановна, а державою кермував її
любимець Бірон. Його иравлїне замітне незвичайною жорстокостию і
несіїравсдливостию. За кожде проти нього слово, за охоту скаржитись,
або за простий роніт, людий замикали в тюрми, мучили, вбивали на
смерть. Нарід голодував, терпів і мовчав.
Маріян говорить, що цариця нічого не знала і — що тим гірше
— не хотіла і не могла знати. Вона була зовсім неприступна для
свого народу. „До неї не доходять жадні скарги. Вона окружила себе
валом”
Се було писане в 1738 році. З тих часів уплило богато води,
але високий вал, ізза якого царів не досягав голос народу, безна
станно окружав престол Романових. Всім те було звісне, а росій
ські письменники богато про се говорили і називали той вал межи
царем а народом „стіною” Та стїна — любимці, авантуристи, при
ятелі, міністри, високі урядники і знатна шляхта.
Простий нарід знав про се і говорив зітхаючи: „До Бога високо,
а до царя далеко!”
Але російський нарід був народом темним і простодушним; та
тарська неволя на довгі часи задержала його просьвіту і державний
розвиток. Він не мав таких інституцій, які мали другі народи. Він не
сьмів контролювати нанованя царів і в нічім їх не винив. У своїх
піснях він називає царів „надїя-цар” і все ждав: чей колись иоявить ся такий цар, який здогадаеть ся розірвати окружаючий його
вал і вийде до всього народу. І тоді для Росії настане щастє. Та надїя
при кождій переміні царя в народі оживала: ось ю й новий цар... той
буде правдивий народний цар, який вислухає голосу свого народу
і буде панувати по правдї... Але мрія про царську правду невпинно
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обманювала. Нового царя окружав скоро тойсам вал. Попередних лю
бимців замінювали новими, але й нові панували по старому.
Правда, вся, навіть темна Росія, знає імена Петра Великого і
Александра II. Петро зрозумів, що Росія не може довше оставати ся
в темноті, і сильною рукою- направив її на дорогу просьвіти. Імя
Александер II. раз на все звязане з визволенем селян від панщини.
Але Петро Великий був чоловік строгий і жорстокий. Не жалу
ючи себе, він не жалував і свого народу. Розкішні будівлі засно
ваної ним нової столиці стоять на кістках десяток тисяч людий

Долина Днїстра коло Раківця.

(Українців), яких він немилосерно зганяв на роботу зі всіх сторін.
Взагалі він підніс Росію яко державу серед инших народів і поло
жив підвалини під просьвіту, але, занятий переважно війнами, для
свого народу він зробив дуже мало.
Александер II. з початку панованя виглядав на правдивого на
родного царя. Він визволив селян, дав Росії нові суди, завів вибор
чі земські і міські інституції. Але він своєї справи до кінця не
довів. Земські інституції він зробив односторонно клясовими з малим
представництвом селян, а в міські думи (управи) попали ся самі
властителі камениць і купці. Потім, в додатку, він сам гейби на
страшив ся того, що зробив. З другої половини свого панованя він
зачав псувати і зменьшувати діла своїх рук. Швидко той вал, про
котрий говорив Маріян, замкнув ся знов і цілковито відділив „царя
освободителя” від його народу.
Не зараз нарід тому повірив. Хто памятає 70-ті і початок 80-тих
років, той знає, яке число селян ішло з просьбами до царя. В народі
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жила віра в царя, який його освободив. Він не хотів повірити, що
того царя на все відділили від народу і що він також сховав ся за
вал. Сі сільські пішоходці цілими гурмами, наче нетлі на огонь лямпи,
або морські птиці на лїхтарню вежі, гнали ся до Петербурга. Там
їх однак недопускали до царської палати, а ловили й етапами від
правляли домів.
Я особисто в своїй молодости стрічав на засланю таких засланих
селян-пішоходцїв. Межи ними був один, Федцр Богдан, селянин з
радомиського повіту, київської Губернії, якому через його хитрість
удало ся прорватись в часі відвідин в Москві і подати до власних
рук царя Александра II. свою просьбу. Нічого з того не вийшло,
а Богдан попав ся на заслане в ліси вятської Губернії. І він мені
говорив:
„Коли я сидів у своїм селі і орав землю, то думав, що весь
добрий нарід сидить дома і спокійно занимаеть ся своїми справами,
а по криміналах сидять тільки самі злі люди. А як пігнали мене за
мою віру в царську правду по криміналах і по етапах, то мені видаеть
ся, що і весь добрий нарід тепер по криміналах і етапах. Кого я тут
не видів: і селян і студентів і робітників і одного члена земської управи. Не злодії вони і не шахраї — як і я не злодій і не шахрай.
Всї хочуть правди, але, видно, її сховали” .
І він вже не вірив у царя. Його слухало ще таких пятьох пішо
ходців і вони також не вірили цареви.
Взагалі тоді зачала ся велика сварка найлучших людий з найлучшим царем з дому Романових. Усім відомо, як нужденно згинув
Александер II. В народі ходили слухи, буцімто його вбили дідичі за
те, що відобрав від них кріпаків. Але се — неправда. В другій по
ловині свого панованя він усунув усїх попередних дорадників, які
з ним працювали над справою освободженя. Вони йому казали, що
не можна задержувати ся на половині дороги, а треба вести діло до
кінця. Але він їх не послухав і нахилив до себе ворогів народного
визволеня, які всїми силами старали ся привернути старий лад. Цар,
зробивши замолоду богато доброго, захотів придержати великий нарід,
який рушив ся до свободи почасти на його поклик. Він загирив богато
добрих людий, які хотіли продовжувати його справу — і сам погиб.
Як би воно не було, він всетаки зробив богато і мимо великих
похибок в другій половині свого панованя його імя раз на все звязане
з визволенєм селян, з новими судами та з виборчими земськими і мі
ськими інституціями.

Александер III.
Син Александра II. зовсім не був до нього подібний. Йому го
ворили, що не можна вже тепер управляти, не знаючи народних по
треб, і що треба скликати виборців від всього народу. Та він послухав
других дорадників, які його переконали, що батько його погиб лише
через те, що дав свободу.
Взагалі Александер III. припустив до себе найгірших і найбільше
зненавиджених дорадників, а сам замкнув ся в ґатчинській палаті,
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показуючи ся рідко навіть до Петербурга, і полишив міністрам волю
нищити всьо добре, що остало ся ще від реформ Александра II. Він
скоротив число виборців від селян в земстві, завів земських началь
ників, погіршив нові суди, роздавав бувшим дідичам і дворянам народ
ні гроші, привернув ганебну тілесну кару для селян і просто нена
видів народну просьвіту. На протоколах він власноручно писав: „Біда
в тім, що селяни віддають свої дїти до Гімназій” Його мінїстер на
родної просьвіти, Делянов, видав чудернацьке розпорядженє, щоби
ґімназіяльне начальство питало учеників — чи богаті їх родичі, чи
мешкають добре і скільки в них слуг. Се тому, щоби не пускати дїтий

Гуцульське село.

бідних до Гімназії і не принимати синів „кухарок і хлопів” А цар
потверджував ті прикази своїми власноручними резолюціями.
Скоро погасла в народі всяка надія на того царя, і навіть пішо
ходці не пробували більше до нього ходити. Він сховав ся від народу
за глухими стінами своїх палат, цікавив ся тільки житем шляхти і
двораків і всіх дивував незнанєм і неувагою до найважнїйших подій
російського житя.
Відомо, напримір, що в 1891— 92 роках в Росії панував великий
голод, якого не було ще від 400 лїт. Вже в два попередні роки був
неврожай, який повторив ся і на третий. В своїй книжці „В голодний
рік” я наводив вислови одного сьвященика про ту страшну нужду.
Він писав: „Яко сьвященик і проповідник євангельської правди, ска
жу таке: Біда йде за бідою; пропали жнива на поли, зігнило зерно під
скибами землі, опустіли шпихлїрі, забракло хліба. Худоба стогне і
гине, вяло ходять стада волів, мучать ся вівці. Мілїони дерев пого
ріло в лісах. Довкруги була огненна стїна і стовпи диму... Чуєть ся
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голос пророка Софонїї: „Всьо знищу з лиця землі, говорить Господь:
знищу людий, худобу і зьвірів, знищу птиці і риби”
І ту велику нужду міністри старали ся скрити, і відмовити народови помочи. Але вибрані люди в земствах заговорили про се одно
голосно, так, що всетаки прийшло ся признати величезну народну
біду, прийшло ся видати богато десяток мілїонів на харч і засїви. Та
се зроблено пізно і богато народу померло з голоду і з недуг.
За голодом прийшла холера. Йшла вона з Персії, прийшлі в Росію
через місто Астрахан і почала поширювати ся горі ріки Волги.
Майже всі ґубернатори були люди до нічого нездалі, мамині синки,
яких поставили не длятого, щоби служити народови, а длятого, щоби
побирати пенсію. Бакинський Губернатор утік від холери в кавкаські
гори. Саратовський, коли нарід почав бурити ся, сховав ся на паро
плав. Та найгірше зі всіх зробив Губернатор астраханський: він післав на море патрульні човни і велів задержувати всі надходячі з
Персії і з кавкаського побереже кораблі та не впускати їх на ріку
Волгу. Притім однак не післав нї солодкої води, нї хлїба. Таким спо
собом на мори здержали до 400 кораблів і поромів зі здоровими і
хорими людьми. Хорі вмирали, а здорові мучили ся зі спраги і голоду;
а помочи нізвідки. Наконець одного дня появив ся на мори (Каспій
ськім) корабель з Астрахану. Всі з надією дивили ся на нього, ду
маючи, що він везе хлїб і воду; та коли пароплав надійшоь близше,
показало ся, що на нїм привезли... трумни!
Се було тільки нездарство і дурнота ґубернїяльного начальства,
але в народі появила ся віра, що се навмисно приказано лікарям лю
дий морити. Коли вкінци не стало змоги держати на мори таку масу
пароплавів і їх впустили на Волгу, то змордовані люди кинули ся горі
рікою і всюди рознесли вістки про свої муки і про гроби замісць
хлїба, Тоді місто за містом почало піднимати холерні бунти. Темний
нарід повірив злющій видумці, буцімто лікарі навмисно, на ириказ
висілої власти, мучать нарід. І ось кинули ся підпалювати шпиталі,
убивати сестри милосердя, фершалів і лікарів, які з нараженем
свого житя працювали на добро народу.
Опісля наступило втихомирюване і воєнні суди над бунтівниками.
При тім в самім Саратові засуджено на смерть поверх 20 л ю д а , вин
них тільки тому, що вони темні. Воєнні суди вияснили ганебне пове
дене Губернаторів і постановили повідомити про се висшу власть.
Видавало ся, що бодай тепер цар довідаєть ся, як попзсали ся
його наставники. Ціла Росія ждала, що надволжанські ґубернатори
пійдуть під суд. Та через кілька днів, навпаки, всі з подивом прочи
тали царські прикази: і бакинський Губернатор, який утїк в гори,
і астраханський, якого розпорядженя викликали бунти, і саратов
ський, що втік на пароплав як послїдний боягуз, так, що ледви його
там знайшли, — всі дістали нагороди. Се показало цілій державі, що
через вал, яким є окружені царі, не продруть ся не тільки тихі прось
би, але навіть грімкі крики і стогнаня народу; цар читав лише брехливі
донесеня міністрів, і після них поступав.
І стало ся якраз, що в той темний час скінчило ся 10 літ панованя від коронації Александра III.; десять літ його нібито „щасли
вого панованя”
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Всі найкрасші люди Росії добре розуміли, яке то є щасте, але
вони мали заткані уста, а державна Росія вся збрехалась і тому зі
всіх усюдів надходили поздоровленя.
В Москву приїхав цар сам, щоби особисто приняти поздоровленя
„первопрестольної столиці” . В домі Генерал-Губернатора зібрали ся
представителї дворянства. Цар вийшов до них і перші слова, якими
він почав свою бесіду, були такі: „Слава Богу, десять лїт минуло
щасливо”
Люди, присутні на тім царськім принятю, розказували, що ті
слова про „щасте” здивували навіть висше дворянство. Присутні

Бубнище (в Бескиді).

переглядали ся: невжеж російський цар уважає за щасте голод, холєру, бунти і убийства своїх підданих?!
На другий день офіціяльні телеграми рознесли ту бесіду царя
на всі сторони російської держави. Читали їх у вимучених голодом
Губерніях, читали їх на Волзї, читали їх всюди, де були письменні
люди по містах і селах. І всі пізнавали, що народна нужда недоступна
для царського уха, що він судить про жите своєї вітчини лише після
донесень двірських і полїційних охран. Ніхто його особисто в його
палаті не зачіпив — значить: Росія щаслива!...

Никола II.
В 1894 році Алексадер III. умер. На трон вступив його син Ни
кола II.
І знов ожили в Росії давні надїї. Говорили, що молодий цар —
чоловік добрий і доброзичливий. Переказували, що він, принимаючи
7
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в дорозі з Криму ріжні депутації, говорив про єдність „зі всїми клясами” і про „всїо російську державу” (а не про одну „шляхту” ).
Дня 27. падолиста молодий цар оженив ся з гессенською принцессою, Нїмкинею. По тій причині знов оповідали, що в Петербурзі
в часі урочистостий не було поліції. Були тільки війска, ріжні жан
дарми і двораки. Се привело нарід до такого запалу, що стрічали і
проводили царя радісними окликами, і він мав нагоду переконати ся,
що російський нарід все ще вірить у царів, і особливі надії покладає
на нього. І та народна надїя хоронила його лучше ніж ряди знена
видженої народом поліції. Хоч і є пословиця: „добра слава лежить,
а зла біжить” , то вона до царів не відносила ся. Про них, що вони
не робилиб, зла правда мовчить, а похвальна брехня поширюєть ся
свобідно. І знова по містах і селах, до найдальших сільських закутин, почала появляти ся надія на царську правду. Оповідали, що
нібито молодий цар ходить по улицях без охрани, вдасть ся в бесіди
з простими людьми і студентами, що він недопустить до того, аби
вал окружив його, як і всіх попередних царів. Балакали про се в
земствах і міських думах.
Земство мало свої клопоти. Земство — інституція загально клясова, і хоч у нїм переважали дворяни й богаті властителі земель, то
були там і селяни і виборці від малих власників. Та земство не мало
такого права, яке мало дворянство — доносити цареви про народні
потреби просто, поминаючи висших урядників. І ось тепер на зем
ських зборах найкрасші земські люди заговорили про ту несправедли
вість і приготовляли ся просити, щоб і їм дали те право.
Перші задумали хлопотати ся про се тверські ґубернїяльні земські
збори. Вони уложили „найпокірнїйшу просьбу” ; її прочитано і принято
зборами, причім проти неї виступило 8 земських начальників. Та
місцевий Губернатор запротестував проти ухвал зборів і просьби до
царя недопустили. Земцї постановили післати просьбу на найвисше
імя через міністра двора, ґр. Воронцова-Дашкова. Але й він не згодив
ся подати її цареви і відповів, що просьба звертаєть ся тому-ж твер
ському ґубернаторови без розгляненя. Загально клясовій інституції
неможливо було добити ся до царя зі скромною просьбою. Всюди по
падала вона на чиновничу стїну. І так молодий цар вже був окружений валом.
Остала ся ще одна надія. В сїчни визначено було принятє депу
тації від всеї землі з поздоровленями з нагоди царського супружества. Земцї постановили при поздоровленю і піднесеню хлїба-соли знов
повторити свої просьби і надії, вже раз списані. Але висше чинов
ництво також приготовлялось і принимало острі кроки. Тоді був ще
живий Побєдоносцев, найлютїйший з дорадників попередного панованя, який і тепер заволодів цілковито новим царем...
Стало се ясним уже в падолисті 1894 року: поліція знова взялась
утихомирювати всякий свобідний рух. Заворушили ся студенти. Всі
говорили про те, що знов розпочались арешти і висилки без суду, —
річи, які вже давно остогидли народови. Але Росія привикла надія
тись, і хоч многі давно вже зрозуміли характер самовласти і сьмілість
над тими надіями, то всеж таки вони жили, а суспільність чогось
вичікувала.
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Дня 1. лютого 1895 року зїхали ся до Петербурга зі всіх сторін
представителі кляс та інституцій і у визначений час появили ся в
царській палаті з хлїбом-солию, з добродушними поздоровленями і
надіями. Всї знали, що та хвиля буде рішаюча, що новий цар скаже
якесь важне, рішаюче слово.
І він його сказав.
О
12-тій годині двері отворились і цар увійшов в салю, заповне
ну двораками та депутатами від кляс і інституцій. Цар був зворуше-

Бувший російський цар,. Николай Романов.

ний і в руках тримав шапку. Поступивши з 20 кроків, він станув
і почав говорити нетвердо, споглядаючи в шапку, де лежала картка
паперу з написаною для нього бесідою. Потім говорили, що ту мову
написав Победоносцев і положив в шапку, щоби молодий цар не по
милив ся. При кінци мови він майже кричав нервовим схвильованим
голосом. І в тім крику молодого царя вся Росія вчула відповідь вис
ілого чиновництва на скромну просьбу, написану тверськими земцями.
Чогож вони просили? О, вони просили небогато! Ось докладний ви
їмок з їх просьби:
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Ваше Імператорське Величество!
В памятні дни початку Вашого служеня російському народови земство витає
Вас поздоровленем вірнопідданчих. Ми живимо надїю, що з висоти трону буде
чутний голос народної нужди... що права будуть виповняти ся безуслівно, як зі
сторони народу так і зі сторони представників власти, бо право повинно стояти
понад всякі случайні погляди представників власти... І наконець: Ми ждемо, Ца
рю, змоги і права для суспільних інституцій висловлювати свою думку в справах,
ЇМ Інтересних, щоби ДО ВИСОТИ TDOHy могли доходити потреби і думки не тільки
одних представителїв адміністрації (то значить чицовництва), але й російського
народу.

І то всьо! От з якими покірними просьбами звертало ся загаль
но клясове земство до царя в 1895 році. Та висші урядники побачили
в тім для себе велику небезпеку. їм не подобало ся, що в просьбі
говорило ся про служенє царя російському народови. Вони вмовляли
в царя, що ціла вітчина повинна служити йому, а не він вітчинї.
Ще гіршим видавало ся їм жадане, щоби вони, урядники, також ви
повняли закони, а вже найгіршим — щоби вибрані люди могли до
носити просто цареви, поминаючи їх, хоч би лише про місцеві сирави.
Се би значило, — думали вони — що стіну усунено і до царя зможе
доходити дійсний голос народу...
І ось старий дворак підшепнув цареви відповідь російському
народови. Бесіду царя надрукували всі ґазети. Він закінчив її так:
„Мені відомо, що в останнім часі розходили ся голоси людий, які переняли ся безумними мріями про участь представників земства у
внутрішній управі. Нехай усї знають, що я... буду обороняти основи
самовласти так твердо, як обороняв її мій незабутої памяти покій
ний батько”
Варта замітити, що тоді ніхто ще на самовласть не нападав і
просьба земства полягала тільки на тім, аби не лиш одні урядники
і дворяни (шляхта) мали право просто звертатись до царя з просьба
ми і жалями.
І
ту покірну мольбу названо „безумною мрією” В сей спосіб
молодий цар заявив цілій Росії, що він далі останеть ся царем одного
тільки дворянства і чиновництва, а голосів уеїх прочих кляс слухати
не хоче.
Вражінє від тої бесіди було таке несподіване, що, підходячи з хлїбом-сілю, один депутат пустив на землю свою тацу. Гурток провід
ників дворянства зараз по принятю поспішив у Казанський собор від
правити богослуженє: Слава Богу, всьо буде по старому. І той цар
буде наш.
Та се був тільки гурток. Всї земцї, люди навіть красші від дво
рян, відходили з царського принятя з горем в серци і з обидою в ду
ші. І по цілім Петербурзі, а за ним по всій Росії розійшла ся вістка
про се, як російський цар приняв своїх підданих, котрі підносили
йому хлїб-сіль, і як він, гейби ученик, вичитував з картки те, що
йому написав злий дух царських палат — Побєдоносцев. Значить:
конець надіям, конець всяким мріям! Росії було сказано отверто, що
її надїї на царя — се тільки мрія, а притім мрія безумна, про що
давно вже знали ті, котрі бороли ся з самовластию, і ті, котрі відві
дували тюрми і засланя.
Тепер до них прилучило ся богато людий, які ще доси вірили
в стару байку. Я жив тоді над Волгою, де є богато старообрядовцїв
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(релігійна секта), людий очитаних у св. Письмі. І один з них, зга
дуючи біблійне оповідане про Ровоама, говорив серед публики на
пароплаві:
„Тепер російський нарід скаже так, як Ізраільтяни говорили
Ровоамови: Нема нашої долї в домі Романових”
Але в простім, темнім народі надія ще жила і треба було ще
богато тяжких досьвідів, заки її усунено.
Пановане Николи II. не було скупе на ті досьвіди. Вони діста
вали ся російському народови страшенно тяжко, дорогою довгих мук,
які привели Росію над берег пропасти.

Ходинкас
Дня 27. мая 1895 року відбувала ся коронація Николи II. і його
молодої жінки. Царі все коронують ся в Москві. І сього разу урочи
стість також відбувала ся в Успенськім соборі.
Нарід по давному тїшив ся, кричав „гурра” і виповняв улицї,
гейби Бог зна яке щасте йому приготовляли. І ось цар забагнув серед
радости зробити свому народови дарунки. Уряджено на величезнім
ходинськім поли забаву, і вже наперед повідомляли нарід, що добрий
цар з царицею на памятку урочистости приготовили своїм підданим
до роздаваня медалї з царським іменем і портретом. І на таку пусту
приману линули сотки тисяч людий з міста Москви і приїздних з ин
ших міст і сіл.
Відомо, що головне розпоряджуване урочистостию поручено, кромі міської думи і навіть бувших поліцаїв, близким любимцям нового
царя, а ті господарили, не питаючи досьвідчених людий, самовільно,
певно і по дурному.
День був гарний, сьвяточний. Народу висипало ся тьма-тьменна
так, що було страшно дивити ся на те людське море, яке филювало
мов правдивий океан. Особливий стиск був коло державних будок, де
виставлено царські дарунки. Ждали на сиґнал, аби кинути ся на ті
будки, а очікуюча товпа филювала без думки і волї наче колосе під
вітром. Самовидці говорили, що вже наперед обнимала їх трівога пе
ред майбутною бідою; декотрі вже надали, дїти кричали, ланки вмлї.вали. Наймудрійші старали ся видертись з товпи. Але всю товпу огор
нув гейби якийсь шал — бажане дістати десятьцентову царську дур
ницю, щоби з побожностию принести її до дому і поставити в червоний
кутик під образами.
І
ось дали сиґнал. Товпа кинула ся до будок. Задні напирали
на передних. Передні не могли дістати ся до тісних переходів. їх
притискали до стїн, перли в кути загороди, перегинали на двоє на
поручах і роздавлювали. Роздали ся нелюдські крики. Розпочав ся
слїпий страх. Хто впав, той вже не підняв ся — його задоптували,
не думаючи і не дивлячись, на смерть... Товпа, не знаючи куди по
датись, кидала ся з одної сторони в другу. Люди душили одні дру
гих. Міжтим кинули ся в одну сторону, де була величезна яма,
нічим не загороджена. Потручувані з заду, люди падали один на
другого і душили ся.
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Коли та урочистість з царськими дарунками скінчилась, на
площі показало ся велике чцсло трупів. їх уложили в ряди. Кревні
пізнавали тут своїх і тоді над Ходинкою, над сусїдними місцями і
понад цілу Москву розлягав ся плач, стогнаня і проклони...
Так скінчило ся царське сьвято з дарунками московському народови. Думали, що зарядять остре слідство, з чиєї вини випало таке
велике нещастє. Природно, що мертвих тим не воскресиш, але народне
чуте знайшло би в тім деяке оправдане, що ось-то і цар дуже тим
тронутий і гнїваєть ся на неувагу і безпечність розпорядчиків, вин
них смерти так много людий. Але — подібно як в його батька по
холерних бунтах — правдивих виновників не було. Цар не хотів
засмутити розпорядчиків, йому знайомих і добре відомих, і вони
дістали ще нагороди. Двораки говорили: „Який добрий наш цар. Він не
хотів засмутити розпорядчиків і ті радісні дні” . А горя і муки тих тисячів простих людий, які на царськім сьвятї втратили свої жінки
або мужів, братів або дїти, „добрий цар” не видів, не хотів слухати
і ніхто не сьмів йому про се сказати.
Ходинське нещасте кинуло похмурну тїнь на початок нового
панованя. Забобонні люди виділи в нїм пророчий знак і лиху пере
сторогу. Але люди, • які не вірять в пересторогу, також кивали голо
вами, читаючи про придворні урочистости, що тягнули ся дальше.
„Так, — говорили вони — се злий знак: подібно як його батько,
новий цар дивить ся очима тільки всльможів і знатних, а ними він не
видить і не чує Росії”
І вже тоді прозвали нове панованє „кровавим”

Японська війна. Бунти. Петербург посилає послїдних
пішоходців до царя. Страйк 1905 року. Маніфест
17. жовтня.
Всі ще ііамятають японську війну. На почин Николи II. скликано
в місті Газі міжнародні наради, де ріжні народи нринимали ухвали
проти можливих війн; та скоро наш цар сам нарушив мир і розпо
чав війну без потреби і цїли.
І знов се вийшло через інтереси нридворних людий і вельмож.
Декотрі знатні пани вистарали ся для себе великі лісисті посїлости
над рікою Ялтою, за нашою східною границею, на чужій земли, і туди
завели робітників та перебраних за робітників жовнірів і козаків. їм
було се дуже вигідно, але воно грозило війною, тому, що дразнило
близких сусїдів-Японцїв. Деякі особи повідомляли про се царя і
вказували на воєнну небезпеку. Але він знова показав свою „доброту”
камергерови Безобразову і його компанії, які просили піддержати їх
справу. Кромі того висші урядники говорили царевії, що нарід по
требує перебудови і навіть селяни (1902 року) в многих місцевостях
бунтували ся, жадаючи землі. А побідна війна довго може утихоми
рювати нарід і здержувати його домаганя... І ось почалась війна,
яка винищила сотки тисячів російських людий в далекім, непотрібнім
Росії краю. Притім показало ся, що управа урядників довела сю
справу до цілковитого безладя: твердині, які на папери були готовими,
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показали ся неготові, інтенданти крали, війскові начальники межи
собою сварили ся, кораблі були старі і кепські, і Росія збирала роз
гром за розгромом.

♦А*

Церква царської палати в Петергофі.

Невдоволенє з царського правительства розливало ся широко се
ред народу. Відчувало ся, що самовлада хитаєть ся. її противники
виринають не лише межи інтелїґенціею', але й межи простим народом.
Певна річ, що правительство видїло се вже раньше і уживало
відповідних способів. Проти агітації противників царської власти воно
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вело свою агітацію, на що закладало робітничі товариства, де під
куплені бесідники доказували робітникам і простому народови, що
він по давному повинен покладати ся тільки на царя і не повинен
вірити його противникам.
Таке товариство заложено з початку в Москві, а потім (на по
чатку 1904 року) в Петербурзі. Воно появило ся за почином поліції
й одного сьвященика, Гапона, і називало ся „Сан-петербурське това
риство фабричних і мануфактурних робітників” Одною з цілий того
товариства було „відтягнене робітників від злочинної пропаганди”
противників царської власти.
На чолі того товариства станув сьвященик, Григорій Гапон, уро
дженець полтавської ґубернїї. Він уважав себе зовсім „блаґонадьожним” Йому помагали висші духовні особи та декотрі міністри і він
дістав повну свободу зносин з широкими робітничими кругами, які
цілими масами вписували ся до нового товариства.
З початку се подобало ся властям. Гапон був знаменитий бесід
ник. Робітники плакали, коли він говорив про їх тяжке положене, і
запалювали ся як діти, коли він радив надїяти ся на царя. Товпа
жадібно ловила кожде його слівце. Його слова падали на шляхотну
почву: він будив ту загнїзджену віру в царів, яка здавна корінить ся
в серцях простого народу, і звертав народні надії туди, куди вони
звертали ся після навички, одїдиченої по своїх батьках і дїдах. І
поліція не перешкаджала в тім. Число Гапонових слухачів і инших
його бесідників росло з шаленою скор'остию. На зібране приходили
фабричні люди і їх жінки; приходили мешканці далеких частин міста
— прості люди, добродушні і бідні. І всі ті слухачі, ловили в словах
бесідників свої власні мрії. На зібранях було так тїсно, що навіть
не було де впасти яблокови, і в цілій масі росло фильоване ожи
ваючих надій.
Але поліція не додумала ся, що навіть у тім е велика небезпе
ка. Надію народу можна роздути в таку полумінь, якої потім не за
гасиш. Агітація гапонівцїв, яка для власти видавала ся „благонаміреною” , сїяла вітер, з якого потім виросла буря. Нарід повірив
і прийшов до таких заключень: „Коли так, коли ціла наша надїя
на царя, то ходім до нашого „царя-надїї” і скажім йому всю правду
про народну біду і про народне горе” Здержати ту думку, яка мов буря
прорвала ся з глубини народної душі, було вже неможливо. Вона
росла, міцніла і скоро виросла в ясний намір: населене робітничих
частий ще раз порішило післати до царя своїх пішоходців, як то
робила колишна хлопська Русь. Тільки тепер, замісць віддільних післанцїв до царської палати, повинні були рушити ся десятки тисячів
народу. „Коли правда, що цар — отець, а ми — його діти, то най
він нас прийме і вислухає”
В Петербурзі всьо знали, що діяло ся на відбувавших ся робіт
ничих мітінґах. Всі говорили про те, всі були переняті і схвильовані,
у всіх се викликувало страшну трівогу. Люди, які давно втратили
віру в царську власть, її давні противники, прозвані „неблагонадїйними” , революціонерами, як студенти і другі, старали ся робітників
остерегти. Вони зявляли ся на їх' зібранях і говорили: „Надумайте ся!
Не йдіть до царя! То даремно... Він вас не прийме і не схоче вислуdigitized by SVOBODA
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хати. Вас стрінуть штиками і кулями!” Але робітники не повірили.
Вони говорили: „Ви вороги царя. Ви не вважаєте його батьком на
роду і противите ся його власти. А ми <— його діти. Ми йому віримо
і пійдемо до нього, як до батька, з жінками і дітьми. Ми не візьмемо
оружа. Наперед нас пійде сьвященик, а ми понесемо ікони. Не може
бути, щоби „батюшка-цар” позволив стріляти в свої безоружні діти”
Тоді найгорячійші люди з молодїжи і зі студентів, видячи, що не їм
здержати робітників, обнятих полумінною вірою в царя, хотіли пристати
до їх походу, призначеного на 9. січня (1905 року). „Будуть стріляти,
так нехай стріляють і в нас” Але робітницькі провідники не згодили ся
на се. Вони хотіли, щоби було ясно, що тут нема царських противників,
а є лише простдй нарід, віруючий і покірний.
Ніч на 9. січня перейшла в Петербурзі серед великої трівоги. Бо
гато в ту фатальну ніч не спало, а коли стало відомим, що рано всетаки робітники рушать до палати, то найповажнїйші суспільні діячі і пись
менники звернули ся до міністрів і переконували їх, аби допустили на
рід до царя і в жаднім случаю не стріляли в безоружну товпу. Вони
прийшли до міністра Вітте і других міністрів, збудили їх о 2-г!й го
дині в ночи і стали сердечно просити, щоб недопустили до проливу
крови. Та нічого не добили ся; хиба сього, що самі скоро попали в Пе
тропавловську тюрму.
Рано розпочав ся величезний рух робучого народу з окраїн до
осередка міста, в те місце, де над рікою Невою пишнїєть ся Зимова па
лата. В тій палаті жив колись Александер II. Тут зявив ся він був в дни
розкріпощеня і промовляв до народу з балькона. Сюди з давних часів
пробирали ся з тугою і надією селянські пішоходці, тут волочив ся ко
лись і Федір Богдан, ховаючи за пазухою просьбу і виглядаючи наго
ди, щоб її подати самому царс'ви. Тепер сюди помалу прямували тисячі
народу зі своїми надіями. Вони вірили: Ось вони підійдуть до палати.
Цар вийде до них. Вони окружать його, як дїти окружають батька. Він
їх вислухає і вони побачать наконець того вимріяного народного царя,
котрого образ уносив ся перед духовим зором їх батьків, дідів і пра
дідів...
Ціла столиця з трепетом ждала, що буде, коли ті мрії стрінуть ся
зі строгою дїйсностию. На краях поліція старала ся здержати пустив
ших ся в дорогу робітників, але їм вдало ся прорватись, або виминути ті
перешкоди. Вони розс-ипувались, обходили перешкоди і знов сходили ся
в місті. Серед них дійсно були женщини і дїти... Попереду йшли сьвяіценики, несли ікони... І ті люди радісно говорили всім, що йдуть до
сво:о царя, з надією на царську правду...
Тоді лучило ся те, що предсказували робітникам їх приятелі. В
ріжних місцях, з нівночи, з полудня, з заходу і сходу, в далеких від
ступах розставлено війска. В такий спосіб царська палата була окружена гейби ланцухом штиків (баґнетів), а в кілька хвиль іпзнїйше, по
команді, вона покрила ся димом, огнем вистрілів і кровю...
Найгірші предсказаня ворогів царської власти сповнили ся. Давнїйшим поодиноким пішоходцям відповідали тюрмою й етапами. Тепер,
коли до царя пійшов весь робучий нарід столиці, йому відповіли роз
стрілами...
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Грузинська війскова дорога через Кавказ.
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Независимій пресі остро заборонено було щонсбудь про се писа
ти, кромі брехливих офіціяльних вістий. Але преса того ириказу не
послухала і вірні вісти, мимо цензури, появили ся скоро на сторінках
Газет і журналів. В „Правительственнім Вістнику” говорило ся, що до
шпиталю привезено 76 убитих і 223 ранених, але другі Газети писали
про поверх тисячу самих убитих. Ранених мущин, женщин і дїтий було
богато більше.
Так „кровавий цар” , Никола'ІІ. Романів, повторив московську Ходинку в Петербурзі. В Москві нарід заплатив за пусту нахабність цар
ських подарунків. Але там була тільки легкодушність і неувага. В Петербузї-ж кров народу пролито сьвідомо, на приказ; нарід заплатив за
дїточу віру в* царську правду.
Се були послїдні пішоходці російського народу до царя. Правительственні Газети писали, що 9. січня погинули бунтівники, підкуплені
Англійцями і Японцями. Та нікого вже тим не можна було одурити. Дня
9. січня вбито не бунтівників і крамольників. В той день убито дїточу
віру простодушного народу в своїх царів. Та віра вже ніколи не воскре
сала в столиці від того фатального дня. Ба навіть ціла Росія при кінци
нещасної війни зрозуміла, куди веде край самовласть, і що пора вики
нути надїю на пішоходців, пора заперестати шукати царської милости.
Тут потрібні не пішоходці, не покірні просителї народних потреб, а по
стійні виборці від всього народу, які повинні установляти права і
слідити за їх виповненем; а цар повинен їх слухати, яко приказу
ючий голос народу.
З того приводу по цілій державі підняли ся бунти. Вони зміцни
лись особливо при кінци війни, а врешті виявили ся в незабутім страй
ку 1905 року. До нього пристали зараз робітники зелїзниць, і зелїзничий рух, гейби за дотиком чарівної палички, припинив ся по цілій Ро
сії. Поїзди наче позасипляли на малих стаціях, де їх захопив страйк.
Неопалсні машини стояли на зслїзнодорожних шинах. На зелїзничім
шляху від горизонту до горизонту не видно було нї поїзду нї диму; пе
рестала ходити почта, а від 12. жовтня замовк і телеграф, тому, що ночтово-телеґрафічні службовці прилучили ся до зелїзничників. По містах
перестали робити фабрики і ходити трамзаї. Всьо жите у великанській
державі заперестало бити ся. Росія була подібна до сонного царства, про
яке оповідаєть ся в казці.
Простий нарід не відразу і не всюди зрозумів значінє того страй
ку. Знов говорили про Японців, Англійців і Жидів. Декуди бунтували
ся тому, що перерване руху нарушуе звичайне жите. Та тепер вже всім
ясний змисл страйку.
Робуча Росія говорила цареви:
—
Ви можете засилати, убивати, утихомирювати, утискати свобо
долюбних людий. Не штука називати домаліня народу безумними фан
тазіями, відповідати на них тюрмами, етапами і розстрілами. Але знай
те, що штиками ви не виорете наших безмежних піль, не пустите в рух
соток тисяч фабричних машин, не вивчите дїтий потрібних наук, не
привернете руху на великанській иросторони від Балтійського моря до
Великого океану. Знищити і заказала щонебудь ви можете, але сотвори
ти ви не можете нічого без робучого люду.
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Се було таке ясне, що навіть сам цар, сліпий і глухий на голос на
роду, перестрашив ся. Ще недавно назвавши безумною мрією скромну
просьбу земців, він 17. жовтня 1905 року видав маніфест, яким взива
ло ся виборців від народу до законодавства і до управи державою.
Тоді, гейби в казці, збудило ся зачароване царство; знов закурили
ся машини, рушили ся поїзди, застукотів телеґраф, загуркотіли фабрики.
Те, чого не могли зробити прикази царя і штики, зробила надія на
свободу.

