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£КРЙІНСЬКОГО НЙРОДНОГО СОІОЗЙ

1 на 1926

РІК

1

КАЛЕНДАР
Українського H, Cою'зa
НА

РІК

ЗВИЧАЙНИЙ

1926
ЦІНА 50 ЦЕНТІВ.

ДІМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.

П О С Т И .
1. В навечеріе Богоявлення 5. (18) січня.
2. Великий піст, від понеділка 2, (15) марта до Пасхи.
3. Петрівка, від понеділка 15. (28) червня до св. Апост. Петра і Павла.
4. Спасівка, від. 1. (14) серпня до Успекія Пресвятої Богородиці.
5. На Усікковеннє голови св. їнака Хрестителя 29. серпня (11. вересня).
6. На Воздвиженнє Чесного Хреста 14. (27.) вересня.
7. Пилипівка, від 16. (29.) падолиста до Навечерія Рожд. Христового.
8. В середу і пятницю кождої седмиці (тижня) кромі „седмець за
гальних.
1.
2.
3.
4.

СЕДМИЦІ ЗАГАЛЬНІ, В КОТРИХ НЕМА ПОСТУ.
Від Рождества Христового до Навечерія Богоявлення.
Межи Нед. Митаревою і Нед. о Блуднім Сині.
Сзітла седмиця: від Пасхи до Нед. Томиної.
Від Зелених Свят до Нед. Всіх Святих,
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Т А Б Е Л Ь Н И Й К А Л Є Н Д А Р Н А 1926 РІК:
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JANUARY — 1926. — СІЧЕНЬ має 31 днів.
УКРАЇНСЬКІ СВЯТА.

ЛАТИНСЬКІ СВЯТА

І 19JI1 1'рудень 1925. Бошфатія муч.
2', 20. С І Ігнатія Богоносця
З 2\
Н. пер. Р. Хр. св. Отців. Юліяни
4,22
Анастазії муч.
5; 23 :
10 Муч. Мини і пр.
6' 24 С І Іав. Р. Хр., Евгенії
7 J 251Ч Рождество Христове
8.26,П Собор Пр. Богород. і йосифа
9,27
Св. первомуч. Стефана.
Н. по Р. Хр. Муч. в Никомидії
10128
Муч. діти в Вифлеємі
11 і 29
12 І ЗО! В Анизії муч.
ІЗ'ЗІ j С Мелянії Римлянки
Новий Рік 1926. Обр. Г., Вас. Вел.
14! 1
Сильвестра гани рим.
15! 2
16' З
Малахії пророка
17 4 Ні Н. пер. Просв. Собор 70 апост.
18 5 Пі Навечерє Богоявлення
19 6j В j Богоявленнє Госп. (Йордан)
20 7 j С1 t Собор св. Івана Хрест.
21 8|Ч| Георгія й Еміліяна
22 9|П| Полієвкта й Евстрата
23 10 С| Григорія і Дометіяна '
24J11
Н. по Просв. f Теодозія иреп.
Татіяни муч.
25jl2
26 13
Ерміла і Стратоніка
Преп. Отців убит. в Синаї
27І14
Преп. Павла Тивейського
28 і' 15
Поклін оковам св. Петра
29116
t Преп. Антонія Вел.
ЗО 117
31! 18 Н Н. ЗО по Сош. Атаназ. і Кирила ц

Новий рік 1926.
Макарія папи
Н. п. 3. Кор. Геновефи діви
Тита й Ізабелі
Емілії і Телєсф.
Трох Королів
Валєнтія
Северина муч.
Юліяна
1. Н. по 3. Кор. Маркіяни
Гігінія гани
Гонорати діви
Ілярія папи
Фелікса з Нолі
Маврикія
Маркила пани
2. Н. по 3. Кор. Антонія
Генрика і Фердинанда
Марія і Приски
Фабіяна і Себастіяна
Аґнішки
Вінкинтія й Анас.
Обр. Пр. Діви Марії
3. Н. по 3. Кор. Тимотея ап.
Нав. св. Павла
Полікарга єпископа
Івана Золотоустого
Короля Вел. і Валерія
Францішка Сал.
Мартини
Н. старозап. Петра з Нолі

V
УРЯДОВІ СВЯТА В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
Дня 1. січня. НОВИЙ РІК („НЮ ЇРС ДЕЙ"). Святкують в усіх стейтах.

ІСТОРИЧНИЙ

&

К А Л ЄН Д А Р :

СІЧЕНЬ. 1. 1647. f Петро Могила, київський митрополит і україн
ський церковний письменник. — 1888. f Осип Юрій Федькович. — 14.
1649. Вїзд гетьмана Богдана Хмельницького до Київа. — 17. 1654. Пере
яславська Рада. - - 21. 1703. Семен Палій розбив табор польського за
гального ополчення під Бердичевом.-— 22. 1803. f Кирило Розумовський,
останній гетьман України. — 22. 1919. Проголошення злуки галицької
•України з Соборною Україною. — 23. 1797. Помер у поході на Персів
Антін Головатий, кошовий, що вивів Запорожців над Кубань. — 23. 1667.
Андрусівська умова. - 26. 1915. Ї Михайло Павлик, письменник. —
28. 1734. t Данило Апостол, український гетьман. — 1879. f Павло Чубинський, український письменник.
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FEBRUARY — 1926 — ЛЮТИЙ має 28 днів.
ЛАТИНСЬКІ СВЯТА

УКРАЇНСЬКІ СВЯТА.

Січень. Макарія
Евтимія Вел.
Максима і Неофіта
Тимотея апост.
Климента муч.
Ксенії препод.
Н. 31 по Сош. у Григорія Богосл.
Ксенофонта
9 27 в у Пер. мощий їв. Золот.
10,28 с Преп. Єфрема Сирійського
11|29 ч Ігнатія Богослова
і2|30 п Трех Святителів
13 31 с Кира й Івана
141 1 Н; Лютий. Н. о Закхею. Трифона.
15; 2 П; Стрітенне Господнє
16j З В| Симеона Богопр. і Анни
17! 4 С| Ізидора препод.
181 5 Ч j Агафії муч.
19; 6 • 11 [ Вукола єпископа
20j 7'С 1 Партенія і Луки
21', 8|Н j Н. о Мит. і Фар. Теодора Стр.
22 і 9(П| Никифора
23 110 |В І Харлампія і Порфирія
24 111 С j Власія свмч.
25'; 12 j Ч і Мелетія й Антонія
26! 13.ГГ; Мартиніяна препод.
27! 14', С і Авксентія і Кирила
28:Ї5 Н її. о Блуд. Сині. Онисима
І! 19
2 120 В1'
3|21 СІ
4,22 ч!
5!23:П
6 24ІС
7 25 Н
8 26 п

Ігнатія еписк.
Марії Ґромнічної
Блажея еписк.
Вероніки діви
Агафії діви
Дороти
Н. мясопуст. Ромуальда
Івана з Мати
Апольонії
Схолястики
Лукія еписк.
Ґавдентія й Евлялії
Катерини
Н. запуст. Валєнтія
Фавстина
Юліянни
Попєлєц. Алексея
Симеона
Кондрада
Леона папи
1. Н. пост, вступ. ЕлЄОП.
Петра Кат.
Романа папи
Гавриїла
Матея апост.
Вальбурґа
Александра
2. її. пост, суха. Лєандра
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УРЯДОВІ СВЯТА В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
Дня 12. лютого. УРОДИНИ ЛІНКОЛНА („ЛИНКОЛНС БЕРТ ДЕЙ").
Сього СЕята не святкують в кількох полудневих стейтах.
Дня 22. лютого. УРОДИНИ ВАШИНГТОНА („ВАШИНГТОН БЕРТ ДЕЙ").
Святкують його в усіх стейтах Злучених Держав.
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ІСТОРИЧНИЙ

КАЛЄНДАР:

ЛЮТИЙ. 2. 1655. Боротьба Хмельницького з Поляками під Охматовом. — 3. 1812. * Евген Гребінка, поет. — 4. 1792. Другий поділ Польщі,
прилучення до Росії Волині й Поділя. — 6. 1704. Правобічний гетьман
Самусь передав гетьманські клейноди Мазепі. — 9. 1918. Підписання
миру в Брестю. — 14. 1897. f Пантелеймон Куліш, поет і письменник. •
20. 1054. f Ярослав Мудрий, великий князь київський. — 26. 1608. у Князь
Константин Острожський. — 27. 1664. Розстріляно полковника Богуна.
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1926 — МАРТ має 31 днів.

УКРАЇНСЬКІ СВЯТА.
Лютий. І Іамфила і Ві лепта
Теодора Тирона
Льва паг.и рим.
Архипа і Максима
Льва еписк. Катанії
Евстахія і Тимотся
Н. мясопуст Істра іі Атапазія
Полікарпа
у Обр. гол. Івана Хрест
Тарасія арх. Конст.
Порфирія
Прокопія іспов.
Власія пост.
Марець. Н. сиропустна. Евдокії
Теодота еписк.
Зепона й Евтропія
Герасима і Павла
Копопа муч.
42 Муч. в Аморії
Василія і Єфрема
1. Н. посту. Теофілякта
40 Мучеників у Севастії
Кондрата і Кипріяна
Софроиія патр. Єрусал.
Теофана іспов.
Пер. мощий Никифора
Венедикта грспод.
2. її. посту. Агафія
Савина свмч.
Алексея чоловіка Бож.
Кирила арх. Єрусал.

ЛАТИНСЬКІ СВЯТА
Альбіна
Симиліція
Купе ґу і іди
Казимира
Фридриха
Коляти діви
3. Н. пост, глуха. Томи з Акв
Івана Бож.
Францішки
40 Мучеників
Копстантипа Вел.
Григорія Вол.
Розини
4. Н. пост, середоп. Матилд.
Климептія
Киріяка
Ґертруди
Едварда
й о с и ф а Обручи.
Йоахима
5. Н. пост, чорна. Венедикта
Катерини швед.
Віктора
Гавриїла
Благові щеннє
Теодора
Руперта
Н. Цвітна. Сикста папи
Кирила
Квірина
Корнилія
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ІСТОРИЧНИЙ

КА*ЛЄНДАР:
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МАРТ. 3. 1861. Знесення кріпацтва на Україні. - • 4. 1780. Ґр. Кирило
Розумовський вибраний гетьманом України. — 8. 1787. Сидір Білий, вибраний отаманом „Вірчого війска Загорожського". — 10. 1814. * Тарас
Шевченко. - - 10. 1917. Революція в Росії. • •- 10. 1861. t Тарас Шевченко.
-— 13. 1169. Андрій Боголюбський зруйнував і зрабував столицю України Київ. - - 21. 1908. -\ Володимир Антонович, історик, археольоґ і провідник рос. Українців. — 19. 1669. у б. гетьман Іван Виговський розстріляпий невинно Поляками без суду. - - 23. 1651. Винницький полковник
Богун потопив в полонках на Бузі богато польського війска. - - ЗО. 1674.
Правобічний гетьман Михайло Хапенко віддав булаву Іванови Самойловичеви.
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APRIL — 1926 — ЦВІТЕНЬ має ЗО днів.
УКРАЇНСЬКІ СВЯТА.

1 19 ч Марець. Хризонта і Дарії
2 20'П Отців убитих в Саві
3121, С : Якова препод.
4 22 Н 3. Н. г.осту, Хрестопоклінна
5123 J П Нікона й учен.
6|24 І В І Захарії
7;25 | С: Благовіщеннє Пр. Еогор.
8126, Ч • Собор Арх. Гавриіла
9,27 II Матрони Солун.
10 І28іС Іляріона і Стефана
11129, Н • 4. Н. посту. Марка еп.
121ЗО 1П Івана ліств.
із;зі в Іііатія препод.
14, 1,С Цвітень. Марії Егип. (Поклони)
15 2 4, Тита чудотворця
16 3 II Никити іспов.
17 4|С йосифа стихотворця
IS| 5|Н 5. Н. посту. Теодула
191 6,П| Евтихія архиеп.
20,' 7ІВ:! Георгія еп. милит.
21 J 8 | С Іродіона й Агава
22І 9|Чі Евпсихія
23|10 ; П: Терептія
24111 С (Лаз. Суб.) Антипи
25 12 Н Н. Цвітна. Василія еп.
26 13 П! Артемона свмч.
27 14 В| Мартина папи
28 15 С Аристарха і Пуда
29,16 ч. Великий Четвер. Агафії й Ірини.
ЗО 117 п Вел. Пятниця. Симеона й Акакія

ЛАТИНСЬКІ СВЯТА

Ґугона
(Вел. Пят.) Фрапца
(Вел. Субота) Ришарда
і Великдень
1 Вел. Понеділок
1
Келестина
Епіфанія еп.
Дионизія еп.
Клеофаса
! Езекіїла
1. Н. по Вел. біла. Леона
і Юлія
Юстина
Тибурція муч.
, Анастазії
Ламберта
! Рудольфа
2. Н. по Вел. Апольонії
1і Юрія
Віктора
Анзельма
1
! Кая і Сотера
Войтіха
Георгія муч.
3. Н. по Вел. Марка ев.
і
Клита і Марцелі
Теофіля
Віталія
, Петра муч.
, Катерини
,

і
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УРЯДОВІ СВЯТА В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
Дня 2. цвітня. ВЕЛИКА ПЯТНИЦЯ („ҐУД ФРАЙДЕЙ").
Уважається урядовим святом в кількох стейтах, в других звичайно Губер
натор стейту проголошує його святом спеціяльною проклямацією.

ІСТОРИЧНИЙ
КАЛЄНДАР:
КВІТЕНЬ. 29. 1918. Розігнання Центральної Ради, проголошення
Скоропадського гетьманом. — 14. 1340. Смерть Юрія II. (Болеслава
Тройденовича) останнього самостійного галицького князя, труїли йо
го бояри за те, що сприяв латинській вірі. — 19. 1885. f історик Костомарів. — 25. 1622. f гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. — 1910. f
письменник і драматичний артист Марко Кропивницький. •— 1913. f
письменник Михайло Коцюбинський. — 27. 1904. f письменник і драма
тичний артист Михайло Старицький.
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MAY — 1926 — МАЙ має 31 днів.
УКРАЇНСЬКІ СВЯТА.

U
19,Н
4120|П

З!
4121 В
5| 22 ;С
6| 23 Ч
7
9 26 ;н
1

10
11
12
13
14
15
16 3-| Н
17 4|П
18 51В
19 6 С
20 7|Ч
21 8 П
22 9|С
23 10!Н!
241 11 П|
251 12 В!
26! 13 С |
27 і 14|Ч
28 j 15 П(
29 16 С І
ЗО 17 Н і
31 181П'

ЛАТИНСЬКІ СВЯТА

Цвітень. Велика Субота. Івана. \\ Филипа
Воскресеннє Христове
4. Н. по Вел. Атаназія
Світлий понеділок
Найденнє св. Хреста
Світлий Второк
Фльоріяна
Пія папи рим.
Теодора Сикеота
Івана в олію
t Георгія великомуч.
Доміцелі
Сави муч.
Станислава еп.
t Марка ап. й еванг.
2. Н. по Воскр. Томина. Василія
5. Н. по Вел. Григорія
Симеона свмч.
Ізидора
Беатрикси
Максима і Ясона
Панкратія
9 Муч. в Кизиці
Серватія
t Якова ап.
Май. Єремії прор.
Боніфатія
Зофії
Бориса і Гліба
3. Н. по Воскр. Мироносиць
6. Н. по Вел. Івана Неп.
Пелягії муч.
Пасхаліса
Фелікса
Ірини муч.
й о в а і Варвари
Келестина
Память зявившогося Хреста
Бернарда
Єлени
t І в а н а Богослова
t Ісаїї гр., Пер. мощ. св. Ник.
Юлії діви
4. Н. по Воскр., о Розсл., t Сим.
Зелені Свята. Дезидерія
Пон. Зел. Свят. Йоанни
Мокія свмч.
Епифанія і Германа
Урбана
Филипа Hep.
Глікерії муч.
Івана папи
Ізидора свмч.
Вільгельма
Пахомія Великого
Максиміліяна
Теодора Освященого
5. Н. по Воскр. о Самар., Андрон.
1. Н. по 3 . С. Пр. Тройці
Теодота анкирського
Анєлі

^:
УРЯДОВІ СВЯТА В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
Дня ЗО. мая. ДЕНЬ ОКРАШУВАННЯ ГРОБІВ („ДЕКОРЕЙШЕН ДЕЙ" або
„МЕМОРІЯЛ ДЕЙ"). Святкується в усіх стейтах, з виїмком кількох
південних стейтів.
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ІСТОРИЧНИЙ

КАЛЄНДАР:

*•

•|
s§
§§
§§
ї§
Щ
*§
Щ
•о
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1
§8

МАЙ. 1648. вибрано Богдана Хмельницького гетьманом. — 6. 1910. §£
| поет і письменник Борис Грінченко. — 1659. Гетьман Іван Виговський 8
розбив московське війско під Конотопом. — 14. 1648. Битва на Жовтих Щ
Водах. — 1848. Знесення панщини в Галичині. — 22. 1861. Перевезено Ш
і похоронено тіло Тараса Шевченка на Чернечій горі коло Канева над
Дніпром. — 26. 1648. Побіда Богдана Хмельницького під Корсунем. —
28. 1722. Заведено на Україні так звану „малоросийську колегію". —
1916. t письменник і учений Іван Франко.

•о
О«О»0вО»0«0»0»0в0вО»О»0»0*О*0*0«О«О«0*0*ОСЛ»О#0»О*О»0#0»0»0»О»О#0#0»О*0*0*С^
•о*о#о«о*о»с»о*с#о»о*о»о#о»о#о*о»о*о*о»о»а»а»о«о»о*о»с»о*о»о*о*о«с*о*о*о*о*^

ІЮ

є

^

JUNE — 1926 — ЧЕРВЕНЬ має ЗО днів.
УКРАЇНСЬКІ СВЯТА.

ЛАТИНСЬКІ СВЯТА

В! Май. Патрикія свмч.
муч.
сі Талалея
Константина
і Єлени
Ч| Василиска муч.
П!
Михаїла еп.
СІ
24 Н 6. Н. по Воскр. о Сліп., Симеона
25 П Трете обр. голови св. їв. Хр.
8 26 В Карпа апост.
Терапонта свмч.
9 27
Вознесеннє Господнє
10128
Теодозії діви
11 29
: Ісаакія далматського
12 зо:с
13 31 Н | 7. Н. по Воскр. св. Отців, Єрмія
14 1 П| Червень. Юстина фільозофа
15 2 В | Никифора патр.
16 J З С ' Лукіяна муч.
17 4 Ч | Митрофана патр.
18 5 П| Доротея і Маркіяиа
19 6 С] (Субота задушна). Висаріона
20 І 7 Н Пятьдєс. Зелені Свята
211 8 П Понед. св. Духа і Пресв. Тройці
221 9|В| Кирила арх.
23:10 J С j Тимотея свмч.
24 І 11!Ч | Вартоломея і Варпави
25 :12 П| Онуфрія пустииожителя
26!131С і Акилини муч.
2714JH 1. Н. по Сош. Есіх Ссвятих
28115іII (Петрівка) Амоса грор.
29 16 В : Тихона еп.
30 117 С; Ману їла і пр.

Ґраціяна
Еразма муч.
Боже Тіло. Кльотильди
Квірина
Боніфатія
2. Н. по 3. С. Норберта"
Роберта
Медарда
Прима і Феліц.
Марґарети
Варнави
Онуфрія
3. Н. по 3. С. Антонія з І Іад.
Василія
Віта і Модеста
Франца
Адольфа
Марка і Маркила
Ґервазія
4. И. по 3. С. Сильверія
Альойза
Павліна еп.
Зенона
Івана Хрест.
Проспера
Івана і Павла
5. Н. по 3. С. Володисчава
Льва папи
Петра і Павла
Емілії

JJ

^

ІСТОРИЧНИЙ

КАЛЄНДАР:

ЧЕРВЕНЬ. 5. 1709. Іван Мазепа прибув до шведського табору. —
6. 1224. Нещасна битва руських князів з Татарами над рікою Калкою. —
7. 1843. t поетМаріян Шашкевич. — 8. 1653. Побіда Богдана Хмельниць- '
кого над Поляками під Батогом. — 11. 1876. Указ, яким заборонено в
й
1 Росії друкувати українські книжки. — 14. 1722. t Гетьман Іван СкоропадІ ський. —.17. 1895. |учений Михайло Драгоманів. — 18. 1569. Люблинська
§§ унія.
25. 1205. Смерть князя Романа в битві з Поляками під Завихво1§ стом. — 27. 1663. Брюховецький вибраний гетьманом. — 1672. Самійлой вич вибраний гетьманом. — 28. 1768. Залізняк і Ґонта добули Умань.

і

§§

ss
•2
S!^-/N»^«/v»r-»nen«n*nen*n*o«o*c#cen*o*o»oeoeo*c#c*c»o»oeceo#oeo«o*o»o»o»c»c»o*o»o*o#o»c#c»o»o*c*o«o*o*o«oeo#C!»c#c*o*o*o*o*o*oeo#oi
•о2с2о»о2о»о2о2*#с*свс*свово»о»о«с#с»с*с*ово*о^

32
2S

tr

^

JULY — 1926 — ЛИПЕНЬ має 31 днів.
УКРАЇНСЬКІ СВЯТА.

ЛАТИНСЬКІ СВЯТА
:

>
1і18|Ч| Червень. Пр. Евхар., Леонтія
,,'
2|19|П, Юди і Зосима ап.
з, 20 І с: Методія евмч.
і
4 І 21 НІ 2. Н. по Сош. Пресв. Евхаристії I
:
5 22. II іЕвсевія еп.
ІІ
6'. 23'В ІАгрипіпи муч.
,,
7', 24 j С:Рождество св. їв. Хрест.
,1
8І25|Ч: Февропії прдмуч.
\[
9|26|ГІ' Давида Солунського
ІІ
10 і 27 j С ІСамсона страниоприємця
1 ї 128 Н j3. Н. по Сош. Пер. моїд. Кира й їв. і|
12 29 і П : Петра і Павла
13!30|В= і Собор 12 Апостолів
14 ііс; Липень. Косми і Дамяна
lbi 2 j 4 | і" Пол. Ризи Пр. Богородиці
16і 3:П Анатолія й Акинта
Г7 _ 4 І с; Апдреяі Марти

18 5 Н 4. Н. по Сош. •]• Кирила і Методія
19, 6 II Атаназія Атонського
20; 7;ві
21

5і

1
22!
23110 II
24_|П
25!12|Н
26,13 іП

27!14 і В
2815ІС
29!16 іЧ
ЗО і 17!П
ЗП8ІС

Томи й Акакія
Прокопія великомуч.
Панкратія евмч.
Антонія печер.
Евфимії й Ольги
"5". Н. по Сош. Прокла й Ілярія
Собор Арх. Гавриїла
Акили й Онисима
t Володимира Вел.
Аптипоґена і його уч.
Марини великомуч.
Якипта й Еміліяна

Теобальда
Посіщ. Пр. Діви Марії
Геліодора
_
бТН. г о 3. С. Фл я віяна
Івана і Павла
Домініки
Івана з Дуклі
Єлисавети кор.
Кирила еп.
Амалії
7. Н. п о З . С. Пія і І Іелягії
Івана і Генрика
Маргарети діви
Бонавентури
Розісланнє апостолів
Пр. Діви Марії Шкапл.
Алексея
8. Н. по 3. С. Симеона
Вінкентія
Ілії пpop.
Пракседи
Марії Магдалини
Аполінарія
Христини діви
9. Н. по 3. С. Якова ап.
Успеніє св. Анни
Папталеймоиа
Інокентія
Марти діви
Юліти й Альдони
Ігпатія Льойолі

JJ
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УРЯДОВІ СВЯТА В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
Дня 4. липня. ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ („ШДЕПЕНДЕНС ДЕЙ").
Святкують по всіх стейтах.
i4'»o»-.»c»^«o»o»o»ueo«u*'j»u*oeo»a*o«o»o«oeo«oeo»o»b»oeaog*c*c»D»o*o«oeo«o*o<»c»c»c<»oec»c*j«o*o»o»y»u*o»o»c«o»o»u»c»o»c)(

ІСТОРИЧНИЙ
КАЛЄНДАР:
Липень. 9. 1649. Козаки побили Поляків лід Межибожсм і Константш-ювом. — 1651. Наказний гетьман Іван Богун виводить козацькі полки
зпід Берестечка, конець берестецької битви. — 10. 1649. Початок обло
ги Збаража. — 1709. Битва під Полтавою. — 15. 1015. f великий князь
Володимир Великий. — 16. 1914. Початок світової війни. — 18. 1775.
Зруйновання Січи Москалями. — 26. 1662. Сомко і Ромодановський по
били Юрія Хмельницького під Каневом. — 28. 1672. Дорошенко побив
Поляків коло Четвертинівки над Богом.

If
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AUGUST — 1926 — СЕРПЕНЬ має 31 днів.
УКРАЇНСЬКІ СВЯТА.

ЛАТИНСЬКІ СВЯТА

1 19 Н Липень. 6. Н. по Сош. Макрини
2 І 20 ' П т Ілії прор.
З'21; В Симеона й Івана
Марії Магдалини
4 22
Трофимаі Теофіля
23
т Бориса і Гліба
6:24
7125;
С їУспеніє св. Анни
8 26 Н; 7. Н. по Сош. Єрмолая
9127' П Пантелеймона
10 28,В;! Прохора і Никанора
11 29!С Калииика МУЧ.
12 і ЗО' Ч- Сили і Силуана
13!' 31 • П' Евдокима
14І Ї Х Серпень. Проісх. Чесн. Хреста
15
н 8. Н. по Сош. Пер. мощ. св. Стеф.
16!
п Ісаака і Дальмата
17 і
в Сімох молодців в Ефезі
18
с Евсиґнія муч.
19:
ч Преображеннє Іс. Христа
!
20 і 7 ІІ Дометія прпмуч.
21 8'С Еміліяиа еп.
22: 9 П 9. Н. по Сош. у Матія ап.
23'10 П Лаврентія архидіякона
24 11 В. Евила і Клявдії
25 12 С Фотія й Аникити
26|13 4j Максима іспов.
27Ц4 П! Михея прор.
28 15 С( Успеніє Пресв. Богородиці
29116
Н 10. Н. по Сош. Пер. нерук. Обр. Г.
ЗО: 17: П | Мирона муч.
31 ; 181В; Фльораі Лавра

10. Н. по 3. С. Петра в оков.
Альфонса
Найд, мощий св. Стефана
Домініка
Гір. Діви Марії Сніжн.
Преоб'раженнє Госп.
Каєтана
11. Н. по 3. С. Киріяка
Романа
Лаврентія муч.
Сузанни муч.
Кляри діви
Іполіта
Евсевія
"12. Н.То~3. С. УспТПрї Д. Ми
Роха й йоакима
Ліберата
Єлени
Беніґни і Юлія
Бериарда
Іванни
13. Н. по 3. С. Тимотея
Филимона
Вартоломея
Людвика
Зеферіни і Рожі
йосифа Кал.
Августина
14. НГпо 3. С. Ус. гол. їв. Хр~
Рожі з Ліми
Раймунда муч.
^
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ІСТОРИЧНИЙ

КАЛЄНДАР:

СЕРПЕНЬ. 1. 1913. t письменниця Ларісса Косач-Квітка (Леся Укра
їнка) в Сурам на Кавказі. — 3. 1856. родився письменник Іван Франко. —
5. 1657. у гетьман Богдан Хмельницький. — 1911. у письменниця Оле
ксандра Кулішева (Ганна Барвінок). — 6. 1687. Іван Мазепа вибраний
гетьманом". — 7. 1648. Борба Кривоноса з Поляками під Константиновом. — 10. 1907. f письменниця Марія Марковичка (Марко Вовчок). —
13. 1873. t поет Антін Могильницький.—11. 1792. Переслання Запорожців
на Кубань. — 15—16. 1649. Побіда Хмельницького під Зборовом. — 16.
1657. Юрій Хмельницький вибраний гетьманом. — 17. 1772. Прилучено
Галичину до Австрії. — 17. 1704. Козаки побили Поляків під Сінявою.
— 20. 1843. у письменник Григорій Квітка-Основяненка. — 23. 1662. Юрій
Хмельницький побив Москалів під Криловом. — 27. 1589. Турки й Тата
ри облягли Львів. — ЗО—31. 1648. побіда Хмельницького під Пилявцями.
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SEPTEMBER — 1926 — ВЕРЕСЕНЬ має ЗО днів.
УКРАЇНСЬКІ СВЯТА.

ЛАТИНСЬКІ СВЯТА

.,' Іди й Егідія
1Ї19"Х'[ Серпень. Андрея Стратилата
і Стефана кор.
2 j 2 0 j 4 | Самуїла прор.
J Броніслави
3|21!П Тадея і Васи
,; Розаліїдіви
_4j22 і С і" Агатоніка муч.
5 . 2 3 | Н | 11. Н. по Сош. Лупа й Іринея
15. Н. по 3 . С. Лаврентія
6 1241П | Евтихія свмч.
Захарії
7 [ 25 ;В | Вартоломея і Тита
Регіни муч.
8,26; С j Адріяна і Наталії
Рожд. Пр. Діви Марії
9 2 7 | Ч | Пімена преподоб.
Северина і Петра
10 28' П • Августина і Мойсея
Николая
11 2 9 : С ; t Усікновенне гол. їв. Хрест.
Прота і Якова
16. Н. по 3 . С. Ґвідона
12 3 0 | Н | 12. Н. по Сош. Алекс. і Павла
Товії і Филипа
13' 3 1 | П . Положеннє пояса Пр. Д. Марії
Воздвиженнє Чесн. Хреста
В | Вересень. Симеона Стовпника
Никодима муч.
15'|
С| Маманта й Івана
Корнилія муч.
Чі Антима свмч.
16>
Вавили і Мойсея
Францішка
171
пі Захарії і Єлисавети
Томи і Йосифа
18;
СІ
13.
Н.
по
Сош.
Чудо
Арх.
Михаї
ла
'
17. Н. по 3 . С. Януарія
6
Н
19,
Евстахія
2 0 j 7ІПІ Созонта і Макарія
і; Матея еванг.
21 • 8ІВ| Рождество Пр. Діви Марії.
•і М а в р и к і я
22! 9ІСІ і йоакима й Ании
23 : 10 і Ч і Минодори і пр.
Теклі діви
'••', Ґерарда і Рупсрта
24'11;П! Теодори Алексапдр.
Клеофи муч.
25'12 і СІ Автонома свмч.
26 1 3 Н ! 14. Н. по Сош. Корнилія
18. Н. по 3 . С. Кипріяпа
27 14|П| Воздвиженнє Чесного Хреста
Косми і Дамяна
28 15 В ' Микити великомуч.
Вячеслава муч.
Михаїла Арханг.
29 і 16 j С Евфимії великомуч.
Єроніма
30 17! Ч | Софії, Віри, Надії і Любови

J
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УРЯДОВІ СВЯТА В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
Дня 6. вересня. ДЕНЬ ПРАЦІ („ЛЕЙБОР ДЕЙ").
Святкують в усіх стейтах з виїмком стейту Вайомінг.

ІСТОРИЧНИЙ

КАЛЄНДАР:

ВЕРЕСЕНЬ. 2. 1657. Похорони Богдана Хмельницького в Суботові і
вибір Івана Виговського гетьманом. — 13. 1657. Золотаренко побив По
ляків під Сепелінцями. — 3. 1709. | гетьман Іван Мазепа. — 6. 1672. П.
Дорошенко здобув Камінець Подільський. — 10. 1769. родився поет Іван
Котляревський. — 16. 1727. Данило Апостол вибраний гетьманом. —
12. 1903. Відкрито в Полтаві памятник Іванови Котляревському. — 15.
1907. І письменник і драматичний артист Іван Тобилевич (Кариенко
Карий).
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OCTOBER — 1926 — ЖОВТЕНЬ має 31 днів.
УКРАЇНСЬКІ СВЯТА.

ЛАТИНСЬКІ СВЯТА

1' 18 і 11 Вересень. Евменія єн.
2;19;С; Трофима і Саватія
20 Н 15. Н. по Сош. Евстахія
4 21 п Кондрата апост.
5 22 в Фоки і Йони
6 23 с Зачаттє св. Івана Хрест.
7 24 ч Теклі первомуч.
8 25 п Евфрозини преп.
9 26 с t Івана Богослова
10 27 Н 16. Н. го Сош. Калістрата
11 28 П Харитона іспов.
12 2 9 В Киріяка і Теофана
13 ЗО С Григорія свмч.
14і І.Чі Жовтень, t Покров Пр. Д. М.
15 2 П Кипріяна і Юстини
16 3 С Дионизія свмч.
17 4 Н 17. Нед. по Сош. Єротея
18 5 П Харитини муч.
19 6 В t Томи апост.
20 7.С Сергія і Вакха муч.
21 8.4 Пелягії і Тайсії
22 9 П t Якова апост.
23 Ю С Евлампія й Евлампії
24 11 Н 18. Н. по Сош. Филипа діяк.
25.12 : П Прова і Тараха
26ИЗ:В: Карпа апост.
27И4.С Назарія і Параскевії
28 15;Ч!
Евтимія і Луки
29 16 ; П! Льонґіна сотн.
ЗО 17 j С. Озія й Андрея
3 1 1 8 Н! 19. Н. по Сош. | Луки ап.

і

|
j
!

-"еміпя
Ангела Хоронителя
19. Н. по 3. С. Кандида
Франца з Асижу
Флявії
Брунона муч.
Юстини діви
Бриґіди
Дионизія
20. Н. по 3 . С. Франца
Плякиди
Максиміліяна
Едварда кор.
Калікета
Ядвиги і Тереси
Ґаля і Фльора
21. Н. по 3. С. Марґарити
Луки еванг.
Петра з Аль.
Капра йІрини
Уршулі муч.
Кордулі муч.
Івана Каністр.
22. Н. по 3. С. Рафаїла Арх.
Хризанта
Евариста
Сабіни
Симеона і Юди
Наркиза
Альфонса
23. Н. по 3. С. Маркелія
^
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УРЯДОВІ СВЯТА В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
Дня 12. жовтня. ДЕНЬ КОЛЮМБА („КОЛОМБОС ДЕЙ").
Святкують в усіх стейтах з винятком кількох південних стейтів.
• j.5i^:..-...:.:i-.:i5S5S5SS«oi3icSoSo.S.5.3.5S5.5.^^^

ІСТОРИЧНИЙ

КАЛЄНДАР:

ЖОВТЕНЬ. 9. 1655. Б. Хмельницький побив Поляків під Городком.
— 13. 1648. Вїзд Богдана Хмельницького до Київа. — 14. 1624. Напад
Запорожців на Царгород. — 16. 1648. Богдан Хмельницький почав об
логу Львова. — 18. 1851. Заложення угольного каменя під „Народний
Дім" у Львові. — 22. 1596. Берестейська унія. — 26. 1917. t провідник Га
лицької України др. Евген Олесницький у Відні. — 19. 1918. Проголо
шення Української Держави на землях б. Австрії
•t:er3-»r.eri*ceo*o*o*oeceo«o»oeo«^«oeoeooo«oeo«o»oeoeoeoef:#o#cec*o»oeoec*oeo»c«o*oeoeo»oeoeoeo*oeo*o»oen*ceoeo»o«o»o«o#oeoeo(
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NOVEMBER — 1926 — ПАДОЛИСТ має ЗО днів.
УКРАЇНСЬКІ СВЯТА
!

Ь19 II Жовтень. Иоіла прор.
І
2(20 В Артемія великомуч.
3j21 С Іляріона препод.
1|22 ч Аверкія еп.
і
5 23 П1 t Якова апост.
І
6 24 С Арети муч.
7 25 Н; 20. Н. по Сош. Маркіяна
8 26 П Димитрія мироточця
9 27 в Нестора муч.
10 281С Параскевії і Терентія
11 29 |Ч j Анастазії римл.
12 ЗОІПІ Зиновія і Зиновії
13 31ІСІ Стахія й Амилія
Ні Падол. 21. Н. по С. Косми і Дам.
14
15:
п Акиндима муч.
і б | з|в; Акепсима й Айтала •
17| 4|С| йоаникія і Нікандра
18 5|ч; Галактіона й Епіст.
19 6 І П | Павла еп. й іспов.
20 7ІС| 33 Мучеників у Меліті
22. Н. по С. Собор Арх. Михаїла
21 !
Онисифора муч.
22'
23 І 10 В Ераста й Олимпа
24! 11 | с Мини, Віктора і пр.
25112 j Ч t Йосафата свмч.
2 б ; і з і п t Івана Золотоустого
27І14ІС t Филипа апост.
2 8 1 5 1 Н 23. Н. по Сош. Гурія і Самона
29|16|П (Пилиг.івка) | Матея еван.
3 0 1 7 1 В Григорія чудотв.

ЛАТИНСЬКІ СВЯТА

Всіх Святих
t День задушний
Губерта еп.
Кароля Бор.
Захарія і Єлисавети
Леопарда Вел.
24. Н. по 3 . С. Геркуляна
Северина
Теодора
Андрея з Авел.
Мартина еп. •
Мартина папи рим.
Дидака
25. Н. по 3 . С. й о с а ф а т а
Леопольда
Едмунда еп.
Григорія і Сальомеї
Романа й Одона
Єлисавети
Фелікса
Вовед. Пр. Діви Марії
Цецилії
Климента папи рим.
Івана від Хреста
Катерини діви
Петра і Конрада
Валеріяна
1. Н. адв. Руфина
Сатурніна
Андрея апост.
^
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УРЯДОВІ СВЯТА В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
Дня 2. падолиста. ДЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ВИБОРІВ („ДЖЕНЕРЕЛ ЕЛЕКШЕН
ДЕЙ"). Свлткується майже в усіх стейтах.
Дня 25. падолиста. ДЕНЬ ПОДЯКИ („ТЕНКСҐІВШҐ ДЕЙ").
Святкують в кождім стсйті (хоч в стсйті Юті, приміром, нема про се закона).
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І С Т О Р И Ч Н И Й К А Л ЄН Д А Р :
ПАДОЛИСТ. 3. 1648. Богдан Хмельницький залишив облогу Львова.
— 1848. Барикади у Львові. — 10. 1709. Здобуття Батурина Москалями.
— 1834. f батько нової доби українського письменства Іван Котляревський. - - 11. 1893. t славний байкар і поет Леонід Глібів. — 15. 1648. Б.
Хмельницький облягає Замосць. — 1709. Іван Скоропадський вибраний
гетьманом. — 18. 1838. род. письменник Іван Нечуй-Левицький. •— 20.
1709. Цар Петро велів стяти полковника Чечеля за оборону Батурина
перед московськими війсками. — 23. 1883. f учений Михайло Максимович. — 20. 1917. Проголошення Центр. Радою Української Републики.
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DECEMBER — 1926 — ГРУДЕНЬ має 31 днів.
ЛАТИНСЬКІ СВЯТА

УКРАЇНСЬКІ СВЯТА.

1 і IS
Падолист. Плятона і Романа
2 і 19
Авдія прор.
3120
Прокла і Григорія
4 21
Воведеннє Пр. Діви Марії
5 22 Н 24. Н. по Сош. Филимона
6і231П Амфилохія і Григорія
7 | 2 4 В Катерини великомуч.
8,251С
\ Климента і Петра
9; 26 ! ч і Алипія Стовпника
10|27|ПІ Якова і Палядія
1 Г| 28! С ІСтефана муч.
25. Н. по Сош. Парамона
1229іН
Iі
13 60\U\ t Андрея Первозваного
14| 11 в j Грудень. Наума прор.
15 2 ! с ; Авакума прор.
16 3!Чі Софонія прор.
17 і п, t Варвари великомуч.
18,
t Сави Богоноспого
СІ
19|
Н. по Сош. Николая Чудотв.
н: 26.
201
1 Амврозід еп.
п Патапія препод.
211
22 |
Непор. Зачаттє Пр. Д. Марії
в| Міни
23:
й Ермоґена
Сі Даниїла- Стовгника
24,
25 12ІС;
ч: Спирідіона
26 j 131Н
п'і j Н. Праотців, t Евстратія
27і14|П; Тирса іФилимона
28115: В . Елевтерія свмч.
29 ! 161С J Аґґеяпрор.
ЗО117|Чі Даниїла прор.
31118|П! Севастіяна муч.

Еліґія
Бабіяни діви
Францішка Ксав.
Варвари муч.
2. Н. адв. Сави еп.
Николая
Амброзія еп.
Неп. Зач. Пр. Д. Марії
Валерії і Лєокадії
Пр. Д. Марії з Льорет.
Дамазія
3. Н. адв. Алексапдра
Лукія й Отилії
Спирідіона
Евзевія еп.
Аделяйди діви
Лазаря й Олім.
Ґраціяна
4. Н. адв. Фавста
Теофіля
Томи апост.
Зенона
Вікторії діви
Адамай Еви
Рождество Іс. Христа
Стефана первомуч.
Івана еванг.
Дітий убитих у Вифл.
Томи еп.
Давида кор.
Сильвестра папи рим
^
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УРЯДОВІ СВЯТА В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
День 25. грудня. ДЕНЬ РІЗДВА ХРИСТОВОГО („КРИСМЕС ДЕЙ").
Святкують в усіх стейтах без

ІСТОРИЧНИЙ

К А Л ЄН Д А Р :

ГРУДЕНЬ. 4. 1803. у Іван Кальнишевський останній кошовий Запорожської Січи. — 8. 1868. Засновання Товариства „Просвіта" у Львові.
— 19. 1240. Батий зруйнував Київ. — 21. 1764. Скасовання гетьманщини.
— 24. 1653. Побіда Богдана Хмельницького під Жванцем. — 26. 1637. Не
щаслива битва Павлюка з Потоцьким під Кумейками. — 28. 1724. і на
казний гетьман Павло Полуботок. — 31. 1637. у гетьман Павлюк.

Теодор Грицей,
предсідатель У. Н. Союза.

Марія Ольшаницька,
місгопредсідателька У. Н. Союза.

Михайло Угорчак,
містопредсідатель У. Н. Союза.

ss

Іван Каштанюк,
головний рекордовии секретар.

Роман Слободян,
головний фінансовий секретар.

n
п
Василь Левчик,
„
.
головний касієр.

С е м е н Ядловський,
'
Менаджер Свободи".
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ДО ЯКОЇ ЗАП0М0Г0В0Ї
ОРГАНІЗАЦІЇ НАЛЕЖАТИ.
МЕРИКАНСЬКІ заиомогові
організації
мають уже
близько 60 літ історії. За
сей час вони розвинулися
місцевої організації в неве
личкім місточку на велику армію, яка
нині має близько триста запомогових
організацій, коло сто пятьдесять ти
сяч відділів та понад десять міліоніз
членів. За сей час запомова ідея пе
реходила богато змін; вона виказу
вала ріжні хиби і мусіла змінятись,
щоби виминути небезпеки. Богато ор
ганізацій не поробило змін і погинуло.
В той спосіб американські запомогові
організації назбирали велику силу
досвіду, який показує, в чому лежить
сила запомогової організації, та яка
організація дає члспови певне забезпеченнє.
Певне забезпеченнє,— ось що є го
ловною прикметою доброї запомо
гової організації. Бо є непевні запомо
гові організації. Було їх богато в ми
нувшину, як се видно з історії збанкротовамих запомогових організацій,
і є їх ще богато й тепер. Хто хоче

справді обезпечити свою родину, му
сить навчитися пізнавати певну орга
нізацію від непевної. Декому се питаннє зовсім байдуже, чи його ро
дина справді дістане обезпеченнє,
котре він платить, але більше бать
ків та материн справді хоче мати
свою родину забезпечену. Для сих
питаннє певности забезпечення є ду
же важним.
Історія американських
запомо
гових організацій показує, що непев
ними є передусім малі організації,
себто ті, що мають по кільканайцять
або кількадесять відділів та по ти
сячу, по дві тисячі членів. Непевність
сих організацій виходить уже сама
через себе з основи обезпечення.
Обезпечення саме се згода більшого
числа людий, на основі котрої вклад
ки остаючих в живих членів ідуть
на заратунок родини помершого. Та
ке обезпеченнє на случай смерти мо
жливе лишень тому, що хоча година
смерти поодинокої людини непевна,
то смерть великого числа людий є
менче-більше певна. Се значить, що

— 19 —
ніхто не може сказати, коли вмре сей і як в касі гроша не буде, а я вмру,
або оптой, але на основі обрахунків як у касі гроші будуть, є основою
смертий у минувшині можна обра маленьких організацій, тоді як оснохувати, кілько людий може померти S аою всякого обезпечення повинна
в одному році на певне велике число бути певність, що хто перший не
людий. Колиж се дасться обрахувати, змерби, чи я, чи сусід, для його
го дасться тим самим обрахувати, родини гроші найдуться.
кілько посмертних треба буде запла
Малі організації не мають відпо
тити в тому році родинам покійників, відного маєтку на заплаченнє всіх
а коли так, то буде можна обраху своїх зобовязань. Вони не дають
вати,- кілько живучі члени мають за своїм членам ні їх родинам невности
платити, щоби заратувати родини ;абе2ііечення. Кожде більше нещастє,
покійників.
яке потягає за собою більше жертв
Сказано в горі, що такі рахунки в людськім життю, як приміром по
можливих смертий можливі лишень шесть, катастрофа в копальні або
для більшого числа людий. Коли на зелізниці, ба навіть такі случаї,
взяти прим, десять тисяч людий, то як страйк у важнім промислі в осідку
можна сказати, кілько з них помре організації, вже можуть підорвати
до року. Колиб однак взяти лишень < таку організацію, та пустити родини
сто, двіста, тисячу або й дві, то таке членів такої організації без обезпеобчисленнє неможливе. їх може вмер \ чення, хоча покійні члени вірно плати сього року або дуже мало або ! гили свої вкладки за свого життя.
знова й богато більше, як пересічно. Чим організація більша в число чле
Колиж не можна для малого числа нів, чим вона більше роскинепа на
вирахувати, кілько їх помре до року, просторі краю, до чим більше прото тим самим не можна вирахувати, > фесій та звань налсжуть її члени, тим
кілько має виносити вкладка на за- І ширша її основа, тим певнійша вона
безпеченнє родин померших. Словом, | стоїть, тим мепча небезпека для її
люди, що иалежуть до такої органі ї членів, тим більша їх певність, що їх
зації, не налсжуть до організації за | родини певно дістануть обіцяне побезпечуючої, але, як се кажуть Аме \ смертне.
рикапці, до організації „гембляр- J
Не треба думати, що такі маської": родина помершого члена мо \ лепькі організації не знають свого
же дістати запомогу, а може й не ді І непевного становища. Хочби загал
стане. Се буде залежати від того, членів був грубо несвідомий непев
кілько грошин є в касі організації носте своєї організації, то урядники
та кілько було смертий. Случиться такої організації добре се знають.
якась майнерська катастрофа, яка за Тему вони так горячково хапаються
одним замахом зробить кількаде- до приєднування членів. Всякий спо
сять небіщиків, або случиться неспо сіб у таких урядників добрий. Вони
дівана пошесть, і ось уже мала орга ;<чіп іяться всякого політичного вплинізація не може виплатити всіх по S зу, всякого релігійного пересуду чи
смертних для родин померших. Ко- \ фанатизму, щоби лишень на такім
ждий, що належить до такої органі ':онику наловити троха членів до
зації, належить до неї в тій надії, щ > ечоє'ї ерганізаційки. Через начіплюсе нещастє случиться не йому, а його і чаннє до справи 'Заоезпечення родин
сусідови. Ся надія, що сусід умре. } —> случай смерти таких справ, як по-
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літика, релігія, ненависть до деяких ! які розуміли вагу певности оргаодиниць, виходить тс, що головна j нізації, які хотіли належати до певної
справа організації, заоезпеченнє чле і організації, які й думали, що такої
нів, усувається на задний плян, а на організації належуть, а прецінь об
першім місци стають власне сі по манулися. І справді пізнати по орга
бічні справи. Місто дбати за те, щоби нізації, на стільки вона певна, не так
скріпляти організацію та давати чле легко. Лишень люди зі спеціяльною
нам певне забезпеченнє, така орга освітою можуть се знати на основі
нізація на першім місци дивиться своїх власних розслідів. Другі люди,
за партійними переконаннями своїх хочби навіть і добре образовані, му
членів або за точним сповнюваннєм сять покладатися в сьому на других.
релігійних обовязків. Органи таких Власне через те американські дер
організацій не вчуть лгодий, як захо- жави постаралися о закони, які при
роняти своє життя, як забезпечувати писують запомоговим організаціям
свої родини на случай нещастя, але | наймати що найменче раз у рік люяк держатися міцно якоїсь партії чи дий, спеціяльпо вишколених для роз
церкви. Такі організації відчувають, сліду фінансового стану організацій,
що вони можуть рухнути кождої j та помішувати відтак у своїх органах
хвилі, і тому вони скріпляють вір звіти з таких контроль. Сей закон
ність своїх членів до себе не через ухвалений не для секатури органі
переконуваннє їх про твердість вла зацій, але для забезпечення членів
сної організації, але через забігу- перед натяганнєм їх зі сторони не
ваннє переходови своїх членів до певних організацій, і розумна людина
другої, певної, сильної організації. не буде належати до організації, яка
Такі організації не вчуть шанувати не подає до публичного відома оревсяку сильну організацію, але вчуть чення тих знатоків, які приходять до
сліпої віри в себе та ненависти до них, прислані державним урядом.
другого. Місто скріпляти організо Така державна контроля, розгля
ваність народа, вони ширять дезор- нувши касу організації, розрахувавши,
ганізованість. Частенько вони самі як будуть умирати члени сеї орга
падуть жертвою своєї власної полі нізації та як будуть приходити гроші
тики, коли з них відриваються ще до каси організації, обрахує до
менчі орґаиізаційки, які далі собі ве кладно, чи й на стільки організація
дуть свою маленьку, дрібиичкову, потрафить сповняти свої зобовязання
супроти членів. Коли організація пі
розбиваючу роботу.
Та сказати, що першою й найго- сля всякої правдоподібносте спов
ловнійіпою основою запомогової ор нить зобовязання, то державна кон
ганізації є певність члена свого обез- троля признасть ЇЇ 97 процентів до
печення, се дуже легко. Зате чле- сконалосте. Коли вона певно спов
нови богато труднійше сказати, чи нить всі зобовязання, то контроля
його організація є власне такою ор признасть ЇЇ 100 процентів певности.
ганізацією, яка йому дає певну запо Коли організація має більше гроша,
руку, що його родина певно дістане як потреба на сповненнє всіх зобовязапомогу на случай його смерти. зань, то державна контроля при
В непевних організаціях, які побан- знасть її більше, як сто процентів певкротували підчас недавної пошести | ности. Колиж вона не дає гарантії,
інфлюенци, було теж богато членів, і що вона зможе сповнити свої зобо-
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вязання, то державна контроля дасть
її степень певности, богато нижчий
від 100 процентів, і покаже, що вона
має зробити, щоби стати певною,
виплатною організацією.
Як представляється Український
Народний Союз під зглядом пев
ности?
Український Народний Союз є
найбільшою українською запомоговою організацією. Він має тільки
членів, що всі другі українські орга
нізації разом взяті. Він занимає
видне місце серед славяпських орга
нізацій. Своїм поважним числом чле
нів він дає гарантію, що смертель
ність серед його членів не буде силь
но вагатися. Пошесть інфлюенци по
казала його велику стійність, бо коли
другі організації мусіли заводити
спеціяльні оплати, а ще инчі навіть
мимо сього не могли сповнити всіх
своїх зобовязань, то Український На
родний Союз не потребував навіть
підносити вкладок. Він міг оплатити
збільшені видатки звичайними, біжучими, вкладками. Се все лишень зав
дяки тому, що він є великою орга
нізацією.
Мимо сього, що надзвичайні ви
датки через пошесть падали на касу

Українського Народного Союза, ся
каса показує постійний зріст, і нині
вона є півтора разів більша, як каси
всіх инчих українських запомогових
організацій разом узяті. Державні
контролі, що приходять до канце
лярії Українського Народного Союза
що найменче раз до року, за кождим
разом стверджують сильну фінансову
стійність сеї організації. При послідній державній оцінці виплатности
державна' влада признала Україн
ському Народному Союзови 106 про
центів виплатности. Сим державний
уряд признав Український Народний
Союз організацією, побудованою на
твердій, непохитній основі.
Члени Українського Народного
Союза знають про фінансову та чи
сельну силу своєї організації. Вони
знають про се й вживають сеї сили
яко головного аргументу при орга
нізований» нових членів до Україн
ського Народного Союза. Ся свідо
мість і відданість членів Україн
ського Народного Союза є дальшою
запорукою могутности сеї органі
зації, — і хто знає, чи найсильнійшою.
Бо відай немає такої сильної
підпори для запомогової організації,
як глибоке переконаннє її членів про
її потребу, справність і певність.
=:
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ЩО КОЖДИЙ ЧЛЕН ПОВИНЕН ЗНАТИ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ
Американський учений В. Томас в своїй праці про польських селян
подає лист польської дівчини зі старого краю, котра радить свому братови в Америці приступити до „звйонзку", бо він певно працює при ро
боті, небезпечній для людського життя. Дівчина думала, що приступленнє до „звйонзку" захороняє перед смертю.
Та так воно не є. Хто бере обезпеченнє на життя, той не бере чаро
дійне средство проти смерти. Він забезпечує свою родину перед втрата
ми на случай своєї смерти. Запобігти смерти неможливо. Запобігти втра
там для родини зі смерти її члена можливо. Для сеї ціли зорганізований
Український Народний Союз.
^

J

КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.

Оі.уфрій Шараварко

Омелян Рекрут

Григорій Пкпюк

РАДНІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА

Марія Мельник

Василь Гришко

Ст. Матчак

Михайло Петрівський

Анна Стадник

Др. М. Клим

Т. Михальчук

Микола Шевчуь

Омелян Ревюк,
редактор „Свободи".

о. В. Сполітакевич

Дмитро Братусь

Володимир Б. Лотоцькии,
редактор „Свободи".

ШІСНАЙЦЯТА КОНВЕНЦІЯ У. Н. СОЮЗА.

Ш

І ИНУВШИЙ, 1924 рік, остаg неться во віки памятним
роком в історії Україн
ського Народного Союза. Того ро
ку відбулася 16-а конвенція Союза,
котра записалася в історії розвитку
організації незатертими слідами.
Конвенція заздалегідь викликала
широке зацікавленнє серед загалу
членів Українського Народного Со
юза. І не диво. Прецінь всяка кон
венція лишає глибокі сліди по собі
Прецінь конвенція се вислів демокра
тичного устрою організації, дока
зом, що вона не правиться диктатор
ськими приказами з гори, але пра
виться з долу, самими членами.
Конвенція кождої організації є мі
рилом дозрілости членів та показчиком, на стільки її члени доспіли до са
моуправи своїми власними справами.
Широке зацікавленнє членів Укра
їнського Народного Союза було до
казом, що вони не хочуть бути в ній
німими членами, але хочуть брати

живу участь в ЇЇ заряді та в її будівничій праці. Засвідчили про се сотки
дописий на всякі організаційні теми,
якими члени засипали офіціяльний
орган Українського Народного Со
юза.
Про велике зацікавленнє конвен
цією свідчило теж зацікавленнє ви
борами делегатів. Кандидатів на ста
новище делегатів було дуже богато,
немовби серед членів жила память
запорозької пословиці: Хто гетьма
ном не хоче бути, той не козак. Та
мимо великого числа кандидатів на
делєґатство, вибори делегатів на за
гал відбулися незвичайно законно,
та спокійно. Не було тих скандаль
них обманів та грубих лайок, які ча
стенько трафляються по других ор
ганізаціях. Коли конвенція присту
пила до верифікації спірних манда
тів, вона просто не мала роботи,
і могла сейчас приступати до нарад.
Конвенція була також підготована
як слід зі сторони уступаючого уря
ду Українського Народного Союза.
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Щоби облекшити делегатам, а й чле- ( цілий час конвенції. Конвенція сейчас
нам, можливість орієнтуватися в скла рішила радити кождого дня від го
дних справах організації, уступаю дини 8. до 6. вечером, з одногодинчий головний уряд Українського На ною перервою на обід, чого й при
родного Союза постарався о виданнє держувалася зі строгостю через всі
свого звіту друком; слухаючи звітів дні нарад.
урядників, делегати могли скоро роз
глянутися в масі матеріялу та порів
Звіти й дебати над звітами.
нювати звіти одного урядника зі зві
Головну частину нарад, як зви
том другого. Кромі сього уступаючий
виконавчий комітет вибрав з конвен чайно, забрали звіти уступаючих уційних проектів такі, які тішилися рядників та дискусія над сими зві
найбільшою популярностю та радили \ тами. Дискусія сейчас на вступі по
корисні для організації річи, і поста- \ казала глибоке зацікавленнє делега
рався о оречення знатоків, на стільки \ тів справами організації. Очий деле
та під якими умовами такі реформи | гатів не минула найменча подробиця.
можливі.
| Всяка- справа, яка могла бути неясна,
Офіціяльний орган Українського сейчас була витягнена та освітлена.
Народного Союза через кілька тижнів Делегати показували й добре ознадо конвенції розглядав у ряді статтий [ комленнє зі справами і добру волю.
основи обезпечення, щоби в сей спо- І На 282 делегатів (що заявилися на
сіб приготовити членів до зрілого > конвенцію з 428 голосами) най
розуміння предложених проєктодав- \ шлося лишень пару таких, які трак
цями реформ.
І тували справи організації зі своїх
Коли до сього додати ще праці позаорганізаційних, партійних чи вікомісій, шконтруючої та статутової, роісповідних, становищ, а ще менче
які покликав після статута виконав- \ було таких, які в своїх запитах та де
чий уряд Українського Народного \ батах показували не волю служити
Союза, а котрі працювали через ці- | загалови, але волю допекти урядови
лий тиждень до конвенції, перша пе або обчорнити честь учасника кон
реводячи спеціяльну конвенційну кон венції. Ріжниці в поглядах, звичайно,
тролю діловодства й діяльности уря були, але була взаїмна терпимість
ду, друга розглядаючи предложені до противних поглядів та вирозупроекти на зміну статута організації, міня для свого противника. Дискусії
то дістанемо величезну просто масу власне над звітами поодиноких уряд
приготовчої праці. Лишень зрозу ників показували, що делегати, а тим
мівши сю працю, можна буде зрозу самим певно й загал членів, добре ро
міти, як Шіснайцята Конвенція Укра зуміють, що ся критика є важною ор
їнського Народного Союза могла за ганізаційною функцією. Делегати ви
короткий час нарад рішити таку масу дно розуміли, що конвенція не на те
важних справ та приняти стільки да видає 36,000 долярів, щоби погово
рити, полаятися та роз'їхатися, але
леко йдучих постанов.
Конвенція відбулася в місті Роче- що організація видає сю поважну
суму тому, бо вона переконана, що
стері, в стейті Ню йорк.
Конвенційні наради почалися дня з сього прийде для неї велика ко
6. квітня о годин 9. рано в готели ристь. Ті делегати, які побували вже
Сенека, де й відбувалися вони через \ не раз на конвенціях Українського
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Народного Союза, підносили незви ; якого дбалі за добро організації
чайний поступ у тоні та поступованию | урядники моглі сподіватися від пред
делегатів; вони вказували на те, що ставників.
наші люди не даром перебули в аме
Справа Свободи.
риканській републиці десятки літ, ЩО
і
Виразна ріжниця поглядів зазнав.;;::! за сей час навчилися богато,
j милася підчас дискусії над напрямом
як ::равпти громадськими справами,
офіціяльного органу організації, Сво
як рядити собою демократично. Дебоди. Кількох СОЦІАЛІСТИЧНИХ та ко
легатн розуміли добре ріжницю межи
муністичних бесідників виступило з
.танк ;ю а критикою, знали, що лайка
проектом, щоби Свобода стала на
розбіівае, а здорова критика будує.
будуче під політичним злядом без
НОНІІ вживали свого права для добра
партійною газетою, але подавляюча
організації.
більшість делегатів заявилася, що
Звіти головних урядників Україн
напрям часописи повинен бути такий,
ського Народного Союза виказали
як він був досі, себто політичний,
незвичайний зріст організації за час
національного демократичного
на
їх понад-чотири-літного урядований.
прямку.
Організація надбала тисячі нових
В справі редагування
Свободи
членів, цілий ряд нових відділів, а,
ухвалено внесок статутової комісії,
що найважнійше, назбирала
собі
щоби осібну редакційну комісію скастільки гроша, що стейтові уряди ди
I еувати, а па будуче віддати її обовляться па неї як на організацію,
I вязки й права екзекутивному коміте
твердо <>сновапу,як даючу певну за
н т и Українського Народного Союза;
поруку, що всі обовязапня, які вона
\ сі урядники мають па будуче назнабере супроти своїх членів, будуть со\ чувати редакторів і співредакторів
вісн і виповнені. Організація не ди
та рішати з ними про напрям газети.
ви,!;.ся за тим, аби нахапати собі як
Найдальше йдучі ухвали відно
найбільше членів, але вона дивилася
сяться до справ тісно організаційних.
передовсім за тим, аби членьство в
Наперед пороблено кроки проти розУкраїнськім Народнім Союзі було
і бнвапня більших відділів перед консправді забезпеченнєм, себто щоби
\ в-мщією на ряд менчих, і в тій ціли
кождиїі член організації був певний,
постановлено, що па будуче лишень
що організація виплатить йому чи
ьідділи, які мати-муть що найменчс
його родині допомогу в повній обі
25 членів, будуть мати право вислати
цяні;"! висоті. Таке розуміннє органі
делегата на конвенцію організації.
зації урядниками переносилося й на
Постановлено далі, що член, котрий
делегатів, які собі розглядали кожду
і підвисшує своє посмертне, має пла
справу, яка приходила під їх наради,
тити вкладку від підвишки від часу
зі становища, на стільки дана справа
j підвишки. Майнери мають мати на
впливає па чисельну, а ще більше фібудуче рівні права до обезпечення
нагчмву силу організації. Делегати
> до висоти 2,000 долярів. Скасовано
своїми голосами дали признаннє упроцент від лінів.
ст\ паючнм урядникам за їх працю
для добра організації, при чому во Перший реальний крок для будови
тум довіря для членів виконавчого
Сиротинця У. Н. Союза.
комітету переходило звичайно одно•
Довші дебати розвелися на кон
голосно. Се було найвисше признаннє венції над справою будови Сиротин-
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•ця Українського Народного Союга.
Ся справа була вже широко обгово
рювана в органі організації нсоед
конвенцією, і ча конвенції виринуло
Ї. сім справі ряд р'жних проектів. По
довгії"; дискусії постановлено злелдішчо приняти справу створення та
кого Сиротинця та постановлено до
ручити відділам і членам збирати до
бровільні жертви на почин сеї справи.
ГІодробичний плян створення сеї ва
жної інституції має виготовити го
ловний уряд та предложити його до
затвердження загалови членів.
Обезпечення — се головна справа
запомогової організації.

