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Ціна такого Грамофона $37.50 тепер. 

Грамофон з ема-левою трубою і видає чу¬ 
довий звук тону та робить незвичайно притя¬ 
гаюче вражінє. У сім грамофоні є сильний мо¬ 
тор, який за одноразовим накрученєм спружи- 
ни, грає більше як один великий чи малий ре¬ 
корд. Скринка його висока і гарно викінчена. 

Українці! Постарайтесь мати в себе вдома музику, концерт або який будь, спів за помо- 
чею Грамофона. Грамофон передасть Вам найвірнійше всякі звуки музики, концерту і всякі 
співи та промови, яких лише в театрах можете почути. Грамофон зачарує Вас рідною піс¬ 
нею та музикою, яку радо будете слухати, забуваючи хоч на часок всяке горе та тугу за 
родиною. Грамофон з рекордами, робить велике вдоволене в родині, в товаристві, в гурті 
або і одній людині на самоті. 

У нас можете дістати українські, російськії польскі рекорди по $1.00 штука і з між 
котрих подаємо тут лише де-які, як слідує: 

Е 3304 Дайже Боже добрий час. 
Не сам же я оженив ся. 

Е 3254 Бандура. 
Ой летіла орлиця. 

Е 3354 Сотський. 
Ой Джегуне. 

Е 3305 Дивлюсь я на небо. 
Стоїть явір над водою. 

Е 3418 Зелененький барвіночку. 
Спать мені не хочеть ся. 

Е 1892 Ой, бре море. 
Соловейко. 

Е 2278 Ой піду я лугом. 
Ой під вишенькою. 

Е 316 Стоїть гора. 
Ой ти дівчина. 

Е 2832 Упав чумак. 
Де ти бродиш. 

Е 1210 Ой за гаєм, гаєм. 
Дївча в сінях стояла. 

Е 1212 Гоп мої Гричаники. 
Сонце низенько. 

Е 1213 Гандзю книш. 
Гончий кавалер. 

Е 1313 Дїд Рудий. 
Ой здорова чорноброва. 

Е 6031 Верховинець. 
Віють вітри. 

Е 1143 Ой, схо-схохотай ся ворон. 
Ой, під вишнею. 

Е 1314 Ой, Дніпре, мій Дніпре. ' 
Ой, щож душі загул ”Ранная“. 

Е 1500 Тепер я — турок не козак. 
Віє вітер буйний. 

Е 434 Змарнів я. 
Козаченько, куда йдеш. 

Е 954 Родимий краю. 
Рідна мова. 

Е 951 Реве та стогне. 
Ой, у поли керниченька. 

Е 953 Віддала мене. 
Люблю дивитись. 

Е 2399 Пішов в тіятер. 
Грицько мудрий. 

Е 6038 Стоїть явір над водою. 
Ой, ти дубе кучерявий. 

Е 2275 Час до дому час. 
Молодий козаче чого зажурив ся. 

Е 2276 Засвистали козаченьки. 
Ой гиля, гиля. 

Е 2277 Де згода в сімействі. 
Ой копав я керниченьку. 

Е 2315 Вечерниці. 
Гей чого хлопці. 

Замовленя просимо слати на понижчу адресу: і 
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”КАПІТАЛ“ КАРЛА МАРКСА. 
е-хто з читачів ”3. В.“ звер- сав тай видав II і III т. т. "Капіталу", але IV т. не 
тав ся до нас з увагою та встиг видати, бо вмер 6-го Серпня, 1895 р. Вмираючи, 
жаданзм, щоб ми почали мі- Енгельсь дав заповіт, щоб Карл Кавцкий, редактор ”Оіе 
стити якісь розвідки з цари- Хепе 2еіі“, наукового журнали німецькоі соціял-демо- 
ни соціологіі та політичної кратичноі партіі дописав IV т. Але Кавцкий написав о- 
економіі. Хоіч пляном нашо- крему книжку під заголовком "Теорії надвартости“. 
го видавництва з поширити Про друкований переклад "Капіталу", а навіть про 
грунтовно і систематично рукопис такого, в українській мові ще не було чути. На- 
знатз в нашій украінській е- ші соціалістичні проводарі в Старім Краю, користались з 
міграції на американськім су- читана "Капіталу" в московській або німецькій мові. Що 
ходолі, не хапаючись за вер- тичить ся нашого перекладу, так, нажаль, ми не годні 
хи, коли ще низи не перей- дати читачам ”3. В.“ перекладу "Капіталу" просто 

дені, але знаючи, що між нашими читачами з багато ”з з німецького орігіналу, але подазмо з аме- 
вищої кляси , ми поклали за- 
доволити і се жадана. 