Марко Скритий.

Засьвіти місяцю...
(Співаеть ся на нуту: „Реве та стогне” ).

Заграйте, струни голоснії,
Заграйте пісню ви мені,
Нехай щезають сонні мрії,
Най пливе щастє у любві.
Засьвіти, місяцю, ясненько,
Дрімучі серця розбуди,
Розкрий душі і влий в серденько
Хоч краплю сили до борби.
О, ти присни ся, чар-лелїє,
Приснись мені на чужині,
Бо серце з жалю тужить-млїє,
Сум ляг в бездонній глибині.
Гуляйте, зорі, надімною,
Вій, вітре, в сторону ріднї;
Не плач бо, серце, будь в спокою...
Пливіть, пливіть, слова мої...
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Приповідки для родичів.
Дитина говорить звичайно те, що почує з розмови
між старими.
Дїти є такими, якими їх виховують.
Найліпший кінь мусить мати поводи; найспосібнїйша
дитина потребує науки.
Ліпше є привязати діти до себе лагідностию ніж
пострахом.
Що дїти почують дома, те сейчас рознесеть ся по
сьвітї.
Година забави відкриє більше ніж цілий рік розмови.
Похибки є грубі, коли любов тонка.
Нема нічого лекшого, як винаходити блуди.
Коли вчиш других, то вчиш ся сам.
Будь терпеливий сам, а твої діти будуть також тер
пеливі.
Терпеливість і час осягають більше ніж сила і бру
тальність.
Вже похвала шкодить чесноті, але підлещуване є
дійсною отруєю.
Для голодного шкода проповіди.
Не обіцюй, чого не зможеш додержати.
Дитина, котра про ніщо не питає, не навчить ся
нічого.
Богата дитина часто сидить на лонї убогої матери.
Те, що ще не сказано, можна сказати, але раз ска
заного вже не навернеш.
Коли пастух біжить, вівця біжить за ним.
Добрий приклад є найліпшою наукою.
Лекше запобігти злим навичкам, ніж їх відучити.
Що робить ся з поспіхом, робить ся зле.
Лише серцем можна купити серце.
Любов панує без меча в своїм царстві.
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СІМ ГРЕЦЬКИХ МУДРЦЇВ.
І.
Около два тисячі пятьсот літ тому ироходжував ся
один грецький купець з міста Мілєту на побережу моря,
коли завважав, ж рибаки тягнули довгу сіть по водї. Він
став і придивляв ся їх роботі.
„Мої панове, — каже він — скільки риб надїете ся
витягнути тим разом?”
„Стільки, скільки нам наша доля пішле — відповіли
вони. — Може одну, а може сто. Ніхто не може числити
риби, коли вона ще не зловлена” .
Але певно щось вже зловило ся в сїти. Тяжко було
їх тягнути. Рибаки лише з трудом підіймали їх до гори.
„Я дам вам дві міри срібла за всі риби, котрі ви зло
вили тим разом” — сказав купець, хоч не видів, скіль
ки їх було.
„Дай три, а забереш їх” — сказали рибаки.
Купець глянув в тій хвилі на сїти і завважав, як
всі шнури були туго натягнені від тягару. За три міри
срібла він ледви міг купити три або чотири риби на торзї;
а в сітях мусїло бути найменьше тузин добрих, великих
риб. Тому він сказав з поспіхом: „Згода, я дам три міри” .
За мінуту витягнено сїти з води. В них не було ані
одної риби; але зате на сподї видко було чудовий золотий
триніжок, що був варта більше нїж тисяч риб. Купець був
захоплений з радости. „Ось ваші гроші, — сказав він —
триніжок е мій” .
Але рибаки відмовили ся дати йому триніжок. Вони
сказали, що годили ся за рибу, а не за що инше. І так
вони почали спорити і перекрнувати себе взаїмно, а коли
не могли нїяк погодитись, удали ся до посадника Мілету
і просили його розсудити справу. Посадник бажав жити
приязно з обома сторонами і тому вагав ся. Він гладив
свою бороду, роздумував дуже глибоко, а опісля сказав,
що ся справа є дуже замотана і тому він радить удати ся
до вирочнї (ворожки) в місті Дельфі.
8
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Кождий мав довіре до вирочнї в Дельфі. Якраз через
сю вирочню бог Аполльо висловлював свою мудрість і
розвязував найтяжші загадки, які непокоїли людство. Ви
слано отже окремого післанця до Дельфі, щоби запитав,
чи триніжок має забрати купець чи рибаки. По довгім
ожиданю вирочня дала таку відповідь:
„Анї купцеви, анї рибакам ловлі не давайте.
Але наймудрійшому з мудрих її передайте”
Посадник і мешканці Мілету були дуже вдоволені
такою відповідию. „Прецінь раз мудрість буде нагоро
джена — казали вони. — В цілім сьвітї нема мудрійшого чоловіка, як Талес, наш шанований горожанин і су
сід. Триніжок віддамо йому”
II.
був найславнїйшим фільософом свого
часу. Його мудрість була без запереченя і до нього при
ходили люди зі всіх сторін сьвіта на науку. Богато фільософічних правд, які видають ся нам, що походять з
наших часів, були відкриті ще Талєсом. Він то сказав:
„Ліпше є віддавати почесть розумови ніж лицю”
„Не довготою людського язика мірить ся мудрість”
„Найтяжше є пізнати самого себе; найлекше давати
раду другим”
„Всі діла переповнені божим духом, а сьвіт є скін
ченим твором краси, бо він е ділом божих рук”
Посадник і горожани міста Мілєту були дуже горді,
коли вони занесли золотий триніжок до скромного дому
Талєса і сказали йому, що вирочня присудила його най
мудрійшому з мудрих.
„Наймудрійшому з мудрих? '— сказав він. — Коли
так, то богато є людий мудрійших від мене. Таким є мій
приятель Біяс з Прієни. Він перевисшує всіх инших.
котрих я знаю. Я пішлю сей’чудовий дарунок йому”
І дійсно він віддав триніжок в руки певних післанцїв і велів їм віднести дарунок Біясови та переказати
слова вирочнї.
„А памятайте, — сказав він — ви не сьмієте вер
тати до Мілєту, доки не знайдете чоловіка, який най
більше заслужив собі на сей дар”
Талес з Мілєту
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Статуя Свободи в Нюйорськім заливі.
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ПІ.
Біяс з Прієни славний на весь сьвіт зі свого до
тепу і своєї мудрости. Він легковажив богатство і був
благородний та ласкавий навіть супроти своїх ворогів.
Ще дотепер остають ся в памяти його вислови. Він сказав;
„Ціни вартісного приятеля як своє найбільше благословенство” .
„Старай ся позискати прихильність добрих людий”.
„Уступай радше перед розумним словом, ніж пе
ред насильством” .
„Укладай свої пляни з розвагою, але виконуй їх зі
завзятостию”
„Не хвали нїколй безвартісного чоловіка, щоби по
зискати його прихильність” .
Коли післанцї Талєса прийшли до Біяса і передали
йому золотий триніжок, він не приймив його.
„Вирочня не мала на думцї мене, — сказав він — бо
я зовсім не є наймудрійший чоловік. Я раджу вам за
нести його до Мітилєне. Ви там знайдете Піттака, па
тріота і фільософа, котрий саме тепер зрік ся престола,
щоби віддати ся мудрости. Його то мала на думцї пітія
(ворожка)”
IV.
Піттак з Мітилєне був однаково чесним і мудрим.
Він провадив своїх земляків яко полководець проти во
рога і помагав їм скинути тирана з престола у себе. Вони
вибрали його королем; скоро 'однак він видав для них
добрі і мудрі закони, тодї уступив з престола і віддав ся
приватному житю. Його славні вислови такі:
„Щонебудь робиш, роби добре” .
„Знай свою нагоду” .
„Не роби другому, що тобі не миле”
Післанцї застали його в огороді на розмові про фільософію зі своїми приятелями.
Він глянув на триніжок. „Що за чудовий!” — закли
кав він; опісля перечитав слова вирочнї.
„Добре, що його не взяв анї купець анї рибак; бо
такий чоловік, котрий що дня думає над тим, як би до
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робляти ся гроший, не вміє оцінити сеї чудової краси
штуки. Я приняв би його від вас, але знаю, що е люди
далеко вартнїйші від мене. Таким е Клеобуль, король на
острові Родос. Він перевисшає всіх других людий не
лише силою і красою, але і глибиною своєї мудрости.
Занесіть се йому”

Y
Клеобуль з Родос був учений у всіх галузях знаня
того часу. Він студіював фільософію в Атенах, а навіть

Галя Независимости в Філадельфії, звана колискою американської свободи, в якій
дня 4. липня 1776 р. підписано Деклярацію Независимости американських кольонїй.

пережив кілька літ в бгиптї і позтакомив ся там зі старинними єгипетськими мудрощами. Він говорив:
„Більше слухай ніж говори”
„Старай ся все занятись вартісними думками”
„Ненавидь невдячність” .
„Виховуй розумно дїти”
Коли післанцї прийшли з триніжком до його палати,
він запитав:
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„Ви певно хочете се продати; скільки коштує?”
„Се не є на продаж — відповіли післанцї. — Се є
дарунок для наймудрійшого з мудрих: так присудила
дельфійська пітія” .
„Ба, ви не знайдете такого чоловіка тут на Родос.
Коли я не є в блудї, то таким е Періяндер з міста Коринту. Занесіть до нього”
VI.
Періяндер, король Коринту, був дійсно мужем висо
кого розуму і науки. Однак він був самолюбний і жор
стокий та не дуже любив своїх ближних. Клеобуль чув
лише про його добрі прикмети; инакше він не був би
казав передавати йому триніжок.
Періяндер вправдї вмів давати добру раду другим,
але сам мало коли її придержував ся. Між його вислова
ми були звісні отсї:
„Сповни точно., що ти обіцяв” .
„В щастю будь уміркований; в нещастю будь роз
важний” .
„Розумом мож довершити великих діл” .
„Сам намір до злочину є таксамо гріхом як і злий
вчинок” .
Скоро лише післанцї прибули до Коринту, Періяндер
звелів їм прийти до себе. „Я чув про цінний триніжок,
який ви носите з місця на місце і я знаю також його
історію — сказав він. — Ви певно думаете, що в Коринтї
знайдете такого чоловіка, котрий був би варт сього три
ніжка”.
Післанцї відповіли: „Нам наказано віддати його наймудрійшому з мудрих, а хто-ж може бути ним кромі
тебе?”
Періяндер засьміяв ся. „Наймудрійший з мудрих!
Коли би я мав право до сеї почести, то цілий сьвіт висьміяв би мене. В кождім грецькім місті е по кілька лю
дий звісних зі своєї науки і мудрости. Я однак думаю,
що чоловіком, котрий визначаєть ся між усїми, є Хільон
зі Спартп. Я кажу вам занести сей триніжок до нього і
передати йому прпвіт від мене” .
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Хільон зі Спарти був чоловіком спокійної вдачі. Він
був політик і фільософ, патріот і любитель ЛІОДСКОСТИ,

Дзвін Свободи, яким оповіщено Філядельфійцям, а посередно всїм Американцям,
прлпяте Деклярації Независимости Злучених Держав, 4. липня 1776 р. Сей дзвін
(він пук 1835 р.) находить ся тепер у великім пошанівку в Галї Независимости
у Філядельфії.

а иередівсїм він любив думати. Однак мало людий поза
Сшртою чули його імя. Його сусіди знали, що він ви
словлював ся деколи дуже розумно, як от наприклад:
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„Не будь заскорий”
„Пануй над своїм гнівом”
„Шануй старших”
„Не шукай неможливостий”
„Три найтяжші річи е: задержати тайну, уживати
відповідно часу і терпіти кривду”
Коли його сповіщено про прибутє післанцїв, він
казав їм зачекати, аж буде мати час приняти їх; він бо
був одним з головних управителів в Спартї і мав все за
нятті час публичними справами. Вкінди по кількадневнім ожиданю допущено післанцїв до нього.
„Ми маємо — сказали вони — дуже гарний і доро
гий золотий триніжок, а дельфійська вирочня припоручила віддати його наймудрійшому з мудрих”
„То занесіть його сейчас до мого ворога Сольона в
Атенах — сказав Хільон, перериваючи їм. — Зі всіх людий на сьвітї він є наймудрійший” .
ГІН.
Сольон з Атен був чоловіком з незрівнаним таланом.
Він був і поет і воєнний знавець і політик. Книга зако
нів, яку він написав для Атен, уважаєть ся ще й тепер
найдоскональшою зі сіаринних віків. Його науки були
повні мудрости і були звісні кождому молодцеви в Греції.
Він учив:
„Не приставай зі злими”
„Не вибирай на борзї приятелів”
„Більше вір чеснотї і характерности ніж присязі”
„Почитай Бога і шануй своїх родичів” .
Післанцї' з триніжком прибули до Атен і явили ся
перед Сольоном, котрий був тоді головним урядником
в Атенах. Коли вони розповіли йому свою ціль, він по
тонув на хвилю в глибокій задумі.
„Я, щодо мене, не маю претенсій до мудрости, —
сказав він — але є в Греції що найменьше шість мудрцїв,
а межи ними прецінь мусить бути один наймудрійший.
Тими мудрцями є: Піттак, Біяс, Хільон. Клєобуль, Періяндер, Талес”
„Алеж ми вже давалі кождому з них сей подарунок
— перервали післанцї — і кождий з них відмовив ся
приняти його; казали, що вони не варті того” .
digitized by SVOBODA

digitized by SVOBODA

-

122

„Коли так, то ще лиш одно лишаєть ся зробити —
сказав Сольон. — Занесіть се до Дельфі і там дайте на
жертву богови Аполльонови, котрий сам лише є жерелом
мудрости і наймудрійший з мудрих”
І вони так зробили.

Борис Грінченко.

ДО ПРАЦЇ.
Праця єдина з неволі нас вирве: Дякою нас тоді люди згадають —
Нумо до працї, брати!
Нум же! до працї берись!
Годї лякатись! За діло сьвятее
Хоч у неволі й нещастю звікуєм —
Сьміливо будемо йти!
Волю онукам дамо!
Ми, щоб боротись, на сьвіт наро
Праця єдина нам шлях уторує,
бились,
Довгий той шлях і важкий,
Ми, щоб робить, живемо!
Що аж до щастя, до волї прямує:
Нумо до працї мерщій!
Сьміливож. братя, до працї ста
вайте!
Праця не згине між людьми да- Час наступає — ходім!
[ремне:
Дяка і шана робітникам щирим,
Сонце засьвітить колись, —
Сором недбалим усїм!

їЩ
р

(ЩЕ?

Відкрите Америки.
(Після Вашінґтона Ірвінґа).

Було се в нятницю рано, 12. жовтня 1492 року, коли
Колюмб побачив вперше Новий Сьвіт. Коли день засвигав, він зустрів перед собою плоский остров в розмірах
кількох миль, покритий деревами, неначе б і ч н и й огород.
Хоч позірно необроблений, він був заселений, бо видно
було, як мешканці виходили з усїх сторін і бігли на берег. _
Вони поставали і дивили ся на кораблї, а по їх цїкавости’
і рухах мож було пізнати, що вони не могли вийти з дива.
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Колюмб дав знак кораблям закинути якори, спу
стити і зоружити лодки. Він увійшов до своєї лодки в
богатім багровім строю, з королівським прапором в руках.
Коли лодка зближала ся до берега, тоді Колюмб, котрий
дуже відчував всі приємні вражіня, був вельми здиво
ваний чистим і лагідним воздухом, кристалічною прозірностию моря і надзвичайною красою ростинности. Він
завважав також незнані йому доси овочі на деревах, які
густо розросли ся на побережу. Коли вступив ногою на
сушу, упав на коліна, поцілував землю і зі слезами радости в очах дякував Господеви.
Всі прочі пійшли за його прикладом, бо їх серця бу
ли переповнені справжним почутєм вдячности. Вслїд за
тим Колюмб витягнув і підняв в гору свій меч, розвинув
королівський прапор і в окруженю своїх двох капітанів
та дружини в імени королівської кастилїйської династії
взяв в посідане нову землю, надаючи їй імя острова Сан
Сальвадор (Спаситель). Покінчивши вимагані форми і
церемонії, він завізвав усіх присутних зложити присягу
послушенства йому, яко адміралови і віцекоролеви, ко
трий представляв особу володаря.
Чувства корабельної залоги вибухнули тепер над
мірним одушевленєм. Ще недавно сі моряки вважали себе
людьми, призначеними на певну загладу; тепер вони вже
дивили ся на себе як на вибранцїв долї і тому виявляли
зовсім отверто свою нестримну радість. Вони окружили
свого адмірала і оказували йому велику почесть; деякі
обіймали його, а деякі цілували його по руках.
Ті, що найбільше бунтували ся і негодували підчас
дороги, стали тепер найбільше прихильними та найбіль
ше одушевляли ся. Дехто просив у нього зглядів так,
неначе би він вже мав богатство і почести в своїм посїданю. Деякі неспокійні духи, що зневажали його своїми
погрозами, тепер повзали коло його ніг та просили його
0 прощене за всї клопоти, якими вони гіабавили його, і
рівночасно обіцювали сліпу слухняність в будучности.
Уродженці острова, скоро на зараню побачили ко
раблі, які стояли при березі, думали, що се великани ви
ринули протягом ночи з води. Вони товпили ся на березі
1 пильно та з острахом слідили їх рухи. їх кружлянє, на
позір без труду, звиване і розвиване вітрил, що нагаду
вали величезні крила, — все те наповняло їх подивом.
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Коли вони побачили, що лодки зближають ся до берега
і що певна скількість дивних єств, убраних в блискучу

На тім образку є представлений один мілїон долярів у золоті. Пятьдесять
тисяч золотих 20-долярових монет виповняють корито на 11 стіп 3 цалї довге,
2 стопи 10 цалїв широке і 2 цалї глибоке.

сталь або в ріжнобарвну одіж, виходить на сушу, вони
втїкли в ліс зі страху.
Коли однак замітили, що ніхто не пускав ся бігти
за ними анї не думав робити їм пакости, вони поволи відdigitized by SVOBODA
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зискали назад притомність ума і зближили ся до Есцанцїв з великою почестию, часто кладучи ся на землю і
даючи знак пошани. Коли відбувала ся церемонія перебраня в посідане, вони пильно дивили ся на лиця, на
бороди, на блискуче, оруже і на сьвітлу одіж Еспанцїв.
Особливо адмірал приковував їх увагу своїм визначним
ростом, своєю повагою, багряною одежею і пошаною,
яку віддавали йому його товариші: все вказувало, що
то він е провідником.
Коли вони ще більше охолонули зі страху, тоді збли
жили ся до Еспанцїв, дотикали ся їх борід, гладили їх
руки і лиця та подивляли їх білість. Колюмб був захо
плений їх лагідностию і щирою простотою та скоро зєднав їх своїм лагідним поведенем. Тепер вони здогадували
ся, що кораблї виплили з хрусталевого небозводу, який
замикав їх овид, або що вони зійшли з висот на своїх
могучих крилах, та що сї дивні єства походять з неба.
Мешканці острова були не меньїпе предметом цїкавости Еспанцїв, бо вони ріжнили ся від усіх родів лю
дий, котрих вони дотепер знали. їх вигляд зовсім не вка
зував на достатки або культуру, бо вони ходили цілком
нагі і помальовані ріжними красками. В деяких були
краски лише на лици, на носї або довкола очий, а в
инших розтягали ся по цілім тілі і надавали їм дикий і
фантастичний вигляд.
їх шкіра була смаглява або мідяно-червонава і вони
зовсім не мали заросту на лици. їх волосе не було ку
черяве, як волосе тих племен, які недавно передтим від
крито в Африці під тоюсамою ґеоґрафічною шириною,
але просте і шорстке, в части обстрижене повисше уший,
але деякі жмути лишали ся необстрижені і вони спадали
назад аж на плечі. їх вигляд лиця, хоч затемнений і роз
мальований красками, був приємний; вони мали високе
чоло і задивляючо гарні очи. Були середного росту і гар
но збудовані.
Тому, що Колюмб був тої гадки, що він висів на
острові на самім кінци азійської Індії, він назвав меш
канців загальним іменем Індіян, яку принято всюди, заки
ще люди дізнали ся докладно, що властиво Колюмб від
крив; від тоді розширено сю назву на всіх первісних уродженцїв Нового Сьвіта.
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Мешканці острова були приязні і лагідні. їх одино
кою збруєю були списи, загартовані на кінци огнем, або
закінчені кременем, або зубом чи костию риби. Не видко

На західнім узоічу гір Оієрра Невада в Каліфорнії росіуіь Лиллиисші
найбільші і найстарші на цілім сьвітї. звані секвоями. Секвої належать до ро
дини кипрів, отже е завсїди зелені. Деякі з них сягають до 400 стіп в гору,
мають 70 до 90 стіп в обводї (найбільша секвоя має в обводї 109 стіп) і чис
лять около 7.000 лїт віку.* Представлена на нашім образку секвоя називаєть ся
..Навона’* ‘ є висока поверх 300 стіп.

було зелїза, анї не слїдно було в них зрозуміня його властивости; коли їм Еспанцї показали меч, то вони без
страху дотикали ся його вістря голіруч.
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Колюмб пороздавав межи них ріжнобарвні шапки,
скляні прикраси, дзвіночки й инші дрібнички, якими зви
чайно торгували ІІортуґальці з мешканцями Африки. Во
ни радо приймали подарунки, завішували скляні оздоби
довкола шиї і дуже були захоплені їх красою, а також
звуком дзвіночків. Еспанцї перебули цілий день на березі,
відпочиваючи по мозольній подорожи посеред чудових
ростин на острові, а вернули на кораблі аж пізним вечером, задоволені всім тим, що бачили.
Остров, на котрім в той спосіб Колюмб перший раз
став ногою в Новім Сьвітї, називали мешканці Ґванагана.
Сей остров задержав до нинї назву Сан Сальвадор, яку
то назву надав йому Колюмб. Анґлїйцї називають його
Кет Айленд (Котячий остров).
v

Володимир Сиротенко.

М А Т И .
Нічого сердечній не снилось,
Бо цілую нічку не спала...
Як сина свого провожала,
То серденько кровю облилось.

А був він високий, вродливий,
Крутив свого чорного уса;
І гадала нераз матуся,
Що вік його буде щасливий.

Се тая нещасная мати,
Котрій лиш ридати й ридати.

Тепер же вона в самотині
Ридає в холодній хатині.

Богато людий тоді було;
Вона-ж на чужих не дивилась,
Я к чайка налякана вилась,
А серце недоленьку чуло.

І хорая, хорая стала...
А очи глибоко запали, —
Пропали надії, пропали!...
Не чути, щоб більше й ридала.

Здавалось, що свою дитину
Вже клала вона в домовину.

Богато ночий вже не спала
І доброї вісточки ждала.

Прощалась, до серця тулила,
Вчіпилась і міцно держала
І чуда якогось бажала,
Аж поки упала й зімліла...

Молити ся Богу почала...
А вісточку почувши в журбі,
Не скоро уявила собі, —
Мовчала, мовчала й мовчала.

І більш вже не бачила сина...
Настала лихая година.

А далі, зирнувши довкола,
Умерла вона й захолола...
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ІНДІЯНИ.
В Америці' жиє илемя властивих Американців, зва
них Індіянами, числом около 300 тисяч голов. Точно
беручи, Індідни зовсім не причисляють ся тепер до Аме
риканців, бо вони беруть лише слабу участь в політич
нім житю Америки.
Не треба думати, що Індіяни се один нарід. Як між
білими так і між Індіянами g богато племен, котрі знова
розщдають ся на численні іюменьші ,.народи” В Злу
чених Державах жие 6 головних племен, а з них найкультурнїйше е илемя Мускоґіен (M uskhogean).
Кожда індіянська „нація” має своє правительство та
законодатне і судейське тіло. їх ..парламенти” установ
ляють закони, які тіе входять в конфлікт зі законами
Злучених Держав.
Для кождоі індіяиської нації є призначені землі,
котрої вони мають строго держати ся. Є се так звані і н 
д і а н с ь к і резервації, які находять ся в 25 стейтах. Сеї
землі не вільно ділити поміж одиниці без дозволу феде
рального американського правительства. Коли Індіянин
хоче стати горожанином Злучених Держав, то мусить
робити такісамі стараия, як кождий європейський іміґрант. Виїмок в тім зглядї становить закон з 1887 року,
яким надано около 10 тисячам Індіян землю і узнано їх
горожа нами. Загалом є в Америці около 20 тисяч Індіянгорожан, що мають право голосованя.
Найбільше і н д і а н с ь к и х резервацій є в Арізонї, а
кромі резервацій істнує ще окрема „Індіянська Територія”
в стейтї Оклягома. Східні стейти мають дуже незначне
число Індіян; більшість їх находить ся на заході і півночи.
ІІри федеральнім правительстві у Вашінґтонї істнує
від 1849 року окремий „ і н д і а н с ь к и й комісар” , який є
нідчпнений секретареви внутрішних справ. Правитель
ство видає річно около 15 мілїонів доллрів на завідуванє
індіанськими справами.
Політика правительства зміряє до сього, щоби всі
Індіяни стали горожанами, а тоді не треба буде ними жу
рити ся, як се дїєть ся дотепер. Культурні народи жу
рять ся самі собою і не потребують нічиєї „батьківської”
опіки.
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П А В Л О Р Е В І Р ІД Е .
В часах американської революції богахо людий дало
доказ своєї любови для Америки. Такою славною подією
є нічна поїздка Павла Ревіра (R evere) в ночи 18. цьвіт
ня 1775 року по селах, фармах і місточках околиці Бо
стону (повіт Мідлсекс, Масачусетс).
Стрінувши тої чочи свого приятеля, сказав до нього
Павло Ревір: „Коли би Бритійцї виїзджали в ночи з міста
(Бостону) і приготовляли напад чи то морем, чи сушею,
то дай менї знати про се. Вилізь на дзвіницю старої Пів
нічної церкви і засьвіти лямпу на знак небезпеки. Коли
би вони виїхали сушею, то вистарчить одна лїхтарня;
коли морем, то засьвіти дві. Я буду пильно вважати на ті
знаки на противнім березі заливу і сейчас розбуджу всіх
мешканців до оборони” Сказавши се, Ревір всів на чо
вен і поплив потихисеньки на берег коло Чарлзтавн, саме
попри величавий бритійський корабель „Сомерсет” Не
безпека була тимбільша, що корабель кидав безнастанно
сьвітло з рефлектора, а й місяць підняв ся був досить
високо.
Тимчасом приятель Ревіра пильно слідив, що дїєть ся
в місті. Він завважав, як бритійська залога ґренадієрів
тихим ходом покинула свої кватири і удала ся до лодок
на побережу. Приятель поспішив незамітно до Північної
церкви і без страху й трівоги став спинати ся по старих
деревляних сходах та по драбині на дзвіницю. Діставши
ся з трудом до найвисшого вікна, він глянув на місто
довкруги. Смертельна тишина царила над містом і лише
легесенький вітер, здавало ся, шепотів: „Усе гаразд” .
Приятель глянув своїм бистрим зором на другий берег
заливу, де вливаєть ся ріка і побачив там лиш один дов
гий ряд ворожих човнів.
Міжтим Павло Ревір щасливо дістав ся на другий
бік заливу і там нетерпеливо очікував умовленого знаку.
Вкінци побачив слабе сьвітло на церковній дзвіниці. Сей
час всів на коня, але заки вирушив в дорогу, друге сьвітло
блиснуло на високій дзвіниці — знак, що Бритійцї при
готовляють напад зі сторони моря. В тій хвилї здавало ся
digitized by SVOBODA
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Ревірови, що доля цілої нації залежить від його справности.
Неначе вихор иігнав він на своїм бистрім кони до
найблизших місцевостий, щоби розбудити нарід до обо
рони. Дванайцята година била, коли він переїздив через
міст, що веде до місточка Медфорд. Розбудивши тут
сплячих мешканців, пустив ся Ревір через Лексінґтон до
місточка Конкорд. По дорозі всюди будив людий та на
кликав до оборони. Ще в час вдало ся йому зібрати нарід
до оружного відбитя Анґлїйцїв.
Хоч Бритійцї були як слід узброені і приготовані,
хоч виконали напад зовсім підступно, мимо сього їм не
повело ся. Фармери й міщани ставили завзятий опір, а
тимчасом приходили їм на поміч сьвіжі сили, розбуджені
і заохочені горячим словом Павла Ревіра. Вкінци Бритійцїв побито на голову.
З того часу імя Павла Ревіра стало голосне і остане
на віки в памяти американського народу. В годині непевности і небезпеки збудить ся нарід і пильно буде слу
хати, чи не їде чвалом другий Павло Ревір та чи не везе
зі собою нового клича серед нічної темряви: „До бою,
ворог іде!”

З ГУЦУЛЬСЬКИХ коломийок.
Ой грай менї, музиканте, якої умієш;
Такої ти заспіваю, що не зрозумієш.
Співала би співаночки, голос ми не вдав ся,
Ішла би я танцювати, корзан перервав ся.
Ой, коники вороненькі, не їхати з вами,
Хіта мої молоденькі, жаль менї за вами.
(Подав Ілько Ткачук, школярик 8 третої класи із Жабя-Кривополя).
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Вашінґтон — взір характеру.
(Після Вілїяма Вірта).

Нехай Ваші змаганя, Братя, зміряють до сього,
щоби Ваші імена були поміщені на сПисї тих людий, на
згадку котрих наші серця бють живійше. а наші очи
блищать подивом, радостию і прихильностию від дити
нячого аж до старечого віку; спомини про їх чесноти,
заслуги і терпіня будуть все викликувати вражінє, хоч
би в якім глухім закутку землі', або в якім пізнім віцї їх
читано. Непотрібно згадувати сї імена, а впрочім їх ряд
був би без кінця. На темнїйшім небосклонї історії, старинної і новійшої, вони творять молочну дорогу, що сяє
блеском. Щоби не йти далеко взад, вистарчить глянути
лише на імена тих, що підписали нашу Деклярацію Независимости. В тих людях ми бачимо відбитку славних
мужів Риму. Вони були готові, як колись Курцій, скочи
ти в море полуміни, котре не могло згаснути инакше,
як про се впевнювала їх вирочня їх власної мудрости.
Та є один чоловік, якого імени нема між тими, що
підписували Деклярацію Независимости, а мимо сього
його нїяк не можна забути. Братя! Ви не потребуєте ся
гати гадкою далеко в минувшину, анї в далекі краї. Вам
не треба зовсім нагадувати собі анї старинної Греції, анї
старинного Риму. Ви маєте в своїм Вашінґгонї зовсім
сьвіжий добрий приклад; скоро лише його будете на
слідувати, станете безсмертними.
Лише не думайте, що він завдячує свою великість
переломовій хвилі, яка викликала чесноти в нього, а
розпуку в инших — на приклад для Вас. Його більші
ніж римські прикмети, його всесторонний розум, його
могуча інтелїґенція, і його рішучість та повага, були
би зробили його славним в кождім часі. Перелом не був
би мав ніякого впливу на нього, коли би його вдача не
була готова на стрічу важних подій. Присвоюйте собі
черти його характеру і не бійте ся того, що аж нова переломова хвиля мусить прийти, щоби зробити сей харак
тер славним.
Гляньте на зворушені елементи, які вже працюють в
сій величезній републицї і грозять нам моральним зеdigitized by SVOBODA
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млетрясенєм, яке порушить 11 до самих основ. Гляньте
на політичну звироднілість, яка навістила край і яка
занесла нас вже далеко від золотого віку революції.
Гляньте на ті всї „знаки часу”, а побачите, що зовсім
певна є надїя на те, що якраз тепер настає знова нереломова хвилина, в якій заблиснуть наново сьвітлі чесно
ти наших предків.

Долїшна часть міста Ню Йорку.

І тому то я так завзято ставлю Вам за взір Вашінгтона. Виховуйте самих себе після сього сьвітлого приміру. Всїми силами старайте ся набути його скромність;
його безкорисність; його простоту серця; його горячу посьвяту до рідного краю; його безсторонність в осудї; його
влучність у спостереженях; його непобориму постій
ність в рішенях; — тодї Ви можете надїяти ся. що у В а 
шім віцї Ви станете тим, чим був Вашінґтон за своїх ча
сів, а то: „Першим у бою, першим підчас мира і першим
в серцях своїх земляків”.
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ОТОЛІТЕ НЕЗАВИСИМОСТН АМЕРИКИ.
(Промова Річарда ОТормана, виголошені в Ню Йорку дня 4. липня 1876 р.)*

Всї ви читали Декларацію Независимости. Сто літ
тому було се нове обявлене, яке переймало страхом во
лодарів на їх престолах, а рівночасно кликало рабів в їх
бідних хижах вставати і підняти серця та глянути до гори
з новою надїею на спасене. Деклярація стверджувала,
що всї люди, володарі і хлїбороби, пани і слуги, богачі
і бідні, приходять на сьвіт однаково, з рівними привіле
ями і з рівними правами до охорони зі сторони закона;
вона стверджувала, що правительство черпае свою силу
не з підбою анї з насильства, але зі згоди тих, над ко
трими панує; воно істнує лише на те. щоби боронити
нарід і його ущасливлювати. Се були вічні правди, ко
трих однакож довго ніхто не висловлював, а мало хто
відважив ся так думати — аж божим Провидїнєм вони
пригоїли ся тут в Америцї і стали політичним символом
віри народів на цілій землі. Неначе голос труби серед
темної ночи залунали вони серед темних мар поневолена
і збудили людий до думки, надії і діла.
І сей звук труби ще тепер гомонить і буде гомоніти,
та ще взиває мужів цілої людскости; щоби вони стояли
на стороні самих себе. На сей клич затрясуть ся зі стра
ху коліна тиранів і надія свободолюбців скріпить ся, а
їх серця будуть бити живійше і скорше так довго, як
довго ся земля висить зрівноважена у воздусї і як довго
жиють на ній люди, в котрих жиє память минулих подій.
Декляраціа Независимости була вииовідженєм війни
Великій Британії, війни на ножі і то на ножі до самої
ручки. Страшна була нерівність, коли кольонїї кинули
визов до боротьби. По одній стороні була Анґлїа — силь
на В СЬВІДОМОСТИ QBO€l могучости і сили, велика в своїй
власти, вповні приготована і зоружена до війни, нахальна, задирчиста, що кпила собі на згадку невдачі або по
ражена. По другій стороні тринайцять кольонїй, які про
стягали ся в більшій части на східнім побережу, легкі
до зраненя в сотках місць і отверті для нападу на суші
і з моря, без армії, без фльоти, без гроший і амуніції та
воєнних матеріялів, маючи війско зложене з товпи невиdigitized by SVOBODA
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школених горожан, котрі полишили на хвилю плуг і
ковало та поспішили до бою з таким оружем, яке мали
під рукою, щоби воювати ветеранів короля Юрія, вправ
лених у своїм страшнім ремеслі через довгу службу в
європейських війнах.
Другого липня 1776 р. зібрав ся Континентальний
Конґрес у Філядельфії. Було там присутних около сорок
девять делєґатів. Се був мрачний день. Воздух був душ
ний і тяжкий від злих вістий; злі вісти прийшли з півночи, бо впали Монтґомері і Квібек, а виправа проти
Канади цілковито не повела ся; злі були вісти з полудня,
бо бритійська воєнна фльота переплила полосу Чарлзто-

Місто Денвер, столиця стейту Колорадо.