> редить ще повне виробленнє пляну
І зпатоками асекураційної рахунковоі сти, ухваленнє спеціяльних плянів
\ членами та довші кампанії виясню| вання в офіціяльнім органі та через
І головну канцелярію Українського НаI родного Союза. Сі три реформи бу
дуть коштувати богато труду та гро
ша, але вони остаточно поставлять
організацію на зовсім модерну осно
ву. Вони є першими ухвалами, які
переміняють Український Народний
І Союз на запомогову організацію в
повнім значінню того слова, бо вони
•> дають членам широкий вибір у по
лісах, способах обезпечення себе й
своєї родини. Якби Шіснайцята Кон\ венція не була ухвалила нічого біль| ше, а лишень сі три нові поліси, то
\ вже тим самим вона булаби записа< лася нестертими буквами в книгу
] історії Українського Народного Со-

Як можна сподіватися, найголов
нішим ухвали відносилися до самого
обе.чпечення членів. Попри справи Си
ротинця Українського Народного Со
юз:; се була справа, яка займала най > юза.
більше увагу передконвенційних нро- \
Дискусії та ухвали сих нових поєктодавців.
\ ліс задокументували загальний бізДля молодечих членів Україн > несовиї'і характер дебат Шіспапцятої
ського Народного Союза заведено \ Конвенції. Делегати сими ухвалами
кроу.і дотеперішної кляси, в котрііі ! показали, що хоча на конвенції запоплатиться по 25 центів у місяць, ще > могової організації можуть і повинні
одну клясу, в котрій платиться по попадати справи політичні, націо
50 центів у місяць. Для дозрілих чле нальні, видавничі, освітні, та все таки
нів заведено аж три нові способи головною справою, хребетним стов
обезпечення, а саме: так звану 20-літ- пом, запомогової організації має
ну життєву полісу на суму від одної бути обезпеченнє вдів і сиріт. Бизнедо трох тисяч долярів; старо-вікову і совий настрій проявився й тоді, коли
полісу, котрої посідач перестане пла конвенція припоручила новому урятити по осягненню 70-ого року, але \ дови виробити новий, дешевший
на дальше буде мати право до по спосіб відбування конвенції орґанісмертного; та 20-літну посмертну по I зації, та коли вона подавляючими
лісу, котрої посідач буде платити че голосами вибрала до нового уряду
рез 20 літ членьства, а котрий все Українського Народного Союза перетаки буде мати право до посмерт > довсім тих членів старого уряду, ко
ного. Отсі три поліси, відомо, зла трі найбільше причинилися до збуджені на взір асекураційних підпри ] доваиня організації та котрі не боємств та більше поступових запомо- } яться бути піонірами нових корисних
гових організацій других народів. реформ Українського Народного СоПе?-;на річ, введеннє їх в життя попе- I юза.
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Від ухвал до їх виконання.
Отсей короткий і побіжний пере
гляд праць Шіснайцятої Головної
Конвенції Українського Народного
Союза вистарчає, щоби показати,
який великий поступ уперед зробила
організація на отсій конвенції. Істо
рія подібних організацій у других на
родів показує, що другі організації
ледво рішаються зробити на одній
конвенції один такий крок, яких наша
конвенція зробила кілька. Зробити
се вона могла лишень завдяки гли
бокому розумінню
організаційних
справ серед членьства організації,
завдяки всесторонному приготованчю до конвенції та повазі самих на
рад. Всі чинники: делегати, урядники,
канцелярія, орґан, конвенція склалися
на те, щоби зробити Шіснайцяту Кон
венцію Українського Народного Со
юза новим етапом його поступу.
Та всеж таки закривати не треба,
що конвенція лишень зазначує бу
дучу дорогу організації, напрям, по
якому має йти її розвій, та що го
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ловну роботу робиться не на кон
венції, а опісля конвенції. Доперва
по конвенції покажеться, чи ухвали
конвенції є пустою мрією делегатів,
чи твердою волею зорганізованої,
карної армії членів. Як розумні ухва
ли конвенції можливі лишень при належитій спільній підготовчій праці
членів, делегатів і урядників, так са
мо й переведеннє ухвал у життя мо
жливе лишень при спільній згідній
праці членів та уряду. Один чинник
без другого нічого не зробить; уряд
без членів се голова без тіла, члени
без уряду се тіло без голови. Ли
шень разом вони становлять живуче,
діяльне тіло. Лишень разом вони мо
жуть працювати, будувати далі ту
славну організацію, яку їм передала
Шіснайцята Головна Конвенція.
Український Народний Союз, ди
влячися на характер нарад і праці
Шіснайцятої Конвенції, дивиться з
повною надією в будучність. Він
знає, що його члени покажуться та
кими сильними в ділі, як вони пока
залися сильними в нарадах.
"^V

ЩО КОЖДИЙ ЧЛЕН ПОВИНЕН ЗНАТИ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ
ЧИЄЮ ВЛАСНОСТЮ Є УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ?
Український Народний Союз се не бизнесове підприємство, на яке
складають гроші приватні підприємці та яке остає приватною власностю жмінки капіталістів, хочби в ньому працювали сотки тисяч робіт
ників. Український Народний Союза складається зі самих членів, які всі
разом зобовязуготься помагати собі взаїмно на случай каліцтва, недуги,
а передовсім смерти. Капітал Українського Народного Союза склада
ється лишень з тих гроший, які зложили члени Союза. Урядники Укра
їнського Народ. Союза мають такі права, як другі члени; їх встановляють
члени для ведення організації. Український Народний Союз не належить
ні до приватних капіталістів, ні до урядників Українського Народного
Союза. Український Народний Союз належить до всіх членів Україн
ського Народного Союза. Кождий член Українського Народного Союза
з другими членами є співластителем Українського Народного Союза.
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НОВІ РОДИ ОБЕЗПЕЧЕННЯ В У. Н. СОЮЗІ.
ЩШ\ РҐАНІЗАЦІЯ Укр. Народного
'ШІШі
Союза була висловом глиІй^^гяі
бокої відчутої потреби ук
раїнських іміґрантів в Америці. Укра
їнський селянин, котрий з отвертих
піль України попав в американські
фабрики й копальні, мусів добачити,
що його життя є в вічній небезпеці.
Він на власні очи бачив випадки по
фабриках і копальнях, і бачив страшні
наслідки таких випадків для родини
нещасного робітника. Вид безпоміч
них вдів та беззахистних сиріт, поки
нених на волю судьби, як лупина на
бурливий океан, мусіли колоти його
в очи, мусіли заставляти його заду
матися над долею своєї та своїх найблизчих, та пошукати за якимсь спо
собом заратунку. Я к забезпечити
своїх найдорозчих? Як дати допо
могу своїй жінці та своїм дітям на
случай якогось нещастя для себе? —
отеє були питання, які так довго
оберталися в голові українського іміґранта, поки він не додумався до
того, до чого вже перед ним доду
малися старші іміґранти других на
родів, доки він не переконався, що
українському іміґрантови в Америці
треба організації, якої нема в старім
краю, організації забезпечуючої вдо

ви й сироти на случай смерти батька-хлібодавця. З того переконання
виросла перша українська запомогова
організація, котра нині носить назву
Український Народний Союз.
Так само, як основаннє Україн
ського Народного Союза є висловом
потреби забезпечення вдів і сиріт на
случай нещастя для головного кормителя сім'ї, так знова історія Укра
їнського Народного Союза се шуканнє за найкращими способами за
безпечення. Спершу Український На
родний Союз (тоді ще Руський На
родний Союз) був немовби місцевим
товариством, але члени скоро поба
чили, що місцеве товариство не дає
гіалежитого обезпечення та що чим
більше товариство, чим ширше роскинекі члени, тим менча небезпека
для товариства, тим краще забезпе
чені члени. Під упливом сього пере
конання переміняється наша орга
нізація на союз товариств.
Спершу обезпеченнє
виносило
всего 400 долярів; зі зростом числа
членів та відділів члени побачили, що
їх організація може без небезпеки
зобовязатися давати більше обезпе
ченнє; посмертне підноситься на 500
долярів, відтак на 600 долярів, на-
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копець на 1,000 долярів. Сталося се і маєткового стану, але він міг ви
аж на Девятій Головній Конвенції брати лишень один рід обезпечення,
Е Скрентоні в 1906. році, коли органі який полягав на плаченню одностай
зація мала 12 літ існовання.
ної рівної вкладки від приступлення
Великий крок уперед зробила від до смерти. Певність обезпечення бутак Тринайцята Головна Конвенція, | лі. без сумніву великим кроком упе
що відбулася в Бофало в 1914. році. ред, але не послідним кроком. УкраСоюз назрів уже на стільки, що він < інський іміґрант не міг не добачити
уже зрозумів, що головною річчю деяких трудностий з такого обезпев обезпеченню є певність. Богато | чення. Се гарно, — думав він, - - що
значить, що організація обіцює, але і я маю обезпечення та певний, що
ще більше, чи вона певно додержить моя родина дістане обезпечення по
своєї обіцянки. Державні уряди звер моїй смерти, якщо я буду платити до
нули увагу урядови Союза, що орга самої смерти; але що станеться з мо
нізація оперта на таких низьких єю родиною, якби я так перестав
вкладках та на такім невідповіднім платити? Се добре, що я нині плачу
способі їх збирання,що колись вона < доляра, чи два, чи три, на моє по
мусить станути перед небезпекою; смертне; — може й пять долярів не
як не тепер, то в четвер, система роз > булоби за богато тепер; — але що
мету мусить довести до руїни Союза, буде зі мною, як я постаріюся, та не
як ся система довела вже до руїни буду могти стільки заробляти? Чи
богато других подібних організацій. не може трафитися зі мною таке, що
Під напором стейтових урядів прихо- я не буду могти платити вкладок,
дилося Союзови переводити реформу які обіцяв платити до організації,
ллачення вкладок з неналежито ще | від яких 'залежить посмертне для
підготованими
членами.
Закинено І моєї родини? Чи не можнаби прирозмети, а на місце їх заведено рівні | думати такого обезпечення, щоби сій
вкладки після віку, які дають орга < недостачі запобігти? Як колись житнізації й членам певність, що кожда | те імігранта висувало потребу забезобіцянка організації супроти кождого \ печення родини на случай нещастя
члена буде пайсовіснійше сповнена, \ в фабриці або копальні, як колись
бо в касі ніколи не буде бракувати > се саме життє висувало потребу висгроша. Серед невдоволення богато \ шого обезпечення, як відтак се саме
старших членів Союз дістав модерну життє висувало потребу певности
певну основу, яка зробила його справ- сего обезпечення, так тепер само
дішною обезпечуючою організацією, життя імігранта висувало потребу т е
себто організацією, яка певно дасть дальшого удосконалення обезпечення,
свому членови те, що вона йому за а саме заведення такого обезпечення,
його точно плачені вкладки обіцяла. яке дозвалялоби членови організації
На тій самій конвенції дано чле платити вкладки так довго, поки він
нам до вибору право обезпечува- < у силі віку, а звільнялоби його від
тися на 100, 250, 500, 750, 1,000, 1,500 | плачення вкладок на старий вік, коли
та 2,000 долярів. Та се був лишень | він з трудом буде заробляти на са
вибір щодо суми обезпечення, а не мий прожиток.
вибір межи родами обезпечення. Він
Український іміґрант уже розви
міг вибирати собі суму обезпечення, нувся в Амерлці на стільки, іці він
яка підходила до його вподоби та ^пає, шо гака н-.,вина, така ЇЇОЛЄКЬІД
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не може прийти йому за дурно, та і вкладок нд старість.
що він мусить молодим платити за S
Само собою розуміється, що кожте, що його звільнять від вкладки на дий член, котрий захоче вибрати собі
старші роки. Однак він є готовий по таке обезпеченнє, буде міг рівночасно
носити більші тягарі в молодшім віці, вибрати собі суму обезпечення, допоки він їх поносити може своїми ( гідну для нього. Так як в звичайнім
дужими сипами. Він готов платити обезпеченню, яке досі існувало в
висшу вкладку, коби лишень за се Українськім Народнім Союзі, а в
міг бути звільнений від вкладок на | якім член платить вкладку до смерти,
старість, а мимо сього його родина і є сім кляс після висоти суми обезпене тратила права до посмертного на \ чення, подібно в сьому новому роді
случай його смерти.
\ обезпечення буде шість кляс після
Шіснайцята Головна Конвенція J висоти посмертного, на яке обезпеУкраїнського Народного Союза, що чений запишеться. Се дасть можли
відбулася в квітни 1925. року, власне вість кождому вибрати собі суму підоконала сього діла, що пішла на ! еля своїх приходів. Богато певно бустрічу сим домаганням членів та ста j де таких, які на звичайне обезпералася вдоволити сю нову потребу | ченнє плачене аж до смерти, пристуукраїнських іміґрантів. Вона завела j палиби до висшої кляси, але на до
наперед такий рід обезпеченя, що розче обезпеченнє, платне до 70-ого
член організації буде платити вклад року життя, запишуться на менчу
ки, доки не осягне 70-ого року свого | суму обезпечення; приміром, місто
життя, а опісля перестане платити j записуватися на 2,000 долярів та плавкладки, а мимо сього його родина > тити до смерти, мігби записатися на
по його смерти, колиб ся смерть не | 1,500 долярів і платити лишень до
прийшла, дістане повне посмертне, і 70-ого року життя.
на котре член записався і на котре
Отеє є одна нова поліса,, яку завін платив вкладки до 70-ого року \ провадила Шіснайцята Головна Консвого життя. При такій системі пла- ! венція Українського Народного Сочення організація тратить усі ті вклад > юза. Та ся конвенція завела й другі
ки, які заплатилиби ті всі члени, які < поліси, які дають другі догоди імідосягнули би 7С-ого року життя, від | грантови. Друга поліса така, що член
сього віку до смерти. Очевидна річ, і буде платити не до смерти, ані до
організація сього втратити не може, | означеного року свого життя, але че
якщо вона має бути певною, якщо рез 20 літ по пристуиленню до орга
члени мають бути певними свого по нізації. Приступить, приміром, у ЗС-ім
смертного. Тому організація мусить році життя на сей рід обезпечення,
піднести дещо вкладку такому чле- то буде платити до 50-ого року життя
нови, який хоче платити свої вклад і тоді перестане та не буде платити.
ки лишень до 7С-ого року життя. Хочби опісля не платив до смерти
Обезпеченнє такого члена буде дещо й ЗО літ, то мимо сього його посмер
дорозче від обезпечення другого чле тне буде ждати готове для нього,
на, котрий зобовязується платити і його рідня дістане сейчас по його
вкладки до самої смерти, однак за смерти повну суму, на котру покій
сю надвишку вкладки в його роки ний був записався.
молодости та сили віку він дістане
Річ ясна, що сей рід обезпечення
ту вигоду, що він буде звільнений від організацію коштує ще дорозче, бо
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чоловік, котрий зобовязується пла J до 70-ого року життя, чи платить він
тити лишень через 20 літ, може поз \ через 20 літ, в кождому случаю його
бавити організацію вкладок через \ обезпеченнє се посмертне, се запокількадесять літ. Втрати організації | мога для його родини на случай його
при такім обезпеченню богато більші, смерти. Таке обезпеченє сповняє веяк втрати організації при попереднім \ лику завдачу, і вдоволяє воно міліобезпеченню, лиш що обговоренім. > они людий. Однак, є знова люди,
Тому, зовсім ясно, такий член, що і яким не такого обезпечення треба.
приступає на таке обезпеченнє му J Є люди, які не мають рідні, які не
сить платити більше, як член, що | мають осіб, зданих на їх удержаннє,
приступає на обезпеченнє, платне які не можуть лишити по собі ні
аж до 70-ого року життя.
вдів ні сиріт. Є люди, які з одного
боку
нікого не удержують, а з друДогода з такого обезпечення по
j
того
боку
не можуть сподіватися на
дібна до догоди з попередного, ли
шень що тут член буде платити ще 1 старість піддержки від нікого. Покоротший час, бо всего 20 літ. Недо ! смертне для таких людий се тільки,
года, відома, збільшена вкладка, або | що сліпому кольори. Не то, що вони
як сс кажуть, подорожіння обезпе > обезпечення не потребувалиб. Вони
чення. Однак, і в сьому роді обез- потребують обезпечення, але не обез
печеня будуть ріжні кляси, і член печення на случай смерти. їм треба
буде могти записатися на полісу, певної суми на прожиток на старші
платну через 20 літ, на суму, догідну роки.
для його маєткового стану. І тут він
Правда, вони моглиби складати
теж буде могти добирати собі клясу, собі таку суму через банк або касу
догідну для себе, і місто брати по і ощадности, але такі способи обез
лісу обезпечення на висшу суму, але печення не для чсіх добрі, бо зда
платну до 70-ого року, буде могти ви ється навіть пересічна людина має
брати собі обезпеченнє на троха низ- за мало сили волі, щоби постійно
чу суму, але платне лишень через 20 відкладати ощадности місяць за мі
літ.
сяцем, рік за роком, поки назбира
Наконець, Шіснайцята Головна ється потрібна сума. Зовсім інакше
Конвенція Українського Народного складається гроші, коли людина при
Союза завела ще одну нову полісу, ступає до організації та зобовязутут уже зовсім відмінну від поперед- \ ється платити кождого місяця певну
них. Як бачимо, всі попередні поліси і вкладку. Тут уже людина не під
мають на ціли дати забезпеченнє ро дається так покусам ужити свою мі
дині обезпеченого. У них обезпечений сячну ощадність на сю або онту при •
платить вкладки, але користає з його дабашку. Тут він уже немовби „муобезпечення не він самий, а його і сів", се значить, честь заставляє його
рідня, котру він удержує. Чи запи і виконати точно своє зобовязаннє.
шеться він на просту полісу, платну Він стидається людий, своїх товаридо самої смерти, як се бувало досі, > шів, і для доброго людського ока,
чи запишеться він на одну з двох і для добра своєї слави, твердо стоїть
нових родів обезпечення, всеж обез | при своїм данім слові. Належаннє до
печення не виплачується, поки член | запомогової організації се до певного
не вмре. Чи платить він через ціле > степення ощаджуваннє гроша, але
своє життє до смерти, чи платить він ! ощаджуваннє, хоч куди краще від
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складаннє гроша в банк або щадницю. Асекурація се лишень приміненнє ощадности до потреб забез
печення родини на випадок смерти.
Колиж так, то чомуб не примінити
його до потреб забезпечення самого
чоловіка на старість?
Ось звідки виросла думка ще
одного рода обезпечення, після яко
го член вступає до організації та
зобовязується платити вкладки до
організації, а за те організація зобо
вязується виплатити ще йому за його
таки житя певну вибрану ним су
му, або посмертне родині на случай,
якби він помер до часу. Власне сей
рід обезпечення запроваджувати ста
ли найбільше поступові запомові ор
ганізації, а зі всіх славянських орга
нізацій Український Народний Союз
був першою організацією, яка за
вела се для своїх членів. Заведено сю
новину на Шіснайцятій Головній Кон
венції в Рочестері. Делегати сеї кон
венції ухвалили ввести се нове обезпеченнє з тим, що члени мають діста
вати обезпеченнє по 20 роках прина
лежностей до організації, або сю саму
суму яко посмертне на случай смерти
перед упливом 20 літ, та припоручили головному урядови поробити
відповідні кроки до ведення сеї но
вини в життя.
На основі сеї постанови член, який
запишеться на сей рід обезпечення,
буде мати право до обезпечення за
свого життя, по 20 роках приналеж
носте до організації, а його родина
до сеї самої суми на випадок смерти
члена перед упливом 20 літ. Тягарі
з сього обезпечення для організації
великі, більші навіть, як кошти обез
печення на посмертне з 20-літним
плаченнєм вкладки, бо виплачуючи
обезпеченнє членови за його життя,
місто виплачувати посмертне його
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родині, організація тратить відразу
процент від тої суми, які нарослиб
організації, колиб гроші лишилися
в касі до смерти члена. Кромі сього
організація мусить сейчас видати
обезпечену суму. З сього виходить,
що сей рід обезпечення найдорозчий
з усіх, що він дорозчий навіть від
обезпеченя на посмертне з плачен
нєм вкладок через 20 літ.
Однак, і тут будуть ріжні кляси,
після висоти суми, яку член захоче
дістати по 20 роках свого членьства.
І тут він буде могти достроїти своє
обезпеченнє до своєї кишені, і тут він
буде могти брати таке обезпеченнє
на менчу суму, місто брати другий
рід обезпечення на троха висшу суму.
Всі сі нові роди обезпечення ви
магають довшого оброблення. Треба
наперед, щоби знатоки асекураційної
рахунковости вирахували докладно,
кілько мається платити за кождий
рід обезпечення. Справа се складна,
бо висота вкладки буде залежати
наперед від роду обезпечення, себто
чи член схоче платити до смерти,
чи лишень до певного часу, чи він
схоче платити до 70-ого року життя,
чи через 20 літ, чи може захоче ді
стати обезпеченнє самий за свого
життя; далі в кождім роді обезпе
чення висота вкладки буде залежати
від висоти суми обезпечення, — від
висшої суми, ясно, припаде висша
вкладка; далі від віку приступлення
члена, бо чим старша людина віком,
тим більша небезпека її смерти; наконець від того, як член захоче пла
тити, чи річно, піврічно, квартально,
чи місячно.
Весь сей матеріял, предложений
знатоками асекураційної рахунково
сти, треба предложити членам, і то
треба предложити так, щоби члени
зрозуміли свої обовязки й свої права,
З
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а відділові урядники з р о з у м і л и
ускладене й розгалужене діловод
ство, получене з новинами, заведе
ними Шіснайцятою Головною Кон
венцією. З сього ясно, чому новостий
не можна сейчас впровадити в життя.
На дорозі до їх переведення нема
вже ніяких правних перешкод, але
є ще перешкоди так званої технічної
натири, себто звичайні трудности,
получені з переведенннєм нового, а
складного діла. До переведення їх
в життя треба богато праці зі сто
рони урядників у головній канцеля

рії та по відділах організації, та бо
гато доброї волі та уваги зі сторони
загалу членів. З неналежито підгото
ваними відділовими урядниками й
нетерпиливими членами справа моглаби легко скінчитися невдачою.
Однак, Український Народний Союз
гордиться найкраще організаційно
підготованими членами, і тому він
спокійно дивиться в будучнієть, пев
ний, що він буде тішитися «а нових
полях обезпечення таким самим поводженнєм, яким він тішиться на
давних.
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ІДО КОЖДИЙ ЧЛЕН ПОВИНЕН ЗНАТИ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ
ХТО ПРАВИТЬ УКРАЇНСЬКИМ НАРОДНИМ СОЮЗОМ.
Український Народний Союз належить до всіх членів Українського
Народного Союза, і тому правиться всіми членами Українського Народ
ного Союза.
Нові закони для правління Українського Народного Союза( поста
новляють представники членів, вибрані рівними голосами по відділах
Українського Народного Союза, та зібрані в головне законодатне тіло
Українського Народного Союза, що зветься головною конвенцією Укра
їнського Народного Союза.
Закони та постанови конвенцій Українського Народного Союза вво
дять в життя та виконують урядники Українського Народного Союза,
вибрані головною конвенцією Українського Народного Союза. Головна
конвенція рішає, чи урядники виконували закони Українського Народ
ного Союза.
Український Народний Союз се демократична організація, в якій
управа належить до загалу членів, а справи рішаються так, як заявиться
більшість членів Українського Народного Союза.
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ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ.

t
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА,
ПОМЕРШІ В ЧАСІ ВІД 1-го ВЕРЕСНЯ 1924 Р. ДО 31-го СЕРПНЯ 1925 Р.
Кундрій Іван, відділ 1., родився в селі Єґреш, повіт Земплин, Підкарпатська Україна,
вступив до Українського Народного Союза 29. падолиста 1903 p., помер 29-го січня
1925 р. проживши 53 літ.
Хорощак Семен, в. 1., род. Богуша, Грибів, Галичина, вст. 1. вересня 1896. f 20. лютого
1925. проживши 56 літ.
Шляхтич Пахомій, в. 1., род. Фльоринка, Грибів, Галичина, вст. 29. падолиста 1903.
f 10. марта 1925. проживши 44 літ.
Кручкович Гнат, в. 7., род. Родинка, Ліско, Галичина, вст. 29. падолиста 1901. у 28. ве
ресня 1924. проживши 49 літ.
Офча Франко, в. 7., род. Ядлова, Пільзно, Галичина, вст. 13. жовтня 1903. у 25. жовтна 1924. проживши 56 літ
Цьвйонкала Антін, в. 7., род. Гецилки дольні, Ліско, Галичина, вст. ЗО. вересня 1922.
у 27. лютого 1925. проживши 39 літ.
Нарадко Катерина, в. 9., род. Сливинця, Дубєцко, Перемишль, Галичина, вст. ЗО. квітня
1923. і 14. мая 1925. проживши 30 літ.
Лагуна Антін, в. 9., род. Вяжовниця, Ярослав, Галичина, вст. ЗО. червня 1916. у 8. чер
вня 1925. проживши 44 літ.
Петришин Андрій, в. 12., род. Смереківці, Горлиці, Галичина, вст. 31. жовтня 1922.
. f 13. марта 1925. проживши; 35 літ.
Трембач Олекса, в. 12., ур. Лося, Горлиці, Галичина, вст. ЗО. червня 1909 р. ї 15. серпня
1925. проживши 43 літ.
Спяк Ілько, в. 13., род. Луг, Горлиці, Галичина, вст. ЗО. червня 1914. у 21. падолиста
1924. проживши 40 літ.
Гронер йосиф, в. 14., род. Снятин, Галичина, вст. 28. лютого 1922. f 5. липня 1925. про
живши 39 літ.
Дзядик Марія, в. 18., род. Солотвина, Богородчани, Галичина, вст. 28. лютого 1919.
f 10. марта 1925. проживши 40 літ.
Ґавчик Анна, в. 18., род. Понкна, Горлиці, Галичина, вст. 29. вересня 1913. t 10. ве
ресня 1924. проживши 46.
Чолій Стефан, в. 20., род. Негівці, Львів, Галичина, вст. 31. грудня 1924. у 14. січня
1925. проживши 42 літ.
Городницький Семко, в. 20., род. Іванівка, Скалат, Галичина, вст. 31. липня 1918. f ЗО.
січня 1925. проживши 40 літ.
Андрейко Дмитро, в. 25., род. Романівка, Теребовля, Галичина, вст. 27. падолиста 1908.
f 4. лютого 1925. проживши, 55 літ.
Гориняк Григорій, в. 27., род. Огладів, Радехів, Галичина, вст. 29. лютого 1924. у 2. сер
пня 1925. проживши 43 літ.
Соха Антін, в. 28., род. Червона воля, Ярослав, Галичина, вст. 31. жовтня 1923. t 23. груд
ня 1924. проживши 32 літ.
Чарний Іван, в. 28., род. Горопаш, Гідмеда, Прикарпатська Україна, вст. 29. падолиста
1916. f 28. марта 1925. проживши 27 літ.
Похно Василь, в. 28., род. Лаляво, Бурецько, Прикарпатська Україна, вст. 31. грудня
1921. f 10. червня 1925. проживши 34 літ.
Сторошка Тимко, в. 29., род. Завадка рим., Сянок, Галичина, вст. 15. лютого 1900. у 3.
марта 1925. проживши 66 літ.
Блищак Василь, від. 29., род. Радоцина, Сянік, Галичина, вст. 7. липня 1899. у 11. марта
1925. проживши 60 літ.
Вдовяк Дмитро, в. ЗО., род. Дудинці, Сянік, Галичина, вст. 31. січня 1919. у 7. грудня
1924. проживши 46 літ.
Омахель Кароль, в. 32., род. Кучирів малий, Чернівці, Буковина, вст. ЗО грудня 1916.
у 19. лютого 1925. проживши 40 літ.
Зазуля Іван, в. 38., род. Вислочок, Сянік, Галичина, вст. 13. червня 1900. у в серпні
1925. проживши 67 літ.
Ревеґа Пазя, в. 42., род. Городок, Ліско, Галичина, вст. ЗО. квітня 1921. у 6. жовтня
1924. проживши ЗО літ.

Пайончек Тома, в. 42., род. Пшевульки, Жовква, Галичина, вст. 31. серпня 1921.
f 3. січня 1925. проживши 44 літ.
Зелик Михайло, в. 43., род. Богла, Перемишль, Галичина, вст. ЗО. падолиста 1915. f 13.
січня 1925. проживши 41 літ.
Михалечко М. Мирон, в. 45., род. Борислав, Дрогобич, Галичина, вст. 31. грудня 1924.
j- 29. марта 1925. проживши 18 літ.
Тиняк Михайло, в. 45., род. Руське село, Перемишль, Галичина, вст. 31. липня 1913.
у 2. серпня 1925. проживши 44 літ.
, _
Венгринович Юрій, в. 59., род. Ганівці, Рогатин, Галичина, вст. 31. мая 1923. у 16. марта
1925. проживши 52 літ.
.
Панько Михайло, в. 62., род. Веремін, Ліско, Галичина, вст. ЗО. червня 1916. f І. січня
1925. проживши 47 літ.
Баранович йосиф, в. 63., род. Яслиска, Сянік, Галичина, вст. 28. лютого 1920. f 8. груд
ня 1924. проживши 47 літ.
Юрків Дмитро, в. 63., род. Голодівці, Рудки, Галичина, вст. 31. грудня 1921. f 5. липня
1925. проживши 36 літ.
Мартинів Матвій, в. 69., род. Побереж, Жидачів, Галичина, вст. 28. жовтня 1905. у ЗО.
жовтня 1924. проживши 62 літ.
Корпан Марія, в. 69., род. Підгайці, Галичина, вст. 17. лютого 1902. f 16 квітня 1925.
Проживши 62 літ.
Чуправський Петро, в. 70., род. Сільце, Підгайці, Галичина, вст. 28. падолиста 1914.
-j- 8. вересня 1924. проживши 44 літ.
Хомінський Еміліян, в. 70., род. Угнів, Рава Руська, Галичина, вст. 28. грудня 1910.
у 12. марта 1925. проживши 54 літ.
Горбаль Ілько, в. 75., род. Глібовичі великі, Бібрка, Галичина, вст. ЗО. грудня 1908.
у 6. марта 1925. проживши 60 літ.
Слупецький Остап, в. 75., род. Гусятичі, Стрий, Галичину, вст. 31. січня 1921. у 17. лю
того 1925. проживши 55 літ.
Катеринюк Олекса, в. 76., род. Вербова, Підгайці, Галичина, вст. 24. січня 1912. у 10. па
долиста 1924. проживши 38 літ.
Стахняк Марта, в. 77., род. Торки, Перемишль .Галичина, вст. 29. падолиста 1924. у 5.
серпня 1925. проживши 33 літ.
Ковалевська Вікторія, в. 78., род. Голопушна, Новий Торг, Галичина, вст. 31. січня
1917. f 4. жовтня 1924. проживши 53 літ.
Бурик Михайло, в. 78., род. Шемушова, Сянік, Галичина, вст. ЗО. падолиста 1915. t 18.
грудня 1924. проживши 35 літ.
Сьвідерський Стефан, в. 81., род. Романове село, Збараж, Галичина, вст. 31. липня 1916.
у 8. падолиста 1924. проживши 35 літ.
Валага Іван, в. 81., род. аЗрваниця, Підгайці, Галичина, вст. ЗО. падолиста 1915. f 26.
грудня 1924. проживши 49 літ.
Новомлинський Іван, в. 85., род. Просівці, Збараж, Галичина, вст. 31. марта 1919. t 11.
марта 1925. проживши 30 літ.
Макарик Стефан, в. 85., род. Глудно, Березів, Галичина, вст. 31. марта 1921. у 9. мая
1925. проживши 25 літ.
Іванина Андрій, в. 86., род. Волька мазовецька, Рава Руська, Галичина, вст. 31. мая
1923. f 7. марта 1925. проживши 42 літ.
Мандзюк Едвард, в. 94., род. Кливінці, Гусятин, Галичина, вст. 28. лютого 1925. f 16.
червня 1925. проживши 28. літ.
Вовчак Григорій, в. 96., род. Люшнів, Броди, Галичина, вст. 31. жовтня 1912. f в серпні
1925. проживши 47 літ.
Яцишак Адам, в. 97., род. Росока вед., Новий Санч, Галичина, вст. 28. грудня 1900.
у 26. падолиста 1924. проживши 46 літ.
Судима Микола, в. 98., род. Криве, Ска.тат, Галичина, вст. 12. мая 1911. у 2. марта 1925.
проживши 42 літ.
Гевчук Григорій, в. 98., род. Городниця,. Скалат, Галичина ,вст. 31. мая 1919. f 13. мар
та 1925. проживши 39 літ.
Рудко Марія, в. 99., род. Лозова, Тернопіль, Галичина, вст. ЗО. вересня 1915. у 16. груд
ня 1924. проживши 33 літ.
Крісто Клементин, в. 100., род. Воріио, Окріт, Македонія, вст. 31. мая 1923. у 13. грудня
1924. проживши ЗО літ.
Сивка Апастазія, в. 104., род. Долиби, Бібрка .Галичина, вст. ЗО. вересня 1918. f 28. лю
того 1925. проживши 28. літ.
Пачканик Теодор, в. 104., род. Псена, Сянок, Галичина, вст. 26. марта 1912. у 22. січня
1925. прожитий 40 літ.
Сухапич Іван, в. 106., род. Новиця, Гарлиці, Галичина, вст. ЗО. квітня 1922. f 15. липня
1925. проживши 48 літ.
Ромапчак Василь, в. 106., род. Поляни, Кросно, Галичина, вст. 27. червня 1913. f 11.
серпня 1925. проживши 48 літ.
Витвицький Мирон, в. 110. род. Доброполє, Бучач, Галичина, вст. 31. січня 1925. у 29.
червня 1925. проживши 39 літ.

Прокопенко Розалія, в. 112., род. Ляшки муровані, Старий Самбір, Галичина, вст. 28.
лютого 1918. Ї ЗО. падолиста 1924. проживши ЗО літ.
Куйбіда Петро, в. 114., род. Букачівці, Рогатин, Галичина, вст. 31. липня 1917. f 11. груд
ня 1924. проживши 44 літ.
Навасилчак Марія, в. 114., род. Остров, Прикарпатська Україна, вст. 26. грудня 1909.
t 14. січня 1925. проживши 54 літ.
Ярема Петро, в 117., род. Микулинці, Тернопіль, Галичина, всі. 6. мая 1905. у 16. мир
та 1925. проживши 52 літ.
Гурляк Іван, в. 122., род. Жабіиець, Гусятип, Галичина, вст. ЗО. серпня 1919. ї 12. жовт
ня 1924. проживши 32 літ.
Коновальчик Іван, в. 127., род. Патівці зелені, Боридів, Галичина, вст. 27. лютого 1915.
ї 31. марта 1925. проживши 39 літ.
Гаталський Олекса ,в. 130., род. Цьопле, Машльовська Чауси, Росія, вст. ЗО. марта 1918.
t 7. червня 1925. проживши 38 літ.
Кунцьо Анна, в. 132., род. Вольча дільна, Старий Самбір, Галичина, вст. 31. марта 1919.
t 1. липня 1925. проживши ЗО літ.
Сорочан Григорій, в. 133., род. Збараж Галичина, вст. 2. січня 1910. і 8. лютого 1925.
проживши 56 літ.
Шумейко Теодор, в. 133., род. Бірки великі, Тернопіль, Галичина, вст. 28. лютого 1919.
| 1. квітня 1925. проживши 51 літ.
Голюк Мілька, в. 140., род. Туря, Старий Самбір, Галичина, вст. 28. лютого 1919. у 7.
серпня 1925. проживши 54 літ.
Кмита Максим, в. 143., род. Білий Камінь, Золочів, Галичина, вст. 31. серпня 1918.
t 14. липня 1925. проживши 38 літ.
Федун Іван, в. 144., род. Жеребки Королівські, Скалат, Галичина, вст. 28. лютого 1918.
t 25. мая 1925. проживши 50 літ.
Мороз Катерина, в. 151., род. Червона Воля, Ярослав, Галичина, вст. 31. серпня 1917.
-j- 14. квітня 1925. проживши ЗО літ.
Демків Юліян, в. 152., род. Посада Ліська, Ліско, Галичина, вст. ЗО. жовтня 1919. у 13.
червня 1925. проживши 44 літ.
Мельник Анна, в. 155., род. Дудинці, Сянік, Галичина, вст. 31. мая 1923. у 27. мая 1925.
проживши 39 літ.
Новак Юстина, в. 156., род. Березівці, Ліско, Галичина, вст. 31. грудня 1923. у 18. па
долиста 1924. проживши ЗО літ.
Ремез Іван, в. 159., род. Букачівці, Рогатин, Галичина, вст. 28. лютого 1923. у 24. чер
вня 1925. проживши 32" літ.
Ставничий Андрій, в. 160., род. Долнби, Бібрка, Галичина, вст. 18. мая 1907. t 30. чер
вня 1925. проживши 60 літ.
їжак Михайло, від. 169., род. Бетевка нижна, Турка, Галичина, вст. 31. мая 1924. у 26.
серпня 1924. проживши 37 літ.
Лема Іван, від. 170., род. Виспа, Рогатин, Галичина, вст. 28. лютого 1912. Ї 29. грудня
1924. проживши 45 літ.
Сідлярчук Дмитро, від. 177. род. Снятииі Галичина, вст. 31. мая 1924. у 15. червня 1925.
проживши 33 літ.
Парубій Анна, від. 193., род. Ясло, Галичина, вст. 28. лютого 1919. у 2. марта 1925. про
живши 41 літ.
Дранута Гнат, від. 193., род. Рїздвяни, Рогатин, Галичина, вст. 28. лютого 1919. Ї 4.
серпня 1925. проживши 54 літ.
Береза Михайло, від. 197., род. Рогізно, Самбір, Галичина, вст. 31. серпня 1918. у 26.
квітня 1925. проживши 46
Городник Петро, від. 198., род. Поділці, Рудки, Галичина, вст. ЗО. падолиста 1923. f 15.
липня 1925. проживши 42 літ.
Тарбай Марія, від. 202., род. Бальківці, Прикарпатська Україна, вст. 31. грудня 1920.
у 7. квітня 1925. проживши 43 літ.
Захарків Ілько, від. 206., род. Колодрівка, Скалат, Галичина, вст. 28. лютого 1921.
f 3. квітня 1925. проживши 42 літ.
Яичишин Іван, від. 206., род. Саджавка, Скалат, Галичина, вст. 28. лютого 1923. f в серп
ні 1925. проживши 32 літ.
Куніцький Стефан, в. 206., род. Глиняни, Перемишляни .Галичина, вст. 18. квітня 1913
t 26. серпня 1925. проживши 39 літ.
Попіль Анна, від. 209., род. Ліщева горішна, Добромиль, Галичина, вст. 28. липня 1914.
у 3. грудня 1924. проживши 48 літ.
Пізьо Михайло, від. 211., род. Підкамінь, Рогатин, Галичина, втс. ЗО. липня 1924. у ЗО.
жовтня 1924. проживши 39. літ.
Вишняк Михайло, від. 213., род. Григорів, Рогатин, Галичина, вст. 28. падолиста 1908.
у 14. падолиста 1920. проживши 61 літ.
Мачуба Фелікс, від. 215., род. Підгайці, Галичина, вст. 25. жовтня 1902. f 17. січня 1925.
проживши 59'літ.
Заверуха Іван, від. 217., род. Дібринова, Рогатин, Галичина, вст. 31. грудня 1915. f 13.
падолиста 1924. проживши 45 літ.

Бояновський Стефан, від. 217., род. Бабинець, Рогатин, Галичина, вст. 29. червня 1915.
f 27. грудня 1924. проживши 40 літ.
Луцишин Антін, від. 217., род. Донильча Рогатин, Галичина, вст. 31. марта 1922. f 25.
лютого 1925. проживши 40 літ.
Лотоцький Володислав, від. 217., род. Путятинші, Рогатин, Галичина ,вст. 31. марта 1915.
t 1. квітня 1925. проживши 41 літ.
Глухан Михайло, від. 218., род. Лінина велика ,Старий Самбір, Галичина, вст. 31. груд
ня 1923. і" 15. вересня 1924. проживши ЗО літ.
Тронт Войтіх, від. 221., род. Білий беріг, Ланцут, Галичина, вст. 31. серпня 1910. f 16.
падолиста 1924. проживши 56 літ.
Дубас Василь Андрусів, від. 221., род. Дубаси, Золочів, Галичина, вст. 31. жовтня 1916.
f 11. червня 1925. проживши 39 літ.
Малищак Ілько, від. 223., род. Косторівці, Сянок, Галичина, вст. 29. лютого 1916. f 21.
січня 1925. проживши 45 літ.
о. Нестор Дмитрів, від. 227., род. Жеребки Королівські, Скалат ,Галичина, вст. 23. лю
того 1904. f 27. мая 1925. проживши 62 літ.
Тринда Казимир, від. 229., род. Вітебск, Польща, вст. 31. мая 1921. f 31. січня 1925.
проживши 33 літ.
Лощак Ілько, від. 230., род. Вищик зелений, Бучач, Галичина, вст. 31. жовтня 1918.
f 20. лютого 1925. проживши 34 літ.
Козоріз Йосиф, від. 233., род. Богородчани, Галичина, вст. 31. січня 1919. f 3. падо
листа 1924. проживши 43 літ.
МкЛейн Анна, від. 234., род. Елизабет, Н. Дж., Зл. Держави, вст. 28. лютого 1923.
f 14. червня 1925. проживши 20 літ.
Ачаль Марія, від. 239., род. Надмігаль ,3е.мплин, Прикарпатська Україна, вст. 28. лип
ня 1910. у 25. грудня 1924. проживши 58 літ.
Кушнір Прокіп, від. 239., род. Гутор, Стрий Галичина, вст. 24 .марта 1909. у 3 липня
1925. проживши 45 літ.
Хрін Стефан, від. 242., род. Велике середнє, Ліско, І^іличина, вст. ЗО. червня .1916.
t 17. жовтня 1924. проживши 36 літ.
Яцила Ядко, від. 242., род. Осучан, Сянік, Галичина, вст. 31. марта 1921. f 10. марта
1925. проживши 49 літ.
Микитюк Стефан, від. 243., род. Хмільно, Радехів, Галичина, вст. 21. липня 1913. у 23.
вересня 1924. проживши 39 літ.
Тимуш Теодор, від, 243., род. Угерсько, Стрий, Галичина, вст. ЗО. падолиста 1920. у 19.
жовтня 1924. проживши 52 літ.
Нечай Василь, від. 243., род. Дмитрів, Радехів, Галичина, вст. 31. січня 1922. у 16. па
долиста 1924. проживши 20 літ.
Горячий Стефан, від. 247., род. Рава Руська, Галичина, вст. 20. квітня 1909. у 15. лип
ня 1925. проживши 49 літ.
Волянська Анна, від. 251., род. Березів, Старий Самбір, Галичина, вст. ЗО. червня 1923.
f 14. грудня 1924. проживши 31 літ.
Дранута Дмитро, від. 525., род. Букачівці, Рогатин, Галичина, вст. ЗО. падолиста 1915.
у 25. марта 1925. проживши 35 літ.
Макаровський Стефан, від. 266., род. Черемошнін, Золочів, Галичина, вст. ЗО. червня
1924. f 16- січня 1925. проживши 41 літ.
Білецька Вікторія, від. 267., род. Залісці, Зборів, Галичина, вст. 31. мая 1923. у 2. січ
ня 1925. проживши 50 літ.
Улицький Кирило, від. 270., род. Корчів, Рава Руська, Галичина, вст. 29. квітня 1916.
у 29. жовтня 1924. проживши 43 літ.
Жельманович Семен, від. 271., род. Білий камінь, Золочів, Галичина, вст. 28, лютого
1923. у 5. січня 1925. проживши 44 літ.
Малиса Іван, від. 283., род. Настасів, Тернопіль, Галичина, вст. ЗО. падолиста 1908.
t 2. марта 1925. проживши 60 літ.
Квасниця Сенько, від. 293., род. Погорілці, Перемишляни, Галичина, вст. ЗО. липня
1922. у 10. грудня 1924. проживши 47 літ.
Нечепор Розалія, від. 293., род. Ланки малі, Бібрка, Галичина, вст. 31. мая 1923. f 27.
марта 1925. проживши 40 літ.
Вейнерт Іван, від. 295., род. Любачів, Цішанів, Галичина, вст. 31. жовтня 1922. у 10.
серпня 1925. проживши 49 літ.
Зґоба Андрій, від. 300., род. Шандровичі, Турка, Галичина, вст. 31. грудня 1915. у 15.
падолиста 1924. проживши 46 літ.
Мельник Василь, від. 301., род. Середпіля, Радехів, Галичина, вст. 21. липня 1913. f 11.
грудня 1924. проживши 41 літ.
Барицак Анна, від. 311., род. Надіїв, Долина, Галичина, вст., ЗО. вересня 1924. у 16.
квітня 1925. проживши 19 літ.
Британ Василь, від. 316., род. Настащин, Рогатин, Галичина, вст. 31. грудня 1924. f 28.
лютого 1925. проживши 48 літ.
Жарицька Гелина, від. 316., род. Конюшки, Рогатин, Галичина, вст. 31. жовтня 1923
і 18. липня 1925. проживши 35 літ.

Качор Кирило, від. 324., род. Пізнанка гнила, Скалат, Галичина, вст. 31. грудня 1915.
t 18. лютого 1925. проживши 35 літ.
Сворень Василь, від. 326., род. Петриків, Тернопіль, Галичина, вст. 18. падолиста 1913.
f в серпні 1925. проживши 43 літ.
Ядчишин Текля, від. 338., род. Коростенко, Коросно, Галичина, вст. 28. лютого 1918.
f 3. жовтня 1924. проживши 50 літ.
Семенець Данило, в. 338., род. Тарнавці, Стрий, Галичина, вст. 31. мая 1913. f 8. мар
та 1925. проживши 50 літ.
Цубикайло Василь, від. 341., род. Білич д., Старий Самбір, Галичина, вст. 14. падоли
ста 1912. f 6. грудня 1924. проживши 42 літ.
Дутко Іван, в. 347., род. Поляни, Кросно, Галичина, вст. 29. падолиста 1919. f 16. жовт
ня 1924. проживши 55 літ.
Волошин Петро, від. 354., род. Даровиці, Перемишль, Галичина, вст. 31. мая 1913. f 26.
мая 1925. проживши 36 літ.
Неб'ожук Іван, від. 364., род. Мости великі, Жовква, Галичина, вст. 31. грудня 1918.
t 27. лютого 1925. проживши 32 літ.
Андрусишин Теодор, від. 365., род. Богданівна, Скалат, Галичина, вст. 31. грудня 1920.
f 23. жовтня 1924. проживши 44 літ.
Яковина Григорій, від. 367., род. Мостищі, Калуш, Галичина, вст. 31. січня 1923. f 16.
січня 1925. проживши 35 літ.
Мельник Михайло,, від. 367., род, Верхня, Калуш, Галичина, вст. 31. січня 1916. f 6. мая
1925. проживши 55 літ.
Лиса Марта, від. 370., род. Розсохівці, Підгайці, Галичина, вст. 31. марта 1921. f 6. мая
1925. проживши 51 літ.
Сорока Теодор, від. 384., род. Воля Мігалова, Ліско, Галичина, вст. ЗО. червня 1917.
t 24. жовтня 1924. проживши 34 літ.
Дмитриків Петро, від. 388., род. Билині малі, Самбір, Галичина, вст. 24. мая 1911. f 6.
червня 1925. проживши 57 літ.
Сташко Михайло, від. 396., род. Папортно, Добромиль, Галичина, вст. 31. грудня 1917.
f 14. липня 1925. проживши 38 літ.
ВІЧНАЯ ЇМ ПАМЯТЬ!

ДІТИ ЧЛЕНІВ У. Н. С. МОЛОДЕЧОГО ДЕПАРТАМЕНТУ
ПОМЕРШІ ВІД 1-го ВЕРЕСНЯ 1924. ДО 31-го СЕРПНЯ 1925.
Федьків Іван, від. 8., Йонкерс, Н. Й., вписаний 28-го лютого 1923. t 3-го червня 1925.
проживши 4 роки.
Гладка Стефанія, в. 27., Нюарк, Н. Дж., вп. 28. лютого 1922. f 15. мая 1925. пр. 14 літ.
Огарек Ізабеля, в. 31., Ст. Клейр, Па., вп. 24. серпня 1914. f 12. серпня 1925. пр. 12 р.
Усик Григорій, в. 53., Пітсбурґ, Па, вп. 20. квітня 1918. f 7. липня 1925. пр. 8 р.
Цибак Стефан, в. 62., Філяделфія, Па., вп. ЗО. падолиста 1921. f 10. жовтня 1924. пр. 4 р.
Лущак Стефан, в. 70., Джерзи Ситі, Н. Дж., вп. 27. лютого 1916. f 27. падолиста 1924.
пр. 17 літ.
Крисоватий йосиф, в. 81., Балтімор, Мд., вп. ЗО. падолиста 1923. f 7. падолиста 1924.
пр. 2 р.
Селевач Іван, в. 87., Ланкестер, Н. И., вп. ЗО. падолиста 1923. f 28. липня 1925. пр. 4 р.
Собіль Віктор, в. 96., Пітсбурґ, Па., вп. ЗО. марта 1920. f 24. січня 1925. пр. 7 р.
-Бабяк Юлія, в. 108., Лейквуд, О., вп. 31. марта 1925. f 18. липня 1925. пр. 2 р.
Качараль Зофія, в. 142., Елизабет, Н. Дж., вп. 31. січня 1925. | 6. мая 1925. пр. 4 р.
Ярема Стефанія, в. 147., Вілмінґтон, Дел., вп. ЗО. квітня 1918. f 3. марта 1925. пр. 11 р.
Боднар Володимир, в. 172., Ню йорк, Н. й., вп. ЗО. квітня 1925. t 19. липня 1925. пр. З р.
Рій Іван, в. 211., Стейплетон, Н. й., вп. ЗО. квітня 1924. f, 28. мая? 1925. пр. 6 р.
Павликович Володимир, в. 213., Бейон, Н. Дж., вп. 25. квітня 1918. f 16. квітня 1925.
пр. 12 р.
Бітавят йосифина, в. 218., Янґставн, О., вп. 30. червня 1923. f 25. грудня 1924. пр. 5 р.
Кавачькевич Іван, в. 223., Вілкс Бери, Па., вп. 26. лютого 1919. f ЗО. вересня 1924 пр. 8 р.
Бобак Микола, в. 235., Росфорд, О., вп. 29. мая 1925. t П. серпня 1925. пр. З р.
Янсевич Микола, в. 243., В. Пулман, Ілл., вп. 31 марта 1924. f 29. серпня 1924. пр. З' р.
Качмар Іван,- в. 247., Вілмінґтон, Дел., вп. ЗО. червня 1921. f 27. серпня 1925. пр. 9 р.
Пелех Микола, в. 251., Клівленд, О., вп. 29. січня 1914. t 18 липня 1925. пр. 13 р.
Яцків Василь, в. 270., Джерзи Ситі, Н. Дж., вп. 31. серпня 1921. f 8. грудня 1924. пр. 5 р.
Ярмолик Василь, в. 324., Філяделфія, Па., вп. 31. мая 1923. f 15 вересня 1924. пр. З р.
Менда Марія, в 342., Картерет, Н. Дж., вп. 31. марта 1924. f 31. серпня 1925. пр. 2 р.
Луцишин Стефан, в. 363., Олієн, Н. й., вп. 4. січня 1919. f 15. жовтня 1924. пр. 8. р.
Кохан Катерина, в. 385., Мінеаполіс, Мін., вп. З І.грудня 1924. | 28. липня 1925. пр. 8 р.
ВІЧНАЯ ЇМ ПАМЯТБ.

ПРОГОЛОШЕННЯ ПЕРШОГО УНІВЕРСАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ У КИЇВІ.
УДИТЬ, шумить преславний
Київ. Згуки пісень волі укра
їнського народу ллються ра
дісним гимном, що кличе
увесь нарід проснутися від довгого
сну і одностайно стати до боротьби
за волю України.
То не гамір ґвалту московської
чорносотенної раті чується на вули
цях українського серця — Київа.
То не свист московської козаць
кої нагайки пронизує повітря в душі
українського народу — старім Київі.
То не салдатські московські пісні
побідно лунають в українській свя
тині — святім Київі.
Ні.
То заливають увесь Київ згуки
мови його рідного народу, що послав
до нього своїх вибранців, своїх пред
ставників, аби вони скинули рештки
московських пут та викували волю воскресшій Україні.
Були тут посланці від свідомих ін
телігентних верств українського на

роду, від робітників на полі його
культурного, духового і національ
ного відродження.
Були тут представники від самого
ґрунту українського народу, від його
славного чорнозему — від україн
ського селянина.
Були тут представники від свідо
мого українського робітника усіх галузий праці.
Були тут представники від могут
ньої української кооперації, що до
бробут свого народу ставила заса
дою своєї праці.
Були тут представники від міс
цевих самоврядувань, ріжних націо
нальних організацій і партій.
Всі вони лишили тут своїх ви
бранців, які створили український
національний парлямент — Україн
ську Центральну Раду.
І тепер, уже вдруге
зїхались
представники цвіту української нації,
що в ці святочні дні пробудження
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українського народу несуть тяжкий і
III.
хрест сірого лицаря-вояка.
Робота зїзду підходила до кінця,
Приїхали вони до Київа, з наказом
коли на вечірньому засіданню прий
від сірої вояцької української маси,
шов від Центральної Ради В. У. Винпокласти останній, але твердий як >
ниченко і приніс нам ті переживання,
Kj. иця, камінь на завершення будови
той момент піднесеного молитвенного
фундаменту розкріпощешія україн
почуття, якого ніщо і ніколи не зможе
ського народу з московської неволі.
вирвати з памяти, бо такі почування,
такі хвилини людина може пережи
II.
вати лише один раз на свому віку.
Пролунав дзвінкий і виразний го
Улиця князя Володимира, сонця
України, шуміла, гуділа, мов пасіка лос, але трохи схвильований, голову
ючого на засіданню з'їзду:
підчас роювання бджіл.
Товариші! Проситься вас вислу
Тут, майже проти помешкання
Української Центральної Ради, в опер хати проект Універсалу Української
ному театрі, відбувався другий Все- j Центральної Ради до народу україн
український Війсковий З'їзд, заборо- <ського!
І мертва тиша опанувала величез
кгний російським війсковим мініс- !
ними
зборами.
тром, фетишом російського револю- j
Здавалось,
що чуєш, як тисячі сер
ційного народу, А. Керенським.
|
Заборона та ще більше сприяла | дець зливаються в один могутній
успіхови скликання зїзду , бо вона ! ритм. Здавалося, що чуєш, як вони
із завзятого викресала вогонь. Укра- ; починають битися все скорше і скор
їнське вояцтво стрінуло її як визов | ше, хвилюючись від якоїсь солодкої,
Москалями до нового бою і визов той ; солодкої, великої, великої невідомо
воно приняло із запалом та пере- ; сте чогось прекрасного майбутнього,
могло, піславши до Київа делегатів зі \ чогось святого.
Поважно, спокійно, урочисто, під
всіх частин фронту і просторів бувшої !
несено і виразно залунали в замерлій
російської імперії.
Прибули до Київа делегати від галі, що вся перетворилася в один
українських вояків з фронту від Бал притихший слух, з уст Винниченка
тійського і до Чорного моря, від воя перші слова Універсалу:
— Народе Український. Народе се
ків далекого турецького фронту, аж
іо частин війскових, що були біля Ме- лян, робітників, трудящого люду...
зопотапії, Афганістану, Персії, від за
І всі присутні, немов від удару
лог з найдальших закутків Сибіру, електричної іскри, підвелись із своїх
Далекого Сходу, Туркестану.
місць та в камінному оціпінню за
Прибуло їх на з'їзд понад дві ти мерли, слухаючи святі, дорогі для них
сячі представників двох міліонів во слова.
яків Українців, аби тут виробити та
Все більше і більше відчувається
ствердити основи української вій- в голосі Виниченка піднесена урочис
скової політики, головне організації тість; все більше відчувається в його
Української Національної Армії, та голосі те велике внутрішнє хвилю
своїм авторитетом підперти працю вання, що він самий переживає, і яке
Української Центральної Ради.
охопило всіх присутніх.
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Слова пливуть, пливуть, захо співати думу. Хоч це й був високий
плюють всіх усе більше та більше порив його, порив теж найбільшого
і перетворюють їх почуття в молит проявлення ним своїх почувань, він
вений екстаз одної трьохтисячної всетаки вносив дисонанс в ті пережи
душі...
вання, які опанували всіми, і мною зо
Я стаяв біля президії, на кону крема, а тому я поспішив вийти скор
і бачив перед собою всіх членів з'їзду ше на улицю, тим більш, що треба
і тих, ідо прийшли послухати зїзд, було нести в друкарню текст Універ
виповнивши до неможливого всю ве салу. І я хотів залишитись сам на сам
личезну салю театру.
зі своїм молитвенним настроєм душі.
Видно мені було, як то у одного
Хотілось, щоб ці переживання тя
то в другого вояка, що нераз диви гнулись як можна довше; аби не від
лися сміло смерти просто у вічі, по чувати знову сірої, холодної дійсночинало щось блищати на щоках і вони сти.
потихенько зганяли його рукою з їх
Давши Універсал до друкарні, я
загорілих обвітряних облич. Такі бли опинився сам на вулиці. Була тиха ніч.
скучі точки чим далі тим більш по Я несвідомо прийшов на Софійську
чали зявлятись на обличах, не мина площу до памятника Богдана Хмель
ючи нікого: ні молоденьких делегатів, ницького, аби там продовжить свою
ні старих, уквітчаних всіми відзнаками молитву-екстаз.
боєвих нагород, хоробрих рубак.
В ту ніч я прочитав в памятнику
І коли уже чулися слова: — Однині те, чого раніще ніколи не читав. Я
самі будемо творити наше життя
прочитав у ньому заповіт Великого
увесь зїзд, в екстазі радісних почу Гетьмана.
вань, плакав і плакав молитвеними
Я зрозумів, що скеля, на котрій
слізми благоговійности перед вели стоїть могутня постать коня з таким
кою подією воскресення нації.
же могутнім їздцем-гетьманом, се ті
Один з членів президії І. Гаврилюк події, се той широкий міцний шлях,
чутлива людина, не витримав нпхли на який гетьман могутньою своєю ру
нувших переживань, упав біля столу кою напрямив Україну до життя впе
на коліна і ридаючи в істериці, почав ред, у височінь, але шлях цей неспо
битись головою об стіл. Його виво дівано обірвався...
дять за лаштунки, а там у галі відбу
Кінь то Україна, всією могутньою,
чається тежсатле: визолять все ча красивою постатю рветься туди впе
стіще людей кремезних дубів, які пер ред, не бачучи прірви, але гетьман мо
ший раз може в житпо не тільки ні гутньою рукою спинив її рух, і стра
:-п?ли, що таке істерика, але й почули шною силою своєї руки звернув її го
це слово...
лову в бік, туди, на той бік Дніпра
Універсал прочитай-.).
Голову коня нахилив, алеж уся по
Усі присутні в галі делегати, пу стать коня у великому напруженню
блика, кореспонденти і т. д. падають, таки держиться в напрямку свого
як один чоловік на коліна і з їх ри первісного руху.
даючих грудйй несеться могутній уро
На обличу гетьмана я вичитав гли
чистий молитвенний спів: — Як умру
бокий, глибокий біль душі, безмірно
І вражою, злою кровю волю окропіте глибоке страждання, яке крізь риси
На кону, перед столом президії суворого, героїчного облича його про
появився білий як сніг кобзар і почав ривається назовні. Чоло його не по-
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вернуте туди, на той бік. Воно не звер
нуте як у людини, яка в певнім на
прямку, в певній точці бачить те ра
дісне щастя, до якого вона лине. Ні.
Воно відвернуте звідти, бо очі його
не хочуть бачити того, що там чекає
його і тільки холодний розум, розум
і воля, що міг проявити лише напе
рекір його почуванням і бажанням
усієї України, повернули булаву на
той бік Дніпра, туди, в бік невідомої
далекої, далекої і чужої Московщини.
І мені здавалося, в нічній сутіні,
що гетьманська булава почала повер
татися вперед в напрямку бігу коня
і що рука гетьмана випростовується
і більше не спиняє могутнього коня.
І здавалося, що він зараз, здрігнувшися з новою силою полине ьперед,
своїм вільним широким шляхом...
А в ухах все лунають слова: Народе України. — Хочеться кричати,
та так кричати, щоб увесь світ почув:
— Народе! Ти вже воскрес. Уже воскресла Україна!!.
Ніхто тоді не знав, чи для життя.
чи для боротьби воскресла Україна.
Здавалось, що ніщо не зможе по
рушити і знівечити краси її відро
дження.

На другий день надзвичайно уро
чисто, при зборах війска і народу
в декільки сот тисяч, що щільно за
повнив усю Софійську площу і всі
близші вулиці, під згуки велитнядзвона „Рафаїла", був прочитаний народови, членами ради, в ріжних міс
цях одночасно, Перший Універсал
Української Центральної Ради, до На
роду Українського на Україні і поза
Україною сущого.
Вразливо звучало кожне слово Уні
версалу і мов горячою краплею прой
мало кожного, хто чув його.