Тому, що перед кількома 
місяцями українські робітни¬ 
ки в Детроіт, Мич. видали 
"Короткий виклад політичної 
економіі“, ми якоісь иньшоі 
політичної економіі видавати 
не думазмо, але наважились 
подати нашому читаючому 
загалови "Капітал" Карла 
Маркса. Ми робимо се тим 
більше, що в житю украінсь- 
кого робітництва в Америці 
приходить переломова хвиля, 
коли приймана всіляких со- 
ціялістичпих теорій "навіру", ' 
та набута права членьства 
”за кводра" мають бути за¬ 
ступлені грунтовним зучензм 
тих теорій. Незабаром у нас 
зявлять ся своі американсь- 
ко-украіпські соціалістичні 
теоретики, як на се дають 
велику надію такі пильні 
працьовники, як провідники 
українського робітництва в 
Злучених Державах. 

Звертаючись що-до само¬ 
го "Капіталу", ми можемо 
коротенько сказати, що в 
1867 р. Карл Маркс задумав 
був розділити сю працю на 
три тома: 

І т "Хід капіталістично¬ 
го виробу", II т. "Хід капі¬ 
талістичного обверту1", III т. "Хід капіталістичного ви¬ 
робу взагалі". Ш п мав бути закінченим книжкою IV 
"Історія теорій про надвартість". Але Маркс написав 
тільки І т. Він умер 14-го Березоля, 1883 р, лишивши 
матеріал дальших томів невпорядкованим і недокінченим. 

його побратим Фредерик Енгельсь, котрий допомо- 
гав Мрксови в усій його праці, зібрав, влаштував, допи- 
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КАРЛ МАРКС. 

риканського видана Керовоі 
Кооперативи в Чікаго. Та 
сей англійський переклад 
такий добрий, що ми не боз- 
мось, уживаючи його, запро¬ 
вадити в український пере¬ 
клад якоісь "герези". 

Кожний український ро¬ 
бітник, що маз амбіцію ви¬ 
рівнятись з людьми з інтелі¬ 
генції та стати самому сьві- 
домим проводарем робітничоі 
кляси, повинен брати собі, 
яко зразок житя покійного 
Августа Бебеля, загально ви¬ 
знаного вождя німецькоі со- 
ціял-демократіі. АвгУст Бе- 
бель був токарем. До науки 
взяв ся вже в дорослім віку. 
Але пильність студійованя 
підіймала його до височини 
бути довгі літц головою пар¬ 
ламентарного клюбу соціял- 
демократичних послів ні¬ 
мецького парламенту. Бебе- 
лева книжка "Жінка і соціа¬ 
лізм" сьвідчить, що він ді- 
пявсь до того становища не 
тому, що він був робітником, 
а тому, що був вченим робіт¬ 
ником А науку свою Бебель 
зачернув від К. Маркса та Ф. 
Енгельса, з того власно "Ка¬ 
піталу", який дав йому те фі- 
льозофічне розумінз сьвіта, 
Що звемо "матеріалістичним 

розумінзм історіі". Прикінці скажемо, що читана "Капіта¬ 
лу" не легенька річ, і що між соціялістами з багато таких 
"марксівців", що "Капіталу" і в руках не тримали, про 
котрих сам Маркс сказав: ”Я Маркс, але не марксівець". 
Але, як той мовляв, ”Не сьвяті горщики ліплять", і між 
нашим українським робітництвом знайдуть ся голови, що 
і "Капітал" розжолобцють. 