ну в Савт Каролайні; злі вісти з Ню Йорку, бо кораблі
лорда Гова пливали в долішнім заливі, а бритійська армія
в силі трийцять тисяч людий грозила нападом на місто.
Зі всіх сторін надходили злі новинки. Всюди сумнів, підозрінє і упадок духа. Се був темний і мрачний час. коли
то навіть і найсьмілїйшому можна було простити за втра
ту надії.
Така була хвиля, коли для порішеня великої справи
зійшов ся конґрес. від якого залежала доля одної части
сьвіта. Були там і такі, котрі ще годили ся на злуку з
Британією. Король міг уступити — поєднане не було не
можливе — монархічна форма правлїня була дорогою
для них. Минувшість Анґлїї була їх минувшиною і вони
не хотіли її тратити. Дальше: війна була страшною неdigitized by SVOBODA
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певностию. Вони виділи пропасть і дрожали та цофали
ся взад з острахом.
Але з другої сторони були там люди хвилї, люди з
народу, котрі прислухували ся голосови люду і чули, чим
бє народне серце. Вони також виділи пропасть. їх очи
проникали глибину чорної безодні, однак поза нею вони
бачили величаве явище будучих лїт. Вони бачили безчисленні щасливі доми, які розсїли ся далеко й широко
по цілім просторі великої суші, де має жити поколїнє за
поколїнєм, зложене з мужів вихованих в силї і чесноті'
та в добробуті при помочи сьвітла і тепла волі.
Памятайте, що між тими тринайцятьма кольонїями
була дуже слаба звязь. Вони ріжнили ся в богато зглядах:
в народности, в релїґії, в кліматі', в господарстві, в спо
собі думаня — таксамо, як тепер. Одна велика цїль лучила всіх разом, Північ з Полуднем, Адамса з Масачусетс з Джеферсоном з Вірджінїї, а то: сьвята цїль, збу
дувати тут для себе і для своїх дїтий свобідну державу,
яка була би прикладом, взірцем і заборолом свободи;
колиж би їм се не вдало ся, їх цїлию було вмерти з пятном бунтарів на своїх іменах.
Рада тих завзятих і благородних мужів взяла верх.
Якесь сьвітло красшої будучности осьвітпло їх душі і
скріпило їх серця. За ними підіймала ся і плила филя
народного одушевленя. Нарід все є готов до геройських
діл; нарід, якого чесні чувства є часто наймудрійшою
дипльоматією, — той нарід чекав лише на слово: го
товте ся до бою, готовте ся на смерть, а коли треба, до
независимости! І так стала ся божа воля на земли.
Проголошено слово, створено „Деклярацію”, яка да
ла імя і початок „Злученим Державам Америки”, і нова
нація віддихала та гляділа в будучність, готова на все
найліпше і найгірше, що могло стати ся в будучности.
Коли ся Деклярація стала знаком ратунку і полекші для
віддалених країв, то яке слово зможе описати ті чуда,
які вона зробила для сього народу тут, дома? Се був
клич, талїзман, пробний камінь і меч побіди. Невишколена горстка горожан-жовнїрів, навчена в строгій школї
трудів і невигод, стала в короткім часі великою армією,
перед якою подали ся ветерани з Британії. Европа почу
ла несподівано прихильність до повстанців і вислала
своїх найліпших і найхоробрійших мужів до боротьби
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за волю. Ляфает з Франції, Де Кальб з Німеччини, Косцюшко з Польщі — такі і їм подібні витягнули свої ясні
мечі в обороні молодої републики. Найліпшою помочию
був спокійний, неустрашимий і постійний дух, котрий
зовсім не захитав ся серед небезпеки і невдач, не задрожав серед розбитя і руїни, але стояв неначе вежа, в ко
трій відбило ся все, що було найліпшого і найблагороднїйшого в характері американського народу: сей дух

Церковна дільниця міста Солт Лейк Сіти, столиці* стейту Юта.
Се місто є осередком секти мормонів.

представляв його рішучу волю. Щасливий е той нарід,
котрому небеса посилають такого мудрого і хороброго
провідника, спосібного і до проводу і до правлїня, яким
був в тих часах перелому в молодій републицї її найчільнїйший муж — Джордж Вашінґтон.
Так отже з хрещеня крови вийшла молода нація
чиста, свобідна, зі славою. Сейчас таємний вплив, чар
її здобутої свободи почали працювати і уми мужів та
земні, воздушні і морські сили почали витати її і кидати
під її ноги свої скарби.
З тринайцять матірних кольонїй вродило ся трийцять
вісім (до 1918 року вже пятьдесять чотири — Редакція
календаря) великих держав і територій. З початку вели
кий край, покритий лісами і степами, простирав ся далеко
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й широко. Він потребував лише людської праці, щоби
бути плодовитим. Люди прийшли; через Атлянтик спі
шили могучі кораблі, що ломили бурю і привозили сюди
бриґади і дивізії великої армії праці. Вони приходили
сюди рядами більшими, ніж колись розпоряджували ко
ролі, — мілїоновимп рядами — щоби підбити землю не
для знищеня і руїни, але щоби зробити її плодовитою
і богатою, завести тут лад і щасте. І сей край отворив
для них всі свої скарби свободи, дав їм змогу розвинути
їх спосібности, свобідну каріеру і свобідні змаганя.
І се власне робить отсю републику дорогою для всіх
народів і приєднало їй скоро придтелїв на цілім сьвітї.
Не її богатства, не її поклади золота, не її гори срібла,
не її незвичайні механічні талани, — хоч як всі ті річи
є великими і важними. За отеє її імя є шановане і любле
не: що вона була все звісна і щедра своїми свободо
любними симпатіями; що вона дала приміщене бездом
ним, а землю безземельним; що вона забезпечила для
більшости тих, котрі жиють в її посїлостях, більші роз
міри свободи, мира і щастя і то на далеко довший протяг
часу, ніж колинебудь дотепер мали люди на землі. З тої
причини веї народи сьвіта по всі часи будуть називати
сю републику блаженного.

АФОРИЗМИ.
Мягке серце і тверда воля знаменито гармонізують
ся в одній і тійсамій душі.
Відважний ворог ліпший ніж трусливий приятель.
Коли хто предвиджує нещастє, то вже виминув його
ДО 1І0Л 0В ІШ И .

Сумнів — плід розуму; віра — дочка душі.
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Василь Чайченко.

К О Х .А Н Є .
І.

III.

„Ой я тебе, козаченьку,
Як душу кохаю,
Алеж більше е кохане
До рідного краю.

Ой уже, уже до дому
Козаки вертають,
Рідні й друзї їх стрічають
Весело витають.

А між ними й та дівчина..
„Обступили Україну
Деж він, де єдиний?
Вороги лукаві:
йди, коханий, з ними битись, Годї, годї виглядати
Мертвих з домовини!
Здобувати слави!
„Ой, як вернеш ся, мій милий, Ой насипали могилу
З бою за Вкраїну,
У степу велику —
Хто поляг за Україну,
Буду я твоя на віки.
Буду до загину”
Слава тим до віку...
II.

IV

І пійшов козак із дому
Вкупі з козаками
І не три дні й не три тижнї
Бєть ся він з Ляхами.

„Ой я тебе, козаченьку,
Кохала й кохаю,
Алеж висше є кохане —
До рідного краю.

Ой не три дн: й не три "хижні
Бють ся наші в полї, —
Полягло вже і козацтва
І Ляхів доволі.

„Не судилось нам укупі,
Мій єдиний, жити, —
Алеж красше за Вкраїну
Голову зложити.

Як орел той яснозорий
Хмель старий лїтає,
Пишне панство з України
В Польщу виганяє.

„Одинока у черницях
Я молитись буду:
Хто поляг за Україну, —
Слава тим до суду!”
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І велика невдача не пошкодить.
Старенький, сивоголовий чоловік, одягнений в шаравари й сорочку, сидів ранком в день уродин Вашінґтона 1847 року на порозї фармерської колиби тай зішкробував тупою бритвою тридневну сиву щетину зі
своєї бороди.
Тим стареньким чоловіком був Захарій Тейлор, фармер, погромник Індіян, війсковий велит. Він потерпів
невдачу. Не через свої похибки, але через те, що уряд
у Вашінґтонї постановив був зробити з нього нездару.

Один з водопадів у містї Спокейн

Ваш.

Коли 1846 року прийшло до ворожнечі межи Злу
ченими Державами і Мексиком, уряд Злучених Держав
бачив, що війна не буде мати прихильників між наро
дом. За те, розумієть ся, була би впала вина на прези
дента Джеймса К. Полка, котрий розпочав війну. Треба
було знайти жертвенного козла, котрий взяв би на себе
вину уряду, або хоч скинув її на противну партію Віґів.
Тому вишукано ґенерала Захарія Тейлора, завзятого
прихильника Віґів і йому поручено вести жмінку амери
канського війска проти Мексика. Нещастє певно мало
постигнути його, скоро би лише він дійшов до сього
гнїзда шершенїв. А тоді не на иравительство, але на
Тейлора була би впала вина. Однак старий Захарій був
занадто хитрий ін д іа н с ь к и й борець, аби дати с я зловити
в таку політичну засідку. Він задержав ся на місци і за
явив, що анї кроку не зробить без виразного припорученя з Вашінґтону. Президент, припертий в той спосіб
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до муру, приказав нарочно Тейлорови йти наперед, а
сей так і зробив. Він не лише, що перейшов границю
Мексика, але ще й доказав чуда. Він, зі своєю малою
армією, розбивав кождий відділ Мексиканців, висланих
проти нього. Воюючи побідоносно, він тратив також і
своє війско, але неначе плугом орав дорогу до самого
серця Мексика.
За той час побіди Тейлора почали розбуджувати по
див у всіх закутинах Злучених Держав. Війна проти
Мексика стала наслідком сього так популярною, як з
початку видавала ся непопулярною. А при тім здобув
славу чоловік, якого уряд з гори призначив на загладу.
Президент Полк пробував затерти свій перший про
мах тим, що усунув Тейлора з головної команди, а натомісць вислав ґенерала Скотта з далеко більшою і показнїйіною армією в цїли покінченя війни. Скотт забрав
Тейлорови всіх найліпших офіцирів і жовнірів, полишаючи йому лише недобитків з його попередної сили.
З тою рештою — 5.400 людий, половина з них не
давні рекрути — Тейлор окопав ся на гористій фармі,
звісній під іменем Буена ВІста. І саме тут окружило
його 20.000 Мексиканців під проводом ґенерала Санта
Анни.
Старий борець потерпів отже невдачу. Меньшого
чоловіка вислано, щоби зібрав лаври, котрі в дїйсности
належали ся Тейлорови. Уряд підтяв його і вкоротив
його славну карієру. А в додатку переважаюча сила неприятеля окружила його. Коли хто застановить ся зріло
над тим, той зрозуміє, що серед такого положеня і найсильнїйший чоловік може зломити ся.
До Тейлора пригнав на кони серед зливного дощу
мексиканський штабовий офіцир, котрий іменем ґенерала
Анни зажадав від нього здачі. „Нехай він сам прийде і
візьме мене!” — закликав Тейлор і дальше голив свою
сиву бороду.
Мексиканці' підходили щораз близше і затягали пер
стень щораз вузше. Славна битва під Буена Віста три
вала два днї. Здавало ся, що мала американська армія
є засуджена на цілковите знищене. Але Тейлор боров ся.
Його прості рекрути під його вмілим проводом видержали
на місци, хоч ворог був чотири рази сильнїйший. „Ге
нерал Тейлор був нині що найменьше три рази побитий”
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— говорив один з його офіцирів до другого. — ..Так, —
сухо відповів другий — але він про се не знає”
Під охороною ночи, 23. лютого 1847 року, мекси
канська армія подала ся взад в цілковитім неладї, роз
бита на порох хоробрими жовнірами Тейлора. Чоловік,
що „одного дня зістав побитий три рази і не знав про
се”, вернув до Злучених Держав і довідав ся, що його
звеличано народним героєм. Змаганя уряду, щоби спри
чинити упадок Тейлора, придали ся якраз на повалене
самого уряду. При найблизших виборах на президента
филя народної любови занесла Тейлора до Білого Дому.
Старенький чоловік був нерадий сьому виборови. Він
говорив, що се була змова проти нього, щоби не дати
йому спочинку на фармах підчас його останних лїт житя.

Богдан Лепкий.

Г -А -Д З Е С И .
і.
По небес великім, синім плаю
Зорі Бог розсипав, наче вівцї.
А людий пустив, щоб в мандрівці'
Житєвій ішли з землї до раю.
Зорі час, дорогу, шлях свій мають
В безконечному сьвітів просторі,
Люди-ж — люди наче човни в морі
По розбурханих филях буяють.
II.
Жите — борба,
О щастє вічний бій.
Щодень журба,
Часом хвилина мрій.
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Жите — похід,
Вперед нестримний гін.
Іде під спід,
Хто втратив свій розгін.
III.
Жите, як той потік
З невідомих жерел,
А гадка понад ним
Буяє, мов орел.
Жите, як той потік,
А час, мов океан.
Як капля — чоловік,
Житя слуга і пан.
IV.
Товаришу! Люби жите,
Люби людий, природу,
А кривду кинь у забуте,
Як камінь в тиху воду.
Від зла втікай,
Не вимагай
Богато від житя.
От — жмут хвилин,
Цінних перлин
І — море забутя.
•

f t

,

АФОРИЗМИ.
Ми всї подібні до дзвона, котрим може задзвонити
якийнебудь подорожний.
Двері для злоби все отворені.
10
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Піл водопадои Нїягари.
Першого вечеря моїх відвідттн в Тїїяґарі стрінув я
провіднпкп па горі коло Сходів Бідля,*) т о ведуть до
Печери Вітрів. Провідник був якраз в сплї віку — ве
ликий. добре збудований, статочнтш та мтілттй з лиця і
з очпй. Моє заінтересоване водопадом розбудило його
і він став говірливий. Звертаючи ся до фотоґрафії і вка
зуючи на неї. він описував свій подвиг, який довершив
недавно, а який запровадив його майже під зеленаві води
водопаду Підкови.**)
„Чи м о я і є т є запровадити мене там завтра?” — спи
тав я.
Він змірив мене очима, роздумуючи мабуть над сим,
чи чоловік такої легкої будови як я і вже зі шиаковатим
волосєм, може пускати ся на таке підприємство.
„Я хочу — додав я — видїти водопад о скільки ли
ше вдасть ся докладно і куди ви лише поведете мене, я
пійду за вамп” .
Його повздержливість перемінила ся в усьміїику і
він сказав: „Дуже добре; я готов з вами йти завтра” .
На другий день я прийшов після умови. Я перебрав
ся в хижі на вершку Сходів Бідля, вдягаючи на себе дві
пари вовняних шараварів,. три вовняні камізелькп, дві
пари скарпиток і одну пару сукняних черевиків. Мій
провідник запевняв мене, що ся одїж захоронпть мене
від перестуди, хоч бп навіть була змочена. І він добре
сказав. Плащ і капуза жовто-оливної краски покривали
все. Дуже старанні заходи поробив молодий помічник
провідника, щоби забезпечити мене перед змоченєм, але
всї його змаганя показали ся безуспішними, скоро лише
прийшла тяжка проба.
Ми зійшли по сходах; в руках тримав я рід довгих
вилок, які повніші службу альпейської палиці. На сподї
ситітав мене нровіднпк, чи я хочу йти наперед до Печори
Вітрів, чи до водопаду Підкови; сей останнпй особливо
*) Сходи, що ведуть під одну часть водопаду по стороні Злучених Держав.
**) Водопад Підкови е по канадійській стороні'. Тепер вже вода вижо
лобила скалу і форма підкови поволи щезав.
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Водснад Нїяґсіри. фотографованіїй з американського боку. На передї (де стоїть
гурток людий) видно водспад американський, за ним Козячий остров, а за остро
вом водоиад канадійський, званий також водонадом Підкови.
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дасть ся мені в знаки. Я рішив ся перейти наперед тяжшу
пробу і тому мій провідник звернув на ліво по острих і
небезпечних камінях.
Дно першої части водопаду покрите величезними
камінними бовдурами, які очевидно відорвали ся від горішної части стїни. Вода не роздїлюеть ся однаково пбмежи них, але шукає собі виходу просто через них, наслід
ком чого повстає шалений вир. Ми перейшли через кіль
ка бовдурів мокрими ногами, однак без трудностий. Вкінци прийшли ми над берег трохи страшнїйшої кручі. Мій
провідник ішов його краєм, аж дійшов до її найкрутїйшої
части. Задержуючи ся, сказав він: „Се є наша найбільша
трудність; коли ми тут перейдемо, то опісля зайдемо да
леко попід Підкову”
Він увійшов у вир, напружуючи цілу свою силу,
щоби вдержати ся на ногах. Вода сягала повисше його
бедр, а піна скакала далеко висше. Він мусїв шукати заопорою під ногами посеред невидимих камінів, о котрі
розбризкувала ся шаліюча струя. Він боров ся і посту
пав, але боров ся з успіхом і вкінци дійшов до спокійнїйшої води на другім боцї. Простягаючи руку до мене,
він сказав: „Тепер ходіть ви!”
Я глянув на вир, який гнав ся до ріки неначе водопад. Навіть там, де він сягав лише по коліна, його сила
була дуже значна. Коли він підносив ся довкола мене,
я старав ся розбити його на двоє, стаючи боком до нього,
однак непевна постава моїх ніг давала йому змогу обгор
нути мої бедра, скрутити мною і кинути цілу свою силу
на мої илечі. Дальша боротьба була безвиглядна; коли я
почув, що моя рівновага безнадійно пропала, я відвер
нув ся і кинув ся до берега, який я щойно покинув і тут
в одній хвилі дістав ся на плитшу воду.
Моя оливна одїж була великою перепоною; вона
була призначена для далеко більшого чоловіка і коли
я станув на рівні ноги ио моїй пригоді, то мої ноги стояли
неначе по середині двох мішків з водою. Мій провідник
налягав на мене, щоби я пробував знова. Навчений пер
шою невдачею, я знова увійшов в струю. Коли би мої
вилки були зелїзні, вони могли, би були стати мені в при
годі'. Але так, то вони не лише що не помагали мені,
але ще й шкодили, бо вода поривала їх зі собою. Та мимо
сього я тримав їх ціпко, вже з привички.
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Знова підіймив ся вир до гори і я знова захитав ся;
однак, тримаючи ліве бедро сильно проти води, я вдер
жав ся просто і вкінци вхопив за руку свого провідника
на другій стороні. Він приємно усьміхнув ся. Я осягнув
першу побіду і він тішив ся тим. „Ще ані один подорожний не був тут перед вами” — сказав він. Скоро опісля, коли я хотів підперти ся ліскою, я знова стратив
ґрунт під ногами, однак вхопив ся за вистаючу з води
скалу.
Ми видрапали ся по бовдурах аж до найгустїйшої
струї; вона стала небавом така тяжка, що ми мусіли по
давати ся під її ударами. В більшій части ми не виділи
нічого; ми були в самій середині дикого шуму, зливані

Сан Франсіско, найбільше місто на побережу Тихого океану, в стейтї Каліфорнія,

безнастанно водою, яка вила деколи як свист безчисленних батогів. Під тим чути було глибокий шум водопаду.
Я пробував заслонити собі очи рукою і глянути до гори,
але моя оборона була даремна. Мій провідник ішов даль
ше вперед, однак в однім місци задержав ся, хотячи,
щоби я схоронив ся за його постать і оглянув водопад.
Піна походила не так з гори, як радше повставала
з відбиваня розбурханої води, коли вона падала на дно.
Тому очи можна було заслонити перед осліплюючим уда
ром шуму, підчас коли простір до горішного берега був
до певної міри чистий. Дивлячи ся в гору через плече
провідника, я міг завважати, як вода гнула ся через край,
а посеред скажених бризкань маячіла деколи Черепашина Вежа.*) Ми були якраз під вежею. Трошки дальше
водопад по першім своїм сході вдаряв на випуклість тро
*) Черепашина Вежа стояла над американською частию водопаду.
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хи низше, а відти падав величезними масами піни. Якраз
туди ми передирали ся.
Ми обійшли ніс, на якім стоїть Черепашина Вежа, і
рушили посеред найбільшого заворушеня здовж одного
рамени водопаду Підкови, аж там, де вже не стало бовду
рів і водопад ринув в безодню ріки Нїяґари.
Тут мій провідник знова заслонив мене і велів мені'
глянути до гори. Я так зробив і міг побачити, як і попередно, зелене маячінє могучого перегибу. спадаючого че
рез горішний край, і дальше величезну масу води, підчас
коли бризки між нами і водоиадом безнастанно то зби
рали ся то щезали.
Ми вертали, драпаючи ся час від часу то в гору то в
діл, щоби кинути оком на найвеличавійщі части водопаду. Ми перейшли попід рафи, витворені з вапняка і
через деякі дивні иечери, утворені через злуку вершків
скал. Вкінци ми станули зцова недалеко нашого ранїшного ворога. Мій провідник задержав ся на мінуту або
дві, розслїджуючи докладне! струю. Я завважав, що він.
яко провідник, повинен мати линву в такім місци; він
однак відповів, що дотепер нїодин подорожний не думав
туди заходити і тому він не уважав за потрібне брати
линву зі собою.
Він пустив ся знова через кручу. Слїдно було його
боротьбу, щоби вдержати ся рівно. Він подавав ся, але
знова раз-враз приходив до себе. Вкінци він поховзнув
ся, подав ся і зробив так, як я зробив був рано: кинув
ся напроти берега і виплив на мілину. Стоячи в кручі
близко берега, він простягнув свої руки до мене. Я до
тепер задержав ще свої вилки, які придавали ся мені
посеред бовдурів. Перейшовши кілька кроків так, що моя
палиця могла досягнути його рук, я просив його, щоби
він вхопив її за другий конець.
„Коли ви певні, — сказав він — що вдержите вил
ки в своїх руках, то я певно вас витягну” Я зробив ще
крок і наставив вилки до нього. Ми оба сильно вхопи
ли по обох кінцях. Се помогло; хоч навала була сильна,
проте я щасливо дістав ся на другий бік. Тут скінчила
ся вся небезпека.
Опісля ми вигукували по товариськи серед круч і
бовдурів в Печері Вітрів. Скали були покриті орґанїчним
намулом, по котрім ніяк не мож було ходити босими но
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гами, а сукняні черевики знаменито запобігали ховзаню.
Ми дійшли до печери і ввійшли до середини: наперед по
деревлянім помостї, збудованім на вершках бовдурів, а
опісля по вузкім хребтї, аж до точки, де е найбільше
вижолоблене в скалї. Мені казали, що підчас полудневого
вітру можна спокійно оглядати спадаючі маси води; тодї
однак, коли ми були там, осліплюючий гураґан бризків
гнав нам в лице і ми не могли бачити нічого.
Іван Тиндаль.

Білки Канада дістала свою назву.
Довго ломили собі голови над сим, відки взяла ся
назва „Канада” для теперішної бритійської кольонїї на
півночи. Найімовірнїйшою теорією е ся, яка Находить ся
тепер в підручниках канадійської історії і її також до пев
ної міри потверджує історик Френсіс Паркман.
„Канада” є індіянське слово і означає „село” Фран
кськи й подорожний і відкривець Яків Картієр перший
ужпвав сього слова на своїх ґеоґрафічних мапах, але
не називав ще цілої теперішної території Канадою. Кар
тієр відбув дві подоржи до Америки. Він властиво шу
кав коротшої дороги з Европи до азійської Індії і йому
здавало ся, що він її дійсно знайшов, коли в 1534 роцї
заплив до заливу св. Лаврентія. Він плив рікою через
якийсь час в надії, що знайде пролив, котрий лучить
Атлянтійський океан з морем, аке, після його думки, ма
ло сягати аж до Індії. Але се була вже осінь і тому Кар
тієр вернув того року назад до Франції.
Слідуючого року він відбув другу подорож до заливу
св. Лаврентія і тодї пізнав, що се була ріка, а не мор
ський пролив до Індії. Він заплив горі рікою аж до того
місця, де нині стоїть місто Монтреал, а йому товаришило
двох Індіян. Коли він запитав їх, як називаєть ся ґрупа
домів, збудованих понад рікою, Індіяни відповіли, що то
є „Канада”, значить село. Картієр затямив собі се слово
і уживав його часто в маиах на означене сих околиць,
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що лежали над рікою св. Лаврентія. Коли пізнїйшими ча
сами почали відкривати щораз дальші околпцї, то і їх,
називано спільним іменем „Канада” . З часом розширила
ся отся назва на цілу домінїю від океану до океану.

Золоті Ворота — вузкий пролив, який ділить залив Сан Ф рансіска від
Тихого океану.

Л И С И Н А І С У Х О ТИ .
Майже в кождій справі можна доглянути щось до
брого. І лпспй чоловік має дещо до завдячуваня своїй
лпспнї. Богато людпй вірпть в те, що лисий чоловік не
вмре на сухоти. Сам нахпл до лпсїня є певного рода забезнекою перед сею страшною недугою.
На першпй погляд виглядає сьмішно, коли хто вірпть
в таке тверджене, а прецїнь деякі славні лікарі дійсно
переконали ся, що є якась звязь між впиаданєм волося
і туберкулою. Одпн з тих лікарів обсервував се явпще
протягом пятьох літ. Він мав під своїм доглядом около
700 недужих протягом згаданого часу, а нї одпн з них
не був лисий. Що більше, він твердить, що на 5.000 па
цієнтів, хорих на сухоти, він не завважав нї одного лпсого.
Сей лїкар зовсім не стараєть ся пояспптп сей факт;
він лише подає до загальної відомости свої помічепя, а
рівночасно просить инших лікарів, абп вони дали йому
знатп про свої спостереженя в згаданій недузі.
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Як рятувати ся перед сонїшнии ударом.
В горячі лїтні дні хоровиті і слабосилі люди падуть
жертвою спеки. Найбільше терплять вони тодї, коли термометер нагло підносить ся, або опадає. Люди, котрі фізично
недомагають — приміром мають слабий обіг крови, — не
можуть видержати наглої зміни температури і улягають
сонїшному ударови.
Треба розріжнити, що є двоякі удари: від сонця і від
тепла. Між одним а другим є лише невелика ріжниця, бо
причиною обох є завсїди сонце. Як знаємо, воно висилає
двоякі лучі: одні з них дають нам сьвітло, другі тепло.
Сьвітляні проміні є ясно-сині і вони є всилї викликати
в людськім тїлї хемічний розклад. Тепляні лучі можуть по
разити чоловіка кождої хвилї, навіть темною ночию, або
хмарними днями. Удар від тепла обявляеть ся тим, що чо
ловік з вичерпаня нечайно валить ся з ніг, неначеб від якої
епілепсії, або як би хто його пострілив. Часто лучаєть ся,
що недужого забирає полїція яко пяного, або везуть його до
шпиталю яко хорого на падачку.
Пораженого сонїшним ударом легко пізнати по тім, що
він є сонний, хропить, зітхає, так як би йому не ставало від
диху; лице його є горяче, сухе, з багряними плямами.
Деколи недужий заливаєть ся надмірним потом. На лици сильно бють живчики.
З другого боку лице може бути без рожевих смуг, на
віть блїде, із зимним потом. Однак шкіра мимо того буває
так горяча, що термометер, вложений до уст, показує 110—
115 степенів. Притім лучають ся блювоти, корчене муску
лів або пропасниця.
При ратованю хорого треба наперед старати ся зменьшити його горячку. Хорого треба занести в таке місце, де
є цілковитий спокій. До голови, карку і рамен прикладаєть
ся йому студену воду. Ноги треба дуже сильно натирати і
стягати та стискати мускули. Тіло поливати водою.
Скоро недужий зачне рухати обома раменами, ногами й
очима, треба його занести уважно до ліжка і віддати під
догляд лікаря.

АФОРИЗМИ.

Чає переходить над нами, як казочнпи велпкан, а
ми вічно остаємо дітьми.
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НЕГРАМОТНІСТЬ В ЕВРОПІ.
Шведський учений Зундберґ подає дати, що відносять ся до стану
народного шкільництва в європейських краях. Найменьше неграмотних
має Німеччина, найбільше Румунія. Статистична табеля представляєте
ся осьтак: В Німеччині є один неиисьмеиний на 2.000 письменних; у
Швеції і Швайцарії 1 неписьменний на 1.000 письменних; в Данії 1
неписьменний на 500 письменних; в Анґлїї 1 неписьменний на 100
письменних; у Франції 1 неписьменний на 50 письменних; в Голяндії на 48; в Фінляндії на 22-ох; в Бельгії на 10; в Австро-Угорщині
один неписьменний припадає на 4-ох письменних; в Греції і в Італії
на 2-ох; в Болгарії є половина неписьменних; в Росії і Сербії дві
третини населеня неписьменних; в Португалії більше ніж дві третини,
а в Румунії аж три четвертини неграмотних. Загальна сума видатків на
народне шкільництво виносить в цілій Европі до 1.000 мілїонів корон
(один мілїярд). З того пригадає на Німеччину 1 трета, на Анґлїіо 1
четверта, на Францію 1 осьма, на Австро-Угорщину 1 десята і на Ро
сію 1 двайцята часть.

Гроби на Алясці.
Індіянські племена на Алясці мають ріжні цікаві способи
хороненя своїх небіщиків. Деякі племена знова не мають ні
якого сталого звичаю в тім зглядї, але кождого вмершого
хоронять в инший спосіб. Подорожному впадає в очи се, що
вмерлого ніколи не закопують, але хоронять його на поверх
ні землї. По короткій застанові подорожний розуміє, що дій
сно неможливо є закопати мерця в землю. Земля і.:к^ли не
розмерзаєть ся там глубше як на кілька цалїв, а викопати
гріб звичайними тамошними приладами належить майже до
неможливости.
Властива цїль похорону є сховати небіщика перед напа
дом голодних диких зьвірів. Тому старають ся мешканці’ умістити тїла на підвисшеню, але й се в більшій части немож
ливе в північній части Аляски, бо там нема дерева. Часто на
ходять ся гроби на земли; тїла бувають прикриті шкірами
ренів або морських зьвірят, прикріпленими до землї камінєм.
Ріжні особисті причандали нібіщика складають Індіяни
з ним до гробу. Можна там найти лук, стріли, сагайдак, кріс,
ніж, одіж — і ніхто сього не забере, бо Індіяни боять ся,
щоби дух небіщика не переслідував їх за таку сьвятотатську
крадіж.
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Як відкривають шпигунів.
Дуже мало є країв в Европі, котрі не мали би так звано
го „чорного кабінету” Є се таємнича кімната в головнім почтовім урядї, в якій перечитують переписку людий, підозрі
лих правительством. Листи отвирають і читають зовсім незамітно. Природно, підозрілі особи .зовсім не припускають,
аби їх листи міг хтось читати. Такі „чорні кімнати” удержує
правительство з тайних фондів.
В Німеччині, Австрії і Туреччині є „чорний кабінет”
страшним оружем в руках правительства, а богато визначних
осіб дістало ся до вязницї, або цілком щезло наслідком відкритя їх тайн. В Росії й Італії' було се найстрашнїйше оруже

..Долина Смсрти-5 в Каліфорнії, лежить 300 до 480 стіп низше поверхні моря. Уважаеть ся найсухійшим і пайгорячійшрм місцем у Злучених Державах, бо темпера
тура доходить там у лїтї часто до 122 степенів (Ф аренгайта). Ся долина дістала
свою назву від того, що там у 1849 р. погибла ціла партія еміґрантів.

проти анархістів і зрадників. Дуже важним чинником був
„чорний кабінет” за часів Наполєона III. у Франції; тодї арештовано богато осіб, котрі негодували на короля.
Шпигунську роботу виконуєть ся так зручно, що підо
зріла особа дістаєть ся до арешту і її доля є запечатана, заки ще вона зможе подумати про те, що її слідять. Листи пі
дозрілого чоловіка отвираєть ся, читаєть ся, а деколи фотоґрафуєть ся; опісля вкладаєть ся їх знова до коверти, запечатуєть ся і доставляеть ся адресатови з незначним опізненєм одної почти.
Спосіб, в який се роблять детективи тайної поліції, є
дуже зручний, опертий на довголїтних дослідах. Хоч би як
адресант старав ся докладно запечатати свій лист, то все та
ки його отворять, а опісля вишлють до місця призначеня
без найменьших знаків.
Коли мають отворити лист запечатаний гумою, то се не
представляє найменьшої трудности для детективів. Більше
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заходів є при отвираню листів, запечатаних ляком. Тут по
слугують ся хемічними способами, а деколи треба навіть ро
бити нову печатку, щоби наново залякувати.
Такими і тим подібними способами послугуєть ся також
наш генеральний почтовий уряд; в той спосіб відкрито та
кож богато кримінальних злочинів.

Найменший почтовий уряд.
В далекій околиці повіту Сан Дієґо в Калїфорнїї стоїть
найменьший почтовий уряд на сьвітї. Він нагадує малу жов
нірську будку для вартового, або трохи більшу песячу буду,
а її розміри виносять 32 через 43 цалї вширш і здовж, а 7
стіп в гору.
Почтар, який провадить сей уряд, мусить добре розду
мувати, як би розмістити цілу почту в такім будинку.
Почта приходить три рази на тиждень; при сїй нагоді
почтар отвирає задні двері, виганяє з будки ящірки та вужі,
які там шукають захисту, і холоднокровно роздїлює листи.
Коли би так була надзвичайно велика почта, або коли би
почтар носив плащ, то не змістив би ся в будинку.
Почтарем є там один бувший маляр портретів, якому
навкучило ся жити між людьми і тому він утік на пустиню;
там жиє він дуже примітивно разом з жінкою і з дітьми. Він
є трохи поет і навіть видав свої вірші друком. Його нази
вають „Муза-поет”.

Зьвірята підчас огню.
Більшість зьвірят дуже боїть ся огню і з острахом втїкає
від нього. Деяких однак манить полумінь до себе і вони радо
скачуть в огонь мимо горяча.
Кінь шалїє зі страху в горіючій стайнї, однак пес заховуєть ся підчас огню як звичайно. Він схиляє голову в діл,
шукаючи сьвіжого воздуха при самій землі і в той спосіб
пробує знайти вихід. Коти мявкають дуже жалісно підчас по
жару. Вони відвертають своє лице від сьвітла і шукають за
хисту по кутиках. Коли їх хто ратує серед такого страху, то
вони звичайно бувають тодї дуже ласкаві і спокійні, не ку
сають анї не драпають.
Птицї попадають серед огню у сонність і заховують ся
цілком спокійно. Навіть говірливі папугаї не говорять тодї
нічого.
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Дивні сьвітові звичаї.
В Ляпляндії найострійше карають за вбийство, а сейчас
потім йде кара на таких, котрі женять ся з дівчатами проти
волї їх родичів.
У Вірменії не вільно дїтям бавити ся ляльками. Власти
боять ся, щоби через те дїти не привикли почитати ляльки
як божків.
Богато старих домів в Голяндії мають такі двері, котрі
ніколи не отвирають ся; хиба в двох випадках: коли є в ро
дині весїлє, або смерть.
На острові Куба хрестять дитину, коли вона має точно
15 днів. До церкви не несуть дитини ніколи, хоч би церква
була в найблизшім сусідстві.

Гонолюлю. столиця Гавайських островів, які лежать на Тихім океанї і становлять
територію Злучених Держав.

Один зі законів в Перу забороняє женщинам брати участь в похоронах; вони також не бувають на весїлях; хиба,
що є дуже близкими приятелями молодят.
В Японії є 200.000 урядово записаних прокажених. Нїхто
їх не жалує, анї з ними не співчуває. Мущина, чи женщина,
молоді і старі — всіх їх виганяють поза людські оселї, де во
ни жиють як скитальцї і живлять ся лише тим, що їм хтось
здалека кине.
Роблене чобіт для псів розвинуло ся у важний промисл
на Лябрадорі. Пси привязані до санок перебігають дуже
скоро по ледї і тому треба їм якоїсь захорони. Чоботи ро
блять зі шкіри тюленя.
Палестина — се край цьвітів. Ботаніки кажуть, що там
є 2.500 ріжних родів цьвітів. Східний клімат дає їм такий
веселий вигляд, якого не мож надибати в нашім мрачнім клі
маті. Дикі цьвіти ростуть йкось громадами так, що цілі милі
землі дістають краску від одного рода цьвітів.
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Чопу людська шкіра буває чорна.
Дитина Нїґра не родить ся чорна. Ще в 1765 р. завважав
природник Лє Кат, що новонароджений Иїгер є червоний.
Тепер загально звісно, що шкіра муринської дитини починає
борніти щойно в кілька днів по народженю, а в хвилї уродженя вона подобає на кавкаську расу, а вже що найменьше
на червону. Загально приймаєть ся, що головна причина чор
ної краски Нїґрів є горяче сонце, під якого лучами жиють
звичайно Мурини. Є однак певна ріжниця в будові шкіри Нї
ґра і Европейця.
Учені твердять, що Нїґер має далеко більше розвинену
систему випарів ніж ми. Під шкірою Нїґра є богато железий

Маиїля, столиця Филипинськпх островів, які лежать на
Тихім оксанї ‘ становлять територію Злучених Держав.