Прочитали останні слова Універ
салу і увесь нарід, як один падає нав
колішки і з сотень тисяч грудей чу
ється молитвенний спів святого заповіта українського Титана-Пророка.
Ридаючи, на вколішках, увесь нарід
співає „Заповіт". Ця велика хвилина
відкрила уста і всім тим, в яких вони
були по рабськи неволені сотки ро
ків. Співали Заповіт десятки тисяч
народу, що до того тільки чули, що
серед Українців є такий. Співали його
без слів, не знаючи їх, але відчуваючи
силу їх святости і краси; співали лише
мельодію, злившись в екстазі в одну
монолітну масу, славлючи велику
і святу хвилину.
Останній день Великого Свята Ре
волюції України був урочисто відсвяткований.
Наступали грізні, тяжкі, кріваві ча
си. І не забарилась пролитися перша
пореволюційна українська кров, коли
в Київі московськими кирасірами був
розстріляний Перший Український
полк Імени Гетьмана Богдана Хмель
ницького.
IV.
Проголошення першого Універверсалу Центральної Ради викликало
з початку переляк і здивовання серед
всіх московських кол на Україні і по
за Україною. Опамятавшись, вони по
чали спільно, але мотивуючи ріжно
і ріжними тактичними поступованнями вести шалену боротьбу проти
„Отдєлєнія Украйни от Расєї."
Російська чорна сотня з першого
дня революції на Україні розпочала
свою отверту боротьбу проти укра
їнського національного руху. Агенти
московської контр-революції працю
вали скрізь на Україні в ріжних офі
ційних установах і сміло, вітверто ве
ли боротьбу з українством, а тим
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і з самою революцією „во імя недо- І Універсалу, і згодом видали відозву
пущепія разрушенія єдінства вєлі- ) до населення України, проти Універ
кой Россії". Під таким гаслом вони салу Української Центральної Ради.
могли розвинути свою діяльність на
По всіх містах України, як відомо
Україні' у всій ширині цілком ле цілком зросійщених, відразу стала акгально, бо російська демократія, ро ) тивнійша агітація руссо-центристів
сійські революційні партії, в чиїх ру проти Центральної Ради і взагалі
ках знаходилась доля революції, теж проти всього українського національ
вели це меньше безпощадну боротьбу ного руху.Московські чорносотенці, в
з усіми „сепаратистичними тенденці | тісній спілці з російськими соціяліями", теж ,,во імя вєлікой, маґучей не- стами і демократією пішли ще дальше
дєлімой Россії". (Слова „вождя" рус-_ і розпочали зовсім отверту боротьбу
ской революції Керенського) та в імя з українським культурним рухом, з узбереження „єдіного революціонна- країнською мовою, і навіть з фактом
го фронта". Спільність гасла пер істнування українського народу, окре
шого тісно сполучили акцію на Укра мого від московського.
їні проти українства, яку провадила
З цією метою вони позасновували
російська чорна сотня і російська ре ріжні організації, общества, як напр,
волюційна демократія.
„Ов-о Югоросов", Общество імені;
, Сталося те, що на Україні' усі Мо Гоголя і т. д.
скалі йшли разом рука в руку, рамено
Ідеольоґами чорносотенної бо
в рамено, дійсно єдиним фронтом ротьби проти українського національ
проти автономічних змагань України ного руху були „землячки" В. Шульзокрема, і всіх народів бувшої Росії > гін, Савенко та другі, а фортецою" —
взагалі. Вчорашній жандарм, цар | Київський Університет, збудований
ський охранник, пристав, член „Со S Царем Миколою Першим, із спеціюзу Русскіх Людей" і вчорашній по | яльним завданням русифікації Улітичний каторжанин, нельояльний і країни^ -"'
член „революційної партії" і т. д. пі і ""Ідеольоґами проти-української бошли отверто разом на тих, що „разру- j ротьби російської революційної демошают вєлікую Рассєю".
I кратії на Україні були обласні та місВ самім Київі проти Центральної | цеві їх партійні комітети й організації,
Ради вели шалену нестриману агіта > що не тільки виконували директиви
цію всі російські революційно-демо > своїх Центральних Комітетів з Петеркратичні організації, а особливо „Со- ! бурга, але й проявила власну іниціявет салдатскіх і рабочих дєгутатов", \ тиву, відповідно до місцевих обстаде керуючу ролю відігравали росій I вин. Фортецями цієї псевдо-демокраські соціялісти-революціонери та со- I тії, з яких вона робила напади і вела
ціял-демократи, а большевики ще бу > систематичну боротьбу з українським
ли в меньшости і ніякого впливу не І політичним і національним рухом, бумали.
I ли ріжні загально-російські революЗ приводу універсалу відбулося > ційні організації, комітети, совєти
спеціяльне обєднане засідання київ І тощо. Всі вони пробували орґанізуських організацій (московських) 29. ! вати масові протести проти політики
червня, на якому всі представники ро > Центральної Ради і її Універсалу. Тасійської революційної демократії і ! ких протестів було коло сотки, що
жидівства—в Київі висловились проти ! робились виключно російськими ор-
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ганізацшми, котрі нічого спільного і
жадного органічного звязку з Украї
ною і її народом не мали. Тому вони
непомітно затонули у морі привітань,
висловів, подяк, обіцянок активної
підтримки політики Центральної Ра
ди, що весь час надходили від насе
лення українського на Україні і поза
Україною сущого до Київа.
На /заклик жертвувати на націо
нальний Фонд, відкликнулася вся Україна і майже усі земства та значна
^кількість міських самоврядувань,
зробили асиґновання для матеріяльної підтримки Центральної Ради.
Остаточно провалившися в бо
ротьбі, такби мовити, „общественностю", Росіяне більш інтензивно
стали вести ту-ж боротьбу, користую
чись місцевими органами центральної
всеросійської влади, що з царських
перемінили свої шільди на револю
ційні, остаючись, тими-ж по завданню
і внутрішній ідеольоґії як і дорево
люційні. Тому цілком природно, що
центр такої боротьби на Україні му
сів бути в бувшому Ґенерал-Ґубернаторстві Південно-Західного краю, себ
то в руках командуючого війсками
Київської війскової округи, нового ге
нерал-губернатора російського соціяліста-революціонера полковника К.
Оберучева.
Отже усе формальне і навіть ідей
не керування такою боротьбою перей
шло до командуючого Київською Вій-

сковою Округою та його політичного
комісаря, українського ренегата, що
прилюдно заявляв про своє ренегат
ство ще на перших всеросійських ріжних зборах, запобігаючи ласки Мо
скалів, російського соціял-демократа
Кірієнка.
Першим реальним наслідком такої
боротьби округи з українством було
стягненнє до околиць Київа ріжних
козацьких полків і розташування в са
мому Київі Кирасирського Полка імени вдови-Цариці Марії, відомою сво
єю ненавистю до революції і вірного
„Царю і Отєчеству". В той же час ви
силка на~фронт з Київа одинокого ре
гулярного там українського полка
Богдана Хмельницького і ростріл його
кирасирами в Київі на посту Волин
ському був реальний крок до подавлення українського сепаратизму.
Часи крівавої боротьби України за
своє визволення почалися тою невин
ною кровю.
Розкрилась ще одна крівава сто
рінка української визвольної бороть
би, а за нею потягнулись десятки, ти
сячки, десятки тисяч таких сторінок,
і невідомо коли вони будуть перей
дені українським народом.
Невідомо, коли ще раз залунають
пісні визволеного українського на
роду. А залунають, аби вже ніколи не
вмірати.
В. Кедровський.

О. ОЛЕСЬ.

ВІРЮ ГОРЯЧЕ.
Дивлюсь на пройдену дорогу,
І гнів і жаль мене пече. ..
Але у нашу перемогу
Усе я вірю горяче.

Як завтра день угледять люде,
Як зійде сонце золоте,
Так Україна жити буде,
Так наша мрія процвіте.
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УКРАЇНА.
тшт
Територія України.
А ОСНОВІ обчислень д-ра
Степана Рудницького, д-ра
Степана Томашівського і
д-ра Зенона Кузелі вихо
дить, що етнографічна територія Укра
їни, себто суцільний простір землі, на
якій український нарід жиє в більшос
те, виносить 905,000 квадратових кільометрів, або біля 350,000 американ
ських квадратових миль (сім разів
стільки що стейт Ню йорк, який має
майже 50,000 квадратових миль).
Ся територія сягає від Низкого Бескида в Карпатах на заході по Кавказ
на сході, і від ріки Припеті на півночі
до Чорного моря на полудні.
Україна простором по Росії най
більша в Европі (Европейська Росія,
або Московщина, тричі така велика
простором як Україна).
Населенне України.
Згадані українські учені обчислю
ють, що на суцільній українській тери

торії було в 1914 році 51,250,000 насе
лення; в сьому числі:
Українців
Москалів
Жидів
Поляків
Німців

36,605,000 або 71.3%
6,384,000 „ 12.5%
3,884,000 „ 7.5%
1,449,000 „ 2.8%
975,000 „ 1.9%

Решта припадала на незначні меньшости.
Так представлявся стан населення
України в 1914 році, а як же виглядає
тепер?
Прородний приріст
української
людности в нормальних часах виносив
\Ц> до 3% річно. Колиб не було війни,
руїни і голоду на Україні, то якби чис
лити лиш по 2% приросту, то сьогодня було-б на Україні до 45,000,000 ук
раїнського населення. Але коли відчи
слити на страти ізза війни, руїни і го
лоду до 10,000,000, то можна приняти, що тепер на суцільній українсь
кій території живе до 35,000,000 Укра
їнців. З того 27,000,000 на радян
ській Україні і поза її межами під со-

— 47 —

вєтською Росією; 7,000,000 під Поль
щею; 750,000 під Румунією і 450,000
при Чехо-Словаччині.
Назва України.
Українські історики в останніх ро
ках займались назвою України. Вони
виказали на основі старих історичних
описів і карт (мап), що назва Україна
майже таксамо давня як назва Русь,
та що обі назви вже від многих сто
літь мали тотожне значіннє.

Відтак назву Україна нарід богато.
оспівав в козацьких думах і народніх
піснях, а тепер вона вже загально принята не тільки Українцями але й цілим
світом, навіть ворогами України.
Назва Русь осталась тепер тільки
в Московщині (Русь, Русский) і на Бі
лоруси.
Події з історії України.
Київська Русь, 800—1240.

В перших століттях по Христі вже
В Іпаїській літописи (з 1450 р.) є були поселились Славяни у Східній
назва Україна замісць Русь під роками
Европі.
1187, 1189, 1213, 1268, 1280, 1282. В сій
При кінці 4-ого століття прийшли
літописі навіть про Галичину згаду
з
Азії
до Европи Гуни; побили Ґотів
ється під роком 1189 яко про Україну
на
чорноморських
степах та виперли
Галицьку. (Там описується, що на заїх
на
захід.
Тоді
Славяни
розійшлись і
прошеннє Галичан приїхав „к Україні
одна
їх
частина
осіла
над
Дніпром і
Галичской" князь Ростислав із СмоДністром.
Були
се
племена:
Сіверяни,
ленска княжити в Галичі).
Поляни, Деревляни, Уличі, Тиверці
Також богато інших історичних о- і Дуліби. Сі племена мали своїх
писів з давніх часів подає назву Укра князів і дали початок одному укра
їни замісць Руси. Навіть на давніх кар їнському народови. Тоді вже був
тах (мапах) італійських, француських, Київ, який побудували над Дніпром
англійських, німецьких і голяндських, Поляни. Туди прийшли були з Азії
починаючи від 16-ого століття, є назва Хозари, які запанували були на Київ
Україна в значінню Русь.
щині.
Професор Сергій Шелухин вказує,
Коло 800-ого року приїхали човна
що назва Україна не прийшла від чу ми Дніпром до Києва вояки-купці із'
жинців, але вона своєрідна, українська, Скандинавії; побили Хозарів і запану
надана рідному краєви українським на вали в Києві. Вони звались Варяги-Руродом, в значінню: край, земля, дер си. Поволи заволоділи вони над усіми
жава.
племенами над Дніпром і Дністром і
Він подає м. і. за Михайлом Макси стали князями в Києві. Від них пійшла
мовичем отсей уступ з народньої ду назва Русь.
ми про похід Наливайка в 1596 році
В історії відомі перші князі з вапроти Жолківського:
ряжського роду, Аскольд і Дир. Про
них згадується, що у 860-ому році хо
Ой у нашій славній Україні
дили
походом на грецьке місто ЦаргоБували колись престрашнії злигодні, бездольні
род. З того часу і Чорне море, за яким
[години,
Бували й мори й війсковії чвари;
лежить Царгород, названо було Русь
Ніхто Українців не рятував,
ким морем.
Ніхто за них Богові молитов не посилав,
Князь Олег (907—914) також хо
Тілько Бог святий знав, що він думав-гадав,
див
на Царгород.
Як незгодини на українську землю посилав.

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
ЗА РОМАНА І ДАНИЛА (XIII СТ.)
Іван Франко.
ОСЕНЮ В ГАЛИЧИНІ.

Ой йдуть, йдуть тумани
Наддністровими лугами,
Наче війско з хоругвами,
А передом отамани.
Сурми боєві не грають,
І панцирники не дзвонять,
Тільки смуток навівають,
Верби віття низом клонять.
Тільки в мраці тонуть села
1 уява мари плодить;
Тільки думка невесела,
.Мов жебрак по душах ходить.

Іван Франко.
МУСИТЬ ПЛУГ КВІТКИ РВАТИ.

Я не жалуюсь на тебе, доле.
Добре ти вела мене, мов мати.
Таж, де хліб має родити поле,
Мусить плуг квітки з коріннєм рвати.
Важко плуг скрипить у чорній скибі,
І квітки зітхають у сконанню...
Серце рвесь, уста німі,, мов риби,
І душа вглубляєсь в люту рану.
А ти йдеш з сівнею й тихо сієш
В чорні скиби й незарослі рани
Нове сімя і нові надії,
І вдихуєш дух життя румяний.
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Відтак панував в Київі князь Ігор,
син Рурика, і від нього пійшла назва
роду Руриковичів. Він панував від
914-ого до 946-ого року. Убили його
Деревляни. Опісля володіла його жін
ка Ольга (946—860), яка приняла христіянство. По смерти Ольги княжив у
Києві її син Святослав (960—972), який був ще поганином. Він зруйнував
над Волгою цартво Хозарів (які туди
зайшли з Азії, таксамо як і передше
до Києва).
По його смерти засів на київському
престолі його син Володимир Великий
(979—1015). Він охрестив Русь в 988
році.
Опісля княжив у Києві його син
Ярослав Мудрий (1019—1054). Він
перший освободив Галичину з польсь
кого наїзду і звелів списати перші ук
раїнські права під назвою Русьская
Правда.
Перед смертю він поділив своє кня
зівство між 6 синів, а найстаршого
Ізяслава назначив київським князем
на воє місце. Брати не хотіли його
слухати і прогнали з Києва. Внук Яро
слава, Володимир Мономах (1113—
1125) старався наново обєд'нати Русь
під одною київською владою.
Ізза незгоди між удільними князя
ми настала на Україні анархія. З того
користали сусіди, Половці, Москалі і
Поляки, і нападали на українські землі
та нищили їх.
З початком 13-ого століття прийш
ли ще на Україну з Азії Татари. Вони
побили вперве руських князів над рі
кою Калкою коло Азовського моря, а
в 1240 році знищили Київ. Тоді упало
київське князівство і було під владою
Татарів.
Галицька Русь, 1054—1340.
Ще 100 літ довше удержалась Галицько-Володимирська держава.

По смерти Ярослава Мудрого на
західних землях повстало два князів
ства: Галицьке і Володимирське.
В Галичині від 1084 року княжили
три брати Ростиславичі: Рурик, Воло
дар і Василько. Вони оборонили га
лицьку землю від Поляків і Мадярів.
Пізнійше князь Володимирко наз
начив столицею місто Галич над Дні
стром і зробив Галичину могутньою
державою, його син Ярослав Осмомисл поширив границю Галичини аж
по Дунай. Там заложив міто Малий
Галич (тепер Ґалац в Румунії).
Тоді у Володимирі на Волині кня
жив Роман. Він прогнав нездарних
князів з Галича і злучив Галичину з
Волиню в одну Галицько-Володимирську державу в 1200 році.
Князь Роман володів від 1200 до
1205 року.
його син Данило правив від 1205
до 1264 року. Він мусів богато воюва
ти проти Поляків і Мадярів. Для обо
рони перед наїздами Татарів збудував
Львів у Галичині і Холм на Холмщині.
В 1253 році Данило коронувався в Дорогичині (на Підляші) на короля ко
роною, яку прислав йому римський па
па. Тіло Данила похоронено в катедрі
в Холм і.
Відтак володіли в Галицько-Володимирській державі Лев і Юрій. Вони
здобули були від Польщі Люблин (на
захід від Холмщини) і Закарпатську
Русь від Мадярів.
Останнім галицьким князем був
Юрій II., котрий помер в 1340 році.
Тоді нападали на Галичину Поляки
і завоювали її в 1587 році.
Україна під Литвою і Польщею.
Зпід татарської окупації загорнули
київську Русь під свою владу в 14-ому
століттю литовські князі, котрі збуду
вали свою столицю у Вильні. Вони
4
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приняли від Руси христіянство, а на
віть мову писменну і науку. З Русю
жили дуже приязно і по людяному і
вінчали своїх князів з дочками русь
ких удільних князів (які за Татаріє
признавали татарську верховну владу,
а відтак литовську).
Коли польський король Казимир
напав на Галичину, він хотів захопити
теж під свою владу Волинь і Поділлє,
які признавали литовську зверхність.
Ізза тих земель счинилась литовськопольська війна, по якій Казимир за
держав Галичину і західну Волинь з
містом Володимиром.
Польща доразу взялась польщити
Галичину, але ще оставила там україн
ського старосту (замісць польського
воєводи) аж до 1432 року, а також ук
раїнські уряди по більших містах. Та
спровола вона взялась до українських
міст і наспроваджувала туди цілі маси
чужинців.
Проти захоплення Галичини Поль
щею протестував угорський король
Людвик і застеріг право Угорщини до
сього краю в 4 умовах (з 1329, 1350,
1364 і 1369 року).
Міжтим литовсько-українська дер
жава щораз ставалась більше україн
ською. Колиж в 1386 році литовський
великий князь Ягайло оженився з
польською королевою Ядвіґою, він ко
ронувався на короля в Кракові і при
лучив до Польщі Литву і Русь (київсь
ку). Та проти сього союза виступив
син Кейстута Витовт. Ягайло уступив
Витовтовй і віддав йому в 1392 році
Литву з Русю, тільки під своєю зверхною владою.
/ Ягайло перший зачав православних
Литовців навертати на католицизм.
В 1410 році Ягайло і Витовт побили
німецьких хрестоносців під Ґрунвальдом. Побіду осягнули київські і га
лицькі, а також литовські війска.

!

Останнім з роду Ягайлонів був на
польському престолі Жигмонт II. Авґуст. Він не мав дітий і тому польська
шляхта боялась, що по його смерти
відпаде Литва з Русю від Польщі і то
му устроїла в 1569)році в Люблині
унію, в якій „навіки" прилучено до
Польщі Литву і Русь.
Відтоді зачалось насильне польщеннє Литви і Руси. Польська шляхта
захоплювала там землі і заводила пан
щину, яка вже була в Польщі від
1374 р.
Козацька доба.

В боротьбі проти Татар, Турків,
Польщі, виросла на Україні кляса віль
ного війскового лицарства —козацт
ва. Воно взялось до самооборони України головно перед Татарами, які по
селились були на степах в південній
Україні, а перед якими України не бо
ронила Польща, хотяй там панувала
на основі унії з Литвою. Козацтво осі
дало біля Дніпрових порогів. Козаки
J там створили своє війско і свою війсj кову державу. Вони спершу обороняі ли і Польщу перед Татарами і Турка
ми, але перегодом зачали війни і про
ти Польщі. Польща перші повстання
козаків проти неї здусила. Але коли
козаки вибрали гетьманом галицького
Українця, визначного організатора та
войовника Петра Конашевича Сагай
дачного (1614—1622), котрий побив
велику турецьку армію під Хотином
(в теперішній північній, українській
части Бесарабії), мусіла признати силу
українського козацтва.
В 1625 році бився з Поляками ко
зацький гетьман Жмайло, а в 1630 ге
тьман Тарас Федорович. В 1635 році
Іван Судима зруйнував польську фор
тецю Кодак на Дніпрі.
В 1637 і 1638 році було кілька ко] зацьких повстань проти Польщі, але
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Двох гетьманів.
Поляки побідили і піддали козацтво |
під свою владу. Десять літ було укра
В 1663 році українька гетьманська
їнське козацтво в польській неволі.
держава розпалась на дві части: Пра
В 1648 повстали знову козаки про вобережну (на захід від Дніпра) і Лі
ти Польщі під проводом свого гетьма вобережну (на схід від Дніпра). На
на Богдана Хмельницького. З ним ста правобережній Україні гетьманував
ло усе козацтво, навіть наємне ко спершу Павло Тетеря (1663—1665);
зацтво, що було у польських панів, а відтак Петро Дорошенко (1665—
також і всі маси селянства, яке хотіло І 1676), котрий заключив був союз з
визволитись з польської панщини.
і Туреччиною. Він ходив 1672 року
Хмельницький воював з Польщею |> освободжувати Галичину і в мирі під
6 літ. Побивши Польщу, зєдинив Ук І Бучачем добув від Польщі Поділлє.
раїну (републику) з царською монар- •І
В 1667 році Росія і Польща поділихією Московщиною умовою в Переяс | ли між себе Україну Андріївським
лаві в 1654 році.
договором.
Москалі обіцяли Хмельницькому
На Лівобережній Україні гетьманувідбити зпід Польщі і Західну Украї вав спершу Іван Брюховецький (1663
ну (Галичину) і дали йому поміч в —1668); відтак Дамян Многогрішний
1655 році, коли він виправився під (З роки); потому Іван Самійлович
Львів. Одначе Хмельницький, поба (1672—1687), а далі Іван Мазепа (1672
чивши віроломність Москалів, не ду 1 - 1 7 0 9 ) . Зін робив заходи, щоби злуже побивався за приєднаннє Львова \ чити Правобережну Україну з Лівобеі навіть посилав свого генерального | режною, а вкінці хотів увільнити Укписаря Івана Виговського до львівсь > раїну з московського ярма і злучився
ких міщан, щоб не піддались.
І із шведським королем Карлом проти
На старі літа Хмельницький думав і російського царя Петра Великого.
про розлуку з Московщиною і шукав \ Але в бою під Полтавою в 1709 році
союзників, але помер передчасно 'в \ програв війну, бо селянство його не
1657 році (27-ого липня), не здійснив j підперло, а навіть забунтувало проти
ши свого пляну.
\ нього.
По смерти Хмельницького козаки
|
Тоді цар Петро страшно нищив уквіддали гетьманську булаву Іванови > раїнське козацтво і установив в 1722
Виговському (1657—1659). Він хотів > році з Глухові, тодішній столиці Лівозаключити союз з Польщею і підписав ! бічної України, „Малоросійську Колєз нею договір в Гадячі в 1658 році, на > гію", яка мала власть над гетьманом.
основі якої Україна мала бути само
На місце Мазепи, котрий утік в Тустійною републикого, але признавати s
| реччину, вибрано гетьманом Лівобезверхну власть польського короля. Він
| режної України Пилипа Орлика (1709
і зачав війну проти Москви; побив її;
-1710).
але селянство не хотіло Польщі і збун
Відтак гетьманували ще під царями
тувалось та кинулось до повстань. За |
<
гетьмани:
Іван Скоропадський (1709—
се обвинувачували Поляки Виговсько
1722),
Павло
Полуботок (1722—1724),
го і в 1664 році розстріляли свого со
|
Данило
Апостол
(1727—1734), Кирило
юзника у Варшаві.
Розумовський
(1750—1764).
По Виговськім гетьманував другий
В 1764 році російський уряд скасусин Хмельницького Юрась Хмельни|
вав
гетьманську владу Лівобережної
ченко (1659—1663).

— 52

України, а в 1775 році зруйнував Занорожську Січ.

кілька літ і потриває ще так довго,
поки Українці не зорганізуються яко
державна нація.

Упадок Польщі.
Радянська Україна.
Міжтим польська самовільна і сва
Совєтські урядові звідомлення по
вільна шляхта довела свою державу
до упадку і її розібрали три сусіди: дають територію радянської України
Росія, Прусія й Австрія в трох розбо на 174,510 квадратових миль (445,000
квадратових кільометрів).
рах в 1772, 1793 і 1795 році між себе.
Інші обчислення подано знову у
При першому поділі перейшла зпід
Польщі під Австрію українська Гали верствах (верства більша від кільомечина, а при другому поділі Росія заб- тра о одну двайцяту частинку кільометра). Наприклад у верствах подано
ла Правобережну Україну.
територію Губерній радянської Укра
їни.
Неволя і пробудженнє України.
За сих більше як 100 літ Придніп
рянська Україна перебула важку мос
ковську неволю а галицька не меиьше
важку шляхетсько - польську
під
Австрією.
Пробудженнє нації зачалося захо
дами молодої української інтелігенції,
а зокрема завдяки творам українських
писменників.
Так тривало аж до 1918 року, коли
по великій російській революції
(1917), в якій перший виступив оружно український волинський полк в
Петербурзі, створено українську дер
жаву на всій суцільній українській те
риторії.
Молода українська держава по не
рівній боротьбі з ворожими сусідами,
Москалями, Поляками і Румунами,
хвилево упала.
Новий поділ України.
По аліянтських „мирових догово
рах" і по риськіи російсько-польській
,,мировій угоді" поділено територію
України між 4 чужі держави: Росію
(Московщину), Польщу, Румунію і
Чехо-Словаччину.
Сей хвилевий стан держиться вже

Ось ті губернії:
Назва губернії:

Волинь
Донеччина
Катеринославщина
Київщина
Одещина
Поділлє
Полтавщина
Харківщина
Чернигівщина

Населеннє: Простір;

1,717,000
2,663,000
3,484,900
4,258,700
3,430,200
2,763,400
3,006,400
2,478,900
1,841,800

30,282
54,258
63,038
48,373
65,881
30,097
40,248
37,037
32,841

Разом . . . . 25,644,700 408,052
Се дає разом 408,052 квадратових
верств.
В сих 9 губерніях є дві нові, Донеч
чина й Одещина. Вони повстали з но
вого поділу давніх Губерній Херсонсь
кої і Таврійської та оставшої Катери
нославської.
Простірні зміни в губерніях пороб
лено такі:
З Чернигівщини забрано 4 повіти і
додано до нової губернії Гомельської
(білоруської).
Від Одеської (давнішнє Таврійсь
кої) Губернії відлучено Крим яко
Кримську Автономну Радянську Републику (яка належить до Росії, не до
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України, хотяй вона не прилягає до . пристаний. а стають далі на якорах, а
Московщини, а до України).
; набір довозять малими суднами).
З частинки Катеринославщини і по- ;
Населеннє радянської України, як
віта Таганрогського та частин Донець- < подано висше, обчислює совєтська
кого округа Донської области створе- ! влада на 25,644,700.
но нову Донецьку губернію.
І
По народностям розчислює відсот
Крім того західну часть Волині від- ; ково населеннє так:
дано Польп,і.
j
76%.
Давнійше було теж 9 підставових ! Українці
11%.
губерній Великої України як і тепер, \ Москалі
7%.
але територія теперішніх 9 губерній в j Жиди
2%.
порівнанню з давнійшими зменьшена < Німці
1 %.
о 10%.
| Поляки
Інші
3%.
Столицею рядянської України те- <
пер Харків.
!
До інших належать: Греки, Вірме
ни,
Турки, Італіянці, Молдавани, Ци
Столиці губерній отсі:
;
гани і т. д.
Губернія:
Столиця:
Населекнє ]
Радянська Україна обіймає най
столиці: ;
більшу
основну національну терито
Волинь
Житомир
50.000 ;
Донеччина
Бах.мут
25.000 ! рію України.
Катеринославіцина .. Катеринослав ..170.000;
Ся територія дуже богата в при
Київщина
Київ
366.000 J
родні
скарби.
Одещина
Одеса
500.000 і
Поділлє
Винниця
40.000 <
Головне богатство України се її
Полтавщина
І Іолтава
80.000 \ вельми врожайна земля —• чорнозем.
Харківщина
Харків
850.000
Хочби як колись розвинувся на Укра
Черішгівщина
Чернигів
40.000
їні фабричний промисл, то вона всеЗміни такі, що за столицю взято таки завдяки свому чорноземови бу
болотяний Харків, близко Московщи- де головно хліборобським краєм.
ни, замісць прекрасного Києва, що ві
На Україні є й інші скарби. Укра
домий яко столиця України більше > їна богата в поклади мінералів, а най
1,000 літ; На Поділлю взято на столи більше зеліза, угля і соли.
цю Винницю замісць Каменця Поділь- і
Зелізну руду добувають в західній
ського; і в новій Донеччині Бахмут, j Катеринославщині біля Кривого Рога,
що давнійше належав до Катерино на Донеччині і в Кримі. (Покладів зеславщини.
лізної руди біля Кривого Рога обчис
В Катеринославщині город Алек- люють на 12 міліярдів пудів).
сандровск (де давнійше було Запоро
Недалеко Кривого Рога, біля Ниже) перезвано на Запороже (50,000 кополя над Дніпром, є великі поклади
населення).
; марганцевої руди, потрібної до виро
Радянська Україна має такі при бу сталі, та вони ще не використані.
стані: Над Чорним морем: Одесу, Ми Щодо скількости марґанця Україна
колаїв і Херсон; над Азівським (Озів- третя з ряду країна (перша — Злучені
ським) морем: Бердянск, Маріюпіль і Держави, а друга Грузія).
Таганріг (Пристані над Азівським мо- І
Великі поклади камінного угля на
рем невигідні ізза мілкої води; кора ходяться в Катеринославщині і До
блі не можуть причалювати до самих ] неччині.
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ЗАХІДНА УКРАЇНА.
Сіль дуже гарну і дуже богато до- і
бувається у Брянцівці біля Бахмута
Під Польщею.
(Донеччина), під Славянском (на пів
На основі російсько-польського
ніч від Бахмута) і з Азовського моря. \
риського „мирового договору" (з 18.
Живе срібло добувають в Мики березня, 1921) установлено грани
тівні недалеко Бахмута.
цю між Польщею і совєтською Укра
Поклади граніту (твердого камен > їною та Білорусю, яка переходить че
ня) є на Поділлю, в Киїзщині і в Кате- рез українську і білоруську терито
ринославгцині. його вживають до бу рію та „віддає" Польщі Західну Укра
дівель і на моїценнє улиць.
їну і Західну Білорусь.
В Катеринославщині, на ЧернигівПольщі признано сим „мировим
щині і в Харківщині найдено великі договором" отсі українські землі: Га
поклади каоліну (мягкої глини), з я- личину (Східну Галичину і Лемківщикої вироблюють посуду. Каолін добу иу), Холмщину з Підлящем, західну
вають ріжних кольорів.
Волинь і Поліссє.
В північній Україні є дуже великі
Простір і населеннє тих земель:
поклади торфу, який по висушенню >
Галичина: Простір 55,000 квадра
дає дуже добре топливо.
тових кільометрів; населення 5,380,000
Зелізна руда, марганець і камінний в сьому 4,000,000 Українців.
уголь се основа промислу України, яХолмщина (з Підляшем): Простір
кий при красших умовах може дуже 24,456 квадратових кільометрів; насе
високо розвинутись.
лення 1,500,000, в сьому 940,000 Укра
—о—
їнців.
Під Росією ще є поза межами ра
дянської України отсі українські зем
лі: Крим, південна частина Донщини,
південні части Курської і Вороніжської Губернії, Кубань, Чорноморе, Ставропільщина і Терщина. Всі ті землі
замісць належати до України нале
жать до Московщини і навіть там не
мають автономії, як се мають Поляки,
Жиди, Цигани, Молдовани, Чехи і
інші на радянській Україні.
Під Росією ще є великі українські
кольонії в Туркестані (в середній Азії,
на схід від Каспійського моря) і на
Зеленому Клині (на Східній Сибірі,
над Тихим океаном, на північний за
хід від Японії). Зелений Клин засели
ли головно селяни з Чернигівщини,
Київщини і Полтавщини і вони там
творять 80% населення.
Загалом, поза Україною, під Мос
ковщиною є 7,000,000 українського на
селення.

Волинь (західна): Простір 38,000
квадратових кільометрів; населення
2,000,000, в сьому 1,500,000.
Поліссє: Простір 46,000 квадрато
вих кільометрів; населення 1,300,000,
в сьому Українців 1,040,000.
Разом Польща захопила простору
української території 163,456 квадра
тових кільометрів з
населеннєм
9,880,000, а з того 7,480,000 Українців.
Сей простір рівний території етно
графічної Польщі. (Цілий гростір те
перішньої Польщі виносить 385,300
квадратових кільометрів, з чого меньше ніж половина української терито
рії, стільки само польської, а решта
се землі білоруські, литовські і ні
мецькі).
Після польської конскрипції, яку
переведено за Австрії в 1910 році, стан
українського населення (подаємо по
віроісповіданню) представлявся в по
одиноких повітах Галичини ось^ак:
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Людність після БІрОісповідання в тисячах
1910 р.
о ч
а о
о н
о, я
u к

Бережани
(Березів) з а х . ) . . .
Бібрка
Богородчзнк
Борщів
Броди
Бучач
(Горлиці) (зах.) .
Городенка
Городок
(Грибів) ( з а х . ) . . .
Гусятин
Добромиль
Долина
Дрогобич
Жидачів
Жовква
Заліщики
Збараж
Зборів
Золочів
Калуш
Камінка Стр
Коломия
Косів
(Кросно) (зах.) . .
Львів (місто)
Львів (повіт)
Ліско
Мостиска
Надвірна
(Нов. Санч) з. Гал.
Перемишль

Я й
Я сз

—" —

і

и

«
.я
t=t

о) *£
Й и

••^

Е

4^-1

04.91 29.1,10.0,
12.4J 63.7, 5.з;
61.5J 16 6І10.2І
58.0| 3.6J 7.5|
75.4 21.2;і2.7('
91.2 31.7:22.6!
77.3 43.5І17.5|
19.7 56.3і 6.2І
70.0! 11.8і 10.11
52.7і 18.9; 6.9 j
9.2| 41.1! 2.9|
58.81 26.811.3j
46.1" 17.91 7.6,
86.3' 12.3|12.8|
102.21 З7.б''29.б|
63.0| 13.21 6.9і
82.8' 16.9і 9.5
54.8і 12.8! 9.3'
43.6і 22.6| 5.3і
42.81 11.71 6.2|
73.4| 30.0I13.6J
78.7| 9.8! 8.21
70.01 28.4H4.7J
77.3! 22.2123.91
71.51 4.0| 9.71
12.6| 64.2! 6.3|
39.8|1 05.5'57.4|
74.1' 70.1114.0!
69.2' 14.8113.91
52.61 27.9' 7.2'
67.1і 11.641.5'
17.04 00.642.3'
80.01 56.6І22.5'

Повіт

грекокатол.

Повіт

t-'

Псремишляни
Печеніжин . ..
(1.2 Підгайці ... .
0.4 Рава Руська .
Рогатин
0.3
Рудки
Самбір
і
Сянік
'
Скалат
'
1.0 Сколе
'
Снятин
•'
Сокаль
!
0.5 Станиславів
і
2.4 Старий Самбір.... |
2.3 Стрий
|
0.2 Теребовля
!
0.5 Тернопіль
'
— Товмач
|
— Турка
'
— Цішанів
'
0.4 Чортків
|
0.7 Яворів
!
1-9 Ярослав
І
1.1 (Ясло) (зах. Гал.)І
3.0
3.2

0.6
0.1
0.5
1.5
0.6

Людність після віро
сповідання в тисячах
1910 р.

53.9
40.9
61.3
80.8
89.6
49.0

65.51
54.7|
48.3і
42.91
70.7і
71.6J
91.0|
45.31
48.9;
41.7\
76.11
84.8'
68.8;
45.4!
46.91
68.5|
59.5!
7.5!

і

я

н 'В
— та

с. а

22.5, 9.5 0.6
1.7,' 4.2
24.9J 7.3

17.3;і6.7
21.8J13.5
21.51 6.4
32.8 8.8
42.7 11.ЗІ
35.1 12.6
6.1'! 5.9і

0.4
0.1
0.3
0.3

9.5

7.2Ц0.2! 0.^

21.1І16.3| 0.3
35.3 29.8; 1.3
9.5| 6.5J

15.3;і2.8|
31.9| 7.3'
46.2!19.7'
20.7і 9.7'
5.2111.7і
30.240.8і
21.4' 7.9!
11.31 6.3і
76.6'15.0І

3.2
0.1
0.1
0.3
0.1
0.2
02
0.5
0.2

74.6! 5.8!

Др. Мирон Кордуба в праці „Тери
торія і населеннє України" подає обчислекнє людности в українських ча
стинах одинайцяти західних повітів
української етнографічної території
Галичини (після перепису з р. 1900)
осьяк:
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Українська частина
повіту:

•&Q.S

о я І:
я « а

і

8
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- кі

2

О X Q.

54.9 2.408
392.7 21.145
190.1 10.122
442.2 21.456
201.9 8.736
Кроснянськогоб)
191.5 8.389
1.098.2 86.848
Сяніцького7)
Бергзівського8)
95.2 9.481
Псремиського9)
939.1 136.543
ЯрославськогоЮ) . . . .
861.2 61.895
ЛанцутськогоИ)
j
45.8' 3.863
Українців на сій території є від 99
до 54%.
Новоторгськогої) . . . .
Новосандецького2) ...
ГрибівськогоЗ)
Горлицького4)

1) Чотири громади судового повіту Кросцєнко (Біла Вода, Чорна Вода, Яворки, Шлях
това).
2) Судовий повіт Муіпина (цілий) і 8 гро
мад повосандецького судового повіту (Котів,
Лабова, Лабовиці, Матвієва, Нове Село, Мала
Розтока, Складисте, Угрин).
3) Південна частина грибівського судового
повіту (20 громад).
4) Південна частина горлицького судового
повіту (43 громади).
5) Південна частина жмигородського судо
вого повіту (19 громад).
6) Південна частина дуклянського судового
повіту (14 громад).
7) Без 6 громад північної части риманівського і 13 громад сяніцького судового повіту.
8) 5 громад березівського і 5 дииівського
судового повіту.
9) Лише без семи західних громад дубецького судового повіту.
10) Із судового повіту ярославського 7 гро
мад, радимпенський судовий повіт без 6 гро
мад і сінявський без Сіняви і Нєлєпковіц.
11) Чотири громади лежайського судового
повіту (Дубно, Ожана, Жухів, Силянка).

Найбільший процент українського
населення на цілій території Галичини
тобто 75—90 мають гірські пові
ти: Турка, Старий Самбір, Косів,
Печеніжин; підгірські: Богородчани,
Калуш, Жидачів; покутські: Снятин і
Городенка і один розтіцький: Яворів
Між 2/3 а 3/4, тобто 67—75% Україн
ців у гірських і підгірських повітах:
Ліско, Добромиль, Стрий, Долина,
Надвірна, в покутськім: Товмач, по
дільських: Заліщики, Борщів, Рога
тин, Бібрка, і розтіцьких: Жовква й
Рава. Більше 3/5 населення (60—66%)
творять Українці в підгірських пові
тах: Дрогобич, Самбір, Рудки, Мостиска, Городок і Коломия, в подільськоволинських: Сокаль, Камінка, Броди,
Збараж, Золочів, Перемишляни, Бере
жани, Підгайці, Чортків і Гусятин.
Більше як половину українського на
селення мають повіти: Цішанів, Пере
мишль, Сянік на пограничі польської
території, і подільські повіти: Терно
піль, Скалат, Теребовля, Бучач, з під
гірських Станиславів.
Лиш у двох повітах творять Укра
їнці меньше як 50%, тобто в Львівсь
кім 49% і Ярославськім 41%. В місті
Львові творять вони майже 1/5 часть
людности. Міста заселені Поляками і
Жидами, дуже сильно впливають на
зменьшеннє процентових чисел Україн
ців у Східній Галичині.
В західній Галичині лиш один Горлицький повіт виказує звиш *4 (25%)
Українців, чотири інші від 1/10—1/5
(Ясло, Новий Санч, Березів, Коросно,
Гррбів українського населення. Німці
в Галичині становлять ледви 1%.
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ПІДКАРПАТСЬКА РУСЬ.
Нинішня автономна Підкарпатська
Русь має 12,740 квадратових кільометрів і обіймає частину також мадярсь
кої етнографічної території. Після ста
тистики з 1920 p., поданої півурядово
до загального відома, має ся терито
рія 604,595 мешканців, з того Русинів
575,000, Мадярів 100,000, Чехо-Словаків 20,000, Німців 10,000, Жидів 82,000,
Румунів 11,000; решта інші. Се населеннє творить 4,2% населення цілої
чеськословацької републики. Славян
є 60,7% (в републиці 63,5%,), україн
ську мову знає 70%, мадярську 40%,
жидівський жаргон 15%. Процентово
представляється населеннє території
так:
Русини
Мадяри
Жиди
Німці
Чехи і Словаки
Румуни й інші

70%
14%
10%
3%
2%
1%

З населення є 60%, тобто прилизно
400,000 рільників. В 1921 році було на
сій території 453 села з 111,821 хатами.
Ціла Підкарпатська Русь се гори.
Всього одна пята території припадає
на низ, який тягнеться в ширині 4 км.
від сходу понад Тису, а аж потім роз
ширюється.
Сей низ дуже врожайний, але деку
ди сильно мочаруватий, пр. сам Чор
ний мочар обіймає 28,684 катастральних моргів. Причина мочаруватости та,
що часто заливають доли води, які
дуже легко по дощах збираються.
Тиса декуди положена висше рівнин і
не має куди води спустити.
Поділ території після якости вигля
дає так: половина ліси, одна тритина
пасовиска й луки, одна пята орна, од
на десята городи, 0,3% винниць (всіх
винниць 3,492 гектарів).

Не диво, що голод на землю, при
такому великому стані неужитків та
при сконцентрованню земельної влас
носте в руках одиниць, дуже великий.
Нинішня автономна Підкарпатська
Русь складається з колишніх мадярсь
ких 4 жуп (комітатів), а саме: ужго
родської, бережської, части угочансь
кої та мармарошської.
Столицею Підкарпатської Рухи є
місто Ужгород над рікою Угом. Є там
найвисша автономна влада, Цивільна
Управа Підкарпатської Руси. Ужгород
має по найновійшій статистиці 20,551
мешканців, з того Русинів враз із ук
раїнськими емігрантами 14%, Чехів і
Словаків 25,5%, Жидів 18%, Мадярів
38%, Німців 2%, Москалів 1%%.
Ужгородська жупа відпала поло
виною до Словаччини, а лиш східна її
часть від Уга належить до автономної
країни. Має вона 4 округи (повіти), а
то: Ужгород, Перечин, Середнє й Ве
лике Березне та 25 нотаріятів (начеб
волостий).
Мукачівська жупа повстала з роз
ділу колишньої бережської жупи (за
мадярських часів не істнувала). Столи
цею є Мукачів з 19,000 населення, та
кож із мадярсько-жидівською перева
гою. Має 6 округів: Мукачів, Свалява,
Довге, Волове, Нижні Веречки, Росвнгово і 36 нотаріятів.
Бережська жупа повстала з части
давньої бережської, части угочанської
та західної частини марамарошської
жупи. Столиця Береґсас ( Берегів ) з
13,000 населення майже зовсім змадярщеного. Має 5 округів: Берегів, Густ,
Севлюш, Косиново (Мезекасень), Іршава і 52 нотаріяти.
Марамарошська жупа з колишньою
столицею Сиготом не відповідає ко
лишній мадярській. Бо часть припала
Румунії із Сиготом, а західна часть
приділена до бережської жупи. Столи-
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цею тепер місточко Марамарошська
Солотвина з 9,000 населення. Має 4 ок
руги: Бочків, Рахів, Терешва, Тячово
і 24 нотаріяти.
І Іайвисшою автономною владою є
Цивільна Управа Підкарпатської Руси,
на чолі якої має стояти Губернатор,
відповідальний перед соймом. Першим
Губернатором був др. Юрій Жаткович, а по його димісії др. Антін Бескид.
Сама Цивільна Управа розпадаєть
ся на 8 рефератів ріжних міністерств,
а то: політичний, земельний, шкіль
ництва, торговлі, здоровля, соціяльної
опіки, публичних робіт, фінансовий.
Судовий реферат перемінився на судо
ву столицю в Ужгороді (тобто суд
ІІ-ої інстанції). Відношеннє сих рефе
ратів до самої Цивільної Управи ще
не усталене.
Ґубернаторови підчинені жупани
( чиности політично-адміністраційні ),
а крім того фахові референти при жупанатах: земельний, ветеринарний і
здоровля. При жупанатах є сирітські
седрії (сенати) і суд із відділом зе
мельних книг. Жупи діляться на окру
ги (вже висше вичеслені—разом 19) з
окружними начальниками (з мадярсь
кого звані „головнослужні"), округи
на нотаріяти. Нотаріяти відповідають
російським волосним правлінням та обіймають 3 до 5 громад. На чолі стоїть
нотар.
Автономія розтягається на справи
церковні, шкільні, мови. Справи заграничної політики, фінансові, почти й
зелізниці, віяско, належать до цент
ральної влади.
Судівництво на Підкарпатській Ру
си зорганізоване так: найвисший три
бунал касаційний в Берні на Моравії,
судова столиця в Ужгороді, судові
седрії (сенати) в Берегові й Густі, ок
ружні суди й суди з земельними кни

гами: Берегів, Іршава, Севлюш, Густ,
Рахів, Тячово, Волове, Велике Березне,
Мукачів, Ужгород, Нижні Веречки.
Обовязують ще мадярські закони з
чеським змінами.
Адвокотської палати ще не має і її
функції сповнює судова столиця в Уж
городі.
Публичні нотаріяти є в Ужгороді,
Берегові, Мукачеві, Севлюші, Густі й
Тячеві.
Фінансові справи полагоджує фі
нансовий реферат, який має своїх 10
відділів. Підчинено йому 5 фінансових
дирекцій і головна фінансова каса в
Ужгороді з 10 податковими урядами,
10 евіденційними урядами і т. д. Доте
пер управильнена справа фінансів дер
жавних; які мають бути приходи й ви
датки краєві, не відомо.
Адміністрація Підкарпатської Руси
вже скристалізована. Робляться ще
малі зміни, але загалом такий стан
вже остане. Адміністрація досить ут
руднена через слабу комінікацію, бо
на Русь припадає всього 600 км. зеліз
ниці, отже 1 км. на 20 км. квадратових.
Більше є мурованих шляхів т. зв. чинеників, яких випадає 1 км. на 6 км.
квадратових.
Слід, зазначити, що території Під
карпатської Руси обкроєно і обкроєні
части віддано чужим державам, а са
ме: Словаччині, Румунії і Мадярщині.
До Словаччини віддано етнографіч
ну руську часть ужгородської жупи
( давнійшій мадярський комітат ),
дальше землинську, шаришську, спішську й часть абуайської. Число насе
лення доходить до 200,000. Словацька
статистика виказує всього 135,000, але
на ній не можна опиратись, бо була
переведена сильно тенденційно.
До Румунії віддано вишівський ок
руг над рікою Вишова й села Велику
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Тернову, Ремешу, Гуту, Крочунове,
Луг, Малий Бичків і колишню столицю
Сигот.
При Мадярщині остались соболчанські кольонії, Дравці і села над
Тисою.
Разом число Русинів під Мадярщиною виносить до 100,000 душ.
ПІД РУМУНСЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ.

Після обчислення дра Кордуби ви
носило усе населеннє тої частини Бу
ковини в 1914 році 560,430, в тім:
Украінців
Великоросів
Поляків
Жидів
Німців
Румунів
Мадярів

301,150
2,950
27,030
73,270
21,070
31,320
230

се
„
„
„
„
„
„

є 65.4 проц.
, , 0.6 я
, , 5.9
, , 15.9
,, 4.6
, , 6.8
, , 0.5
77
77

77
77

77

Буковинська Україна.
На Буковині займають Українці в
числі звиш 300,000 коло 5,000 квадра
тових км.. Займають вони цілий повіт
Заставненський (80% Українців), Вашковецький (83%), Вижницький (78%),
Кіцманецький (87%) і Черновецький
(55%), половину Серетського (42%),
частину Сторожинецького (26%), та
окраїни Довгопільського, Радовецького і Сучавського повіту. Між україн
ським населеннєм густо розсіяні Жи
ди, дещо Німців, Румунів, Вірменіє та
Поляків, переважно по містах.
Після праці дра Мирона Кордуби:
„Територія і населеннє України" (стор.
22) сама українська частина Буковини
займає простору 5,276.8 квадратових
кільом., числила 1900 р. усеї людности 411,503; з того:
Українців
Великоросів
Поляків
Жидів
Німців
Румунів
Мадярів

68.3 процент.
0.8
,,
4.1
,,
15.6
„
5.0
,,
4.8
,,
0.4
„

Бесарабія.
Після російської статистики Беса
рабія має на 46,000 квадрат, км.прос
тору 2,440,000 мешканців. Українці ста
новлять в Бесарабії до 20% населення,
тобто звиш 460,000 душ. Простір занятий ними можна оцінювати на близко
10,000 квадрат, км.. Абсолютну біль
шість творять Українці лиш у Хотин
ському повіті (56%), при 25% Молда
ван і 13% Жидів. В Акерманському по
віті Українців 24%, тількиж Болгар,
Німців і Молдаван по 18%, Турків 4%.
Українці сидять над морем і над Дніст
ром. В Ізмаїльському повіті Українців
17%, Молдаван 47%, Болгар 11%, Тур
ків 9%,, Німців 3%. В Сорокському по
віті Українців також 17%, Молдаван
67%, Жидів 11%. В інших повітах Бе
сарабії Українців богато меньше:в Білецькому повіті 12%,Бендерському 9%,
Оргіївському 6%, Кишинівському пові
ті лиш 2%. По містах мають всюди пе
ревагу Жиди, „Русскіе" й Молдавани.
Абсолютну більшість на полудні ма
ють Українці лиш в Аккермані, а
зглядну Ізмаїла та Килії.
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УКРАЇНСЬКА НАУКОВА МОВА.
В Києві при Всеукраїнській Акаде
мії Наук отворено Інститут українсь
кої наукової мови, якого завданнєм
дбати про розвиток та одностайність
української наукової мови.

НАЙБІЛЬШІ ОСТРОВИ НА СВІТІ.
Ґренляндія (Ґрінленд) має 827,300,
Нова Гвінея 330,000, Борнео 280,000,
Мадагаскар 228,000 квадратових миль.

Молитва за Україну. Липник, 1923 р.

УКРАЇНСЬКІ ТАБОРИ В ЧЕХО-С/
У минулім році були скасовані та
бори українських інтернованих вояків
у Чехо-Словаччині. Останній великий
табор в йозефові був скасований на
прикінці літа. Що від цих таборів за
лишилось, це тільки мізерні рештки в
порівнанні з тим, що було.
А ще недавно в таборах кипіло
життя! Українська Галицька Армія
містилась у таборових бараках Ні
мецького Яблонного, Хеба, Липника,
Брна, йозефова. Бувші оборонці й бу
дівничі Української Галицької Держа
ви, закинуті лихою долею на скитальщину, тут грацювали, вчились, жили
і вмирали. У таборах панував вічний
рух, люде приходили й відходили, на
їздили високі гості, влаштовувались
вистави й забави, будувались памятники, плекалась українська державна
ідея, гартувалась національна воля,
нагромаджувалась сила для рішучого

останнього бою з Польщею та Мо
сквою. . .
Нині про це все залишилась сама
згадка. Вищі коменданти, за невелич
кими виїмками, вже давно опустили
табори, шукаючи кращої долі. Бага
то звичайних вояків також пішло шу
кати щастя поза дротами таборів: хто
студіює на високих школах, хто по
таємці повернув до краю, хто поїхав
на радянську Україну служити в чер
вонілі армії. Та найбільше причини
лась до скасовання таборів сама чехо
словацька влада.
До 1924 р. відносини між Чехо-Словаччипою та Польщею все були коли
не ворожі, то неприязні. Чехо-Словач
чині отже було вигідно мати в себе
сторонню силу, яка при нагоді могла-б
дати Ляхам чосу. Та протягом остан
ніх двох років обставини змінились.
Польща, всіма покинута, почала все
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більше схилятись до добросусідсько
го співжиття з Чехо-Словаччиною. Ве
сною 1925 р. дійшло до остаточного
порозуміння між обома державами.
При таких умовах українські табо
ри зробились для Чехо-Словаччини не
тільки невигідними, але просто шкід
ливими, бо стояли на перешкоді до
остаточного зближення з Польщею.
Тому ліквідація українських таборів
протягом останніх двох років прова
дилась рішучо й послідовно. Вже в
1924 р. була скасована низка таборів,
і на тім місці, де вони стояли, в мину
лім році вже росло збіжжа. Решту ска
совано протягом минулого року. За
лишились найбільше „робітничі ко
манди", але це вже не давнійші табо
ри з їх тисячами мешканців, з їх ки
пучим життєм...
Українські табори в_Чехо_-Словаччині — це хоч невесела, але почесна
сторінка в історії боротьби Галицької

України за свою державність. Ціле півдесятиліття перегорталась ця сторін
ка, аж гоки життя її не закрило иншою
сторінкою, хто зна чи кращою. При
кращих обставинах треба було-б на
писати й видати історію цих таборів:
напевне вийшла-б велика, цікава й на
вчаюча книга. Та нині про це не приходиться думати. Лишається одне: за
ховати глибоко в серці згадку про
„таборову добу" в нашій історії й ви
чікувати кращих часів, коли тій згад
ці можна буде надати достойнійшу
зовнішню форму.
На цім місці подаємо кілька цікавійших образків-фотографій з життя
тепер вже неістнуючих українських та
борів у Чехо-Словаччині. Американ
ські Українки й Українці з них поба
чать, як жили, працювали, молились
і розважались наші герої-скитальці на
чужій стороні.

Великодна Служба Божа. Йозефів, 1924 р.
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Осип Маковей.

СОН.

Тихий сон по горах ходить,
За рученьку іцасте водить.
І шумлять ліси вже тихше,
Сон малі квітки колише.

Най квітоньки сплять здорові,
Най їм сняться сни чудові.

Спіть, мої дзвіночки сині,
Дикі рожі в полонині!

І загріє, поцілує,
І світами помандрує.

Не шуміть, ліси зелені,
Спати йдіть, вітри студені!

Тихий сон по горах ходить,
За рученьку іцастє водить.

а
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Аж на небі зазоріє,
Сонце їх малих загріє.
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СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ.
Сс лицарська поема невідомого автора з
1186 року. Написана етаро-українською мовою.
Описує похід Ігоря Святославича, князя Нов
городу Сівсрського па Половців. Гарно і по
етично оспівана випрана, тридпевпа війна, плач
Яросіашш, утеча Ігоря до рідного краю.
Се иайкрасппій український літературний
•і вір па протязі 700 ліг.
Відкрив його в 1795 році Москаль граф Муснп-1 Іунікіп в Снасо-Ярославському монастирі
і видав друком в 1800 році.
Підчас пожару Москви в 1812 році (в часі
наїзду Наполеони) рукоппсь згоріла.
..Слово о полку Ігоревім" перекладено на
всі культурні мови. Па московську мову пере
клав найбільший російський поет А.тексапдср
Пушкін, а. па українську перекладали: Шев
ченко, Рудапськнй, Щурат, Лепкпй і інші.

ЗАСПІВ
із Слова о полку Ігоревім.
(Переспів Богдана Лепкого).

Чи не добре було би нам, браття,
Старосвітським ладом заспівати
Про лицарський похід, про завзяття
Князя Ігоря? Час звеличати
Сумні бої! Час правді до слова.
Як Боян ми не годні співати.
Гей, Бояне, дивна-ж твоя мова!
Раз, як вовк вона мчиться степами,
То щебече, аж ходить діброва,

То зніметься і під небесами
Як орел гордо, пишно буяє. . .
Геп, мистець був Боян над мистцями!
Як було давнину спогадає
І незгоди князів, коромоли,
То на стадо лебедів пускає
Свої бистро летючі соколи.
Дожене-ж котрий сокіл лебедю,
Лебідь спів починає у поли:
Як княжив Ярослав, як Редедю
Вбив Мстислав у двобою, як Вдалий
Князі) Роман воював... lie лебедю
То сокіл доганяє, гень - - вдали,
Лиш Боян свої пальці пускає,
Віщі пальці на струпи, щоб грали,
Князям славу і честь глаголали.
Вдаримо-ж в струни! Гей, пісне, озвися,
Про давні часи Володимира,
А на Ігорю, пісне, спинися!
Ігор князь се душа дужа, щира,
Він і голову носить недаром,
А не любить ледачого мира.
Наповнився він воєнним жаром
І дружину говів молодецьку,
Щоби острим мечем і пожаром
Покарати орду половецьку.

УКРАЇНСЬКІ ТАБОРИ В ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНІ.
і

Вихід ка Службу Божу. Хеб, 1923 р.

Стрільці при будові памятника. Німецьке Яблокке, 1921 р.
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Плач Ярославни.
(Із „Слова о полку Ігоревім"; переклад на українську мову).
о

Ой то не сива зазуленька закувала,
Не дрібні пташки защебетали,
То Ярославна рано до схід сонця сліз
[но ридала,
Словами промовляла:
„Ой полечу, каже, я зазулею,
Та помчуся по синім Дунаю,
Сяду-впаду край річки Каяли,
Змочу свої боброві рукави,
Та обітру князеви керваві
На хоробрім тілі його рани".
Оі'і у Путивлі на мурові зрана,
Ще й ясне сонце не вставало,
Як Ярославна гірко плакала, ридала.
Словами промовляла:
„Вітре, каже, буйнеє вітрило:
Чи то тобі мої сльози милі?
На що-ж вієш, вієш, завіваєш,
На що ханові стріли хапаєш,
На легкому крилі підіймаєш,
В війско мого князя пускаєш?
Чи то тобі є мало простору
Віятися попід небосклоном,
Сині филі в морі піднимати,
Осип Маковей.

ПОНАД ХМАРИ.
Понад хмари! Понад хмари, брате!
Вийди в гори з навісної хати!
Па верхах самітних там ще тихо,
Не зайшло туди ще людське лихо.
Не встають там ще весняні чари,
Вітер там горою, низом хмари.
Але красші там сніги лискучі
Ніж на долах повінь, град і тучі.
Красша студінь, пустка там сонлива
Ніж весна на долах нещаслива.
Тихий світ там буде твій учитель,
Сам ти свій суддя і потішитель.

Кораблі на хвилях гойдати?
На що-ж мою радість розвіваєш,
На шовковій траві розстилаєш?"
Ой у Путивлі на мурові зрана,
Ще й яснеє сонце не вставало,
Як Ярославна гірко плакала-ридала,
Словами промовляла:
„Ой ти, Дніпре, каже, Славуто!
Чомуж мені не принесеш синій,
Князя мого єдину дружину,
Щоб я йому до схід сонця рано
Своїх гірких сліз не посилала?"
Ой у Путивлі на мурові зрана,
Ще й яснеє сонце не вставало,
Як Ярославна гірко плакала-ридала,
Словами промовляла:
Ясне, каже, трияснеє сонце!
Любо сяєш з свого ти віконця,
Добрим людям тепло розливаєш,
На що-ж мене слізми обливаєш?
На що своє горяче промінне
Розсипаєш на княжу дружину?
На безвіддю їх згагою томиш,
Сагайдаки спекою згинаєш,
Стрілешниці тугою замикаєш?"

ОЙ КРАСНО, HGH0.
(Народня пісня).
—о—
Ой красно, ясно, ой красно, ясно,
Куди сонечко сходить,
Ой ще краснійше, ой ще яснійше,
Куди матінка ходить.
Сонечко зайде, сонечко зайде
Та назад воно зійде,
Матінка умре, матінка умре,
Вже іншої не буде.
Та хоч ся найде, та хоч ся найде,
Все вона не рідненька,
Що ся притулить, то ся притулить,
Все вона студененька.
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УКРАЇНСЬКІ ТАБОРИ В ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНІ.

§2

Шаркіян Шашкевич.

ВЕСНІВКА.
| Цвітка дрібная
І Молила неньку
1 Весну раненьку:
І „Нене рідная!
І Вволи ми волю,
І Дай мені долю,
Ш Щоб я зацвила,
І Весь луг скрасила,
§| Щоби я була
І Як сонце ясна,
І Як зоря красна,
1 Щоб я згорнула
| Весь світ до себе!"
І „Доню голубко,
І Жаль мені тебе,
•о

sj Гарная любко.
| Бо вихор свисне,
is Мороз потисне,
|§ Буря загуде,
| Краса змарніє,
|§ Личко счорніє,
Щ Головоньку склониш
І Листоньки зрониш,
1 Жаль серцю буде."

І
П а м я т н и к п о м е р ш и м в о я к а м У . Г. А .

Мій краю, за тебе принять не лякаюсь
Найгіршого лиха,
Бо всякеє горе, недоля, скорбота —
Тепер мені втіха.
Дурниця всі рани душевні й тілесні
З нудьгою чи з кровю,
Бо знаю, є серце, котре мої болі
Прогоїть любовю.
А. Кримський.

Німецьке Яблонне.

28
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Володимир Мономах.

•

„Не хочу я лиха, але добра хочу
ратії та землі руській".

СІМСОТ літ минуло торік,
відколи помер один з найвидатнійших і найславнійших князів стародавньої Київської Руси-України: Великий Князь Володимир
Мономах. Небогато є таких народів
на світі, що вже 800 літ тому мали-б
таку високорозвипену державність і
таких видатних державних мужів. Та
славна минувшина України ще болючійше дає відчувати її сумну сучас
ність.
Володимир Мономах був сипом
князя Всеволода київського й внуком
Ярослава Мудрого. По матері він по
ходив з роду византійських царів, 'а
одружений був з донькою англійсько
го короля. Ці рідні й чужі впливи при
чинились до того, що родина Володимирова була одною з найбільш куль
турних та освічених у тодішній Еврогі. Володимирів батько знав пить чу
жих мов, Володимирова сестра завела
в Київі перші школи для дівчат, сам
Володимир завів не менш як 40 шкіл,
при яких тримав учителів грецької та
латинської мови.
Доба князювання Володимира Мономаха на Україні була одною з най
більш спокійних та щасливих. Дрібні
сусідні князі почували над собою йо
го важку руку й не сміли заводити
сварок. Половці
найлютійші воро
ги тогочасної України - - боялись Во
лодимира, як вогню, й не зважувались
нападати на українські землі. Не дурно-ж Володимир 83 рази ходив похо
дом па Половців, 19 разів укладав з
ними згоду й полонив 300 їхніх князів.
Міжнародне значінне України-Руси

за Володимира Мономаха було підне
сене на значну висоту. Доказом слу
жать царські клейноди, які прислав
Володимирови тодішній византійський імператор, щоб цим виявити свою
пошану до нього. Клейноди ті склада
лися з золотого вінця (т. зв. „шапка
Мопомахова"), золотого широкого
ковніра („барми") та хреста, з живо
творного дерева.
Та найдовшу й найкращу память
Володимир полишив і:о собі своїми
літературними творами, в першій мірі
своїм славним . „Поучеинєм". Ставши
київським великим князем (1113- 1125), він, як каже тогочасний літопи
сець — • „освітив руську землю, пуска
ючи промінне, як сонце". Отсього
„проміння", цього сяйва розуму й до
броти повно і в тім „Поученім".
Ось кілька уривків з того „Поучення", як їх переказує М. Возняк у своїй
„Історії Української Літератури":
„Передовсім не забувайте на бід
них, але скільки зможете нагодуйте їх,
і поможіть сиротам, і обороніть удову
самі, а не допускайте, щоб сильні по
губили людину. Не вбивайте ні невин
ного, пі винного; навіть коли заслу
жить на смерть, не губіть душі жадно
го христіянипа. Говорячи про справу
і зле і добре, не кляніться Богом, не
хрестіться, бо нема ніякої потреби в
цьому; а коли цілувати-мете хрест бра
тії або кому, то і риготуйте своє сер
це, щоб ви могли додержати своє сло
во. . .
„Від єпископів і попів і ігуменів з
любовю приймайте благословенне й
не усувайтесь від них, а по силі любіть
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і і дбайте про них, щоб ви одержали
і/ молитву від Бога. ..
„Передовсім не майте гордощів у
серці та в розумі, але говоріть: ми
смертні, сьогодня живемо, а завтра
іідемо в могилу; це все, щоб ти не дав,
не наше, але твоє, на мало днів ти нам
це поручив; і в землі не ховайте, то
нам є великий гріх.
„Старих шануй, як батька, а моло
дих, як братів. У своїм домі не будьте
ліниві, але всього догляньте: не гля
діть ні на суддю, ні на молодшого дру
жинника, щоб не насміхались ті, що
приходять до вас, ні з вашого дому, ні
з вашого обіду.
„Вийшовши на війну, не лінуйтеся,
не дивіться на воєводів; не смакуйте
ні в питті, ні в їжі, ні в спанні; і сторожі
самі наладжуйте, а вночі, забезпечив
ши вояків з усіх боків, також лягайте,
а рано вставайте; а зброї не скидайте
з себе швидко, не розглянувшись, бо
через лінивство людина погибає не
сподівано.
„Бережися брехні та гянства й пе
релюбства, бо через це погибає душа
й тіло.
„Куди не подорожуєте по своїх зе
млях, не дозволяйте своїм дружинни
кам чинити кривду ні своїм, ні чужим,
ні по селах, ні в плодах, щоб не поча
ли вас проклинати. Куди не підете, де
не станете, напійте й нагодуйте друго
го; а найбільше пошануйте гостя, звідки-б він до вас не прийшов, чи він про
стий, чи знатний, чи посол, як не змо
жете дарунком, то їжею й напитком;
вони бо в своїх мандрівках понесуть
про людину по всіх землях добру або
лиху славу.
„Відвідайте хорого; відпровадьте
мерців, бо всі ми до смерти призначе
ні; і не миніть людини, не привітавши
її, дайте їй добре слово.
„Любіть свої жінки, але не давайте
їм влади над собою.