Щ'М: 
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ЗАМОРСЬКИЙ ВІСТНИК 

Польща. Ситуацію в Польщі можна зазна¬ 
чити двома словами: "Польща бється і про¬ 
сить мира‘4 Першим нападом большевикй про¬ 
гнали Поляків за ріку Буг, і здавалось, що чер¬ 
вона армія здобуде Варшаву протягом кількох 
днів. Але в польських масах відродилось наці¬ 
ональне чуте і вони тепер ставлять запеклий 
опір, щоб недатн Варшави, хоч вона уже ото¬ 
чена з трьох боків, і большевики наблизились 
до польської столиці на 12 миль. Та хоч поль¬ 
ські шанси урівноважились, мала надія, щоб 
Варшава втрималась, бо стотисячна больше- 
вицька армія докладає всіх сил здобути її. Отже, 
найбільшу небезпеку Ляхи чують від півночі 
і північного сходу, щож тичеть ся Галичини, 
там польський опір твердіщий, хоч і тут Ля¬ 
хи мусіли опорожнити Броди. В сю хвилю 
польсько-большевицький фронт розтягаєть ся 
на 700 миль, ідучи від пруської границі поза 
Варшаву і на схід від Варшави поза Люблин, 
до річки Бугу, до Сокалю, до Камінки-Струми- 
лової, до Білого-Каменя та вздовж річки Стри- 
пи. Втой час поки боі ідуть далі, польська 
мирова комісія поїхала до Мінска, де має умо¬ 
влятись, що до миру з большевицькими комі¬ 
сарами. Але загальна думка є та, що боль¬ 
шевики не будуть миритйсь з теперішнім поль¬ 
ським урядом, а, здобувши Варшаву, встано¬ 
влять свого вибору польський большевицький 
уряд, члени котрого уже настановлені Москво- 
ю- і уже рядять східною частиною Польщі. От¬ 
же з Польщою має статись те саме, як з У- 
країною або Литвою, де большевики уже вста¬ 
новили від себе уряди. Певно народи старої 
російської імперії стягнуть ся назад докупи, з 
тією ріжницею, що тепер кожна нація в тій ім¬ 
перії дістане ящсь національні запєвненя. 

Анґлія. Коли англійське робітництво до¬ 
відалось про нараду англійського премієра 
Ллойда Джорджа з французьким Мільєраном, 
зараз головні юнії вибрали "чинну раду“, яка 
мала проголосити загальний страйк в Англії на 
випадок, колиб Анґлія пішла помагати Ляхам 
збройно прати большевиків. Сей однодумний 
і одностайний виступ англійського робітництва 
відібрав англійським мілітаристам охоту войо- 
ваня, і Ллойд Джордж заявив, що Анґлія не 
буде втручатись в польсько-большевицьку бо¬ 

ротьбу. Але з другого боку англійське робіт¬ 
ництво висловилось рішучо за самостійносте- 
ю Польщі в її етнографічних межах. 

Італія. Прихильність робітничих мас до 
большевизму в Італії так зросла, що італійсь¬ 
кий уряд теж заявивсь за невтральностею в 
польській справі і відмовив Францію дозволу 
посилати через італійську теріторію противне 
Росії військо. 

Франція. У Франції ще не прийшло до 
тверезости думки після перемоги над Німцями, 
і більшість народу готова попирати уряд Мільє- 
рона в його дальших мілітарних виступах. Коли 
Анґлія каже Польщі робити з большевиками 
мир, Французи далі підбивають її битись. Проб 
ще хоч чим укусити большевиків і відтягти 
признане їхнього уряду сьвітом, французький 
уряд проголосив проти-большевицького гене¬ 
рала Вранґля легальним урядом всієї Росії. 
Се признане Вранґля іде всупереч з політикою 
Англії і Італії, котрі хочуть мира хоч би і за 
ціну признаня большевицкого уряду. Тому те- 

_пер між Англією і Францією повстало напру¬ 
жене. 