з потом і до них має кров обильний доступ. При помочи тих
железий Мурин виділяє далеко більше поту ніж білий чоло
вік. Се є мабуть причиною чорної краски. Не треба однак
забувати, що найчорнїйші між чорними находять ся в тих
околицях, де найбільша спека, сильне сонїчне сьвітло і вохкість воздуха змішані разом. Так на приклад найчорнїйші
Мурини в Африці находять ся в Гвінеї, де падає найбільше
дощів. З другої сторони, люди, що жиють в сухій части Ну
бійської пустині в Африці, мають<червонаву шкіру.
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Соняшна система.
Група небесних тіл, які є зависимі від сонця, дістала на
зву соняшної системи. Осередком є сонце, а довкола нього
громадять ся планети і їх сателіти (місяці), планетоїди, ко
мети і метеори. Все те держить ся разом силою притяганя.
Довкола нашого сонця кружить 8 планет в певнім віддалених
Найблизше сонця є Меркур, опісля йде Венера, далі Земля,
Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Може є ще й більшепланет, але нема способу, щоби їх доглянути.
Планетоїди — се малі планети і всі, крім одної, находять
ся між Марсом і Юпітером. Комети і метеори се небесні тїла,
які час від часу, без правильного обороту, зближають ся
до планет.
Віддалене між планетами мірить ся після віддаленя зем
лі від сонця. Се віддалене виносить кругло 92,900.000 миль.
Всі планети, з виїмком Меркура і Венери, мають сателітів, які
кружать довкола них. Таким сателітом для землі' є місяць.
Марс має два місяці', Юпітер має чотири великі і три малень
кі, Сатурн має десять, Уран чотири, а Нептун один місяць.

Спляча риба.
В полудневій Африці замічено цікаву рибу. Коли настає
горяча пора і богато ставів висихає, риба загребуєть ся в
болотї і робить собі рід гнізда. Болото, змішане зі слизию,
котру риба виділяє, твердне і в нїм перебуває вона около
шість місяців, значить аж до зимнїйшої пори. Протягом сьо
го часу риба живить ся своєю власною товщию, котрої на
бирає підчас зимної пори.

АФОРИЗМИ.
Слабий фундамент нищить будинок.
Щасливий чоловік повинен сидіти дома.
Лінивство нищить тіло і душу.
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Помисловий Японець.
Японці' здобули собі вже на сьвітї славу зручних
політиків і поступових людий. Вони вміють використати
для себе кожду ситуацію. Справностию відзначаеть ся
цілий нарід і одиниці. Ось примір:
Управитель хінського міста Фохов казав будувати
нову дорогу зі свого міста до одної чужинецької оселі
над рікою Мін, віддаленої около 4 милі від міста. Вів
мусїв постарати ся о нову дорогу тому, бо давна дорога
була така вузка, що навіть не можна було минути ся двом
возам, а тут рух щораз більше зростав.
Перед 1916 роком в місті Фохов зовсім не знали лю
ди про біциклї. Щойно по збудованю дороги отворив один
Японець торговлю біциклями, а рівночасно винаймив
кавалок города та почав учити Хінцїв їздити на колесі
(біциклю). Брав не дорого, бо всього ЗО центів за го
дину. В короткім часі Японець вивчив богато Хінцїв їз
дити, а при тім доробляєть ся щораз більшого маєтку,
бо бере гроші за науку і продає нові біциклї.

А Ф О Р И З М И .

Ліпше забути кривду, ніж її пімстити.
Послушна жінка приказує чоловікови.
Порожна мошонка відстрашує фальшивих приятелів.
Ворог є безнастанним шпигуном.
Слово чесного чоловіка варта більше нїж готівка.
її
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Упадок Царгорода.
Славне римське цїсарство роздало ся з часом на
східно-римське зі столицею Константинополь (Царгород)
і-г.західно-римське зі столицею Рим. В тисяч сто двай
цять лїт по заснованю Константинополя зближало ся
східно римсько (візантійсько-грецьке) цїсарство до упад
ку. Всемогуча монґольська навала з Азії нищила все іі о
дорозї і станула вкінцп під Царгородом.
О
першій годині по півночи дня 29. мая 1458 року
заграли сурми в турецьких окопах; султан Магомет дав
знак до наступу і сейчас не меньше як двіста шістьдееять
тисяч жовнірів почало здобувати славну столицю. Коли
засвитав день і зійшло сонце, то вже обі сторони були
заняті завзятою боротьбою. Турки, розгарячені звичай
ним своїм фанатизмом, промощували собі дорогу посеред
гармат і крісів. їх завзяте скріпила за охота Магомета і
його обіцянка свобідного грабленя міста. їх зовсім не
відстрашувала трудність прп спігааню по драбинах на
височезні мури, анї смерть їх товаришів, які гинули
довкруги них. Не зважаючи на своє жптє, вони думали
лише над сим, як би то перемогти ворога. їх машини
кидали безнастанно тисячі погубнпх стрілів.
Але хоч наступ Турків був скажений, то не меньше
завзята й уперта була оборона Царгородцїв. Хоч Турки
сіяли знищене і смерть м ія і обляженпмп, то і посеред
них гинули тисячі і їх ряди проріджували ся. Кромі Vспішної канонади з мушкетів, оборонці лялп на Турків
кипячий олій, розтоплений віск і грецький огонь, а надто
сипали безнастанно на їх збиті полки каміне з оборонних
мурів. В той спосіб нищили Візантійці безпощадно своїх
напасників. Коли Туркн спалили часть оборонних ма
шин та завалили кілька башт, благородні оборонці Цар
города заступили самі місце машин. їх тяжіле було зни
щити, ніж бездушні, штучні знарядп. Сам цїсар боров
ся на їх чолі і додавав усім відваги своєю неустрашпмою хоробросїіпо. Цілі ватаги Мойґолів гинули під його
мечем. Сама поява цісарського прапора сіяла пострах

серед ворога.
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По завзятім двогодиннім бою Магомет явив ся з
дібраною своєю дружиною і з десять тисячами яничарів.
Він станув посеред них з палицею в руках, заохочував
свої війска своїм виразом лиця та вказував їм сї місця на
мурах, до яких треба було припускати штурм. За тою
добірною дружиною стояли инші полки, призначені до
помочи напасникам та до примусу тих, котрі хотіли би
втікати. Звук труб, удари мечів і палашів, вистріли з
гармат, грохіт падаючих башт — все те причиняло ся до
сього, що місце нападу стало сценою такого страхови
ща, яке лекше собі уявити ніж описати.
Серед такого нечуваного замішаня самі яничари по
чали бороти ся з непевностию; візантійський цїсар Кон
стантан зрозумів сейчас положене і напоминав свою за
взяту дружину до останного, рішаючого бою, коли не
сподіваний випадок змінив цілковито вигляди боротьби.
Генерал Юстинїян упав ранений і його забрали, щоби
заосмотрити рану. Ґенуенцї й инші помічні війска, по
збавлені присутности свого начального полководця, по
чали хитати ся і собі за його прикладом забирати ся з
місця кровавої розправи. Надармо старав ся цїсар зібрати
їх разом. Коли побачив, що він вже не вратуе своєї дер
жави, рішив ся упасти разом з нею, як пристало володареви. Ще протягом кількох хвиль він показував незрівнану відвагу, бачив, як його останні товариші гинули
під його боком, аж вкінци, переможений чисельностию
противників, упав між першими рядами.
Тепер місто стало безпощадною добичею розбішених
побідників. Слабі останки хороброї залоги розбрили ся.
Юстинїян усунув ся до віддаленого місця, але незабавом
умер. Серед величезного замішаня і: спустошеня, яке па
нувало всюди, Турки втиснули ся до міста і, згідно з
обіцянкою султана, плїндрували його через три дни. Около
сорок тисяч нещасних мешканців вирізано, а яких шістьдесять тисяч дістало ся в полон.
Деякі мали щасте втечи до західної Европи. Ті за
брали зі собою памятники старинної грецької культури,
штуки і науки і розбудили інтерес до неї в західно-євро
пейських краях. Відси пійшов науковий і артистичний
рух, званий ренесансом (відродженєм).
Так як західно-римське цїсарство, заложене Августом, упало за Августуля, так східно-римське, заложене
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Константином, упало за часів иншого Константина, Палеольоґа. Воно тратило постепенно свої посїлости, аж
вкінци обмежило ся на саму столицю Константинополь,
подібно, як лишаеть ся сильний стовп на руїнах вели
чавої будівлі. Але й само місто остаточно впало під ударом
наїзників, а з тим здійснила ся стародавна правда, що
на сьвітї нема нічого незмінного.

Поставлене обеліска.
Старинні Єгиптяни полишили сучасним поколїням
великанські памятники будівлі, а то піраміди, себто острокінчасті королівські гробниці, і обеліски, себто високі
на кільканайцять метрів стовпи, тесані з одного ґранїтового каміня.
Сї старинні памятники перевезено вже вчасти до
Европи; між иншими можна бачити обеліски в Римі, у
Відни, в Парижи та в Лондоні.
Поставлене обеліска на площі св. Петра в Римі було
важним випадком для тодїшної Европи. В пятьох літах
довершив папа Сикст У. таких діл, які через пятьдесять
літ уважали ся за ’неможливі до сповненя. Нї одно з них
не зробило такого вражіня на населене Риму, як саме
здвигненє обеліска на площі св. Петра. Вже папа Павло
III. носив ся з гадкою здвигнути обеліск, привезений ще
за часів Нерона з Єгипту до Риму. Він радив ся таких
славних будівничих, як Михайло Анджельо, Антін де
Санґальо, та инших, однак нї один з них не уважав сей
проект за можливий до здїйсненя. Тому, що сї будівничі
становили тоді повагу, їх рішене уважано за міродатне.
Сикст Y. чув ся вповні вдоволеним, коли довідав ся,
що великанський камінь вдасть ся поставити. В чотири
місяці по його рішеню утворено окрему комісію, до ко
трої надсилано проекти з цілої Італії, Сицилїї і Греції.
Комісія розглянула всї проекти, а приняла проект славно
го Фонтани. Одинокий закид проти нього був сей, що
Фонтана був ще дуже молоденьким архітектом. І тому
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його плян мали виконати два знамениті флорентійські
будівничі. Проти сього опирав ся Фонтана. Він заявив
иапі, що лише той розуміє цілий плян докладно, хто
його укладав, і тому лише він сам може зі зрозумінєм ви
конати його. Сикст дав ся переконати його справедли
вому арґументови і поручив йому довершене важного
діла. Цілий Рим гороїжив ся проти сього і предсказував
невдачу. Славний фльорентійський будівничий Вартоломей Аманаті так дуже переняв ся тим, що роботу віддано
Фонтані, а не йому, що повернув до свого рідного міста
і там небавом помер з гризоти.
Ціла штука у виконаню пляну полягала в тім, аби ви
добути обеліск зпосеред маси нагромадженого каміня, та
відкопати його з землі, якою він був прикритий майже до
половини; опісля поставити обеліск на підвисшенє і пе
ренести його на середину площі, а тут щойно поставити
його на відповідній підставі. Сьміливе підприємство роз
будило подив, котрий ще збільшив ся через великанські
а скорі приготовленя.
Потрібна зелїзна машина важила сорок тисяч фун
тів, а її виконанєм були заняті всі італійські зелїзні гути.
Сосновий ліс коло Неттуно достарчив великанських бальків, а до перевезеня кождого з них треба було запря
гати по сім пар волів. Приготованя розпочали ся в жовтни,
а скінчили ся аж з початком мая.
Перша частина роботи, а то піднесене обеліска до
гори і поставлене його на підвисшеню, була найтяжшою.
Величезна товпа народу зібрала ся, щоби подивити ся
на історичну хвилю. Явили ся також всі кардинали, пралати і римська шляхта. Розпорядок начальника міста
наказував цілковиту мовчанку; ся осторожність була ко
нечна тому, щоби велика маса занятих робітників могла
виразно чути кождий приказ. Архітект Фонтана розпочав
свою історичну працю тим, що вперед попросив папсько
го благословеня.
Серед глубокої мовчанки, перериваної лише розказами Фонтани, йшла праця вперед. Занятих було девятьСот робітників і велике число коний. Коли видцї з запер
тим віддихом слідили кождий найменьший рух обеліска,
дав ся чути голос: „Змочіть шнури!” З великого напруженя посторонки розігріли ся і вже показав ся дим; за
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хвилину могли посторонки перегоріти і вся праця разом
з історичним обеліском могла бути погребана.
Остерігаючий оклик „змочіть шнури” видала одна
женщина з Генуї, іменем Бреска. Се була неабияка від
вага з. її сторони, бо за кождий оклик була назначена
кара смерти. Однак в нагороду за зломане приказу в такім
випадку її надано привілей, що лише вона і її потомки
могли достарчати лозу підчас цьвітної недїлї для церкви
св. Петра, і сей привілей має родина Брески до нинїшного дня.
Дня 13. червня піднесено, перенесено і положено
обеліск горизонтально на середині' площі. Само постав
лене обеліска відложено аж до 10. вересня, бо літо було
дуже горяче. Означеного дня здвигнено обеліск досьвіта,
а сходяче сонце позолотило його вже в його нинішнім ви
ді. Папа Сикст нагородив щедро Фонтану, іменуючи його
лицарем і шляхтичем міста Риму, а кромі сього дарував
йому золотий ланцух, визначив йому річний дохід у висо
ті тодїшнпх 4.000 скудів, та дарував йому весь матеріял,
уживаний прп переношеню і ставленю обеліска.

АФОРИЗМИ.
Чесна смерть є ліпша ніж нечесне житє.
Ранїшна година варта дві вечірних.
Зарозумілий ум є робітнею чорта.
Злий батько не хоче мати злого сина.
Добрий приятель — се скарб.
Не все, що говорить ся в кімнаті', можна сказати в
публичній салі.
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Значінв Струї Гольфа.
6 на океані ріка; серед найбільшої посухи вона не
висихає і серед найбільших злив вона не виливає. її
береги і її дно збудовані з зимної води, а її струя несе
теплу воду. Жерелом її є Мексиканський залив, а її гирло
сягає аж до Північного Ледового моря. Ся ріка — се
Струя Ґольфа.
Нема на сьвітї другої так пречудно гарної ріки. її
струя жене скорше ніж води на Місісіпі або на Амазонці,
а скількість її вод більша тисяч разів від скількости зга
даних рік. Вода в Гольфовій Струї від самого Мексикан
ського заливу аж до берегів Каролайни є темно-синя. Ся
краска є так значуча. що легко відріжнити голим оком
воду Струї від звичайної морської води. Часто мож завважати, як одна половина корабля плине Струєю, а друга
звичайною морською водою — так впадає в очи грани
ця і таке мале споріднене тих вод. ба навіть — можна
сказати — одна вода відносить ся з відразою до другої та
ніяк не хочуть змішати ся разом.
Новітний творчий дух придумав чудовий спосіб огріваня домів на зиму. їх огрівають при помочи горячої
води. Огнище і котел є деколи дуже далеко від кімнат,
котрі мають бути огрівані. Так є в обсерваторії у Вашінґтонї. В тім випадку перепливає горяча вода яких сто
стіп рурами з окремого будинку до обсерваторії. Сї рури
розгинають ся опісля на всі сторони, щоби пара води
могла скоро остигнути: опісля знова всі рури лучать ся
разом і ними спливає скроплена водна пара назад до
кітла. В той спосіб охолоджена вода вертає все назад і
осідає в долішній части на дні, а з кітла виходить вер
хом горяча вода. Вентиляція в обсерваторії є так уладжена, що воздух іде з долини, де находять ся рури, до
всіх инших кімнат в будинку; підчас сеї циркуляції тепло,
ж е приходить з водою до долїпіної части, переходить
разом з воздухом до всіх кімнат.
Тепер, коли бн норівнати великі справи з малими,
можна би сказати, що тепла вода в Мексиканськім заливі є якраз таким огріваючим приладом для Великої
Британії, північного Атлянтику і західної Европи. Огни
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щем є горяча полоса; Мексиканський залип і Караїбське
море е кітлами; Гольфова Струя е провідною рурою. Від
побережа Нової Фунляндії до берегів Европи е долїшна
часть будинку — неначе кімната для горячого воздуха —
що рівночасно представляє прилад до охолоджуваня. Тутки уладжує вже сама природа круженє воздуха; воно відбуваєть ся зі сходу на захід. Наслідок сього такий, що
теплоту, спроваджену до сеї „кімнати з горячим воздухом”, серед океану підіймає західний вітер і розпроваджує
її дуже лагідно по Великій Британії і західній Европі.
Найвисша температура Гольфової Струї є 86 степе
нів Фаренгайта, або 9 степенів понад звичайну теплоту
моря; впрочім се залежить від ґеоґрафічної ширини. Чим
дальше біжить вода на: північ, тим теплота слабшає, але
лише дуже незначно, а у віддаленю 8.000 миль на півночи задержує вода навіть серед зими звичайну літну
теплоту. З тою теплотою переходить вода сороковий степень північної ґеоґрафічної ширини, там, переливаючи
ся через свої плинні береги, розпливаєть ся на всї сторо
ни тисячами струй поверх зимної води і покриває океан
плащем теплоти, яка так дуже причинюєть ся до злагодженя острої зими в Европі. Порушаючи ся тепер повільнїйше, однак роздїлюючи свої притоки вже свобіднїйше, доходить вкінци до Бритійських островів. Тут
роздїлюєть ся на двоє: одна часть іде до Північного Ледового океану коло Шпіцберґен, друга входить до Біскайського заливу, однак обі части мають ще значну тем
пературу понад звичайну морську теплоту. Така величез
на скількість горячої води мусить принести зі собою
лагідну і вохку температуру. І се є якраз тою причиною,
що злагіднює клімат в Европі.
Кождий західний вітер переходить через Струю в
дорозі до Европи і приносить зі собою частину тепла, що
би злагіднити там північні зимні вітри. Завдяки Гольфо
вій Струї Анґлїя є зодягнена зеленню в тімсамім часі,
коли поЬережа півострова Лябрадор в Америці', хоч ма
ють тусаму ґеоґрафічну ширину, є заковані ледовими
ланцухами. В 1831 році пристань Ст. Джан (Нова Фунляндія) була замкнена ледами аж до червня; а хто чув
коли, щоби пристань Лїверпул в Анґлїї, хоч лежить о 2
степені дальше на північ, замерзла колинебудь, навіть
серед острої зими?
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Коли води огрівають ся' в Мексиканськім залнві і
їх забирає Гольфова Струя, то на їх місце приходить
зимна струя через Караїбське море: вода на поверхнп.
коли входить сюди, є 3 або 4 степені, а в глибинї навіть
40 степенів зимнїйша від тої води, що відпливає зі Струєю. На самім днї Гольфової Струї близко иобережа пока
зував морський термометер 35 степенів, підчас коли на
иоверхнп теплота виносила 80 степенів. Сї холодні води
приходять без сумніву з півночп. щоби заступити теплу
воду, яка йде на північ, аби огріти холодний Іїїпіцберґен.
Звичайно найгорячійиіа вода в Струї Гольфа буває
на поверхнп або під поверхнею: а коли спустити в гли
бину морський термометер, то він вказує, що ті води ста
ють щораз то зимнїйші, хоч вони ще є теплїйші від води
в океані по обох боках Струї. 6 причина до здогадів, що
горяча вода ніде не досягає дна Струї. Всюди є наплив
зимної води, яка відганяє теплу воду від дна. Такий про
цес є якраз незвичайно хосенний. Зимна вода є дуже
злим провідником тепла. Коли би тепла вода плила через
океан до Европи по поверхні землі на днї моря, то вона
тратила би свою теплоту, огріваючи поверхню землі,
і заки вода з Мексиканського залпву дійшла би до Еврони. то вона стала би цілком зимною і Европа мала би
такісамі острі зими як Нова Фунляндія.
Хто-ж отже може недоцїнюватн благодатний вплів
сеї чудової струї на європейський клімат?

АФОРИЗМИ.
Не кождий є злодієм, на кого пес уїдає.
Кожда слава є небезпечна: добра слава викликує
зависть; зла — приносить ганьбу. *
Остре слово ранить більше ніж меч.
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Дива жіночих пальців.
„Женщини мають що найменьше один такий змисл,
якого не посідають мущинп” — каже професор Отіс Т.
Мейсон зі Смітсонїйського інститути. „Його можна на
звати зеркальним змислом о стільки, що якраз при його
помочи женщини видять себе, хоч не давлять ся до зеркала; сей змисл дає їм навіть сьвідомість того, що дїєть
ся позаду них. Кромі сього мають вони певний рід фан
тазії в кінцях своїх пальців так, що дехто міг би сказати,
що змисл дотику є для них до певної міри зором.
„Женщини роблять все малі чуда. Возьмім на при
клад вязане узлів на нитцї одною рукою. Жінка вяже їх
зручно, неначе би се була природна річ. Вона не стрічає
в тім ніякої трудності! і навіть не звертає на се уваги, хи
ба аж який мущина висловить своє здивоване про її зруч
ність. Тоді вона зі своєї сторони висловлює здивоване,
що він не може навчити ся такої легкої справи, бо для
неї се була колись лише справа інстинкту.
„Інстинкт се лише унаслїдженпй досьвід. а женщина має його богато. Молода женщина, що з такою легкостию засилює голку, котрої ушка мущина навіть не
видить, виконує лише зручність, передану їй тнсячию
ґенерацій.
„Тасама дівчина може битії цілу годину яйця в гор
шку і зовсім не чує змученя. Коли би мущина схотїв її
заступити, то в пятьох мінутах його рука так омліє, що
Майже не може продовжати своєї роботи. Природно, не
іііаючи досьвіду, він тратить енергію, однак головна при
чина невдачі є се, що мускули його руки не є відповідно
збудовані до орудуваня ложкою при такій роботі. Попри
варене займають ся женщини вже від тпсячів літ прядженєм і тому рука жінки є вже анатомічно так уладже
на, що битє яєць не справляє їй найменьшої трудності!.
„Можна майже сказати, що жінка ..видить” своєю
рукою. Вона каже в склепі з блаватними товарами: „По
кажіть менї сю матерію, нехай я подивлю ся” Колиж
склеповий помічник положить перед нею матерію, то во
на пробує пальцями, часом навіть не дивлячи ся очима.
— Вона поправляє зі заду своє волосе гладко і гарно, хоч
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його зовсім не видить; коли однак скінчить сю роботу,
тоді щойно вона оглядає її в зеркалї. Ніколи м уптина, не
зміг би виконати такої роботи. Се власне можна назвати
зеркальним змислом. До певної міри, очевидно позірно,
женщина може видїти себе, не дивлячи ся в зеркало.
„Для мущини пришпилюване є загадкою. На перший
погляд в тій роботі' нема нічого, кромі встромлюваня
шпильки ^у фабричний виріб, який на хвилю має бути
зчеплений разом. Кождий дурак може се зробити, а замітним є се, що мущина сповняє сю роботу дуже осторожно і навіть по майстерськи, після вимог науки. Але
якось йому не йде. Шпилька вихоплюєть ся, а за тим
ідуть звичайно прорлони. „Чекайно, Іване” — каже його
жінка. Вона бере тусаму шпильку і на позір без застанови,
застромлює її.
„Шпилька до волося є лише відмінною, здвоєною
звичайною шпилькою. Кождий знає, що се улюблена
жіноча особливість. Се є для неї витрихом до всіх меха
нічних штук. Вона защіпає нею свої черевики, обтирає
ґніт в лямні, розпечатує листи... шкода навіть вичисляти
тут кожду роботу, яку можна зробити шпилькою від во
лося, — стільки їх є! Се є загальний жіночий інструмент,
яким нечемні мужі або братя чистять навіть цибух від
своєї файки.
„Се є дивний знаряд, а чи є такий мущина, котрий
умів би ним орудувати? В його руках шпилька є така
безужиточна, як машина до шитя в руках дикуна. Для
нього навіть спосіб зашпилюваня волося є загадкою.
Нехай би жінка дозволила йому на пробу, то він, хоч би
навіть ужив безчисленну скількість шпильок від волося,
ніяк не зміг би зчепити до купи дві коси.
„Чому то женщина вміє завязувати ключку з бинди,
а мущина не може? Він вправдї знає завязати ключку
з чого иншого, як на приклад зі шнурка, але не зі стяж
ки! А женщина вхопить бинду, зложить її два рази своїми
пальцями, перетягне на ліво й на право; сюди й туди
перекрутить і ось готове диво! Ти не зробив би сього,
хоч би тобі прийшло ся ратувати такою штукою своє
житє!
„Можна сказати, що для женщини є знова загадкою
се, як мущина вяже ключку на чім иншім. І тому вона
радо просить свого знакомого, щоби він завязав їй таку
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ключку для прикраси своєї одежи. І вона се любить, бо
се щось иншого ніж її робота.
„Коли я говорю про вязане узлів, то мені сейчас
нагадуеть ся женщина-Ескімоска, котра для мого вдоволеня завязала на ключку шнурок в своїх устах при по
мочи язика, зовсім не послугуючи ся руками.
„Вертаючи однак до цивілізованих людий: чи не
чудувались ви, коли приглядали ся, як женщина приши
ває кістяні ґузшси? Вона за кождим разом трафить в
дірку ґузика, хоч запихає голку зі споду. Коли мушина
береть ся до пришиваня ґузика, то він що найменьше
три рази штуркне наперед ґузик і аж за четвертим разом
трафить у дірку, і то, звичайно, в тусаму! А женщина
майже ніколи не завадить о ґузик, лише перетягне нитку
просто через дірку.
„Коли ми пробуємо шукати за причинами, чому женщини є зручнїйші в таких справах, про які ми ось-тут
згадали, то ми мусимо прийти до заключеня, що женщини — се промислова половина людскости. Вони були
першими кравцями, шевцями, кушнірами, різниками,
кошикарями, ткачами, мельниками, а навіть хліборобами.
Для мущин лишало ся лише воєнне ремесло та польованє і лише сї зручности могли вони передати мужеським
потомкам. Женщини також переховували штуки, а що во
ни навчили ся в бігу століть, сього вони не могли забути.
„Се однак є лише меньші факти. Але з точки погляду
мущини є богато дивних справ, що їх женщини спов
няють що дня, яко якусь звичайну річ. Говорячи фільософічно, треба би вважати їх за дива, довершені єствами,
котрі в деяких зглядах рішучо перевисшають мущин і
тому женщини повинні бути учительками і провідницями” .

АФОРИЗМИ.
Богатство подібне до зеркала; воно не зміняє лю
дий, а лише показує, якими вони є в дїйсности.
Кожда річ легка, коли и робимо радо.
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Через телескоп.
На трпніжній підставі уставлено руру, а побіч стояв
трішіжшій стільчик, готовий до ужитку.
..Тепер, Ікаре, — сказав професор — може виберемо
ся на малу подорож в сторону зьвізд?”
Ікар вхопив професора за руку, майже занадто ща
сливий. щоби міг говорити.
..Уважай, я кажу лише в сторону зьвізд, не на зьвізди. Ти і я можемо йти нашою уявою так далеко, як далеко
отсей телескоп*) має силу завести нас”
„Але зате через телескоп виглядають зьвізди близші
і більші — сказав весело Ікар. — Я хочу видїти, як
вони правдиво виглядають і чим вони є в дїйсности”
Професор мовчки приготовляв телескоп і не відпо
відав нічого.
„Чи позволите мені глянути на отсю величаву ясну
зьвізду ось-тут в горі? — запитав Ікар, показуючи рукою
якраз в тім напрямі, як був наставлений телескоп. — 0.
ч и н і не е се чудо? Вона більша ніж кожда инша зьвізда
на небі”
„Нема яспїйшої зьвізди на цілім небі, як Сиріюс”
сказав професор.
„Сиріюс! Чи то та зьвізда так називаєть ся?
„Тав, то її правдиве імя; але я не хочу показувати
тобі насамперед Сиріюса. Глянь на отсю ясну зьвізду
трошки на боці від Сиріюса. Наперед добре придиви ся
своїми очима, а потім прийди до телескопу”
Ікар послухав. Він пильно вдивляв ся через кілька
мінут у зьвізду, котру показав професор, а опісля весело
побіг до стільця коло телескопу. Він приложив своє око
до руркп. спдїв мовчки довший час і, здавало ся, був
дуже иевдоволений.
..ІІу. що?” запитав професор.
..Таж вона зовсім не більша, анї не близша” сказав
сумно Ікар.
„Якто нї? — сказав професор. — Глянь знова на
зьвізду голим оком, а опісля знова через телескоп”
*) Прилад до оглядаия неба.в астрономічних обсерваторіях.
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Ікар зробив так і по хвилї сказав: „Вона щезла” .
Професор приложив око до рурки і наставив на
ново телескоп. Тодї Ікар подивив ся знова.
„А як тепер?” спитав професор.
„Зовсім не богато більша, — сказав Ікар. — Я зо
всім не бачу, щоби вона була більша, хиба трошки яснїйша”
„Дуже добре! Тепер пробуй подивити ся на Сиріюса.
Сиріюс є величавим сонцем, далеко більшим, ніж наше
власне сонце”
Ікар глянув на чудову зьвізду, яка для голого ока
виглядала неначе діяментова миготяча сьвітляна точка;
опісля він цікаво дивив ся через телескоп. Але вислїд
був знова тойсам.
„Тепер яснїйша, — сказав він. — Значно яснїйта.
але нїяк не більша. Я думав, що побачу, як виглядають
зьвізди”
„Коли так, то наша подорож в сторону зьвізд не
вдала ся, — сказав професор в такімсамім тонї невдоволеня. — Ми не можемо доїхати до них навіть телеско
пом. Чи ми маємо зрезиґнувати і більше не думати над
наукою про зьвізди?”
„Алеж нї! — закликав Ікар, зіскакуючи зі стільця.
— Я хочу навчити ся більше про них” .
„Але люди не можуть учити ся, коли вони почува
ють ся невдоволені, — сказав професор. — Вони не
можуть ясно думати; їх мозок е затемнений” .
„Але я вже не буду невдоволений”, — сказав Ікар
погідно. — Може більший телескоп ліпше показує зьві
зди”
„Не богато ліпше! Навіть найсильнїйший телескоп
може вчинити малощо більше, кромі збільшеня ясности.
„А тож чому?”
„Бо зьвізди находять ся дуже, дуже далеко” .
„Я думав, що якраз на те є телескопи” .
„Нїби зроблені на те, щоби побільшати віддалені
предмети? Певно! Однак сила телескопу є дуже обмежена.
Таке величезне є віддалене зьвізд, що телескоп ледви
дуже мало може помогти” .
„А я не бачу,' щоби зьвізди були богато подібні до
сонця”, сказав Ікар.
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„Ні, хлопче; ти не бачиш, — відповів професор. —
Богато є правдивих річий, котрих анї ти анї я не бачимо”.
„Але ви знаєте”, сказав Ікар.
„Так, я знаю дещо, чого ще ти не знаєш, і чого ти,
яко малий хлопець, може ще й не розумієш. 6 ще вели
чезні глибини науки, в котрих я сам є такий нерозумний,
як дитина. Ти і я маємо навчити ся тоїсамої лекції, а то:
що часто ми мусимо віріити там, де не можемо бачити
або розуміти”
„Але ви знаєте, що зьвізда Сиріюс є більша нїж
наше сонце” , сказав Ікар.
„Ми знаємо в приближеню, в якім віддаленю є Си
ріюс. Ми знаємо, що наше сонце у віддаленю Сиріюса
було би одною з маленьких миготячих зьвізд. Ми тому
заключаємо, що Сиріюс, даючи більше сьвітла, як наше
сонце, мусить бути більшим від сонця” .
„Коли би наше сонце було так далеко як Сиріюс,
то воно не виглядало би в телескопі більшим від зви
чайної зьвізди?” запитав Ікар.
„Нї, зовсім ні, Ікаре”
ч
Професор усїв знова на стільци і порушив телескоп.
Ікар слідив очима сей рух і, глядаючн по небі, закликав
несподівано:
„О! я бачу пншу зьвізду; вона є яснїшна і більша
ніж Сиріюс, але вона не моргає зовсім. Чому деякі зьвіздп
миготять, а инші нї?”
..Морганє є лише позірним — сказав професор. —
Причиною сього є верстви воздуха, через котрі перехо
дять сьвітляні лучі. В тій части землі', де воздух є чистїйший, мнготїнє є меньше. В нашім однак краю легко
можна відріжнити зьвізду від планети по сім, що зьвізди
миготять, а планети звичайно нї” .
,.А отся зьвізда зовсім не моргає; се видно планета”,
сказав Ікар.
„Так. Якраз я хочу її показати тобі через телескоп.
О! — додав професор лагідним тоном. — Ти маєш щастє.
Глянь скоро, Ікаре, і дивп ся вперто”
Тепер хлопець зовсім не зраджував невдоволеня.
„А, а! — кричав він уривано. — Ох! таж се малий
місяць. Дійсний місяць. Що за краса! А він має смуги
12
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поперек, але зовсім инакші ніж великий місяць. А осьтам є три малі ніжні зьвіздочки зовсім близко нього”
„Напружи з цілої сили свій зір, Ікаре. Чи ти певний,
що там є лише три зьвізди?”
„Одна... дві... три; лише три”, сказав Ікар.
„А чи ти не видиш чого на краю твого місяця, —
щось такого, як ясний горбок?”
„О, так, чомуж би нї! Що-ж се може бути? — за
кричав Ікар. — А воно йде, йде7 Я певний, що воно рухаєть ся; воно вже більше не тримаеть ся місяця. Се є
мала зьвізда, як і другі. Тепер вже є чотири малі зьвізди”
„Алеж се не зьвізди, лише місяці” сказав професор.
„Якто, то се є місяці? — закликав здивований Ікар.
— Коли так, то там е пять місяців”
„Нї, лише чотири. Більший кружок — се планета:
такий сьвіт, як і наш. Ся планета називаєть ся Юпітер.
Се дуже велика планета; більша від нашої землі”
„Чи вона така велика як сонце?” спитав Ікар.
„Нї. Юпітер е найбільший зі всіх планет, але є лише
планетою. Він кружпть довкола сонця зі своїми чотирма
місяцями цілком подібно, як наша земля ходить довкола
сонця зі своїм одним місяцем”
„О, я хотів би, щобп ми мали чотири місяці, — ска
зав Ікар. — Я бажав би жити на Юпітері Чи там жиють
які люди?”
„Ах! я сього не можу сказати, але се дуже непевне.
Тепер, мій хлопче, я не сьмію тебе тут довше держати,
бо ти можеш перестудити ся. Ти мав нині сьвітлу нагоду
оглянути Юпітера. Тепер сховай ся до хати, а завтра
будемо пробувати оглянути більше”
Після Agnes Giberne.