—

„Це-ж вам кінець усього: страх Бо
жий майте над усе. .. Як знаєте щось
таке, що добре, того не забувайте, а
чого не вмієте, того вчіться.. . Лінив
ство бо — це мати всього (лихого). . .
Не лінуйтеся ні до чого доброго, а пе
редовсім до церкви, щоб не застало
вас сонце на постелі. Так поступав мій
блаженний батько та всі добрі, знаме
ниті мужі. Віддавши ранішню похвалу
Богови й потім сходячому сонцю й
побачивши сонце, прославіть Бога з
радістю".
Симпатична постать людяного кня
зя, що не тільки права свої знав, а й
про обовязки дбав, — каже Сергій
Єфремов, — дуже гарно вирисовується з цих афоризмів, які навіть у паші
часи — люті часи потоптання всяких
прав людських, мародерства, грабіж
ництва й зневаги до людини, як такої
— не заЙБа була-б річ нагадати.
Щоб дати поняття про питомий
стиль Володимира, варто навести ще
уривок з його автобіографії, приложеної до того самого „Поучення''. Ось
якими словами писав сам Володимир
Мономах:
„А се тружах-ься ловьі д-вя. А се вг>
Чернигов-ь Д-БЯЛ'Ь єсмь: конь ДИКЬІХЬ
своима рукама связал-ь єсмь, вт> иущахт> 10 и 20 живьіх-ь конь, а кромт,
того єже по Роси "Ьздя имал-ь єсмь
своима рукама ГБ же кони дикьія. Ту
ра мя два метала на роз'ьх-ь и сг» конемь, олень мя один-ь боль, а 2 лоси
— одиігь ногама топ-ьталь, а другий
рогама бол-ь, вегрь ми на бедртз мечь
от'ьяль, медв-вдь ми у кол'вна подьклада укусил-ь, лютьій зігврь скочиль
ко мн'Ь на бедрьі и конь со мною поверже: и Богь неврежена мя сьблюде.
И сь коня много падахг., голову си
розбихг> дваждьі, и руц-в и ноз-Ь свои
вередихт>, вг> юности своєй вередихг,
не блюдя живота своєго, не щадя го-
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ловьі своея. Єже бьіло творити отроку
моєму, то сам-ь єсмь сьтворил-ь д'Ьла,
на войїть и на лов-Ьх-ь ночь и день, на
зною и на зим'Ь, не дая себ-fe упокоя.
На посадьникьі не зьря, ни на бирича,
сам-ь творилг. єсмь что бьіло надоб'Ь;
весь наряді) и в'ь дому своємь, то я
ТВОрИЛ'Ь ЄСМЬ, И В'Ь ЛОВЬЧИХ'Ь ловьчій
нарядь сам-ь єсмь держаль, и в-ь конюскх'ь, и о сокол'Ьх-ь и о ястряб'Ьх-ь.
Тоже и худаго смерда и убогьія вдо
вина не далтз єсмь сильньімт> обид-Ьти,
и церьковнаго наряда и службьі самі,
есмь призираліа (доглядав).
Так жив, управляв державою й на

Осип Маковей.

вчав своїх дітий вісімсот літ тому український Великий Князь Володимир
Мономах. Коли-б инші українські кня
зі старокиївської доби були хоч трохо подібні до цього ідеального князя,
то держава українська не дійшла-б до
занепаду, а землі українські не були-б
поділені між сусідами, яких за Воло
димира Мономаха ще й на світі не бу
ло.
Володимир Мономах і рожив 73 ро
ки й помер 19. травня (по новому сти
лю 1. червня) 1125 року, гірко оплаку
ваний цілим народом руським. Похо
вано його в церкві св. Соф'.ї в Київі.

Ш ПОБАЧУ МАЛОГО ХЛОПЧИКА В СЕЛІ.

ТУГА.
Біжить у яр вода,
Біжить вода і сріблом ллється;
Над нею дівчина сміється
Роскішна, молода.
Голубко, не втікай!
Скажи мені ту гарну казку
Гро радощі, дівочу ласку,
Скажи про тихий рай!
Ах, казочка моя!
Я чув її, а де - не знаю,
Забув, і з туги заниваю,
І рад би вмерти я.
З водою поплисти
В далекий світ, щоб не тужити,
Або тут серденько зложити,
Квітками зарости!
Шуміли би ліси,
Шуміли би мені діброви
Про чари вічної любови
І вічної краси.

І золотої й дорогої
Мені, щоб знали ви, не жаль
Моєї долі молодої.
А іноді така печаль
Оступить душу, аж заплачу.
А ще до того, як побачу
Малого хлопчика в селі;
Мов одірвалось од гилі,
Одно-однісеньке під тином
Сидить собі в старій ряднині...
Мені здається, що се я,
Ш,о се-ж та молодість моя:
Мені здається, що ніколи
Воно не бачити-ме волі,
Святої воленьки. Що так
Даремне, марне пролетять
його найкращії літа,
Що він не знати-ме, де дітись
На сім широкім вольнім світі,
І пійде в найми: і колись,
Ш,об він не плакав, не журивсь,То оддадуть у москалі.
Тарас Шевченко.
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Руїна Січі в піснях і думах.
Минуло вже сто кількадесят літ
від часу зруйнованая останнього
сліду української незалежности —
Запорожської Січі. Дня 17. липня
1925 року всі свідомі українські громадяие обходили цей сумний ювилей
відповідними святами. Тільки там, де
колись була Запорожська Січ — на
берегах славного Дніпра -— не вільно
було нащадкам Запорожців згадати
своїх лицарських предків незлим, ти
хим словом. Стара московська не
воля, що з руїною Січі стала на
Україні твердою ногою, відродилась
тепер знова, лише під червоною мош
карою. Та видно, що цим ралом вже
ненадовго.
Про події, що довели ;і'. р\їни
Січі, розповідає М. Драгоманов у
своїй книзі „Нові українські ПІСІІ;
про громадські справи" (Женева,
1881). У 1709 році, - каже зіи, --коли запорожці, роздратовані ути
сками від царя Петра, пристали до
Мазепи, тоді військо Петрове з коза
ками полковника Галагана зруйну
вало стару Січ, що була коло того
місця, де впадає в Дніпро річка Чортомлик. Запорожські недобитки пе
рейшли до кримського хана па р. Камепку, а потім під Алеіпки. Тимчасом
Турки в 1711 р. примусили царя
Петра відступити їм майже всю землю
запорожську, яку вже потім части
нами відвойовувала від них Москва.
Для війни з Турками Москві потрібна
була поміч запорожців. Так ось у
1733 році московський генерал Вайсбах умовився з алешківськими запо
рожцями на тому, т о козаки знову
підступлять під руку московського
уряду й що всі старі незгоди забу
дуться.

У 1734 р. запорожці вернулись
на старі оселі й заклали на Дніпрі,
трохи низче від Старої Січі, Нову
Січ у Підпільній. Запорожці думали,
що їм вернеться і вся їх колишня
земля. Та й Вайсбах писав їм, що
вони люде вільні й будуть жити „на
своїх древніх і правдиво їм принадлежащих землях", і що ніякого ні
„війська російського, ні кріпости ро
сійської на їх землях не буде". Та
незабаром московський уряд почав
потроху закладати на старих „Вольностях" запорожських свої кріпости
й оселі, роздавати частини цих вольпостей Сербам та иншим підданим
своїм - - і на Сході, коло р. Орелі,
і на Заході, коло р. Тясмину, а з ча
сом, коли й кримські Татари підійшли
під московську руку, то й на Півдні,
коло Азовського моря та Дніпрового
/їй ману.

Почались суперечки чужинців із
запорожцями за границі — і в остат
ній раз запорожці послали в Петер
бург у 1774 р. своїх виборних дово
дити, щоб їм вернули їх старі гра
ниці. Тоді полюбовник цариці Кате
рини й начальник московського вій
ська в степах, Грицько Потьомкин,
який перед тим сам був записавсь у
запорожці, задумав зовсім скасувати
Запорожську Січ. Зруйнувати Січ він
доручив двом генералам царської
служби. Один з них був сербський
перекипьчик Петро Текелій, а дру
гий - - природний Москаль князь
Прозоровський.
Про саму руїну Січі знаходимо
цікаві подробиці в „Історії України"
Миколи Аркаса (вид. 3., ст. 568-571).
Потьомкин наказав обом гене
ралам, щоб вони як-найшвидче, але
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потаємці, взялися до діла. Гекелій < мандрит, отець Володимир Сокільповинен був облягти Січ, а Прозоров- ; ський, почав прохати не проливати
ський тимчасом рушити з великим христіянської крови і з надією на
військом у Запорожські паланки й І Бога покоритись його волі.
Текелія пустили в Січ. Він поклипозаймати їх. На той час у Січі, так \
саме як і по паланках, було небагато < кав до себе старшину, та важніщих
народу. Нічого не сподіваючись, — - т неї, у тім числі й кошовсго Калбо ще й посли їх не повернулись \ ниша, вислав у Петербург, а маєтки
з Петербургу, — запорожці розій і їх і військові забрав на казну. Архишлися по степах за рибою, на лови, мапдрита Володимира взято до Кидо хазяйської роботи тощо. Коли < їва, цекву обібрано, - - а козакам
. це на Січ, де в той час було тільки звелено було повернутись у селян
20 гармат і не більш як 10 тисяч ко \ або вийти в ті місця, звідки хто був.
заків, насунуло й облягло її з усіх | Тисяч із пять козаків устигло втекти
боків, якраз на Зелені Свята (4. ли на човнах униз по Дніпру на турецькі
пня ст. • ст. 1775 p.), еличезне мос ( землі.
,,Жаль про руїну Січі, - - каже
ковське військо. У тому війську було: J
8 полків кінноти, 17 ескадронів шкі І Драгоманов, — розійшовсь на всю
перів, 10 полків піхоти, 20 ескадронів \ Україну, як це видно з того, що ми
"усарів і 13 полків донських козаків, самі маємо більш семидесяти пісень,
J записаних по ріжних околицях од
а всього — більш як 40 тисяч.
Три дні простояв Текелій навколо \ Дунаю до Дону. Навіть у Галичині,
Січі, нічого не починаючи. Колиж він \ яка вже за сто років перед тим одір
одержав звістку, що Прозоровський вана була від Січі й підчас її руїни
позаймав усі паланки,то послав у кіш була вже під цісарем, — і тут співа
і запросив старшину до себе в гості. ється пісня, в якій, хоч і глухо, бреКошовий отаман Петро Калнишев- S нить чутка про руїну милого всьому
ський, зібрав на раду курінних ота українському народови вільного гні
зда славних запорожців".
манів і запитав:
І
На превеликий жаль, Драгоманов
••- А що, панове отамани, робити
мемо? Москаль у гості нас кличе. І не спромігся видрукувати всіх пісень
Чи підемо чи ні? Чи віддамо Січ-матн J про руїну Січі, які в нього назби| рались. До свого оповідання про
Москалеви чи не віддамо?
руїну Січі він додав одну пісню, а то
Отамани закричали:
Як?! Ламати присягу?.. Одні слідуючу:
Ой зза хмари, зза Лиману
мати те, за що ми, батьки й діди
І
Вітер
повіває:
наші, кров лили?.. Та нехай Текеля
Кругом Січі запорожця
приведе ще стільки війська, то ми і
Москаль облягає.
до-поги їх вибємо, як мух переду І
<
Ой облягли Москалики,
шимо!
Лагерями стали,
Та поміркована частина старшини \
Вони своїх генералів
бачили, що годі й думати відбо
Три місяці ждали.
ронитись від далеко більшої сили Мо S
Ой кинулись Москалики
скалів. До тогож козацтво довіда
Запас одбирати,
лось, що Москалі позаймали всі їх
паланки, де зостались їх жінки, діти,
А московська вся старшина
добро. Крім того, й січовий архи- ;
Церкву грабувати;
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Та беруть срібло, та беруть
І воскові свічі.
[злото
Ой заплакав пан кошовий
З писарями в Січі.
— „Не плач, батьку, не плач,
Просять тебе люде,
[Харку,
Як підемо на столицю,
По прежньому буде.
Ой підемо на столицю
Прохати царицю:
Оддай землі запорожські
По прежню границю".
А цариця, вража мати,
Напуст напустила:
Вона в Січі запорожця
Та й занапастила.
Ой, Боже-ж наш, Боже,
Поможи нам з неба!
Колись буде запорожця
І цариці треба.
Гарну думу про руїну Січі записав
Дмитро Еварницький у селі Писарівці,
харківського повіту. Де-в-чім вона по
вторює пісню, наведену у Драгоманова, але такі повторення стрічаються у
всіх піснях і думах про руїну Січі, як
і взагалі у всіх народніх творах, при
свячених якій-небудь історичній події.
Дума, записана Еварницьким звучить
так:

і Ой заплакав пан кошовий з старшиною в Січі.
і Ой взійшов же пан кошовий та на круту гору:
„Ой та не руйнуйте люде добрі'*), хоч Божо[го дому!"
{ А запорожські отамани як орли літали
і Та свого батька кошового вірненько благали:
„Та позволь, батьку, позволь, батьку, із штиха!
[ми стати,
Не одному генералу з пліч голову зняти!
| Не позволиш із штихами—позволь з кулаками,
Ой щоб слава не пропала поміж козаками!"
А вже-ж уступила одна дивізія та серед самої
|
[Січі,
і Ой взяла-ж вона січові гармати, всі козацькі
[здобичі.
і Ой крикнув же та Калниш кошовий у Покров[кій церкви:
„Прибирайтесь, славні запорожці, як би к своїй
j
[смерти!"
Ой крикнув же та Калниш кошовий на Покровj
[кій дзвіниці:
j „Ой кидайте-ж ви, славні запорожці, і пістолі й
[рушниці!"
\ Ой пливе щука з Кременчука, розбита із лука.
J „Ой тепер же нам, Калниш кошовий, та з тобою
[розлука!"
Ой пішли, пішли славні запорожці, а не пішки
І— дубами,
Ой як оглянуться до славної Січі, умиються
[сльозами.
j А вже-ж уступили та дві дивізії та в покровські
[базари,
| А вже-ж, уже славні запорожці пяти показали...

< „Та встань, батьку, з домовини, кличуть тебе
j
[люде!
І Ой як підеш на Вкраїну, попрежньому буде.
Світ великий, край далекий, та ніде прожити: і Ой піди-ж ти до столиці прохати цариш,
Чи не вступе царства-землі по прежні границі."
Славне війско запорожське хотять іюіубиш.
— „Ой царице, наша мати, змилуйся-ж над
Ой цариця загадала, а Грицько пораяв,
j
,
[нами:
Щоб зігнати запорожців та аж до Дунаю.
Оддай же нам паші землі з темними лугами!"
Вже-ж на річці Базавлуці і Москалі стали,
І — „Не па теє-ж, запорожцю, Москаля заслала,
Славпі-ж хлонці-запорожці пили та гуляли.
\ Ой щоб твої луги й землі назад повертала!"
Ой вже-ж Москаль Запорожжа кругом облягає,
А наш батько Кплпншевський того й не гадає. і Текла річка із під саду та й упала в кручі:
) Заплакав же пап кошовий від цариці йдучи.
Ой із Низу, із Лиману віте]) повіває,
А г.жс-ж Москаль, а вже Москаль Січу обсту- < Текла річка, мала-певелнчка, заросла лозами:
[пає." | Заплакав же пан кошовий дрібними сльозами.
S
Васюрпнськнй козарлюга не пє, не гуляє,
} „Ой великий світ, царице, і всім ти владаєш,
Та все' .-ного отамана рано пробужає.
j А вже-ж ти нас, запорожців, з місця споміщаєш,
„Та встань, батьку-отамане ,кличуть тебе люде, і Та все-;:; ти тих вражих панів та все награжОй як станеш ти на башті, Москаля не буде!" ]
[даєш."
А Москалі не дрімали, запас одбирали,
*) У Драгоманова є сильнійший варіянт,
А московськії старшини церкзу грабували:
Та беруть срібло, та беруть злото, восковії і де замісць „добрі люде" сказано більш відпо[свічі. ) відно: „чорти куці".
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Ця дума повно й правдиво освіт
лює майже всі події, що відбулися під
час руїни Січі, а почасти й по ній. її
можна доповнити лише одною подро
бицею з записів Драгоманова, а саме
отсею:
„Кругом церкви січової калавури стали,
Священнику отцю Владимиру служити не да[ли".

Пісні про руїну Січі, — каже Дра-

гоманов, — це останні українські пісні,
в яких видно думку про яку-небудь
державну волю і взагалі про самостій
ність Українців перед чужими держа
вами. .. Далі ми вже бачимо, що укра
їнські селяне, поневолені панами й за
лишені на самих себе, думають тільки
про самі близчі, громадські та госпо
дарські справи, а про дальші державні
справи вже не думають.. .

ЛІС І СОКИРИ.

Тарас Шевченко.
ss

ss

s

Накували ковалі
Сокир повний віз
Тай повезли їх на торг
В місто через ліс.
Налякались дубчаки,
Гнуться зі страху:
„Ой, вже їде наша смерть,
Кінець вже життю!"
А старий віковий дуб
Спокійно стояв.
„Та чого злякались ви?"
В дубчаків спитав.
„Якже не лакятись нам?
А глянь, що сокир!
Ой, підемо ми катам
Сокирам на жир!"
А старенький дуб на те:
„Вспокійтесь, дурні!
Сокири без топорищ
Зівсім не страшні!
Поки з нас ще топорищ
Нема сокирам,
Поти ще боятися
Нема чого нам;
Поки з нас ніхто не йде
В поміч ворогам,
Поти ворог ще ніщо
Нам не вдіє сам!"
Я. В.

РАНОК.

ss

І дивлюся — аж світає,
Край неба палає;
Соловейко в темнім гаю
Сонце сустрічає.
Степи, лани мріють,
Тихесенько вітер віє,
Між ярами над ставами
Верби зеленіють.
Сади рясні похилились.
Тополі на волі
Стоять собі, мов сторожі,
Розмовляють в полі.
І все то те, вся країна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається
Ранньою росою,
Вмивається, красується,
Сонце зустрічає —
І нема тому почину,
І краю немає.
Ніхто його не додбає
І не розруйнує,
І все то те... Душе моя!
Душе моя убогая!
Чого-ж ти сумуєш?
Чого марно плачеш?
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Петро Чулий.

ДЕЩО ПРО МОСКАЛІВ.
ЕВЯТИЙ рік у бувшій ро сії, московська, без протесту терпить
сійській імперії панує панування большевиків.
Дійсно, на протязі сих осьми років
нова деспотична влада
партії комуністів - боль- масові протести-повстання, бунти та
інша форма активної боротьби, відбу
шевиків.
Коли вони захопили валися і провадяться далі лише серед
владу в свої руки, то противникам їх мас так званих „окраїнних" народів,
здавалося, що вони не протримаються інородців, а передівсім на Україні.
і року при владі, бо сам нарід, мовляв,
Сам московський нарід не тільки
силою свого протесту, повстанням ма терпить сучасних сатрапів, не протес
совим скине їх.
тує проти них, а ще більше того: больАле всі розрахунки були мильні і шевицько-комуністична сатрапія опи
вже пройшло вісім років большевиць- рається на нього в боротьбі проти „ок
кого панування; пройшло вісім років раїнних" народів, інородців тощо,ви
страшного крівавого терору,вісім ро користовуючи всю величезну його ма
ків нечуваної економічної руїни і, зда су яко матеріял для армії.
валось на зовні, також руїни основ наВзагалі, коли придивитись пильнійродмього побуту.
шс до народніх рухів у бувшій Росії,
Противники большевизмо-комуніз- в історичній минувшині, то й там ми
му, коли сподівались, що комуністи побачимо, що чисто народні масові
при владі довго не втримаються, бу рухи проти певного політично-соцідували свої міркування головне на то яльпого ладу, були виключно на „ок
му, що ідеї новоявлених диктаторів раїнах", заселених інородцями, а не в
будуть настільки ворожі глибинам па- центральній Росії, заселеній Москаля
родніх мас, що вони не стерплять при ми.
мусового впровадження їх в життя і
Московщина знає лише народні ру
повстануть до активної боротьби з не хи, які звертались головне не проти
проханими експериментаторами.
істнуючої політичної чи соціяльної си
Усі обрахунки завели тому,що най- стеми, видвигаючи на її місце іншу,
численнійша маса з народів бувшої Ро але які звертались проти певних осіб?
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підтримуючи на місце їх інших. Такі
рухи були і в часи „смутного времені
в Московщині", на початках XVII.CTOліття; пізніще—„стрілецькі бунти",
Пуґачовщина, Разіновщина та інші
меньше широкі.
Рухи-ж із метою зміни політичного
чи соціяльного ладу в Московщині
майже ніколи широких мас народу не
захоплювали, а обмежувались певни
ми гуртами, на які мали безпосеред
ній вплив ідеологи і проводирі тих ру
хів.
Навіть і остання революція була
розпочата і провадилась без активної
участи широких московських мас
Взагалі ця революція прийшла не з ни
зів, не з народу до верхів, а навпаки ?
верхів і то офіційних, до низів народ
ніх. Притім, в розвитку революції не
московські народні маси втягнулись
до активности в ній, а Москалі залиши
лись пасивними, покірно приймаючи
і то лише назовні, все те, що накидувалось їм зверху, мовляв, „там знают
што народу нужно".
Тут буде до речі зазначити, що
навпаки Московщині, Україна, навіть
занадто багато, знає чисто народніх
політично-соціяльних рухів: козацькі,
гайдамацькі, ріжні земельні (аграрні)
і т. д. Також і новітні народні рухи на
Україні захопили широкі маси,як нап
риклад в революції 1905—1906 р. і на
решті остання революція, в якій, на
улицях Петербурга першим активним
масовим виступом був виступ ґвардейського Волинського полку, в якому Українців налічували більше 80%. Даль
ша участь українських народніх мас
у визвольній боротьбі не потребує і
згадки, бо вона у кожного з нас запи
сана крівавими борознами в серці, про
кладеними міліонами душ нашого на
роду, згинувших в тій боротьбі.
Аби відповісти на питання, чому
Москалі терплять і большевицьке па

нування без замітних протестів, тре
ба дати хоч коротенький начерк гро
мадського і родинного побуту Моск
винів, вияснюючи разом з тим, чи дійс
но большевики принесли їм нові ідеї,
внесли більш-меньш глибоку зміну в
уклад його життя.
З дальшого начерку буде виплива
ти негативна відповідь. Скорше початки революції заповідали таку зміну.коли при владі була демократія (тимча
совий російський уряд), а не автокра
тія большевиків. Демократія дійсно
заповідала переведення корінної зміни
в політично-соціяльному і побутово
му життю російських мас, а зокрема
московського народу. Можна навіть
припустити, що противенство ідей де
мократії до „нутру" московського на
роду було також одною з причин ско
рої страти популярности домократією
в Московщині і нарешті повалення її,
та встановлення звичної форми уряду
для того народу: деспотії,оліґархії.
„Кожен нарід має таке правительство, якого він гідний". Се значить,
що не можна установити уряду, якого
форма і зміст не відповідали би пси
хології народу, його побутови і т. д.
Тому, що основою кожної суспіль
носте є родина, ми дамо коротенький
начерк родинного життя і громадсь
кого побуту Москвинів. В календарній
замітці не має місця, аби докладно
спинятись на всіх проявах життя Мос
квинів, тому візьмемо до розгляду
лиш головні його прояви.
Часто кажуть: Москалі Азіяти їх
психологія, побут тощо відмінні ніж
у Европейців.
Сказавши лише це, власне кажучи,
нічого не сказати, бо й Азіяти багато
мають гарних рис, яких бракує деяким
європейським народам: чесність, ли
царство, гостиність та інше.
Географічно положений між Европою й Азією, з давніх часів московсь-
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кий нарід завсіди був під впливом
сих двох культур: азіятської та євро
пейської. Наприклад
європейське,
властиво византійське православє, ма
ло на ріліґійний світогляд московсько
го народу свій вплив, але цілковито не
опанувало ним і, змішавшися з основ
ним азіятським релігійним світогля
дом Москалів, витворило специфіч
ний московсько-православний релі
гійний тип. Це тип містика, непротив
ленця злу, покірного носія своїх
страждань, покірности перед „началь
ством"' як влади, поставленої Богом,
разом з тим фанатика, нетерпимого до
інших вірувань. Також інші риси азіятського релігійного типу в ньому збериглись поруч з христіянськими,Таким чином утворився тип мос
ковської подвійної душГ. При тім христіянська (європейська) проявляється,
коли він спокійний, вдоволений, а азіятська, коли він у гніві, все одно, чи
природно повставшім, чи викликанім
штучно зовнішніми впливами. Наприк
лад, примусова мобілізація його, притянення до війни, обурює Москвина не
проти своєї влади, що покликала його
до війска, а проти „ворога", ізза яко
го та влада мусить посилати його на
війну.
Коли не можна рахувати Москаля
Европєйцем, то не можна всі прояви
його життя й поступовання міряти
міркою європейського світогляду. Та
кож і азіятство його лише релятивне":.
В основі російського большевизму
лежить ненависть до науки, штуки, ос
віти, права, держави і т. д., себто нена
висть до всього того, що дає Европа.
Таж сама ненависть до Европи в ціло
му, яка спостерігається не тільки в ши
роких верствах московського народу,
але й у верхах його, в особах найкрасших московських мислителів, як напр.
Соловйов, Толстой, Достоевський та
інші. Московська історія знає часи,ко-

і ли кожному чужинцеви, який пробірався в глиб Московії, загрожувала
смерть, в той час, як на Україні відношеннє до чужинців було протилежне
і український нарід з давніх давен був
у контакті з Европою; черпав від пере
дових народів її культурні основи, вів
з ними торг і т. д. В той час, як на улицях Москви палили чужинців—Европейців, в Київі були цілі чужинецькі
квартали: грецькі, німецькі та інші.
{
Пізнійше, коли московська постуj нова думка відкидала все європейське,
\ навіть не піддаючи його оцінці, а вари! лась, так би мовити, у власному сосі,
І шукаючи тільки в ньому основ для по
ступу, українська, навпаки шукала і в
\ Европі цінностий, якими вона могла
би збагатити самобутну культуру ук< раїнського народу, згадати тільки: Ку\ ліша, Сковороду, Драгоманова, Фран
І va і других. Цс збагатило власний сві
тогляд українського народу світогля
дом інших європейських народів і
\ ввело його в сімю тих народів. В тол
| же час московський нарід лиіпився^самобутній у собі/фозвиваючи старі азіятські впливи і, лише зачеплений зов
нішньою формою європейської циві| лізації, почав і себе рахувати євро
пейським народом, з чим погоджува
лись деякі і Европейці, спостерігаючи
> Москвинів здалека, поверхово.
>
Спроба московського царя Петра
< Першого накинути силою европейсьI кі форми свому народови,, приєднати
> його до культури Европи,. лише при\ пинила вільний розвиток' самобутньої
< культури Москвинів і затримала мос
ковський нарід на тій височині духо\ вої культури, на якій застала його Пет| ровська реформа, і лише зовнішні
форми європейської цивілізації торк> нулись Москви. Ця европеізація була
принята лише офіційними, так сказа\ ти, верствами російської держави, та
і інтелігенцією. Маси московського на-
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роду по старому остались ворожі до \ шию хомут; виводять надвір і облива
всього чужинецького.
J ють холодною водою (звичайно, після
Така спільність ненависти Москви- < такого лікування, якщо не помре, то
нів і большсвиків-комуністів до Ев- колись видужає пацієнт). Грижу ліку
ропм утворила ґрунт порозуміння між S ють молодим дубком. Для того хворо
ними. В спільній боротьбі часто навіть го везуть до ліса, там розчеплюють
вороги робляться спільниками і на молодий дуб, вбиваючи в розчеплини
віть не тільки терплять один другого, клини, і через ту розчеплину протяга
але і'і підпомагають один одному, а ють хворого. Потім скидають з нього
міжтим комуністи-большевики не є сорочку і вішають на дереві. На тім лі
вже такими великими ворогами мо кування кінчиться, а сорочка залиша
сковським' масам, як то декому зда ється поки не зогниє, бо вона нечиста.
ється з першого погляду, бо устрій і
В центральних московських губер
побут життя Москвинів примітив ніях: Тамбовській, Орловській та ін
но-комуністичний.
ших, вірять в те, що на перший день
Аби змалювати це, піднесу трохи Різдва померлі приходять на землю
куртину, якою заслонений побут Мо грітися, а тому для них селяни розкла
скаля, витворений ним самим, та який дають багаття. Звичай цей зветься:
„Ґрєть пакойнікоф". Удосвіта, першо
і є для нього властивим.
Знаходючись в чаді ріжних зна- го дня Різдва, окремі родини запалю
хорств, чарівництв, вірувань, що ма ють іноді цілий віз соломи, куди дода
ють в собі всі ознаки поганства, пра ють ладану, смирни, або інших пахо
вославний Москаль вірить не тільки у щів. Запаливши таке багаття, вся ро
христіянського Бога, але ще і в ріж дина стає навколо його, в молитвенноних інших богів. Наприклад, в Корса- му, мовчазному настрою, обернувшись
нівськім повіті знаходиться в кожно лицем до церкви, або на схід і так че
му курнику „куриний бог". Се звичай кають, доки вогонь погасне, після чо
ний чорний камінь з пробитою діркою го, так вони вірять, усі мертві з їх ро
посередені, що висить в одному з ку дини, нагрівшись, відходять на небо,
тів курника на мотузку. Він, так вірять відки вони прийшли грітися.
Москвини, ратує не тільки курий від
Таких поганських вірувань, що жипошести та приносить їм плідність, але ють разом з православєм в московсь
разом з тим і для людий є зубним лі кій масі, є багато. Це творить окремий
ком. Коли в кого болять зуби, то зна від христіянського і поганського мос
хар веде хворого до курника і, пошеп ковський релігійний тип.
тавши ріжні заговори перед „куриним
Споконвічна боротьба української
богом", прикладає його до хорого міс провославної церкви з московською
ця шість разів навхрест, вірячи, що не є лише боротьбою організації цер
після сього зуб заніміє.
< ковних форм, але, головне, боротьбою
Є також „кінські боги", коровячі, | самого змісту- московського і україн
та інші, які охороняють худобу і ра- ! ського релігійного світогляду: Це гли
зом з тим лікують хорих людий від < бока боротьба двох ріжних філософій
ріжних хворіб.
; української (європейської) з основа
Там на стільки міцна віра в чудодій- | ми чистого христіянства, і московської
ну силу ріжних ростин і річий, що на- 1 з великим нахилом до поганства (до
приклад хомутом лікують від пропас- ; азійства). Релігійні рухи на Московщи
сниці. Для цього хорому надівають на ні в основі своїй завсіди мали бороть-
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бу за форму але не за зміст, бо у ре
лігійному світогляді Москвина більше
значіння має зовнішня форма ніж
внутрішній зміст релігії. Тесаме, і у
поганців віра не в абстрактний дух,
але в реальні річі.
Отже релігійний світогляд Моска
ля можна приблизно окреслити як сві
тогляд людий, що не перестаючи в
глибині своєї душі бути поганцями,
приняли христіянство, надавши голов
не значіння його формам, а не змістови. Ця подвійність релігійного світог
ляду поганця-Азіята і христіянина-Европейця, є основною рисою москов
ського типу, відмінного від азіятського і європейського взагалі, та україн
ського зокрема.
Коли большевики виступили до бо
ротьби з московською православною
церквою, московські маси проти цьо
го майже не протестували і не стали в
обороні своєї віри, бо вони мають дру
гі, глибші ніж православє, основи сво
го релігійного світогляду, яких боль
шевики не зачипили. Ті основи скриті
в глибині душі Москаля. Навпаки, той
нарід ще більше вдався в бік природ
ного йому знахорства та вірувань в чу
додійну силу ріжних вигадок, як: аму
лети, річі, таємничі знаки, зоговори то
що.
І тут большевики не явились для
нього непримиримим релігійним воро
гом, як для українського народу, який
повів уперту боротьбу за збереження
своєї христіянської (православної)
церкви.
Більшість московських народніх пі
сень, а особливо старинних обрядо
вих, складена по пятитонній музичній
ґамі, яка зветься індокитайською. Ки
тайська наприклад теорія музики знає
істнування в старині такої ґами, себто
без четвертого і семого тону, а в Сіямі,
Бірмі, Індокитаю, у фінських народів,
Башкірів, сібірських Татарів і т. д. во

на істнує і по цей день. Останніми ча
сами один з кращих московських ком
позиторів Рахманінов написав по тій
ґамі романс „Єірень^,-^иводячи, так
би мовитйТТГ з глибин народніх мас в
модерну музику.
Але" зновуТ^звязуючися з Азією і
маючи в основі своєї народньої пісні
азіятчину, Москвини мають у ній і те,
що їх відріжнює від Азіятів, які співа
ють свої народні пісні в унісон (в один
голос). Московська народня пісня час
то при унісонному співі хору має „запівала",. аГ^едення хорів взагалі поліфоничне. Відокремлюючись від славянських пісень народніх, а з ними і
українських, відсутностю тридольних
ритмів (вальса, мазурки), московська
народня~'шсня має в собі елементи та
кож подвійносте азіятської і європей
ської, що ще раз підкреслює европейсько-азіятську самобутність Москалів.
Цю московську гіодвійність^завсіди треба мати на увазі при спробах по
яснення певних явищ на Московщині
взагалі і терпимість там большевизму
зокрема.
Перш за все народня мораль в мос
ковських масах, так би мовити, реля
тивна з точки погляду на мораль Европейця. Певні порушення моралі дуже
широко допускаються московськими
народніми звичаями, часто тісно звязаними з церковним життям. Наприк
лад ще в 1651 році московському цареви була подана старцем, по походженнюБілорусином, Григорієм Іконопис
цем, „челобітна", в якій він писав про
звичаї Вяземського повіту, де він жив,
між іншим таке: „Також і забави ріжні
бувають мерзотні від початків Різдвя
них свят і до Водохрестя; всенощні, на
яких святих призначають, і монастирі
роблять і архимандрита і келаря і
старців вибірають; там же і жінок і
дівчат багато буває і там дівчата свою
дівочість діяволу віддають"....
G
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„Забави'- такі хоч і зменьшилися придбання нової рооочої сили для
згодом, але всеж не вивелися зовсім і свого господарства -невістки. •''
Цим тільки можна пояснити такі не
в ріжних формах, в ріжних місцях, від
рівні иодружа, які описані А. Звонкобуваються і до сьогодня.
Наприклад у Вятській губернії, в вом|), що не рідко спостерігаються в
числі весільних обрядів є звичай, на Тамбовській губернії шлюби, коли 13другий день, або на третій весілля, мо літній хлопець жениться з 16-літньою
лодим і всім гостям йти до парні по дівчиною. Ще більше разяча ріжниця
парі мущина і женщина, всі, що при між віком молодого і молодої спосте
сутні на весіллю. При тім ідуть муж і рігається в Пермській губернії, Вятсь
жена, а у кого тут немає своєї жени, кій та інших сумежних губерніях, де
або він не одружений, той іде з іншою часто трапляються подружа, коли мо
лодому 12—14 років, а молодій 20—25
жінкою.
Взагалі на інтимні фізичні відноси і ЗО років. .. .„Жінки під вечір ідуть
ни мущини до женщини, московський розшукувати своїх чоловіків, що за
нарід дивиться далеко відмінно від Єв бавились з іншими хлопцями і часто
ропейців, чи нас Українців. Характер приносять їх на руках додому"—пише
ною іллюстрацією до цього може слу Пономарйов*)Лише заведення обовязкової зага
жити такий випадок, описаний в девяльної
військової служби, та все збіль
десятих роках в газеті „Орловський
шення
числа принятих до війська, ма
Візстник."
ло значний вплив на зменьшення таких
„В 1889 році до одного Орловця,
нерівних шлюбів, бо „женихи" почали
що проходився по лісі (Брянського
вичікувати, поки прийде призов.
повіту) підійшов селянин з жінкою і
Звичайно такі нерівні подружжа
пояснив, що вони одружені декілька
тягнули
за собою так звано снохачестроків, але дітий не мають. „Може нам
во
(„снохач"
в московській мові зветь
Бог пошле щонебудь"- -скінчив своє
прохання селянин. Орловець приняв ся батько, що живе зі своєю невіст
кою); тягнули те, що жінка такого
пропозицію. Літом 1890 року він при
хлопчика чоловіка шукала собі десь
їхав в те село, Білі Береги, поцікавив
на стороні, по більшосте серед інших
ся зайти до того селянина, де був стрі
членів фамілії свого чоловіка, іншого,
нутий ним та жінкою, як найдорозший
хтоб зміг задовольнити її фізичні пот
гість,- -у них уже був здоровий черво
реби. Це допомагало найдовшому збе
нощокий хлопець".
реженню серед Москвинів пережитку
Весином*) описані звичаї у Воло їх стародавнього побуту певної віль
годській губернії, де в багатьох міс носте у фізичі кх відносинах мущини
цевостях дівка, що мала дитину, скор до женщини.
ше вийде заміж ніж та дівка, яка збеОтже большевики своїми пропові
рігла своє дівоцтво. Бо, по народнім дями свобідного фізичного зношення
міркуванням, значить, що перша не бу мущини і женщини; введенням корот
де неплідна. Такий світогляд поясню кої, лиш формальної процедури шлю
ється відчасти і тим, що при шлюбі бів і розводів, або так званих „пробМосквин головне виходить з мотивів
*^ Весин Л. Н. — Современньїй Великорус в
его свадебньїх обмчаях
и семейной жизни. —
Русская Ммсль,'189Ї.4

**) А. Звонков. - - Современньїй брак н
свадьба крестьян Тамбовской губерпин.
*) Пономарев. — Очерки народного бьпп. •—
Северньїй Вестник, 1887.
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них браків",теж мало що нового внес- J вяже з громадою. Ця общинність у
ли в основне розуміння цих чинників Москаля сидить так глибоко, що коли
московським народом. Тому і тут вони Столипін переводив свою рефрму від
не зробили різких порушень у „свя окремлення на отруби, себто виділ з
щенних правах родини", в розумінню общин, то у Московщині були масові
нашому, чи європейському. Тим і по відмови селянства від такої реформи
яснюється, що большевицьке, в нашо переходу до індівідуального господар
му розумінню, розвалення і дезоргані ства, бо, мовляв, на „мірі і смерть крас
зація моральних основ родинного жит на", хочби навіть від хронічного го
тя, Москаль приняв спокійно, як відпо лоду, таке глибоке почуття общинносвідаюче його власному розумінню. Ос ти лежить у психіці Москаля.
На Московщині спостерігається
новою кожного московського родин
ного життя є економічні засади та за родина двох типів: велика і мала. Ма
доволення звичайних фізичних потреб ла родина має в свому скла
чоловіка і жінки і лише до того, зви ді душ ЗО- 35, а велика родина
60-ти душ і більше.
чайно не шкодить, легка прикраса за сягає до
садами європейської родинної моралі Кожною такою родиною (родом )
та етики, більше для „моди" ніж то з править одна особа, голова її, найстар
власного внутрішнього почуття чи ро- | ший в роді, що зветься „большаком",
себто главар, домохазяїн. Чим більша
зуміння.
Тепер перейдемо до опису родин родина, тим більші права такого
ного життя Москвинів, до тих форм їх J „большака". Чим більше глуха місце
життя, що є чисто комуністичні, збері- J вість і далі від цивілізації, тим більші
такі родини.
гаючись тисячки років такими.
Є родини двох характерів, що уп
Перш за все Москалі живуть, так ]
званим „міром", себто великими гро- і равляються большаками: 1) природні,
мадами, в яких всі „справи вирішують в яких в один великий рід сполучені
ся сходом мірським." До компетенції лише кревні; і 2) зводні, де зведені в
сих „мірських сходів" належать не ли один великий рід окремі фомілії, що
ше справи ті, що мають загальне гро звязуються в єдино виключно своїми
мадське значіння в певній громаді, економічними інтересами. В такій
як то в компетенції
українських зводній родині, себто сполученій в орад (зборів, сходів ), але і справи дин господарський колектив, члени її
внутрішнього родинного життя кож підлягають теж одному авторитетови,
ної фамілії зокрема, в дуже час що стає на чолі вже не по праву, виптих випадках.
Москаль
„общин ливаюючому з того, що вся родина се
ник" не має своєї власної землі, його нащадки, а на договорі, звичаю,
а лише землю „общественну" з якої виборі такого „большака". Зводні ро
нарізують йому в користування пев дини здебільшого складаються всетану скількість, і він не має права ні про ки з далеких родичів, вуйків, племін
дати, ні передати, ні заарендувати ко ників і т. д.
мусь тої землі. Система нарізки землі,
В Оренбурській і Рязанській губер
так звана, „черезполосиця", себто у- нії та на Уралі трапляються ще так
весь пай земельний, не відрізується в звані артільні „сім'ї", в яких сполучеодному спільному шматку, а нарізуєть j но в один рід дескільки чужих фаміся окремими полосами в ріжних міс j лій, обєднаних виключно економічцях що, так сказати, ще більше його \ ним інтересом.

жінками повстають ріжні дрібні свар
ки, що отроюють життя жінки, викли
кують ріжні доноси, скарги і протекці
онізм зі сторони сильніщих. Цілком
природно, що майже кожна жінка на
магається позискати ласку сильніщого, а тут найсильніщим є большак, який в більшости є свекор. Отож іноді
сама невістка дає повід до „снохачест
ва", але частійше буває так, що свекру
пригляне невістка, він тоді посилає і
подовше на заробітки свого сина, її
чоловіка, а сам починає своє залицян
ня до невістки. Спочатку шукає її лас
ки подарунками, полекшенням в робо
ті та іншими привілеями. Коли в цей
спосіб не осягне своєї ціли, то то
ді переходить до інших засобів
включно до катування, яке іноді
кінчається
самогубством невістки,
або втечею її майже при неодмін
нім повороті її назад „міром" на
сильно, ще в додаток, „провчив
ши" її, як того свекор захоче. Зреш
тою і такій непокірній доводиться ско
ритися. „Котрому старому приглянеть
ся—пише Пономарйов—„сношельниця",він до неї і так і сяк, а вона йому
виду не показує. Випоре—вона зляже;
відлежиться трохи і знову бє. Та так
і доведе її до гріха зі собою. А потім
син прийде; коситься, і з ним така-ж
історія . Дуже рідко справа суперни
цтва батька і сина доходить до вирішенння „міром", що звичайно кінча
ється мировою між батьком і сином, яку випиває „мір". Але це останнє трап
ляється дуже рідко, бо московське се
лянство в „снохачестві" нічого особ
ливо надзвичайного не бачить і часто
син примирюється з батьком, віддаю
чи втрату частини прав своїх до жінки
на користь батька, знаходить собі
„зазнобушку^, часто
серед дуже
близкйх "кревних жетнцин свого роду
*) Пономарев. — Очерки народнаго бнта. — і рідко на стороні.
Легко собі уявити, яка мораль та
Севернмй Вестник. 1887.
Голова кожної такої „сімГ', большак, є абсолютним господарем і влас
ником всього. Він призначує окремих
членів своєї „сім'ї" на ріжні праці дома
по хазяйству; посилає їх на сторону на
зарібки, указуючи куди, і опреділюючи час їх перебування там. Він розпоряджується усім майном членів свого
роду: участками общинної землі,котрі припадають на двір, урожаєм з тої
землі, будівлями, живим і мертвим ре
манентом і всіми грошевими прибут
ками, чи за продаж чого, чи заробле
ними кимнебудь на стороні. Він пла
тить усі податки; утримує всіх членів
родини; купує все потрібне для госпо
дарства і кожному зокрема членови
родини; видає заміж і женить кожного
з родини по свому бажанню.
Він не має права, без згоди родини,
лише продати усе господарство і ви
селитись на нове місце. Навіть вибра
ного, у сводних родах, большака, чле
ни роду не можуть самі змінити, а му
сять апелювати до громадського „мі
ру". Лише громада може змінити бо
льшака, або по скарзі родини, або по
власній ініціятиві і призначити нового.
Може бути також баба „большачкою",
коли не має в родині старшого мущини, гідного бути господарем.
Владу большака в родині характе
ризує добре таке оповідання одної
жінки") „Ми не зважились при ньому
слова вимовити. Підемо куди небудь
тоді і говоримо. Зайвого слова ніхто
не скаже. До столу сядемо; уст ніхто
не одімкне, а то як задивиться і ложка
по лобі (від батька). З парубками і
дівчатами забавитись ніколи не мож
на було".
Таке родове життя найбільше спри
яє розвиткови і істнуванню так звано
го „снохачества". Як скрізь, часто між
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етика панує у родинному життю мо
сковського селянина, й очевидно вона
дуже близка, як що не зовсім ідентич
на з тим, що принесли большевики в
село. Коли добольшевицька московсь
ка інтелігенція, старий російський уряд, боровся з таким, часто загальним,
співжиттям мущин і женщин на Мос
ковщині, що можна схарактеризувати
словами італійського поета на могилу
Люкреції Борджія: „Тут лежить дочка,
жена й невістка", то уже большевики,
як справжня „народня влада",цей жах
ливий побут навпаки узаконюють, а
червона „інтелігенція" проповідує йо
го Повна згода влади й народу в його
розпусти.
Увесь комплекс укладу життя мос
ковського народу, знаходиться в пов
ній гармонії з його правосвідомостю.
А московська правосвідомість^ така
відмінна від європейської взагалі і від
нашої української зокрема, така застрашаючо-примітивна, що тут до
ведеться цілковито дати слово самим
Москалям, в оцінці тої правосвідомости, аби уникнути підозріння в якійнебудь пристрасти.
В VII—ХІІ-й книжці за 1922 рік жур
налу „Русская Мисль", який видає ві
домий московський патріот В. В.
Шульгин, І. А. Ілін вмістив статтю,
,70сновнй'я задачі Правовєдєнія в Россії". Висновки тої статті характеризу
ють московську правосвідомість так.
Духові онови (почуття, віруван
ня, звичаї, нахили, слабости, засоби
поступовапня), котрі в Росії віками
зберігалися і передавалися з поколін
ня в покоління, дали ґрунт для большевизму. Ті основи витворили у Мо
скаля таку правосвідомість:
1) Слабке почуття власної гідности.
Москаль уміє хвалитися і задаватись,
але не уміє поважати себе і захо
вувати свою гідність. А тому, не бачучи своєї духової гідности і гідности

духа та духової культури взагалі,_він
не має правдивої керуючої оцінки житєвих вартостей і міряє в життю все
не Bapj'O^^aj^H.TOiOi
2) Яко особа "він має нахил до каригідної поведінки (пянства, бешкету,
поганої лайки; мішає релігію з роз
пустою і т. д.)
3) Яко громадянин він рахує зло
чин не соромом, а_молоде.цтвом. На
протязі всієї історії він легко зраджує
присягу. Він сполучує чванливість з
раболіпством; він то підлесливо-по
кірний, затаївши образу і пімсту, то
впадає в недоцільний, беззмістовний
бунт.
4) Владу він творить не поважаю
чу духової гідности громадянина, не
довіряючу йому, яка відкидає всяке
значіння свободи. Творить таку вла
ду, яка править захватом і пострахом
і яка може поставити своє самозбере
ження вище гідности країни своєї.
5) Яко маючий владу, він хабарник,
вимуситель і самодур, що не уміє і не
бажає відокремити публичної справи
від приватної і жертвувати приватною
накористь публичну.
6)/У нього не виросли ті межі дер
жавного розуміння і правових основ,
без котрих свобода се рознузданість;
влада—доходне місце; держава—гро
мадський пиріг, а вибори то підкуп
слабого обманцем.
7)Коли воля Москаля вірна собі, то
вона не вірна праву і батьківщині, а
коли вона лояльна їм, то вона не вір
на сама собі, а є лише покірна ізза
страху.
8) Думка Москаля тягне до анархії,
бунту, до опозиції. Він ідеалізує зло
чин, розбій, а державу будує лише для
опіки й надзору.
Ось красномовна характеризація ученим Москалем свого народу. До неї
нічого не треба та й не можна додати,
бо вона й так застрашаюча.
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Коли ми тепер боремось проти большевизму, проти його методів, засо
бів боротьби і управління, проти його
засад, котрі противляться всьому єст
ву нашого народу, треба не забувати,
що він природний витвір „рознузданого"' московського народу, а тому ту
боротьбу треба розтягати не тільки в
пряму боротьбу з большевизмом, але
і на ізоляцію себе від московського на
роду.
І коли хочемо прийти до нового на
шого державного життя цілком обнов

леними, то ми повинні відшукувати всі
ті риси московської самобутности, які
почасти переняті нами самими і на
шим народом, аби як найскорше очис
титись від них, бо той московський
примітивізм дуже заразливий і ни
щить та вбиває душу народу і робить
його немічним в життю і невитривалим
в боротьбі, а тисячлітній вільний ук
раїнський лицарський дух вони обер
тають на сміття московської рабської
,.дупюнкі".
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ГЕЙ НЕ ДИВУЙТЕСЬ.
(Народия пісня з часі» Хмельницького)

Гей не дивуйтесь, добрії люди,
Що на Вкраїні повстало:
Там за Дешевом, під Сорокою
Множество Ляхів пропало.

Ой чи бач, Ляше, як козак пляше
Па сивім коню горою?
З мушкетом стане аж серце вяне,
А Лях од страху вмирає.

А Перебийте просить немного,
Сімсот козаків з собою;
Рубає мечем голову з плечий,
А решту топить водою.

Ой чи бач, Ляше, що по Случ паї: ю,
По Костяную могилу?
Як не схотіли, забунтували
Таїі утеряли Вкраїну.
Ой чи бач, Ляше, як пан Хмельш.і щ

Ой пийте, Ляхи, води-калюжі,
Води-калюжі болотянії,
А що пивали на Україні
Меди та вина ситнії.

На жовтім піску підбився?
Од нас козаків, од нас юнаків
Ніодин Ляшок не скрився.

Нуте, козаки, нуте у скоки,
Заберімося в боки;
Заженім Ляшка вражого сина
Аж за той Дунай глибокий!

Нутеж, козаки, нуте ускоки.
Та заберімося в боки;
Загнали Ляхів за річку Вислу,
Що не вернуться й три роки.

Дивують Ляхи вражії сини,
Що ті козаки вживають;
Вживають вони щуку-рибаху
Ще й соломаху з водою.

Ой таїі зависли Ляшки, зависли,
Як чорна хмара на Вислі;
Не допустимо ляхви із Польщі,
Поки нашої жизні й мисли.
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УКРАЇНЕЦЬ Є ЗРАЗКОМ СЛШНИНА.
Видатний француський учений Евген Пітар (Pittard) видав недавно кни
гу „Раси та історія", де він досліджує
расову приналежність ріжних народів.
У розділі про Славян стародавньої
Руси Пітар на першім місці досліджує
питаннє про расову приналежність
Українців.
Пітар рішучо відкидає тезу про
спільну расову приналежність Україн
ців і Москалів, а признає Українців чи
стими, навіть типовими Славянами, то
ді як серед Москалів він знаходить
лише деякі славянські риси, перемі
шані з неславянськими.
Основуючись на творах українських
учених, Пітар приходить до таких ви
сновків:
Коло 13. століття у сточищі Оки та
Волги, де оселились ріжні етнічні Гру
пи, а передовсім фінські, створилась
но«я раса, яка під владою руських кня
зів прибрала собі назву „руської", але
етнічно та етнографічно не мала на цю
назву ніякого права, бо не мала нічо
го спільного з людністю України-Руси.
Ця нова раса витворила свою держав
ність, яка спочатку стояла під владою
татарських ханів, а потім зробилась
незалежною й послужила основою для
пізнійшого створення російської дер
жави. Україна належить до цеї держа
ви щойно від 1654 року, коли вона до
бровільно признала над собою про
текторат московського царя.
На цій підставі француський уче
ний уважає цілком слушним змагання
Українців до національної й політич
ної самостійности. Українські учені, •—

каже він, — мають повну рацію, за
певняючи, що їх країна є населена ра
сою, відмінною від сусідів і більш од
ностайною, ніж вони. Вже францу
ський учений Гамі встановив окрему
ядранську, або дінарську расу, до якої
він зачислив Українців, Сербо-Хорватів, Словінців, Словаків та Чехів. Го
ловними прикметами цеї раси явля
ються: круглоголовість, високий ріст і
темна окраска олося та очий. Коли під
зглядом цих прикмет порівняти Укра
їнців з іншими Славянами, то кожду
з них можна знайти серед Українців
більш .яскравою та виразною.
Круглоголових є серед Українців
від 70 до 87%. Ростом Українці висші
від пересічної європейської норми.
Темноволосих є серед Українців найменьше 85%, темнооких — 58%; світ
ловолосих є тільки 16.7%, а яснооких
— тільки 13.3%. У такій мірі ці при
кмети ядранської раси не спостеріга
ються серед жадного славянського на
роду. Тому Українців, на думку Пітара, треба вважати зразком славянсько
го народу, серед якого типові антропольоґічні прикмети, славянства вияв
ляються найвиразнійше.
Те, що написав Пітар про Україн
ців, вже давно було відомо україн
ським ученим. Отже по суті нічого но
вого в його дослідах немає. Але той
факт, що це написав великий світовий
учений, а до того ще й учений фран
цуський, має велике значіннє для
дальшого успіху української націо
нальної справи. При слушній нагоді
свідоцтво Пітара зможе нам дуже при
датись.

ДПОЕОВ І BIJIEB.
З румунських казок.
І.
— Пійди побудуй церкву. Всі
жінки
мусітимуть прийти помолитися
Маріоара мала чорне волосся а очі
і
твоя
також.
сині наче небо. Лиця ЇЇ палали, а як за
сміялася, то наче сонце засияло. Ко
І пійшов й о н по краю, від хати
лиж співала при жнивах винограду, до хати, просив добрих людей і зі
ціле село залюблювалося в ній. А брав гроші на церкву. А як три роки
Йон, пастух із кінця села, згаряв із опісля на кінці села дзвонив дзвінок,
туги, за нею.
приходили всі жінки молитися. Лише
Та дарма, йон був убогий, а Марі Маріоару мати оставила дома. І всі
оара була дочкою багатого Зоіца. Два люде чудувалися йонови, але він зно
нацять вовняних килимів і дванацять ву пійшов до ворожки. А вона ска
подушок і може ще більше звоїв до зала.
бре вибіленого полотна, то було при
— Ти мусиш умерти, а всї дівчата
дане. І не було мови, щоби то було мусітимуть прийти на пращання ці
призначене для пастуха якогось. То лувати тебе. Тепер Зоіца не буде така
годі було, хоч як дуже Маріоара сама завзята. Колиж твоя любка ,поцілує
бажала цього.
тебе, тоді пробудишся...
Він чахнув із року на рік, а Маріо
І Йон умер. І весь світ пригадував
ара кращала з кожним днем. У роз
собі, що він викопав керницю, що
пуці пійшов Йон до ворожки. А вона
він грав найгарнійшу „Дойну", та що
сказала йому:
він любому Господеві побудував цер
— Пійди, викопай керницю. Пер кву. На громадські кошти уладили
ший раз начернути мусять пійти дів йому похорон. І зійшлися всі дівчата,
чата. Прийде і твоя.
поцілували його на пращання. А що
І Йон викопав керницю і застро померші вже не є небезпечні для жи
мив високий журавель. І прийшли на вих, також Зоіца пустила свою дів
свячення всі дівчата, лише Маріоари чину. Бож вона була жінка, то знала,
не пустила мати.
що варта справжня любов.
Знову пійшов Йон до ворожки.
Але як Маріоара поцілувала мерця
А вона сказала:
і на його лице впала горяча сльоза,
— Витни дутку з верби і грай він пробудився.
„Дойну" про твоє кохання. Всі дів
І весь світ чудувався силі любови,
чата мусітимуть слухати тебе й твоєї
що сильнійша як смерть. А Зоіца дала
не хибуватиме.
І йон зробив як йому сказала. Ми йому дочку і дванацять вовняних ки
нув рік і він грав найгарнійщі з усіх лимів, дванацять подушок і звої гарно
„Дойнів". Обступали його всі дівчата біленого полотна.
й плакали. Лише Маріоари не пустила
І жили вони щасливо й у розкошах
ненька. І вянув Йон і знову пійшов і коли вони ще не вмерли, то жиють
до, ворожки. А вона сказала:
іще нині.

II.
Давно, дуже давно, ще тоді, як
може й каміння росло а дерева загля
дали в небо, жила за вітраком чарів
ниця. Пекла бублики. А тісто для
цього не замішувала звичайною во
дою, лише мішаниною Бог зна з якого
зілля. Бублики ці продавала людям,
а хто лише зїв їх троха, то знову й
знову тягло його до них. І він усе
більше підпадав під владу чарівниці.
Небаром зубожіла ціла околиця.
Добро всіх чарівниця зложила дука
тами в скринях. І все останнє, що мали
люде, віддавали за солодкі бублики.
Але чарівниця постарілася і місити
тісто приходилося їй тяжко. Тоді
взяла вона собі одну дитину й учила

ПРЕЗИДЕНТИ

САМОУКИ.

її пекти бублики. Била тяжко дитину
й поштуркувалася нею.
А як дитина стояла над коритом,
котилися сльози у тісто. І було тих
сльоз так багато, що тісто давалося
місити ними. Люде купували буб
лики як і колись. Т а бублики ці були
гіркі й не приносили забуття. Одначе
люде, ждали, що ще буде инакше і все
й все купували. І чим більше їли тих
бубликів, тим тверезійшими ставали.
Ллє чарівниця сердилася і била ди
тину, а сльози ще більше котилися
з очей її. Діло йшло добре, але чарів
ниця вже ніщо не могла вдіяти лю
дям.
Тому вона вмерла з люти.
Переклав М. Ценевенко.

ЗЛРШКИ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСМЕНИК1В.