Злучені Держави. В 3. Д. робітництво не 
так впливає на хід політики, як робітники в 
Англії і реакційна сила тут не меньша від фран¬ 
цузької. Тому уряд 3. Д. отверто виступив з 
заявою, що не признає болшевицького уряду 
в Росії. Отже, Злучені Держави певно будуть 
допомогати Франції у її дальшім поборюваню 
большевизму. 

Німеччина. Найдужче боїть ся Франція, 
що большевики зроблять союз з Німеччиною- 
і, поваливши Польщу, підуть війною на Фран¬ 
цію. Чи так воно буде, — незнати. Але Німеч¬ 
чина заявляє, що хоче провадити з краями був¬ 
шої російської імперії гандльові стосунки, хоч 
не гадає офіціально признати уряд Леніна. 

Україна. З України майже нічого не чути. 
Кажуть, що буцім Раковський, український бо¬ 
льшевицький премієр має від'їхати до Румунії 
(він сам Румун), а його місце забирає Винни- 
ченко. Видно, що у боях проти Польщі беруть 
участь і українські червоні відділи. А Петлю- 
рине військо роспачливо ставить опір больше- 
викам десь понад Збручем. 
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КАПІТАЛ. 

АВТОРОВА 
Ся праця, перший том котрої я подаю 

тепер громадянству, творить продовжене мого 
"Причинку до критики політичної економії11 
(2иг Кгііік сіег РоШісзЬеп Оекопотіе), що був 
виданий в 1859 р. Довга перерва поміж пер¬ 
шою частиною а сим продовженєм сталась за¬ 
вдяки довголітній хоробі, котра усе-і-усе пе¬ 
реривала мою працю. 

Зміст тієї ранішньої праці зсумований в 
перійих трьох головах сього тому. А се зроб¬ 
лено не тільки запро сполучене та повність. 
Подаване підметового матеріалу уліпшене. Так 
далеко, як обставини дозволяють, багато пунк¬ 
тів, котрі в ранішній книзі були тільки натяка¬ 
ми, тепер опрацьовані більш повно, з другого ж 
боку, мовляв, ті уступи, котрі там повно опра¬ 
цьовані,'в сім томі тільки зачеркнені. Той у- 
ступ про історію те'орій, про вартість та гроші, 
звичайно, цілковито відложений на-бік. Читач 
того ранішнього твору, все ж знайде в увагах 
до першої голови додаткові джерела сьвідоцтв 
дотичних історії тих теорій. 

В усіх науках початок важкий. Перша го¬ 
лова, а особливо той уступ, що містить в собі 
аналізу продуктів спричинять, звичайно, най¬ 
більших труднощів, що до зрозуміня. Те, ІЦО 

тичить ся найголовніше аналізи змісту вартос- 
ти та великости вартости, я зпопуляризував 
як-найможливігце. 1 )Варто-форма, котрої ціл¬ 
ком розвинений вигляд містить ся в гроше- 
-формі, є дуже елементарною та простою. Од¬ 
наче, людський розум більше як чере& 2000 літ 
шукав надаремно дістатись до її -глибині; коли, 
з другого боку, проч вдачну аналізу геть біль¬ 
ше зкомпонованих та з комплікованих форм 

1) Се з більш потрібним, ніж навіть той уступ 
з твору Фердинанда-Лясаля проти Шулце-Деліча, в 
котрім він обіцюз дати "інтелектуальну квинтесен- 
цію“ моіх толковань сих підметів, містить в собі 
важні помилки. Коли Фердинанд Лясаль позичив до 
своіх економічних творів майже до букви з моіх пи¬ 
сань, і без жадного дозволу, усі загальні теоретич¬ 
ні пропозиції, приміром: про історичний характер 
капіталу, про сполуку поміж умовинами виробу і 
чину виробу ч с., ч с., і навіть аж до термінольогіі 
мною сотворєіюі, се може він робив за-для пропа¬ 

ганди. 
Звичайно, я не кажу тут про його детальне 

оброблена і уживана тих пропозицій, до котрих я 
не маю жадного діла. 