АФОРИЗМИ.
Кожда людина уважає свого ворога за злого чоловіка.
Не всї цукорки є солодкі.
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Засади богатїня.
В демократичних краях всьо стоїть отвором для
кождого горожанина. Він може посягати по найвисші
уряди, може старати ся о почести і може дійти до маєтку.
Чи комусь вдасть ся осягнути се, чого він бажає, се за
лежить в першій мірі від його вроджених умових спосібностий, а опісля від його характеру. „Кождий є кова
лем свого щастя” Спосібний чоловік зуміє все приноровптпсь до відносин і витягнути для себе користь. Пра
вил нема на се, як поводити ся в однім чи другім випадку.
Мимо сього люди, що власного силою доробили ся ма
єтку і набрали житєвого досьвіду, подають загальні за
сади. при помочи яких їм пощастило ся.
Руссель Сейдж (Russel Sage) уходить за найбогатшого „самостійного” мілїонера-доробкевича в сьвітї.
Без ніякого капіталу, лише зі своїми десятьма пальцями,
зі своєю головою і зі своєю „посадою” : хлопця до по
слуги в провінціональнім складі харчів, доробив ся він
великанського маєтку, понад сто мілїонів долярів, і має
тепер понад сорок зелїзничих компаній під своєю упра
вою. Він каже:
..Тайна робленя маєтку є така проста, що про неї
може довідати ся кождий пересічно розумний чоловік.
Вона полягає лише в точнім захованю кількох природ
них засад.
..Таких основних правил є пять; їх мусить пильно
зберігати кождий, хто хоче зробити карієру. Ось вони:
Чесність, уміркованість, терпеливість, точність і пильне
заховуване усталених правил та приписів у своїм бізнесі
і дома. Певно, що в ріжних галузях праці є ще й по-

дрібні правила роботи, але сі пять є засадами, які ма
ють значінє в кождім підприємстві. Тих пять засад є
фундаментальними камінями, на яких кождий маєток му
сить бути збудований; инакше і найбільше богатство захитаєть ся колись до самих основ.
..Чоловік може часом зробити маєток аж під самі
хмари, хоч занедбує бізнесові засади, але, як учить богато прикладів, його добро впаде першого-лїпшого дня
цілковито.
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„Щоби накопичити богато великих та сталих маєтків
у якімсь підприємстві, кождий чоловік мусить приложити
ся дуже пильно до бізнесу, а нромі того злучити з тим ще
й инші добрі засади, а то: замилуванє до роботи, котрої
підняв ся для себе; дальше: чистий, ясний, холодний ум;
опісля: песячу рішучу постанову, що він мусить побо
роти всї противенства, які йому стануть час від часу на
перешкоді'. Кричать загально, що кождий бізнес є пере
повнений людьми. Правда, що нинї є більше людий при
праці ніж було перед 25 роками — так бодай є в Америці
— але, з другої сторони, поле до підприємств значно
збільшило ся в тім часї. Все є якесь місце навіть на
самім вершку.
„Я не кажу, що шкільне образованє шкодить молодїжи, але. я вірю, що в богато випадках шкода на се
часу і грошин. З одної сторони, коли хлопець хоче стати
адвокатом, сьвящеником, або автором-письменником, то
тоді шкільне образованє є конечне, щоби осягнути свою
цїль; але з другої сторони, коли він хоче брати-ся до
бізнесу, то я не розумію, в який спосіб школа може йому
помогти.
„Образованє, яке кождому є потрібне, є звичайне
шкільне виховане, скріплене звичаєм читаня книжок, часописий і наукових журналів підчас вільних хвиль. За
став хлопця до праці, коли він скінчить школу і кажи
йому читати книжки і ґазети вечерами та в сьвяточні дні” .
Руссель Сейдж каже, що нечесність може призбирати
скорше маєток ніж чесність, але скорше чи пізнїйше
тайна виявить ся, а тодї „щастє чоловіка кінчить ся” .
Його будуть ненавидіти бідні і погорджувати ним богачі.
„Випробувана стара засада, що „чесність є найлїпшою політикою” є таксамо правдивою нинї, як була тодї,
коли її перший раз поставлено. Зачасте пошукуване за
приємностями було далеко частїйше причиною несподі
ваного упадку великих маєтків ніж инші хиби. Воно під
косило велике число спосібних бізнесовцїв у самім за
родку їх карієри”.
Сейдж згадує про симпатичну і розумну жінку яко
дуже важний чинник в будованю маєтку. Він кінчить:
„Цриродно, не кождий може стати мілїонером. Але в силї
кождого молодця зі стремлїнем е, збільшити десятькратно
свій початковий капітал” .
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Висловлені повисше засади відносять ся не лише
до здобутя матеріяльного маєтку, але вони є добрі для
кождого чоловіка, який хоче заняти яке-таке становище
в суспільности і стати чоловіком між людьми.

З нужди до пастку.
В 1916 році померло в Америці двох визначних
богачів, які буквально лише при помочи своїх рук, ви
тривалою працею дійшли до великих маєтків з нічого.
Одним з таких богачів був Джеймс Джером Гіл, який
прийшов без цента з Канади до Злучених Держав і тут
своєю енергією дійшов до того, що перед його смертию
його називали „будівничим північно-західних стейтів” ,
де він був властителем зелїзниць на просторони 24.000
миль. Гіл помер в маю 1916 року і по його смерти богато
розписували ся часописи про його завзятість і витрива
лість, якими він дійшов до свого стомілїонового маєтку.
В серпни 1916 року помер знова инший богач в Лонґ
Вренч у стейтї Ню Джерзи, банкир Джеймс Зелїґман
в 98-тім році житя. Тому, що він дійшов до маєтку при
помочи власної праці, варта придивити ся, яким чином
йому се вдало ся. Для ліпшої характеристики подамо
його власне оповідане про своє житє; воно цікаве тим,
що подібне до житя неодного з наших іміґрантів.
„Я уродив ся в 1824 році в селі Баєрдорф у Німеч
чині” — оповідав про себе Джеймс Зелїґман. „Мій батько
називав ся Давид, а мати Фанні. Вона була дуже робо
тяща і провадила торговлю независимо від батька, який
торгував вовною. Мати дуже старанно дбала про дім і про
дїти, яких було в дома одинайцятеро. Я був четвертою,
найстаршою дитиною з черги.
„Мої родичі посилали мене що дня до школи, з ви
їмком суботи. Коли менї було 11 літ, родичі постановили
вивчити мене ремесла і вислали мене до місцевости
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Фльос, 100 миль від мого рідного села. Тут я перебував
в тітки і через три літа вчив ся ткацтва, а опісля вернув
назад до дому. Я памятаю, коли я мав ще 9 літ, тоді два
вози людий опустили наше село і поїхали до Америки.
Між тими людьми був мій найстарший брат Йосиф. Йому
родичі дали на дорогу 100 долярів. Коли він приїхав до
Америки, то дістав місце касіера в одній пенсильвенїйській копальні з платнею 400 долярів на рік — а се була
дуже висока платня на ті часи.
„На весні 1889 року дві фіри селян знова лишали
наше мале село, а з ними виїхав я і мій брат Вільгельм.
Я мав тодї 15 літ. Нам обом дала мати на дорогу по 40
долярів і то зашила їх в наших камізельках. Дорога до
Бреми тривала два тижні і скоро ми лише сюди прибули,
сейчас всіли на корабель. На корабли було 400 паса
жирів, а кождий платив за подорож 40 долярів. В межипокладї нам давали їсти лише раз на день, а впрочім
ми мусїли самі старатн ся про харч. Ми їхали повних 60
днів через море! Однак заки ми доїхали, вибухла на
корабли віспа і на неї захорувало 25 нодорожннх на
межииокладї. Між иншими занедужав і я. Коли 4. липня
1839 р. ми прибули до пристани, мене задержали на
острові, а мій брат Вільгельм поїхав до Пенсильвенїї.
Лікар дав мені на лїкарство якогось такого гіркого олію,
що мені відбиваєть ся ще й досн. Але се мені помогло і
на другий день опісля мені дозволено вийти на беріг.
„Я поїхав до Мок Чонк в Пенсильвеиїї, однак мій
найстарший брат Йосиф дав мене на науку столярства
до Бетлегем, Па. Я мав лишити ся в столяра один рік
на мешкашо і харчи, заки я міг підучити ся ремесла і
діставати платню. Моя перша робота була: побити ґон
тами дах на однім цвинтарнім будинку. По шістьох мі
сяцях науки мій майстер збанкротував і я пійшов до
другого, але й сей збанкротував за 4 місяці і тому я по
10-місячній науці столярства вернув назад до Мок Чонк.
„Незабаром поїхав я з моїм братом Йосифом знова
до Бетлегем. Тут накупив він для мене за 300 долярів
ріжних дорогоцінностий, як: дорогих камінів, брошок,
годинників, перстенїв, нараменників і т. п. З тими річа
ми я пійшов на продаж хата від хати і продав вже пер
шого дня більше як за 100 долярів. Се мені так подобало ся, що я лишив ся вже при тім занятю і пійшов
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по Пенсильвенїї. Слідуючого року я пійшов на полуднє
і заробив там 1.000 долярів, отже більше ніж заробили
оба мої брати.
„Моїм братям подобав ся такий заробок. Вони по
становили також взяти ся до такої похатної торговлї.
Однак заки ми поїхали до полудневих стейтів, ми всту
пили до Ню Йорку і тут взяли зі собою четвертого брата,
Джессі, який приїхав з Европи. По році ми зійшли ся
в місцевости Монтґомері, Алябама, і тут показало ся,
що я продав два рази стільки дорогоцїнностий, що Вільгельм, а Вільгельм продав два рази стільки, що Йосиф
і Джессі разом. Наш інтерес нам добре оплачував ся і
тому ми рішили ся провадити дальшу похатну торговлю,
хоч як вона була понижаюча. По кількох літах ми по
становили заложитн свій склеп в місцевости Ґрінборо,
Алябама, і лишили в нїм брата Йосифа за управителя.
Самі ми дальше торгували по хатах, але незабаром отворили ми другу торговлю в Юта, Алябама, і прп ній лиши
ли ся оба братя: Вільгельм і Джессі; я сам дальше по
дорожував та продавав дрібнички.
„Незабаром ми попродали склепи на полуднп і пе
ренесли ся на північ. Вільгельм заложив торговлю в Сан
Луіс, Мо., а Джессі у Ватертавн, Н. Й. Коли незабаром
померла наша мати, ми рішили ся спровадити всю ро
дину з Німеччини до Ню Йорку і тут заложптп спільний
дім. Коли в 1846 році моя сестра Баґета виходила заміж,
то ми дали їй 4.000 долярів посагу, а за два роки дали
другій сестрі, Розалїї, 2.000 долярів. Коли сестра Баґета
вийшла заміж, постановив я з братом Йосифом отворити
імпортовий дім в Ню Йорку при улицї Бікмен. Нам
зовсім добре поводило ся, аж несподівано вибухла в
Америці -горячка за шуканєм золота в Каліфорнії. Чотирох моїх братів захопила ся горячка і вони поїхали
до Сан Франціско та отворили там в 1851 році склеп.
Наймолодший брат, Ісаак, був тоді ще в школї.
„По вісьмох літах Джессі і Вільгельм повернули зі
Сан Франціско до Ню Йорку і тут отворили склад одежі.
Через Вільгельма наш склеп дістав замовлене від аме
риканського правительства на доставу унїформів для
армії. Сей контракт виносив кілька мілїонів долярів. По
цивільній війні' ми рішили заснувати банк, а в рів опісля
поїхав брат Джессі до Франкфурту в Німеччині і там заdigitized by SVOBODA
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ложив банк. Він перший впровадив американські бонди
в європейській торговлї цінними паперами. Незабаром
однак брат Авраам отворив у Франкфурті свій банк, а
Іссак і Лєопольд перенесли ся до Лондону і там заложили філію банку; Вільгельм знова зал ожив банковий дім
Зелїґмана в Парижи. Перед кількома літами збудували
ми новий дім в Ню Йорку при улицї Вілїям і там завісили
на стінах портрети вісьмох братів Зелїґманів. Ми ніколи
не забуваємо і за своє рідне село та спішимо там з помочию. Ми заложили там школу”.
Стільки оповідав сам Зелїґман про себе. До сього
оповіданя треба додати, що він був членом нюйорської
біржі і мав великий вплив на банкирські інтереси в
цілій Америці. Його близша і дальша родина зросла до
100 голов і через них він мав вплив в Америці і в Европі.
Попри свою бізнесову жилку Зелїґман тямив також і на
гуманність і щедро давав запомоги на добродійні цїли.
•6 се взір чоловіка, який зелїзною витривалостию доходить
з найнизшого на найвпсший щебель.

ЯК УМИРАЮТЬ В НЮ ЙОРКУ.
Минулого року згинув хтось на улици міста Ню йорку
що 14 годин, а що 23 мінути ранено одного чоловіка. Зага
лом умерло від цьвітня 1916 р. до цьвітня 1917 р. (протягом
12 місяців) 77.801 людий; з них 61.859 померло на заразливі
недуги, 4.224 вмерло насильною смертию, 1.147 людий помер
ло наслідком нещасливого випадку, а 428 згинуло від огню.
Обчисляють, що протягом слідуючих 12 місяців обслужать
нюйорські шпиталі і клініки один мілїон осіб.

АФОРИЗМИ.
Спокійна совість спить підчас бурі.
Соловій не хоче співати в клїтцї.
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КОНЕЦЬ СЬВІТА.
Француський природознавець Людвик Рабурден поста
вив нову теорію про конець сьвіта. Дотепер твердили мужі
науки, що земля буде щораз більше остигати, аж наконець
вимерзне всяке житє. Рабурден твердить, що земля згине
наслідком величезного огню.
Він каже, що поволока землі є дуже тонка на дні моря,
а коли би вона там пукла, тодї наслідком вульканїчних вибу
хів земля згорілаб.
„Допустім — каже Рабурден — що наслідком надзвичай
но скорого обороту та ізза відпливу осередної маси велика
часть морського дна перерветь ся; коли дно нагло западеть
ся, тоді великі маси води ринуть до розтопленої середини
землі. Наслідком горячи вода розложить ся на свої хемічні
складники; водень (гидроґен) згорить, а буде горіти з тим
більшою силою, що огонь буде піддержувати другий газ,
кисень (оксіґен).
„Огонь зискає ще на силї через електричні дива і біль
ша часть земської шкаралупи цілком стопить ся. Земля, пе
реходячи свою критичну епоху і повертаючи до періоду твореня, буде знова нічим иншим, лише кулею з огню”

РИБА В ГЛИБОКІМ ЗАКОПІ.
Знавці досліджують здавна одно з див сьвіта в полудне
вій Африці. Жиє там в однім збірнику води в одній з най
глибших копалень на сьвіт; богато риб. Глибина закону ви
носить около 4.000 стіп, а риби, які там пливають свобідно,
бувають пересічно 6 до 9 цалїв довгі. Дослідники годять ся
в твердженю, що вони мусїли впасти там разом зі землею,
яка впала на дно. Подібні риби находять ся в поблизких по
токах. Здогад, неначе би риби дістали ся там в часі потопу
і там віджили, відкинули вчені яко неправдоподібний.

ПОЧАТОК КУПЕЛИЙ.
Купелі є так давні як сам сьвіт. Старинні Греки будували
купелі дуже просто; зате Перси старали ся не лише про ви
году, але дбали також і про красу своїх купелий. Александер
Великий, коли здобув Персію, не міг начудувати ся богат:твом і оздобами купелий короля Дарія.
До найбільшої досконалости і вигоди в купелях дійшли
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Римляни за часів цїсарства. В початках римської держави ве
ли Римляни дуже тіросте житє і купали ся в ріцї Тибер; ко
ли однак в Римі запроваджено водопроводи, тоді' також появили ся малі лазнї. З часом богатші люди будували лазнї
для публичного ужитку, а опісля почали і цїсарі наслідувати
римських богачів. Аґріпа, Неро, Тит, Доміціян, Діонїзій, Коммодус і Діоклєціян будували купелї заосмотрені в гімна
стичні галі, бібліотеки і читальні. Пересічний римський горожанин проводив цілий день в купели і там провадив полі
тичні розмови та укладав політичні пляни зі своїми прияте
лями. В той спосіб римські лазнї заступали нинішні політич
ні та забавові клюби.
Самі римські купелї обіймали басени до пливаня, кімна
ти з горячим воздухом, кімнати з горячою парою; нині ту
рецькі і російські купелї подібні до колишних римських. Ці
ла громада услужних невільників догоджувала Римлянам у
всіх їх забаганках.
З часом римські купелї щезають по цілій Італії, а зате
повстають і задержують ся в Єгипті, Туреччині, а пізнїйше
в Німеччині, Франції й Англії. Завдяки Руссельови почав появляти ся в Англії звичай купаня в морю, занедбаний ще від
часів Анґльо-Саксонцїв. З Англії перейшов звичай загально
го купаня до Америки, де розвинув ся до досконалости. Ни
ні купіль є необхідною в Америці, підчас коли в деяких кра
ях Европи — навіть межи культурними людьми — купане ще
й тепер належить до рідкостий. Як велике значінє мають ку
пелї для здоровля, про се не треба й згадувати.

ХІНСЬКА БИЛИЦЯ.
(Після Кренча).

Два короткозорі товариші, Чанґ і Чінґ, ішли дорогою,
підпираючи ся палицями. Серед розмови вивязала ся супе
речка про се, котрий з них має сильнїйший зір. Вкінци зго
дили ся вони зробити пробу. І каже Чанґ: „Я чув, що неда
леко сьвятинї Бо-гі є мармурова таблиця з написию. Тому
зайдім тамтуди, станьмо оба у відповідній віддалі, відки мож
бачити букви. Хто з нас скорше перечитає напись, той має
сильнїйший зір”
„Добре, — каже Чінг — але пробуймо скоро — от хоч
би завтра пополудни”
„Нї, не так скоро — каже Чанг. — Я маю завтра їхати
в однодневну подорож з Го-ганґ-го і аж в четвер рано о де
сятій годинні буду міг бути на означенім місци”
На сей реченець згодили ся оба. Але Чінґ не в тїмя би
тий; він пійшов сейчас до сьвятинї, оглянув' мармурову та
блицю і вичитав там таку напись: „В память великого і слав
ного Гог-банґа, начальника мандаринів (урядників)”. Ледви
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відійшов Чінґ, аж тут крадьком зайшов Чанґ. Він не лише
знайшов тусаму напись, але, оглядаючи таблицю близше, за
мітив, що в куті стояла ще друга осьтака напись: „Сю табли
цю справили сї, котрим великий Ґог-банґ був дорогим”.
В означенім реченци оба короткозорі, — розумієть ся —
невинні як малі діти, прийшли до умовленого місця. Чінґ ка
же: „Я виразно можу читати отсю напись: „В память вели
кого і славного Ґог-банґа, начальника мандаринів”.
А Чанг питає: „Чи лиш отеє ти бачиш? Бо я виджу те,
що ти читаєш, а кромі того там ще є друга, меньша напись:
„Сю таблицю справили сї, котрим великий Ґог-банґ був до
рогим”.
„Алеж неправда — каже Чінґ. — Я докладно виджу, що
там такої написи нема”. І сварня почала ся на добре. Аж нечайно каже Чанг: „Саме до нас зближаєть ся сьвященик. Не
хай він рішить спір”.
„Добре, — каже Чінг — він нас не обманить”.
Сьвященик, вислухавши їх спору, змірив обох очима і
каже: „Мені здаєть ся, що не богато є людий, котрі мали би
такі чудові очи, як ви. В тім місци нема жадної написи, анї
таблиці. Правда, там була таблиця, але вчера ми забрали її
до сьвятині, а на дворі лишило ся лише порожне місце”.

ВЕЛИКАНСЬКА

ХІНСЬКА ЕНЦИКЛЬОПЕДІЯ.

Хінський відділ в славнім Бритійськім музею в Лондоні
має одинокий в своїм родї науковий твір, який числить 5.020
томів. Сей оказ хінської книжної продукції куплено перед
кількома літами за 7.500 долярів і він є одним з немногих
примірників, які переховали ся дотепер.
Є се енцикльопедія хінської літератури з двайцять вісім
століть. її появу треба завдячити заходам цїсаря Канґ-ге, ко
трий панував від року 1662 до 1722. Цісар Канґ-ге любив
займати :я літературними дослідами. Він завважав, що до
хінської літератури закрали ся чиленні зіпсутя. Тому він рі
шив ся видати веї хінські літературні твори строго після
оригіналу.
Се, розумієть ся, була нелегка праця, а коли її вкінци до
вершено, то вона є одинокою в сім родї працею в Хінах. Щобо довести започатковане діло до успішного кінця, Канґ-ге
установиЕ комісію з учених людий, які мали вибрати і провірити рукописи, а місіонарів Єзуїтів заставив до робленя
відповідних мідяних черенок. Над сим важним ділом працю
вала комісія повних сорок літ.
Заки скінчено сю наукову працю, Канґ-ге помер, але він
припоручив свому наслїдникови, щоби той допильнував викінченя підприємства. Наслїдник сповнив совісно вложений
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на нього обовязок і незабавом цінний твір узрів денне сьвітло. Ся енцикльопедія поділена на шість частий, а кожда
з них обіймає окрему галузь знаня.

ДО

ЧОГО ПРИЧИНИВ СЯ ПЛАЧ дитини.

Богатий чоловік переходив побіч нужденного дому в ро
бітничій дільниці в Бостоні тай почув, як дитина плакала і
стогнала. Він увійшов до хати. Дитина терпіла на біль зубів.
Бідні родичі не мали гроший, щоби занести дитину до ліка
ря. І тому дитина вила з болю.
В той спосіб Джеймс Форсіт, милосерний мілїонер, від
крив, що дотепер ще ніхто не постарав ся о заложенє дентистичної клініки для убогих дїтий. Він призначив пів мілїона
долярів на сю ціль, однак помер, заки ще розпочали будову
клініки. Його братя Іван і Тома додали ще півтора мілїона
і в той спосіб повстав двомілїоновий фонд на будову кліні
ки. Заки її скінчено, Іван помер, а Тома додав ще два мілїони до попередного фонду. Разом отже зложила одна родина
чотири мілїони долярів на заложенє зубного шпиталю імени Форсіта.

ЦАР

соломон І пчоли.
(Казка з тальмуда).

Коли цар Соломон панував в повній своїй величности і
слава його імени рознесла ся по цілім сьвітї, забажала коро
лева Шеба побачити на свої очи богатство його престола
та особисто переконати ся про його мудрість. Вона чула, що
Соломон в кождій своїй промові сипав мудрими висловами
неначе з рога обильности. В кождім його слові містили ся
жемчуги нечуваної второпности, а коли він навчав кого, то
говорив самими пословицями. Вона чула, що Соломон піз
нає правду, хоч би як старанно вона була закрита; що він не
бкоїть ся тих вишуканих підступів, якими звичайно з чванливостию послугують ся женщини.
Про все те чула Шеба і тому рішила ся зложити йому
своє поважане, а при сїй нагоді виставити на пробу його му
дрість. Вона привезла зі собою дві китиці цьвітів. Одна ки
тиця була зложена з напричуд гарних природних цьвітів, а
друга була зі самих штучних, але по мистецьки вироблених
цьвіток. Найліпші знавці не могли відріжнити одної китиці
від другої — так подібні були вони до себе.
„Котра китиця правдива?” — спитала Шеба тай наста
вила їх Соломонови перед очи. Соломон вдивив ся в китиці
і занімів з подиву, його слуги з перестрахом гляділи на
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свого пана. Страшна хвиля мовчанки. „Котрі цьвіти правди
ві? — питає ще раз настійчиво Шеба. — Така мудра голова,
всї розуми побиває, а не може розріжнити правдивих цьвітів
від штучних” — промовляє вона з глумом. А Соломон мов
чав дальше і сидїв мов закаменілий на своїм престолі.
Несподівано перервало прикру мовчанку гудїнє пчіл за
вікном. Вони літали за медом по звітрілих цьвітах рож. „Отворіть вікно!” закликав Соломон. Слуги сповнили його розказ. До кімнати влетіло кілька пчіл. Вони полетіли прямо до
Шеби і усіли на цьвітах в її правій руці. В той спосіб пізнав
цар Соломон природні цьвіти. Королева переконала ся на
очно про Соломонову мудрість, і коли вернула домів, голо
сила з подивом його славу.
Ся притча учить, як мудрець уміє всюди розріжнити
правду від неправди. Всюди він знайде хосенну науку для
скріпленя ума так, як жидівський цар учив ся мудрости від
мізерних пчіл.

ХІНСЬКА РОДИНА.
Хінцї гордять ся великою родиною. Численна сїмя, що
жиє разом під одним дахом, уважаеть ся взірцем доброго
поведеня, такту і згідливости її членів. Велика рідня, що жиє
разом без розділу маєтків, заживає загального поважаня і
довіря. Дуже визначними в Китаю є такі роди, котрі мають
By Фу Тунґ Танґ, значить пять поколінь під одним дахом;
однак таких родів є дуже мало.
Після найновійшого обчисленя родина Менґ Ю Шіг, вдо
ви з провінції Вей-гай-вей, уходить за найбільшу в Китаю.
В сій родині є шістьдесять шість членів, а з додатком одної
служниці є разом шістьдесять сім людий до виживленя кождого дня.
Менг Ю Шіг числить 66 лїт і має 9 синів та богато вну
ків і правнуків. Всї вони жиють в однім домі. Ся вдова чванить ся не лише тим, що є головою свого роду, але також
тим, що її родина є найбільша в Хінах, хоч не має пять по
колінь під одним дахом.
Є богато господарств, які числять більше нїж сорок
осіб челяди, а майже всї старинні китайські роди числять
найменьше двайцять членів. Фамілії зложені з трох або чотирох душ уходять за незначні, хоч би займали і найвисші ста
новища. Велика родина в Хінах має такесаме значінє як в инших краях богатство.
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ЗАСАДИ ДЛЯ УДЕРЖАНЯ ЖИТЯ.
Лікарі подають ріжні приписи, щоби задержати здоровлє. Сї приписи є добрі, і коли би чоловік їх придержував
ся, то се вийшло би йому на добре. Тому варто над такими
радами застановити ся:
1. Жите має значінє в своїй творчій половині; друга по
ловина житя, підчас котрої чоловік вже нічого не творить,
є лише тягаром.
2. Творчу часть житя треба підготовляти вже від дитин
ства, охоронювати підчас дорослих літ і зберігати до як найпізнїйшого віку.
3. Органічну силу витворюєть ся передівсїм відповідним
харчем і відповідною гігієною в молодечім віці.
4. Чоловік понад 40 лїт не повинен живити ся виключна
мясними стравами, хоч в молодім віці мясо потрібне для бу
дови сильного тїла; овочі і ярина все потрібні для поживи.
5. Нерви є незвичайно важні в житю. Вони найліпше
скріпляють ся на селї. Тому молоді люди повинні жити як
найдальше від міського гамору.
6. Виховане може бути звихнене через надмірну науку.
Добру машину можна зруйнувати через надмірне уживане,
а добрий ніж можна зіпсути через безнастанне остренє.
7. Правильна й уміркована тілесна руханка є конечна, а
її якраз правильно занедбуєть ся.
8.. Надмірні забави є тягаром. Вони обезсилюють чоло
віка більше ніж перепрацьоване або журба.
9. Не став собі неможливої цїли в житю, бо невдача зне
охочує чоловіка.
10. Старай ся заховати все веселий настрій ума і пробуй
шукати свобідної розривки в дрібничках, яких ми часто не
добачуємо.
11. Вистерігай ся всякого надміру. Не перепрацьовуй ся, не
бав ся забогато, не їдж і не пий та не кури понад міру.
12. Не бери на себе обовязку, якого ти не всилї викона
ти. Се прецїнь є не лише справа фізичної праці, але і духо
вого настрою.
13. Уважай пильно на їдженє, на час праці, на сон і на
відпочинок і приноровлюй те все до своїх вимог.
14. Особливу увагу звертай на те, щоби кождого дня збе
регти відповідний поділ працї.
15. Старай ся задержати особисту гідність, виминай бруд
ні справи і — „рости щасливий!”
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Яр. Юлев.

lOJILZA.
ІОлька зірвалась на рівні ноги. Штовханець в бік
був так сильний, що вона очунялась в одній хвили, пе
рериваючи собі солодкий сон.
Се була дівчина може дванайцятьлїтна, добре збу
дована, гарна, з великими синими очима, з золотими гу
стими косами. Над нею стояла стара, розпатлана жінка,
яскрава противність пробудженої дитини.
—
Одягай ся скорше, бери лямпу і йди до роботи.
Спіши ся, бо се вже не рано.
Юлька взяла малу, закопчену лямпу, добула зпід
ліжка мітлу і пійшла на гору.
На другім поверсі були три кляси, великі, сильно
засьмічені учениками кімнати. Позамітати сї кляси та
пообтирати порохи з лавок і катедри — се була щоденна
ранїшна робота Юльки, яку вона мусїла скінчити най
дальше до семої години. Раз, два рази на тиждень наві
дувалась до неї в часї замітаня її господиня. Тодї наста
вала для Юльки гірка година. Вона мусїла відсувати тяж
кі лавки, вимітати найменьшу порошинку і знов засу
вати лавки на своє місце. Піт краплями спливав тодї по
її дитинячім лици, очи набігали кровю, жили напружува
ли ся, синіли. Та строга господиня не зважала на се. Ро
бота мала бути зроблена і конець. Коли Юлька з перемученя надставала, господиня підсувала їй енергію ку
лаками, де попало.
Нині Юлька не сподївала ся господині. Була щойно
передвчера. Зрештою на дворі така погань, така плюта,
що милїйше лежати в теплій постели ніж лазити темними
коритарами та „урядувати” по неопалюваних ще клясах.
Юлька вступила до першої кімнати і почала роботу.
Слабе сьвітло лямпи ледви давало спромогу доглянути
на підлозі яке сьмітє, який покинений папірчик або окрушину хліба та булки. Дівчина брала часом лямпу в
руки і лїзла з нею під лавку, щоби ліпше вимести сьмітє.
Робота, хоч робили її малі руки, ішла живо. Небавом і
скінчила одну клясу.
із
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В часі замітаня другої класи знайшла Юлька в лавці
гарну картку з видами. Вона сховала її під кафтаник і
працювала дальше. Аж скінчивши трету класу, присіла
на лавку, поставила коло себе лампу і виймила картку.
Картка представляла малу гарну дівчинку, що си
дить на колінах своєї матери. Мати обіймає її руками і
притулює свою голову до головки дитини. На лици дів
чини малюєть са щастє і вдоволене. Юлька огланула зависно картку і мимохіть прочитала кілька слів, акі були
виписані на краю картки. Се писала очевидно старша
сестра до свого брата. „Найдорозший братчику — чи
тала Юлька — дякую тобі за бажаня. Я дістала на імянини від татка гарну суконку, а від мамці золотий перстень.
Дуже сим тішу ся. Цілую тебе сердечно — твоя Юлька” .
— Також Юлька — подумала собі дівчина. — Яка
вона щаслива... Має тата, маму, братчика... Дістає на
імянини дарунки... На неї памятають... А а? І а Юлька...
Та деж мій тато, де моя мати?
В гарних, великих очах Юльки засіяли сльози.
— Замісць родичів — люта господиня; замісць по
дарунків — кулаки. Ще доки жив вуйко, бодай він деколи
упімнув ся за мною. А тепер хоч пропадай...
Юлька глянула знова на картку.
— І ся намальована дівчинка щаслива. Може і во
на зове ся Юлькою? Та яка ріжниця між нами! Вона на
колінах у люблячої матери, а я? Може нинї-завтра прий
де новий сторож і я опинюсь на улици. Чиж не казала
вже господиня, щоби я шукала собі якого місця? І деж
я пійду? Хто мене возьме?
Дівчина -сперла голову на лавку і захлипала.
В иікільних печах свистав вітер, довгими коритарами блукали нічні тїни. крізь вікна кляс заглядали перші
проблески осїнної днини, а Юлька спдїла все ще похи
лена над лавкою і хлипала і хлипала...

АФОРИЗМИ.
По радіснім вечері слідує часто сумний ранок.
Коли брехун говорить правду, то йому не вірять.
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Сотворене пушини.
(Індійська казка).

Коли вже було сотворене небо, море і земля, вий
шов великий Брама, щоби поглянути на діло своїх рук.
Ішов він морським берегом і божеське його серце раду
вало ся блакитом; був вдоволений, що далеко-далеко,
де небо схиляєть ся до водяного плеса, навіть доглянути
не можна, де саме кінчить ся земська долина слїз і плачу,
а зачинаеть ся небесна, райська країна. Рано-вранцї ми
лий, легенький вітер нагинав зелені пальми: вони клони
ли свої корони перед своїм володїтелем і тихим шепо
том довгого листя залицяли ся до нього; олеандри, рожі
і жасміни розсипали довкруг нього райські пахощі. Він
упивав ся їх красою і серце його дрожало з розкоші.
Коли проходив по жовтім морськім піску, то сріблиста
филя цілувала його ноги і з веселим шумом утікала на
зад, а коли поглянув позад себе, то величезні гори ви
кликували на його устах гордий усьміх.
Ставало чимраз яснїйше, аж нараз стрілили на бла
китне небо рожеві, іскристі лучі, а за ними викотило ся
пишне, усьміхнене соненько. Довкруги було тихо і спо
кійно. Лиш морські филї тихесенько дрочились-журчали
з прибережною травою і збиточник вітер навівав любовні
слова пахучим цьвіткам. Над тою дрімучою, розлюбле
ною природою сьміяло ся соненько яркими, огнистими
лучами і сипало червоним жаром на вершки небосяж
них гір.
Нараз затремтів великий Брама; на його чолї' появили ся зморщки, на знак глибокої задуми. Посумніли
очи, повні величної благородности; в них блисло якесь
занепокоєне, якась трівога.
—
Чи моє творене вже скінчене? — спитав у думцї
сам себе. — Ні, брак йому ще послїдної арії, останного
акорду, що містив би в собі всю красу природи, що був би
рівночасно душею сьвіта, його володарем і його невіль
ником.
Задрожали брови на божеськім чолї великого Брами,
велична гадка блиснула йому в очах. Він схилив ся до
запашного корча лотосу, 'зірвав одну пурпорову цьвітку
і кинув її у морські филї.
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І о диво! Зафилювало водяне плесо, бризнуло піною
филї. а з глибини моря виплила — женщина.
Буйне, лискуче волосе вкривало її принадне, чудове
тіло. Ангельський усьміх красив хороше личко. Вдоволе
на ступала вона морським берегом, бавила ся пахучими
цьвітками, купала ся в сонїчнім проміню, а холодила ся
в тїни пальмових і фіґових дерев. Прегарна і чарівна, мов
богиня краси, була принаднїйша ніж ароматичні пахощі
цьвітистих гаїв, гарнїйша ніж сонїчне проміне, що ме
рехтіло на легких морських филях.
Та небавом на її прегарнім личку появила ся задума
і занепокоєне.
— Великий Брамо! — крикнула в розпуці — на
що-ж ти покликав мене до істнованя, на що казав ходити
по сім райськім, запашнім сьвітї, коли не чути тут нї одно
го звука, який би залунав на хвалу моєї краси, коли нема
сотворіня, котре одушевляло би ся моєю принадою і ве
личало її.
І великий Брама сотворив птиці.
Зашуміли гаї й лїси, забренїли поля, бо ніжні, сер
дечні мельодії птичих пісень розбудили мертву природу.
А всі ті голоси, а всї ті пісні греміли, — величали красу
женііцши.
А вона йшла велична і вдоволена; чарував її чудний
птичий хор і напував дивним чаром.
Та небавом чудні її очи притьмила задума.
— Великий Брамо, — сказала вона — досить мені
тих пісень; дай менї радше когось, хто міг би мене за
бавити.
І великий Брама сотворив малпу.
Звинне, веселе зьвіря чіпало ся галузя дерев, ви
правляло найсьмішнїйші скоки, бігало поперед неї, ки
дало на неї пахучими цьвітами, утікало і знов прибігало.
Женщина сьміяла ся, гонила за малпою, приглядала ся
її скокам і витягала до неї руки. Нараз стягнула чудні
брови і промовила:
— Ох, великий Брамо, таке бездушне сотворінє! Во
но мене бавить, але дай мені когось, щоби мене любив
і голубив.
І великий Брама сотворив вужа.
Гнучкими шовковими обіймами стискав він тїло ж р ,н щини, клав свою маленьку головку на рожеві рамена, на
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теплі груди. А женщина гладила тоненькими пальчиками
його лискучу шкіру і прикладала до неї своє горяче
личко. Та небавом скинула вужа на землю і сказала з
жалем:
— О, великий Брамо, чиж пестощі будуть всилї
заступити мені цілий сьвіт? Сотвори мені таке єство, ко
тре я могла би величати і бояти ся його.
І великий Брама сотворив льва.
Вийшов він до неї величний і відважний і дивив ся
на неї спокійно, але рішучо. Женщина не тямила себе
з захвату. Хвилину дивили ся собі прямо в очи; нараз
лев потряс густою гривою і заревів.
Страшний рев проникнув аж до глибини густі лїси
і гори, аж луна покотила ся далеко і ехо відізвало ся
в пустарях.
Женщина задрожала з переляку і чим скорше скрила
ся в гущавину.
— Не хочу льва! — крикнула — досить того, не
хочу! Дай мені' радше когось такого, щоби мене бояв ся.
І ласкавий Брама сотворив пса.
Женщина врадувала ся. Гладила його, цілувала, учила ріжних штучок, тягнула його за довгі уха, грозила
йому пальчиком і карала. А пес бояв ся її, лестив ся ко
ло її ніг, лизав її ноги і заглядав їй в очи. Коли йому
грозила, то втікав, а коли закликала, то прибігав і вив
ся з утіхи. Промовляла вона до нього то з гнівом то з
ніжними пестощами і обоє розуміли ся досить добре. Од
ного разу виломила вона прут і вдарила його.
Пес заскавулів і втік.
Женщина станула наче вкопана. її очи потемніли,
брови збігли ся до купи, а уста стиснули ся від болю. І
серед розпуки вирвав ся голосний крик із збуреної груди:
— О, всемогучий Брамо, дай же мені когось, хто
одушевляв би ся мною, служив мені... Щоб я могла його
дразнити і переслідувати, а він щоб ніколи не втік від
мене!
І милосерний володїтель сотворив мущину...
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Дмитро Макогон.