З ЗО президентів Злучених Держав
було 5 самоуків: Джексоп, Линколп.
Ґарфілд, Ґрент і Клівленд.
Англійський писменик Гол Кейн
річно
заробляє за свої праці $500,000.
Джексоп за молоду був пеііисмеп- \
ний. Коли женився в 24-ому році жит- і
Берні заробляє річно $250,000. Одна
тя, то ледви умів з трудом трохи про книжка ,,Пітер Пен" принесла йому
читати, але його жінка Рахеля Ро- | доходу чверть міліона долярів.
бертс сама його привчила читати і пи- <
ПІІСМСІІИКИ як Ґалсворті, Веллс,
сати. Коли його вибрано президен Шо, Оппепгайм заробляють річно за
том, мав уже 62 роки і вже тоді через [ езої писання більш як по $100,000.
самообразованпє набув був доволі <
Веллс заробив досі на одній своїй
знання.
( книжці ..Начерк історії" $300,000.
АВТОМОБІЛІ.
Р> цілому світі є тепер 23,000,000
автомобілів; з того 18,000,000 в Злу
чених Державах.
Щороку тепер вироблюють в Злу
чених Державах біля 5,000,000 нових
автомобілів, а знищується
понад
1,000,000.
В 1900 році в Злучених Державах
було тільки 5,000 автомобілів.
і

Арнолд Беппетт річно заробляє
$80,000.
Значну частину зарібку, імовірно
більшу, здобувають сі англійські писмспики в Злучених Державах.
їх зарібки ще не дорівнують плат
ням славних акторок й акторів в аме
риканських кінотеатрах, які виносять
міліони долярів, але в кождому разі
і так вони не помруть з голоду як пксменики українські
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ЗАБОБОНИ Й НАУКА.
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Колись давно загально вірили, а й
тепер іще не перестали вірити в ріжних закутинах, далеко від великих
міст, що є на світі опирі. Ще нераз
приносять такі вістки часописи з ріжних культурних країв, навіть таких
як Франці-я, Німеччина, а що вже го
ворити про Італію, Еспанію, Росію.
Щож то таке опирі?
Вірили, що деякі померші й похо
вані люди, дуже привязані до туземного життя, могли вже по смер
те якимсь незрозумілим способом ви
добуватися ночами з труни, з під при
гнітаючої її землі. Відвідували своїх
сусідів і висисали з них кров і життєву
силу переважно підчас сну. Так ці
опирі вдержувалися при якомусь ефемеричному життю, оставали в гробі
лише на-пів трунами, а на-пів живими.
Що хтось перемінювався в опира,
догадувалися на основі того, коли
якийсь мешканець села чи міста зане
дужав нечайно, несподівано і здава
лося би без ніякої видимої причини.
Звичайно небаром тасама невияснена
недуга навіщувала другого, третього,
часом майже і ціле село, перемінюва
лася в дійсну пошесть. Люде, навіщені
такою недугою, не відчували ніяких
болів, а слабли все більше, блідли,
тратили сили, начеб утікало з них постепенно життя.
Шукали причини нещастя, ради
лися знахорів, досвічених старих лю
дей тай доходили до переконання,
що то мусить бути справа опира.
Підозріння падало звичайно на ко
гось із недавно померших, що не малч
симпатії в загалу, або були про них
чутки, що вдержують взаємами з чор
том. Ішли товпою на кладовище, від
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копували тіло мнимого опира, витя
гали з труни і, згідно з приписом, про
бивали йому груди осиковим колом.
Так прибивали тіло до землі. При
цьому, певно, нераз сикала ще кров.
Крім того деколи відтинали йому ще
голову; давали відтяту голову до тру
ни між ноги (стопи) або навіть па
лили її.
Такий радикальний засіб — вірили
люде — помагав. Опир уже більше
нікого не безпокоїв, а дотеперішні
його жертви, коли передтим уже не
вмерли, постепенно вертали до здоровля.
Деякі менше легковірні думали,
що не сам труп уладжує собі такі
нічні прогульки в пошукуванню крови
живих людей, але його друге, більше
ніжне, етеричне або астральне тіло,
його друге ,,я". Для нього ані вер
ства землі, ані стіни, ані зачинені
двері й вікна не є перешкодою. Такий
не гине по смерти, не відділюється
також часом оконечно й безповорот
но від фізичного тіла й може вихо
дити з гробу, вдихати життєві склад
ники від инших і так не допускати як
найдовше до гниття тіла й продов
жити вигляд життя, з яким ніяк не
хоче розлучитися.
Та це все чейже лише фантазія,
уява, забобони.
Але занадто не слід перецінювати
силу нашої уяви, бо дійсність може
часом що иншого сказати. Вчорашні
байки нині можуть виявитися дій
сністю. Доволі вказати хочби на лі
таки, радіофони й т. п. їх певно наші
прадіди вважали би найфантастичнійшими видумками.
Нема зявищ, що немали би при-
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чини і в кождій байці, лєґенді, навіть
забобоні може укриватися зеренце
правди. Не можна тому ігнорувати,
противно все треба досліджувати кри
тично, щоби відкрити правду.
Щось у роді надлюдської сили
стрічається і між жиючими. Кождий
пильний дослідувач певно бачив лю
дей, з котрих наче промінює якась
життєва енергія. Вона ділає на всіх
додатно, наче дає надвишку своєї
енергії. Але є також люде, котрих
сама присутність заморожує навіть
пайвеселійше товариство, на кождого
впливають пригноблюючо, начеб дій
сно забирали від нього життєву силу.
Слабші люде, пристаючи довше з та
кими одиницями, чуються слабшими,
майже хорими.
Описаний вплив одних людей на
других звичайно відбувається несві
домо, незалежно від їх волі. А воля
могла би той вплив, додатний чи уємний збільшити згл. зменшити або
зневтралізувати. Є тепер люде без ініціятиви, що не мають майже ніяких
власних ідей та поглядів, але зате від
значаються здібністю присвоювати
собі чужі ідеї й погляди й використо
вувати їх опісля як свої власні. Можна
би то назвати „психічним вампіризмом", інтелюктуальним, для відріжнення висше згаданого, фізіольоґічного.
Австрійський учений барон Райхенбах у половині минулого століття, пі
сля довгих літ праці і досвідів, дока
зав безперечно (що й пізнійше ствер
джено) істнування невидимого для
більшости в звичайних услівях про
мінювання. Виділюють його всі живі
організми, отже й чоловік. Згадане
промінювання, зване також аврою,
бачать люде, наділені вже з природи
надто вразливим зором, т. зв. „сензитивні", або такі, у котрих вразливість
очної ситківки скріплено штучно при

помочі гіпнотизму або иншим спо
собом. Удавалося деколи це проміню
вання й.фотографувати. Властиво рад
ше можна би це назвати не проміню
ваннями, але еманацією. Бо прим.
вода поставлена йа якийсь час у від
далі ділання повисших промінів, змі
нює трохи свою прикмету, прим,
смак. Відчувають це сензитисти. Вода
ця наче втягнула в себе щось матеріяльного.
Можливо, що одні люде легко
грасформують ріжні форми енергії,
які ділають на них і в них на ці ема
нації, зате иншим приходить це з біль
шим трудом.
Є також ростини, що всихають
і гинуть у близині инших ростин, хоч
величаво розвиваються і ростуть на
гій самій землі, в таких самих услівях
світла, тепла й вохкости, коли не ма
ють згаданого шкідливого для них
сусідства. Отже й тут маємо до діла
з чимсь у роді вампіризму.
Так, може хтось сказати, то все
можливе, але лише між жиючими, а у
трупів усі еманації й промінювання,
чейже виключені.
Знаємо, що мнимі опирі ділали
на жиючих відємно, спричинювали
у них недугу, навіть смерть.
Можна то — щоправда — поясню
вати зовсім инакше, відкидаючи мож
ливість вампіризму, а саме суґґестією
й автосуґґестією. Вистарчило би ча
сом, щоби лише хтось один у селі,
чуючи якесь позірно безпричинове
недомагання й недугу, впав на думку,
що причиною того є опир. До того
часом могла би причинитися змора,
сон про когось із недавно померших.
Колиб розповів цей сон иншим, хтось
більше, вразливий певно боявся би,
щоби його не стрінула така доля. Так
повстає збірна суґґестія, цебто коли
більше людей вірить у щось, у даному
разі в опирів.
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Чи ьіра про опирів, які в кочі ви
ходять із гробу, могла би повстати
без жадних основ? Чи не загинула би
така віра давно, колиб факти пере
чили тому? Віра в опирів утривалюлюється, в декого й завдяки цьому
що деколи небіщик виглядає зовсім
як живий, а часом наче спить лише.
Деколи виглядають наче ліпше, як
перед погребанням. Не видно наймен
шої ознаки, щоби розкладалися, во- \
лосся і нігті трохи виросли, зни
кла трупяча блідість, лице набреніло
темною кровю, що витрисне, як від
рубають голову такому опирові. Самособою , що все таке мусить зробити
на забобонних людей сильне вражінич
й скріпляти їх віру в це, що померший
дійсно пив кров живих людей, причи
няючися так до їх недуги, а навіть і
смерти.
<
А чи можливе 20но? Так. Самособою, лише щодо вигляду помершого
чоловіка, а не то, як то простолюдин
пояснює собі це.
Гниття тіла по смерти не все зачи
нається скоро, бо дуже часто воно ви
сихає наслідком випарування води.
Ипшим разом тіло перемінюється
в ,масу, наче з воску й товщу; тоді
лице небіщика не змінюється майже
зовсім, а також і ціле його тіло.

Фізіольоґічна смерть є процесом
доволі повільним, бо не всі комірки
і тканки вмирають рівночасно. Про
тивно, декотрі з них, у цьому волосся
і нігті можуть жити і рости якийсь
час, хоч чоловік віддав уже духа,
цебто в хвилі званій смертю.
Зникнення блідої краски й темне
закрашеня лиця небіщика можна поя
снювати т. зв. посмертним обігом
крови, коли вона не стялася. Бо це
ч не все буває, й тому може вона ви
пливати з глибоких ран, завданих трупови. Описує це подрібно францус^кий вчений Бронар.
Посмертний обіг крови, властиво
її переміщення, може послідувати на
слідком гнилих газів, головно в жолудку й кишках. Вони витискають
кров, яка вже склалася з близких кро
воносних судин до голови і поверхні
тіла й закрашують лице мерця наче
темним румянцем.
Бачимо отже, що часом щось по
зірно неправдоподібне, можна поя
снити звичайним і природним спосо
бом. Колиб глибше застановитися над
неодним неприродним явищем, пока
залося би, що основою його була дій
сність, найчастійше з ділянки метапсихіки, лише пізнійше прикрасила
його людська уява до непізнання.
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ЕСПЕРАНТО.
Міжнародній радіовий конгрес,
який відбувся в Парижі, приняв шту
чну міжнародню мову Есперанто за
урядову міжнародню мову для радія.
УПРАВНА ЗЕМЛЯ.
В Злучених Державах 5-та часть
ьемлі (20%) родить земні плоди. 80%
простору се неуправна земля, але бог.-.то з неї набудуче може ще бути
управною.
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МАЙНО ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ.
Майно Злучених Держав обчислю
ють на $320,000,000,000, себто не цілих
$3,000 на голову (пересічно), а біля
$12,000 на родину.
Більше як половину сього майна
представляє власність землі і будин
ків.
Се майно народу майже подвої
лось за останніх 10 літ, але се тільки
сповидно, бо наділі майно побільши
лось головно через зріст вартості!
реальностий.

МОСКОВСЬКА ДУША.
smm

БОРОТЬБІ за свою державу
і тим самим за свою
всесторонню самостійність
українському
народови
доводиться відгороджувати не ли
ше свою територію але й свою ду
шу від своїх сусідів. Між всіми на
шими сусідами найважнійшим і за
разом найнебезпечнійшим є тепер
і остануть на будуче: Москалі. Мос
ковщина непокоїть цілий світ, тимбільше клопоту довелось зазнати і тре
ба ще сподіватись від неї Українцям,
її найблизшим сусідам. Аби зносини з
Москалями принесли Українцям ко
ристь, а не шкоду, а радше як наймень- |
ше шкоди, треба нам ще красше піз- і
пати московську душу і московську
культуру—її добрі й лихі сторони.Бли- j
зше обзнайомленнє з культурними від
носинам в бувшій царській Росії влекшить нам значно зрозуміннє теперіш
ньої совєтської і всякої майбутньої Ро
сії.
На протязі своєї історії московсь
кий нарід установив свою самостій
ність і збудував чи не найбільшу сві
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тову державу. Тимто мимохіть цілий
світ зацікавлений його долею. Важне
історичне переживаннє якогось наро
ду, що залишило глибокий слід в його
життю, можна назвати долею чи пере
ходом того народу. Таких важних епо
хальних подій, що залишили свою пе
чать і на душі і на внішньому життю,
було у Москалів кілька.
Найважнійші з них: 1.—Християн
ство. 2.—Татарське лихоліттє. 3.—Дер
жавний деспотизм і 4.—Кріпацтво.
Увесь культурний ріст і розвиток
московського народу від його вступлення в історію формувався на протя
зі віків під впливом названих епохаль
них подій чи переходів.
Для лекшого перегляду і зрозумін
ня справи говорити-мемо про кожду
з них окремо. Сі переходи і їх велитенські наслідки вбилися глибоко в душу
московського народу. Очевидно, всі ті
переходи вилонюються одна з одної і
відтак переплітаються, поглиблюючи,
скріплюючи і забарвлюючи взаїмно
одна одну.
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І. Христіянство лягло в основу москов
ської душі й культури.
Москалі яко народ увійшли в істо
рію аж тоді, коли приняли христіянст
во. Доки вони не охрестились, жили
дикою ордою без найменьшого значін
ня для решти світа. Приняттєм христіянства положили вони перші, найважнійші й найтривкійші основи своєї ду
хової культури. Думки, ідеї й установи
Христової Церкви перейшли, так би
мовити, в кість і кров московського на
роду і стали його невідлучним умовим
добром на цілі століття аж по сьогод
нішній день. Ся історична подія охрещення Москалів являється першим і
найважнійшим культурним переходом
московського народу. Христіянство
стало його найбільшим добродійст
вом, найщасливійшою історичною по
дією, що ввела його в благородне то
вариство культурних народів світа.
Вся додатна духова творчість мос
ковського народу має свій корінь в мо
сковській христіянській церкві. Голов
ні заслуги московської церкви для по
ложення основ і збогачення духової
творчости московського народу мож
на схопити в отсих кількох реченнях:
Перше: московська церква виступає
яко зберігателька чистоти Христової
віри. Друге: вона виховує Москалів у
свідомости, що вони перший народ у
світі і, врешті, з неї виросла ідея месіянізму (післаництва) московської на
ції в московській літературі.
А моральна ьаука христіянства вдер
жала московський народ морально не
зіпсованим через всі лихоліття його іс
торії. Свідомість незмірної вартости
людської душі перед Богом надавала
повсякчасно поневоленому московсь
кому народови—татарщиною, деспо
тизмом, кріпацтвом—доволі мораль
ної сили зносити всі ті злидні й охоро

нила його від духового й морального
впадку.
Московська церква признає всім
своїм визнавцям першенство перед всіми людьми. Аджеж вона єдина 'пра
вославна' церква, а її ісповідники оди
нокі 'справжні' христіяни. Москаль не
зве себе як інші народи Москалем чи
Руссом, але каже „я русскій челавєк"
хоч другі народи називає спокійно:
Француз, Англічанін, Германец,а не ка
же: францускій і т. д. челавєк. Отже
вже сей спосіб означення своєї наці
ональносте вказує на те, що Москаль
дивиться на себе як на щось висше, на
чебто він між всіми людьми був оди
ноким справжнім 'чоловіком'.
Також у порівнанню до вселенної
Москаль упевнений, що лише людина
має душу, а решта животні мають тіль
ки „пару". Він і каже про звірську тва
рину, що в неї „нема душі лиш псяча
пара".
Нарешті, ідея 'месіянізму' творить
осередок і головну ідею московської
літератури та фільософії. Вона взята
також з московської 'правовірної' цер
кви. Ся ідея голосить таке: Євангель
ська ідея братерства всіх людий, в тім
розум;нню, що між людьми найправовірнійші Москалі, отже московський
народ покликаний самим Провидіннєм
„спасти" всі народи світа. То значить:
чсякий, хто хоче досягнути щастя тут
на землі і поза гробом, мусить пройти
крізь 'руссказо челавєка'; отже мусить
стати 'Москалем' і 'православним'; му
сить приняти все те за своє.що дороге
;
святе Москалеви і то на всіх ділянках
життя: в МОЕІ. вірі, політиці,господарці і т. д.
В московській літературі головни
ми печниками 'російського месіянізму'
є: Достоєвський і Л. Толстой, а в мос
ковський сіглососЬії Владимір Соловйов і всі славянофіли. .
7
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Сею ідеєю російського месіянізму
пересякнуті передівсім властиві носителі московського духового життя:
московська інтелігенція. Не робить ріжниці, до котрої партії вона призна
ється: чи се правовірні чи бурителі
церкви, чи монархісти-буржуї, чи комуністи-пролетарі. У вс'х них на пер
шому місці: Спасенне світу через Ро
сію. Москалі все і всюди набивають
ся цілому світови зі своїми спасительними ідеями, не питаючись, чи хто ба
жає собі їх спасення, чи ні, і чи те їх
спасенне правильно прикроєне і для
решти світа, чи ні.
Розуміється, ми тут лише намітили
головні черти того величезного впли
ву, який мала церква на протязі віків
на духове й культурне життє москов
ського народу.
Не від речі буде хоч мимоходом
пригадати тут, що ціле христіянство і
тимсамим і основи своєї культури і
свого духового життя Москалі завдя
чують Українцям, та що, в пізнійших
століттях, коли на Україні, під західно
європейським впливом, христіянство
стало великим двигуном загальної ос
віти й культури, на Москві воно зако
стеніло у своїх початках,так що Мос
калі дивились на Українців як на „єре
тиків" і навіть перехрещували їх.
II. Татарське лихоліттє.
Христіянство се був найщасливійший історичний період московського
народа. Дальші епохальні переходи
вже можна назвати нещастєм. Першою
недолею Москви був татарський напад
і вслід за ним довговічне татарське панованнє, що вибило свою виразну пе
чать на всім життю московського на
роду. Шкідливий татарський вплив на
Москалів видно ще й сьогодня скрізь:
в політиці, господарці, просвіті, сло
вом, в цілій сфері культурного життя.

Навіть фізично і расово змінився мос
ковський нарід тим, що до його фінсько-славянського населення доміша
лось богато татарсько-монгольської
крови.
На перше місце треба поставити
вплив, який мали татарські установи
на створеннє й устрій московської дер
жавносте Коли Татари попали на зем
лі, заселені Москалями, тоді московсь
кої держави ще не було. Вона повста
ла і зросла аж після татарського напа
ду і то в першій мірі яко засіб для по
борювання Татарів і на_ вз_орець татар
ських державних порядків. І так татар
ський адміністративний поділ населен
ня на 'сотні' для лекшого збирання да
нини перейшов живцем до московської
держави. Відсі й походить московсь
кий земельний комунізм, що ще з найдавнійших часів (XIV. ст.)був власти
во колективною порукою за сплаченнє
податків.
Заведеннє кріпацтва відбувалось та
кож на взір татарський, в противенстві
до західно-європейської панщини. У
Гатарів даровано землю зі всім хлібо
робським населеннєм яко оплату пол
ководця. І в Росії кріпаки не противи
лись панщині, доки вони знали, що їх
пани, себто дворяни, мусіли відбувати
обовязкову воєнну службу. Кріпаки
були впевнені, що служачи дворянам,
вони тимсамим 'годують царських слугів'. Аж коли в році 1762 Катерина II.
увільнила нащадків колишніх полко
водців від обовязкової воєнної служ
би, зараз же й мужики домагались і
землі і волі і аж до їх дійсного увіль
нення, що наступило сто літ пізнійше,
вірили, що цариця дійсно дала була і
їм свободу, однак дворяни їх ошукали.
Найвиразнійше зазначив московсь
кий деспотизм наслідуваннє татарщи
ни у своїй політиці у відношенню ДО
упревилеєних кляс. Московські дворя
ни не були ніколи шляхтичами в захід-

— 100 —
но-евроиейськім значінню. Бож тоді,
коли шляхта мала великий вплив як в
державі так і на володаря, московські
дворяни були бездушним безчіїлив-)вим оруддєм в руках царів. Князі ли
товські, гетьмани українські, чи коро
лі польські, на випадок війни мусіли на
соймах і вічах просити гроший і жов
ніра, і щоби осягнути своє бажаннє,
мусіли робити уступки шляхті і впли
вовим містам. Тимчасом цар, коли го
товився до війни, не потребував пита
тись нікого, бо вій мав ціле дворянст
во у своїй руці. Бож дворяни могли
держати в посіданню землю з мужика
ми лише так довго, доки вони були
здібні сповняти воєнну службу, а на
випадок старости чи слабости цар пе
редавав землю другому, що був здоро
вий і здатний до воєнної служби. Тим
то й пояснюється ся найголовнійша
причина, чому деспотичний царат осягпув побіду над своїми західно-полудневими сусідами: Литовцями, Ук
раїнцями і Поляками. Царат вірно при
держувався політики, яку перейняв від
Татаріє: з високої аристократії зробив
собі податливих мамелюків, держачи
їх матеріяльним інтересом у своїй ру
ці і сіючи між ними постійну незгоду
своєю змінчивою ласкою.
Всі татарські впливи взяті разом
мали нарешті той наслідок, що: душа
московського народу звикла до звер
хнього примусу, то значитьщривикла
коритися примусовії, а в даній хви
лі примушувати других. Ся привичка
до примусу тягнеться через цілу істо
рію московського народу і залишила
глибокі сліди в духовому життю Мос
каля. Той страшний гнет, політичний
і духовий, що століттями тяжив на мо
сковському народі, мав на меті спараліжувати його духа і зломити до реш
ти його волю. Тимчасом, бачимо, що
московський народ вийшов з того ли
холіття духово не зломаним і бодрим.

і

Як се мо/ло статись?
Тим, що московський нарід став до
боротьби з противними силами, але не
з оружєм в руках, а у виді пасивної резистенції, (бездільного опору). З огля1 ду на страшну дійсність, котру годі бу
ло змінити, Москаль призвичаївся до
життя поза дійсностю; привик до сві
та мрій. Інакше й не могло бути. Чейже людська душа, котрій була заборо1 нена всяка ззерхна свобідна діяльj ність, мусіла нарешті десь жити; вияв
ляти свою енергію, і так створила воі на собі цілий світ серед своєї внутріш
ньої діисности. А якраз чез те,що на
всьому московському тяжив найприj крійший примус, головним предметом
і основною чинностю його душі стало
бажаннє усунути той невиносимий
примус. Тимто і вся московська літера
тура не є нічим іншим як одним могут
нім протестом проти примусу та бажаннєм усунути всю соціяльну нужду
Росії і всього людства. Ся обставина,
що всі Москалі як один терпіли страш
ний гніт і всі як один бажають усунен
ня того гніт}г, зродила дуже однома
нітний зміст московської душі, пе
реповненої одним і тимсамим бажаннєм усунути нужду. Всякі інші дуХОЕІ інтереси уступають на задній
плян. Тим і пояснюється убогість мос
ковської культури. Колиж бо на за
ході Европи свобідні етапи і міста,
користуючись свободою, присвячува
ли свою працю і матеріяльні засоби
ріжнородній культурній творчости,
в той самий час в Росії вся духова
енергія висилювалась віками тільки на
висловленнє бажання свободи.
Ся привичка до боротьби тільки
'деальної, поза справжньою дійсностю
і довела до того, що російська інтіліґенція і тоді коли їй стало можливо пере
водити свої ідеали в дійсність, не вміє
числитися з дійсностю і не знає, як
J братись до реальної роботи, а просто
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губиться в безконечних загальних тео
ретичних аргументаціях. Всі гадки Ро
сіянина звернені на добро загалу, отже
відносяться „до всіх". Тимто провідна
верства Росії, інтелігенція, добачує
своє призначеннє в безустаннім нав
чанню. І де тільки може, не жахається
вона насильних способів, щоб наверну
ти других до своєї науки, несвідомо
користуючись насильним способом
своїх найлютійших ворогів, від котрих
терпіла віками. В російської інтеліген
ції панує неподільна гадка, що добро
загалу треба накинути народови на
сильним способом. Вона не має найменьшого зрозуміння для вшанования
загально в цілім культурнім світі принятого демократичного принципу, що
більшість рішає. Виходить наверх ста
рий досвід, що утерті фалшиві звички
деспотичного думання показуються
завс;ди сильнійшими ніж конечна льоґіка фактів. І з сього бачимо наглядно
ясно, що основною причиною теперіш
ніх духових злиднів Росії є привичка
московської душі до примусу.
II. Державний деспотизм.
Другою головною гіркою і довго
вічною долею московського народу
був деспотизм московської держави
також живцем принятий від Татарів
Століттями стогнав народ під ним і
одержав від нього свою печать на віки
В початках московської державности.
коли орди диких азійських народів на
падали щодня і грозили
руїною,
скупченнє всієї влади в одній руці бу
ло конечне і подиктоване обставинами.
І так майже до 18 стол. московська
державність залишилась дуже примі
тивною. Головне її завдання було: обороняти край. А для сього було пот
рібне війско й гроші. Про інші куль
турні потреби, як се було в дер
жавах Західної Европи, Москва не

дбала. Тимто й установи культур
ної людности стали для неї чимось
дуже далеким і чужим або й зов
сім невідомим.
Так
наприклад
російська суспільність відзначується
цілковитою недостачею свідомости
права і справедливости. Правне відношеннє горожанина чи підданого до
держави ніде не означене. Держава ма
ла до діла з колективними громадами,
комунальними 'общинами', або дворя
нами, що давали данину, а ніколи з одиницями, котрі були полишені на лас
ку й неласку 'общини', себто земельної
комуни або знову дворян.
Наслідки повної недостачі означен
ня й установлення законних відносин з
одного боку між державою і горожанином, а з другого боку між горожанами як такими, Росіянин ще й донині
не може зрозуміти горожанської сво
боди. Здебільшого він розуміє свобо
ду там, де не обовязує ніякий закон,
тоді як наділі свобода можлива лише
в рамах закона, а ніколи поза законом.
Царський деспотизм доложив усіх
старань, щоб його піддані також не
дійшли до пізнання права і свободи.
Бо тоді самоволя деспотичного прав
ління являлась найвисшим і міродатним законом для всіх, якого мусіли всі
слухати і якому мусіли всі підчинятись
без найменьшого спротиву.
А щоб себе зробити дуже потріб
ним і незамінимим, десготизм, як у
внутрішній так і внішній політиці, ста
рався представити себе в як найкорисиійшім світі. Отже він зі всіх сил роз
дував почуттє національної свідомос
ти і гордости та почуттє висшости Мо
скаля понад всіми народами світа. Для
сього служила насамперед теорія пан
славізму, а відтак байка про одностай
ну національну Росію.
Панславізм (славянофільство) яко
оружє деспотизму в його внутрішній
і зовнішній політиці.
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Російській інтелігенції було забо- і взагалі російська суспільність далася
ронено займатись питаннями, що від спіймати на таку нехитру вудку деспо
носяться просто до дійсного життя та > тизму, можна пояснити лише довговіч
потреб держави і народу. Отже вона | ною привичкою Москалів до духового
шукала якогось виходу для своєї ду примусу під столітнім гнетом чужим і
хової активности і то такої, щоб не у- своїм.
війти в суперечку з деспотизмом, а все- j
таки робити якусь корисну ідеальну Байка про Росію яко одностайну на
ціональну державу.
народню роботу. Такий вихід найшла
вона в панславістичному русі і в дена
Хоч Росія складається з багато на
ціоналізації інших народів Росії. І в од цій, то деспотичне правительство про
ному і другому російське деспотичне пагувало очевидну брехню: що Ро
правительство не тільки не ставило ні- І сія се одностайна національна держа
яких перепон, а навпаки, дивилось ва, і сим не лиш підхлібляла зооло
приязно на те і навіть давало найак- гічному націоналізмови російської інтивнійшу допомогу.
| тіліґепції, а в додатку, щоб відверну
Аби відвернути очі інтілегенції від ти її увагу від недомагань державних
сумної російської дійсности і зогиди- \ і народніх, давало їй широчезне поле
ти їй красші культурнійші відносини в до попису: винародлювати не москов
західній Европі, та відібрати їй охоту ські народности Росії. Дивним дивом
до реформ, московський деспотичний в сьому ділі подали собі дружні руки
уряд радо підпирав панславісвичний крайні реакціонери з крайніми ліви
рух, що дивним дивом, зявився відра ми. Під покришкою державного інте
зу і між крайними реакціонерами і між ресу та в імя одностайности і величі
лібералами.
Росії, російська інтелігенція, без ріжОсновна ідея панславізму так: роз ниці партій, голосила і пильно пропа
виток російського народу ішов і йде гувала ненависть до „інородців" і ра
зовсім іншим шляхом і в іншім напря до ішла, де тільки могла, на руку прамі ніж розвиток народів Західної Ев- вительству в його роботі русифікації.
ропи. його потреби інакші, тимто і йо
Ся винародлююча робота або зов
го політична й суспільна організація сім не вдавалась, або ішла дуже пинямусить бути своєрідна, примінена до во. Була одна основна причина сього:
даних своєрідних обставин. І так сею Всі „інородці" посідали свою питому
панславістичною теорією здеклярова культуру, богато висшу ніж вся руси
но, що російська політична і соціяль- фікаторська інтелігенція, все одно, ре
на відсталість се не ніяка хиба, а нав акційна чи соціялістична.
паки,відзнака питомої своєрідности
Нераз і нам Українцям дивно, що
російського народу, що виросла з йо наш нарід одинокий з недержавних на
го власної історії. З гріха зроблено чес родів, живучи в безпримірній неволі
ноту. Се дуже підхліблювало націона й безпросвітній темноті, потрапив роз
льному самолюбству духової верстви ширитися на величезних просторах
Росії, що звикла була жити в теоріях не лиш нинішньої України але й над
поза дійсностю. З її свідомости усуне Уралом, на Сибірі, Зеленому Клині і
но тягар почуття ганьби за деспотизм по цілому світі. Самеж річ у тім,що
та інші заскорузлі появи, які пансля- невільник посідав висшу культуру і
візм раптом став Ееличати яко видні о- здібність цивілізаційну та кольонізасобливости російського народу. Що \ ційну від московського пана.
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Проти денаціоналізаційної роботи ;
Москви боролися всі нею підбиті наро- \
ди. Всі вони з часом горіли великою !
ненавистю до московських гнобителів !
і як вибила слушна година, всі вони—в ;
першій мірі Українці—відпали від \
Москви як від свого найлютійшого
гнобителя.
Ми вже нераз бачили, що звички
деспотичного насильства присвоювала
собі і російська інтелігенція, що з нечуваним пожертвованнєм боролась як
раз проти того насильства. Тут хочемо
звернути увагу на те, що всі револю
ційні російські круги, що заприсягли
були смерть деспотизмови, стояли рі
шучо на ґрунті едности Росії. Револю
ціонери не російських народностий
Росії не важилися ставати за відруб
ність своєї нації, аби з одного боку не
зразити своїх московських товаришів,
а з другого боку, аби відірваннєм сво
єї нації від Росії, не ломити загаль
но-російського революційного фрон
ту. Такто сподівана й десятиліттями
підготована
майбутня
всеросійсь
ка революція сталася найміцнійшим
ланцюхом, що держав при купі всі
народности Росії. Не московські ре
волюціонери, що в російській рево
люції відограли таку важну ролю,
підчинялись добровільно всеросійсь
ким цілям. Як не дивно се звучить,
а треба знати, що якраз сим не москов
ським елементам завдячувала російсь
ка революційна організація те, без чо
го вона не могла істнувати й рахувати
на успіх: дисципліну і доцільність пра
ці. Се сліпе і цілковите пожертвованнє
найкрасших синів не московських на
родів всеросійської революції поясню
ється також загально-російською ідеольогієюхоціяльна свобода перед на
ціональною.

Характер московської інтелігенції.
В звязку з деспотизмом треба зга
дати про долю російської інтеліген
ції та про її загальний духовий харак
тер. Духове лице російської інтеліген
ції можна коротко означити так: во
на є дитиною російського деспотизму
і його способами стремить до нової
деспотії. Бо російська інтелігенція, що
виросла під поліційною школою, цен
зурою, політичною неволею, не заінте
ресована ані духовою ані політичною
свободою, а тільки соціяльною справедливостю. Вся інтелігенція—розумі
ється передреволюційна—стоїть засадничо проти деспотизму царського і
все її думаннє заняте боротьбою проти
того деспотизму. її хід думок в сьому
огляді більше-меньше такий: вона по
нижує, де і як тільки може, насамперед
російське правительство, відтак росій
ську державу, потому державу взагалі,
дальше її установи і традиції,а нареш
ті традицію яко таку. Слово традиція
в устах російської інтелігенції лячне
нарівні зі словом реакція.
Ум російської інтелігенції, що вся
майже без виїмки, визнає матеріялістичне ісповіданнє та бореться лиш за
соціяльну, себто матеріяльну рівність,
ставиться ворожо до науки.оскільки
наука не йде просто на службу її соціяльним ідеалам. Науки для науки—що
є властивою істотою науки—російсь
ка інтелігенція не знає і не хоче знати.
Через те ставиться вона рішуче воро
жо до західно-європейської науки яко
пустої забавки,буржуазного люксусу.
Та при тім всім вона таки не може зре; ктися зсилки на науковість своїх тео! рій. Вона відчуває, що свою духову
; порожнечу мусить прислонити перед
; масою вивіскою „наукоЕости".
!
Се така поведінка пів-інтелігенції
І в цілому світі, що залюбки понижує
\ науку й ненавидить справжнього інте-
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ліґента, але в потребі любить почвани перемогу. Ну, так і сталось, вони сво
тися й дипльомами й титулами і „висо го дочекались! їх віра справдилась на
кою наукою". Се їй вдається тим лек- наших очах!!
Правда, татарське лихолітте і дес
ше, що темна безкритична каса абсо
лютно не здібна збагнути помилки потизм, як про се згадано висше не
своєї „інтелігенції", яка вороже ста давали масі народу змоги обявляти
виться до науки і йде сліпо за ЇЇ пусто- свою свобідну активність назверх, а
мельною агітацією та „соціяльною" примушували її до зверхньої пасивнос
те, значить послушности приказам з
пропагандою.
гори і підчиненню волі вельможних по
велителів. Але через те якраз тим силь4. Кріпацтво.
нійше
стало внутрішнє життє, духова
Кріпацтво можна назвати найбіль
філософія
поза дійсностю. В сьому
шим лихом, яке навістило московський
народ, бо воно принесло й полишило напрямку і кріпацтво впливало ще
в слід за собою найстрашнійші духові, сильнійше.
Та при тім всім російський мужик
моральні й матеріальні шкоди.
не
відчужився від світа, не став від
Ми бачили, що перше велике пережилюдком
і не стратив свого здорового
ваннє в життю московського народу,
змислу
в
оцінюванню реальних відно
христіянство, було найщасливійшою
син
у
світі.
Московська інтелігенція
подією духовою і культурною взагалі,
витворила
була
легенду про тупоумщо не лише увело Московщину в ряд
ність
і
ворожість
до науки мужика.
культурних народів, але дало їй такі
Тимчасом
щоденний
досвід показує,
тривкі культурні основи, які зробили її
спосібною перетривати такі страшні що навпаки, російський мужик і йо
лихоліття як татарщина, деспотизм та го нащадки радо горнуться до нау
ки й роблять у ній куди красші пос
кріпацтво.
Кріпацтво поділило цілий москов тупи ніж „інтелігенти" і їх потомки.
ський нарід на два нерівні табори: па Мужик духово і морально здоровий
найсоліднійший духовий
нів і рабів. Тимто й шкідливий вплив творить
ґрунт
Росії
і тільки з нього може ви
кріпацтва був також двоякий. Окремо
рости
давно
ожидане спасенне Росії.
й інакше відбився на невільниках, а
Та
на
жаль,
панщина полишила на
знов інакше на посідачах душ.
мужиках шкідливі наслідки, що не за
терлися й до сьогодня. Тут входять в
Вплив ганщини на кріпаків і їх
рахунок головно два моменти: недба
нащадків нинішніх селян.
лість про своє здоровлє і рівнодушМи вже звертали увагу на те, що про ність до праці своїх рук. Се пояснюєть
стий люд, російські панщинні мужики, ся з обставим кріпацтва. Живучи ціли
просто чудом пройшли всі страшні у- ми віками в ролі худоби свого пана.
дари долі, що тяжким каменем спадали кріпак не тільки що не мав часу дба
на їх голови, духово не зломані і мора ти про чистоту й особисту вигоду, але
льно незіпсовані. Се могло статись ли й не смів, і нарешті вважає се непотріб
ше завдяки глибокій релігійносте ши ним. Таксамо щодо особистого майна.
роких мас народу, що терпеливо зно Будучи в цілковитій залежности від
сили всі знущання в тій непохитній ві свого пана щодо праці своїх рук, він і
рі і кріпкій надії, що Божа справедли ніколи не працював за охоту, а тільки
вість таки прикінці мусить осягнути 'від біди', за 'панщину', бо знав, що
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ані здібність ані пильність не знайде
похвали ні нагороди від нелюдяного
пана. Тимто недбалість була сталою
признакою кріпаків, яка перейшла на
че у спадщині на їх нащадків. Кріпак
був—бо мусів бути—легкодушним до
всякого матеріяльного надбання тому,
що все одно пан свавільно відбирав
йому все, навіть і жінку і діти. Однак
здорова духова й моральна підстава
сільського населення, надзвичайно охочого до науки, дає повну запоруку,
що з уходом в життє загальної освіти
якраз інтелігенція із селян збудує май
бутню справді культурну Росію.
Впливи кріпацтва на посідачів душ
і на нинішню освічену клясу в Росії.
Деморалізаційний вплив панщин
ного ладу на посідачів душ, їх нащад
ків, внуків та правнуків, о много гір
ший. Він зробив серед них просто ду
хове й обичайне спустошеннє. Чим був
цар самодержець над цілою державою,
отже над дворянами, тим був дворянин
над своїми кріпаками нічим необмеже
ний, всемогучий пан. його відношеннє до підвладних рабів не було управильнене ніяким законом. Його во
ля і примха була для невільників
найвисщим, часто дуже змінчивим і
найлютійшим, законом. Його поступків хочби й найбільш злочинних та
звірських, ніхто не мав права не то
карати, але навіть судити чи лиш
критикувати. Всі мусіли йому безу
мовно коритись. Таким чином посі
дачі душ згодом приписували со
бі всі наивисші умові прикмети як:
премудрість, непомильність, найвисшу доброту і т. д. і, словом попа
ли з ман;ю великости. Ся духова звихненхть слідна ще й сьогодня в усіх на
щадків колишніх властителів душ та
в рос-'йської інтелігенції, що радо малпувала їх манери. Наприклад російсь

ку публіцистику характеризує велика
суперечність між недостачею знання і
самопевностю суду, значить, російсь
кий публіцист потрафить дати свій аб
солютно певний суд про справи, про
які не має найменьшого поняття, і ко
ли хтось зверне йому увагу на його річеву ошибку, то він замісць прийти до
голови по розум, смертельно обурю
ється і сердиться на свого противника.
Дальше, ніде у світі не зустрінете тої
легкодушности в очорнюванню та пі
дозріванню другого, що в російській
літературі і пресі. Все те недоноски не
культурних звичок колишніх власни
ків душ, що вміли лише приказувати,
а на спротив кріпаків дивились як на
найгірший злочин, який відразу кара
ли зсилкою на Сибір або шибеницею.
Зразком сього духового каліцтва, вип
ливаючого з порядків кріпацького ла
ду в Росії, являється знову таки типо
вий Москаль Толстой. Всі його теоре
тичні пророчі письма навіяні скажено
го особистою ненавистю до дійсних та
уроєних противників і переповнені нечуваними підозріннями і клеветами. Г
то все в імя любови! Таку наочну духо
ву ненормальність, неістнуючу в ніякій
літературі у світі,—годі собі інакше
пояснити як тим, що Толстой, котрий
самий був власником тисячів кріпаків,
дивився на своїх противників як на
зухвалих кріпаків, що важились йо
му противорічити. Хто раз пізнає сю
духову руїну російської інтелігенції,
спричинену наслідками панщинного
ладу, той вже не буде дивуватись ані
бесідам російських міністрів, ані звір
ству істинно-русских послів у думі, ані
револьверовому стилеви революцій
ної преси, ані нинішньому большевицькому теророви. Все те сумні
наслідки духової гнилі власника душ,
що не знає ніякого компромісу в жит
тю, а настоює насильством на примусо
ве сповненнє його сваволі.
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Та сс духове каліцтво виглядає ще
досить
невинно в порівнанню з
моральним звихненнєм, що налягло
чорним
прокляттєм на власників
душі їх нащадків. В Росії ніколи
не розуміли й тепер не мають найменьшого поняття, що то таке осо
биста свобода людини. Ще до
сьогодня
в Росії дивляться
на
людину як на засіб або предмет: для
уряду є вона предметом визиску; для
церкви предметом послуху церковним
заповідям; для російської інтелігенції
предметом, на якому вона має експерементувати свої доктрини і доґми;
для революціонерів або гарматним
стервом або предметом майбутнього
ущасливлення. В Росії ще покутує панщиняне переконаннє морального пра
ва людини розпоряджатись людиною.
Всякий вва> .ає себе в повнім мораль
нім праві говорити за всіх, ділати від
імени всіх, спасати всіх. Чоловік і кро
ку не зробить, щоб хтось йому не на
кидав свою волю. І то ніяка партія від
найправійшої до комуністичної й не
думає зрікатись того ніби-права. От
же для вільної людини, яка сама себе
означувала би, на взір горожанства в
Західній Европі, ще нема місця в Росії
і ледви чи скоро буде. З того виходить
ясно, які щасливі ті нації,котрим на
решті пощастило відірватись і відго
родитися від Росії, того справжнього
„дому варятів."
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Нарешті, вкажемо коротко ще на
два,
чи не важнійші
шкідливі
впливи кріпацтва на власників душ і
їх нащадків: се полова розпуста й то
вариська грубість. Аджеж раби нале
жали панови з тілом і душею.З тої сво
єї власти користали власники душ у
спосіб, що виходить поза границі найжахливійшої фантазії. Се тягнуло за
собою просто неймовірне одичіннє ви
зискуючої кляси, що не стіснялась ні
якими зглядами соромливости чи приличности; не наложували на себе нія
кого стриму. Через те неотесаність і
грубість звичаїв в провідної, ніби інте
лігентної російської кляси, що в 90%
походила від власників душ, була
причтою во язиціх у всьому культур
ному світі.
Для викорінення такого страшного
духового і обичайного лиха, нанесе
ного панщиною, „піст" і „молитва" яв
ляються заслабими ліками. Для такої
„Содоми і Гомори" треба було обнов
люючого сірчаного дощу у виді зеліза й огню „великої революції", щоб
змела ту огиду з лиця землі і на її міс
це поставила відновлене, душевно й
обичайно здорове поколінне інтеліген
ції із селян і робітників, очевидно,не в
змислі потворного російського совєтизму, але в дусі правдивої свобідної
демократії, принятої в цілому куль
турному світі.
/
Свящ. др. Микола Копачук.
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НАЙБІЛЬША ФАРМА У СВІТІ.
Сідней Кідмен, австралійський „ко
роль худоби" є власником найбільшої
фарми у світі. Посілість його така ве
лика як ціла Анґлія. Але як власник
худоби мусить він першенство усту
пити Дон Люісови Терраца в Мекси
ку. Бо Кідмен має сто тисяч коней і
рогатої худоби, а Дон Люіс Терраца

міліон рогатої худоби, 700,000 овець
і 100,000 коней. Третій зряду мабуть є
Кінґ у Злучених Державах. Він на посілости величини ЗО англійських миль,
обведеній кільчастим дротом, має 200
тисяч рогатої худоби і величезні че
реди овець.
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ОПИС КИЇВА.
(Виїмок із споминів з часу подорожі в 1914 році).
( З м і с т : Загальний вид Київа. — Транспорт Людвика) і св. Юр та Церков Воло
вязків і російське війско. — „Рада". — В читальї і , Родини". — Де в широкім світі найсво- ська. Зелені бані численних київських
біднійте? — Хрещатик. — Дніпро в кочі і в церков і їх сильно золочені верхи на
— історії. — Огненний хрест на горі Володи
мира. — Словякська каварня. — Собор св. Со давали місту зовсім иньший вигляд,
фії. — Памятник Богдака; про що думає геть чим у загалу західно-європейських
ман України? — „Алєя слави". — Церков Де
сятинна і дивний припадок. — Церков св. Ан- міст.
дрея Первозванного. — Візита з поліції).
їду і їду. Погода чудова, спека ве

І.
Був горячий і цілком погідний день,
година меньше більше ЮУг перед по
луднем. Старий і тісний дворець „сто
лиці всієї України" не викликав чо
мусь розчаровання у мене. Може тому,
що всю мою увагу займав величезний
рух, якого не видів я навіть на віден
ських залізничих двірцях! Подібно
сильний рух бачив я тільки в Берліні.
Перед двірцем від сторони міста
глота, юрба людий, фякрів, трамваїв і
самоходів. Звертали увагу неможливо
несмачні уніформи фякрів, приписані
московською владою в тій ціли, щоб
місто в тім мало вигляд московсько
го. Знаючи від нових знакомих адре
су готелю, питав я кількох стрічних,
котрим трамваєм можна дістатися на
таку то вулицю. Ні один з них не знав
Київа — самі чужі. &ів я отже на фякра, котрий немилосерно скакав по
бруку, збудованім з нерегулярних ка
мінних кругляків і „шторцаків". Кру
гом шуміло велике місто. Вулиці ши
рокі і мимо свого бруку роблять без
порівнання краще вражіннє чим львів
ські. Чути в них ширину, розмах!
Львів у порівнанню з Київом — то ді
ра, котра булаби навіть діркою, якби
не дві три вулиці (Академічна, Карлл

лика. Під її впливом спомини і думмі.
В душі тільки одно бажаннє: коби як
найскорше скупатися! Нараз зір паде
на дивний конвой: ведуть вязнів...
Правда, я в Росії. Я.кеж множество їх!
Мужчин і женщин; були й дуже гарні,
але такі обдерті, що пожалься Боже!
Двох молоденьких хлопців ішло пла
чучи, один з них такий обдертий, що
світив тілом. Симпатичні обличча. Се
мабуть н є були злочинці/
Вулицями йшло війско. Перший
раз бачив я російських жовнірів. Ішли
якось нескладно, мов без ладу, оруже
тримали незручно. Хлоп в хлопа ро
слий але повільний. Ішли немов за
плугом. Австрійське війско робило
живійше вражіння. А в сих видно бу
ло якусь повільність, в ході вигляда
ли на мужицький лан збіжа, котрим
колисав легіт вітру. Тут і там немов
квіти кукілю і волошок — офіцири.
їх одіж була негарна, але лиця мень
ше зарозумілі і більше симпатичні,
чим західно-європейських — може ме
ні тільки здається, бож се люди близкого мені племени. І на загал се
війско було якесь дуже тяжке і
„невійскове". Таке саме вражіннє ро
били навіть молоденькі гвардійські
кадети семенівського полку, котрих я
опісля бачив, — обличча симпатичні,

— 109 —
але якісь немов без життя і може се
довга неволя так на них відбилася?
Малі, звинні Японці мусіли чутися ліп
ше в земельних ямах на голях битви,
за скоро зробленими насипами, де ма
лому лекше скритися. Мав я чомусь
вражіннє, що в евентуальній війні з
Заходом се війско при сяк так рівнім
числі й иньших рівних умовах — не
вийшлоби побідно. Одначе мій погляд
як погляд ляїка, котрий не розумієть
ся зовсім на війскових справах, не мав
ніяких притенсій на і т. д. Се вра
жіннє. В давнину могли се бути знаме
ниті жовніри, тепер ся маса тяжкого
і неграмотного селянства, з природи
річи мало рухлива, не може бути рівно
добрим матеріялом як інтелігентний
західний жовнір.
Фякер станув. їхав добре і що найважнійше, не здер мене. В готелі отри
мав я малу, але чисту кімнату з елек
тричним освітленнєм. Вся прислуга го
ворила виключно по московськи. На
жаданнє віддав я свій паспорт, котрий
зараз помандрував на голіцію до старокиївського участка (комісаріяту).
Відсвіжившись, пішов я до редак
ції „Ради" при вул. Великій Підваль
ній. Мала вона більше співробітників
і значно більше кімнат ніж наше „Ді
ло" у Львові. Праця зачиналася пізнійше ніж у „Ділі", але тревала до
5 год. по полудни. Часопись друку
валася в ночі і виходила рано як май
же всі тамошні більші газети. Шефом
застав я дуже молодого ще чоловіка,
б. гімн, учителя, котрого пізнав том>
5 літ у Празі на студентськім з'їзді, як
делегата українських студентів одесь
кого університету. Якже скоро летить
ч а с . . . В гюрівнанню з „Ділом" і ве
личезним простором російської Укра
їни „Рада" мала дуже мало передплат
ників.
В редакції „Ради" отримав я адре
су українського товариства „Родина",

котре мало читальню і кухню тай пі
шов там на обід. Вийшовши з редак
ції, не чув я вже на вулиці української
мови, аж поки не зайшов до „Родини".
З галицьких видавництв застав я там
лише „Діло", „Записки Наук. Тов. ім.
Шевченка (нерозрізані), „Письмо з
Просвіти", (очевидно рівнож не чита
не), й „Ілюстровану Україну". Мабуть
останною інтересувалися там найбіль
ше: в книзі для переписки членів бачив
я енерґічні відозви до виділу в спра
ві запренумероь ^ння „Іл. Укр.", а від
так обурення на тих, котрі сю часо
пись забирали до дому. Думаю, що всі
українські видавництва повинні хочби
даром посилати до Київа свої видан
ня: се великої ріжниці в коштах не ро
бить, а там може мати велике значін
ня! Як я опісля довідався, тамошні
Українці не люблять читати видав
ництв австрійських Українців ізза мо
ви і правопису. Одначе на мою думку
се питаннє привички. Адже й у нас
зразу ніяково було читачам гри чи
танню тамошних нових авторів, котрі
чомусь замість учитися мови від Шев
ченка, Куліша і Руданського, вчаться
її й досі від змосковщених людий. А
таки згодом ми привикли до читання
їх писань!
Була сильна спека і я пішов спати.
II.
Коли я пробудився, було вже тем
но. Випочаті дух і тіло відчували якусь
безмежну свободу, якої людина може
зазнати тільки в великім і то незна
нім їй місті. Іди, куди хочеш! Тобі все
одно, коли підеш і куди підеш, бо й
так нічого тут ще не знаєш. Такої сво
боди як велике незнане місто, не дає ні
ліс, ні степ. Бо на самоті у природі, да
леко від людий людина відчуває свою
неміч. А тут серед великого людсько
го муравлища, серед сих пливучих улицями тисячів незнакомих людий.
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котрих уже ніколи більше не стрінеш,
чуєшся рівно самітним як у лісі або
в пустині — з тою ріжницею, що тут
можеш собі дозволити і на наглу хоробу, можеш упасти десь на хіднику, а
сі чужі тобі єства прискочать до тебе і
постараються, що опинишся в шпита
лі, готелю або иньшім безпечнім мі
сці.
Вийшовши без ніякої мети на Ве
лику Володимирську вулицю, котра
слушно і без переборщення називаєть
ся „великою", скрутив я через ул. Про
різну, що провадить таки добре в до
лину на головну київську вулицю Хре
щатик, рівнобіжну з В. Володимирською. Хрещатик то вулиця пряма, ду
же довга, добре забудована і така
широка, що людина з середно слабим
зором не пізналаби знакомого на хід
нику, по противній стороні. Хто знає
Відень, той легко може представити
собі Хрещатик, коли скомбінує шири
ну віденського Рінґу з забудованнєм і
напрямом „Кертнерстрассе" та з вечірним рухом на „Альзерстрассе". Од
наче всьому тому треба відняти віден
ське освітленнє, бо Хрещатик був освітлений слабше ніж навіть головні
вулиці у Львові. Тілько що до загаль
ного вигляду сеї вулиці. Вона робила
таке величаве вражіннє, що навіть ві
денські вулиці не дорівнували їй, взяв
ши кожду з них гоодиноко. Життє на
вулиці не далося порівнати з нічим по
дібним у західних містах. Воно було
цілком своєрідне. Бо прошу собі пред
ставити серед великоміського руху з
його шумом і гамором, бігом множества фякрів і летом трамваїв та повіню
людий — спокійно біля ліхтарень си
дячих бабусь, котрі в отворених кобілках продавали грушки і яблука зо
всім як у Бучачи, Мостисках, Золотім
Потоці або якім иншім малім місточ
ку Східної Галичини. Така картина ви
кликує у нашого брата вражіннє, що

він у себе дома. Він приступає до та
кої бабусі і не відчуваючи ніякої по
треби, купує овочі та успокоєний тим
маломістечковим видом, іде спокійно
далі. Бистрота очей більшає. Серед
товпи замічую студента університету в
мундурі, котрий „пише по німецьки".
або „йде в чотири дороги", очевидно
в стані „поза добром і з л о м . . . " . А там
біля ліхтарні лежить вже цілком пяний обдертий босяк, ноги розкинув і
спить собі на перворядній улиці! І ні
хто йому не докучає... Нехай здоров
спить, тільки й його, що „рано" за
снув. А там іде молоденька Грекиня
Афродита Пандемос, та скромна і по
важна пруська Німка, нікого не зачі
пає. Онде в товпі високий мужчина в
сивій козацькій шапці з українським
виглядом обличча, з двома киижалами
за вишневим поясом. Кубанський ко
зак? Не знаю. А над усім лунає шум і
гамір, гуркіт возів і дзвенькіт трам
ваїв (стріт-кар) тай московська мова.
Тут і там чути польське слово. А укра
їнського ні на лік! Тай ґрунтовнож засимілювалися наші закородонні брат
тя! (Бо дійсних „русских" там зовсім
не багато). Але мимо того шумлячого
моря чужини чувся я в Київі як в дома,
навіть ліпше ніж у Львові, хоч Львів
був тоді без порівнання більше укра
їнський як Київ. Причиною гочування
мабуть — традиція.
Довго йшов я Хрещатиком на пів
ніч. Я на Хрещатику! Значить не дале
ко мусить бути Дніпро. Варта його оглянути в ночі, подумав я і звернув у
полудневім напрямі Хрещатика, куди
він, як мені здавалося, хилиться долів.
Ішов я довго заки рішився спитати якого прохожого, чи далеко ще до Дні
пра.
— „Далеко", відповів по росіііськи, „і в зовсім противну сторону
треба йти, як ви йдете".
З недовірєм звернув я знов і пішов
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ких вождів гляділо в його води! Во
лодимир і Святослав, — шолудивий
Буняк, Батухан і Хмельницький і Карло XII, а перед 100 літами бачив наш
Дніпро вгорі бідні останки „Великої
Армії" Наполєона, що в голоді і в нуж
ді серед тріскучих морозів утікала го
рі його берегами під напором також
українських полків тай кровю свої слі
ди заливала — армія „царя мужиків і
жовнірів", спадкоємця Великої Рево
люції, котрий загнався аж у глибину
Росії.
Студений вітер залопотів хвилями
Дніпра і вилетів на беріг. Я мимохіть
відвернувся і побачив дивний вид. Мі
сто сповите темрявою а високо над
Київом г.ишався в хмарах на чорнім
фоні неба як розпалене золото вели
кий блискучий хрест!
Я вже не дивився довше ні на Дні
про, ні на великий Труханів Остров, де
над Доловським озерцем тому вісім
століть Великий Князь Володимир Мо
номах з иншими українськими князя
ми воєнну „раду радив" про поход на
Половців. Бо всю мою увагу прику
вав до себе ясний хрест, що висів над
містом. Оподалік стояв поліцейський.
Я приступив до нього і спитав, що то
за хрест і куди до нього йти. Поліцай
відповів п о у к р а ї н с ь к и , що то
хрест на памятку Володимира Вели
кого, освітлений електричними лямпами і показав дорогу до нього, пі
дійшовши зі мною добрий шмат до
роги.
На горі, порослій деревами, з до
сить добре утриманими доріжками,
стоїть спижевий памятник наймогутніщого з князів давної Руси. Памятник,
треба признати, не міг бути більше по
ганий: на зрізанім даху якоїсь каплич
ки, побудованої на кількох великих
*) Імени великого числа рік Середньої і
Східної Европи кельтійського походження: сходах, стоїть округла камянна ковбиДніпер, Дністер, Дон, Донець, Дунай і т. д. Ко ця, а на ній спіжева подоба „князя
рінь „дн" означає по кельтійськи воду, ріку. —
всеї Руси", Володимира Великого, виMeitzen.

горі Хрещатиком. Минув ул. Прорізну
і пішов далі в гору. Другий і третий
стрічний потвердили, що туди треба
йти в напрямі до Дніпра.
Хрещатик трохи загнувся. Ліворуч
минув я Хрещатицьку Площу і вий
шов на Царську, біля Царського Саду,
де стоїть великий памятник „Цареви
Освободителеви", (що зніс кріпац
тво). Відтак пішов я якоюсь безко
нечною вулицею чи вже дорогою в до
лину на північний захід. Вона темна,
пуста і широка, живої душі на ній не
видко, тільки трамваї перелітали з ша
леною скорістю попід височезні шкарпи (насипи). Я зіпрів уже г.евно не
менше як перша христіянська проце
сія, котра йшла сюди до ріки й котрої
учасники зі страху перед пімстою Перуна мусіли не конче добре почува
тися.
Нараз — заблестіла в темряві чор
на як оксаміт вода, на котрій тут і там
світили довгі, золоті смуги світла. То
Дніпро!
В сім місці пливе він з північного за
ходу на полудневий схід — величезний
і спокійний. Тихо хлюпотить об беріг
і двигає на собі багато човнів і гароходів. Холодом віє від козацької ріки,
котрої хвилі несли на собі судна Варя
гів і наших князів, байдаки козацькі
й турецькі галери — і багато-багато
крови українського народа. Кого він
не бачив над своїми водами! Імя дали
йому Кельти,*) котрих мова ще гомо
нить у малій частині ірляндського острова. Крім них бачив Дніпро на своїх
берегах варяжських вікінгів і племя
Ґотів, Гунів і Аварів, Печенігів, По
ловців і Мадярів, римські лєґіони при
устю, Персів, Гелєнів, Турків і Татарів,
Литву, Ляхів і Москву. . . Кілько вели-
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сока на шість сяжнів і держить у руці
величезний хрест, ярко освітлений елєктричними лямпами. Оглядаючий
має вражіннє, що князь ось-ось зле
тить з даху тої каплички і тяжко по
товчеться. Сей памятник виставлено
на гриказ царя Миколи І. на два роки
перед кримською війною. Матеріялу
цар не жалував. Сама фіґура князя ва
жить 350 пудів. Але якби: не один киїивський міщанин, котрий власним
коштом урядив освітленнє хреста, па
мятник надавасяб тільки до — скоро
го усунення. В день той велитень на
каплиці мусить робити вражіннє при
кре. В ночи увагу або і думку видця
захоплює „огненний хрест" зі своїм
символічним значіннєм. Той високо
мов у небі завішений хрест не дозво
ляє звертати увагу на недотепність бу
дови.
А на горі св. Володимира кругом
його памятника цвіте нічне життє. На
лавочках сидять пара при парі і цілу
ються.
Було вже пізно. Я трамваєм поїхав
до середмістя. По дорозі до готелю
вступив я до „Славянської Каварні"
гри ул. Вел. Володимирській. На ши
бах написи у всіх словянських мовах,
м. и. й по українськи. Се третий укра
їнський напис, який я бачив у Київі за
перший день свого побуту (в „Раді",
на дверях льокалю „Родини" спис
страв і тут) Вступаю. Чисто, але не яс
но, мимо електрики. Прошу о часопи
сі — кельнери відповідають по поль
ськи. Часописий в порівнанню з чи
слом їх го наших каварнях у Львові
— не багато. Публики дуже мало, май
же вся говорить по польськи. Україн
ської мови там не чув я. До читання
принесли мені „Дзєннік Кійовскі" і
кілька польських ілюстрованих видав
ництв, а „Раду" щойно на моє бажаннє. „Діла" я не бачив. Па столі поста

вили мені дві горіючі свічки. Електри
ка там мабуть для декорації.
Пращаний. виключно по польськи
удався я на свою кватиру з думками,
які читач легко собі представить.
III.
Вставши раненько пішов я з поль
ським „Пршеводнікем по Кійовє" в
руці оглядати Київ, бо українського
не було й нема. Вийшовши на ул. Вел.
Володимирську, ішов я нею в північ
но-західнім нагрямі. Було щойно по
7-ій, але сонце гріло вже добре. Я йшов
і йшов — і помалу прийшов до пере
конання, що ся вулиця мусить тягну
тися дуже далеко. Нарешті узрів я гру
пу високих золотих бань з хрестами
і височезну білу вежу біля них, котра
своєю величиною немов усуває їх на
бік перед очима видця. Міркуючи по
мапі міста, мав я перед собою катедру
(собор) св. Софії. Картини (образки)
сеї будівлі не дають навіть слабого
поняття про її вигляд в дійсности: хто
власними очима подивиться на неї,
тому мусить прийти на думку, що на
таку будівлю може спромочися тіль
ки високо-культурний і дуже могучий
нарід. Над катедрою пишаються бані.
Я докладно не рахував їх. Але здаєть
ся, буде їх одинайцять великих і крім
них менші. Пять позолочених так, ще
блеск аж за очі хапає. Инші сильно
голубої (синьої) краски з золотими
звіздами. А в тім не ручу, чи нема там
більше бань, бо почислити їх не так
легко, як здається. Але цілий той
блискучий гай копул немов зменшу
вала своїми розмірами дзвіниця, вся
біла-біла з золотими російськими ор
лами. Вона єсть рівночасно одною з
пятьох брам собора. На її першім по
версі висить д-вайцять дзвонів. Най
більший з них важить вісімсот пудів.
В котрім році побудовано ту дзвіницю-браму, — не знаю.
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Входжу до катедри. Долівка з за
лізних плит. В середині все кругом, але
буквально все, записане і замальова
не так, що мені на хвилю здавалося,
немовби я опинився в храмі старого
Египту. Нутро аж темне від мальовил
і надписів. Сей півсумерк у тій старинній святині ділавби могучо на душу,
якби не криклива відграва десь висо
ко ліворуч на хорах і праворуч у крип
ті. Все те разом зі світлом, котре від
бивалося в золоченнях, викликало
вражіннє хаосу: здавалося мені, що ті
московські відправи по святотацьки
безчестили півсумерк нашої старинної
святині. Щойно по довшій хвилі по
боров я в собі те вражіннє і зачав роз
глядатися. Кругом головної бані на
пис у старославянській мові. Подаю
його, бо він інтересний не тільки тим,
що містить в собі історію сього храма,
але і змістом взагалі: „При помочи
Божій почав будувати сю святиню Бо
жої Премудрости побожний князь і
володар всеї Руси Ярослав Юрій Во
лодимирович в р. 1037 і закінчив будо
ву в р. 1038. Посвячення святині доко
нає Тоетемптес, Митрополит Київ
ський, і аж до року 1596 утримували
ЇЇ правовірні Митрог.олити східні, а в
році тім знищив її Мигайло Рогоза,
і опущена була і в такім стані тревала
аж до р. 1631. А в році тім за пановання Володислава IV. вернула до богобоязних синів східної церкви, а в р.
1634 заходом Архиепископа Митропо
лита Київського, Галицького і Всеї Ру
си, Екзарха Храму Цароградського,
Архимандрита Печерського, Петра
Могили відновлена на хвалу Богу в
Тройці св. Єдиному — Амінь.".
Якже багато змісту в сій написі!
Так, тут на сім місці, де тепер стоїть
сей величавий храм, девять століть то
му було чисте поле, на котрім Великий
Князь Ярослав розбив орди Печенігів і
на ту памчтку1, збудував церков. В

202 літ опісля знищила її татарська
орда Бату-хана так, що тільки мури
лишилися. Знову 200 літ пізнійше зни
щив її татарський хан Єдига, а невдов
зі по нім Менглі-Ґерей з кримською
ордою. З занепаду піднесли її щойно
уніяти, про котрих говориться, що
знищили її. Потому дуже дбали про
неї митрополит Ґедеон Святополк,
князь Четвертинський і „Гетьман Слав
ного Низового Війска Запорожського
і всеї України", Іван Степанович Мазе
па, котрий скріпив її мури, підперши
контрфорсами, дав нові бані і новий
дах.
Найбільш цікава часть цілої будів
лі се т. зв. „Нерушима Стіна", котра
дивним дивом перебула разом зі свої
ми орнаментами й образами всі зни
щення і пожежі, нанесені тій святині
нехрещеними і хрещеними руїнника
ми. На найвищій части сеї стіни є на 7
аршинів високий образ Матери Божої,
уложений з мозаїки грецькими май
страми ще за часів основателя князя
Ярослава. Та Богомати у срібно-білій
хустині, в золотім серпанці (вельоні)
з трьома звіздами, у синій сукні з чер
воним поясом і грецьким надписом
над головою — бачила тут під своїми
стопами не один уже раз різню і кров
і пожежу. Під нею образ тайної вечері
Господньої, а на самій долині дванайцять образів святих, між котрими є й
папа римський Климентій та два мо
сковські митрополити-інтрузи, Петро
й Олекса, котрих образи вставили тут
Москалі пізнійше на місце давних,
знищених. На самій середині стіни
вмурований трон митрополита з чер
воного мармору.
Занятий оглядинами Нерушимої
Стіни не запримітив я зразу, як збли
жався до мене якийсь старий, право
славний священик. Він запитав мене,
чи я з Галичини і чи бачив домовину
основателя храма сього, кн. Ярослава
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Мудрого. Коли я відповів, що я з Га
личини і що дуже радо оглянувби ту
домовину, чемний батюшка, котрий
взяв мене за галицького москвофіла
(як я потому зміркував з розмови),
герепровадив мене через царські врата і показав домовину, в котрій ко
лись спочивало тіло Ярослава. Вона
зроблена з мармору сірого як попіл,
котрий ізза своєї краски знаменито
надається на саркофаг. Домовина за
хована в цілости разом з віком. Вона
розмірно дуже висока, бо її висота ма
ється до довжини як 2:3, що вказує
мабуть на те, що се властиво саркофсґ, в котрім колись була ще одна до
мовина, правдоподібно з дорогого металю. В марморі викований вінок з
пальмового гилля з двома хрестами,
риби, птахи, листе винної літорости і
якісь дерева та таємничий грецький
напис, котрого учені досі не можуть
пояснити. Саркофаг споєний цемен
том, але тлінних останкіз князя в нім
уже нема; чи яка орда, чи таки хреще
ні, близькі нам по крови, варвари обрабували домовину і витягнули з неї
тіло Великого Князя, — про се не до
відаємося мабуть ніколи. Нава, в ко
трій знаходиться саркофаг Ярослава,
називається Володимирською. Вона
майже цілком темна, що тільки збіль
шає силу вражіння. В думках блукається пісня англійського поета:
Так сплять минулих днів горді сили,
Так давня слава згасла...