ПЕРЕДМОВА.^ 
істнувало тільки припущене. Чому? Тому, що 
тіло, яко органічна цілість, лехше надаєть ся 
до студійованя, ніж комірки того тіла. Але в 
аналізі економічних форм не поможуть ані мі¬ 
кроскопи, ані хемічні реагенти. Сила абстрак¬ 
ції має заступити їх. Але в буржуазнім су¬ 
спільстві витворо-форма виробів праці (чито 
варто-форма виробу) — буде господарською 
комірко-формою. Для поверхового глядача 
така аналіза тих форм здаєть ся зверненєм на 
дрібнички. Воно справді тут маєть ся діло з дріб¬ 
ничками, але вони того самого порядку, як і ті, з 
котрими маєть ся до діла в мікроскопічній ана¬ 
томії. Та за винятком уступу про варто-фор- 
му, сей том не може бути обвинуваченим на 
рахунок труднощів. Я ж, таки маю на увазі та¬ 
кого читача, котрий хоче довідатись чогось 
нового і тому думати сам для себе. 

Фізик або обсервує фізичні явища, де во¬ 
ни зявляють ся в їхніх найбільше типових фо¬ 
рмах і найбільше вільними від турбуючого 
впливу, або, де можливо, він робить спроби в 
таких обставинах, котрі запевнюють повстане 
явища в його нормальності. В сім творі я маю 
екзамінувати капіталістичний чин витвору, умо- 
вини виробу та виміну відповідну до того чи¬ 
ну. До сего часу їхнім клясичним ґрунтом є 
Англія. Се є причиною, чому Англія взята яко 
головна ілюстрація розвитку моїх теоретичних 
ідей. Коли ж німецький читач стиска плечима 
на умовини англійських індустріальних та хлі¬ 
боробських робітників, або в оптимістичнім за- 
хопленю заспокоює себе, думкою, що в Німеч¬ 
чині справи не такі вже злі, я мушу просто 
сказати йому: "Ие £е ГаЬиІа паггаіиг!'1*) 

Питане, що тут заходить, є властиво пита- 
нєм про вищий чи нижчий щабель розвитку 
громадської ворожнечі, що спричиняєть ся 
природними правами капіталістичного виробу 
Тут властиво росходить ся про ті закони, про 
ті тенденції, що чинють з залізною необхідно¬ 
стей) в напрямку неменучих наслідків. Та кра¬ 
їна, що є більше індустріально розвиненою 
тільки показує тій, що меньше розвинена, об¬ 
раз її власної будучини. 

*) "Про тебе росповідазть ся (отся) байка“. Ред. ”З.В,“ 

(Далі буде). 
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Віджитки в людській натурі. 
(Звірскість, дитячість, історична минувшина.) 

(Продовжене). 

До бійки скорі малпи, діти і дикуни. Але 
доросла людина, знаюча себе шанувати, бреха¬ 
ти, сваритись і битись ніколи не буде. 

На ”пльоткарство“ найдужче хорує жіноцт¬ 
во здаєть ся в усіх народів. А се тому, що 
жінки інтелектуально мало розвинені. Але як 
у ті ”дамскі брехні" вмотаєть ся і який "кава¬ 
лер так се сьвідчить про його дитячість ро¬ 
зуму. 

Сьвяткованє сили. Дітваки і парубчаки 
дуже цінують силу. З яким сьвяткованєм во¬ 
ни дивлять ся на силу свого старшого брата, 
або з яким захопленем пробують котрий межи 
ними найдужчий; стискають свої кулаки, на¬ 
пружують маленькі мязи і показують їх своїй ма¬ 
мі або сестрі, кажучи: "Дивись, який я ду¬ 
жий". Дикун міряє суспільні відносини люди¬ 
ни до людини силою кулака. Єгйптії вкланя- 
ли ся бугаєви, Аписови, яко ідеї тілесної си 
ли. А за часів темного середневіча ціла Евро- 
па гинула під гнетом вбраного в сталеву рука¬ 
вицю кулака. Цілий наш нарід непідніс ся ви¬ 
ще того сьвяткованя брутальної сили, буцім 
той правдивий хто дужчий. Ні, сьвітильники 
людського розуму не визнають сили за щось 
такого вартого сьвяткованя, як, приміром, Лев 
Толстой висловив ся, Що зверхність не в силі, 
а у правді. Людством провадить розум, а не 
кулак; кулак власно затовчує правду в кут і 
не дає розумови вести людство по тій дорозі, 
що треба, бо в кулаці є сила але нема розуму. 
Чи за тим і правда, хто дужчий? Ні! Сила — 
право. Еге, але не завжди правда. Хто з прав¬ 
дою, той дужчий від найдужчої сили. 