ДУРНІ ВДАЛИ СЯ.
Вже добре смеркло ся, як Петро Соколюк прийшов до
дому. Був при панській машині, тож порох покрив його
цілого. І лице і волосе і сорочку. Був лютий, бо не мав
тютюну. Йому страх хотіло ся курити.
— Мой, жінко, ти не маєш на пачку? — поспитав
Петро, шукаючи собі зачіпки. Знав добре, що жінка й
зломаного феника не має при душі.
— Ей, чоловіче, не шукай собі ґудза! — відповіла
лагідно жінка. Вечеряй та йди спочивати. Доста намучив
ся ти сегодня.
Петро злагіднів. їв бараболі і огірки та попивав ква
сом.
— Ой, ще як намучив ся — сказав він по довшій
мовчанці. — Цілий день лиш хильцем і хильцем, а вечером крижі наче хто перевалив. Ще й тепер не можу їх
випростувати. Та коби хоч платили добре! А то що: біль
ше зїпі, ніж заробиш.
— А богато було сегодня при бараболи? — поспи
тав згодом Петро своїх двох хлопців.
— Де там! Таксамо як вчера було більше дїтий ніж
старих, — відповів старший хлопець.
— Люди добре роблять, що не йдуть, — вмішала ся
в розмову й жінка. — Най пан дає за кірцї, а не за гроші.
Повечеряли. Жінка забрала з лави миски.
— Неню (тату), пійдемо й сегодня в ліс? — поспи
тали хлопці.
Петро розлютив ся.
— Мой-бри! Доки я вас водити-му, як квочка курят?
Ви лиш з неньом тай з неньом. А може неньо слабий, а
може неньо хоче раз відпочати? Ану йдїть-но самі. Беріть
собі шнурочки, тай ідіть. Як я був такий, як ви, то вже не
потребував неня.
Хлопці спустили в долину очи і мовчали. Стояли на
че засоромлені.
— Ануж най я сегодня вмру, як ви будете в сьвітї
жити? Яку раду дасьте собі, коли навіть марного ріща
не можете самі принести.
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— То йдіть спати, неню, ми вже самі пійдемо. — по
довшій на думі промовив старший хлопчина.
Хлопці взяли зпід лави свої шнурочки і подали ся
до дверий.
— Мой. але уважайте; аби вас побережник не ймпв.
Як котрого з вас йме, то нещастє його. Ліпше, най таки
не приходить до дому.
— А не беріть богато. щобисте ся не підвпгнули, —
научала мати.
Була ясна осїнна ніч. Хлопці вийшли на подвіре,
перелізли через перелаз в город і стежечкою попри верби
попрямували в поле. За широким панським ланом чорнів
ся, мов той велит, старий дубовий ліс і шумів свою зви
чайну нічну мельодію. Хлопці перелізли рів, станули на
краю лїса і наслухували. Часами присідали до землі і з
низу розглядали ся на всі сторони. Не було нікого.
— Ходім там, де вчера, — прошепотів старший хло
пець. — Там скоро назбираємо.
— Ходім!
Пійшлн в долину, в глибину лїса. Старший вперед,
а молодший за ним. Йшли обережно, звільна, часто при
ставали і наслухували.
— Ось тут збираймо!
Хлопці кинулись до роботи. Скоро назбирали по куп
ці сухого ріща і завязали шнурком. Поміг один другому
завдати і, згорбившись під тягаром. пустили ся в дорогу.
Щасливі опускали ліс і збігали в рів.
— Стій, бо стріляю! — закричав хтось голосно.
Перестрашені хлопці кинули вязки на землю. Перед
ними стояв побережник.
— Ви чиї?
— Петра Соколюка, — тремтячим голосом відпові
ли діти.
— Так. то вп вже самі пускаєте ся на крадіж?
— Неньо сегодня трудні... — вихопив ся меньшнй
хлопець.
— Скидайте ремені!
Хлопці заплакали.
— Подаруйте нам сей раз. бадїку, ми вже більше не
прийдемо. — просив ся старший хлопець.
— Скидайте ремені! — скричав побережник. — Ади,
може вам ще й вязки сї дати?
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— Дайте, бадїку, дайте, бо ненько будуть бити. —
просив меньшнй.
— Най бе! Як не вмієш один з другим красти, то не
бери ся.
Хлопці поскидали ремені.
Тримали їх в руках і плакали. Побережник зібрав ре
мені в свою долоню.
— Давайте сюди!
Хлопці, тримаючи судорожно кінці ременів в своїх
руках, ще більше розплакались.
— Пускай, мой! — крикнув побережник і луснув па
лицею старшого хлопця. Хлопці пустили. Відбігли кілька
кроків і стали.
— Забираєш ся до дому, один з другим! — гукнув
побережник і замахнув ся палицею.
— А щобисте ся на тих ременях повісили, бадїку!
— закляв старший хлопець.
Поберелшик пустив ся за хлопцями, та ті повтікали.
Перебігли лан, скочили в город і сіли під вербами.
— А то маємо щастє, — промовив старший, — раз
піпшли самі, тап то не вдало ся.
— Але що неньо скажуть?
— Та що, будуть бити!
— А ти чому добре не дивив ся? Ти був перший.
— Деж я гадав, що він буде в шанци сидіти.
— А де будемо спати?
— Пійдем до колешнї. Я до хати не йду.
— І я ні.
— А рано встанемо і втечемо на лан до бараболі.
Мама вже нам винесуть їсти. Гай, ходім.
Обережно, зі страхом зближали ся хлопці до своєї
хати.
Перелізли перелаз і зайшли до колешнї. Лягли на
солому і скоро позасипляли.
Рано, як звичайно, встав Петро і вийшов на двір. На
дворі надав густий дощ. Ціле небо захмарилось.
— Відай сегодня не буде жадної роботи, — промо
вив до жінки Петро, ввійшовши до хати.
— То най хлопці' йдуть до школи, — відозвала ся
жінка.
— Та най ідуть. А пізно прийшли в ночп?
— Я не чула.
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Петро глянув на піч.
— А вони де? їх на печи нема. Ого, вже певно щось
вистроїли, коли не прийшли до хати.
Жінка настрашилась.
— Може де в лісі заблудили?
— Не бій ся! Вони красше знають ліс від тебе. Пев
но сплять в колешні.
Петро зайшов до колешнї. Хлопці спокійно спали,
притулившись до себе.
— Мой, чому не встаете? — скричав Петро.
Хлопці' зірвали ся на ноги.
— Ваші ремені де?
Дїти жалісними очима гляділи на свого батька.
— Де ваші ремені? Чому мовчите?
— Побережник здер, — промовили плачучи хлопці'.
— Так? А ваші очи де були?
Петро здоймив із себе грубий ремінь і почав бити
хлопців. Бив. де попало: по голові, по руках і по плечах.
Хлопці забили ся в куток і кричали. Прибігла жінка.
— А що тут?
— Дивп ся на тих лайдаків, — відпочиваючи про
мовив Петро. — І ріща не принесли і ремені відсіяли.
Ще кару буду платити. Мой, доки я вас буду розуму вчи
ти? В кого ви такі дурні вдали ся? Одному дванайцять
літ, другому десять, а вони, адн, навіть гнилого ріща не
принесуть. І иощо я вас до школи посилаю? Де ваш ро
зум, де? Мой, та я вас на трину порубаю!...
Плюнув в кулак і бив хлопців дальше.
* '- * г

АФОРИЗМИ.
Виповнюй сейчас свою найблнзшу повинність, а ста
неш паном будучности.
Всі втіхи не мають вартости, коли чоловік сам в со
бі не знайде втіхи.
Не кождий чоловік може бути першим.
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С Т Д І.
Молодий, около 80-лїтний професор гімназії, Іван
Латка, їхав зелїзницею на свою нову посаду в С. Сидїв
сам у переділі 8-тої кляси і нудив ся. З нудьги заглядав
до своїх двох валіз на полицях, чистив нігтї, придивляв
ся собі в малім кишеньковім зеркалї, підкручував вуси
до гори аж під очи, поправляв свою модну краватку, що
мінила ся до сонця, як шкіра ящірки, та оглядав свої
жовті шеврові черевики і палицю. А коли се йому зну
дило ся, виймав папіросницю і курив.
Вакації вже кінчили ся; лишало ся ще тільки два
дні, найдорозші для учеників, бо останні. Тому ще на
двірцях і в зелїзницдх майже не було їх видко. А Латка
їхав наперед, щоби найти собі . х а т у і розглянути ся на
новій посаді.
На стації в Д. всіли до його переділу два ученики
в мундурах зі знаком G на шапці. По відзнаках на ковнїрах видко було, що низкий і грубий ученик був з шестої
кляси гімназії, а худий і високий, з непідтятим заростом
на лицп, як у молодих жидів, був з семої кляси.
ІПестак зараз впняв свою папіросницю, подав семакови, а що не мав сірників, попросив у незнакомого подорожного* огню.
— Панове вже з вакацій? — почав Латка розмову.
— Так — відповів семак.
— Прикро вертели ся?
— Ну, вжеж, що немило.
— А куди, панове, їдете, коли вільно спитати?
- Д о с.
Латка зацікавив ся, — се-ж ученики тоїсамої гімна
зії, в котрій він мав служити. Можна би дещо довідати
ся, — погадав собі.
— Які-ж там відносини у вашій гімназії? Бо раз
якось у часописи читав я, що в ній нема ладу. Учителя
набили ученики по лици.
— Ано, бо заслужив! — відповів коротко шестак.
— Ретроґрад, клерикал і доносчик був — пояснив
блгоше семак. — „Піпчив” дуже, одним словом: свиня.
— А директор який?
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Та що директор! Старий дурень і вже! Найбільшу
приємність має, як котрого може вигнати з гімназії. А
боїть ся шкільної ради, як штубак. Всюди нюхтить со
ціал-демократів, радикалів, атеїстів, революціонерів, а
сам дурень, аж крутить ся.
— Повинен уже в пенсію пійти — заокруглив шестак характеристику директора.
Професор Латка не відзивав ся хвилину, але не
довго всидів мовчки, бо цікавість перемагала.
— Професори добрі? — спитав він знову.
— Ріжні є — відповів шестак.
— Тепер має прийти до нашої гімназії свиня, якої
сьвіт не бачив — додав семак.
— Хто такий? — спитав дуже цікаво Латка.
— Професор якийсь до латини і греки, Латка називаєть ся.
Латка почервонів на лици і добре придивив ся семакови.
— Чомуж свиня? Адже ви ще його не знаєте? —
промовив Латка, о скільки міг, спокійно.
— Не знаємо ще, але маємо докладні відомости з
гімназії, де він доси був, від учеників.
Професор Латка придивив ся тепер ліпше грубому
шестакови, добродушному і румяному з лиця, погадав
собі, що від него можна би дещо більше довідати ся, по
дав йому і семакови своїх папіросів, і розмовляв дальше.
— На професорів ученики всяке виговорюють, ду
же часто без підстави, і тим тяжко кривдять їх.
— Ну, Латки певно не кривдять — відповів твердо
семак. — Адже се бельфер знаний нам і з листів і з часописий студентських! Зарозуміла бестія і на свою красу,
хоч поганий, як щур, і на свої відомости, хоч дурень, і
на свої краватки — одним словом педаґоґ найновійшої
дати, кандидат на директора й інспектора, карієрист пер
шої сорти, а все коштом учеників.
У Латки в душі похололо. Він майже з перестрахом
глянув на молодих товаришів подорожи, потім резсердив
ся, далі погадав, що по таких словах годї йому призна
вати ся, хто він — і щоби вибавити себе з клопоту, від
вернув лице до вікна ваґону та здув попіл з папіроса
за вікно.
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Мабуть сей уданий спокій Латки осьмілпв шестака
до дальшої розмови:
— Ми все знаємо! — казав він. От тільки вчера
дістав я лист від його ученика. Латка був господарем шестої кляси.
— Так! — мало-що не потвердив професор, але
похопив ся і сказав лише: — Ну? Що-ж він там пише?
То цікаво послухати, як ученики характеризують про
фесора.
— Справді цікаво — згодив ся з ним шестак, витяг
з кишені лист і почав читати:
„Там прийде до вас наша Латка. Добре що його
відси забрали, тільки шкода, що не нагнали на сто чор
тів, а дали до вас. Свиня на всі боки — і то навіть не з
Йоркшірів, тільки наша проста, галицька, з довгим ри
лом і з грубою щетиною. Поза аористами і конюнктівами
не бачить божого сьвіта, хоч сам на своїх клясиках пи
ше собі всї поясненя і переклади. Від учеників жадає
всего на память, а сам нічого не знає. Двійок дає без
кінця і так заслугуєть ся перед шкільною радою. Ми
били йому вікна так довго, поки його не забрали від нас.
Робіть і ви так, коли не змінить ся.
„Найбільше мстив ся на нас в зимі. Розігнав ся був
сватати доньку начальника суду, що дня вбирав тодї
иншу краватку, перфумував ся, прилизував чуприну, ніг
ті в клясї чистив і пилував, — і дістав здоровенного гар
буза, бо довгів має щось з.десять тисяч!”
— Неправда! — щось скрикнуло в душі професора,
але на верх видобуло ся лише якесь глухе „гм”.
„Тодї — читав далі ученик — мстив ся на нас без
памяти до самого Велик9 дня, коли ми йому гарненько
вибили всі шиби. Я сам, як пустив здалека з катапульки
камінець, то вибив таку круглу дірочку в шибі, як ви
кроєну. Я потім ходив дивити ся”
Професор мав велику охоту побачити письмо автора
листу, але шестак сидів задалеко від него. Присунути ся
близше, щоби побачити, було годі, бо можна було зрадити
себе, а може ученик сховав би лист. Врешті сей суд так
приголомшив його, що він сам не знав, що робити.
Тимчасом ученик читав дальше. — очевидно при
ємно було йому похвалити ся, як заздалегідь позбирав
ВІДОМОСТІ! про нового учителя.
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„У пятій клясї найшли на него досить добрий спо
сіб. котрого можете і ви спробувати. Все казали йому,
що найліпша година — се його, що він дуже добре
вчить і що понад греку і латину нема нічого красшого
на сьвітї. Там він якось не так лютував, а в нас страх!
Я дістав поправку’’...
Професор почав нагадувати собі, кому він у шестій
клясї дав поправку. Дав злу ноту з греки вісьмом ученикам, отже котрийсь з них е автором листу. Певно Іїлотичка — худоба, лїнюх, завадіяка, — о! ніхто пнший,
тільки він!
Але тут ученик замовк і професоровії мимоволі' вир
вало ся: „Вже все?”
— Деж там! — відповів ученик — але далі вже годі
читати.
„Що там ще може бути?” — думав педаґоґ. до краю
розцїкавлений і подразнений листом і ухитрив ся сказати:
— Ну вибачайте, що я допитую ся, що далї є в ли
сті; се вже й так з вашого боку доказ великого довіря до
мене незнакомого, що тільки прочитали мені.
Сими словами вхопив за серце шестака і він відповів.
— Нічого там уже незвичайного нема. Товариш пи
ше, що ученики набили його за якусь там дівчину.
— Се неправда! — скрикнув нараз Латка, вставши
з лавки.
Оба ученики зчудували ся і схопили ся також на
ноги.
— А ви відки знаєте? — спитав семак таким голо
сом, як би хотів сказати: „Як ти сьміеш нам перечити,
не знаючи справи?!”
— Я сам є професор Латка! Дам я вам, драби. гультаї! — відповів грімко Латка і вхопив за палицю.
В одній хвилині' ученики щезли з переділу і побіг
ли аж до четвертого ваґону.
Професор Латка почав ходити по своїм тіснім пе
реділі', як лев по клїтцї, і все повторяв: „Драби! гультаї!
дикуни! гайдамаки!”
Потім сів і тяжко засмутив ся. В лпстї було богато
правди і се його зажурило.
0. М.
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Степан Костїв.

її ВАСИЛЬКО.
На цвинтари в Монте Вендетта стояла старенька
матуся, окутана великою вовняною хусткою, і глядїла му
тними сірими очима по хрестах та недавно усипаних
чорних гробах. Тисячі їх там були. Один при другім в рів
них відступах, стоять білі хрести, немов побравшись за
руки, а чорні квадратики насипів чим дальше тим меньпгі.
Вони зливають ся повільно з краскою хрестів в одну ма
су, підпираючи темніючі лїси і бронзові стіни скель, які
знова гублять ся в білих снігах верхів, підпираючих звід
небесний... Се виглядає немов величезний катафальк, при
критий зверха білим покривалом, з котрого кручені ріки
ледівцїв, неначе білі шарфи вінців, котять ся по темних
боках і гублять ся в зелених лугах долин та городів. На
декотрих хрестах видно зівялі вінки, а більшість хре
стів стоять без них.
Матуся стояла довго безрадна, не знаючи, що їй по
чати, де пійти. її очи бігали по подібних до себе хрестах,
з яких один стоїть напевно на гробі її любого сина, оди
нокого, якого вона любила і який любив її теж. Де®
його шукати, коли хрести рівні, а гроби однакові?
їй здаєть ся, що то не хрести, а жовнїри в рядах,
з випнятими на перед грудьми, з руками на швах, зі
зверненими просто на неї очима.
Кілько тут тих хрестів, кілько під ними людий —
спокійних, мертвих! Лише сине небо, розпалене лучами
сонця, опускаєть ся над ними шатром, а легонький вітер,
як віддих любої людини, гладить їх поверха.
їй здаєть ся, що лише крикнути, а син її виступить
з рядів, прибіжить до неї, обійме за шию та цїлувати-ме
її, цілувати і тиснути до себе, а вона опреть ся о него,
візьме його голову у свої руки та, гладячи його по волосю, буде глядіти в його погідливе, румяне лице.
—
Сину, сину мій! — вириваєть ся з її уст. — Я
так далеко їхала, щоби тебе відвідати, щоби бодай твій
гріб опорядити та зеленим барвінком омаїти...
14
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— Ага, — пригадує вона собі — давно се було... Ще
невісткою була, челяди повно в хаті, а вона в такім стані...
Забагаєть ся, Бог зна, чого, а тут не на вигадки... Вона зарве де ґарчик проса чи гречки, та коли хатні де порозходять ся на хвилину, вона тиць Васильковп за пазуху під
блюзку та каже: „Біжи, Васильку, до Сруля та принеси
мені булок зо дві, а за решту цукру. Памятай. іди поза
Юркові стодоли, щоби ніхто не бачив” Він пійде, по
летить мов на крилах і вона не зчуєть ся, як він стоїть пе
ред нею та дає принесене. „Ніхто не бачив?” — „Ні!” —
„Памятай же, бо скарана година була би мені” Во
на мимоволі витягає руку перед себе та говорить: „Ва
сильку, Васильку! На, маєш кавальчик булочки за доро
гу” ... їй здаєть ся, що він поступає нога за ногою позад
себе і, хоч його очи горять жадобою, устами говорить: „Нї.
мамо, їджте самі... Ви хорі”
То знова здаєть ся їй, що вона стоїть під зимовою
яблінкою, якої зісохлі верхи хитають ся понад листєм. а
її Василько перевісив торбину повну яблок та кличе її:
„Мамо, Мамо! Возьміть ті яблока, та сховайте між свити
в скриню, нехай влежать ся, бо дїтиска геть обібють”
Вона підходить під яблінку, а він зісуває з шиї шнурок
від торбини. Втім торбина перехиляєть ся, всі яблока ви
падають і летять просто на голову, лице... „Ах ти, гунцвоте!” — кричить вона. А він, видячи. що стало ся,
сьмієть ся на ціле горло, але нараз стримуєть ся і аж
закусуючи губи, каже: „Мамо, я не хтїв!”
Хустка зісуваєть ся їй з плечий, а вистаючі зиід
чіпця клапті' білого волося гріють ся на сонци. Вона сту
пає крок-два перед себе і знова питаєть ся себе: „Де
мені іти? Де шукати сина?”
Хтось доторкаєть ся її рамени і говорить приязно
до неї:
— Чого ви шукаєте, мамуню ?
Вона немов пробуджуєть ся. Глядить поза себе і ба
чить жовніра з насуненою шапкою на очи та з перевязкою
на шиї, на якій звисає рука. Він дивить ся на неї ла
гідними очима та ще раз питаєть ся:
— Кого ви шукаєте, мамуню?
— Василька, Василька, коли знаєте...
Матуся скоренько схоплюєть ся та хватаючи вояка
за здорову руку, починає лебедїтп:
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— Ви знаєте, напевно знаєте мого Василька. Він
служив при вісїмдесятцї, при девятій компанії... Василь
ко Прихода називав ся.
— Так же кажіть, мамуню. Вашого Василька я знав,
товаришував з ним.
Жінка репяхом тиснулась до него, а вхопивши йо
го за руку, лебедїла:
— Покажіть менї його гріб. Я їхала так далеко, щоби
хоч побачити сьвяту землицю, в яку вложили мого Василь
ка, а тут духа знакомого нема. Вже я мислила, що прийдеть ся мені вертати домів, не бачивши його гробу.
Жовнїр скидає шапку з голови і йде поволи на
перед. За ним дрібоче жінка. З її очий капають слези
радости та течуть річками по поморщених, зівялих ли
цях.
— Я — починає вона говорити наново — приїха
ла відвідати мого сина. Він такий добрий був. Бувало лі
том щойно починає сїріти на дворі, а на сході загравиця
піноситись, я іду до коров, а він і собі біжить за мною
та каже: „Мамо, я напасу скоро гуси і прижену до дому,
а тодї буду міг ще пійти на село та кликнути людий до
громадженя сїна” . Я дивлюсь, а йому ноженята почина
ють від пят червоніти, а під носом такі бульочки вила
зити як в рощинї, але не кажу нічого.
Вони ідуть повільно, а по обох боках хрести наче
розступають ся перед ними, хиляють ся долів та зни
кають.
От і гріб. Хрест білий, як і другі, лише земля зісунена.
оплескана та моріжем обложена. На хресті, перевязанім
биндами, завішений вінець зі штучних цьвітів, з яких білі
та червоні рожі, промоклі дощем, покрасили себе.
— Ах! Хто-ж то так красно опорядив гріб мого
Василька! — аж скрикнула жінка.
Вона припадає до гробу, уста її порушують ся, а
з горла вилітає шепіт: „Васильку, Васильку!” її спра
цьовані руки, сухі, лише з чорними пасмами жил, розхрещують ся, обхоплюють гріб, а лице падає боком на
чорні грудки.
— Мамуню, що ви робите? — говорить до неї жов
нїр. — Така Божа воля... Не він сам лежить тут, але
тисячі! У деяких були жінки і дїти, а деякі були одина
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ками. Кождий з них положив голову, сповняючи обовязок; чи добрий чи злий — не їм судити було...
Він схиляеть ся, бере її за рамя і підносить із землі.
В неї очи затулені, на чолі кроплї поту, на устах усьміх.
— Мамуню, що з вами?
Він термосить її за плече, вона отвирае очи і гово
рить:
— Нічого, сину, нічого... Я лише рада-рада, що
приїхала.
Вона стає живійша, підносить ся, розвиває клуно
чок, з якого визирають помотані як ниточки корінці
барвінку і засохлі жмутки мяти і рути, та говорить до
вояка:
— Принесіть дрібку води... Я посаджу трошки
цьвітів... треба попідливати, най ростуть...
Вона вигребує ямки, тицяє корінці, загортає землею
і приговорює до себе: „Приймуть ся вони? Не спражить
їх сонце?” А слези починають наново добувати ся з
очий і котити ся горохом по винуждїлім ЛІІЦИ.
Вояк приносить трохи води у знайденім горщику,
поливає засипані місця зверха, а відтак садовить ся на
гробі в ногах та глядить на стареньку жінку, яка пораєть ся коло землі.
— Знали вп його добре? — звертаєть ся матуся
до вояка.
— Ми з одної компанії і від самого початку стояли
разом в поли. Не одно ми разом пережили... От і моя
рука, перестрілена перед тижнями, поволп гоїть ся. Се
й добре... заки буде здорова, може і конець буде...
Він махнув рукою, а його зір летить далеко в доли
ни італійського краю, того краю, в якім через цілі столїтя
перехрещували ся сотки ріжних рас, щоби вкінци ви
творити підлих, жадібних бестій в людських тілах...
— Ваш Василько добрий був хлопець, добрий жов
нір, добрий товариш. Хто зна, чи він лежав би був нині
тут, як би не впертість з його сторони... Як бачите, там
долом вєть ся річка, а там дальше горби. Між тими гор
бами укрили були Італійці одну батерію канонів та стрі
ляли на нас'. Не просто падали кулі, але висше, на ска
ли. Ті кулі відривали кусні скал, а вони котили ся про
сто на нас. Все ми робили, аби захистити ся перед відломками тих скал, але нічого не помагало. Літаки не
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могли вишукати укритого ворога, а острілюваня з на
шої сторони були без успіху. Так здавало ся, що нам
прийдеть ся лишити свої становища і уступити взад.
Аж тут зголошуєть ся ваш Василько до капраля і каже
йому: „Пустіть мене, я мушу вишукати місце тої проклятої
батерії” Капраль оповістив се капітанови, а той, не на
думуючись довго, прикликав до себе вашого сина тай
каже: „Коли хочеш, — іди. Повернеш, — дістанеш
урльоп на місяць; не повернеш — так Бог з тобою!”
Василько таки тогосамого вечера казав собі дати кілька
ракет, якими хлопці бавлять ся, і сказав, що коли
знайде батерію, то сьвітлом тих ракет дасть нам знати.
Пійшов — як у воду впав! Ніч темна, з долів тягнуло
парою. Може по півночи зо дві години було, як побачи
ли ми нараз в горі тріскаючі та розприскуючі ся ракети.
Капітан казав цілити в то місце, а сам, затираючи руки,
говорив: „Бравий хлопець! Бравий вояк! Най лише по
верне, а не мине його нагорода.” Однак він не вернув
ся до рана. Вправдї батерія замовкла, але кождому з
нас мов камінь упав на серце. Пополудни кількох віддважнїйших зійшли долів і знайшли вашого Василька
лежачого на земли недалеко наших становищ. Він був
мертвий. Лежав спокійно з головою зверненою до нас
і з прислоненими рукою очима. Принесли ми його до
себе та похоронили ось-тут. А тепер один то другий жов
нір прибіжить часом — так і гріб його опорядили.
Жінка слухала сього оповіданя із примкненими очи
ма та все до себе шептала: „Не батерія йому в голові
була, а хотів мене бачити... мене... мій Василько... мій
синочок єдиний”...

АФОРИЗМ И.
І малий корч є ліпший ніж отверте поле.
Зло ніколи не гине.
Чорна курка несе білі яйця.
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Найстарше тісто для богомольців.
Хінцї мають пять сьвятих гір, до яких богомольці від
бувають прощі з усіх усюдів великої держави. Найстаршим
місцем для путників є гора Тай-Шан, положена в провінції
Шантунґ над Жовтим морем. Як далеко сягає память люд
ська, відбували прощу на сю гору хінські володарі, бо вони
вірили, що з сеї гори найблизше до неба.
Около 2000 лїт перед Христом почитали Хінцї на сїй го
рі одного Бога, що мешкає в небі, але опісля почали почи
тати і саму гору, неначе сьвяту. Коли ісповідники Будди
дійшли до власти, вони обняли сю гору в своє посїданє і
назвали її Тунґ-йо-Тай-Шан, але опісля дістала ся вона в
руки секти Таоїстів і її названо Тай-Шан. Вони голосять, що
на сїй горі зявила ся два рази „Панї Тай-Шану”. Перший
раз було се в 2600 році перед Христом, а другим разом в
65 році по Христї. Оба рази вона була убрана в одїж з пер,
і була окружена хмарами. Разом з нею зявило ся 6 її това
ришок. Инша лєґенда знова голосить, що ся „панГ,> се дів
чина, яка зявила ся в 143 році перед Христом і жила в пе
чері сеї гори через 3 роки, почім перемінила ся в русалку.
В тій печері знайдено її статую і до неї то ходять молити ся
богомольці з цілої хінської держави.
Останними часами збудували вже зелїзницю до сеї го
ри, але донедавна ще всї Хінцї ходили тамтуди пішки. Однак
анї на горі, анї в околици нема готелів анї гостинниць і тому
мало чужинців заїздить тамтуди. Починаючи від гори ТайАн, провадить 10 стіп широка камінна дорога аж на гору
Тай-Шан, а по обох боках дороги є богато меньших і біль
ших каплиць з ріжними статуями. Там є також сотки домиків, в яких мешкають жебраки; вони жиють виключно з ла
ски богомольців.

С И Л А КОМ АХ.
Сила комах в порівнаню до сили чоловіка е дуже маленька, пря
мо зникаюча, але коли порівнаемо силу комах з величиною їх тїла,
то вона вийде дуже велика, майже неімовірна.
Блоха, що має заледви два міліметри довжини, потрафить ско
чити на один метер, а то й дальше. Коли би чоловік, відповідно до своєї
величини, мав мязи так пригожі до скаканя, як блоха, то потрафив
би скочити на 160 до 200 метрів. А лев при тихсамих услівях пови
нен би скочити бодай на один кільометер.
•Голос комах е рівнож дуже сильний. Голос великого зеленого ко
ника можна чути в ночи на віддалене одного кільометра. Як би голое
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звичайного чоловіка, що важить за 6.000 таких коників, відповідав
його тягарови, то його голос можна би чути у віддаленю 6.000 кільо
метрів, або виразнїйше сказати: коли би хто крикнув в Парижи, то
його голос було би* чути аж в Царгородї. В додатку сей голос був би
так сильний, що коли би чоловік не хотячи пчихнув у хаті, то ціла
хата погребала би його під своїми звалищами.
Богато гусїльниць потрафлять зїсти стільки листя, що воно ва
жить у двоє більше від їх тіла. Коли взяти пересічного вола, що
важить 700 фунтів, то він повинен їсти денно 1.460 фунтів сіна.
Деякі комахи е ще більше пажерливі. Приміром муха плюйка
потрафить зїсти кусень мяса, який важить 200 разів більше від її
тїла. Гусїльниця шовківниця за один місяць потрафить зїсти стільки
листя, що воно важить 60.000 разів більше ніж її тіло. Як би так
дитина, що важить 10 фунтів, була така пажерлива, то протягом
одного місяця зїла би поживи на 480.000 фунтів.
Цікаве й те, що ті гусїльницї незвичайно скоро розвивають ся.
Протягом 30-ти днів дістають вони 9.500 разів більшу вагу. Коли
би так росла дитина, то протягом місяця дійшла би до величини кита.
Тоді, як чоловік з великими зусилями може прожити без їди
2 до 3 тижні, то павук потрафить „постити” 10 місяців. Олень ро
гач (комаха) жив в одного ученого без їди 3 роки, а коли його ви
пустили, він ще мав силу злетіти у воздух.
Учені переконали ся, що муравель і хрущ потрафлять піднести і
потягнути за собою 1.800 разів тяжший тягар від свого тіла. Як би
чоловік, що важить 150 фунтів, мав таку силу, то потрафив би під
нести 270.000 фунтів. Але коли чоловік піднесе заледви 300 фунтів,
то який жеж він слабий супроти сили хруща!

ВГАДУВАТИ

ПОГОДУ

Практичні „астрономи” пізнають по деяких явищах в природі, яка
буде погода в найблизшім часі. Люди, що жиють окружені природою,
вгадують погоду найлекше. Передівсїм рільники на фармах розуміють
ся /у ж е добре на вгадуваню погоди.
І так:
Коли сонце заходить ясно, а соняшний кружок е червоний, тодї
мож надїяти ся гарної погоди слідуючого дня.
В ночи, коли місяць є ясний, а його береги чисті і довкола місяця
нема ніякого перстеня з мраки, тоді нема небезпеки дощу.
В Америці, коли вітер віє стало зі заходу, погода буде гарна дов
ший час. У східних стейтах загалом дуже рідко паде дощ, коли вітер
зі заходу. Але в західних стейтах противно, бо там близше до моря зі
заходу, а море приносить дощ.
Добрим мірилом погоди (барометром) е дим з коминів або з огнищ
взагалі. Коли дим підносить ся високо в гору, то мож надїяти ся поdigitized by SVOBODA
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годи. По димі пізнати також, відки віє вітер і після сього надіятись
дощу або погоди.
Коли вчасним ранком небо покрите легкими сірими хмарами, тоді
заносить ся на ясний день.
Коли в ночи впаде густа роса, тоді мало коли паде дощ слідуючого
дня. З того тїійшла в Америці пословиця: „Коли під но:ами вохко, то
голова суха”
Коли на західнім небосклонї нема хмар, тоді не треба журити ся
погодою.
Особливо зьвірята відчувають всякі зміни в природі і по їх захованю мож пізнати, який буде день. Деякі зьвірята чують надходячу
бурю. Павуки дуже вразливі на воздушні зміни. Коли павук робить нову
сітку, буде погода. Коли е буря, а павук „працює” коло своєї сїтки, буря
скінчить ся скоро і настане ясне веремя.
Загалом люди радять собі, як лише можуть, аби вгадати погоду.
Після того звичайно укладають собі плян праці ті, що тісно звязані з
природою, головно рільники. Міські люди мало привязують ваги до по
годи, бо се не перешкаджає їх щоденним занятям.

Вплив погоди на людий.
Часто в місяци маю буває велика спека. Старанні досліди стати
стиків поставили вже меньше-більше правило, коли така спека прийде.
Але всетаки се буде лише виїмок.
Однак в літі спека є чимось звичайним. Тоді чоловік стає подат
ливим на все; він є вичерпаний зі сил і навіть йому не хочеть ся го
ворити.
Инакше буває серед весняної спеки, коли вона є виїмком. Тодї
можна завважати, іцо поліція має богато праці. Вона арештує богато
людий за ріжнородні вибрики. Також учителі не можуть удержати дїтих по шкільних кімнатах. Діти так тоді неспокійні, що не можуть
всидіти.
Психольоґ Едвін Ґрант Декстер запевняє, що чоловік стає ще біль
ше неспокійним, коли кромі тепла ще є гарний, погідний день.
Нарід одначе вірить противно. Численні книжки і часописні статї
доказують, що найбільше злочинів поповнено серед непривітливих, еліт
них днів. З того виходило би таке: Слітні дні відбирають охоту до жи
тя, а горячі, ясні дні скріпляють лише нервозність.
Про сю справу пише професор Декстер так: „Сухий воздух, го
ловно коли його заворушить вітер, витворює електрику; такий стан
викликує надмір тілесної енергії в чоловіцї і тому чоловік стає немож
ливий в поведеню” .
Щодо поведеня шкільних дїтий, то др. Декстер думає так: „Дїти
поводять ся найгарнїйше в зимових місяцях, дальше з початку і при
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кінци шкільного року; коли температура е дуже низка або дуже висока
(кромі виїмкової завчасної спеки); коли день є долодний, а вкінци по
елітних, хмарних днях” 3 того виходить, що на весну, серед виїмкової
спеки, дїтям треба добре панувати над собою, щоби бути спокійними.
Коли знаємо, що погода має такий вплив на вдачу чоловіка, то ми
повинні бути дуже вирозумілі на нетакт инших людий, з котрими жн
емо. В таких виїмкових днях родичі і учителі повинні бути склонні до
дуже великої лагідности, коли хочуть вдержати карність. Вони повин
ні розуміти, що дїти не е всилї поводити ся спокійно і чемно, хочби
вони навіть і хотіли. Природа занадто сильно впливає на них.

Земля яко пожива.
Дивним буде нам видавати ся, що деякі народи їдять землю, ба
навіть уважають її за присмак. Хто може їсти землю? — запитаємо.
Певно, що дикі народи. Одначе ми сим разом помилимо ся, бо землю
їдять не лише дикі народи Африки й Америки, але також народи культурнїйші, народи європейські. Американські дикуни їдять „білу глину”
будьто сиру, будьто печену і приправлену иншими стравами. На їх
торгах можна побачити торговців, які виключно тим присмаком тор
гують і не малі гроші за се збивають. Ту дивну навичку находимо
також в народів європейських. І так: У Фінляндії додають до хлїба
мелену глину. Шведи з'їдають рік-річно кілька тисяч фунтів глини,
званої „хлїбова мука” Мешканці Уралю додають до хлїба мелений ґіпс,
аби хлїб, як вони кажуть, ліпше смакував. Инші краї, в яких їдять
землю, є Стирія, горішна Італія і остров Сардинія, де землю продають
по торгах неначе иншу потрібну поживу. Чи нашому чоловікови такий
присмак смакував би, сумнїваємо ся. Так як ріжні звичаї й обичаї у
ріжних народів, так і ріжний смак.

Як виглядає мілїярд.
В теперішнім часі, коли майже на кождім кроці чуємо слово „мі
лїярд” , не буде зайвим представити собі се слово в формі реальній.
Припустім, що родина, жиючи в часах Христа, мала готівку: один
мілїярд долярів. Взявши під увагу, що родина ся не мала жадного
проценту від тих гроший, але видавала $1.00 на мінуту, $60.00 на
годину, $1.440 денно, а $518.400 річно, то в таких услівях щойно в
1895 році видала би була останний доляр зі згаданої суми. Від першого
дня нашої ери до 31. грудня 1915 року проминуло 1 мілїярд 7 мілїонів
47 тисяч 40 мінут.
Перетопивши мілїярд в одну брилу золота, дістанемо 322.500 кільоґрамів ваги, а величина сеї брили буде виносити 17 кубічних метрів.
6 тисяч здорових, дорослих мущин не є всилї піднести сю брилу в гору.
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Щоби перевезти се золото на инше місце, треба зелїзничого поїзду з
24 возів.
Коли поробимо з того золота монети величини цента, то дістанемо
ланцух, довгий на один тисяч кільометрів; колиж поскладаємо ті монети
одну на другу, то дістанемо стовп висоти 32 тисяч метрів, або 8 разів
висший від найвисшого альнейського вершка Мон Блянк.