Оподалік стоїть другий саркофаг з
білого мармору, але без віка. Учені
припускають, що в нім спочивало тіло
Володимира Мономаха, похороненого
в сій катедрі в 1125 р.
Похоронені тут були і два сини Ярослава: Ізяслав і Всеволод і Рости
слав син Всеволода (tl094) і Вячеслав
Володимирович (f 1155). Одначе нема
вже ні їх домовин, ні саркофагів. В со

борі похоронено й багато митрополи-,
гів, але написів дуже мало.
Мій провідник пращається зі мною,
і оказавши мені вхід на хори. Такого*
чходу я ще не бачив; він місцями ви-'
СОКИЙ І ШИрОКИЙ, МІСЦЯМИ ВУЗЬКИЙ І:

такий низький, що треба уважати, щоб*
не вдаритися в голову. 'Здовж сходів'
старинні малюнки світського характе
ру. Хор величезний^ займає не тільки:
задню часть церкви як звичайно по на
ших церквах,, але. й усю бічну часть ;
ліворуч від головного входу до цер-»
кви. На нім множество публики, пере-(
важно міщанства. Крик і світло свічок;
так разить у сій старинній катедрі, що
годі довго встоятц. Виходжу на вули-,
цю крізь страшний щпалір калік і же-4
браків з табличками, на котрих напи-,
сано по російськи: Жовнір такого а та-,
кого полка, брав участь у такій то вій-,
ні... Прикро і соромно за велику Ро-,
сію!
,
(Недалеко від со.бора св. Софії по- •
будував Ярослав Мудрий монастир і,
церков св. Ірини, котрих уже нема. Зга- <
дую їх тому, бо подорожний здибає
при вулици Вел. Володимирській дав
кий памятник з вузеньких цегол, по
критий скормно осмибічною копулкою з хрестом. Він г.обудований з матеріялу церкви св. Ірини, котрої фун-.
даменти відкопано в р. 1833 на основі =
вказівок старих літописий, бо невідо
ме було навіть місце, де та церква сто- .
яла).
Як вийдете з Софійської катедри, :
вашу увагу зверне на себе памятник '•
найбільшого Гетьмана України, що
довгий час держав. її долю в своїх мо-, •
гутніх руках, котрому дзвони сеї ка- ;
гедри і всіх київських церков дзвони- <
\и радісний гим.н побіди, а котрого •
,,народна пісня" уложена .якимсь руїн- <
ником проклинала словами:
...„Бодай Хмеля-Хмельницького
Перша куля не минула..."
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Я оглядав його іде перше, ніж всту
пив до св. Софії, але перо якось не
складалося, щоб написати вражіння, яких я під ним зазнав. Ми чуємо жаль
до сього гетьмана України. Може неоправданий жаль. Але він є в нас. За
що? За його переяславський договір з
Москвою, за те що — вона, а не ми ви
ставила йому сей гарний памятник. На
нім такі наг.иси (розуміється по московськи): „Богдану Хмельницькому
єдиная неділимая Росія" і „Волимо під
царя восточного православного"!
Здається мені, що перший з тих
написів осуджує нашого Богдана, дру
гий оправдує його, бо „народ" кричав,
що „волить" у неволю. — А він сидить
на спіжовім коні, на зеленім кургані з
30-тьох кубічних сяжнів граніту (да
рованих йому на пєдостал зарядом
кріпости), звернений лицем до сходу і
показує на собор св. Софії і думає. Ці
каво, над чим думає наш гетьман? Чи
над тим, що Москва, котру він зробив
тим, чим вона тепер є, — великою і
могучою, — відмовила йому по смерти
навіть гетьманського титулу, якого не
могла йому відібрати за життя? Чи
над тим, як він по союзі з нею ще на
смертельнім ложу заходився, щоби
знов відділити від неї Україну, але
смерть, „козацька мати", не дала ви
конати великого пляну? Чи над тим
другим написом? З нього видно, що
в великій голові Богдана г.овстали сум
ніви, чи добра буде спілка з царем восточним — і рішеннє сього питання
віддав він у руки „народа". А темна
чернь рішила так, що гірше не могла
рішити: бо зпід власти „бісурмана"
бувби наш народ видобувся вже дав
но на волю тай хору Польщу розтрясби. Але „народ" волів під царя во
сточного, православного... На лиці
гетьманськім видно грижу. Чи жалко
йому „Тимка безталанного сина, що
рано поліг у труну", чи Юрасевої не

вдачі? Не мала щастя Україна до ді
тей Богдана. Тимош, улюбленець війска, що одідичив енергію батьківську,
згинув на полі битви ще дуже моло
дим, — а той другий —
„ . . . з потугою страшною
На Україну йшов війною —
Б о г д а н а с и н ! А в купі з ним
Баша турецький Ібрагім..."

На обличу Богдана видно журбу...
Великий гетьман України показує
на схід, на Москву, немовби хотів ска
зати потомним: „То ворог України, що
зломав договір, заключений зі мною;
мені лише смерть не дала почислитися
з ним так, як я з Польщею почислив
ся!.."
Як мені росказали в Київі, памят
ник Богдана увійде згодом в цілу си
стему памятників, котра має бути по
будована на взір берлінської ..Sieges
аііее" (алея гобіди). Для нас булаби
се радше „алея слави". Зміна назви моглаби наступити щойно згодом
. . . „ як понесе з України
Кров ворожу..."

Оподалік стоїть уже великий па
мятник княгині Ольги, котрій як гово
рили в міській раді Київа — Шевченко
як „кавалер" мусів з куртуазії усту
пити місця.
Зближаюся до Десятинної Церкви.
Вона звана так тому, що князь Воло
димир Великий призначив на її утриманнє десяту частину своїх доходів.
Ся церков Богоматери побудована Во
лодимиром на місці, де приносили
жертву поганським богам, за другою
лінією оборонних мурів старого Київа,
в самій середині давної кріпости. Во
на була немов її цитаделею, за мура
ми котрої найдовше опиралися на'ЇЗ'
никам наші війска. Мало є на нашій
богатій у боєвища землі місць, де від
бувалися рівно завзяті і кроваві бої,
де цвилаб така „крівава рожа битв",
як цвила т у т . . .
„Десятинна" церков се немов па
мятник пролитої тут крови: білий як
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мармор, високий математично пра
вильний шестистінник з шістьома ко
пулами, г емальованими на зелено.
Краска мурави. В середині — в про
тивенстві до Софійського Собора —
цілком} ясно і пусто. Але та пустка зо
всім Щ разить ока, навпаки, знамени
то досіроюється і до місця і до вигля
ду сьфо памятника пролитої крови,
збудованого найбільше твердим із кня
зів .нашої землі. Там він спочиває. Я
оглядав докладно його сіру камяну
домовину з великим образом і напи
сом': „Радуйся, Володимире, Держави
Російської (!) Просвітителю!" Вона
знаходиться в цілком темній крипті
під правою (числячи від сходу) сті
ною; сходиться до неї вузькими схода
ми під землю, той вхід пригадує тро
хи вавельський у Кракові. Над домо
виною Володимира світиться слабим
червоним світлом маленька лямгада.
Прикро, що написали Москалі слово
„російської".
„Чи се світло горить тут день і
ніч?" — питаю свого провідника, мо
лодого церковного слугу, котрий за
кількадесять копійок дуже радо впро
ваджував мене по церкві.
— „Ні" відповів, „на ніч г а ш у . . . "
Зрештою мій провідник не умів ме
ні дати ніяких інформацій більше. Дві
чі сходив я з ним до саркофагу Воло
димира, шукаючи напису, котрий там
десь, має бути, а в котрім сказано, що
тут спочивають тлінні останки св. Во
лодимира, уродженого в р. 968, помершого в р. 1015 і що митрополит Петро
Могила в р. 1606 отвирав його домо
вину та забрав з неї частину мощів, а
саме голову, котру зложив у великій
церкві іПечерської Лаври, долішну
щоку, котра є тепер в Усг енськім Со
борі в Москві, і праву руку, що нахо
диться в Софійській катедрі у Київі.
Але сього документу дивного почитанння великого вожда я не знайшов,

хоч мій провідник відкрив у тій щли
навіть покривало з домовини Володи
мира.
Трудно представити собі, щоб десь
на заході в такій святині був подібно
кепський провідник.
В церкві „Десятинній" має спочи
вати також бабка Володимира княги
ня Ольга (жінка Ігоря, мати Святосла
ва), котрої кости приказав він видобу
ти з могили на горі Аскольда і зложи
ти в сій церкві. В котрім місці, не міг
я довідатися від сього клясичного „чічероне".
Вийшовши з крипти, де спочиває
Володимир Великий, гобачив я перед
старим іконостасом з церкви Петра
Могили дві старенькі бабусі, що серед
зітхань завзято цілували образи того
іконостасу. З них один представляє
святиню Соломона, другий хрещеннє
Руси і т. п. Власти повинні хоронити
такі старі і цінні памятки перед надто
енерґічним виявлюваннєм побожности, подібно, як охоронили памятки,
знайдені між руїнами старої церкви:
дзвін, хрестики, золоті серіжки, колірові мармори, замкнувши їх в ошклену шафу.
На закінченнє опису сеї церкви один характеристичний припадок. Як
відомо основатель сеї церкви, Воло
димир званий Великим і Святим, нале
жав до монархів, котрі не знають ні
милосердя ні пощади (щойно по гриняттю Христової віри вдача його силь
но змінилася на ліпшу). Отже припа
док хотів, щоби церкву, в котрій спо
чивають тлінні останки сього жорстко
го князя, відбудував у її теперішнім
виді російський пан Олекса Анненков,
що мав свої добра в Губерніях орлов
ській і курській, де так жорстоко об
ходився зі своїми селянами, що вістка
про се дійшла аж до царського двора.
І цар Олександер І. приказав йому
опустити його добра та заслав до Ки-
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їва, де Анненков з нудьги чи жалю
взявся до відбудови Десятинної цер
кви.
Вийшовши з сеї святині, перейшов
я зарослий травою „цвинтар" (без мо
гил) і переліз якоюсь стрімкою стеж
кою гоміж будяки, кропиву і дроти на
подвірє якогось дому, відки дістався
я до сусідної церкви св. Андрія Первозваного. Вона побудована на верху узгіря, окружена гарною терасою, з ко
трої розстелюється пречудовий вид на
Дніпро і його острови, фантастичні узгіря і ліси. До сеї церкви, котра своєю
будовою ні трохи не подібна до инших київських церков (якийсь своє
рідний легкий барок), провадять ши
рокі, великі і високі залізні сходи з 53
ступенів. Вона прикрашена чотирма
легкими і стрункими як мінарети ве
жами та пятьма копулами срібно-біли
ми, на котрих блестять золочені хре
сти. „Фундаменти сеї церкви знахо
дяться в глибині 21 сяжнів на покладі
синявої глини, котра становить трева-.
лий підклад грунту наддніпрянського
узгіря".
Докладним огляненнєм двох пер
ших святинь та ізза спеки був я вже
такий утомлений, що тільки перей
шовся в середині гарної церкви „Апо
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ЧОРНОГОРА.
(Гуцульська народня коломийка).

стола Руси", причім запримітив якийсь
хрест з написом на блискучій мосяж
ній блясі, вложений в осклену посу
дину, повну гроший. Не приглянувся я
тут ні образови св. Андрія, що ставляє
хрест на київських горах, ні дуже ці
кавому образови св. Володимира, що
питає послів ріжних вір, котра віра
найліпша.
Відтак зайшов я до якогось ресто
рану при ул. Пропізній, де кельнери
говорили до мене ЕО польськи, і пішов
помалу вулицями міста без ціли, щоби
в той спосіб відпочати.
В моїм готелі сказав мені вечером
портієр дві новини: що з поліції вже
двічі приходили шукати за мною і що
до готелю заїхав молодий чоловік „з
ваших сторін", котрий уже спить під
числом тим і тим. На раду портієра,
щоб я рано трохи пізнійше опустив
готель, бо „з поліції" заповіли мені
„візиту" на рано, відговів я, що якраз
рано найліпше оглядати місто, бо ще
не горячо і що я не маю найменьшої
охоти ждати на „того пана з поліції",
хиба що отримаю урядове візваннє на
письмі. Показалося, що був се найліп
ший спосіб, бо поліція дала мені спо
кій. Ще раз приходив її представник,
але не заставши мене в готелі, ке по
казався більше.

З

СПІВАНОЧКИ.
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(Народня коломийка).
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Чорногора хліб не родить,
Не родить пшеницю,
Викохує вівчариків,
Сирок і жентицю.

Співаночки, співаночки,
Де я вас подію,
Хиба я вас, співаночки,
Горами посію.

Чорногора хліб не родить,
Нічим ї орати,
Викохує вівчариків
Як рідная мати.

А як буде добра доля,
Я вас позбираю,
А як буде лиха доля,
Я вас занехаю.
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СМЕРТЬ І ЛЮБОВ.
Гцх війну трутнів ь улим всі ми
т.чилио; в школ'. Природа сараєп.ся
про те, щоб зайві їдуни не оставали
при життю. Тому робітниці бяоли
(самиці) — коли за мало у них по
живи — поповняють суспільне вбив
ство, жертвою якою падуть ліниві
самці. Але ми не вчилися в школі, що
трутні ще й з иншої причини гинуть
страшною смертю. Якраз із трутнями,
які сповнили свій обовязок природи,
запліднили матку, з ними діється тесаме, що з бжолами, коли кусають
жалом і наслідком цього гинуть. Жа
ло остається в людському тілі, відри
вається і бжола гине наслідком рани.
З подібних причин гинуть трутні. Для
них сповнення любови рівняється
смерти.
Понайбільше комах гине таксамо,
безпосередно після того як сповнили
завдання свого роду. В приповідку
ввійшли вже комахи-одноднівки. Ці
лими місяцями повзуть вони як блуд
ні личинки по намулі ставу, поки не
прийде день воскресення. Тоді вони

як срібнокрилі комахи покидають на
мул, летять у воздухи: царство їх лю
бови. Ці срібнокрилі сотворіння не
прийшли на світ зовсім на те, щоби
їсти: їх ротик зрослий, жолудок нез
дібний. Вони прийшли на світ лише
виключно на те, щоби сповнити зав
дання любови. Всього кілька годин
триває цей чар. понад водами. Маса
трупів доказує, що відбулася мікрокосмічна оргія. І безчисленна скількість запліднених яєчок на намули
стому дні ставу. Задля цих яєчок зги
нули комахи любовною смертю.
Любов може бути й небезпекою
смерти. Самець-павук боїться самиці,
бо знає, що самиця вбє його. Але пе
ред тим іще! Лише відраза самиці
(щодо апетиту) може врятувати па
вука. Самиця більше рада цим, що
наїсться, як любовю. Любовний акт
однокоміркових сотворінь рівняється
злиттю, одно звірятко на переміну з'ї
дає друге, так що вкінци'остає лише
чудовище. Дослівно: любов одноко
міркових сотворінь рівняється смерти.

І
КОЛОМИЙКА.
о

КОЛОМИЙКА.
о

Як я собі заспіваю,
Голосом поведу,
Хлопці ся до мене сходять
Як г.чоли до меду.

Ой дівчино, дівчинонько,
Яка ти миленька,
Як у літі на нивоньці
Вода студененька.

Як я собі заспіваю,
Голосом поводжу,
Хлопці ся до мене сходять
Як на Службу Божу.

Як у літі на нивоньці
Води ся напити,
Так з тобою постояти
Тай поговорити.
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Українська нація протягом остан
ніх триста літ двічи пробувала сотво
рити свою державу. Раз було се за
Богдана Хмельницького і його наслідників, а вдруге в останнім вже деся
тиліттю. Обома наворотами сі проби
повелись лише в части. Першим
разом наша державотворча про
ба скінчилась остаточно невдачею та
так повним вичерпаннєм і занепадом
нації, що наслідки сего чуємо ще
до сегодня. Друга проба ще не докін
чена, але всеж таки виявила вже де
які признаки, котрі кажуть нам сха
рактеризувати її, як дотепер, не дуже-то вдачною. Ми мали велику та
Р'.дку історичну нагоду, коли давні
державні системи східної і середущої
Европи розбились на кусні і ми мо
гли побудувати на сих руїнах свою
державу. Але ми прогаяли нагоду,
не виявили належного її зрозуміння,
не проявили достаточної державо
творчої енергії Ш спосібности- Ми
осягли зразу гарні хвилеві успіхи,
але не вміли затримати їх в руках,
не вміли використати положення та
обставин для закріплення сих успіхів,
не знайшли належного зрозуміння в
масах, не мали досвідних провідни
ків і в результаті стоїмо розбиті та
розділені, все ще на порозі до со
борної, самостійної України. Ми все
ще, навіть в істнуючій Радянській
Україні, не є господарами у власній
хаті.
Коли студіювати українські дер
жавотворчі змагання в XVII. і XVIII.
віках та порівнувати їх з нашою
останньою боротьбою за державну
самостійність, то не дасться запере
чити-, що в обох сих змаганнях є
впадаючі в око схожости. Є та сама

неясність у сформулованню держав
ної думки, та сама фракційність та
шукання опори в чужих, ті самі про
яви анархічности та отаманщини, те
саме параліжовання державної думки
клясовими кличами, та сама закала
особистих амбіцій та партійної тіснозорости. Борці зі. Україну в літах
1917 до сегодня показались невідродними правнуками Пушкарів, Тете
рів, Брюховецьких, Паліїв; наші
державні творці з останнього часу
повторили наново всі помилки Хмель
ницького, Виговського, Дорошенка
та Мазепи. Анальоґія часами так
сильна, що мається вражіння, начеби
історія крутилась в колісце, та що
нації мають свою долю, дану геогра
фічними обставинами, расою та пси
хічними їх прикметами. 3*иж наша
боротьба на два чи на три фронти
з 1918—1920, не пригадує живцем
історії змагань Юрася Хмельницького
та Дорошенка? Чиж Варшавська умо
ва не є копією таких-же умов Вигов
ського, Юрася або Ханенка з Поль
щею? Чи большевицька демагогія не
приводить нам в память демаґоґії
царських воєводів на Вкраїні? Чи по
хід Пілсудського з Петлюрою на
Київ, не є дуплікатом походу Яна Казиміра під Батурин? Чи поведення
українських мас в останніх боротьбах не таке саме як за часів Гетьман
щини, Руїни та Мазепинщини? Чи
всі отсі кандидати до булави зперед
250 літ не очевидні прототипи наших
партійних провідників, директорів,
міністрів та отаманів- з останніх літ?
; Чи навіть не повторюються ті самі
> історичні місцевости — Біла Церква,
; Винниця, Хвастів, Умань, Гуляй
; Поле і т. п. — в модерній ре-
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пліці нашої Козаччини
XVII. і
XVIII. віків? Чи отсі Зелені, Григорієви та Махни не вірні фотографії
Палїїв, Сірків, Суховієнків, Швачок,
Чалих і тим подібного отамання ми
нулих віків, котре вміло проляти мо
ре своєї та чужої крови, вміло покри
ти Україну трупом та згарищами, але
не знало, як виконувати творчу, буду
ючу державну роботу та само вело
до гробу ту Матку-Україну, за котру
так кріваво воювало?
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших; тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддавби веселого
Віку половину!
Оттака то наша слава,
Оіава України!...

— так співає Тарас Шевченко про
нашу Козаччину і її боротьбу за волю
України. Він розумів своїм великим
серцем трагічний змисл нашої минув
шини. Костомарів та
Антонович
— висновували з розбору сеї минув
шини, що українському народови не
достає державотворчого розуму, що
його технічні і суспільні прикмети
такі, що він не в силі сконсоліду
ватись, обєднатись, підчинитись од
ному проводови, пожертвувати те,
що індивідуальне чи фракційне, для
збірного ідеалу, для громадської
ціли.
Чиж справді воно так? Чиж справ
ді причина наших державотворчих
невдач лежить в самій душі україн
ського народу, в недостачах його народньої психіки? Чи справді нам брак
державного розуму, сильного націо
нального характеру, міцного збірного
інстинкту?... — Питання сі не так про
сті, що-'ч на них можна було відпові
сти, одним коротким: так або ні. На
ша минувшина, наша історія та об
ставини, серед яких довелось нам
стрічати світову війну, а опісля ре

волюцію, склались саме на нашу на
ціональну психіку. Тим самим можна
заключати, що зміненіРрбставини змі
нять також отсю психіку. Але з дру
гого боку є певні постійні, геогра
фічно дані обставини, котрі також
впливали, впливають і впливати-муть
усе на наші державні змагання. По
стараємось коротко вияснити щойно
сказане.
Українці виявили у віддаленій ми
нувшині безперечний державотвор
чий талант. Чи Варяги зі Скандинавії
дали нам династію Олега, Ігора,
Ольги, Володимира і їх потомків, чи
може ті князі були таки свого, укра
їнського роду — се рівнодушне. Мо
же Олег та Ігор і були Варягами, але
Володимир, Ярослав та їх потомки
се вже Славяне-Українці. І вони тво
рять та держать українську (старо
руську) державу століттями. Що во
ни сваряться та воюють проміж со
бою, не зміняє річи. Теорія, буцімто
незгода князів завалила давну Русь,
се наївна байка. Польща, Німеччина,
Франція і т. д. були в сих часах поді
лені на десятки і сотки князівств, що
боролись проміж собою, бо такий
се був час, такий був лад на світі.
А однак сі краї вийшли поволи з того
хаосу і стали сильними національ
ними державами. До того самого
йшло і в нас. Галицька держава Да
нила та його потомків се був по
чаток консолідації українського на
роду, яка не довершилась правильно
лише через те, що татарська навала
ослабила сей консолідаційний осе
редок. Татарська навала — отеє був
той удар, що не лиш перепинив наш
дальший правильний державний роз
виток, але що більше: зробив з нас
вкінци бездержавну націю, націю без
сильної державної ідеї.
Ми сегодня не в силі осудити, які
страшні спустошення спричиняли на-
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пади Татар в XIII.—XV. віках. Деякі
поражаючі дати про сс подають Ку/ ліш та Драгоманів. Тисячі сіл і мі
сточок рік-річно йшли з димом; ча
сами і 100.000 невольників річно
вивели Татаре з України, а сотки ти
сяч худоби та міліони овець. Се була
страшна; язва, що точила наше на
родне тіло. Сусіди Литовці та Поляки
— скористали з сего і заняли осла
блену Україну. Тодішні керманичі ук
раїнської держави— князі та бояре —
з одного боку боролись з чужою оку
пацією, з другого-ж раді були найти
в сих сусідів опору та захорону про
ти,1 Татарви. Ось так прийшло до злуки з Литвою. В боротьбах з Татарвою
та з Литвою і Польщею вигинула на
ша боярсько-князівська державоправляча кляса. У першім тільки бою з
Татарами, над Калкою, згинула „сотка
пануючих українських князів, не числячи десяток тисяч бояр. Се був
добрий спуск крови! І то самої
буйної, самої провідної. Дальші
походи Батія, Бурундая, та Гереїв
вичитували сю клясу дальше, Батій
та Бурундай ведуть „хлополапську
політику" супроти України: звільня
ють селян з княжо-боярської залеж
носте і наші селянські маси на пограничу степу волять бути „татарськими
людьми". Соціяльна будова України
вимагала, щоби селяне удержували
князів та бояр, які правили краєм,
піддержували церкву і культуру, та
боронили край на побоєвищах. Та
тарський соціяльний лад — лад дикої,
розбишацької орди — не знав ще сеї
будови. Тому сей степовий лад •—
лад „рівносте в діл" — подобався
нашим масам на степовім п-ограничу.
Осьтак зникла українська боярськокняжа кляса найперше в степовій Над
дніпрянщині та на Поділю. Заступила
її опісля чужа литовсько-польська
шляхта, яка одначе несла з собою

чужий державний ідеал. Боротьба з
Польщею викорінила решту укра
їнських князів та бояр. Невдачні пов
стання князів Олельковичів та Глинських на Волині і Київщині, а Мухи
і инших у Галичині здесяткували сю
клясу. Недобитки її пішли ще лавою
в повстання Хмельницького. Сам він
і всі майже його полковники та наслідники се люде українського шляхоцького роду. Се вони — видвигнули ідею української держави. В
Зоротьбах за неї вони вигинули —
зтсі Хмельницькі, Виговські, Немиоичі, Морозовичі (Морозенки), Нечаї,
Федоровичі (Богуни), Борковські,
дричевські, Гуляницькі, Золотарен•<и, Дорошенки, Мазепи, Тукальські і
тисячі та тисячі поменших. Від XIII.
зіку до кінця Гетьманщини наша
'сторія складалась так, що українська
іержавотворча кляса винищувалась,
зигибала.
Через 500 літ ішло отеє виціджу
вання найбуйнійшої крови з нашого
іароду, викоріннювання з него одишць, що мали свобідний час, запас
енергії, потрібне майно і достаточне
>бразовання, щоби вести політику і
іержаву. Лишались темні селянські
їй простокозацькі маси — неспосібні
ЇО ніякої ширшої, обєднаної, пляночої акції, лиш хиба до хвилевих ви"іухів-протестів. Отеє були сі істо
ричні причини, що зробили з нас мі•ііопову масу бездержавних робучих
іюдий, засуджених служити всякому
іужому гнобителеви, а неспосібну
ііяк визволитись з чимраз тяжшої
":ощяльіюї, політичної та культурної
-іеволі. Не стало в них державотвор
чого чинника, інтелігентної кляси,
спосібної зорганізувати себе в дер
жавне правительство та правити кра-.м, себто сими масами. Ще за Хмель
ницького назбиралось її стільки, щоЗи створити козацько-гетьманську
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„річпосполиту українську", як гово- j пової анархії та її релятивної сили
рив секретар Богдана, Зорка, над І с у п р о т и державно - порядкуючих
могилою великого гетьмана. Але в < кляс, то знов дійдемо до первісної
дальших боях та усобицях і ті недо причини: до татарської навали і її
битки української
державотворчої наслідку — винищення зглядно вели-,
кляси вигинули майже до решти: одні кого ослаблення українських паную
полягли в боях, що тревали від 1648 чих кляс. За Гетьманщини вони були
до 1709, других порозстрілювали Ля вже так слабкі, що не в силі були
хи, инших вибила запорожська чернь приборкати наших власних степови
під проводом темного демаґоґа Брю- ків і втримати сим своєї держави.
ховецького та тіснозорого рубайла Сих степовиків викорінила аж Россія
Сірка, ще инших вивезли Москалі в Катерини ІІ-ої. Очевидно, не користь
Сибір або пзстинав російський цар •іля України була заміром цариці, ко
Петро Великий. Вкінци лишилась лиш тра Запорожців замінила в славосломужицька маса а над нею чужі пану зячих її Кубанців.Катерина зробила се
ючі кляси, підпираючі чужі держави брутально, прусацько - московською
і чужі культури: польську та росій методою, ліквідуючи разом з тим наську. Ось так — позбавлена державної пу державність та заневолюючи седумки — українська нація, колись тянс.кі маси в руках російської дер
державна, могуча і цвитуча, вступала жавної кляси — дворян. На успоков ХІХ-е століттє як „нетямучий Іван", зні степи посунула тепер хвиля укра
що не знав свого роду, ні батьків їнських кольоністів-селян і залила їх
щини, ні життєвої дороги. Куліш та аж по Чорне море і Кавказ. Осьту скінАнтонович винуватили за се „степову шлась одна велика епоха нашої істо
галайстру", XVI-XVIII віків. Костома- ти, боротьба з диким степом — чу
рів взагалі не бачив в свого народу жим чи своїм, а зачалась нова епоха
— культуризації степу, витворюваннт
державотворчого талану.
Як сказано попереду, виходить, модерної української нації, зложеної з
Костомаровим погляд невірний, бо модерних кляс: селянства, буржуазії та
сей історик переочує староруський пролєтаріяту.
княжий період, не бере в рахунок
Очевидно се відродження чи соціролі нашої княжо-боярської вер яльне переродження українського на
стви в війнах з Польщею і не знає роду не могло піти так скоро, тим паче,
яксл'д ролі української шляхти в що чужі держави і чужі правлячі
Хмельниччині. Се все розкрили аж піз- кляси спилювали його. Але воно
н'йші досліди наших історіографів, по йшло. І знов недобитки української
Костомарові. Вже більше зближеним шляхти відограли ту, в останнє сим
до правди є погляд Куліша та Антоно разом, свою ролю. Всі перші придніп
вича, котрі не заперечують держав рянські та слобожанські відродителі
них спосібностий нашого народу, а України се дрібні дворяне, потомки
тільки зазначують, що степова анар української шляхти, козацьких стар
хія в часах гетьманщини брала верх шин, як всі перші галицькі діячі з дрі
над державотворчими, порядкуючими бної шляхти, що пішла в попівство.
елементами України і сим завалила Се не припадок — а природне
нашу козацьку державу, зглядно по суспільне явище. Вони_одинокі захо
могла сусідам знищити її. Коли ми вали ще -національну традицію та
одначе розберемо причини сеї сте одинокі з поневоленої нації мали
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час, зайву енергію і достаточне образовання, щоби стати провідника
ми нового національного руху і
голосктелями демократичного сві
тогляду.
Се
останнє
прийшло
їм тим лекше, що вони самі
належали не до богатого дво
рянства, не до аристократії,, та що
держави і правлячі аристократії на
Вкраїні були чужі. (Зсьтак зродилось
модерне, демократичне українство,-*
котрого найяркійшим висловом в
дальшім поколінню стали Шевченко,
Драгоманів та Франко. Але зродження
модерної української державної ідео^_
льоґії ще не значило, що вся нація
присвоїла її собі та готова постояти за
неї. Звичайно кажеся, що чужі гноби
телі спиняли наше освідомлення. Се
правда, але се не витолковує факту,
як се сталось, що близько 40-міліонова нація до самого вибуху революції
остала сплячим велитнем. Основною
причиною сего явища була не так чуЗка неволя, як соціяльне нерозрізнення
українського народу, його нескладна
соціяльна будова. Ми все ще нація се
лян. Така маса мало спосібна до
організації і освідомлення, а тим са
мим мало державотворча. Колиж її
уява занята соціяльними клопотами,
то вона прямо не в силі зрозуміти звязи між її соціяльним добробутом і
власною державою. Щоби йому се
зрозуміння прищіпити, на се треба би
11 праці поколінь! МТяГтим історія не
жде, але розвивається і заскакує такі
маси нелриготовленими.

добре розуміють вагу держави для
промислу, торговлі, комунікації, виво-'
зу і ввозу сирівця і товарів. Обі розу
міють добре значіння культури, свобо
ди преси, слова і т. д. Вони то є твор
цями і керманичами модерних держав,
що вони переняли їх від шляхти, кня
зів та монархів та перестроїли по свому. Буржуазія веде Францію, Італію,
Англію, Голяндію, Бельгію, Злучені
Держави, Канаду, Японію і т. д. Бур
жуазія на спілку чи на переміну з пролєтаріятом правлять Данією, Швеці
єю, Німеччиною, Чехо-Словаччиноюі
т. д. Те все упорядковані та цвитучі
модерні держави. Міський пролєтарі
ят, а властиво частинка його, веде Со
юз Совєтських Републик. У війнах і в
подавленню повстань у себе, дома, він
доказав, що вміє вдержати власть в
руках. Отсих двох модерних кляс ми
майже не маємо. Інтелігенція (а вла
стиво жменя її) се не буржуазія, се не
посідаюча кляса капіталістів, проми
словців чи купців. Се інтелектуальний
пролєтаріят. Хто називає її „буржуя
ми", той не розуміє річи. Інтелігенція
не має сили, бо ані не має_майнд„і.еко
номічної независимости, ані вона не
така чисельна, щоби масою заважити.
Економічну силу має лиш буржуазія,
а чисельну пролєтаріят. Ніодної з тих
двох кляс ми не_мали. HgJiyjio в нас
отже державотворчих кляа Прий •
шлося будувати нову державу жменею
інтелігенції та темними, нерухливими,
селянськими масами — між тим, як
наші противники мали і буржуазію і
В минулих віках державотворчою пролєтаріят, мали міста та комуніка
клясою у світі були князі, бояре та цію в своїх руках. В таких обставинах
шляхта. В новітні часи такими є міські годі було видержати боротьбу і ми мукляси — буржуазія та пролєтаріят. Сі сіли її програти. Понадто селянські ма
обі кляси репрезентують промисл та си і інтелігенція виявились непідготовторговлю. Вони обі письменні і обі до леними. СОЦІАЛЬНІ кличі легко потяг
бре зорганізовані, бо живуть масами ли селян, але національно-державні бу
у великих містах. Вони обі рухливі, ли їм мало зрозумілі. Селянин легко
гоступові та підприємчиві. Обі вони зрозумів, що йому треба більше землі,
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але тяжко йому було розуміти, чому
замісць царя має настати українська
република. Інтелігенти знов, виховані
переважно в чужій культурі та не ма
ючі вже державних традицій загибшої
української шляхти, лиш з трудом ви
робляли свою "державну ідеюМІовторилась історія отаманщини XVII і
XVIII віків. Нація, що загубила враз з
своїми боярсько-шляхоцькими вер
ствами свою державну традицію, в огні
революції виявила — г одібно як Палії,
Швачки, Чалі і инші отамани XVII і
XVIII віків —• мало державотворчого
уміння. Селянин і інтелігент зрозумі
ли свою помилку аж тоді, як було вже
пізно, коли вже чужі назад опанували
Україну, коли свої армії та воєнні при
паси були вже втрачені.
Обставини, серед яких велась остан
ня боротьба за волю, були — що прав
да — дуже непригожі. Але ся бороть
ба була би таки увінчалась успіхом,
якби в нас була своя провідна, сильна,
державотворча кляса> її не було. То
му ми програли. Не тому ми програли,
що були в нас українські „буржуї",
але тому якраз, що їх не було. Таксамо, як не свій на Вкраїні міський пролєтаріят. Львів здобула польська бур
жуазія — Київ жидівсько-московський
пролєтаріят. А український селянин роздроблений та темний — не вмів
взяти їх у свої руки. Навгаки: йшов за
чужими демагогами. Українські-ж ін
телігенти, замісць наслідувати Воло
димира, Данила, Хмельницького та
Мазепу, наслідували степове отамання
— тому, що соціяльне розпродагандовання їх було сильнійше від національно-державної свідомости їх. Тому,
що в них не було сильної державної
свідомости, вони витрачували свою
„революційну" енергію на пусті пар
тійні суперечки, та валения своїх правительств, на особисті суперництва та
не вміли обєднатись ані не знали, як

повести маси за собою. Невдачною бу
ла і проба хліборобів-гетьманців со
творити державу, ведену більшими
землевласниками: дідичами, богатшими козаками та заможними селянами
— а невдачна тому, бо противорічна
перевалюючійся через Східну Европу
аграрній революції. Гетьманці думали
збудувати державу не на модерних
клясах — буржуазії чи гролєтаріяті
— але на пережитій клясі великих зе
мельних посідачів. Колись вона була
сильним і державотворчим чинником.
її державотворчий хист виявився і за
останнього Гетьмана, де справді була
упорядкована держава. Але ся кляса
була над краєм свого гробу і аграрна
революція мусіла змести її і її держа
ву з лиця землі. Повстання ведене Ди
ректорією було більше аграрною ре
волюцією, як національним зривом. І
тому не директорія збирала плоди йо
го, а большевики. Остаточно повстала
на Україні Радянська Република,
— держава зорганізована на Вкраїні
міським пролєтаріятом: компроміс
між українським селом а неукраїнськи
ми містами. Звідси її двоїстоязиковий,
національно неясний характер.
Отеє зясовано коротко історичні
причини сучасної психіки українсько
го народу, його нездібности збудува
ти свою державу. Очевидно — сі при
чини, що були наслідком татарської
інвазії і боротьби зі степом, сегодня
уже не ділають. Вони перестали ділати ще 100 літ тому взад, коли Катери
н а Велика зруйнувала Січ та заняла
Крим і Кубань. Одначе століттє се ще
за короткий час, щоби змінити соціяльну будову нації — тим більше її
гсихіку, її характер. Велика революція,
що доконалась у Східній Европі, приспішила сей процес. Чужа земельна аристократія зникла з переважної ча
сти України. З українських мас вири
нає поволи нова кляса — буржуазія,
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що твориться в совєтськіи державі
всупереч її комуністичній теорії. Пролетаріят на Вкраїні українізуєсь. Чим
дальше, тим більше на Вкраїні держа
вотворчого елементу, а тим слабші анти-українські сили.
Доси говорено ту тільки про історично-психічні причини наших дер
жавотворчих невдач. На закінчення
слід згадати про другу категорію сих
причин, а іменно про причини Гео
графічного характеру. Нема сумніву,
т о нація обмежена горами, морями,
пустинями і т. п. має кращі дані утво
рити і вдержати свою державу, чим
нація, сидяча на великій, відкритій рів
нині, невідгороджена ніякою природ
ною межею від сусідів. Українська на
ція не має щасливого географічного
положення. З виїмкою чорноморсько
го берега та поліських мочарищ над
Припетю, котрі відмежовують її від
Білоруси, Україна не має ніякої иншої
природної межі. Українська територія
переходить незамітно у польську та
румунську на заході, у російську на
північному сході. Се є довжезні фрон
ти до оборони, вигідні ворота для ін
вазії чужих. Особливож некорисним є
се положення супроти Москалів. Чи
слом душ вони майже вдвоє сильнійші
за нас, а географічне голоження їх та
ке, що в них є лиш оден фронт — су
проти України. На лівіючи і сході Мо
скалі межують з Ледовим Океаном чи

з сибірськими пущами і тому всю свою
воєнну силу вони все обертали на пів
денний захід. Москалі не мають вигід
ного виходу на мореплавне море —
хиба що через Україну. Отеє одна з
головних причин їх тяготіння до г. івденного заходу, поперек тіла Украї
ни. Безперечно — наше географічне
положення було творцем нашої неве
селої минувшини. Воно уможливило
інвазію Монголів, улекшувало забір
литовський і польський, а оп.сля ро
сійський. Воно і в останній боротьбі
за волю ділало проти нас, улекшуючи
інвазію сусідів. І на будуче отеє гео
графічне голоження України все буде
слабою стороною ЇЇ державности. То
му тим більше внутрішної, духової,
ідейної сили треба Україні, щоби в цілости зреалізувати та вдержати свою
державу, котра нині є в стадії здійсню
вання. Україну ждуть ще тяжкі бої з її
сусідами за її межі, за соборність, за
повну независимість. Перед нею ще
довга та крівава дорога.
Чи зневірюватись нам через се? Чи
опускати руки? — Ніколи! Будуччина
України є запевнена, а є вона тільки
питаннєм повної зміни нашої націо
нальної психіки, отже питаннєм часу.
Структура нашої нації модернізуєсь.
Революція приспішила сей процес не
сказано. Працюймо-ж — для щастя,
волі, сили і слави самостійної України.
Лонгин Цегельський.

ДОВГ АМЕРИКИ.
Злучені Держави мають $30,000,000,000 державного довгу. Се випадає
біля 280 долярів на кождого з жите
лів держави. Річно в податках безпо
середніх і посередніх сплачують жи
телі Злучених Держав на сей довг пе

ресічно по 16 долярів.
Америці винні європейські дер
жави понад Пміліярдів долярів. З них
лиш Англія умовилась і платить. Де
які маленькі держави теж умовились
щодо сплати.

J
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СПІВАЮЧІ ВЕЖІ В 1ОЛЯНДІЇ І БЕЛЬГІЇ.
Одною з незвичайно характерне- і композиторів, як Бетовена, Шуберта
тичних і повних маєстатичної краси та популярні гимни. Ціле місто тоді
прикмет старих міст Голяндії й Бель слухає цих концертів, нераз товпи слу
гії є т. зв. „співаючі вежі", рід вели- хачів із далеких сторін.
кансьдих органів-дзвонів. Дзвони так j
Славні співаючими вежами є: Ам
дібрані величиною й тоном, що тво- j стердам, Іпр, Ґандава, Гага, Дельфт,
рять один інструмент, кермований вмі- ! з славною історичною вежою „старої
лою рукоє музика-мистця. Той ціка- | церкви", Мідельбурґ, Лєйден (Лєовий інструмент, незвичайно звукової '; дія) і Гарлєм. Перше місце займає Ам
експресії має француську назву „ка- 1 стердам із 6 „співаючими вежами".
рільон".
; В початках уживали лише кілька
Кожде майже місто тих старих, по- ; дзвонів для вибивання годин, пізвних історичних споминів країн, має нійше так їх добирали, щоби можна
свою вежу, що молиться-і співає спе- було грати легкі мельодії. На протязі
ціяльним способом. Тяжко змалю століть механізм ступнево уліпш'увати красу такої музики-молитви на вали аж осягнули теперішний тип.
тлі старинного міста укритого в тем
Історія музики знає кількох виз
ній зелені, що відбиває чорні від ста начних композиторів і віртуозів гри
рости мури в тихих водах каналів.
на тих іструментах, як Фішер, що жив
Вежа церкви св. Лаврентія в Ро- біля 1740 р. в Утрехті. Така гра вима
тердамі в Голяндії має 39 дзвонів, гає від доброго мистця в тій ділянці
твір Гемоні з 1660 р. Ратуш у тому багатої музичної культури, оброї ру
місті має 47 дзвонів і є найліпшим ін ки, добрих ніг і голови сильної, свострументом, який побудовано на про бідної від заворотів. Келія музика мі
тязі останніх сто літ. Є він типовим ститься високо на вершку вежі. Славприміром: його дзвони мають гарний нійші „карільони", відвідувані турис
TJH і багаті декораційно. Висять на тами, мають новочасні електричні
могучім руштуванні рівнорядними ря механізми й ліфти, при помочи котрих
дами, так що найменші висять най- можна дістатися вигідно на вершок.
висше, більші низше. Найбільший Найліпшим сучасним дзвонарем-вірдзвін більший від чоловіка, є і малі, туозом є йосиф Денін у Мешліні в
що важуть менше як 10 кґ. Настроєні Бельгії, що працює там уже 35 літ.
на хроматичну ґаму, а скількість ок Рівночасно він є управителем одино
тав є ріжна („карільон" св. Лаврентія кої школи дзвонарства. Дзвони вили
вають лише зі спижу й міди. Є автома
має понад три октави).
тичні
механізми дзвонів (прим, у МіОдин спосіб гри є автоматичний:
дельбурзі
в Голяндії з 1715 p., що повежовий годинник послугується яко
рушає
40
дзвонів у виграває попуюсь серією дзвонів, вибиває години
;
лярні
мельодії).
Є теж вежі дзвонів
і чверть-години. Друга конструкція
>
із
молотками.
Дзвониться
при помочі
дзвонів вимагає вправної руки му
:
2—6
молотків.
Більшої
скількости
мозика-мистця, яка послугується подіб
;
лотків
уживається
для
деяких
муним механізмом; як з органів можна
!
зичних
ефектів.
„Серцем"
дзвона
граз неї добути ціле богацтво мельодії й
динаміки. Концерти дзвонів відбува ! ється також подеколи. У Метліні
ються в неділю або в деякі торжествен- | дзвонар Денін грає при помочі кляні дні. Тоді виконують твори славних I вішів (підойм).
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ПОЧАТКИ _ПИСЬМА.
Шукати вннаходника письма, було
би, самособою, таксамо нерозумне, як
шукати відкривця мови. І це і те пов
стало з природної потреби людей. І
тут і там є початки або лише познаки
початку. Потім слідували певні форми
й сам розвиток. Про початок мови пи
сали вже багато й говорили. Багато
менше займаються вчені повстанням
письма.
Одно з найпримітивнійших перших
пнсьм то піскове письмо. Та не є то
букви в нинішньому розумінні. Можна
його порівнати з знаками Бушманів.
Бушмани приміром чужинцеві дають
знати круглими заглубленнями в піс
ку, що у них є сливки, цибуля й інші
овочі. Круглі заглубленя означають
овочі. Число дір теж означує скількість їх родини, більші заглублення
дорослих, меньші заглиблення—дітей.
Иншими предтечами письма є т. зв.
посилкові палиці і вузлові шнури. По
силковими палицями послугуються пе
редусім тубольці Австралії, але знають
їх і деинде, прим, в Африці. Тубольці
викраюють мушлями риски (пружки)
або знаки в круглих палочках, якими
послугуються для взаємин із людьми,
що жиють далеко від них. Знаки ці то
лише поміч для запамятання. Але ці
пружки означають теж скількість, чис
ло. Таксамо завязуючи узли на шну
рах, помагають собі при численню.
Було так передусім у старинній' дер
жаві Інка. Па головнім, грубім шнурі
висять пайріжнійші побічні шнурки,
з поєдинчими, або замотаними вузла
ми. Ш,е й нині послуговуються таким
шнуровим письмом не лише в тих околицях, але й деинде, одначе значно

І упрошеним. Замість шнура часто вжи
вають трави або соломи. Таким письS мом послуговуються мешканці остро
вів Рінкин.
Ці роди письма виглядають нам дуS же примітивні. А вже в пізнійших сто
літтях, коли вже люде знали справжнє
письмо, являється і матеріял до писан
ня, наче до машини.
Коли вже знаємо, що папір робить
ся з лахів або з дерева, не призадумуємося над цим, який то великий здобу<, ток. Давнійше писали на пергаменті.
А приладити пергамент не було так
легко. Уживали для цього овечої або
| козячої шкіри. Стягнену шкіру ,фер
ментер" (цебто монах) клав до води,
щоби лекше її очистити. Потім шкіру
стриг із вовни. Щоби все волосся ви
лізло посипав вапном, щойно тоді вис
кубав решту волосся зглядно вовни. А
потім іще раз посипав вапном, щоби
до решти очистити шкіру з волосся.
Шкіру сушили розінняту на спеціяльних рямцях. Як висохла, натирали пем
зою (такий мінерал), щоби набрала
полиску. Так зладжений перґамен
краяли на аркуші.

\
і
|
і

Аркуші лінювали. Цирклем озна
чували (наколювали) дірочки по обох
кінцях на однакову віддаль і лінювали
лінії чорнилом. Старанно затятим гуся
чим пером писар записував перґамен.
Писав чорнилом, а ініціяли і початкові букви червонилом. З таким великим
друдом можна було в середньовічних
часах записати кусень пергамену. На
скільки з того часу цівілізація посту
пила вперед, нині чоловік навіть не
вміє оцінити.

X
I

о

m„
і
i>
93
й£
<U

l_

2
E о.
S3
Й

m

о

2 J
о =f
CJ 01
X

a: X
.

>5

««
в
P - <4
co
.5
=1
«
'S
^•«
и

о

5

E

•r
u
«
O)

В
о P.
2
4 s
ID

03

о
fH

t<ft
©

c

д eCO
a)
S X

я s
a. ?

g
i>

r*

H
Ґ
a>
=t
о
5©

£

— 134 —
Ярослав Врхліцкий.

милостиня.
(Оповіданнє).
В англійському парку 3-ського зам
— Гроші лежать на мойому бюр
ку вийшла стара княгиня на прохід. У ку—сказала княгиня—
будьте такі
відповідній віддалі від неї ступав ка- добрі й скокніть до замку—я тимчамердінер.
сом зажду тут з сею жінкою.
На скруті алеї стояла старенька ба
Хвилинку царила мовчанка. Княги
буся оперта на костурах.
ня ждала на відповідь.
Була зодіта вбого але чистенько.
Вкінці Баптист осміхнувся й ска
Лице поморщене ,але благородне. То зав тихо з маєстатичним жестом.
була одна з дому убогих, княгиня, яка
— Ах, що—хто завдав би собі
була звісна з добродійности.
стільки труду?
Коли княгиня завернула в алею,
І знову була хвилина мовчанки
найшлась перед бабусею. Дві бабусі Стара княгиня співчуваючи на жебрустанули проти себе. Багацтво й бід чу бабусю, начеб хотіла сказати: „Моя
ність.
дорогенька, хто з нас є убожший, хто
—• Даруйте, княгине, що я аж сюди нужденнійший ?"
йшла за вами,—сказала бабуся дріжуСтаренька хитаючись вийшла з
чим голосом.—Та ви передтим їздили парку, ледви здержувала сльози.
на село, здається мені.
Баптист погладився спокійно по
— За комірне мушу заплатити, то
голеній бороді.. Княгиня опустилась
му я зважилася прийти тут і просити на найблизшу лавку.
запомоги, яку ви все даєте мені.
— Баптисте,—сказала вона залива
— Так ви були в праві і добре зро
ючись
слізми — такої прикрости ви
били—сказала щиро княгиня.— А чи
мені
не
повинні були робити. Тих
ви пішки прийшли?
кілька
кроків
чейже варто було зро
— А якжеж би, княгине, годі ж ме
ні гроші, які я дістаю від вас, видава бити задля щастя бідної жінки!
—• Зробити—не зробити,—пробур
ти на залізницю! Я вийшла з міста в
мотів
Баптист—княгине, даруєте вже,
осьмій годині.
але
я
чейже
мусів сказати щось перед
На замковій вежі вибила дванацяжінкою,
чому
нібито не міг я йти до
та година.
, — Баптисте!—звернулася княгиня замку. Яж не міг сказати їй, що ми не
до грубого камердінера, що стояв я- маємо ніщо, дійсно ніщо!—а вона (до-.
ких пять кроків поза нею.—Дайте ме дав він начеб задалеко зайшов) таки
повинна була прийти по першім, а нині
ні два Гульдени!
Баптист стояв спокійно, з гладко двацятьосьмого—а ми до першого не
виголеним, товстим лицем і не ворух маємо ніщо.
нув навіть повікою.
Стара княгиня мовчала й гляділа
— Баптисте, прошу вас дайте два лише в пісок чистенько позамітаної
гульдени—сказала княгиня гострійше. стежки, за слідами, які перед хвилею
—• Не маю торбочки при собі, кня оставила її „вбога".
гине,—сказав хитро, а на лиці його зяЗ чеського переклав
вився безличний вираз.
М. Л-ий.
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СПОГАДИ ПРО ПОЧАТКИ ЗЕЛІЗНИЦІ.
В звязи з столітнім ювілеєм ство
рення першої залізниці на шляху
Стоктон-Дарлінґтон в Англії, який
приходився в вересні м. p., часописи
приносять ріжні спогади. В Німеччині
перший залізничий шлях отворено в
1835 році. Там заки це можна було
зробити, мусіли побороти найнеімовірнійші труднощі. Нині можна з
цього сміятися, тоді числилися з про
тивниками залізниці зовсім поважно.
Баварська медична колегія, приміром,
заявила, що їзду залізницею слід за
боронити. Ці „світочі" науки вірили,
що скора їзда спричинить у подорожних занедужання мозку. (В ореченню
їх є навіть слово „рішучо"—такі пев
ні були вони про непомильність сво
го погляду!). Вже навіть як дивитися
на спішучий поїзд, можна збожево
літи з цього, сказано дальше в оре
ченню. Тому по обох боках залізничого шляху слід побудувати паркан із
високих дощок. Саксонські лікарі ма
ли інші побоювання. Як прийшлося
через тунель, перестерігали вони пе
ред цим. Казали, що наслідком нечайної зміни тиснення воздуха старші лю
де дуже легко можуть згинути наслід
ком апоплексії.
Національні економисти відносили
ся таксамо вороже до залізничних
проектів. Як залізничий агітатор Фрідрих Ліст, просив попертя у найславнійшого тоді ляйпціґського національ
ного економіста проф. ГІеліца той від
повів: „Будувати залізниці не є ані по
житочно ані потрібно. Таж годі знати,

в якому напрямі в будучині йтиме
торговельний рух!"' Ще 1841 року в
наукових часописях поборювали за
лізницю рішуче. Так прим. „Німець
кий Квартальний' писав, що повіль
ність зовсім не шкодить промислови,
та що і скорість транспорту людей не
входить тут у рахунок, бо справи які
не дадуться полагодити писемно, зви
чайно не потребують поспіху.
Завзятими противниками залізниць
були теж люде, які бачили що вона є
їх конкуренцією. В Гамбурзі були про
ти будови залізниці, бо боялися, що
наслідком того зменьшиться плавба
на ріці Ельбі та зубожіють корабель
ники. Взагалі противилися залізниці
підприємці фрахтових возів, ковалі,
власники гостинниць. Думали, що за
лізниця принесе з собою подорожіння
товарів. Важною причиною ворогуван
ня їх було, що на будуче не оплачу
ватиметься будова звичайних доріг.
Всі ці причини разом ставили непоборимі труднищі. леше енергії пе
редбачуючих людей завдячується, що
будова залізниці все таки почалася
Але всі початки не вдалися. Коли
вкінці 1830 року побудували першу
пруську залізницю між Штелє і Фогвінкель, як мали вже залізничі вози
й хотіли зачати залізничий рух —то
ді заборонено користуватися силою
.пари. Не лишалося ніщо інше, як до
залізничого поїзду запрягати коні.
А все таки залізниця поборола всі
труднощі й завоювала весь світ.
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НАЙБІЛЬШІ ВОРОГИ ЛЮДИЙ.
Людський організм то машина, яка
—коли має працювати—потребує понуки, сили. Сила витворюєтьсе з по
живи, яка перемінюється в хемічну і
теплу енергію, або використовується
безпосередно для відбудови зужитих
місць. Ті поживні складники, від явих
залежить удержання і дальше істнування життя, треба давати орґанізмови постійно. Природа мудро й обереж
но оставляє цю функцію не виключно
самоволі поодинокого чоловіка, але
утворила в людському тілі ріжні забезпеки, які помагають сповненню обовязку кождого поодинокого органу. Є
то сильно ділаючі інстикти голоду й
жаги. Коли вони не заспокоєні, можна
їх назвати найбільшими ворогами всі
єї живої природи, а тимсамим і чоло
віка.

споживними артикулами, прим, нар
котиками. Вплив їх полягає на хемічному діланні на жолудкові нерви, які
також причиняються до витворюван
ня голоду.
Дуже
цікаво пізнати ділання
духа на почування голоду. При
помочі дослідів учені переконали
ся, що душевний ( психічний ) стан
може впливати на почування голо
ду. То певно вже кожен міг дос
ліджувати на собі самім, що так
як болі, так і голод можна здавити
відкладанням (відтяганням). Дальше
на умово хорих, які зовсім рівнодушні й апатичні, можна бачити, що вони
можуть голодувати цілими днями і не
відчувати найменьшої потреби пожи
ви. Головна причина цього дивного
факту полягає на фізічній рівнодушности цих пацієнтів. Доказав це м. и.
англійській лікар Д-р Таннер, бо зу
мів постити цілих сорок днів. За цілий
час голодівки (яку відбував під дог
лядом ректора й усіх професорів ме
дичних факультетів в Злучених Дер
жавах, Медікал Коледж) д-р Таннер не
тратив веселого настрою. Бо він був
рішуче переконаний про добрий вислід своєї проби. Тому старався, що
би надармо не зуживати бодай трохи
матерії наслідком зденервування або
з жаху. Це багато причинилося до осягнення його ціли. Бо ясним є, що ос
лаблення викликане голодом, ще
збільшується наслідком
психічних
змш і наслідком страху. А ці зміни,
цей жах уже й так ослаблене серце ще
більше напружують, а наслідком пра
ці нервів зуживається матерія.

Щоби зрозуміти причину специ
фічних почувань, які викликають го
лод і жагу, мусимо насамперед пізна
ти діяльність жолудка. Як лише пожи
ва дістанеться до жолудка, начинається у ньому рух, подібний до филювання. Ціллю того руху є поживу перетво
рену в устах злучити з пепсиною, цеб
то з ферментом, виділюванним із жо
лудка. Вкінці у постепенно слідуючих
відступах це филювання пересуває та
ку перетворену поживу з жолудка до
дванацятьпальчастої кишки. Це филю
вання у кождого чоловіка зачинаєть
ся само з себе, коли надійшла його
пора об ; ду чи вечері, цебто пора відживлювання. Рух цей витворює в жолудку неозначені гнітучі й гризучі по
чування. Вони змушують нас дати до
жолудка ціпку або плинну поживу. Якийсь час почування голоду можемо
Організм після 24-годинної голо
здавити деякими ліками або іншими дівки не нарушується. Та як минуло
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два дні, дається вже запримітити знач
не ослабленнє, але зникає потреба
поживи й почування голоду. Це доказ,
що жолудкові нерви ослабли, а зачи
наються филюючі рухи жолудка. Чо
ловік, що довго голодував, мусить на
самперед побуджувати жолудкові нер
ви легко-стравними харчами. Після ду
же довгої голодівки устає зростаюча
безсилість, худіння, горячка, маячіння,
найсильнійша пристрасть напереміну
з найбільшою пригнобленністю. Жолудок стягається, виділювання відхо
дів устає і вкінці наступає смерть.
Як відбувається утрата субстанції
ріжних органів підчас голодування?
Здавалося би, що органи, які підчас
голоду були найбільше зайняті, також
найскорше зуживаються; бож і не при
буває нова пожива. Але противно: са
ме працюючі органи, ще найдовше
є здібні до праці. Це є тому можливе,
що відбувається все ще правильний обіг крови, який працюючому членови
тіла додає нові поживні складники.
Цікавим приміром послужить тут лось
із ріки Рену. Він добре відгодований
покидає море і жиє потім 6 до 9 міся
ців у солодкій воді без якоїнебудь по
живи. Вага його тіла, самособою,
зменшується дуже, але розродчі ор
гани розвиваються тим сильнійше.
Коли порівняємо теплокровні зві
рята (до яких належить також і чоло
вік) із холоднокровними, то перекона
ємося, що холоднокровні видержують
голод далеко довше. Так прим, слав
ний фізіольог й . Мілер робив досліди
з вужами; вони видержали без поживи

цілого пів року. Причина цьому така,
що холоднокровні звірята не потребу
ють спеціяльної переміни матерії, що
би свій організм удержати при озна
ченій температурі, (як прим, чоловік
37°). Тому теж здорові люде (у яких
переміна й зужиткування є значно
більша як пацієнтів) видержують го
лод багато слабше як хорі. Таксам®
мається справа з дітьми й дорослими
в порівнаню зі старцями. Діти вмірають понайбільше від першого до чет
вертого дня при повній недостачі по
живи, дорослі пересічно 20 до 21 дня
а старці можуть жити ще довше. Тут
належить і проба, при якій, звірята—
які вже були близько смерти,—кла
деться у вату і так зменшується у них
утрата тепла. Так є можливо енергію
при звичайних обставинах зужиту
для потрібного витворення тепла в
тілі, відпровадити до самого тіла й так
здержати ще трохи його розкладання
(розпадання, смерть).
Відчування жаги зачинається сухістю,шерсткістю і палінням (горін
ням) в горлі, піднебінню й на язиці.
Звохчення тих місць вистарчає вже,
щоби як стій устала жага. Повстає жа
га наслідком недостачі води у чуттє
вих нервів, що всюди кінчаються у тих
частях тіла. Коли ті нерви оставити на
ділання теплого воздуха, то вони ви
сихають помало, а в наслідку того нер
ви подразнюються. Недостачу плинів
т ; ло може перетерпіти далеко тяще
як повний брак поживи. Переконали
ся, що вже при страті 11 процентів во
ди виступають поважні забурення.
>c«oeo*o»o»oeo»o»o*o*o*o*o*o*o*o*o*o«o»o*o*o»o#o«o*o*o*OfgfO*CT'
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ДЕРЕВО МАЄ 6,000 ЛІТ.
В місцевости Санта Марія дель
Туля, в Мексику, є кипарис, який має
в обводі 125 стіп.
Обчислюють, що він вже має до
6,000 літ.

СПІВАНОЧКИ.
Як я візьму коломийки
Співати-співати,
Затужиш ти і заплачеш
Тай станеш думати.
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ЩО Є МІЖ ЖИ1
Широко обговорюване питаннє, чи
перед смертю наступає спокій, стара
ється розвязати біольоґ Др. Ґ Рам із
державного універсітету в Лєйдеа (Лєодіюм) у Бельгії. Дослідами Др. Рам
виказав, що деякі органічні сотворіння можуть пебувати в позірній смерти
(омертвінню). При сприяючих обста
винах вони знову оживають.
Багато звірят, які дійсно можуть
жити лише в воді або в вохкім окруженні, як зачинається посуха, можуть
западати в омертвіння і то на більше
місяців а навіть літ. Колиж дістануть
ся до води, знову зачинають жити давним нормальним життєм. Коли ці зві
рята підчас омертвіння виявляють бо
дай найменьшу признаку життя, то
тодішній їх стан ріжниться лише в та
кім ступені від справжнього життя.
Приміром учені переконалися, що
звірята, які засипляють на зиму, всетаки віддихають, хоч значно менше. І
так бабак підчас зимового сну зужи
ває двацять разів менше кисня, а суслик аж вісімдесять разів менше як зви
чайно, на яві. Сплючий лилик на про
тязі трьох днів зуживає дивно мало
кисня.
Виринає питання чи є жиючі істо
ти, які під час позірного сну взагалі
не виявляють ніяких ознак життя?

^

І СМЕРТЮ?
Два визначні вчені, Кох і Ферворн, які
робили спроби з насінням ростин, від
повідають на це питання потакуючо.
Стан між смертю і життєм порівнюють
вони з годинником, який накручено,
але маятник якого здержано. Треба
лише якоїсь зовнішньої понуки, щоби
годиник,—а в цьому разі життєві
признаки—знову пустити в рух.
Досліди згаданих вчених перевірив
Др. Рам і виявилося, що вони були пе
редчасні. При досвідах послугувався
Др. Рам одним родом хробаків і інши
ми звірятками, які є дуже видержані
на небезпеку висохнення і цілими ро
ками можуть обходитися без поживи.
Звірятка, що були позірно мертві, поміщував він у герметично замкнені
скляні рурки. При помочі чуткого апа
рату міг Др. Рам стверджувати най
менші ознаки життя, найслабший від
дих. Дослід дав цікаві висліди. Най
більше звірят, головне хробаків, пере
були пробу, жили. Багато тижнів мог
ли вони бути в повному застої життє
вих функцій, але життя їх не перер
валось. Всетаки стверджено, що ці зві
рята підчас посухи не можуть жити
безконечно позірним життєм. Отже
цими дослідами доказав Др. Рам, що
між життям і смертю є ще один посе
редній стан.

КОЛОМИЙКА.

КОЛОМИЙКА.

Ой гадав я, милий брате,
Що то скрипка грає,
А то моя миленькая
По саду співає.

Тяжко болить, як укусить
Люта гадинонька,
А ще тяжше, як вчарує
Люба дівчинонька.

Та гадав я, милий брате,
Що то сонце сходить,
А то моя миленькая
По подвірю ходить.

Як укусить гадинонька,
Знайдеш в зіллю ліки,
Як вчарує дівчинонька,
Пропав ти; на віки.
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Петри Розеґґер.