Жіноцтво сьвяткує силу, В природі дієть 
ся таке, що самці бють ся між собою за опа¬ 
новане самицями, Приміром коли леви пічнуть 
битись за самицю, самиця з зацікавленєм ди- 
вить ся на хід бою. І коли дужчий лев забє 
слабшого, тоді вона з приємним маханем хво¬ 
ста віддасть ся переможцеви. Песиголовці Го¬ 
рилі бють ся за самиць також. І наші "Кейди" 
нічого не кажуть, поки "Джеки" розвалюють за 
них батлями собі голови. Жінки люблять зводи¬ 
ти чоловіків до сварок та бійок, бо той віджиток 
самиці лежить глибоко закорінений в жіночій 
натурі, сьвяткованє дужчого, 

Войованє. Се старезна хороба, що 
глибоко пустила корінє в мужську душу. За 
сієї сьвітової війни ми мали нагоду пригляда¬ 
тись, як той віджиток, жадоба убивства та 
кровожирливости, прокидав ся здавалось у 
плохих і тихих людях, і вони затягались добро¬ 
вільно до війська. Кажуть, що під час війни 
в людях прокидаєть ся звірюка. Еге, в нас 
прокидають ся убійники-каїни, наші діди і 
прадіди, бо кожен з нас в минувшині має ко¬ 
трогось пращура, що поповнив убивство на 
людині. Нема ріжниці в яких обставинах те 
убивство сталось, але той злочин переходить 
на нас і в нас прокидаєть ся. І тільки сим 
можна зрозуміти чого люди, не люблячи вій¬ 
ни за спокійного часу, ідуть на війну, хоч 
знають про всі її паскудства. До війни і у- 
бивств найдужче надають ся парубки 18 — 20 
річні. Тоді в них ще найбільше середневічної 
шумовини тих боїв, що відбуло людство в се- 
редних віках. Не робить ріжниці у імя чого 
людина убивала, убиває і буде убивати людей 
— се все було, є і буде звірячостею, дикуньст- 
вом, гидким віджитком, бо розум на“м каже, 
що всі людські справи можно заларгодити най¬ 
краще любою та правдою, розумом, а не вбив¬ 
ством. 

Людоїдство. Часописі повідомляли, що 
підчас сієї сьвітової війни у Африці, між пі¬ 
терськими жовнірами відновилось людоїдство. 
Після бою, вони збирали трупи ворогів і сма¬ 
жили їх собі на поживу. Про одного фран¬ 
цузького ката писалось, що по відрубаню го¬ 
лови засудженому на смерть, він як божевіль¬ 
ний припадав до трупа і випивав кров. Сего 
року у Франції один француз зарізав чужу ди¬ 
тину і випив з неї кров. А кільки такого пас¬ 
кудства творить ся у сім "цівілізованім" сьвіті, 
що не доходить до поліції та преси? Отже, 
поміж нами ходять сотворіня в людській шкі¬ 
рі, що їм треба було б родитись за часів камін¬ 
ної доби, а не тепер. 

А побиване жінок і дітей, що так закорі- 
нено у наших селян, чиж се не прийшло від 
часу варварства, коли чоловік зробив жінку 
своєю невольницею.? 

(Далі буде), 



заморський вієтнйк 

ЗОРІ ГРЕЦІЇ 
ЖИТЄПИСИ ГРЕЦЬКИХ ФІЛЬОЗОФІВ. 

(Продовжене.) 

III. 