Як муха ходить по стелі.
Нераз задумуєть ся чоловік, як може муха лазити безіпечно „до гори ногами” по стели і зовсім не впаде на діл.
Учені ще донедавна думали, що ноги мухи є збудовані не
наче воздушні помпи, наслідком чого муха е така легка, що
.майже нічого не важить. Тимчасом дальші досліди над му
хою виказують що иншого. При помочи мікроскопу відкри
то, що ноги мухи є покриті липкою матерією, подібною до
гуми. А ще дальші досліди виказали, що муха може ходити
по цілком гладких предметах при помочи дрібнесеньких во.лосків, які виростають на її ногах.
Терпеливий дослідник мірив і важив сотні части мухи і
навіть змірив згадані волоски. Дослідники прийшли до заключеня, що муха могла би ходити „до гори ногами”, коли
би ще о половину була тяжша, ніж є тепер. Докладне обчи
слене виказує, що муха має 12.000 дрібнесеньких волосочків
на кождій нозї. Сі волосочки видають зі себе масну теч і тому
мусі тяжко ходити чи лазити по мокрій або вохкій шибі, бо
масна теч не може погодити ся з водою.

Як роблять черевики.
Кождий з нас носить черевики, а ледви дехто застановляєть ся над сим, що заки черевик зроблять у фабриці, він
мусить перебути 170 змін і перейти через 70 машин, з ко
трих деякі мають дивоглядну будову. Мало хто застановляєть ся над сим, що тими 70 машинами орудують вправні
робітники так скоро, що тих 170 змін перебуває черевик в
протягу 20 мінут. Від сирої шкіри (реміню) до цілковитого
викінченя треба 20 мінут!
Дехто скаже, що се є чудо; тимчасом виріб черевиків
зовсім не є більше дивним, як кождий инший виріб, як прим,
виріб паперу, друковане газети і т. п. Однак „черевичник”,
що виробляє черевики, так привик до всіх степенів роботи,
і.що його.ніщо не дивує. Він уважає все за щось звичайного.
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Лише людям, котрі не звиджують фабрик, кожда робота є
новостию і чимось незвичайним.
Коли черевик підчас своєї фабрикації переходить з рук
до рук, зі степеня на степень, то його кілька разів то змо
чать, то зімнуть і тому він мусить якийсь час по викінченю
стояти на поличцї у фабриці*. Звичайно стоїть він там 30і
днів, аби добре висох і набрав форми, а потім щойно його
пускають у сьвіт. Коли би взяти під увагу те, що наперед
треба приладити шкіру на черевик, то цілий час, потрібний
на виріб черевика, виносить 300 днїв.
Ми згадували, що черевик переходить 170 змін. Однак
тут напишемо лише про найважнїйші, „типові” переміни, а
дрібничками не хочемо запрятувати умів нефахових людий.
„Процес” робленя черевика є такий:
„Прикрійник” крає ремінь після взірців, яких він має
досить, відповідно до моди, величини і вигоди. Він стоїть
при варстатї як дійсний кравець і лише крає ремінь.
По викроєню приходить зішиванє. Шиєть ся лише горішну часть, „пришву”. Сю роботу роблять звичайно дівча
та, котрі цілий день сидять при дивоглядній машині і ви
конують свою роботу з незвичайною справностию та швидкостию.
Пришва по зішитю йде до „робітні”, де вибивають
„очка”, себто дірки на шнурочки (тасємки). Опісля п р и ш в у
натягають на копито і припливають внутрішну підошву. Окремі люди є призначені на викроюване таких підошв.
В своїй „карієрі” йде черевик на „машину до натяганя”,.
на котрій вирівнують пришву і „припасовують” її до підош
ви. Відси йде черевик на иншу машину, на котрій викінчують
йому „ніс” і сильно пришивають до внутрішної підошви. Зтої машини забирають черевик до иншої кімнати, де приправлюють йому рубець довкола внутрішної підошви, близко
запятка. Сей рубець має свої зубчики і служить до сього,,
щоби сильнїйше прикріпити внутрішну підошву до верхної, твердої.
Опісля при помочи ручної сталевої „лабки” вигладжу
ють рубець і пришву, а коли треба, вирівнують ще корком:
і клеєм. В той спосіб черевик є готовий до верхної, твер
дої підошви.
Щойно тепер пускають черевик на иншу машину, де приг
помочи горячої, навоскованої дратви пришивають дійсну
підошву. Дратва переходить через верхну підошву, через
рубець, через пришву і лучить те все кріпко з внутрішною
підошвою. Дратва, замочена в горячім воску, коли остигне,,
стає такою, як сама шкіра і тому, хочби зі споду вона стер
ла ся підчас ходженя, то вона так сильно держить ся в дір
ках підошви, що підошва не відлетить.
Коли вже й ту роботу скінчено, то черевик ще не гото
вий. Треба ще раз спробувати його форму після копита,
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відтак треба ще прибити запятки, а при тім є також ріжні
степені робити, як: прибиване, вигладжуване, чищене, кляйстроване і т. п. Але се вже „дрібнички”. Щойно по скінченю
тих дрібничок ставляють черевик в сухім місци на поличку,
де він чекае на свою чергу через ЗО днів.

Великанська машина.
Теперішний вік — се вік пари й електрики. Особливо
електрика набирає щораз більшого значіня. При її помочи
йдуть тепер в рух великі зелїзничі поїзди, працюють великанські фабрики і т. п.
Тому машини, які виробляють електрику, мусять бути
чимраз більше видосконалювані. Деякі з них сягають великанських розмірів. Найбільше зуживають електрики в Ню
Иорку і тому тут мусять бути найбільші електричні машини.
Придивім ся на одну з них, системи „Мангаттан”. її назва по
ходить відси, що вона пускає в рух усї горішні (надземні) зелїзницї, що йдуть по тій части Ню йорку, яка є положена на
острові Мангаттан.
Головна машина, „дженерейтор”, яка продукує елек
тричну силу, стоїть під дахом, високим на 70 стіп. Розгінне
колесо машини важить 300.000 фунтів; його обвід широкий
на ЗО цалїв, а грубий на 33 цалї. При звичайній скорости об
від колеса робить на мінуту більше нїж одну милю, а се ко
лесо біжить без перестанку день і ніч! його цилїндер ва
жить 30т
/2 тон, а вісь 16 тон. Машина стоїть 40 стіп над під
логою.
Цїла машина важить 1,440.000 фунтів, а та часть, що
обертаєть ся, важить 514.000 фунтів. Лук при оси розгінного колеса має в промірі 27 стіп, а важить 58.000 фунтів. Ци
лїндер для високого тисненя електрики має 44 цалї в про
мірі, а для низшого тисненя 7 до 10 цалїв.

фотографічна штука помагає астрономії.
Наука,.що слідить зьзізди і іін ш і тіла на небі, називаеть ся астро
номія. В тсітерішних часах вона незвичайно розвинена при помочи фотоґрафії. Нема дня, в якім не фотографовано би сонця в ріжних астро
номічних обсерваторіях ніі цілім сьвітї. Зусиля, витрачені на фотоґрафоване неба, оплачують ся. Сю штуку доведено тепер до досконалостн.
Завдяки тому, що найнозійша фотографічна штука може тепер відсьвітлювати ріжні краски, вона стала ся в астрономії необхідною. Деdigitized by SVOBODA
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коли навіть при помочи докладних астрономічних приладів, званих те
лескопами, не можна достеречи змін на небозводі, а при помочи фото
графії се вдаеть ся.
Штука фотоґрафованя неба полягає в тім, що та робота мусить
примінити ся точно до обороту землі. Відповідний апарат уставляеть ся
перед телескопом і реґулюеть ся його при помочи годинникової маши
нерії. Тому, що земля обертаеть ся в одну сторону, прилад мусить обер
тати ся в сторону противну. Инакше апарат фотоґрафічний не міг би
схопити докладно точки на небі і замісць неї на фотоґрафічній плитї
відбив би ся лише білий луч. Рівночасно з телескопом до фотоґрафованя
обертаеть ся відповідно і другий телескоп, через який слїдять небо
астрономи.
Особлившу увагу звертають астрономи на фотографоване комет,
бо се не е буденні явища. Тоді фотоґрафічний прилад мусить бути уставлений дуже старанно і він обертаеть ся в тім напрямі, в якім бі
жить комета, В той спосіб даеть ся відсьвітлити кожда зміна, яка на
ступає в кометі і з тих фотоґрафій читаеть ся історію небесних тїл.
Часом фотоґрафуєть ся цїле небо, а тоді можна зробити великі відкритя.
Так відкрито на приклад комету Галея і її поворот в 1910 році. Деяких
небесних тїл загалом не мож достеречи при помочи скла, лише при по
мочи фотоґрафії.
Найліпший прилад до фотоґрафованя в Америці е в астрономічній
обсерваторії на горі Вілсон в Каліфорнії.
На підставі фотоґрафічних знимок астрономи студіюють всі зміни,,
які зайшли на поодиноких зьвіздах, планетах і инших небесних тілах.
Сї зміни е такі правильні, що з них можна творити правила, після яких
небесні тїла обертають ся. І тому при помочи фотоґрафій можна доклад
но обчислити наперед, коли і яка зміна наступить в уґрупованю одної
або другої громади небесних зьвізд. Фотоґрафічна штука дійшла вже в
астрономії так далеко, що' мрака, яка деколи показуєть ся около зьвізд,
даеть ся дуже точно відсьвітлити.

АФОРИЗ МИ.
Злий чоловік є найгіршим тоді, коли удає доброго.
Негарне тіло може мати гарну душу.
Чоловік між дітьми стає сам дитиною; дитина між:
дорослими людьми стане швидко зрілим чоловіком.
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Чи ТЮТЮН ШКОДИТЬ.
Прецїнь не одному може бути дивно, що зайшов такий
випадок в історії людства: Від пятнайцятого столїтя почали
уживати одну ростину, звану „ N ico tian a T obacum ” , так за
гально, що між суспільностию зайшов певний переворот у
звичаях. Тяжко було би знайти тепер хоч одну полосу, або
один край на земській кули, де не знали би сеї ростини. Але
мимо загального уживаня, курене сеї ростини — тютюну —
стрічаєть ся зі щораз більшими ворогами.
Свого часу виступали проти куреня тютюну папи, на
віть у своїх письмах; володарі держав накладали кари за уживанє тютюну. В Росії загрожено одного часу відтяти ніс
кождому, хто відважить ся курити, а Персія установила бу
ла раз кару смерти на курців. Коротко: всї майже держави
поборювали початки сеї хороби ріжними способами.
З одної сторони давали ся чути голоси, що тютюн се
отруя, а кождий курець се самовбийник, а з другої сторони
оборонці тютюну впевняли, що тютюн продовжує жите. Як
бачимо однак, мимо всіх змагань, тютюн є нинї в загаль
нім уживаню.
Що тютюн не є житевою конечностию, се признає кож
дий розумний чоловік. Навіть найбільші курці признають,
що курене, се лише приємність, яка розвеселює ум за малу
цїну. Виступати проти тютюну значило би тесаме, що побо
рювати кожду иншу приємність, яка під теперішний час є в
загальнім уживаню. Один політик так висловив ся: „Я вірю і
впевняю, що циґаро е найбільшою вигодою мого житя; се
мій щирий друг, що піддержує в мені житєву силу і єднає
для мене приятелів. Я умер би, коли би мені забрали сю
приємність”.
Придивім ся тепер поглядам людий науки на сю справу.
Одиноким закидом, який можна взяти під розвагу, є сей, що
тютюн дїлає яко трутина на здоровий організм. На сю тему
богато вже говорили й писали і дійсно се признають усї.
Зате другі закиди, роблені проти куреня тютюну, йдуть за
далеко. Коли люди не здужають, то дїєть ся се нераз через
нерозумне їдженє або питє, яке приносить без порівнаня
більшу шкоду ніж тютюн. Впрочім кожда річ, уживана не
в своїм часі', або надуживана, приносить шкоду.
Як згадано, головна небезпека в тютюні є отруя, звана
нїкотиною. Медичні дослїди виказали, що надуживане тю
тюну приносить велику шкоду людському орґанїзмови. Але
тесаме можна сказати і про инші отруї, як: про опіюм, стрих
ніну і т. п., котрих уживають в медицині' яко лїкарство —
15
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розуміеть ся у відповідних скількостях. Завелика скількість
сього лїкарства приносить смерть.
Найзвичайнїйшою хоробою, яку приносить затроєне тю
тюном, є неправильне бите серця і ослаблене зору. Під впли
вом нікотини око слабо розріжняє барви. Кромі сих дійсно
шкідливих і небезпечних недуг проявляють ся часто: хрип
ка в горлї, напухлий язик і нестравність, а сї недуги не по
винні бути в здорового чоловіка. Коли чоловік завважає
такі недуги, сейчас повинен зменьшити курене і запобігти
розвоєви недуги, бо по невчасї прийдуть великі терпіня.
Противники куреня послугують ся звичайно ріжними до
казами, ствердженими у випадках надуживаня тютюну, і то
му їх запевненя не можуть мати значіня. Коли би кождий
курець поволи затроював себе, то смерть наступала би в
молодшім віцї і смертність між курцями прибирала би що
раз більші розміри. Тимчасом тютюн шкодить так як і инші
наркотики. Так на приклад каже професор Гокслей; „Файка не приносить зовсім більше шкоди, як горнятко кави. Чо
ловік може забити себе, коли пє забогато чаю, або коли
їсть забогато мяса”.
Др. Річардсон каже: „Дорослому чоловікови, котрий
вміє обходити ся з тютюном, курене не приносить великої
шкоди”. Др. Ленкестер знова так висловлюєть ся: „Я, яко
лікар, не можу сказати, щоби тютюн шкодив, коли його мір
но уживаєть ся. Скоро лише чоловік почує яке недомаганє
наслідком куреня, повинен сейчас перестати курити. Коли
сього не зробить, то се принесе велику шкоду для його здоровля”. Треба також памятати на се, що деякі люди загалом
не можуть курити, бо навіть мала скількість тютюну нано*
сить їм велику шкоду. Тому такі люди зовсім не повинні
курити.
Хто курить розумно, ніяк не повинен курити натщо. Ко
ли дехто так робить, то поступає дуже зле. Розумний курець
ніколи не буде плювати наслідком куреня. Коли би проявила
ся конечність пльованя, тоді сейчас треба перестати курити,
бо видко, що се шкодить.
Як курене у дорослого чоловіка можна толерувати, то
вже ніяким чином не можна дозволити куреня недорослим.
Вплив тютюну на молодечий організм є страшний. На жаль,
лікарських осторог під сим зглядом ніхто не хоче слухати.
Проти куреня тютюну недорослими хлопцями треба підба
дьорити цілу публичну опінїю.
Щоби зрозуміти, чому саме дітям шкодить тютюн, треба
придивити ся, який вплив се має на кров. Зміна крови в кождім віцї є дуже шкідлива. Се найліпше показуеть ся на ане
мічних (недокровних) дівчатах, бо їх слабість походить ізза
невластивого складу крови. Кров, як звісно, се властива по
жива для піддержаня житя. Коли кров нездорова, то тимсамим ціле тїло є слабе. А молоді хлопці, і загалом дїти, ма
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ють дбати не лише про те, щоби зберегти відповідну кров
для теперішного житя, але також приготовити ся до буду
чого житя. Коли замолоду не подбаєть ся, щоби кров мала
всї потрібні складники, то се відібєть ся в найблизшій будучности.
Ми знаємо, що наша кров є тому червона, що в нїй пливають мілїони дрібоньких тїлець. Вони пливають у течи, ко
тра є така ясна і прозора, як вода до питя. Згадані червоні
тїльця розпроваджують по цїлім тїлї газ, званий кисень (оксіґен), котрий ми вдихуємо з воздуха при помочи легких.
Сей кисень є для нашого тїла необхідний, бо без нього не
можна би спожиткувати для тїла ніякого корму. Коли би не
було кисня, то чоловік не міг би жити. Згадані червоні тїль
ця, коли пливуть назад в крови, забирають зі собою до лег
ких инший ґаз, званий угляном, котрий повстає наслідком
зуживаня нашого тіла. Сей углян, се — так сказати — мер
тва часть нашого тїла. І тому сі червоні тїльця піддержують
властиво наше житє. їм треба улекшити свобідне пливанє в
крови там і назад. А куренє якраз перешкаджає сьому, бо
чоловік вдихує дим до легких і там занечищує воздух, з яко
го кров бере для себе поживу.
Надуживане тютюну дорослими приносить ріжні неща
стя. Чоловік, що курить забогато, ослаблює свої очи і серце.
Травлене стає також неправильне і ціле тіло ослабає. Коли
перестане курити надмірно, тоді його здоровлє поверне на
зад до нормального стану. Його очи відзискають давну си
лу, серце буде знова бити правильно. Звичайно дорослому
не тяжко відзискати здоровлє, скоро лише покине надмірне
куренє. Найбільше шкоди приносять циґаретки (папіроси),
бо вони є все під рукою, їх можна скурити скоро, а їх куре
нє уважаєть ся більше за спорт ніж за „конечність”. Але та
кий спорт шкодить чи не найбільше.
Ми згадували, що куренє шкідливе для крови. Рівночас
но тютюн впливає незвичайно шкідливо на зріст хлопця. Ко
ли куренє ослаблює згадані червоні тїльця, що находять ся
в крови, то через те вони не сповняють своєї задачі; вони
не забирають з тїла угляного квасу та инших зужитих суб
станцій. Тому здоровлє хлопця є в дїйсности загрожене на
дві сторони: з одно: сторони через брак належитої поживи
для крови, а з другої сторони через брак усуваня зужитих
субстанцій тїла. А се якраз впливає на здержанє зросту хлоп
ця. А коли ще візьмемо під увагу й се, що хлопець дістає
серцеву недугу і ослаблене очий, то з того ясно, виходить,
що куренє тютюну недорослими хлопцями є прямо убийче
для їх тїла. Коли ми виступаємо проти питя алькоголю не
дорослими, то ще більше мусимо виступити проти куреня тю
тюну. Се є справа дуже поважна, бо вона відносить ся до будучности людства.
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Як і чим чистити ріжні річи.
Алябастер. Уживай сильного мила і води.
Чорна одїж. Змішай часть амоняку з трома частями те
плої води, вишуруй губкою або чорним сукном.
Чорний шовк. Вичеши і вичисти докладно, положи на
стіл забруканою стороною до гори, натри губкою змоченою
в чорній каві, перецідженій через муслінове цїдилко; коли
трохи висохне, випрасуй.
Кроваві плями. Щоби усунути кроваві плями з полотна,
скропи легко чистою водою кожду пляму і посип звичайним
крохмалем до праня. Опісля обчеши щіткою і пляма щезне.
Овочеві плями на бавовняних річах. Уживай зимного ми
ла, опісля змочи пляму пензлем або пером замоченим в хльоратїсоди, а опісля сейчас вмочи одїж у зимній водї.
Відтиски пальцїв на хатних меблях. Обітри мягкою шма
ток), змоченою в мягкій оливі.
Рукавички. Коротка дорога до чищеня рукавичок є така:
Приготови наперед мягке сукно до чищеня в той спосіб: на
тарілку наляй трошки води і вложи там мило, щоби трошки
розмочило ся. Опісля натри тим милом одну (спідну) сторо
ну сукна, натягни рукавички на руки і натирай їх вохкою,
намиленою стороною сукна.
Руки забрукані яриною. Натирай розкраєною бараболею.
Зелїзну ржу легко усунути з білих річий квасним моло
ком.
Скло у вікнах. Коли забарвлене, вимий сильним рощином соди.
Цинк. Натирай кусником бавовняної матерії, замоченої
в нафтї, а опісля витри сухою шматою.

АФОРИЗМИ.
Малий потік може заспокоїти жажду таксамо, як і
велика ріка.
Хвалько і брехун є свояками.
Сьвічка сьвітить другим, але сама згаряе.
Чиста совість не боїть ся обвинуваченя.
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ЩО ВИЙШЛО З КРАДЕНИХ ЯЄЦЬ.
Варта затямити, що мілїони шовкових хробачків, які че
рез сотки літ достарчали шовку цілій Европі, походили з
кількох яєчок, украдених двома монахами з Хін.
Виріб шовку почав ся в Хінах. Китайці, розумієть ся,
були незвичайно заздрісні і тому дуже пильно берегли, щоби
ніхто инший не міг довідати ся сеї тайни від них. Вони мали
в сім той інтерес, щоби ніякий инший край не знав виробля
ти шовку; через те всі мусїли купувати шовкові вироби ли
ше в Хінах, а край богатїв наслідком сього з року на рік.
Славний Рим купував в Хінах щорічно велику скількість
шовку і платив величезні грошеві суми.
Около 550 року по різдві Христа східно-римський цісар
Юстинїян, котрий мешкав у Константинополя, рішив ся ство
рити шовковий промисл у своїй державі. Справа розбивала
ся о те, що ніяк не мож було дістати від Хінцїв шовкових
хробачків, які виділюють зі себе шовкові нитки.
Юстинїян припоручив двом перським монахам, аби вони
за всяку цїну дістали яєчка шовкових хробачків; в той спо
сіб він хотів розмножити шовківниці в своїй державі. Мона
хи вибрали ся пішки в далеку дорогу і пішки вернули на
зад — але з яєчками шовківниці. Вони схоронили їх в сере
дині тростинових лісок, які служили їм за подорожні палиці.
Коли би так хто з Хінцїв був виловив сю крадіж, то оба мо
нахи були би нехибно згинули смертию. Але їм вдало ся незамітно укрити важну добичу і принести її до цісаря Юстинїяна в Царгородї, який щедро винагородив їх за підприємчивість.
З кождого яєчка вродило ся около 500 шовкових хро
бачків. Вони множили ся так скоро, що в короткім часі ціла
римська держава і прочі краї Европи мали вже нїжні, напри
чуд гарні шовкові одежі. Рівночасно з тим богатїли году
вальники шовкових хробачків. Від сього часу шовк є звісний
у цілім сьвітї, а його продукція є доступна всім культурним
народам.

А Ф О Р И З М И .

Щоби побідити в боротьбі за істнованє, чоловік по
винен мати або богато розуму, або серце зьвіра.
6 богато людий, — але не всї є людьми.
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ФАРМИ З ВУЖАМИ.
Виглядало би дивним, коли би хто купив частину ґрун
ту, щоби на нїм годувати вужів, а прецїнь се був би незлий
заробок. В Арізонї і в північній части Нового Мексика істнують фарми, які виключно займають ся плеканєм вужів і инших плазунів на продаж. Попит за того рода сотворінями є
досить великий зі сторони властителів музеїв, цирків, дея
ких акторів, зоольоґів та хеміків; сї останні пошукують за
отруєю вужа для наукових цілий.
Найбільше звісною фармою для вужів є фарма Армстронґа близко Бронксвіл в Тексас. Ся фарма обіймає десять акрів
землі* і є загороджена високим, гладким парканом так, що
би ніякий гад не міг вилізти з неї. В тій загороді є переділи
для ріжного рода плазунів, а в кождім передїлї є около 1000
вужів. Товстий вуж принесе більше гроша ніж худий, бо ву
жів продають після ваги. Природно, що властителі* старають
ся вигодувати вужів до можливих границь.
Коли знайдеть ся купець на вужа, тодї науковим спосо
бом витягають з вужа отрую і задержують її у фляшочках
для ужитку фізиків і хеміків. По витягненю отруї вуж стає
лагідний і нешкідливий, як канарок.
Дивно, як розумними і чутливими стають вужі, коли їм
забереть ся їдь та витягнеть ся отруйний зуб. Вони бувають
такі ласкаві, як котята. Фактом є, що богато так званих „ча
рівників” по музеях і цирках так привязують ся до сих спо
кійних плазунів, як нераз привязують ся женщини до своїх
песиків, котів або инших домашних, уласкавлених зьвірят.

Н Е Х О Т ІВ П О В ІС И Т И с я .
Над Єгиптом має протекторат Анґлїя і анґлїйські урядники ви
конують там також право справедливости. Одного разу приловлено в
малій єгипетській місцевости Судан загально звісного розбійника і
скоро засуджено його на смерть. Одинокий англійський офіцир, який
мав команду над місцевим постерунком, не хотів бути присутним при
виконаню засуду. Він лишив се кому иншому. Поставлено шибеницю і
на другий день около девятої години рано привезено мулами засу
дженого. Йому на шию закинули петлю, а другий конець шнура привязали до воза і підогнали мула. В той спосіб мул підтягнув засу
дженого до гори, неначе кат. Але урядник, котрий був при виконаню
кари, забув звязати руки розбійникови. Тому він скоро вхопив ся
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руками за линву скинув її з шиї, вилїз по нїй аж на вершок шибениці
і там усів собі вигідно на поперечнім бальку. Жовніри, що були
присутні при вішаню, видивили ся на таке диво, а урядник холодив
ся вахлярем, бо дуже допікало сонце.
Ніхто не знав, що робити. Жовніри мали наказ асистувати при
вішаню, але їх офіцир не казав їм стріляти. На власну руку жовнїрам
стріляти не вільно. Довкола був лише горячий пісок, а не видко було
каміня, щоби ним кинути на вішальника та скинути його з поперечки.
Тому урядник запустив ся в приязну розмову з розбійником. Він
просив його по доброму зійти з балька на землю і дати ся повісити,
як пристало чесному чоловікови. Але вішальник цілковито не слухав
просьби урядника. Тому сей пробував заговорити до його благородних
чувств.
—
Уважай, — каже урядник — ніхто з нас ще дотепер не снідав
навіть, і ми всі дуже голодні і помучені. Будь же ласкав, злїзь, тай
дай ся по людськи повісити, а ні, то я розхорую ся з гризоти.
Але розбійникови анї не в голові були просьби урядника та його
голод; він дальше сидїв на шибениці і посвистував собі. Тодї урядник
післав запит до офіцира постерунку, що має робити. Офіцирови так
подобала ся впертість вішальника, що він дарував йому кару смерти,
а вішальник з вдячности за те вступив до англійських скавтів і віддав
опісля важні прислуги англійському урядови.

ЖИВИЙ КАПЕЛЮХ.
Сплетняр пустив слідуючу анекдоту про свого старого сусіда:
Мій сусід ішов собі спокійно улицею, коли несподівано зірвала
ся буря та пірвала йому капелюх з голови. Старий чоловік пустив ся
в погоню за своїм накритем голови. Але капелюх скоро щезав йому
зперед очий. Йому здавало ся, що його капелюх дістав ся до городу
при дорозі. Не надумуючи ся, старенький чоловік переліз високий
паркан і дальше гонив за капелюхом. Вже туй-туй мав його зловити,
коли знова вітер пірвав його дальше. Не знати, як довго було би
тривало отеє польоване, коли би не господиня, яка з криком кинула
ся до старенького чоловіка:
— Що ви там робите? — зверещала вона переразливо.
Він лагідно витолкував їй, що хоче здігнати свій капелюх.
— Як, капелюх? — Ваш капелюх мене нічого не обходить і я не
знаю, де він; але те, що ви ловите, се не капелюх, але моя чорна
курка.
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ЗАПІЗНА ДОБРОДІЙНІСТЬ.
Один чоловік замовив в свого кравця пару штанів. Кравець при
ніс готову роботу в суботу, підчас неприсутности чоловіка. Коли він
вечером прийшов домів і спробував штани> завважав, що вони були
задовгі. До кравця не було вже часу відіслати, тому він звернув ся
з просьбою до своєї жінки, щоби вона підтяла їх трохи й обрубила.
Але жінка не мала гумору і з місця відмовила. Таксамо дала йому відмовну відповідь жінчина сестра і найстарша дочка.
Коли вже мали йти спати, пригадала собі жінка на просьбу чо
ловіка і їй стало жаль своєї нерозваги. Вона взяла нові штани, втяла
їх три цалї, обрубила і занесла до шафи. За якої пів години нагадала
собі дочка, що вона повинна була послухати батька і тому вона хо
тіла направити свій блуд. Вона також обтяла штани на три цалї.
Вкінци і жінчина сестра почула викиди совісти і вона вкоротила шта
ни на три цалї. Коли в неділю рано чоловік зявив ся при снїданю в
нових штанах, всї не могли вийти з дива, яким способом задовгі вчера
штани нинї сягали ледви понизше колін.

АБРАКАДАБРА
Часто чуємо в жарті слово „абракадабра” , уживане на означене
чогось, що не має значіня, або чого ніяк не можна розуміти. Се слово
походить від старинних Сирійців. Абракадабра було імя сирійського
бога, прихильного людям. Ті, що хотіли його ласки, носили на шиї напись „Абракадабра” в формі трикутника. Ношене сього талїзмана мало
принести людям щастє. Вигляд сеї написи був такий:
A

B
A

R
B

A

A
R

C
A

A
C

D
A

A
D

B
A

R
B

B R A C A D A B
A B R A C A D A ,
А В R А С A D
А В R А С А
А В R А С
А В R А
А В R
А В
А
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З народної фільософії.
Як би ми вчились так як треба, то і мудрість була би своя.
Не штука наука, а штука розум.
Ворона і за море літала, а все дурна вертала.
Не там щасте, куди люди справляють, а там, куди розум і на
ука веде.
Науки не носити за плечима.
Якою мірою міряєш, такою й тобі віддадуть.
Що посіяв, те вродило ся.
Щоб лиха не знати, треба своїм плугом та на своїй ниві орати.
Не ходить біда по лісі, а по людях.
Було би красше, та нікуди, хоч у боки, та на присядки.
Купило приступило: все купи та купи!
Не буде так, як ворожка шепче, а так, як Бог дасть.
Гріх по дорозі біг, та до нас плиг.
Не кай ся рано встати, а молодо учитись.
Чого Петрусь не навчить ся, того й Петро не буде вміти.
Не вчи ся розуму до старости, але до смерти.
Кінь волови не товариш.
Коли конї їдять і на бік глядять? — Як січку їдять!
Корито не ходить до свиний, а свині до корита.
Довело ся свинї на небо дивитись.
Через міру і свиня не зїсть.
На кого люди гомонять, на того й свинї хрюкають.
Літом і качка прачка.
Перо страшне не в гусака, а вже тоді, як у дяка.
Голубець гукає, як пари шукає.
їїнший легко робить та хорошо ходить, а деякий робить, що й
піт кровавий його обливає, та нічого не має.
Яке корінє, таке й насїнє; яке насїне, таке й коріне.
Кождий Івась має свій глас.
Що хатка, то инша гадка.
Що сторона, то новина.
Там ся добре дїе, де два оре, третий сіє.
Де є добрі люди, 'там і правда буде. А де кривда буде, там добра
не буде.
Дай, Боже, між людьми любві бути.
Хто людий не слухає, той Бога не боїть ся.
Гурт Богови милий.
В гурті то й смерть не страшна.
Спілка двох годує.
В гурті і каша їсть ся.
І моя душа не з лика: того хоче, що і людська.
Пішли, Господи, з неба, чого кому треба.
Хто став в ряду, то держи й біду.
Хто від товариства відстане, то нехай на нїм шкіра відстане,
як на вербі по весні.
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При добрій годині — брати й побратими; а при лихій годині
нема й родини.
Хоч і надів жупан, все не цурай ся свитки.
Хто в пірє поростає, най на бідного споглядає.
Тернина грушок не родить.
Яка яблінка, такі й яблока.
Яке дерево, такий клин; який батько, такий син.
Сирота богата на лати та на дрібні сльози.
З хати по нитці — сироті свитина.
Не той сирота, що роду не має, а той, що долі не має.
Хазяйське око товар живить.
Де оком не доглянеш, там калиткою доплатиш.
В ґаздівстві хто дбає, той має.
Хазяїнови треба думати та гадати, чим хазяйство вдержати.
Богатир спить і в день і в ночи, та їсть колачі; а бідний кисїлю
хлисне, тай в ночи не засне.
Не родись богатий та вродливий, а родись при долі та щасливий.
За добрим товаром зовуть і паном.
В дорозі, у гостині, памятай о худобині.
Пошануй худобу раз, вона тебе десять разів пошанує.
Ходить як овечка, а буцкає як баран.
Одна паршива вівця всю отару поганить.
Лиха година, коли убогий втратить корову.
Пропала корова, не треба — кажуть — і здоровля.
Без вола двір голий.
Своя хата — своя правда; своя стріха — своя втїха.
Яка хатка, така й панї-матка.
Рости, синку, хоч дурний, коби великий.
Син мій, а розум у нього свій.
Не збирай синови худоби; збери йому розум.
Не та господиня, що заложить господарство, а та, що готове
вдержить.
Де хлїб, сіль, каша — там домівка наша.
Наша хатка з Богом не спорить: як на дворі тепло, то й у нас
тепло; як на дворі холодно, то й у нас холодно.
Стане один кіт на миший сто кіп.
Коли миши кота не чують, то собі безпечно гарцюють.
У матери пазуха дереть ся, дітям ховаючи; а в дїтий пазуха
дереть ся, від матери ховаючи.
На одній руці пушки, та не однакові: одного батька та матери
дїти, та не одної натури.
Батько вмре — то пів сироти; а вмре мати, то ціла сирота.
Тодї сироті неділя, як сорочка біла.
Миш не одну дірку має до ями.
Знає кіт, чиє сало зїв.
Коли би можна бути через зиму котом, через літо пастухом, а
на Великдень попом!
Не впаде грушка дальше від листя.
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НАРОДНІ КАЗКИ.
Н Е РО З У М Н І

М РІЇ.

Йшов бідний чоловік полем, побачив під кущем заяця тай думає:
„А що, як убю я сього заяця та продам за пів карбованця та куплю
свинку, -а свинка виросте та приведе дванайцятеро поросят, а поро
сята виростуть та приведуть кожде по дванайцятеро!... Тоді я попродам
їх та куплю теличку, а теличка виросте та приведе бичка, а потім ще
бичка, а бички стануть волами. Попродам я волів та поставлю хату,
сам оженю ся і буде в мене два сини. Сини робити-муть, а я тільки
буду порядкувати... Нї, не так треба робити, а ось як!” Та так дуже
гукнув „ось як” , що заяць злякав ся і втік. Утїкла із заяцем і хата
і сини і все добро.
П Е С І КОГУТ.

Пес і когут вандрували разом. Ніч їх запала; когут обрав собі
сідало на дереві, а пес положив ся в дуплавині. Коло півночи став
когут піяти; лис, почувши се, прибіг і став його хвалити та просити,
щоби злїз з дерева і побратав с я ,з ним. „Поговори перше з ворота
рем, — каже когут — а тоді я злізу до тебе” . Скоро лише лис при
ступив до дуплавини, пес несподівано скочив на нього і роздер.
Хто на других сильця наставляє,
Часто сам у них впадає.

БАРАН

І ВІЛ.

Був баран дуже сильний і нї один другий баран не міг з ним
змірити ся рогами. Згордів він дуже, верховодив над всїми і рощибав,
на кого лише натрифив. Раз кликнув він на вола: „Ану, побори ся зі
мною” . Не налякав ся віл і станув з бараном до боротьби. Баран в
короткім часі впав з розбитою головою. Хто переходив дорогою, питав
барана, що з ним дїєть ся. А він відповідав: „Учу ся пізнавати сам
себе” .
Упертий не вірить, доки не змірить.

Д В І ВОРОНИ.

В горячий день летіли дві ворони. Захотіло ся їм дуже пити,
а не було нї потока нї ставку. На своє щасте побачили збанок з во
дою; але шия в збанку була довга і годі їм було короткими дзюбами
досягнути води. Довго пробували перевернути або розбити збанок,
ллє не вдало ся. Розсердила ся одна ворона і полетіла. Але друга
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одному і кидала до збанка так довго, аж вода підійшла до гори. Тодї
налила ся доволі.
В кождім труднім положеню можна дати собі раду; треба лише
добре подумати.
ВУЖ

І ЇЖ.

Зимою, коли запанувала велика студінь, просив ся їж на ніч
до хати вужа. Вуж пустив. їж, всунувши ся до хати, розложив ся так,
ща вужеви не стало місця. Просив вуж їжа, щоби трохи скорчив ся,
але їж каже: „Як тобі брак місця, то вилізай на двір; мені тут добре”
Роби кому добре, а він тобі зате ворогом стане. Підла річ бути:
невдячним.
Д У Б 1 ТРОСТИНА.