СИНІЙ КРЕМІНЬ!
Тепер, як дідусь знову раз ішов ши
рокими полями, пригадав собі на
збитки молодого хлопця. Тоді він
як ученик на вакаціях, був готовий на
всякі збитки. Але до поважних також.
Приміром у літню спеку вилізти на
стрімку гору.
І так йшов він раз полями, зігрів
ся і зіпрів. Страх збирав його перед
горою, на яку мав вилізти. Блюзу вже
давно скинув, алеж бо дві пари штанів!
Двоє штанів на тілі, так як уже то
ді було звичаєм кождого „порядного"
чоловіка. Одні з тих штанів мусить
нині скинути. Могли то бути лише
штани ті зі середини, біленькі, приз
наюся, полотняні. А що гень довкола
не було ні душі, то я — бо то таки я
був — не довго надумувався, роздяг
нувся і кинув білі штани в жито, що
достигле тяглося далеко й широко.
Там їх не видно було, колиб хто пере
ходив. Я знову зодягнувся, як ялось,
і нумо на гору!
Тепер було приємно, а на горі бу
де гарно.
За яких три години я вернувся,
щоби забрати собі заховану в збіжу
частини моєї гардероби. Та вона не бу
ла вже сама. Поле вкрилося женцями
і жницями. Ну гарно!—подумав собі—
тепер вони наближаються до штанів,
та й як мені виправдати мою власність.
Стояв я хвилину, глядів на них,
жартував із дівчатами та роздумував,
як мені дійти до моєї власносте, що
би не запримітили. Бо то було би та
ки сміху, що я тут роздягнувся зі шта
нів і тут їх заховав.
Женці все більше наближалися до

місця, де лежав мій укритий скарб. Од
ній жниці задзвонив серп. Вона роз
сердилася, бо вдарила серпом у ка
мінь. То був сиво-синявий кремінь.
Маю вже!
-— Гей!—викликнув я весело— то
синій кремінь, ним можна чарувати!
Я підняв кремінь, обертав ним у ру
ці сюди-туди й спитав людей поваж
но, що маю вичарувати з цього каме
ня?
-— О, певно, ти вже щось випару
вав би! -засміялася одна дівчина—хотіла-б я бачити.
- І побачиш,—-сказав я,—я кину
цей камінь у збіжа, а він зараз пере
міниться в що інше! Що ви хотіли би,
в що зачарувати?
Вони сміялися, радилися і не могли
погодитися.
— Та кажіть щонебуть—озвався я
- -може має то бути вязка сіна, або
маю зачарувати його в серп, чи в чо
біт або в штани, може в кіш чи що?
•— В штани!— озвались вони зі смі
хом.
Я вдав, що надумуюся — Ви мені
труду завдаєте, — сказав я — якраз
штани з цього кременя. Та попробую!
Прибрав я торжественний вигляд,
підніс камінь помалу в гору, пробур
мотав якісь незрозумілі слова й кинув
його точно в тому напрямі у збіжа.
Тепер стояв я спокійно, а що люде
були також поважні, сказав я: „Ну, то
принесіть. Я й сам цікавий, в що пере
мінився кремінь".
Пійшла найцікавійша дівчина, роз
горнула руками жито, ступила кіль
ка кроків і нараз скрикнула зі сміхом.
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— Що там, Марусю? — питалися
женці.
Тут Маруся піднесла білі штани ви
соко в гору, наче фану.
Вони не вірять.
Кожен хотів бачити чари, доторк
нутися рукою.
Сварилися, кожен хотів їх мати. Я
підійшов: „Що я зачарував, то є моє!"

— і поважно шйшов із моєю власніс
тю своєю дорогою.
З того дня я вже не мав спокою.
Де лише побачили мене, напирали на
мене, щоби я що зачарував!
Але я згубив синій кремінь і вже
ніщо не міг зачарувати.
З німецького переклав
Михайло Ценівський.
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ЯК ДОВГО ЖИЮТЬ ЗВІРЯТА.
Що у звірят значить старість? В
порівнянні з іншими звірятами чи лю
дьми? Чоловік уважає себе найгарнійшим сотворінням на світі і порівнює
все зі собою, чи воно підхоже для то
го чи ні. Навіть вік звірят. Коли вже
порівнюється—то якого віку доживає
чоловік? В біблії сказано: 70 літ, а
найбільше 80 літ. Хто дожив 90 до 100
літ, той належить до виїмків. 104 роки
мабуть найвисший вік. Пересічний вік
обчислюють статистики на 32 роки, але така статистика не перешкоджує
людям жити й довше. В Німеччині до
живає річно 8 чоловіків і 17 жінок
більше як сто літ, а 104-літні люде
трапляються лише виїмково, і се потвержувало би правило. У Франції мав
бути один припадок (і то стверженний
урядово), що якась жінка пережила
150 літ. Але буває багато обманів.
Слідства виявили, що з десять нібито
столітних дідусів, шість не мали ще на
віть 90 літ.
Звірята, щоправда, не можуть об
манювати, але в багатьох із них, яких
постійно не досліджується, годі точно
ствердити вік. Найдовше мають жити
черепахи; з поміж них є знані примір
ники, які мусять мати щонайменьше
300 літ. Таксамо довго жиє риба-людоїд, а навіть трапляються щуки, що жиють 250 літ, а коропи, якими щука жи
виться, жиють також доволі довго, бо
150 літ (самособою, коли не з'їсть його
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щука, або коли не зловиться на вуд
ку). Слони у клітці рідко доживають
100 літ, на волі щоправда жиють 50 літ
довше. Перлові мушлі оцінюють на
150, кити на 250-350 літ, але ці оцінки
основані більше на здогадах , як на
фактах. Осел жиє сто літ. Потім є ду
же багато звірят, що доживають люд
ського віку 50-70 літ. Тут належать
малпи, з яких оранґутан жиє найдов
ше, верблюди й ведмеді. Жаби дожи
вають найбільше 40 літ, таксамо льви,
інші роди котів і багато морських і
річних риб. Навіть хрущі (про яких
часто думають, що коротко жиють),
доживають 45 літ, а зате олені, рогата
худоба лише ЗО літ. такогосамого ві
ку можуть дожити й оси, хоч вони понайбільше гинуть на 15 році життя.
Таксамо мурашки мають доживати 15
літ, комахи-одноднівки, які часом жи
ють усього 14 годин.
Цікаве порівнання з ростинами.
Тут зовсім інші числа. Шістьдесят літ
доживають
звичайні цибульковаті
ростини, морські рожі навіть 80 літ.
Щойно у дерев зачинається вік від
кілька соток літ. Дуби, буки, смереки,
пальми, верби дуже часто осягають
такий вік. Плющ (прочитай) жиє кіль
касот літ, їдомий каштан 2,000 літ, ін
ші дерева ще більше, тис 3,000, мамутові дерева 5,000, а кипариси 6,000 літ.
У Палестині є кілька кипарисів, про
яких „доказано", що ростуть уже
стільки літ, а ще цвітуть.

_
СТОЛІТТЯ КОВНІРЦЯ.
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\ вчились крохмалити ковнірі й робити
їх твердими. Але з бігом часу ковні
рець набрав свого нинішнього „шляхотїюго" вигляду, а рівночасно мину
лось і упередженнє проти нього.
—о—

Ковпірець, не пришитий до сороч
ки, а від неї незалежний, здається нам
чимось самозрозумілим. Навіть труд
но собі уявити, якби ми обходились
без деї необхідної й такої практичної
СТОЛІТТЯ ПЛУГА.
частини нашої гардероби. Але це не
Предовгий був шлях від рала до
все так було. Своє „самостійне" істну- сохи, від сохи до плугу, а від плугу
ваннє ковнірець провадить лише від кінного до плугу моторового. Мало
ста літ. До 1825 року він був міцно хто знає, що вік плугу не сягає даль
пришитий до сорочки, аж поки одна ше ста літ і що честь його винаходу
проста американська жінка-робітниця належить чеському хліборобови. Тим
в тім році його не „усамостійнила".
винахідником був Франтішек Веверка
Звалась ця жінка Ганна Лорд Мон- з Риґітви біля Богданця. Сто літ тому,
таґі. Хоч вона мала в своїм призвищі | весною 1825 p., Веверка вперше випро
шляхотське словечко „лорд", проте бував свій винахід на своїм полі. По
вона була не шляхтянкою, а жінкою тім він його далі зліпшував і удоско
звичайного коваля в Трой (Troy), стейт налював, у чім йому помагав його
Ню йорк. Вона і шмаття прала сама, й братаиич, коваль Вацлав Веверка. Не
то не тільки своє, але й чоловікове. забаром їх винаходом почали кори
Оте ковалеве шмаття й навело Ганну стуватись не тільки всі чеські хліборо
Монтагі на ЇЇ геніяльний винахід.
би, але й хлібороби цілого світу.
Та самим винахідникам їх винахід
У коваля, як відомо, білизни бруд
ниться багато. Але жінка спостерегла, не приніс ніякої користи, й обидва по
що чоловікова білизна брудниться мерли у великих злиднях. Франтішек
здебільшого з ковніра: сама сорочка Веверка не зміг утримати свого маєт
ще досить чиста -— а ковнір вже ні до ку, продав його й оселився в иншім
чого. Щоб не прати цілої сорочки, ро місці, де його переслідувало нещастє
зумна жінка одного дня взяла ножиці за нещастєм. Він помер у 1849 p., і той рішучим рухом руки відрізала ков ді-ж помер його співробітник, коваль
нір від чоловікової сорочки. Цей від Вацлав Веверка, який також опустив
важний рух американської ковалихи свою громаду й оселився десь коло
викликав потім цілий переворот у му- Пардубиць.
жеській (а почасти й жіночій) гарде
А тимчасом їх винахід переможно
робі. Незабаром инші жінки також по здобував Европу. його особливо ви
відрізували ковніри у сорочок своїх користали німецькі фабриканти, які
чоловіків, потім появились фабрики, > зпочатку навіть продавали його під
що почали виробляти самі сорочки іі чеською назвою „Рухадло".
без ковнірів та самі ковніри без соро
Року 1883 у Пардубицях поставле
чок. Так ця грактична вигадка й по но гарний памятник братаничам Веширилась по цілім світі.
веркам, а перед школою в Рибітві по
Зпочатку вважалось непристойним і ставлено камяну пираміду на їх панегідним порядної людини носити не- мять.
пришитий, а прищібнутий ковнірець.
З пагоди столітнього ювилею плу
Досить довго тривало також, поки на- га в Чехах відбулись численні свята.

БУДІВЕЛЬНА КООПЕРАЦІЯ,
тШсП

Українці в старім краю знають
кілька родів кооперації. Вони закла
дали там коперативні крамниці, в кокрих уділовці діставали лишень про
центи від своїх уділів, а зиски верта
лися в руки покупців відповідно до
скількости закуплених товарів, згідно
зі засадою кооперації, що товари по
винні продаватися по ціні кошту. Во
ни там організували кооперативні
кружки для закупна рільничого наряддя. Вони збували худобу й свині
кооперативним способом. Вони ор
ганізували кооперативні молочарські
спілки, котрі вирабляли сир і масло.
Вони знали там кооперативне това
риство для обезпечення від повени
й огню. Отеє були сі форми коопе
ративної організації, які підходили
до потреб і знання українського се- \
лянина й міщанина в старому краю.
Українські іміґранти в Америці, як
і іміґранти других народів, пробу- s
вали пересаджувати на американ
ський ґрунт ті форми коперації, які
вони знають зі старого краю. Скоро
однак переконалися, що американ
ський ґрунт не підходить під такі ор
ганізації, які вдаються гарно в старім
краю. Приглянувшися до життя дру
гих іміґрантських ґруп, вони поба
чили, що й серед них не вдаються сі
відомі форми кооперації та що вони
заводять у себе другі форми, в ста
рім краю мало відомі, або й зовсім

невідомі. Рівночасно вони побачили,
що кожда просто іміґранська ґрупа
плекає з великим успіхом другі роди
кооперації, гейби спеціяльно амери
канські.
Є два роди сих нібито спеціяльних американських кооперацій. Один
рід се запомогові організації, при по
мочи котрих члени обезпечують себе
на случай каліцтва або недуги, або
смерти своєї дитини, а свої діти й
жінки на случай своєї смерти. Україн
ці осягнули на сьому поли поважні
здобутки, а найкращою організацією
їх на сьому полі є Український На
родний Союз.
Другий рід спеціяльно американ
ської коперативної організації се так
звані будівельні кооперативи. Укра
їнська нація вже знає подекуди сі
організації; є українські будівельні ко
оперативи в Джерзі Ситі, Ню Джерзі
в Нюарку, Ню Джерзі, в Клівленді
Огайо, в Шикаґо, Илинойс, і т. д.
Як американські будівельні коопера
тиви, так і українські носять всякі
назви; одні називаються будівель
ними товариствами, другі будівель
но-позичковими; ще инчі щадничі й
позичкові товариства;
товариства
взаїмного кредиту; і таке инче.
Не ріжняться українські будівельні
кооперативи від американських та
кож своєю організацією- Се просто
американські форми, переняті укра10
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їнськими іміґрантами для потреб
української іміграції. Дивуватися сьо
му не можна, бо, раз, і родовиті Аме
риканці й іміґранти других народів
в Америці живуть серед таких самих
умов, як Українці, а по друге, аме
риканські стейтові закони про за
конну контролю над такими товари
ствами примушують українські буді
вельні кооперативи триматися зви
чайних американських форм органі
зації.
Ціль будівельної кооперативи ви
ходить уже зі самої назви органі
зації. Кооперативна будівельна орга
нізація се товариство людий, які хо
чуть спільними силами ощаджувати
собі певним способом гроші на за
купно землі або будову домів. Се є
головна ціль, яка присвічує діяль
ности кождого будівельного коопе
ративного товариства.
Кооперативна будівельна органі
зація відзначається також спеціяльним способом збирання ощадностий,
забезпечування їх, зичення їх. Хоча
сі способи можуть ріжнитися в де
чому від себе, звичайно будівельна
кооператива організується на тій
основі, що кождий член, приступа
ючи в товариство, бере в товаристві
певне число уділів (шерів), з котрих
кождий звичайно коштує 200 долярів.
Сих шерів він сейчас не сплачує з
гори при приступленню до товари
ства, але через вплачуваннє певної
малої місячної суми, звичайно 1 доляра на кождий шер. Возьме він примі
ром 5 шерів по 200 долярів, то буде
платити місячно по 5 долярів, поки
своїх шерів не виплатить. Возьме він
приміром 10 шерів по 200 долярів
кождий, то буде платити на місяць
по 10 долярів. І так далі.
Користь із сього очевидна для
кождого, хто розуміє, як організу
ються звичайні бизнесові підприєм

ства. В тих підприємствах шеровець,
приступаючи в організацію, звичай
но платить згори повну належитість
s& свої шери. Коли підприємство від
так почне падати, себто не прино
сить зиску або приносить втрати, то
його шери тратять на вартости. Колиб він хотів тоді відступити від то
вариства, то мусівби продати свої
шери зі втратою. Підприємства не мо
жуть брати шерів на виплати, то вони
мусять вести сейчас коштовний бизнес.
Інакше з будівельно-позичковим
товариством. Воно веде бизнес по
зичковий, і яко таке веде тільки бизнесу, на стільки має гроша. Менче
гроша, менче бизнесу. Більше гроша,
то бизнес сам собою розширяється.
Член, що до нього приступає, себто
купує шери, бере сі шери на рати, і
через те він має можність перестати
платити на свій шер гроші, коли його
маєтковий стан погіршився. Він не
потребує своїх шерів тоді продавати
зі стратою, бо товариство може йому
звернути його вкладки з певною ча
стиною процентів. Значить, член бу
дівельно-позичкового товариства на
лежить до підприємства, в якому він
має ту вигоду, що купує шери на ра
ти та що він дістає вартість своїх ше
рів, на стільки вони виплачені, від
самого товариства. Словом, він пев
ний своїх гроший, як у банку, він за
безпечений перед втратою.
Забезпечені його гроші ще й з
того боку, що належите веденнє то
вариства стоїть під стислою контро
лем) уряду того стейту, в котрім това
риство має свій осідок. Стейтові уря
ди дають всім кооперативам ріжні
податкові полекші, але зате вони росстягають над сими кооперативами
контролю: спеціяльні стейтові уряд
ники навідують товариство, перера
ховують книги, випитують урядників,
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де вони позичили гроші, розсліджують, чи позички мають Гарантію, а
колиб прийшлиб до переконання, що
щось не в порядку, сейчас кажуть на
правити хибу. Урядники стейту бу
вають також на загальних зборах або
на спеціяльних зборах членів і так
відчитами пояснюють ціль, вагу й користи будівельно-позичкових това
риств. Видно з того, що самі уряди
стейтів бачуть велику корисність по
дібних організацій. Сій стислій опіці
урядів треба завдячити, що досі ще
не було случаю, щоби яке будівель
но-позичкове товариство, яке було
під державною контролею та держа
лося закона, впало, а його члени
втратили свої ощадности.
Будівельно-позичкове товариство
ріжниться від звичайного підприєм
ства ще й тим, що на шери члена
складається не лишень його ощад
ність, яка, як сказано в горі, виплачу
ється легкими місячними ратами, але
ще процент, і то складаний процент.
Се значить, що по упливі кождого
року до зложених членом на заплаченнє уділу гроший додається про
цент від зложених гроший так, що
на слідуючий рік процентується не
лишень його ощадність, але й його
процент. Наслідок сього такий, що
член виплатить свій уділ богато скор
ше, якби се з гори виглядало- Возьме
він, приміром, шер на 200 долярів
і платить по 1 доляра на місяць, то
мавби він виплачувати сей шер через
16 літ та 8 місяців. Та місто сього
його шер виплатиться вже десь в 11-ім
або 12-ім році, так що він заплатить
за свій шер яких 130 долярів, а решта
се'все складані проценти, проценти
від вкладок і проценти від сих про
центів.
Забезпеченнє членів лежить ще в
одному. Гроші, зложені членами на
шери , товариство очевидно не скла

дає
в своїй
огнстревалій
касі
(„сейф"), але позичає, щоби вони в
людських руках росли, щоби гроші
робили. Так роблять і банки, але ріжниця межи банком а позичковим то
вариством така, що банк зичить вся
кому чоловікови, про якого він вірить,
що він потрафить віддати, а буді
вельно-позичкове товариство зичить
лишень своїм членам, яких воно оче
видно добре знає. Банк зичить за
ріжними запоруками, а деколи про
сто на слово, а будівельно-позичкове
товариство зичить лишень па перший
морґеч або за гарантією виплачених
шерів. Се ще одно поясненне, чому й
найсильнійший банк нераз збанкро
тує, а найслабше будівельно-позич
кове товариство не банкротує.
Як сказано в горі, коли член не
може далі виплачувати своїх шерів
або мусить перебратися в другу міс
цевість, або з якоїнебудь другої при
чини хоче перестати платити свої ше
ри, то він може їх вибрати. Дістане
він тоді свої вкладки та майже всі
проценти. Не видається всіх процен
тів, щоби в сей спосіб людину отямити та здержати загонистих або
сварливих людий перед легкодушним
покиданнєм товариства. В сей спосіб
навіть ся точка, яка при першім чи
ганню виглядає некорисною, є вложена в статути для користи члена.
Для члена важне є також місячне
плаченнє вкладок на шери- Завдяки
плаченню місячних рат член немовби
був примушений систематично збіль
шувати свої ощадности. В сей спосіб
він немовби асекурувався, що до яко
гось часу зложить собі бажану ним
суму. Се немовби банк получений з
обезпеченнєм.
Великі користи виходять наконець
для члена на случай, коли йому по
греба позичити гроший. Як сказано.,
ціль товариства з одного боку зби-
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ратн ощадности, з другого сі ощад- сять тисяч, а членів у них буде до
ности певно роззичати. Позичає това трох міліонів з верхом. Капітал сих
риство лишень своїм членам, і пози товариств виносить разом коло півто
чає їх лишень на будівельні ціли, ра міліярда долярів. Найбільше сих
себто на закупно землі, дому або бу товариств находиться в стейтах Пендову. З позички членови користь та силвенії, Огайо, Ню Джерзі, Илинойс,
ка, що він дістане її за менчим про Месечузетсі, Ню йорку та Індіяні, по
центом, як діставби в банку, бо буді значить по більшости у промислових
вельно-позичкове товариство веде ду нефармерських стейтах. І не дивниця.
же дешеве діловодство й тому може Коли приглянутися організації буді
позичити гроші на процент такий, вельно-позичкових
товариств,
то
який воно дає своїм членам. Корисна видно, що вони найкраще підходять
позичка членови ще й тим, що легко до потреб промислових робітників,
її сплачувати. Позичає член приміром які мають невеличкі, але г остійні запять тисячів долярів у товаристві, а рібки, а хотілиби доробитися власної
має шерів лишень на дві тисячі, то хати. Тому власне сі товариства так
добирає ще в товаристві шерів на і поширяються серед іміґрантів. Кож
три тисячі. Буде тепер платити на бу на іміґрантська група береться до
дуче по 25 долярів місячно на ви сих організацій, як лишень її люди
плату 25 шерів у товаристві, та ще навикнуть троха до американських
раз стільки менче-більше на запла- умов, та почнуть думати за постійне
ченнє процентів від позички. Буде він поселення в Америці.
отже сплачувати свій довг кількаРозвивати починаються вони вже
найцять літ, - - чого йому не може й серед української іміграції- Розви
зробити ніякий банк.
нуться вони в короткім часі певно
Отеє є по коротці сі користи, які ще більше. Всякий український гро
дають будівельно-позичкові товари мадянин, який бажає добробуту укра
їнському імігрантови, може лишень
ства. Добродійства й користи такі ве
побажати українській іміграції як
ликі, що як лишень придумано сі ор найкращого розвою сих організацій,
ганізації, вони стали рости як гриби яких корисність була вже випробопо дощи. Перше таке товариство пов вана й доказана серед других народів
стало в Френкфорді, передмістю Філа понад усякий сумнів.
дельфії, в 1831. році. Нині таких ор
ІІШ1ІІІСЗІІ1ШІ1ІШСЗІІІ1ІІШІІІСЗІІ
ПІІІІІСЗиіІІ1ІІММСЗІІПІіиСЗІІІІІІІІІІІІС31ІПІІІПІІІСЗІІІІІІІ1ІІ1ІСЗНІІІІІМІІІС31ІГМ!ШІІ1С]||ІІІІ1(ІІІІСЗШІШІ1І1ІСЗНІІІШШіиіІІІІ
ганізацій
є вже (ІІІІСЗІІІІІШІІМСЗ
в Америці
коло деЯК ОРГАНІЗУВАТИ НОВИХ КАНДИ кревняків, кумів, вказувати їм на кори
сти членьства, на потребу обезгечення,
ДАТІВ ДО У. Н. СОЮЗА.
на права й привілеї, які дає членьство
Обовязком кождого члена У. Н. Со- в У. Н. Союзі. Треба старатися наклоюза є дбати за зріст організації. Хто нити кандидата прибути на відділові
дбає за скріпленнє своєї організації, збори, де по представленню кандидата
й приняттю його членами відділу, се
той робить добро самому собі.
Тому кождий член повинен все й кретар відділу виповнить всі формаль
всюди памятати за приєднаннє нових носте, потрібні до офіціяльного причленів для організації. Треба переко няття в члени У. Н. Союза.
нувати родимців, приятелів, знакомих,

— 149 —

ЗРІСТ МАЄТКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.
г№=«£

Здається вже нема серед членів запомоги, перестає оути запомогоУкраїнського Народного Союза ні вою організацією, минається зовсім
одного, який не знавби сього, що зі своїм покликаннєм.
головною основою сили запомого
Розвій запомогової
організації
вої організації є не шумні кличі, яки пізнається не стільки по зрості чи
ми деякі такі організації пописують тачів її органу, ані по нічому дру
ся, не великі національні чи релігійні гому, але по зрості каси й маєтку.
завдання, якими деякі з них хвалять Коли організація з року на рік додає
ся, не паради, які робляться при вся до свого маєтку, то знак, що органі
ких нагодах членами підвладних від зація богатіє, що вона що раз краще
ділів, ні ніщо инче, лишень одно: забезпечує своїх членів.
гроші. Каса се й серце запомогової
Якжеж представляється зріст ма
організації, яке дає цілій організації
живучу силу; се й жолудок, що до єтку Українського Народного Союза?
ставляє орґанізмови крови, се й мо
Фінансові звіти, які головна кан
зок, що кермує всім. Відберіть касу целярія Українського Народного Со
запомоговій організації, і сейчас чле юза предкладає з року на рік стейтони її лишаться без надії на запомогу, вим асекураційним урядам, виказують
для котрої вони до організації при ось таке білянсове зіставленнє майна
ступили. Словом, без каси, гроша, Українського Народного Союза в
маєтку запомогова організація не дає день 31. серпня 1925 року:
Фонд сиріт-; Власність
! Разом всі
ський під опі
У. Н. С.
[
фонди
кою У. н. с.
1
$ 261.729.46 $ 62,178.02 $ 199,551.44
31. грудня 1914 р. остало
В році 1915 приб}'ЛО
21,780.37
1 21,780.37
59,912.12
:
62,403.72
2,491.60
„ 1916
, 1917
76,456.59
9,642.42
|
86,099.01
,
І
, 1918
,
87,844.03
68,155.62
19,688.41
, 1919
,
60,341.41
, 1920
і
66,461.39
6,119.98
,
119,883.51
110,587.18
9,296.33
, 1921
,
110,579.51
11,185.35
, 1922
121,764.86
,
156,012.46
127,600.14
28,412.32 '
, 1923
,
180,228.83
8,307.43
171,921.40
, 1924
,
|
94,896.87
Зл 8 місяців 1925 р94,896.87
і
Сплачено в 1925 р20.51
| $1,259,104.51 $157,301.35 $1,101,782.65
31. серпня 1925 Р- остае

Загальні замк
нення з кін
цем року
$ 261,729.46
283,509.83
345,913.55
432,012.56
416,196.02
519,856.59
586,317.98
706,201.49
827,966.35
983,978.81
1,164,207.64

Загальний маєток У. Н. Союза як повисше
Загальний маєток Молодечого Департаменту У. Н. С

$1,259,104.51
75,348.49

Разом

$1,259,104.51

$1,334,453.00
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Для ионснепн сеї табельки треба
додати, що сирітський фонд пода
ється тут осібно від решти фондів
тому, бо фонд сей складається з ря
ду сум, які вже є власностю пооди
ноких сиріт по членах Українського
Народного Союза, а в касі організації
переховуються лишень до часу їх ви
плати. Коли суму сього фонду до
дати до других фондів, які на та
бельні означені яко „власність У. Н.
С", то дістанеться суму в рубриці
„разом всі фонди".
Дальше треба додати до поясненя
що перші три рубрики подають річні
прибільшення, тоді як послідна ру
брика подає вже загальну суму гро
ша, яка була в касі Українського На
родного Союза з кінцем означеного
року.
Пояснити наконець потреба, що
1918. рік не виказує приросту фондів,
а в річному замкненню виказує навіть
зменченнє фондів. Був се, як відомо,
рік страшної пошести інфлюенци.

Український Народний Союз не на
кладав на своїх членів ніяких спеціялі-.них пошесних оплат, як се ро
били другі організації, а мимо сього
він просто без труду переніс сі ве
ликі удари, які зробила пошесть. Сей
факт доказав велику фінансову силу
Українського Народного Союза.
Виказує сю силу також щорічний
скорий зріст маєтку організації. Ли
шень 10 літ тому Український Народ
ний Союз мав усего маєтку малощо
понад чверть міліона долярів, а з
кінцем серпня 1925. року він має міліон і чверть з добрим додатком.
Сей міліон 334 тисячі є найкращою
запорукою для членів, що кожде зобовязаннє, яке взяла на себе наша
організація, буде свято виконане.
Вона є також найкращим агітацій
ним средством в руках наших свідо
мих членів. Вона є наконець найкра
щою запорукою, що до року ся сума
перейде цифру півтора міліона до
лярів

ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖДИЙ ЧЛЕН У. Н. СОЮЗА.
ЯКІ ОБОВЯЗКИ МАЄ ЧЛЕН У. Н. СОЮЗА.
Нема нігде в світі встанови, в якій людина
малаби права, а не малаби обовязків. Як кождий гріш має дві сторони, так кожда приналеж
ність до людської організації, громади, якаб
вона не була, потягає за собою певні обовязки, себто певні тягарі.
Не інакше воно є з членами У. Н. Союза.
Члени сеї організації мають великі права. То
му й їх обовязки мусять бути розмірно поважні.
Обовязки членів У. Н. Союза не залежуть
від самоволі організації, її відділів, або її уряд
ників. Сі обовязки встановляють члени орга
нізації самі, і всі сі обовязки є докладно озна
чені законом оргаізації та спеціяльною умо
вою організації з членом, що називається член
ською грамотою.
Найважкійші обовязки члена У. Н. Сою
за отсі:
1) Він має обовязок платити точно місячні
вкладки до відділу і У. Н. Союза. Сі вкладки за
лежуть від того, які права щодо посмертної за
помоги чи обезпечеккя дітий він хоче мати.

2) Він є обовязаний цікавитися розвоєм та
працею свого відділу й своєї організації, брати
участь у зборах, звичайних і надзвичайних, сво
го відділу, голосувати над всіми біжучими
справами відділу та вибирати своїм голосо
ва! кєм відділових урядників та делегатів кон
векції. Член, що не цікавиться справами своєї
організації, дає доказ, що він до сих справ не
дозрів.
3) Він повинен виконувати роспорядки уря
ду свого відділу й головної управи. Член, що
ке виконує приказів урядів, не виконує власної
волі, бо урядники вибрані його волею.
4) Він повинен поводитися чесно й по тоЕариськи зі своїми співч^енами, а всіх урядни
ків відділу й організації трактувати як народ
них вибракців. Член, який не шанує своїх то
варишів та урядників, не шанує самого себе.
5) Він повинен на кождім кроці боронити
чести своєї організації та дбати за її розвій, бо
дбаючи за організацію, член дбає за себе са
мого. Бо організація се нічого инчого, лишень
десятки тисяч людий таких, як він.
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Нащо обезпечувати дітий?
Межи документами Українського
Народного Союза є докази на ось
такі події з життя дітий українських
імігрантів:
Степан Цебак, 4-літний хлопчина,
переходив улицею, коли на нього
надїхав з великою скоростю автомо
біль. Удар машини покалічив дитину
так небезпечно, що нещасна до 5
годин померла.
Степан Луцишин, літ 7, обілляв
себе нехотячи ґазоліною. Ґазоліна
занялася й попарила дитину так тяж
ко, що вона по чотиро-дневних муках
померла.
Івась Рій, літ 6, виїхав своїм діточим візком на вулицю побавитися.
Надїхав моторовий ровер і вбив його
на місци.
Микола Пелех, літ 12, виліз на
електричний стовп і попарився елек
трикою так тяжко, що до кількох
днів помер.
Юлія Бабяк, півтора року віку,
зайшла на дорогу, де знайшла смерть
під колесами автомобіля.
Зофія Качараль, літ 4, бавилася
сірниками, запалила своє одіння на
собі та згоріла на вуголь.
ізабелля Огарек, літ 12, забавля
ючися на візках у парку, випала під
візки й згинула.

Іван Селевач, літ 3, переходячи з
другими дітьми через вулицю, попав
під автомобіль і помер на місци.
Іван Качмар, літ 9, утопився в
ріці.
І так далі.
Се лишень маленький, побіжно
зроблений витяг смертельних случаїв
серед наших дітий. Случаїв таких є
богато, і найріжнійшого рода. З ви
їмком одного хиба підпалу при за
баві сірниками або утоплення в ріці,
всі случаї такого рода, що вони в
старому краю не моглиб случитися.
Навіть якби могли, то не так часто,
як вони случаються в Америці. Се
все американські случаї, се смерти
від спеціяльно американських умоз
життя.
Всі сі случаї говорять до нас на
перед одно: Стережім своїх дітий.'
Остерігаймо їх перед небезпеками
вулиці, перед скооими автомобіля
ми, троками, мотоциклями. Вчім їх,
що половина випадків на вулиці
походить з небезпеки самих про
хожих. Наказуймо їх, що вулицю
переходиться лишень тоді, коли
поліція задержала рух, або коли
вулиця безпечна. Вчім сього не бу
ком, але розумним навчаннєм, а
ще краще приміром, показуючи ди-
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тині нашою власною осторожностю,
як треба дбати за власне безпеченьство на дорозі.
Учім діти про небезпеки з неосторожного обходження з ґазом,
елєтрикою, сірниками, водою. Вчи
ти треба, не лякаючи дитини, але
показуючи, як ті сили та наряди
можуть чоловікови служити, коли
розумно ними кермувати, а як вони
шкідливі, коли з ними обходитися
неуважно. Учім дітий бути відваж
ними, але й осторожними.

особи. Кожда жертва се також ма
єткова втрата, се несподівані грубі
видатки на кошти похорону. Деко
ли таке нещастє може зруйнувати
родину. Тому кождий такий випа
док кличе до кождого думаючого
чоловіка: Обезпечуйте свої діти
на нещасний случай.

Українські іміґранти мають своє
обезпеченнє в своїй організації, де
шевше, певнійше й вигіднійше, як
в найкращих чужих організаціях.
Дітий обезпечує Молодечий Де
І ще другу річ усі ті випадки партамент Українського Народного
говорять. Вони кажуть, що в Аме Союза. Там за місячну вкладку 25
риці є богато випадків неминучих. або 50 центів дістанете обезпе
Себто таких, які не далибся оми ченнє, якого вам чужі не дадуть за
нути, хочби не знати яку осторож- два рази більшу суму.
ність завести. Случаються такі ви
Най не буде серед українських
падки й з ґазом, і з електрикою,
і з автомобілями на вулиці. Межи батьків і материй ні одної людини,
персчисленими осьтут жертвами не якаб не обезпечила своїх дітий в
щасних випадків може є й богато Молодечім
Департаменті
Україн
таких неповинних жертв. А кожда ського Народного Союза. Вписуй
жертва се не лишень велика втрата мо до нього свої діти та росповідля родини родичів, се не лишень даймо другим про добродійства
велика роспука по втраті дорогої сього обезпечення.
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ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖДИЙ ЧЛЕН У. Н. СОЮЗА.
ЯКІ ПРАВА МАЄ КОЖДИЙ ЧЛЕН.
Кождий член Українського Народного Со
юза має в своїй організації отсі членські права,
яких йому ніхто відбирати не може, як довго
він сповняє всі свої обовязки супроти своєї
організації:
1) Він має право до запомог, означених у
статуті Українського Народного Союза та на
членській грамоті.
2) Він має право обезпечувати свої діти та
другі малолітні особи, залежні від його опіки й
удержання.
3) Він має право рішати своїм голосом у
статутом приписаний спосіб про те, які мають
бути закони організації та хто нею має заряджувати. Инчими словами, він через свій від
діл вибирає делегатів на конвенцію організазії, яка ухвалює всі закони для організації та
вибирає головний уряд організації, або голо
сує над тими справами, які уряд до вирішення

голосованнєм предложив. Коротко, член бере
участь у встановлюванню законів, після котрих
організація має правитися, та бере участь у
вставлювакню осіб, які мають вести організа
цію. У. Н. Союз є демократичною організа
цією, яка правиться волею загалу членів, ви
словленою через голосованне членів або через
конвенцію, зложену з вибракців загалу членів
по відділах.
4) Він має право бути вибраним урядником
відділу, делегатом на головну конвенцію орга
нізації та головним урядником.
5) Він належить до відділу У. Н. Союза, і
там має права такі, які статут сього відділу
йому надає.
Значить, член У. Н. Союза має поважні матеріяльні добродійства та широкі права до управи організацією.
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НЕ ТРЕБА БУЛО В СТАРОМУ КРАН)?
тшч*
Членам Українського Народного ського іміґранта в старому краю,
Союза при орґанізованкю нових чле відома річ. По більшосте, се було
нів в свою організацію прихилиться життя українського селянина. Тяжха
чути такі слова: „Пощо мені платити праця, невибаглива страва, недостачі,
свої тяжко запрацьовані гроші до малі зарібки. Се все кождому відоме.
якогось там союза? Не належав до Однак з тим було здоровля та була
союза мій батько в старому чоаи», не забезпека завтрішного дня. Каліцтво
належав мій дідо, — не буду й я ви- в селянському життю в мирні часи
трачувати свої центи на якісь там трафляється рідко, смерти від неща
союзи".
сних случаїв ще рідше. Кождий селя
Се є перші слова, які можна до нин виріс у тому переконанню, що
чути від свіжого іміґранта, коли йому ззичайно вмирають люди з якоїсь
говорити про запомогову організа недуги на старість. З тим перекоцію. Виходилоби з його слів, що всі паннєм він і прийшов в Америку, і
люди повинні так робити, як робі лл се переконаннє він кидає в очи стар
їх батьки, і на волосок не відступнії шому іміґрантови, який радить йому
від наших старокраєвих звичаїв. І по приступити до організації, якої не
бивається остро за батьківськими було в старому краю.
звичаями людина, яка сама їх не при
Нема в сьому нічого дивного. Кодержується, яка неї придержується жда людина привикає за своєї молосгарокраєвої ноші, ні іди, ні взагалі дости до певних поглядів та певного
способу життя.
способу життя і відтак після сього
Хто каже, що йому не треба нале мірить життя, хочби серед других
жати до запомогової організації то умов. І Американець з міста, якби
му, бо він _у старому краю не було прийшов в українське село, пробутреба запомогової організації, той вавби жити так, як він навик був
замикає свої очи на те, що життя жити колись в Америці, і він певно
в старому краю було інакше, як в почувавбися прикро, колиб йому
Америці. Яке було життя україн приходилося на старші роки вчити
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дещо нового. Власне отсего нового
мусить навчитися український іміґрант в Америці. З усіх, новостий
життя в Америці нема відай ні одної
так важної, як власне се, до чого
відноситься обезпєчення життя.
Життя в Америці йде інакше, як
в старому краю. Наші люди, які в
старому краю були переважно селя
нами, тут стали фабричними та копальняними робітниками. Умови праці
в фабриці й копальні зовсім другі,
як умови праці на поли. Не лишень
заплата інакша, але й, що найголовнійше, забезпека тіла й життя інак
ша. Для приміру возьмім посмертні
виплати, зроблені Українським На
родним Союзом за кілька перших
місяців 1925. року. Там побачимо
такі факти:
Михайло Панько з Філяделфії, в
стейті Пенсилвенії, погиб, убитий при
праці кавалком зеліза. Покалічений
тяжко, він скінчив життя по тяжких
півгодинних муках.
Степан Макаровський з Амстер
даму, в стейті Ню йорк, був тяжко
потовчений у фабриці та помер по
10 днях тяжких мук.
Григорій Яковина з Рочестеру, в
стейті Ню йорк, погиб убитий льокомотивою.
Івана Малису з Оборна, в стейті
Ню йорк, вбив при праці елевейтор.
На Теодора Пачканика з Перт
Амбою, в стейті Ню Джерзі, впало
підчас праці колесо ваги сім тон та
вбило його па місци.
На Антона Цьвонкала з Мекаду, в
стейті Пенсилвенії, впав підчас праці
відлом скали та вбив його.
Ось тут маємо кілька фактів, які
показують, що життя українського
іміґранта в Америці інакше, як було
його життя в старому краю. На се
життя складається звичайно праця
в фабриці або копальні, праця, як

бачимо, небезпечна. При ній легко
о каліцтво і не трудно о смерть.
Возьмім ще один жмуток фактів
теж з документів, зібраних у канце
лярії Українського Народного Союза
за кілька перших місяців 1925. року.
Ось маємо Петра Чуправського
з Джерзі Ситі, в стейті Ню Джерзі,
котрий вийшов з дому о. годині 10.
рано, а котрого найдено в пів години
опісля на вулиці вже неживим. Завізваний лікар ствердив смерть від уда
ру серця. Покійний мав усего 44 роки
життя. Осиротив він 7 дрібних дітий.
Ось Гната Кручковича з Мекаду,
в стейті Пенсилвенії, в віці 49 літ
вбив на вулиці автомобіль.
Ось Теодора Сороку з Карнеґі,
в стейті Пенсилвенії, вбив зелізничий
поїзд, як переходив через зелізничі
тори. Покійний мав при смерти всего
34 роки.
Ось Степана Свідерського з Куртіс Бею, в стейті Меріленді, удушив
світляний ґаз.
Ось Марія Рудько з Вилкс Бері,
в стейті Пенсилвенії, попарилася наф
тою так тяжко, що до 5 днів покін
чила життя. Данилови Семенцеви з
Монесену, в стейті Пенсилвенії, случилася таке саме нещастє, і його теж
воно коштувало життя.
Ось Івана Небажука з Клівленду,
в стейті Огайо, вдарив на вулиці
автомобіль так тяжко, що він до 5
днів помер.
З отсих фактів ми знова бачимо,
яка велика ріжниця межи життєм у
старому краю, а життєм в Америці.
В старому краю. не грозить людині
на вулиці автомобіль, ні електричний
дріт, ні зелізнича катастрофа, йому
рідко трафлялося переходити через
небережені зелізничі тори. Він у дома
не має ґазу, ні штудерних нафтових
лямп, з котрими він не вміє обходи
тися. Він не їв у старому краю кон-
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хтоби таке сказав. Бо власне неправ
дою є, немовби не було заратунку
на ту біду. Правдою є, що люди вже
давно придумали заратунок і нині
вже нема причини боятися, що
смерть може заскочити чоловіка, за
ким він потрафить зложити своїми
ощадностями відповідну суму на забезпеченнє своєї жени й дітий на ви
падок своєї смерти. Люди приду
мали такий спосіб, що всякий, який
збирається захороняти свою родину,
її захоронить, хочби смерть прийшла
Та з ощадностю та біда, що й вона дуже скоро. Придумано таку штуку,
непевна. Що станеться, як кормитель що людина лучиться з другими людь
родини помре, заким він зложить на- ми, які мають таку саму ціль, і вони
лежиту забезпеку для своєї родини? всі разом зобовязуються, що вони
Що станеться з його жінкою та діть будуть ощаджувати гроші на випа
ми, як він не заощадить навіть на док своєї смерти з тим однак, що
свої похорони? Що буде з його жін ощадність має бути виплачена ро
кою та дітьми, як вони на його похо дині без огляду на те, як довго член
рони будуть примушені задовжитися належав до сего союза. Люди, звяабо продати хатну обстанову?
зані в таку громаду, становлять ор
На сі питання дехто може скаже: ганізацію, а така організація нази
„Се все правда, але на се нема ніякої вається запомоговою організацією.
ради. Се все наша іміґрантська біда,
Такою запомоговою організацією
від якої ніякого заратунку нема. є Український Народний Союз, який
Тяжко се признати, але хто хоче ска є найстаршою запомоговою органі
зати правду, той мусить признати, зацією серед української іміграції в
що така біда в нас є і на неї помочи Америці, найбільшою числом членів
нема"'.
та найсильнійшою під зглядом маєт
І власне в сьому помиливбися той, ковим.
сервованого мяса, у котрім на нього
часом жде отруя.
Та ще важнійша, що в старому
краю кождий селянин має ґрунт, на
котрий він може покладатися як на
спосіб прожитку на старі роки, на
случай каліцтва або недуги, котрий
він лишає яко забезпеку своїй вдові
та своїм дітям. Одинокою забезпекою для нього в Америці є ощад
ність: готівка в банку або куплена
за них хата.

ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖДИЙ ЧЛЕН У. Н. СОЮЗА.
ЯК МОЖНА O^F.-псі.цтИ д ! т и
В У. Н. СОЮЗІ.
У. Н. Союз має два роди обезпечення дітий: сума залежить від віку дитини и часу нале
1) Член платить за обезпечену дитину по жання дитини до організації, але ще другі пра
25 центів у місяць, а за се дістає обезпеченнє, ва. Колиб батько перестав платити по якімсь
якого висота залежить від віку дитини й часу її часі, то дитина за зложені в касі гроші ще буде
приналежносте до організації. Повне обезпе обезпечека через кілька літ. Коли дитина була
ченнє, яке осягається по певнім часі прина обезпечека 10 літ або більше, то вона набуває
лежносте до організації, виносить 400 долярів. право до звороту певної суми на случай ви
Обезпеченнє кінчиться з 18-им роком життя куплення з оріакізації. Колиб дитина хотіла
дитини, коли дитина повинна перейти до пов- на все остати в організації, то вона моглаб за
50 центів місячної вкладки бути обезпеченою
нолітних членів організації.
на 400 доляріз аж до 70-го року життя.
2) Член платить за обезпечену дитину по
50 центів у місяць. За се він дістає не лишень
Таких добродійств ке дає ніяка організація,
обезпеченнє на случай смерти дитини, якого з якою стикаються українські імігранти.

ЛЕМОРАЛІЗАЦІЯ СЕРЕЛ ПОЛЬСЬКО) ІМІГРАЦІЇ В АМЕРИЦІ
Американський учений Віліем Томас видав на спілку з польським про
фесором Фльоріяном Знанєцким ве
лику, пять-томову працю під наго
ловком: The Polish Peasant in Europe
and America. У сій праці автори пред
ставляють умови, серед яких живе
польський селянин у старому краю,
чинники, які його примушують до
еміграції, а наконець, як він живе се
ред нових умов в Америці.
Цілий послідний том посвячений
зображенню деморалізації серед поль
ських емігрантів у Злучених Держа
вах. Автори малюють свій образ до
кументами, взятими з всяких амери
канських добродійних товариств, з
американських судів, з приватних ли
стів самих іміґрантів, з протоколів
судових лікарів, з матеріялів Това
риства Правної Допомоги, і таке
инче. Словом, всі виводи авторів опи
раються не на самих словах, але на
документах.
Деморалізація іміґранта в Аме
риці може проявлятися в кількох
формах. Автори праці про польсько
го селянина розріжняють серед до
зрілих людий: 1) деморалізацію еко
номічну; 2) зірваннє подружої звязи; та 3) убийство. Серед молодежи вони розріжняють: 1) волокитство та нечесність серед хлопців; та ;
2) роспусту серед дівчат.
;
Найцікавійша з усего так звана ;
деморалізація економічна.
'•
Економічна деморалізація проя- ;
вляється тим, що іміґрант перестає ;
удержувати своєю чесною працею \
себе та свою родину. Документи по
казують кілька таких примірів. Піхор ;
не жоче удержувати родини своєю j
працею, а місто того лазить до аме-'

риканського милосердного товари
ства жебрати для себе на рент або
за книжочкою до крамниці; коли
йому товариство дало кусок землі
під управу ярини, він запускає гряд
ки так, що товариство мусіло їх відо
брати. Новіцький не хоче удержу
вати родини, але посилає свою жін
ку й діти на роботу та каже їм удер
жувати себе; його жінка вічно же
брає в американськім милосерднім
говаристві гроший на комірне; вона
буде ходити з родиною голодна, але
мусить заплатити рент польському
священиикови, бо боїться, щоби він
не довідався, що вона бідна й хо
дить на жебри до американських ор
ганізацій. Юдзєвич покинув жінку,
котра тепер налазить за кождою по
требою до союза американських ми
лосердних інституцій; союз хоче при
мусити жінку працювати, але се йому
не вдається; відтак пробує намовити
богату родину жінки помагати жінці,
але тут навіть суд не може нічого
зробити. Маєри моглиби заробляти
на свій прожиток на фармі, але вони
хочуть бути в великім місті, а тут
муж не може найти роботи; напів-божевільний муж пробує поповняти са
могубство за кождим безробіттєм,
і сим зворушує людий на деяку допо^
могу. Економічна деморалізація по
ступила в родині Купчика так далеко,
що він просто продав свою жінку
бордерови.
Автори підносять, що на загал ви
падки економічної деморалізації се
ред польських селян- іміґрантів рідкі.
Автори признають також, що хто
знає, серед яких умов польський се
лянин жив у старому краю, а серед
яких він живе в Америці, той мігби
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сподіватися богато більшого числа \ затирликає, то проликає. Не дбає
случаїв економічної
деморалізації, > за завтра. Для нього існує лишень
Причиною сеї -деморалізації є пере- нині, його не обходить забезпечення
ловсім те, що селянське життє в себе ні родини, на случай нещастя,
старому краю опиралося на основах, безробіття, каліцтва, недуги, старо
яких імігрант в Америці не находить. сти або смерти. Він живе, немовби
У старому краю життя кождої селян життя в Америці не мало ніякого
ської дитини було визначене відпо сенсу ні порядку. Поволи він пере
відно до маєткового стану його ро стає навіть працювати та спускається
дичів. Про господарку рішали старі зовсім на дно, складає тягар свого
звичаї, з яким селянин запізнавався удержання на других: на жінку, на
в своїй молодости. Селянський стан діти, на кревняків, приятелів, або на
з одного боку не давав нагоди для суспільність. Він зазичується в них
:-;аглого збогатіння працею, але він >або жебрає помочи по милосердних
з другої сторони забезпечував від інституціях.
нужди та беззахистности: там навіть
Штовхають його на сю ховзку до
каліка найшов якусь працю, якою рогу в иропасть не лишень самі аме
міг відплатити своїй родині за своє ) риканські умови. В його родині мо
удержаннє. Про його працю, способи жуть случатися події, які часто зде
зарібку, майже кождий крок його моралізують й морального селянижиття рішав відвічний звичай, йому \ па-іміґранта. Він може мати жінку,
рідко приходилося рішити питаннє, здеморалізовану серед американських
як поступити в новім положенню, бо умов, яка рострачує віддані її гроші
з новому положенню він опинювався па пусті витребенки та вигоди для
дуже рідко.
себе самої. Може він самий має на
слуЖиття іміґранта в Америці зовсім хил до келішка. Може йому
інакше від життя селянина в старому читься якесь нещастє, як каліцтво
краю. Наперед іміґрант не попадає на в фабриці. Може він пробував вести
фарму, де життя ще яко-тако по крамницю, а збанкротувавши на ній,
дібне до старокраєвого, але в місто, втратив всяку надію на кращу буде він працює в фабриці або в майні. дучність та став спускатися на дно.
Праця для нього нова. Праця не Бувають навіть такі случаї, що імі
стала; він може втратити її • дуже ґрант тратить надію на поправу своєї
легко. Праця часто трудна, непри- долі через те саме, що в нього ро
зична. Вяже іміґранта з працею не дина за велика. Якаб не була додат
любов до неї, але потреба.
кова причина, вона може нераз виНічого й дивного, що серед таких старчити, щоби друлити хитку лю
умов іміґрант легко деморалізується. дину в пропасть.
Наперед він починає легковажити со
Щож може виратувати перед та
бі постійну працю: мовляв, утратить ким занепадом? Щоби відповісти на
сю роботу, дістане другу. Не дістане, се питяннє, треба знова пригляда
то починає зичити на прожиток, а тися фактам живого життя та слі
позичити в Америці хоч куди лекше, дити, які іміґранти пристосувуються
як на селі в старому краю. Дістане до нових обставин на чужині та до
відтак працю знова, то починає з'ї бувають собі, як се кажуть, успіх.
дати все, що заробить. Жиє з рук На основі фактів автори приходять
до уст. Як музика в пословиці, що } до переконання, що людина, яка жи-
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ла серед селянських умов у старому
краю, не здеморалізується серед аме
риканського життя, коли на місце
старих сільських ідеалів вона прийме
подібні американські. Так як у ста
рому краю селянин хотів бути замостійним господарем ' на великім
ґрунті, гарно обробленім, та бути за
гально поважаним і шанованим гро
мадянином у селі, так і в Америці
економічний успіх добуває собі той,
котрому присвічує подібний маєтко
вий ідеал. Найкраще працюють, най
ліпше ощаджують, найморальнійше
ведуться ті імігранти, перед котрих
очима стоїть такий ідеал.
Звісно, сей ідеал зміняється. Спер
шу іміґрант мріє про те, якби йому
назбирати як найбільше гроша та
купити богато ґрунту в старому
краю. Відтак, навикнувши вже до
життя в Америці, він починає думати
про закупно ґрунту в Америці. Коли
він уже полюбить свою роботу, то
він хоче „авансувати" при своїй ророті, мати її постійно, а тимчасом
набути собі на власність хату та
мати поважну суму в банку. Деколи
йому робота в фабриці подобалася
так, що він бажає собі лишень одно:
остатися на все на тій роботі. Де
коли вона йому менче підходить до
вподоби, і він хотівби покинути робичи в фабриці чи майні, та спра
вити собі крамницю, або механічну
шапу, або отворити якийсь другий
бизнес. Ось люди, які працюють зі
запалом, які ощаджують гроші, які
забезпечують свої родини, які богатіють та розживають.
Та се все ще не відповідає на питанпє: як уратувати селянина-іміґранта перед економічною демораліза
цією? Бож все, що сказано, се тільки,
що сказати, що одні іміґранти мають
економічні ідеали й не деморалізу
ються, а другі їх не мають, і демора

лізуються. Не сказано, звідки іміґрантови взяти сих економічних ідеалів?
Звідки йому набратися сього ба
жання мати свою хату, свою шапу,
ощадности, і так далі?
Певна річ, що кождий селяниніміґрант уже зі старого краю при
ходить з певними ідеалами. Має він
думку про економічний добробут, то
йому буде його лекше тут добити.
Не має, то буде трудно. Однак, як
сказано в горі, американське життє
своєю несталостю може здеморалі
зувати навіть найкращого. Якжеж
йому захоронитися перед тим? До
свід з польською іміграцією показує,
що великий уплив на іміґранта має
його оточеннє. Певна річ, не амери
канське громадянство, бо він до
нього пристати не може, а таки ото
чення його власної нації. Коли він
чопаде в більшу іміґрантську гро
маду власного народа, коли вік бере
участь у релігійному, освітному. пар
тійному, клюбовому, запомоговому,
чи якому небудь другому громад
ському життю, то ся громада своєю
громадською опінією нащепить у
ньому ті економічні ідеали, які його
вратують від економічного занепаду.
В громаді кождий пробує вибитися
чаперед, але вибитися наперед не мо
же людина, яку вважають за бродягу,
жебрака, за невиплатного довжника,
'а піяка. Хто хоче вибитися наперед,
той мусить імпонувати своїй громаді
чпорядкуваним маєтковим життєм.
Чим краще він ведеться економічно,
тим більша певність його успіху в
громаді.
Громада теж має велику заслугу
в ратуванню іміґранта перед занепа
дом через се, що громада забезпечує
його перед тими нещастями, які мо
жуть случитися кождому іміґрантови,
а які часто псують навіть найкра
щого. Лишень громада через запо-
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могову організацію може захоронити
іміґранта перед деморалізацією, яка
готова вкрастися, коли іміґрант ле
жить беззахистний через випадок у
фабриці або коли він занедужав на
тяжку недугу. Лишень громада через
запомогову організацію може забез
печити родину на случай смерти матери або батька. Автори праці про
життя польських селян стверджують,
що запомогова організація сповняє
в іміґраптськім життю далеко важнійшу ролю, якби се могло здаватися
поверховмому обсерваторови. Вона
проникає до самого осередка життя,
вливає в іміґранта певність, що він
переживе навіть найтяжчі переходи
в своїм життю, вона його наповняє
вірою в кращу будучність, а тим са
мим захороняє перед роскладовою
гниллю.
Такі річи говорять учені, Амери
канець і Поляк, про польських селяніміґрантів. Страшні річи там описані
в сьому томі про деморалізацію поль
ських селян в Америці. Українському
громадянинови варта сі річи читати
не на те, щоби тішитися, як страшні
хроби точать тіло найбільшої верстви
ворожого нам народа, але на те, що
би пошукати, чи нема в сьому образку наших ворогів деяких наших вла
сних черт, та щоби найти, чи не
зможемо й ми дечого навчитися про
своє життя з того опису життя наших
ворогів.
Здається, додавати не треба, що
спростереження Томаса й Знанєцького про польських селян дають богато до думання кождому Україн-

цеви. Хоча певно в Поляків не все
так, як в Українців, але богато з їх
життя відноситься, на жаль, і до нас.
Стараються вони ратувати своїх людий перед всяким занепадом, треба
се робити й нам. Шукають вони за
способами зарадити лиху, треба се
робити.й нам. Шукають вони за при
чинами деморалізації, треба се ро
бити й нам. Ратуються вони своїм на
родним життєм, своїм суспільним ру
хом, своїми запомоговими органі
заціями, треба подібне робити й нам.
Нема сумніву, що деморалізація по
ступила серед польської іміграції хоч
куди дальше, як серед Українців, —
Поляки приміром у кримінальній ста
тистиці показують велике число зло
чинців, тоді як Українці дуже мале,
— але й ми не можемо бути такі
дуже певні, що коли наша іміграція
буде така стара, як польська, то се
ред нас не буде чогось подібного.
Щоби захоронити українську імігра
цію перед такою нечестю, яка спала
вже на польське імя в сьому краю,
; свідомим Українцям треба гуртувати
! своїх земляків до громадської праці.
; Всяка суспільна орґянізація поможе
; нам ратувати своїх людий перед моS жливою економічною й другою дем-о| ралізацією. Організуймося в товари
ства всяких родів, а передовсім під
держуймо свою запомогову органі
зацію, бо вона, як ми бачили на сум
нім примірі польської іміграції, най
більше причиняється до задержання
морального здоровля серед людий,
яких доля вирвала з рідної землі та
| закинула на чужий беріг за океаном.
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ДЕ ДОБУВАЮТЬ СРІБЛО?
В 1923 році добуто срібла в:
Мексику вартости
$63,000,000
Злучених Державах
51,000,000
Перу
13,000,000
Канаді
12,000,000
Австралії і Новій Зеляндії
7,000,000
Японії
3,500,000
Німеччині
3,000,000
Чілє
3,000,000
Еспанії
2,500,000
Разом в 10 краях добуто в одному
році срібла вартости $158,000,000, себ
то щодо вартости на половину меньше ніж добуто золота в томусамому
році в 12 краях.

ДЕ ДОБУВАЮТЬ ЗОЛОТО?
В 1923 році добуто золота в:
Полуд. Африці вартости $189,000,000
Злучених Державах
50,000,000
Канаді
25,000,000
Австралії і Новій Зеляндії 18,000,000
Мексику
16,000,000
Індії
8,000,000
Японії
5,000,000
Росії
5,000,000
Перу
2,000,000
1,000,000
Чілє
— о —
Стільки добуває річно золота 12
країв, в яких найбільше золота. Інші
краї добувають теж, але дуже мало.
Наприклад Німеччина добуває річно
золота всього на $100,000, а Еспанія
на $18,000.
З поданих країв Південна Африка.
Канада, Австралія, Нова Зеляндія,
Індія, належать до Великої Британії.
Вони разом добувають річно золота
вартости $240,000,000, сзбто майже 5
разів стільки що Злучені Держави.
Злучені Держави й інші подані висше
краї продукують усього річно золвта
вартости $84,000.000, себто ледви тре
тину того що краї Британської Імперії.
Разом в 12 краях добуто золота в
1923 році вартости $323,000,000.

ВАТИКАНСЬКА ДРУКАРНЯ.
Папська друкарня істнує від 350
літ. Вона все відгравала важну ролю в
історії італійського друкарства. Дру
карня' друкувала твори отців церкви.
В 17. і 18. століттю її значно збільше
но. Величавий будинок, у якому тепер
є друкарня, збудував папа Пій X., він
заосмотрив поодинокі відділи найновійшими машинами. Заведення має
тепер сім лінотайпів і найновійші ма
шини. Часть будинку призначена для
тайної друкарні. Друкується там друки в справі організації церкви і прива
ЧАС.
тних справ а також протоколи церков
Коли в Ню Йорку 12-та година впоних засідань. В сутеринах духовники лудне, в Шикаґо, Ілл., 11-та година пескладають псальми, молитвенники й редполуднем, в Сен Френсиско, Кал.,
пропаґандистичну літературу майже 9-та година рано.
на всіх мовах світа. Ручна зецерня
Одночасно тоді в Лондоні, Бруксепрацює над спеціяльними роботами, лі, Парижі, Мадриді 5-та година вечір;
як прим, францусько-перський слов в Берліні, Римі, Відні, Львові 6-та го
ник, історія музики оксфордського у- дина вечір; в Атенах, Царгороді, Пе
ніверситету. Мусять її тут друкувати, тербурзі і Києві 7-ма година вечір; в
бо ніяка инша друкарня не має старих Бомбаю (Індія) 10.30 вночі.
знаків і нотів. У бібліотеці друкарні є
Рівночасно тоді в Мелборн (Авст
зібране все, що від 15. століття появи ралія) 3-тя година рано, в Йокогамі
лося в ділянці духовної літератури.
СЯпонія) 2-га година досвіта і в Мані
лі (Філіпіни) 1-ша година попівночі.
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ОБЄЛНАННЄ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЇ) В АМЕРИЦІ.
Чи се не гарна проява, коли всі
сини одного і тогосамого народу
стремлять до одної ціли? Чи се не по
ступ, коли вони ідуть до мети спіль
ними силами? Чи се не радість нашо
му серцю, коли бачимо наш нарід обєднаний під одним прапором?
А се хотіли осягнути наші народні
організації, коли закладали перед чо
тирма роками Обєднаннє Українських
Організацій в Америці. Коли будували
для себе одну спільну громадянську
репрезентацію, якій поставили за ціль:
Обороняти державну самостійність
українських земель; зєдинити ті землі
в одноцільну українську народоправну
державу; а кромі того змагати до найвисшого морального і матеріяльного
розвитку Українців у Злучених Держа
вах.
І чи може знайтись людина, яка мо
же закинути щонебудь тій високій ці
ли, що присвічує Обєднанню; яка мо
же не радіти з того, що американські
Українці для сеї ціли обєднались?
А прецінь ще богато між нами та
ких, що не доцінюють ваги того так
великого діла; які ставляться до акції
Обєднання байдуже, або й ворожо. І
не здають собі навіть справи, кому во
ни тим поступованнєм шкодять. Вони
хочуть, щоб американська еміграція
була надалі політично безвиразною;
щоб усякі авантурники мали серед ха
осу та неладу добре поле для своєї ру
їнницької роботи; щоби знищений
рідний край був дорешти позбавлений
ще й тих окрушин, що то спадають зі
стола американських Українців.
Обєднаннє веде свою роботу вже
так солідно, що не можна проти нього
агітувати в той спосіб, що воно роз

трачує народній гріш. Просто неми
слиме вести сю роботу дешевше як її
веде Обєднаннє. Про те може переко
натись кождий, хто читає щомісячні
точні фінансові звіти Обєднання. З
Обєднаннєм можна тепер тільки вкупі
бути.
Воно тішиться в старому краю найвисшим признаннєм. Головна допомо
га з Америки йде до краю через Обєд
наннє. Все те, що іде поза Обєднаннєм,
є мінімальне. Річ ясна, що требаб ті
шитись, якби американські Українці,
особливо ті, що критикують Обєднан
нє і його не підпирають, збирали на
край поза Обєднаннєм хоч тесаме що
Обєднаннє або вдвоє чи втроє біль
ше. Та, на жаль, справа мається інак
ше. Краєві звіти виказують наглядно,
що головна допомога приходить від
Обєднання, а все проче зникаючо ма
ле.
Ідея Обєднання добра і вона пово
лі але твердо вкорінюється в нашому
громадянстві. Можна се заключати по
добровільних жертвах. В першому ро
ці свого істновання зібрало Обєднан
нє на край $12,441.60; в другому $18,320.84, а в третьому $19,679.23. Зна
чить, ми ідемо вперед, хотяй часи важ
кі; хоч у нас розбиттє; хоч велика ча
стина нашого загалу зневірена. Се гар
на проява, яка каже нам леліяти гарні
надії набудуче.
Яку користь має край з Обєднання,
можна пізнати по жертвах, що їх виси
лає Обєднаннє. Не можна їх всіх перечислювати, але подамо тільки деякі
для орієнтації.
За найважнійшу справу вважало
Обєднаннє допомогу Рідній Школі, яка одержала від Обєднання за час йо11
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г і істновання $12,502,65. Се на наші і
краєві відносини велика сума, а зара
зом велика гоміч тій так важній і нам
всім дорогій культурній інституції. На
піддержаннє революційної боротьби
в краю вислало Обєднаннє $4,665.00.
Голодному Селу $2,925.00. $4,000 одержали інваліди, $1,934 сироти,
$2,125 політичні вязні, $1,550 ремісничі
бурси і т. д.
Допомога політичним вязням, себ
то тим, що томляться по ляцьких тюр
мах за се, що обстоюють українську
державність і не погоджуються з поль
ським панованнєм на наших землях,
істнує тільки завдяки акції Обєднання.
Се підчеркує виразно Комітет допо

моги політичним вязням у Львові, та
зазначує, що без жертв американських
Українців, посиланих через Обєднан
нє, не було-б можна подати вязням
ложки теплої страви.
Се наводимо тільки для приміру,
щоб дати в руки аргументи тим нашим
громадянським діячам, що розуміють
ідею Обєднання і для неї працюють.
Хай знають, що їх праця висока, так
як високою є ідея Обєднання. Най
працюють завзято далі для сеї ідеї, яка
ублагороднить нашу душу, принесе
нам самим внутрішнє задоволеннє та
радість, а рідній землі визволеннє.
Л. М.
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поклик
ДО УКРАЇНЦІВ Р0ГА1ЩИНИ,
Дорогі Земляки:—
Читаємо в українських часописях на землі
Вашингтона поклики з ріжних повітів Галиць
кої України. Кличуть: Поможіть побудувати
Народній Дім, читальню, там школу, а там і
церкву. А чи не соромно нам Українцям з Рогатинщини, щоб не зрозуміти народнього довгу-обовязку? Земляки: — Пригадайте собі ча
си передвоєнні, де наш повіт був на першому
місці в народній роботі, а як сього дня?
Третій рік минає, як ми Рочестерці отрима
ли поклик від наших земляків з Рогатина у
справі будови Народнього Дому ім. Тараса
Шевченка. Ми сей поклик помістили в часо
писях українських в Америці, але, на жаль, він
не зробив жадного відгомону.
Дорогі Земляки: — Покажіть, що Ви ще
не забули про Рогатинщину і своєю жертвою
піднесіть і скріпіть духа своїх земляків в їх
тяжкій і нерівній боротьбі. Ми Українці в Рачестер, Н. й., з Рогатинщини, в тій ціли завязали Центральний Комітет і зачали збірки і за
несповна місяць ми вислали $200 до Комітету в
Рогатині, який почав старання о вишуканнє
площі. Колиж площу відповідну вишукали і
купили, зараз нам написали, де та площа і що
куплено від Вайтманів за $2.700.00. Вони там
якимось чином роздобули $2,000.00, а від нас
просили о підмогу и сумі $700.00. Отже ми по
чали збірку в Рачестер і до року вислали
$700.00 на Народній Дім, а також $500.00 на
Рідну Школу. По заплаченню площі рогатипський Комітет прислав нам плян будови На
родного Дому в Рогатині і суму коштів будови.
Дім має коштувати $10,000.00.

Та біда, що наш колись богатий повіт те
пер в руїні. Народ під вагою безмірних подат
ків паде на силах матеріально і культурно.
Часи важкі; чорна хмара закриває овид нашої
Рідної Землиці. Тільки сонце освіти виведе
наш народ на ясний шлях. Важкі часи! Вже і
школа наша стає не наша. Щораз більше вди
рається там ворожий нам дух. Тому важним
нашим заборолом, ратунком нашим се наші
Народні Доми. Вони тепер нашою рідною шко
лою для старших і молодших. Коли наш На
родній Дім в Рогатині поставимо високо, то
й освітно наш народ піднесеться, а за ним пійде і зрозуміннє кооперації, що піднесе наш
народ еокномічно. І не забувайте, що найбіль
ші діла повстають тільки волею і жертвами
всіх. По всякі інші інформації звертайтесь до
Комітету в Рачестер, Н. й., на адресу:
WASYL

LUCYSHYN

104 JOINER STREET,

ROCHESTER, N. Y.

Всякі збірки проситься слати на понизшу
адресу до Комітету в Америці або просто до
Комітету в Рогатині. Висилати гроші на руки
д-ра Семена Гладкого, а листовно проситься
відноситись до інжиніра Романа Грицая.
ЕКЗЕКУТИВА НАРОДНЬОГО ДОМУ:
о. Стефан Городецький, голова; Др. Семен
Гладкий, скарбник; інж. Роман Грицай, секр.
Замітка: Проситься адресувати до одного з
Комітету просто: Рогатин, не подаючи жадної
улиці.
ЗА КОМІТЕТ НАРОД. ДОМУ В РОГАТИНІ,
В РАЧЕСТЕР, Н. й.
Олекса Луців, голова; Григорій Чорний, скарб
ник; Василь Луцишин, секретар, 104 Joiner St.,
Rochester, N. Y.
(Печать).
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АНЕКДОТИ,

НОВІ
У лісі бандит нападає на Жидка {
й під страхом смерти каже йому від
дати гроші. Жидок бачить перед но
сом наведену пістолю й каже:
— Пане бандите! Гроші я вам
віддам але то гроші не мої, а люд
ські. Щоб мені повірили, що ви
справді їх у мене забрали, то будьте
.'•"•.скаві — простріляйте мені каптан!
Бандит прострілює йому каптан.
Жидок тремтить, але знов прохає:
— Будьте ласкаві, ще сюди стріль
те!
Бандит прострілює йому полу.
— І ще сюди!
Бандит прострілює йому другу
полу.
— І ще, будь ласка, сюди'
Бандит прострілює йому ковнір.
— І ще, прошу вас файно, сюди!
— Та в мене вже кулі більше
немає! — кричить сердито бандит.
— Що? Нема кулі? Нема кулі —
нема гроший!
*
Розбійнича банда застукала на
дорозі компанію Жидів. „Руки в го
ру!" командує ватажок. Усі Жиди
стоять з піднесеними до гори рука
ми. Коли тут один Жидок починає
благати:
- - Пане начальнику, дозвольте,
щоб я на хвилинку сягнув рукою до
кишені в камізельці. Тільки на одну
малесеньку хвилинку... Присягаюсь,
що в мене там нема зброї...
Ватажок дає дозвіл.
Жидок дістає з кишені десять долярів і каже до другого Жида:
— Ти, Іцку, я тобі був винен де
сять долярів, отже при свідках тобі
їх віддаю.

— Послухай, — каже учитель до
малого Каценштайна, — ось тобі за
дача: Для якогось інтересу ти потре
буєш 10 тисяч золотих, а маєш тіль
ки б тисяч — що тобі бракує?
— Тільки відваги, пане учителю!
*

ПОДРУЖНЕ.
— Статистикою доведено, що се
ред злочинців є лише третя частина
жонатих, а дві третини є нежонатих.
Чим це пояснюється?
— Дуже просто: люде волять ста
вати злочинцями, ніж женитись.
— Ну, друже, як тобі поводить
відколи ти оженився?
— Досить кумедно. Поки ми були
заручені, я говорив, а моя наречена
слухала. По весіллі вона говорила,
а я слухав. А тепер ми говоримо
обоє рівночасно, а сусіди слухають.
ся,

ПОВЕСІЛЬНА ПОДОРОЖ.
Обоє сидять у потягу.
„Маєш добре місце, моя мила?"
питає молодий.
— „Дуже добре".
— „А мягка під тобою подушка?
— „Як пух".
— „А не дме на тебе?"
— „Ні, любий!"
— „Ну, то поміняймось місцями".
- - Скажіть ласкава пані, чи дуже
змінилось ваше життя, відколи ви
вийшли заміж?
- - Ні, не дуже. Поки я була на
реченою, я до півночі не спала, че
каючи, коли Петрусь відійде. А те
пер я до півночі не сплю, чекаючи,
коли Петрусь прийде.
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— Хочете, ласкава пані, щоб я
проглянув вашого чоловіка рентгеновим промінням?
— Не треба, пане докторе: я вже
й так бачу його наскрізь.

„Жінко! — каже чоловік: — ось
упала зоря, побажай собі чогонебудь
та швиденько, тільки не від мене".

Подружнє життя має два боки —
один добрий, а один лихий. Добрий
— Яка сила горобців у вашій око бік полягає в тім, що жонатий чоло
лиці,— каже приїзний пан до город вік ніколи не буває самітний, а ли
ника:: — чому ви не поставите опу хий — що він ніколи не буває на
дала?
самоті.
— Нема потреби: моя жінка цілий
день тут порається! — простодушно
— Скажи, чоловіче, чи кохав би
відповідає городник.
ти мене, колиб я була від тебе зовсім-зовсім далеко?
--- Перед шлюбом ти все казав, що
— Чим дальше ти від мене будеш,
будеш виконувати найменьше мої ба тим більше я тебе кохати-му.
жання.
— А хіба я збрехав? Скажи, яке
твоє найменьше бажання, і я його
НАШІ ДІТИ.
зараз викопаю.
— Івасю, яка-ж у тебе здорова ґу
ля
на голові! А я й не чула, щоб
—: Ласкава пані! Ви так мені нага
ти плакав.
дуєте мою першу жінку. Чи не хо
— Та я не знав, що ви вдома мамо,
чете ви бути моєю дружиною?
тому
й не плакав.
— Ні, дякую- Ви мені занадто на
*

гадуєте мого чоловіка.
*

Чоловік вертається пізно додому.
Жінка починає його картати. Змо
рений чоловік тимчасом засипляє.
Прокинувшись уранці, він чує, як
жінка каже: ,„Твоя поведінка є по
просту скандалічна". На се чоловік
лагідненько: „Скажи, будь ласка, чи
це ти наново почала, чи говориш ще
від учора?"
*
— Я чув, що вашу дружину спіт
кало нещастя підчас подорожі автом?
— Пусте!
.— Щонебудь ушкоджене?
— Ні, тільки від обох трохи фар
би відскочило.
*

Батько питає свого 8-літного хлоп
чика, як йому подобається його но
вий шкільний учитель.
— Та нічого-собі чоловік, тільки
страшний брехун! — відказує малий.
— Як ти смієш казати таке про
свого вчителя?
— Алеж тату, подумай сам: вчора
він казав, що 7 і 2 буде 9, а сьогодня вже каже, що 5 і 4 буде 9!
На вулиці стоїть хлопець і їсть ме
дівника, а з очей йому рясно течуть
сльози.
— Чого ти плачеш, хлопчику? —
питає його прохожий.
— Бо медівник... стає... все ме-е-еньший!
*
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АМЕРИКАНСЬКЕ.
14-ЛІТІІЯ Гануси приходить до скле
пу й каже, що хоче купити зеркало.
„Що це за молодий пан, що до
— Ручне зеркало? — питає крамар. тебе залицяється?" питає мати доч
— Ні, для лиця.
ку. „Це поет", каже дочка. Мати:
„Поет? Як же ти — донька міліонера
— Наведи мені три докази, що
— дозволяєш собі знатися з таким
земля кругла, — каже учителька до голодранцем?" — Донька: „О, мамо,
малого Гриця.
це поет особливий. Він тільки пише
— Тако це кажуть, мама це кажуть віршовані реклями для свого бізне
і »н це кажете, — відповідає Гриць. су". — Мати: „Так? Ну, то це зовсім
инча річ. Треба його якнебудь запро
Старший пан приходить на полі
сити на обід".
цію:
*
— Хтось украв у моєї дочки фор— - Коли ви нарешті заплатите ра
теїіян. Даю 200 золотих нагороди.
хунок? — питає кравець одного пана.
— Тому, хто його віднайде?
— Ви мені нагадуєте мого малого
— Ні, тому, хто його вкрав.
небожа, - - відповідає пан: — той
точнісінько, як ви, все пристає до
Пан до служниці:
•— А що, пані все ще грає на фор- мене з запитаннями, на які я не можу
відповісти.
іеняні?
*
— Ні, ласкава пані вже втихоми
рились.
ТРУДНА ЕВРОПЕЙСЬКА ОРТОҐРАРІЖНА СМІХОВИНА.
ФІЯ.
•— Як ви сміли розповідачн, що я
Незадовго перед війною до амери
дурень?
канського
державного секретаря Бра— Вибачайте, я не знав, що це та
єна
завитав
радник посольства коємниця.
г
роїсь
європейської
держави. Пере
*
балакавши
про
політичні
справи, аме
— Який процент Жидів серед ко
риканський
державний
муж
несподі
муністів на Україні?
вано
звернувся
до
гостя
з
довіроч— 60 процент!
ним запитаннєм:
—• А решта?
— Скажіть мені, будь ласка, як це
— Жидівки.
ви даєте собі раду з отою трудною
європейською ортоґрафією місцевих
СИЛА РЕКЛЯМИ.
назв? Чому ви, напр., пишете в ЕвАгент, що збирає для часопосів ін- ропі то Будапешт, то Букарешт?"
серати, доводить якомусь упертому
купцеви, яка то сила є в реклямі.
— Ви кажете, що служили у Те„Ось подивіться, - - каже він: — кач
ка несеться тихо, а курка як знесе рещенків, а які ви маєте на це до
яйце, то квохче про це на цілий світ. кази?
Служниця: — Певно маю. Ось вам
А який наслідок? За качиними яй
цями ніхто й не питає, а на курячі срібні ложки та инші річі з їхніми
яйця є величезний попит. Бачите? монограмами.
*
Це робить рекляма!"

— 167 ШОТЛАНДСЬКА КУРАЩЯ.
Лікар прописав одному Шкотови,
щоб він по обіді випивав чарку вискі,
перед сном приймав піґулку. По кіль
кох днях хорий приходить до лікаря
й нарікає, що йому все ще не стало
ліпше. „А чи виконуєте мої припи
си?» — питається лікар. — „Та ба
чите, — каже Шкот, — з тими пігул
ками я трохи відстав, але зате я з
горілкою вже загнався на яких 40
днів наперед".

Гість до слуги: — „Чому я нині
дістав меньшу порцію, ніж учора?"
Слуга: „А де ви вчора сиділи?"
„Біля вікна". — „Ну то справа
ясна. До вікна ми разураз даємо біль
ші порції задля реклями, щоб про
хожі бачили".
Алеж я тобі заборонила балаnaH0Mt
Та ми-ж, мамо, й не балакаємо,
а тільки цілуємось.

| кати

*

з тим молодим

*

ХОЧ ТАК — ХОЧ ТАК.
Адвокат до банкового урядника:
Господар їдальні йде з синком на | ;;Передтим, як переберу вашу обопрохід. Дорогу їм перебігає якесь р0ну, я мушу знати, чи ви дійсно
сіре звірятко. „Тату, що це — заяць обікрали банк". — „Що-ж ви собі дучи кіт?" — „Залежить від того, як м а є т Є ) — відповідає урядник, — койого приготовлять в кухні".
либ я його не обікрав, то мав би
змогу наняти такого дорогого адво
— Скільки молока дає ваша ко- ката, як ви?"
роза денно?
— Вісім літрів.
— Як далеко до коршми?
_ А скільки ви з того продаєте?
— Близше як з коршми!
— Десять "літрів.
1,ши,іПі.нни.и.Пннп..нии!Нииніппііініі.н..пн1ш.іітпніінинпіяііипіНиіннпіі.£і

шіинмі.ішмпііішшіі.ншшштн.шштіінш.11
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ЯК НАЙМИТ ЛОВИВ МИШИ.
J
НА БИКИ.
•
J
Багато літ тому один дідич дав
Один господар мав наймита, я- н а в е с Н у мужикови два воли на викий, як поснідав, усе десь зникав. Ро- п а с Ц О Л О В І К н е мав що їсти в літі,
бив' це вже нераз. Але раз таки го- gg HB о д н о г о ВОла й зїв його. В осени
сподар пійшов глянути, де то поді- Повів селянин лише одного вола до
вається парубок. Нарешті найшов Пана. Як пан побачив мужика, скрикйого на підрі в стайні на сіні. Най- к у в д о н ь о г о : ; д и бику, а де друмит зірвався зараз на всі чотири, г и й ? »
щоби не було пізнати, що спав.
— Другий? Таж тут є оба: ось
Господар спитав його, що тут т о и 0ДИН) а я другий — таж пан самі
робить. Відповів: Ловлю миші. Го- т а к ска3 али!
гюлао- Скількиж ти зловив мишей.
П а р у б о к : Коли зловлю цю, н<± і ,w
8
Ой видиться, що хмариться,
яку я зачаївся і ще одну, то матиму > ц
Дощик покрапає,
дві миші!
*2
Ой видиться, що зукоса
Господар нагнав парубка назад | §§
і
Мила поглядає;
до роботи.
|Ц
—
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Liberty State Bank
AND

Trust Company
WILKES-BARRE, PA.
ОДИН З НАЙСИЛЬНІЙШИХ БАНКІВ
В ОКРУЗІ ЛУЗЕРН.
Не держіть Ваших тяжко запрацьованих гроший в дома,
але зложіть їх сейчас до доброго банку.
•o*o*o*o*o*o*o«o«o*o«o«u*o«o*c*c*o*o«o*c»o*o«o«o*o*oao»o*o*o«ow
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Ми принимаємо ощадности починаючи від одного доляра
і висше і платимо від них 3% процент. Віддалені люди можуть
посилати свої ощадности до нашого банку через почту на
свою вкладничу книжочку.
і

ЗАСИЛАЄМО ГРОШІ

ідо всіх частий світа скоро, де;|шево і безпечно під повною
і; гарантією.
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ЗАГРАНИЧНИЙ ВІДДІЛ
полагоджує всі старокраєві \:
справні виготовлюе повномочія та контракти.

ПРОДАЄМО ШИФКАРТИ
на всі лінії і даємо всі потрібні
інформації як можна спровади
ти родину до Америки.

ДОВІРОЧНИЙ ВІДДІЛ
і: (Трост Департмент) може в ча-;;
сі Вашої потреби послужити;;
; Вам як дорадник або адміні- :
;;стратор.

ПЕВНИЙ І СКОРИЙ ЗРІСТ СЕГО БАНКУ Є НАЙЛІПШИМ
ДОКАЗОМ ДІЙСНОСТИ, ЧЕСНОЇ І СВІДОМОЇ ОБСЛУГИ.
ТОМУ:
Коли хочете свої ощадности вложити до безпечного банку,
або післати гроші до старого краю, або коли хочете купити
шифкарту, або полагодити якусь справу в старім краю, або
маєте якусь банкову справу до полагодження,
Голосіться або пишіть на понизшу адресу:
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LIBERTY STATE BANK and TRUST COMPANY
23 NORTH MAIN STREET,

WILKES-BARRE, PA.

W0*O*Q*0«O*O*O*O«O*0*0*0«OfCW0*C»^
ю»с*о*с*с*с»с»с*с»с»о«о»о»счю»о»о»о#о*с*с*о»о»^

ss

є

=

^\

АИІНЕ ДЛЯ ГРАЮЧИ]
ПРЕДСТАВЛЕННЯ.
Маю на складі всякого рода КОСТЮМИ
до аматорських представлень. Також укра
їнські народні строї на концерти і народні
виступи, як також всі потрібні приряди
до характеризований, як перуки, вуси, бо
роди, фарбки, мастикс і т. п.
Замовлення на костюми до представлень нале
жить присилати на три тижні перед представленнєм,
подаючи точний спис граючих осіб, на адресу:

М. Е. UHORCHAK

216 Washington. St..
JERSEV СІТУ. N. J.

^

J

(Г

^

Г. Дідоха
Фотоґрафіст
Виробляю фотографії всякої ве
личини і кольорую, також зі старих
фотографій відробляю і побільшую.
Портрети, наполовину олійові, руч
на робота, артистичне викінченнє.
Рівнож фотографую Товариства і
фамілії. На замовленнє готов при
їхати в околици як Ню Йорк, Джерзи Ситі, Бейон, Елізабет і другі.

Н. D I D O C H A
132 F E R R Y ST. 3
NEWARK, N. J .
Phone: Market 8986.
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ПРИВІТ ВІД

O'BRIEN SrTARTALSKY
•є
•о

адвокати Українського Народного Союза
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1 EXCHANGE PLACE
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JERSEY CITY, N. J.
Telephone Montgomery S350.

Й
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ПАНОВЕ СЕКРЕТАРІ І УРЯДНИКИ ТОВАРИСТВ І БРАТСТВ!
ВАМ ВІДОМО, ЩО НАША ФІРМА ВИРОБЛЯЄ ВСЯКІ РІЧИ БЕЗ
ЯКИХ ВАШІ БРАТСТВА ЧИ ТОВАРИСТВА НЕ МОЖУТЬ ОБІЙТИСЬ.
Коли Ваше Братство чи Товариство потребує
народного або американського прапора, цер
ковних хоругов, лент, відзнак, шапок або инших річий, то зверніться до нас з замовленнем.
Ми є самі фабрикантами і тому у нас дістанете
добру роботу, а матеріял ліпший і в дешевшій
ціні як деинде.
ЦІНИ НАШИХ ПРАПОРІВ:
Американський прапор:
2x3 стіп
3x5 стіп
4x6 стіп
5x7 стіп
$2.50
$4.00
$5.00
$7.00
Український прапор з гербом на обі сторони:
2x3 стіп
3x5 стіп
4x6 стіп
5x7 стіп
$3.25
$6.00
$7.00
$10.00
Кожде Товариство чи Братство потребує все до публичних висту
пів, як паради, пікніки і прогульки, виступити з своїми прапорами, від
знаками і лентами та в шапках. — Просимо щиро всіх Українців уда
ватись до нас з повним довірем, бо ми ручимо за тревалість і красу
замовлених у нас річий. Ми уділимо Вам всяких інформацій і вишле
мо Вам сейчас наш катальоґ з взірцями і подамо Вам докладну ціну.
Не відкладайте але пишіть на адресу:

EAGLE REGALIA COMPANY
115 N A S S A U S T R E E T .

NEW YORK. N. У.

І

|

1 The First National Bank 1
і

|

of Jersey City, N. J.

1

Є ЩАДНИЦЕЮ

І

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.

1

ВСІХ ЧЛЕНІВ ЗАПРОШУЄМО УМІЩУВАТИ СВОЇ
ОЩАДНОСТИ В СІМ БАНКУ.
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ГРОШІ УМІЩЕНІ ПЕРЕД 5-тим КОЖДОГО МІСЯЦЯ
ЗДОБУДУТЬ ПРОЦЕНТ ВІД 1-го ТОГО МІСЯЦЯ У ВИСОТІ
4% РІЧНО. ПРОЦЕНТ ВІД ПРОЦЕНТУ ОБЧИСЛЯЄТЬСЯ
ПІВРІЧНО.
ОГНЕТРЕВАЛІ ДЕПОЗИТОВІ СКРИПКИ.
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СТЕФАН ЄВУСЯНІ СИНИ
В РАЗІ НЕЩАСЛИВОГО ВИПАДКУ ПРОСИМО УДАВАТИСЬ
ДО НАШОГО ПІДПРИЄМСТВА З ПОВНИМ ДОВІРЄМ. МИ
ОБСЛУЖИМО ВАС ЧЕСНО І СОВІСНО. ТАКОЖ ДОСТАВ
ЛЯЄМО АВТОМОБІЛІ НА ВЕСІЛЛЯ, ХРЕСТИНИ І ВСЯКІ
ИНШІ ОКАЗІЇ.
УДАВАЙТЕСЬ ДО СВОЇХ А НЕ ДО ЧУЖИХ.
—

—

77 MORRIS STREET,
JERSEY CITY, N. J.

НАША АДРЕСА:

— _ . « _

ВИНИН 4 5
й^ДИ^рД^ДІІ

Telephone: Montgomery 1 7 4 5 . ^ggyjr at .m»

• - = ^ УЗЯВ?/

ФІЛІЯ: 167 3rd STREET,

i

PROSPECT

AVENUE,

BAYONNE, N. J.
Telephone: Bayonne 5 4 0

PASSAIC, N. J.
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ДНЕСЬ молода жінка сидить в
кухни виглядаючи на пів мер
тва. Терпить біль голови, по
збавлена всякої енергії. Відтак
постановила вживати Трінера
Гірке Вино — і

СЛІДУЮЧОГО ДНЯ її вигляд
змінився цілковито. Вона спі
ває, смієся, вся нервовість зник
ла. Трінера Гірке Вино поділало мов чудо.

Трінера Гірке Вино се середник, якого потребуєте коли терпите
на лихий апетит, нестравність, затвердженнє, часті болі голови, неспо
кійні ночи, незносиму нервовість, брак енергії, — воно вичистить Ваш
жолудок і кишки, поможе травленню, відживить Ваші нерви, побудить
Ваші нирки і утробу до ліпшого ділання і в сей спосіб будете чутися
цілком иншою особою.
Тут нема нічого загадочного про його наслідки. Складники каскара саграда і друге знамените прочищуюче зілля, коріння і кора та старе
каліфорнійське вино, найменьше трирічне, створило Трінера Гірке Вино
сим сполягаючим легким чистителем і незрівнаним жолудковим тоніком.
За час 35 літ воно тішиться незрівнаною популярністю в тисячах і тися
чах українських домах в Злуч. Державах і Канаді. Коли Ваш сусід аптикар або спродавця лікарств не може обслужити Вас , пишіть до

I
8

Joseph Triner Company
1333=45 South AsLland Avenue,

і

Chicago, HI.

Попробуйте також: Трінера Лінімент на ревматизм, невральґію,
ломбаґо, г.ухленину і знеможені мускули, Трінера Лаг,одитель Кашлю на її
перехолодження, Трінера Порошки на біль голови, Трінера Кроплі на
біль зубів, Трінера Зубний Крем, Трінера Мило до голення, Трінера Лікарство на нагніти, Трінера Лікарство на хробаки у дітий, Трінера Поро
шок ДЛЯ СТарШИХ І ДІТИЙ (Talcum Powder), Трінера ШаМПу, КОТрЄ надає
волосю красу і полиск і т. д. Для хати і огородів: Трінера Порошок на
какрочі, вбиває гидь в ліжках, мурашки і какрочі, Трінера Флі-Ґез, ко
трий вбиває мухи і москіти. Трінера Приятель Огороду, котрий нищить
хробаки і комахи в огородах.

ГРИГОРІЙ

КУНАШ
НОТАР

ПУБЛИЧНИЙ

АГЕНЦІЯ КАРТ КОРАБЕЛЬНИХ
ПРОДАЮ ШИФКАРТИ ДО КРАЮ
НА НАЙЛУЧШІ КОРАБЛІ.
Заопікуюся особисто моїми
пасажирами від самого їх
приїзду до Ню Йорку аж до
відходу корабля. Ся поміч є
добре знана тисячам наших
Родимців.

ш

ПЕРЕСИЛАЮ ГРОШІ
котрі виплачується американськими долярами на остатній
почті. Пересилку г влагоджую скоро і по низькій ціні.

ОПОРЯДЖУЮ ДОКУМЕНТИ
як: Контракти Купна і Продажи, повновласти, котрі є правосильні в краю. Виробляю цертифікати, дяючі право не горожанам американським поїхати до краю на оден рік і поверну
тися до Америки без жадних трудностий. Вишукую день при
їзду і назви шифів, для тих, котрі би хотіли знати, коли приї
хали до Америки. По інформації пишіть до мого бюра, заложеного і провадженого 15 літ під тим самим адресом:

G, KUNASHEVSKY
*---«•.

179 EAST 3RD STREET,
NEW YORK, N. ї ,
TELEPHONE: S961 DRY DOCK.
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Всі роди банковости переводиться в нашій інституції, ко•
5
тра яко національний банк стоїть під контролею уряду.
2
X
Ми удержуємо добре заосмотрении відділ заграничної
J
J
виміни, до котрого долучено агенцію для продажи корабель2
них
карт.
2
2
а
Радо витаємо конта торговельні та домашні. Щадничі
2
•
конта заробляють 4 проценти на рік.
%

ІІ

а

UNION
TRUST
— and —

і Hudson County National Bank
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НАЙСТАРШИЙ І НАЙБІЛЬШИЙ НАРОДНИЙ БАНК
В ГУДСОН КАВНТІ.
Головний офіс:

2

a

Montgomery & Washington Streets, Jersey City, N. J.
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Офіс в Бейоні
Jackson Avenue офіс
•
Broadway & 23rd Street,
Jackson & Kearney Avenues.
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ELIZABETHPORT BANKING COMPANY !
100 FIRST STREET
ELIZABETH, N. J.
#gp
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МАЄТОК

6,500,000. =§g&

ОПІКУНЧИЙ ДЕПАРТМЕНТ.
ДЕПАРТМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕХОВУ ЦІННИХ РІЧИЙ.
КОМЕРЦІЙНИЙ ДЕПАРТМЕНТ.
СПЕЦІЯЛЬНИЙ ДЕПАРТМЕНТ ПЛАТИТЬ 4%оОтворено денно від год. 9 рано до 3 пополудни.
В суботу від 9. до 12. в полудни.
В понеділки вечером від 6.30 до 8.30.
Charles І>. Doctor, President
R. J. McCulIoch, Vice President

Т. A. Simons, Cashier
A. C. Husbands, Asst. Cashier
and Trust Officer.
C. H. Morton, Asst. Cashier.
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ЧИ ВИ МОЖЕТЕ СОБІ НА СЕ ПОЗВОЛИТИ ?
Уділи й бонди, які вагаються в ціні, се поле для богачів.
Для тих, що можуть собі позволити на шгекуляцію. Вони не
надаються на інвестованнє ощадностий пересічного ощаджу
ючого чоловіка.
Сі люди повинні шукати собі безпечних вартісних паперів,
які не вагаються в ціні, а дають добрий прихід. В той спосіб
вони уникнуть небезпеки втрати.
НАШІ

ГАРАНТОВАНІ МОРҐЕДЖОВІ БЗНДИ
МАЮТЬ ВСІ ПРИЗНАКИ НАЙІДЕАЛЬНІЙШОГО СРЕДСТВА
ІНВЕСТОВАННЯ.
ВОНИ Є ПЕВНІ, БО ЇХ ГАРАНТУЮТЬ СПОРНО ПЕРШІ МОРҐЕДЖІ НА ҐРУНТАХ, НАДАЮЧИХСЯ НА БУДОВУ; ЇХ ГА
РАНТУЄ ВЕСЬ МАЄТОК СЬОГО БАНКУ ТА СТРОГА КОНТРОЛЯ БАНКОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ СТЕЙТУ НЮ ДЖЕРЗІ.
ВОНИ ПРИНОСЯТЬ 51/2% ПРОЦЕНТУ ПРИХОДУ.
Знаючи добре, що ми, яко банк, відповідаємо за кожде
своє слово, ми кажемо громадяньству: „В цілому світі нема
кращого й безпечнійшого інвестовання понад се."
Сі бонди видані в сумах по $100, $500 та $1,000.
Пишіть по нашу книжочку.

ELIZABETH TRUST
COMPANY
КАПІТАЛ, НАДВИЖКА І НЕРОЗДІЛЕНІ ПРИХО
ДИ СЬОГО БАНКУ ВИНОСЯТЬ
$ 800,000.00
ВСІ АКТИВИ

6,000,000.00

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ТАЙТЕЛ НА ҐРУНТ.
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NATIONAL STATE BANK

І
І

МАЄТКОВИЙ СТАН З ДНЕМ ЗО. ЧЕРВНЯ 1925 Р.
АКТИВА.
Позички
$6,865,898.04
Юнайтет Стейтс Бонди
827,400.00
Инші вартісні папери
3,067,352.32
Готівка на руках і в банках
1,516,504.00
Банковий дім
275,000.00

1
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OF ELIZABETH

$12,552,154.36
ЗОБОВЯЗАННЯ:
Капітал
$700,000.00
Надвишка
700,000.00
Нерозділені зиски
302,239.25 $1,702,239.25
Оборот
143,900.00
Депозити
10,706,015.11
$12,552,154.36
Julian Н. Kean, President
W. Н. Wetton, Ass't Cashier
John Kean, Vice-President
F. de G. Saphar, Ass't Cashier
John F. Newcomb, Cashier
J. H.George, Ass't Cashier
Miller C. Earl, Trust Officer
ssssssssssssssssssssssss^ssssssssss^ssss^ssssssssss^sssssssssssssssssssssssss^
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The Mutual Savings Fund Harmonia

1

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth Avenue, Union Square & First Avenue

є ідеальною інституцією ощадностий для наших людий. Туть вони мо$ жуть складати свої ощадности в більших або меньших сумах а коли
Щ суть в змозі купити свою власну хату, Гармонія поможе і позичить їм
гроші на морґеч, який можуть сплачувати малими ратами після їх можности. Поспитайте людий які роблять з нами інтереси українського чи
|
иншого славянського походження а їх слова признання для Гармонії
р напевно спонукають Вас вступити до нашої інституції. Ми в сім інтересі
§| вже від 1851 року, маємо 23,000 вдоволених членів, дістаючих регулярно
§| проценти і дівіденди від своїх вкладок. Ніхто ще не стратив цента в сій
•І інституції. Приходіть до нашого офісу і поговоріть з нами про Ваші
•о

_

Щ інтереси, ми охочо порадимо Вас.
І
Маєток $19,863,141.15. Надвишка $761,537.04.
|
ПЛАТИМО 4і/2% ВІД ДЕПОЗИТІВ.
•о

й

Geo Н. Neubeck, President.

Emill Schumann, Secretary.
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ДЕПОЗИТАРІ СЬОГО ДОМАШНЬОГО БАНКУ.
Чи се люди маючі, чи менче заможні, находять
повне вдоволеннє не лишень у неоспоримім безпеченьстві та вдоволяючій службі, яку дає ся інститу
ція, але й в признанню, якого вони дізнають в своїх
фінансових відносинах завдяки тому, що вони ма
ють зносини з нашим банком.

LINDEN NATIONAL BANK
LINDEN, N. J.
л~
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Union County Trust Company
Broad & West Grand Sts.,

Elizabeth, N. J.

МАЄТОК ПОНАД $12,000,000.
Поручае свою комплєтну банкову обслугу
Комерційний Департамент: Депозити на чекове конто, уділяє 2% на
вкладах остаючих в банку на $1000 і більше.
Спеціяльний Департамент: Платить 4 процент річно на ощадпостевих
вкладках.
Трост (опікунчий) Департамент: В справах маєткових ми є Екзекутори,
Тростіси, Адміністратори, Опікуни і Правні заступники.
Департамент для перехову цінних річий, як: бонди, цертифікати уділо
ві, гроші і дорогоцінности всякого рода, в безпечних огнетревалих
касах. Поодинокі сховки по $5.00 і висше за рік ужиття.
Стережені озброєною сторожею в день і в ночи.
Будете вповні свобідні, коли отворите свої конта депозитові на
ощадність і чеки, яких сторожем буде сей банк.

UNION COUNTY TRUST COMPANY
C. McK. WHITTEMORE, President
^3=

J

12

О»О*0*0вО*О»С*0*С*С*0»ОвС*0в0»0*0вС*С*ив0»0«СГ^«0«:,«С«С»Л»:;«С»Є»С»0*О#0
•G#C*C»C*Q*0«0#0#0*0#0#0#C»G»0»0»0«0*G»0*0*C»C*e#C«C«C»C»C»e»0»^

ПРИВІТ ВІД
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Frank J. Pfaff
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207

BROAD STREET,

І
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ELIZABETH, N. J.
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УСЛУГА ЧЕСНА І СОВІСНА

1

1
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ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО ГРОШІ ПОДВОЮЮТЬСЯ В
23 РОКАХ ПО 3%
20 РОКАХ ПО ЗУ2%
17 РОКАХ ПО 4%
15 РОКАХ ПО 4У 2 %.
МИ ПЛАТИМО 4«/2% ВІД МІСЯЧНИХ ОЩАДНОСТИИ.
ОДИНОКА ІНСТИТУЦІЯ ОЩАДНОСТИ В UNION COUNTY,
ЩО РОБИТЬ СЕ.
ДАЙТЕ НАМ НАГОДУ ПОМОЧИ ВАМ.

Germania Mutual Savings Association
817 ELIZABETH AVENUE,

ELIZABETH, N. J.

£

|
|
|
|
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СПІЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ ВЛАСНІСТЬ 2250 ЧЛЕНІВ.
АКТИВА ПОНАД $1,283,666.
ОТВОРЕНО ДЕННО ВІД 9. РАНО ДО З ПОПОЛУДНИ.
СУБОТИ ВІД 9. ДО 12. В ПОЛУДНИ.
ВІВТІРКИ ВЕЧЕРОМ ВІД 7. ДО 9.

L. J. GRAUER, Agent
S3
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AUTOMOBILE INSURANCE
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Асекуруйте свої автомобілі і троки, ціни низькі, справи
полагоджується сейчас.

|
І

PEOPLES TRUST COMPANY BLDG.

І

SHAMOKIN, PENNA.
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LEVI KORBICH
•о

JOHN KOTANCHIK
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Korbich & Co.
КОНТРАКТОРИ І БУДІВНИЧІ

•о

й

На жаданнє охотно полаємо ціну.

й

*

2 South Vine Street,
Shamokin, Pa.
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PAUL J . LUCAS
830 E.Rice St.,

830 E. Rice St.,

Shamokin, Pa.

Shamokin. Pa.

ДОСТАВЛЯЄ НА ПОХОРОНИ ГАРНІ КАРАВАНИ, КЕРИ4ІІ АВТОМОБІЛІ.
ДО ВСЯКИХ О Ш І Й ЯК ВЕСІЛЯ, ХРЕСТИНИ І ДРУГІ
МАЄ ВСЕ ГОТОВІ ПІДВОДИ.

ПРИНИМАЮ РОБОТИ
І ПОЗАМІСЦЕВІ.

ALEXANDER

M. HALKOWICZ

Ціни на огрівальні роботи
подаю охотно.

ПЛЬОМБЕР І ОГРІВАЛЬНИЙ
KOHTPAKTOP.
НАПРАВЛЯЮ ВСЯКОГО POДА ПЄЦИ ДО ОГРІВАННЯ
І ВАРЕННЯ.
і <"###**#**.

1 0 8 - 1 1 0 GIRARD AVE.,
ATLAS, MOUNT GARMEL, PA.
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Michael N. Halkowicz
Карти Корабельні
ТОЧНА ПЕРЕСИЛКА ГРОШИЙ ДО ВСІХ ЧАСТИЙ
СВІТА.

Atlas, Penna.
^^^>#S#S#>#S#V#-#N»^»^^S#S*^#^>#V»^^^»>^^^N»^*S*S*S*S^4*S*S*'

KRISPY KROST, ХЛІБА

MERCHANTS
BAKING COMPANY

ШАМОКИНСЬКИЙ ПРОДУКТ

ПЕКАРІ

SHAM0KIN, РА.

І ^#S#^*^*^#^#^#^*^#^r^^*^^^#^#^#^#^^*•#*^r*•#^^*s*^*s*s*i*^*^*N*,

ПЕРША УКРАЇНСЬКА
КАНЦЕЛЯРІЯ НОТАРІЯЛЬНА
і
*

і

І ЗНАМЕНИТИХ КЕКСІВ

В BUFFALO, N. Y.
ПЕРЕСИЛАЄ ГРОШІ В ДОЛЯРАХ.
ПРОДАЄ ШИФКАРТИ ПО ЦІНАХ
КОМПНІЧНИХ.
РИРАБЛЯЄ ПАШПОРТИ, АФІДЕВІТИ,
ПОВНОМОЧІЯ І ІН. ДОКУМЕНТИ.
АСЕКУРУЄ ВСЕ, ЩО ВХОДИТЬ В
ОБСЯГ АСЕКУРАЦІЇ.
L. К А С Z О R,
Real-Estate and Insurance Broker
Notary Public,
879 CLINTON ST., BUFFALO, N. Y.

ВСЮДА ПРОДАЄТЬСЯ.

]

ПЕРШОРЯДНОЇ ЯКОСТИ

ПЕРА

ФОНТАНОВІ

можете купити в Книгарни „Свободи".
Перо гарантоване, 14-каратове золото.
При наповнюванню чорнилом не по
трібно уживати жадної помпки, бо вистарчить піднести ніхтем кляпку, умі
щену з боку, занурити перо в чорнилі,
а воно само наповниться. Ціна того
пера з пересилкою $2.75. — Пишіть на
адресу:
" S V O B O D А"
83 Grand Street,
Jersey City, N. J.

1
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PEOPLES TRUST COMPANY OF SHAMOKIN
Shamokin, Pennsylvania
КАПІТАЛ ОСНОВАНИЙ
НАДВИЖКА
НЕРОЗДІЛЕНІ ЗИСКИ

$125,000.00
165,000.00
45,000.00

НОВООТВОРЕНИЙ БАНК ДНЯ 5-го ЛИПНЯ 1921.
ALBERT LLOYD, President,
JOHN NOVACK, Vice President,

::

C. S. HENDERSON, Treasurer,
MICHAEL SIMMONDS, Ass't Treasurer

JOHN KOPYSCIANSKI
АДВОКАТ
ОДИНОКА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКО-СЛОВЕНСЬКА ФІРМА
АДВОКАТСЬКА В МІСТІ ШАМОКІН.
ЗАЙМАЄСЬ СПРАВАМИ ГІПОТЕЧНИМИ, РЕАЛЬНОСТИ І АСЕКУРАЦІЄЮ ВІД ОГНЮ
ДО ВСІХ ЕВРОПЕЙСЬКИХ СПРАВ ЗАТРУДНЯЄМО ЕВРОПЕЙСЬКОГО АДВОКАТА.

L

Independence St.*

Shamokin* Pa.

ОФІС В PEOPLES BANK BUILDING.
>##########################*########4#################*^########^^

THE MARKET STREET NATIONAL BANK
SHAMOKIN, PA.
Щадниця правительства Злучених Держав і стейту Пенсильвенія.
ВПЛАЧЕНИЙ КАПІТАЛ
НАДВИЖКА І ЗИСКИ
ДЕПОЗИТИ

$ 125,000.00
750,000.00
2,200,000.00

ПЛАТИТЬ 3% ВІД ЧАСОВИХ ДЕПОЗИТІВ.
W. Н. UNGER, President,

J. A. WERT, Vice President,

r^^#^r*#sr^^^l^##s#^#*^^#^^*S#^^#s#^#^^^#sr#^#>#S^#s#^*^*^#»•

Марко Сметана
—

має —

Ґросерню і Бучерню

W. M. TIER, Cashier.

«#S#^^^sr*s#4r^*^*^sr*4#*^*s#sr*^^/^***^#^^#S#^#^#^ *

JOHN

AMBICKI

У ВЛАСНІМ ДОМІ

І

905. W. ARCH ST.,

S. PEARL ST.,

SHAMOKIN, PENNA.

SHAMOKIN, PENNA.
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N. Yankovig

88
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БУЧЕРНЯ, ҐРОСЕРНЯ і т. п. ТОВАРИ 1
ДВА ШТОРИ:

714 CHESTNUT STREET
KULPMONT, PA,
>f0e0*~e,^#C#"*r*0#O»0#C#O»O*C*O#O#0eO*0*0*0*0*;)»:.,#O»0»r-#OeoeO*Of
ю*о»о#о»с»сви*с»о»о»о»и»о*ово»о*с»с»с»о»о»о»о*ово*^

І

101 SHAMOKIN STREET
SHAMOKIN, PA.
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d

F. Lendin an Son

ШАМОКИНСЬКИЙ НАЙДЕШЕВШИЙ ШТОР.
Ми продаємо найліпшої якости товар по низьких цінах. „Задо- Ц
волити покупця"єсть наше мотто.Прийдіть раз, то прийдете другий раз. р
— Шиттє убрань єсть наша спеціяльність.
88
88

Shamokin, Pa.

88
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A. J, GLAZIK
•58

a
•88.

LOCAL PHONE.

BELL PHONE.

ПОГРЕБНИХ! БАЛЬСАМАТОР
926 EAST RACE STREET
SHAMOKIN, PA.
0 0#0#0 3eoec#
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SHARSHON'S
CIGAR STORE, CANDY AND PCOl
P. A. SHARSHON, Proprietor

micles.

524 EAST PINE STREET
SHAMOKIN, PA.
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UKRAINIAN HOME ASSOCIATION
SHAMOKIN, PA.
МАЄ ШТОР В СВОЇМ ДОМІ І ФІЛІЮ НА EXCELSIOR, PA.
Урядники будинків і шторів: Урядники будинку: Із. Вишовський, пр.; А. Шаршонь, кас.
Штором в Шамокін: Д. Кулянда. Завідатель на Екселсіор: Іван Мерена.

БУЧЕРНІ І Ґ Р О С Е Р Н І
4GBOTH, ЧЕРЕВИКИ І ПОЛОТНО.
ПРОДАЄМО ТОВАРИ ПО ЦІНАХ УМІРКОВАНИХ.

The National Bank
of Shamokin, Penna.
ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ БАНКІВ
В НОРТУМБЕРЛЕНД ПОВІТІ.
EDWARD BRENNAN, Vice Pres.,
FRANK A. GABLE, Ass't Cashier,

A. D. ROBERTSON, Pres.,
GEO. С. GRAEBER, Cashier,

A K T И В A:

КАПІТАЛ І НАДВИШКА $400,000.00.
ВЛОЖЕНИЙ КАПІТАЛ
$ 200,000.00
652,511.73
НАДВИЖКА І ЗИСКИ
ДОДАТКОВІ ЗОБОВЯЗАННЯ
200,000.00
ДЕПОЗИТІВ ПОНАД
3,850,000.00

Е

ПЛАТИТЬ 3% ВІД ЧАСОВИХ ДЕПОЗИТІВ.
ВЛОЖЕНИЙ В СІМ БАНКУ ГРІШ Є ПЕВНИЙ.

штшґіїттжтттттттшїтжж?шштж?шшшш
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Pachuta's щ § Pharmacy
48 W. 3rd Street

Mt. Carmel, Pa.

Одинока Українська Аптика в Нортгоіборленд Конт.

THEO. WOYTOVIGZ

T. DEMSKO

ГОТЕЛЬ

T. ДЕМЧКО

БУЧЕРНЯ, ҐР0СЕРНЯ
I. T. П. ТОВАРИ
ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТАВЛЯЄ
ДО ХАТ.

ЦИГАРА, ЦИҐАРЕТКИ
І ЛЕГКІ НАПИТКИ.

5ТН & MULBERRY STREETS

471 MAIN ST., RANSHAW, PA.
C\*t****#**<#**|#'*^#,#*'**r*****#**<##*****s#^#*

R, H O D G E
БАРБЕР

ГОТЕЛЬ
ПОКОЇ ДО ВИНАЙМУ НА ДНІ
АБО ТИЖНІ.

\

SHAMOKIN ST„ SHAMOKIN, PA.

Стриженнє волося женщин
і спеціяльне опалюваннє волося

611 N. SHAMOKIN STREET
SHAMOKIN, PA.

COMPLEMENTS
OF THE

HIGH BALL HOTEL
ALEX. CHOKER, Prop.

619 E. INDEPENDENCE ST.
-**^^r^#s#^^N#s#s#s#^^sr^^^r^^#^^#^*^r^#s#~#^*^^#s#S>

МАЛЮЄ І ПАПЕРУЄ ХАТИ.
ОДИНОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МАЛЯР.

SHAMOKIN ST., SHAMOKIN, PA.
*s#s#**s#s#*t#s*#<#**<#*>**ss r * * s r * ^ t # * * # s # * * * * * # i * # * t « ^
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JOE KORBICZ
ШТОР З ЦИГАРАМИ,
ЦИҐАРЕТКАМИ,

REITZ BROTHERS
COR. CLAY & FRANKLIN STS.

І ЛЕГКИМИ НАПИТКАМИ.

SHAMOKIN, PA.
КОНТРАКТОРИІ БУДІВНИЧІ

436 WEBSTER STREET
RANSHAW, PA.

Будують доми і продають
всякого рода дерево і
матеріял будівельний.

тютюном

•######^#############^########>####^##^#^#ч

БОНДИ ПОРУКИ

РЕАЛЬНІСТЬ

|

PETER BARR & SONS

FRANK В. FISLER
Room 1, THOMAS BUILDING

АСЕКУРОВАННЄ НА ЖИТТЄ
І ВІД ОГНЮ.
АСЕКУРОВАННЄ АВТОМОБІЛІВ

і

SHAM0KIN, РА.
BOTH PHONES

THEODORE F. WORHACZ

SHOOP-BURD & CO.

ГУРТОВИЙ СКЛАД

АСЕКУРАТОРИ

ВСЯКОГО РОДА ПИВА.

8 SOUTH MARKET STREET

FRANKLIN & SPURZHEIM STREETS,

SHAMOKIN, PA.

SHAMOKIN, PA.
^^r**^*^#^*****^***^*#^rsr**^*«^*«^#^#^#*^#^r**#^#**^*^*•*

Joseph Harris, Jr.

Оснований 1915 року.

Peter N. Harris

JONES HARDWARE GO.

JOSEPH HARRIS & BRO.

Knights of Columbus Bldg.
115 INDEPENDENCE STREET

ЗАКЛАД ПЛЕКАННЯ ЦВІТІВ,
ОГОРОДНИЦТВА І САДІВНИЦТВА

Іі

112 EAST INDEPENDENCE STREET

SHAMOKIN, PA.
СКЛЕП ДЕ МОЖЕТЕ НАБУТИ ВСЯКІ
PI ЧИ ДЛЯ ДОМАШНОЇ І ГОСПО
ДАРСЬКОЇ ПОТРЕБИ.
Даємо Green Trading Stamps.

SHAMOKIN, PA.
Bell and Local Telephones
4#S#**sJ
{S*#*Nr*S#**S*#*S>#s#^r«^tf4r«s#4#^^«s#s#<«s^#^sr#sr^s#srs#sr^' l

T. W. HOPTA
Запроваджуємо електрику, виконуємо
роботу пльомберську і огрівальну.
Охотно подаємо ціни.
206 N. CHERRY STREET

SHAMOKIN, PA.

'^#*^***#**^#*^r«vr*4**#^#^*r«^#^****sr^#*^#*''

AJESTIC
ЗАКЛАД ЧИЩЕННЯ КАПЕЛЮХІВ
І ЧЕРЕВИКІВ
ГУРТОВА І ДРІБНА С П Р О Д А Ж
ЦИҐАРІВ І ЦИҐАРЕТКІВ.
Задоволеннє ґварантуємо.
ERNEST TERRIS, Proprietor
CORNER INDEPENDENCE AND
ORANGE STREETS,
S H A M O K I N , PA.

f***s»
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JOSEPH GANNISTRA

1

ВИРОБЛЯЄ НАГРОБНИКИ, МОНЮМЕНТИ, А ТАК САМО ВИРІЗУЄ
ПРИКРАСИ НА НАГРОБНИКАХ.

АЛЕКСІЙ

ШАРШОНЬ
— ВЕДЕ —

REAL ESTATE

І

ВИРОБА ЗЕЛІЗНИХ ПЛОТІВ.
На жаданне охотно подаємо ціну.
Вся робота гарантована.
РобІТНЯ: cor. High & Marshall S t i .
Bell Phone: 395-R

226 S. Franklin St.,

в помешканню під числом
103 S. FRANKLIN STREET,

SHAMOKIN, PA.

SHAMOKIN, PA.

'**#*#s#*#*#|*#*i**#*s#*'*#*'**#**#'#sr****s#*<*#>#s#0
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Bell Phone: Market 1320

WASYL KOWAL
KOHTPAKTOP І БУДІВНИЧИЙ

ДРУКАРНЯ l
У. H. СОЮЗА „СВОБОДА"
виконує старанно, дешево і на.час
всякі друкарські роботи як:
Статути, програми і тікети на кон
церти, представлення, пікніки і балі,
як також коверти і листові папери
для Братств, Товариств і Сестрицтв.

717 BROWN ST.,
PHILADELPHIA, PA.
БУДУЄ І ПЕРЕБУДОВУЄ ДО
МИ, ЦЕМЕНТУЄ ХІДНИКИ,
ВИКОНУЄ ВСЯКІ РОБОТИ ЯКІ
НАЛЕЖАТЬ ДО БУДІВНИЦ
ТВА. РОБОТИ ВИКОНУЄ СТА
РАННО І СКОРО.

t

::

Проситься всі відділи У. Н. Союза ::
удаватися зі всякими замовленнями
;; до своєї власної друкарні на адресу:

"SVOBOD А"
і 8 3 Grand Street,

Jersey City, N. J.

ЧЛЕН У. Н. СОЮЗА
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ІВАН 80РГА4
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МАЄ ГОТЕЛЬ І ПОСИЛАЄ

•О
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ГРОШІ ДО СТАРОГО
КРАЮ

Р

І

СКОРО, ТАНО І БЕЗПЕЧНО.

|

і

JOHN W0RHAGZ

І

І
1

422 NORTH MAPLE STREET
MOUNT OARMEL, PA.

І
1
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Liberty State Bank
Trust Company
and

M o u n t Carmel, Pa.
„БАНК З ПРИЯТЕЛЬСЬКОЮ УСЛУГОЮ".
КАПІТАЛ
НАДВИЖКА
Щ
jjjj

АКТИВА:
Готівка і Резерва
рва
Пожички і Опуст

їй

Банковий дім
Умебльованнє

$150,000.00
120,000.00

209,981.66
949,427.06
іри 620,248.30
71,319.37
8,175.27

ЗОБОВЯЗАННЯ :
Капітал
150,000.00
Надвижка і зиски
154,182.91
9,084.00
Дивіденди невиплачені
1,395384.75
Депазити
Платні зобовязання
150,000.00

1,859,151.66

1,859,151.66

Bell Phone: Market 31—51.

{ Українське Бюро Реальностий і
І
Михайла Дармограя
З
•
•
•
•

Перепроваджує ріжного рода контракти купна і продажи
домів і фармів. Длятого коли хочете купити або продати яку
реальність чи бизнес, або зробити якусь заміну, то зайдіть
до мого бюра, а я обслужу Вас скоро і чесно.
Моя адреса:

І

MICHAEL DARMOPRAY

|
І

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
!
Farm Agency, Insurance, Mortgage and Rent Collecting t

728 Spring Garden Street

Philadelphia, Pa.
BR. DUBIN-ALEXANDROFF

УКРАЇНСЬКИЙ ПЕЙПЕРГЕНҐЕР

702 N. 5th ST., PHILADELPHIA, PA.
ОДИНОКИЙ РУСЬКИЙ ПРАВО
СЛАВНИЙ ЛІКАР В МІСТІ
ФИЛАДЕЛФІЇ.

ПЕТРОМ, голович
333 FAIRMOUNT AVENUE
PHILADELPHIA, PA.

ГОВОРИТЬ ПО УКРАЇНСЬКІЇ
Telephone: Market 3929
SS

Години офісові: 10—12, 2—4, 6—8 веч.
SS
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SCHOR'S DRUG STORE

ІI

S. W. Cor. 7th & BROWN STREET, % ! Щ
PHILADELPHIA, PA.

НАШЕ MOTO:

Щ

ТОЧНІСТЬ
ПРИСТУПНІ ціни
ЧЕМНА УСЛУГА

\
I

M. F. KULEGK

I

ЛЕГКА ПЕРЕКУСКА.

$
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Phone: Market 0340
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Роботу виконує старанно. Ціви умірковані.

$
ЦИГАРА, ЦИҐАРЕТКИ, МЯГКІ

;Ш
й
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>
НАПОЇ І МОРОЖЕНЕ (ICE-CREAM)
PHILADELPHIA,
PA.
719
BROWN STREET,

^
if
*?•

•

Bell Phone: Regent 1118

NOTARY PUBLIC •

MICHAEL DOLINNY
CONVEYANCING
MORTGAGES

Real Estate Broker
3303 NORTH FIFTH STREET
PHILADELPHIA, PA.

І

RENTS COLLECTED

«

INSURANCE

І

УКРАЇНСЬКЕ БЮРО РЕАЛЬНОСТИЙ |
Продаю доми, фарми і ріжного рода бизнеси, випожичую
гроші на гіпотеку (морґечі), асекурую доми від огню, виробляю аплікації на автомобілеві лаисенси, колєктую ренти і тим
подібне.
Тому коли хочете яку реальність купити або спродати,
то прошу зайти до мого офісу, а я Вас обслужу чесно, совіно і скоро.
Полагоджую ріжного рода справи. Прошу голоситись:

MICHAEL

DOLINNY!

REAL. ESTATE.

NOTARY

PUBLIC

ЗЗОЗ NORTH 5TH STREET,
PHILADELPHIA, PA.
ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ПАПІРНИК НА ФИЛАДЕЛФІЮ
І ОКОЛИЦЮ

МАКСИМ

Bell Phone: Michigan 14-21.

БАРАНОВОЬКИЙ

ШЕҐДА

PAPER HANGER

КАРПІНТЕР, КОНТРАКТОР
І БУДІВНИЧИЙ

819 N. 3rd ST., PHILADELPHIA, PA.

4332 NORTH 6th STREET

Роботу виконую старанно по
уміркованій ціні.'

PHILADELPHIA, PA.
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УКРАЇНСЬКА ПЕКАРНЯ

8

Bell Phone: Market 63-31.

ВАСИЛЯ БІЛОКУРА

PALMER BOTTLING CO.

159 BROWN ST., PHILADELPHIA, PA.

539 NORTH MARSHALL STREET,
PHILADELPHIA, PA.

Доставляє свіжі печива до
шторів, на весіля, хрестини, ба
лі, пікніки і другі оказії.

•
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Доставляє соду і гійво до
шторів, на балі, пікніки і весіля
по уміркованій ціні.
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Українська Майстерня(Тапіцерня)
МЕБЛІВ =

ss

Виробляємо найновійшої моди тапіцерки (опголстерікг) меблі, для гостинних
кімнат, ріжкого рода канапи та подушки ріжкої величини, як рівнож напрявляємо та
покриваємо старі меблі, які після викінчення виглядають як нові. Меблі покриваємо на
замовленню до вподоби: скірою, коліккором, велюром та плюшом.
Робота гарантована, чиста та артистично викінчена.
Отже коли бажаєте мати гарні і міцні найновійшої моди меблі, або бажаєте по
крити старі свої меблі, то удайтеся особисто або листовно до нашої майстерні, а ми
обслужимо Вас чесно і переконаєтеся, що защадите кількадесяти долярів.
ПЕТРО ЄМЧУК, властитель.

INTERNATIONAL UPHOLSTERING SHOP,
s

6623 WOODLAWN AVENUE,
WEST PHILADELPHIA, PA.
BELL PHONE: WOODLAND 14- -93.
її
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ОДИНОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ПОХОРОННИК
— на —
ФИЛАДЕЛФ1Ю 1 ОКОЛИЦЮ.
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Винаймаю автомобілі на всякі оказії як: весіля, хрестини,
забави і ин.
За час мого побуту у Филаделфії, я кождий поручений
мені похорон залагодив совісно і вдоволив людий.
У всякім нещаснім випадку
прямо удатися на понизшу адресу, а я обслужу кождого гарно і дешево.
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MICHAEL F. NASEVIGH
N. Е. COR. FRANKUN & BROWN STS.,
P H I L A D E L P H I A , PA.
TELEPHONE: MARKET 1320.
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І ПЕРЕСИЛКА ГРОШЕЙ ДО КРАЮ В ЛО/ІЯРАХ
є П А Ш П О Р Т И — КАРТИ КОРАБЕЛЬНІ, СТАРОв
КРАЄВІ СПРАВИ ВСІЛЯКОГО РОДА,
•
в
КУПНО І ПРОДАЖ ДОМІВ В ФИЛАДЕЛФІЇІ ОКОЛИЦИ, КОНТРАКТИ КРАЄВІ І АМЕРИКАНСЬКІ,
АСЕКУРАЦІЯ ДОМІВ І МЕБЛІВ ВІД ОГНЮ.
Хто має до полагоджен
ня котру з наведених
справ, нехай особисте
або писемно зголосить
ся до знаної з перед вій
ни правдиво українсько
канцелярії нотаріальної.

:
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T.J.HRYCEY&CO.i
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329 South Fourth Street f
PHILADELPHIA, PA.

І
j

ПЕРШ УКРАЇНСЬКИЙ ГДРДВЕР ШТОР У Ш Ш І . ПА.
%*••••—•«•••••••—•—•*

719 FA1RMOUNT

719 FAIRMOUNT

AVENUE,

AVENUE,

PHILADELPHIA, PA.

PHILADELPHIA, PA.

Eoo»o«e*»*6»e*e«« 9

;, PAINTS. GLASS and
719 FAIRMOUNT AUENUE.

I

EFI
PHILADELPHIA. PA.

ВПОВАЖАНІ РОДИМЦІ!
У нас можете дістати ріжного рода залізні річи, які тілько
входять в склад таких гарвер-шторів. Сподіємося, що коли
будете потребувати яких річий, так зайдете до нас, а ми об
служимо Вас чесно і совісно.
ЙОСИФ МАЛЕНДЕВИЧ, властитель.
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Українська Кравецька Робітня
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Николая Таращука
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Робить нові убрання після бажаної моди як найстаранній
ше
старокраєва
ше іі по
по дешевих
дешевих цінах.
цінах, За
оа роботу
роооту гарантую.
іарантую. Моя
т о я старокраєва
„наука
„кравецька
r ™ „ Q „ , ,,<•, і; повисше
„ « „ „ „ . „ ^ дванаицятьлітна
„ „ „ „ „ я , , ™ , , , : . ™ , , , практика
,
,„ в
„ тім
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n , „ m
фаху тут в Америці, певно вдоволять Вас. Тому, коли бажаєте
мати добре убраннє, гарно зроблене, та за невеликі гроші, зайдіть до моєї робітні, а я обслужу кождого чесно і совісно.
Моя адреса:
, ,
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ІІНИКОЛАИ ТАРАЩУК
TH
11 3 3 0 9 N. 5
ST.,
PHILADELPHIA, РА.ІІ
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Українське Інформаційне Бюро
ВАСИЛЯ
ЗАГАЄВИЧА
ПРОДАЄ ШИФКАРТИ до всіх частей світа
СПРОВАДЖУЄ кораблем а тут зелізницею когонебудь з родини ЗІ
СТАРОГО КРАЮ ДО АМЕРИКИ АБО КАНАДИ;
ПОЛАГОДЖУЄ СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ та виробляє НОТАРІЯЛЬНІ
ДОКУМЕНТИ як контракти купна і продажи, повновласти, тестаменти, афидевіти, і т. д.
ДОРУЧАЄ гроші в старім краю в долярах аж в село.
ВИРОБЛЯЄ аплікації на паспорти безплатно і готові паспорти доручає
в протягу 2 до 3 днів;
КОЛЄКТУЄ спадки в старім краю, також належитість за роботу по ком
паніях і депозити з ріжних банків в Америці;
УДІЛЯЄ всіх інформацій радо і безплатно, длятого маючи подібну
справу голосіться особисто або писемно до:

GLOBE SERVICE CO.,
4 3 6 W. 23rd ST.,

NEW YORK, N. Y.

Tel.: WATKINS 8933.
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