Дуб і тростина сварили ся межи собою за свою силу. „Що ти,
ніжне стебло, — гордо викрикував дуб — рівнаєш ся зі мною?! Скоро
лише вітрець повіє, то ти сейчас колишеш ся на сю і ту сторону;
гляди на мене, як я кріпко стою!”
Тростина мовчала на такі посьмішки: та не довго ждала: вда
рила буря, тростина аж на землю клала ся, а гордий дуб не видержав,
вивернув ся з коренем і впав як довгий на землю.
Не гордість і впертість ратуе, але певні способи.
БОГАТИЙ

СКУПАР.

„Що за нещастє, — жалував ся перед сусідом скупар — сеї ночи
підкопали ся злодії до комори, розбили скриню і забрали менї гроші!”
— „Дам тобі добру раду — каже сусїд. — Назбирай каміня, замкни
його в скрині і нехай тобі здаєть ся, що то твої гроші” .
Хто не вміє анї сам для себе користати з маєтку, анї другим
робити добра, — не варт його.

Ж А Р Т И .
..По нїмецьки не розуміє''

Звісно, був у Галичині час між 1860 і 1870 роком, що деякі га
лицько-українські патріоти ще й тоді уживали церковно-славянської
мови навіть в денній розмові. До таких упертих язикознавцїв нале
жав також і ректор грецько-католицького духовного семинаря у Відни,
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о. Цїпановський. Коли йому скінчили ся літа служби, він дійшов на
пенсію і замешкав у Галичині. Тут він постійно уживав дальше цер
ковної мови, навіть до селян.
Одного разу довело ся йому переходити пішки через одно село
в перемиськім повіті. Було се по дощи і тому серед дороги він по
бачив велику калабаню, котрої ніяк не можна було виминути. Тоді
він рішив ся йти прямо через болото, але не знав глибини калюжі.
Припадково надійшов селянин з другої сторони. Сейчас о. Цїпанов
ський поспитав його церковщиною:
,,Рци убо мнї, рабе божій, аще возможно бреніє сіє перегрязти без
поврежденія сапог?”
Селянин витріщив очи, але нїяк не міг зрозуміти, чого перехо
жий від нього хоче. Тому він чемно здіймив шапку, вклонив ся низко,
тай каже:
„Прошу ласки Бога і їґомосця, я по нїмецьки не розумію’’
Панська чуприна.

„Чоловіче, бій ся Бога, ратуй мене!” — кричав потопаючий пан.
Хлоп, побачивши його з берега, задумав ся тай каже: „А як же вас,
пане, ратувати, коли вас треба би за лоб тягнути, а ви наш пан” .
— „Тягни, як хочеш, аби лише смерти не пожити” — Хлоп думає,
думає, аж надбігло більше людий, тай кажуть: „Деж пана можна за
чуприну брати? Таж він не був би паном, як би його хто за волосє
вхопив” . — „Та певно, — обізвав ся другий — що не годить ся.
То лише хлопська чуприна є на те, щоби її пан тягнув, куди лише
сам захоче” .
Оттак радили люди і приговорювали, а пан кричав, кричав тай
втопив ся.
Кого треба вішати.

Провадили цигана під шибеницю, а він просить ся: „Мої добрі
люди, що вам Бог дав? Що ви від мене хочете? За що мене вішаєте?
Що я вам винен? От пустіть бідного цигана, пустіть, та не вішайте!”
— „Ба! — сказав хтось з вартівників. — Коли пани хочуть, ми му
симо робити” — „Та дай вам, Боже, здоровля, добрі люди, — під
хопив циган. — То повішайте панів, коли пани хочуть; на що вам
бідного цигана вішати, коли він не хоче та ще й просить ся; ві
шайте того, хто хоче” .
Наймлена робота.

„Бабуню! їли ви обід і пили горівку, так як і я ; а чому то за
вами по одному снопови, а за мною по два?” —- приговорював го
сподар до бабунї, що наймила ся в нього жати. — „Ба, — відповіла
бабуня — бо ви, пане господарю, собі робите, а я вам” .
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Бють і плакати не дають.
Зайшов подорожний до хати і просить ся на ніч, та надійшов
саме тоді, коли жінка била свого чоловіка. „Добрий вечер” ! — „Добре
здоровля” . — „А не приняли би ви мене на ніч, коли ваша ласка?”
— „Та добре, ви хати не залежите. А з далекої дороги? Відки Пан
Біг провадить? Що там чувати?” — питав господиня подорожного
і зовсім забула на свого чоловіка, що його вибила і злаяла. — „Ат,
що чувати, — каже подорожний — біда! Бють тай плакати не дають!”
— „От чуєш, старий псе, — кричить господиня до свого чоловіка —
яка біда у людий, а тобі в мене що за лихо? Наревеш ся кождої дни
ни, скільки сам хочеш” . — Тай ласкаво знова до подорожного: „Та
сїдайте, відпічнїть; я сейчас пиріжків зварю, бо у вас біда, а в нас
то хоч плакати можна” .
Досить наполював ся.

Молодий Швед, що приїхав до Америки і поселив ся на фармах,
зявив ся одного дня в офісі судії і просив о лайсенс.
— Який лайсенс? — питає судія — може на польоване?
— Нї, — відповідає Швед — я вже досить наполював ся; тепер
вже хочу лайсенс на женячку.
Що то є супружество?

Одного дня відвідував єпископ школу. Катихит питає одного ученика: „Що то є супружество?”
Малий хлопець видивив ся на катихита, потім на єпископа, а
опісля почав механічно говорити:
— Супружество се є місце кари, на котру є засуджені деякі ду
ші, заки вони очистять ся і пійдуть до неба.
— Чекай, чекай — каже катихит. — Так означуєть ся чистилище.
— Нехай говорить — каже єпископ; він може мати рацію. Що
ви, або я, можемо знати про супружество?
Операція на пятьсот долярів.

Один визначний лїкар переводив операцію на хорім чоловіцї. При
ходить до нього студент медицини тай питає:
— Нащо ви переводите операцію?
— На пятьсот долярів — каже лїкар.
— Але що йому бракує? — питає студент.
— Власне пятьсот долярів.
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Товариство

,,Згода”, від. 62 У. Н. Союза

в Філадельфії, Па.

В Л У Ч Н О С Т И СИЛА!
=

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ =

СЕ ОДИНОКА НАША ПРАВДИВО УКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗА
ЦІЯ В АМЕРИЦІ, ОСНОВАНА 1894 РОКУ, ЧИСЛИТЬ ПОНАД
10 ТИСЯЧ ЧЛЕНІВ І СКЛАДАЄТЬ СЯ 3 270 ПОВАЖНИХ
ТОВАРИСТВ, БРАТСТВ І СЕСТРИЦТВ.
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ
віЗДав на посмертне, запомоги в разі каліцтва, неспосібности
до праці і т. п. за час свого істноваия по конець 1916 р. суму
$1,338.624.18 (словами: один мілїон, триста трийцять вісім ти
сяч, шістьсот двайцять чотири долярів і вісїмнайцять центів).
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ:
Одинока українська організація, яка відповідає законним ви
могам всіх стейтів Злучених Держав і Канади. — Одинока
українська організація, яка цриняла справедливу систему плаченя членських вкладок після літ. — Одинока українська ор
ганізація, яка дає певність, що зможе сповнити всі свої обовязки супроти своїх членів. — Маєток У. Н. Союза виносить
$341.957.09. — Одинока українська організація, яка стараєть
ся також о моральне і просьвітне піднесене своїх членів.
(Ширші поясненя про У. Н. Союз найдете на сторонах 21, 22,
24, 25, 26, 27 і 28 сего Календаря).
ВСТУПАЙТЕ САМІ ТА ЗАПИСУЙТЕ СВОЇ ДІТИ
ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА!
В кождій місцевости Злучених Держав і Канади повинен
істнувати відділ У. Н. Союза. Кождий Українець чи Українка
повинні належати до У. Н. Союза без огляду на їх стан, полі
тичне переконане чи релігійні почуваня.
По всі інформації в справі У. Н. Союза пишіть сейчас до
головної канцелярії У. Н. Союза на адресу:

Ukrainian National Association,
P. 0. Box 76,

Jersey City, N. J.
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Вибір цікавих книжок, які має на складі
книгарня „Свободи":
Лрендар. Драма в 3. дїях. — Цїна 25 ц.
Ярмарок в Сорочинцях.—Ціна 15 цнт.
Американський Шляхтич. Образ з житя Вода в природі*. — Уміркований та щи

руських робітників, в 3-ох дїях. —
Цїна ............................................... ЗО цнт.
Американець, веселий образ з житя на
роду зі співами, в трох дїях. — Цї
на ................................................... 15 цнт.
Абу Касимові капці. — Арабська казка
Написав Іван Франко. — Цїна ЗО цт.
Американський гимн „Май Контри” під
нотами в українськім перекладі. —
Цїна ............................................... 10 цнт.
Американські трости. — Ковбок. (К аз
ка). — Емігранти.— Днї нашої слави
і недолї. — Цїна ........................15 цнт.
Амалюнґа. — Займаюче оповідане з ча
сів боїв між Европейцями а Індіянами в півн. Америці. — Цїна 20 цнт.
Байки-небилицї. — Ціна ............. 10 цнт.
Бондарівна. Драма в 4. дїях а 5. відслонах. — Цїна ..........................20 цнт.
Буквар для дїтий першого року науки.
— Цїна враз а пересилкою ЗО цнт.
Блудний син. Образ з житя наших ви
селенців в Америці у 4 актах зі спі
вами. — Цїна ............................25 цнт.
Богдан Хмельницький в Галичині (2 ілю
страції). — Письмо (б ілюстрацій).
— Фляшка горівки. — Не в добрий
час (4 ілюстрації). — Днї нашої сла
ви і недолї. — Цїна ............... 15 цнт.

рий. (В. Винниченко). — Заграй. —
Останки „Фортуни”. — Днї нашої сла
ви і еєдолї. — Цїна .............. 20 цнт.
Граматика української мови. Уложили В.
Коцовський і І. Огоновський — Цї
на .................................................40 цнт.
Гетьман Мазепа. Дуже поучаюча книжка
з ілюстраціями. — Цїна ........ 25 цнт.
Гостина сьв. Николая, драматична гра
для дїтий. — Цїна ........ : . 1 0 цнт.
Галка смерти. — Ціна ................ 5 цнт.
Галицькі анекдоти. (Гумористичне опо
віданя). — Цїна .......................10 цнт.
Ґеновефа. — Ціна ...................... ЗО цнт.
Гаси огонь поки не розгорів ся і инші
оповіданя. — Цїна .................. 20 цнт.

самоучитель, з всякими потрібними
вказівками для початкуючих. Цїна враз
зпересилкою ..................................... $1.25
Воєнні піснї. — Цїна ................. 15 цнт.
Вибір поезій Івана Франка (з житеписию автора). — Цїна .............35 цнт.
Вічевий співаник. — Цїна ...........5 цнт.

Девять братів і десята сестриця Галя.

Другий альбом найкрасших українських
25 пісень з нотами на хори мішані,

мужеські і сольові. Зладив Г. Е. Смо
ленський. — Цїна .................. 75 цнт.
Домашна кухня (як варити і печи). Зла
дила Леонтина Лучаківська. Дуже прак
тична і потрібна книжка для наших
ґаздинь і дівчат. — Цїна . .. .7 5 цнт.
Дяк. Оповідане Марка Вовчка. — Цї
на .................................................20 цнт.
Два домики і одна фіртка. Комедія в 1.
дії. — Цїна ...............................15 цнт.
Два брати, з байок Братів Ґріммів. —
Великий підручник школа на скрипку,
Цїна .............................................15 цнт.

Весела

книжочка з 17 образками.

—

Дуже гарне оповідане. — Цїна 15 цнт.
Евстахій, повість з перших віків хри-

стіянства. — Цїна .................. ЗО цнт.
І. Жовнір. — II. Оферма. Новеля з мійського житя. — Цїна ............ 10 цнт.
Журавлї. — Зміст: Журавлі (вірш). Закутник (оповідане). Новітні гайдама
ки (вірш). Піснї про Канаду. Пайлот
Бют, оповідане про судьбу молодого
робітника-еміґранта. Звідки бере зем
ля тепло. — Цїна .....................15 цнт.
Жителї Марса. — Цїна .............. 10 цнт.

Гумористично-сатиричний збірник для
сумних людий. — Містить в собі богато сьмішних віршів, дотепів і опові
дань. — Цїна .............................. 35 цнт.
Вертеп. Сценічна картинка для колядни
ків, що ходять по хатах в часі Р із Жінка і її значіне в суспільнім житю.
двяних Сьвят. — Цїна .............5 цнт.
— Сільський хірурґ (3 ілюстрації). —
Вихованець. Народна комедія в 3. дїях
Смерть отаманова. — Дурень. — Дні
зі співами і танцями. — Цїна 25 цнт.
нашої слави і недолї. — Цїна 15 цнт.
В неволї темноти. — Комедія з житя ру- Жіночий язик, індіянська казка. Невда
сько-американського народа в 3. ак
лий линч, оповідане. — Цїна 15 цнт.
тах. — Цїна .............................. 25 цнт. Жите, зарібки, орґанїзації і т. п. в Злуч.
Вільний

чоловік

’ инші

оповіданя. —

Державах. — Дуже цікава розправа

Цїна ............................................... 40 цнт.
про відносини працї і житя в Амери
Весела читанка з образками. — Цї
ці. — Цїна ...............................15 цнт.
на ................................................... 15 цнт. Зоря нового житя. Комедія в чотирох дї
І. Вечері на хуторі біля Диканьки. II.

ях. — Цїна .................................ЗО цнт.
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З років війни. Сатиричні ілюстрації з єв Історія України-Руси. Написав Олексанропейської війни. Оповіданя, відомости
дер Барвінський. — Цїна . . . . 4 0 цнт.
і інформації про український нарід, Іцко-Сват, комедія в 1. дїї.—Цїна 10 ц.
про старий край і Америку, богато Інститутка. Незвичайно гарне оповідане.
ілюстровані. Понад 150 ілюстрацій. —
— Цїна .........................................15 цнт.
Цїна .............................................ЗО цнт. Історія про гарну Маґельону і ґрафа
Збірка повісток. — Цїна .......... 10 цнт.
Петра. — Ц ї н а ............................25 цнт.
За сестрою. — 6 се найгарпїйше опові Князь і жебрак. Переклав Володимир
дане з козацької старини, сучасного
Дсржпрука. — Ц їна................... 50 цнт.
письменника Андр. Чайковського, яке Козацька пімста. Оповідане з козацької

дотепер вийшло на американській Руси. — Цїна ...............................35 цнт.
Збірка оповідань. Пятка. Євшан-зїле.
Безробіте. Павло. В суді. Чорт і Микитиха. Бокачка. Милосердність. Слон
і чоловік. Добра дочка.—Цїна 20 цнт.
З ріжнив нив. — Зміст: Вся людська
твар з хвалою прийде (вірш). Чого
нам дійсно потреба. Не плоти ради, не
плоти (вірш). Найбільший духовий по
ет (Дайте Аліґіері). Михайло Петро
вич Старицький, батько українського
театру і визначний український побт.
Як будуть іти шапи? Ангел та пустель
ник (оповідане). Дещо цікавого із
природи і науки. Зі сьвіта.—Цїна 15 цт.
За вольности України. — Цїна . . . 5 цнт.
З кого ся насьмівають, з того люди бу
вають. — Посол Петришин. — Мод
ний адвокат. Збірка оповідань. — Цї

на .................................................10 цнт.
Коновченко і инші оповіданя. —
Цїна .............................................*20 цнт.
Іван Дурак та ипші оповіданя. Цїна 25 ц.
Іван

Історія заложеня Злучених Держав Пів
нічної Америки. — Самсон. — До

тих, що сьміють ся з пяної людини. —
Як Сніжка щось по ночи водило і що
то було? (1 ілюстрація). — Бог на
землї (Індійська казка). — Свати. —
Днї нашої слави і недолї. — Цїна 15 ц.
Із зьвірячого царства. Перша сотня найкрасших казок. — Ц їн а .......... 20 цнт.
Історія про трийцять одного.—Цїна 10 ц.
Історія про дївчину сироту та про ріжні
її пригоди: розкоші, смутки, щасте й
нещастє серед змінчивого сьвіта. —
Цїна .............................................40 цнт.
Історія про малого Пилипка як лютий
морозенько замучив його в іїсї. —
Цїна .............................................20 цнт.
Ілюстрована збірка. Вуси (3 ілюстрації).
Катерина (3 ілюстрації). Нїн і Семіраміда (2 ілюстрації). Лист турецько
го султана Запорожським козакам.
Відповідь Запорожських козаків ту
рецькому султанови (1 ілюстрація).
Алькоголїзм і дїти (1 ілюстрація). —
Цїна .............................................20 цнт.

старовини. В тій книжцї е представле
не, як наші прадїдти козаки уміли ша
нувати .свої національні сьвятощі і як
мстили ся за зраду. — Цїна . .40 цнт.
Книжочка рахункова. — Дуже практич
на книжочка до обчислюваня всяких
рахунків; вона е пожиточна так для
бизнесменів як і для робітників. З до
датком деяких цікавих відомо стий. —
Цїна ............................................... ЗО цнт.
Обширні цінники висилаємо кождому
на жадане.
Гроші належить посилати на почтовиі
або експресовий моні-ордер на імя, яке
подано у понизшій адресі. Моні-ордер
належить долучити до замовленя.
Казки за циганів. — Цїна .........10 цнт.
Казки про жидів. — Зміст: Як Іван жидів мудрував. Вандрівка Івана з жида
ми. Як Іван водив жидів на гриби, а
відтак у ставі потопив. — Мужик 8
жидом в спільцї. Пан і жид. Казка про
жида. Як жид Русина правував. Як
хлоп жида змудрував. — Цїна 15 цнт.
Коротка історія Руси до зруйнованя Сі
чи. Містить богато образків руських
князів і гетьманів. — Цїна ..1 0 цнт.
Кроваві діяманти. Новочасний роман.
— Цїна ........................................ 35 цнт.
Людоїди і инші оповіданя. Цїна 25 цнт.
І. Листи з пекла. II. Лист шинкаря до
чорта і инші оповіданя. — Цїна 25 цт.
І. Лист шинкаря до люципера і відповідь.
II. Про алькоголь. — Ц їна___ 10 цнт.
Листи Штіфа Табачнюка до його жінки
Явдохи. — Цїна ........................10 цнт.

Лис Микита. З німецького переробив Iван Франко. — Цїна ............... 40 цнт.
Монольоґи, ч. 1. — Ц їна............... 20 цнт.
Монольоґи, ч. 2. — Ц їна............... 20 цнт.
Марта Борецька. Історичне оповідане. —
Цїна ...............................................25 цнт.
Манїгрула. Комедія в одній дїї, зі спі
вами і танцями. — Цїна .........10 цнт.
Марія. — Зміст: Марії (уривок з поеми
Т. ПІ.). На чужинї (вірш). Скором
(оповідане). Рік 1903-тий в старім
краю. Людоїдство в Конґо. Клопоти
кума Софрона (вірш). — Цїна 10 цнт.

Замовленя і гроші посилайте на адресу:

,,s v о в о D А”.

83 G ra n d St.,

Jerse y City, N . J.
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Панове Урядники Товариств і Братств!
ВАМ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДОМО, ЩО НАША ФІРМА ВИ
РОБЛЯЄ ВСЯКІ РІЧИ БЕЗ ЯКИХ ВАШІ БРАТСТВА
І ТОВАРИСТВА НЕ МОЖУТЬ ОБІЙТИ СЯ.
Бо звісно що кожде Товариство чи Братство по
требує все до публичних виступів чи то до походу, па
ради, чи на пікніки і прогульки або на инші урочистости виступити з своїми прапорами, відзнаками, лентамй і в шапках.
Тому, коли Ваше То
вариство чи Братство
потребує народного
або американського
прапора, церковних
хоругов, лент, відзнак
чи шапок або инших
річий, то зверніть ся
до нас з Вашим замовленем.
МИ Є САМІ ФА
БРИКАНТАМИ І ТО
МУ У НАС ДІСТАНЕ
ТЕ ДОБРУ РОБОТУ,
А МАТЕРІЯЛ ЛІП
ШИЙ І В ДЕШЕВ
ШІЙ ЦІНІ ЯК ДЕИНДЕ.
Не потребуємо са
мі себе перехвалюва
ти, однак хто хоче на
очно переконати ся,
нехай довідає ся від
сих Товариств, для
котрих ми уже роби
ли: прапори, відзна
ки, шапки, ленти і
инші річи. В кождій
місцевости найдете Товариство чи Братство, яке посі
дає у себе виконані у нас річи. Тож Родимці удавай
тесь тільки до нас, бо ми за виконану у нас роботу
вповні ґварантуємо.
Ми удїлимо Вам всяких інформації) і вишлемо Вам сейчас наш катальоґ з взірцями і подамо Вам докладну ціну. Не відкладайте
але пишіть на адресу:

EAGLE REGALIA COMPANY, Я
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Чи знасте,
що касієр У. Н. Союза

АЛ ЕКСІЙ ШАРШОНЬ
ПОСИЛАЄ

ГРО Ш І ДО КРАЮ

Д О Б ІР Н У

ҐР О С Е Р Н Ю

товар сьвіжий, продає дешево але лише
за готівку.
524 Pine & Franklin Sts.,
Shamokin, Pa.

The National Bank
of SHAMOKIN, PENNA.

ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ БАНКІВ
в Нортгуяберленд ПОВІТІ.
JOHN MULLEN, President,
A. D. ROBERTSON, Vice President,
GEO. C. GRAEBER, Cashier, FRANK A. GABLE, Ass’t Cashier.
A K T И В A:
Капітал .....................................
Надвишка і нероздільні зиски
Стан чинний
Депозити понад
Платить 3 %

$100.000.00
425.000.00
2,900.000.00
2,000.000.00

від часових депозитів.

Вложений в сїм банку гріш є певний.

digitized by SVOBODA

Ось Вамнагода тепер!
Користь мого успішного лїченя
всяких хронічних недуг у мущин і
женщин є о много більшою від дру
гих. Протягом послїдних 20 років се
було моєю особливою задачею ; в т ім
часї я вилічував з успіхом тисячі
людий. Я розвідував ся по цілім
краю за найновійшими і найцїннійшими апаратами і в моїм офісі на
ходять ся ріжнородні лїчничі ап ара
ти, при помочи яких я виказав ся
успішними результатами. Коли Ви
лічились деинде без успіху і коли
Ви втратили надію на вилічене, то
зголосїть ся до мого офісу, щоби я
міг показати Вам як легко я зможу
дати Вам се чого Ви бажаєте.
НЕ ПОМИЛЯЙТЕ СЯ!
Тямте, що коли Ви зайдете до мо
го офісу, то Ви не прибули до зви
чайного лікаря. З а мною є добра ре
путація, і я хочу, щоб кожда хора
особа голосилась до мене з довірєм
і розказала мені свої клопоти у сво
їй рідній мові, а я опісля переведу
докладні розслїди, застусовуючи мої
сильні X -R a y апарати. І тодї Вам
скажу, чи Ви є до вилїченя.

Я О П ІКУВАВ СЯ м н огим и
ПАЦІЄНТАМ И!
Чому Ви не мали би завірити свої
клопоти доброму лїкареви? Такому,
котрий зможе Вам дати певну поміч
в можливо короткім часї. Колиб по
докладнім огляненю, я побачив, що
Ви е до невилїченя, я Вам се ска
жу, але, коли я найду Вашу недугу
вилїчимою, то Ви можете бути певні,
що по розпочатю мною курації Ви
найдете ся вскорі на дорозі до до
брого здоровля.

Ви не потребуєте тратити часу Вашої праці і Ваших обовязків, як Ви
у мене будете лічити ся, а головно памятайте, що я не оперую а однак моє
лічене є незвичайно легке і зносне. Для вигоди моїх пацієнтів я маю лябораторію і відділ медичний. Тут приряджую всякі потрібні ліки і розслїджую
кров і урину І. не лічу на здогад, але досліджую властиву недугу і уживаю
методи, яка принесе Вам успіхи у скорім можливо часї. Кождого пацієнта
приймаю особисто, і запрошую Вас до мого гарно урядженого офісу. Пора
ди зі мною є безплатні і радо їх удїлюєсь.

Prof. Doctor SLOAN
СПЕЦІЯЛЇСТ

408 Sixth Avenue cor. Smithfield St.,
PITTSBURGH, PA.
ГОДИНИ ОФІСОВІ: Щодня від 9. рано до 8. веч. В неділю від 10. рано до 1.
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THE GUARANTEE TRUST s SAFE DEPOSIT CO.,
SHAMOKIN, PA.
2 9 - 3 1

E A S T

IN D

S T R E E T .

Капітал
Надвижки

$125.000.00
240.000.00

ПЛАТИТЬ 3 %

В ІД Ч А С О В И Х Д Е П О З И Т ІВ .

С. С. LEADER, President,
Т. S. HAMILTON, Secretary,

Е. G. SEILER, Vice President,
J. №. HAUPT, Treasurer.

Іван Ґпова, предс.,
М. Сметана, касіер,
Іван Пірожек, секр.

Russian Mercantile
Association
найстарший руський штор в
Америці, має завсїгди доволі'
сьвіжого товару та продає по
дуже уміркованих цінах. Поси
лає також гроші і продає шифкарти до всіх частий сьвіта.
Обертає місячно сумою $9.000
Заряд. Марко Сметана.

605 N. Shamokin Street,
SHAMOKIN, PA.

FRANK BOBKOWSKI
Підприємця

похоронів.

Винаймає також керичи
на весїля, похорони та
при инших оказіях по
дуже низких цінах.
Race Street,

SHAMOKIN, PA.

КОЛИ КОМУ ТЯЖКО намовити несьвідомого Українця до читаня своєї ґазети, то се не повинно знеохочувати чесних
Українців від дальшої агітації. А от редактори не зне
охочують ся писати, хоч часто за їх працю їх ще й лають.
Спільна праця всіх людий доброї волї мусить колись увінчати ся успіхом. Тому намовляйте кождого до перед
плати на „Свободу”.
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Lloyd і Kopyscianski

PETER BARR
виробляє

Адвокати

нагробники
камінні плити

Одинока русько-польсько-словенська
фірма
адвокатська
в містї Шамокін. Займаєсь
справами гіпотечними реальностий і асекурацією від огню.
До всїх європейських справ
затрудняємо європейського
адвоката.

1 -2 Е. Independence St.,
SHAMOKIN, PA.
(Напротив O p e r a H o u s e )

желїзні огорожі.
cor. Independence & Market Sts.,
S H A M O K IN , P A .

SHAMOKIN BANKING COMPANY,
SHAMOKIN, PA.
W. C. McCONNEL, President,
D.

T. J. MULLEN, Vice President,
W. HEIM, Cashier.

Закладовий капітал $100.000.00.
Вплачений капітал $50.000.000.
Надвижка $93.000.00
П Л А Т И Т Ь .3 % В ІД Ч А С О В И Х Д Е П О З И Т ІВ .
Скора і старанна обслуга у всіх банкових функціях. — Наймоднїйше уря
джений і ведений після найліпших метод і удогіднень.
УДЇЛЯЄСЬ РАДО ЧЕКОВЕ КОНТО ДЛЯ КОРПОРАЦІЙ, ФІРМ І ПООДИ
НОКИХ ЛЮДИЙ.

МОЖЕ НЕ ПОДОБАЄТЬ СЯ Українцеви дещо в „Свободі”,
то тоді не треба прилюдно ганьбити своєї Газети, бо вона
своя; зате добре написати до редакції, що осьто мені те
а те не подобаєть ся, а рівночасно треба подбати про
зріст Газети. Коли „Свобода” буде мати богато перед
платників, тоді знайде і найлїпших робітників, які вдово
лять усіх читачів. І тому треба конечно приєднувати но
вих передплатників „Свободі”.
digitized by SVOBODA

REITZ BROTHERS
com er Clay and Franklin Sts.,
SHAMOKIN, PA.
КОНТРАКТОРИ

Б У Д ІВ Н И Ч І
Будують доми і прода
ють всяного рода дерево
і матеріял будівельний

WARREN UNGER
ВЛАСТИТЕЛІ
ВЕЛИ
КОГО Ш Т О Р У З З Е Л ЇЗ Н И М И Р ІЧ А М И І
ПЄЦАМИ.
Уряджують огрівальні
парою і горячою водою,
покривають руфи (да
хи), закладають ринви
(рури), пльомбують, занладають електричні пе
реводи і т. д.
Market and Walnut Sts.,
SHAMOKIN, PA.

Both Phones

Dime Trust & Safe Deposit Company,
Shamokin, Pa.
А К Т И В А :
На льокаціях
$929.143.42
Банковий дім
113.900.00
Готівка і резерва 92.240.12
Разом

$1.135.283.54

З О Б О В Я З А Н Я :
Капітал
$125.000.00
Надвишка
125.000.00
Нероздїлені зиски 49.209.55
всякі депозити
836.073.99
Разом

$1.135.283.54

Платить 3 % від часових депозитів.

У рядн и ки Б ан ку :

F. P. LLEWELLYN, President,
W. U. JURY, Vice President,
JOHN L. SHEEF, Treasurer.
НЕРАЗ ЗАПИТУЄ чоловік сам себе: Чим би я міг прислужи
ти ся рідному народови? Тому легко дати таку раду: Ко
ли хто приєднує передплатників для своєї Газети, то він
збільшає громаду сьвідомих Українців. І тим він робить
велику прислугу рідній справі. Се є причина, чому пе
редплачуване „Свободи” є патріотичним ділом.
digitized by SVOBODA

THE MARKET STREET NATIONAL BANK,
SHAMOKIN, PA.
Щ АДНИЦЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗЛ УЧ ЕН И Х Д ЕР
Ж А В І С Т Е Й Т У П Е Н С И Л Ь В Е Н ЇЯ .
Вплачений капітал
$100.000.00
Надвижка і зиски (зароблені) $220.000.00
Депозити $950.000.00
Платить 3 % від часових депозитів.

W. Н. UNGER, President,
М. G. STIEF, Vice President,
W. H. TIER, Cashier.

СЕ Д ЛЯ Д О Б Р А
Вашого Здоровля!

!

КАЛЬВАРІЙСЬКЕ

;

R eg . U. S. P a t e n t Office

ЛІЧНИЧЕ ВИНО.
Неначе чудесом оцїлило сотки
людий від передвчасної смер
ти. ВИЛІЧИТЬ І ВАС коли
терпите на запір, розвільнене
і другі клопоти жолудка, коли
терпите на брак апетиту, мло
їть Вас, болить Вас голова, ді
стаєте великі сині обвідки під
очима, худїєте з дня на день,
то не чекайте а ж ' станете ви
глядати як страхопуд, але сейс купіть собі КАЛЬВАРІЙ 
СЬКЕ Лїчниче Вино. Одна бутелька $1.00 у аптикаря, аґента або пишіть до самої фірми:

D. W R O B L EW SK I & CO.,
одинокі фабриканти
і властителі',

196 Е . 4 th St., D ept. S. A.,
N EW YORK CITY.
Стережіть ся лихих підробів.
Хто докаже, що Кальварійське Лїчниче Вино не е успіш
не, звернемо гроші.
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ВИНАХОДИ ПРИНОСЯТЬ
БОГАТСЇВО.
Напишіть по мою книж
ку в справі винаходів.
Також по Спеціяльну Лїсту потрібних винаходів.
Всьо даром.
Поможіть сему краєви
через винаходи. Пишіть
у власній мові до:

А. М. WILSON,
Реджістрований адвокат
патентовий.

ВАЖНЕ
для граючих аматор=
ські представленя.

ЕМІЛІЯ УГОРЧАКОВА

Має великий склад найкрасших
українських строїв і убрань, ріжних костюмів до аматорських пред
ставлень, концертів і народних ви
ступів, як також всі прибори до
характеризованя, а іменно: пе
руки, волося, бороди, вуси, шмінки і т. п. В нюйорських околицях
убираємо і характеризуємо амато
рів відповідно до роль граючих на
сценї. При замовленях треба при
силати точний спис осіб і потріб
них річий. Випожичає також на
родні строї хотячим фотографувати
ся. Замовленя на костюми до пред
ставлень, треба присилати що найменьше 8 днїв перед представленєм
на слідуючу адресу:

Victor Building,

Mrs. Е. UHORCHAK

WASHINGTON, D. C.

310 2nd St., Jersey City, N. J.

ВАМ МОЖЕ ВИРОСТИ ВОЛОСЯ-

До лїченя.
Четвертий тиждень.
Шестий тиждень.
ЗНАМЕНИТЕ НАУКОВЕ Л ЇЧЕНЄ ДАРОМ.— ДЛЯ СТАРИХ І МОЛОДИХ
МУЩИН І ЖЕНЩИН.
Чи випадає Вам волосе? Чи Ваше волосе сивіє? Чи Ваше волосе є сухе,
липке або товсте? Чи долягають Вам порплї, свербленє скіри або еґзима? Чи Ви
є лисі або зачинаєте лисїти? — Коли Ви терпите на одну з вимінених недуг волося, то не занедбуйте їх, але старайте ся усунути сей клопіт тепер. Пишіть до
нас по нашу ілюстровану книжочку „КІЛЬКА ПОДРОБИЦЬ О ПЛЕКАНЮ ВО
ЛОСЯ” (через славного європейського спеціялїста). БЕЗПЛАТНЕ ЛЇЧЕНЄ. Хо
чемо переконати Вас і то на наше власне ризико, що C alvacura метода лїченя
запобігає випаданю волося, нищить порплї і еґзиму на голові та викликує новий
поріст волося. — Ми вишлемо Вам $1.00-ве пуделко Саїтасига № 1 враз з висше виміненою книжочкою, коли пришлете нам своє імя і адресу та 10 цнт. сріб
лом або марками на покрите коштів посилки. — Витнїть понизше поданий купон
і пришліть до: UNION LABORATORY, B ox 464, UNION, N. Y.

UNION LABORATORY, B ox 464, UNION, N. Y.
Залучаю 10 цнт. на пересилку і прошу вислати менї сейчас Вашу долярову
пачку Кальвакури і Вашу книжку о волосю,
(Долучіть сей купон до листа).
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забезпечити свої гроші і
через добру льокацію по=
двоїти їх в короткім часі.

Ми маємо гарні

ЗЕМЕЛЬНІ ЛОТИ
у віддаленю одної ш ї віл велико
го предприєшва 3. /|. лли виробу
оружа, яке тепер будують коштом
20 шлїонів долярів.
Пишіть сейчас по докладні ін
формації до:

DUNBAR REALTY COMPANY,
DUNBAR, W. VA.
digitized by SVOBODA

SHAMOKIN LUMBER
AND MFG. GO.
ВЕЛ И К И Й СКЛАД Д Е 
Р Е В А ! М А Т Е Р ІА Л У
Б У Д ІВ Е Л Ь Н О Г О .
КОНТРАКТОРИ
і Б У Д ІВ Н И Ч І

Q 37 So. 5th St., SHAMOKIN, fk.

UNGER
AND

SNYDER
Адвокати
Заступають у всяких
справах судових і ре
презентують добрі а=
секурації від огню

241 Spruce Street,
SHAMOKIN, PA.

ВИ МАЄТЕ ГАРНЕ ЛИЦЕ,
ВИ МАЄТЕ ГАРНЕ ЛИЦЕ,
АЛЕ ЯКИЙ ВАШ НІС?

ПЕРЕД
ПОТІМ
В тім часї і віцї Ви повинні рішучо дбати про Ваш вигляд, коли хсчете по
користуватись житєм. Не лише для власного вдоволеня Ви повинні виглядати по
вабно, але памятайте на те, що на сьвітї судять Вас в більшій части по Вашім
вигляді. Тому старайтесь виглядати повабно, бо инакше пошкодите своїй власній
долї! Від Вашого вигляду залежать Ваші невдачі або неповодженя в житю. Якоюж
повинна бути Ваша доля? Мій апарат „Trados” (модель 22) уформовує негарної
форми ніс без ніякої операції, скоро, безпечно і тревало. Не долягає в нічім і
не перешкаджае у Вашім деннім занятю. Пишіть сейчас по безплатну книжочку,
яка розкаже Вам як перемінити негарну форму носа без коштів на случай Ва
шого невдоволеня.

М. TRILETY, Face Specialist. 601 Ackerman Bldg., Binghampton, N. Y.

ЗМУЧЕНИЙ РОБІТНИК має велику розраду і потіху, коли
забуде за щоденні клопоти, а перечитає собі в ґазетї про
рідний край, про його відроджене, про красші надії з
тим всім злучені. А яка газета пише ліпше про сї справи,
як не „Свобода”? Нехай же кождий Українець віджалує
гроша та вишле на „Свободу”.
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