ПЛАТОН 
( 427-347 Пр. Хр. ) 

Переклав М. Петрівський. 
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З Платонового житєпису ми не можемо ні¬ 
чого більшого подати, як легенький нарис. Ми 
не так щасливі, щоб посідати твір про Плато- 
нове житє зладжений його товаришем і учен- 
ним Ксенократом, як приміром ми маємо жи¬ 
тє Платінія написане Порфиром, або те Про- 
клієве — Маринієм. Хоч Платон жив вісімдесяти 
літДтішучись широкою славою, і хоч Діоґен 
Лаертій багато напрацював ся, збираючи відо- 
мощі про Платона, але число тих перелічених 
відомощів дуже мале, тай поважна частина з 
них скупо потверджена. 

Платон родив ся в Еґіні (на острові, де 
його батько мав ґрунт, яко клерух, чито ху¬ 
торянин), в місяці Тарґеліоні (Травню), року 
427 Пр. Хр.; його родина належала до Коліті- 
євого роду і була заразом стародавною і шля- 
хотною, в повнім розуміню того значіня, яке 
привязували тому слову в Атенах. Платон був 
сином Аристона (або, після деяких його лю¬ 
бимців, сином бога Аполона) і Периктіони; 
його матирини прадіди були близькими прия¬ 
телями або свояками законодавцеві! Сольно- 
ви; а знов Платонів батько належав до роду, 
що просліджував своє походженє аж від Код- 
ра, а навіть від бога Посейдона. Плятон був 
також близько посвоячений з Хармідієм і Кри- 
тієм — сей послідний добре знаний, як напас- 
ний проводир олігархії, званої Тридцять Тира¬ 
нів. Платон спершу був званий Аристоклем, по 
своїм прадіду, але, як виріс, отримав імя Пла¬ 
тона, на рахунок широчини (як передане ка¬ 
же) його чола або плечей. Обдарований кре¬ 
мезною тілесною будовою, і вправлений в гім¬ 
настиці, не тільки в одній з звичайних атенсь- 
ких ”палейстер“, (про котрі так виразно він о- 
повідає в його Харміді), але також і під Ар- 

гійським інструктором, він осягнув таку силу 
та зручність, що брав участь з иньшими хлоп¬ 
цями в борні за надгороду на Істмійських И- 
грищах. його літературні студії почались під у- 
чителем званим Діонизієм, і продовжані під 
Драконом, славетним учителем музики, в шир¬ 
шім значіню того слова, як розуміють його те¬ 
пер. Росповідають, що Платон виявляв пиль¬ 
ність і визначну похапливість, сполучені також 
з найвищою повагою та вічливостею. Платон 
не тільки що запізнав ся добре з писаними 
поетів його часу, але він укладав і свої вла¬ 
сні вірші — дітирамбічні, ліричні і трагічні; 
і він рівнож, як оповідають, приготовив тра¬ 
гічну тетральогію з думкою конкурсувати на 
Діониських Игрищах. Оповідають, що платон 
спалив сю поезію, коли пристав до товариства 
Сократа. Не лишилос жадного твору віршом 
з його імям, за винятком кількох епіґрамів — 
повних щирости та великої поетйчної краси. 
Але його діяльоґи сьвідчать, що уклад його 
розуму був щиро-поетичним. Багато з його 
фільозофічних мірковань близько сполучені 
з поезією і здобувають свою владу над розу¬ 
мом радше уявою і чутєм, ніж розумованєм 
та доказами. 

Після Діоґена, (котрий у сім випадку не 
може бути авторітетом), запізнане Платона з 
Сократом, сталось десь коло двадцятого року 
Платонового віку (407 Пр. Хр.). Можливо, 
що те запізнане почалось передше, але з пев¬ 
ностей» непізніще тієї розмови (поданої Ксено- 
фонтом) між Сократом і Глаконом, Платоно- 
вим молодшим братом. Се мало статись не¬ 
пізніще 406 р. Пр. Хр., або з початком 405 р. 

(Далі буде). і 
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К, М. Тахтарьов 

ІСТОРІЯ ПЕРВІСНОЇ КУЛЬТУРИ. XX 
(Продовжене.) 

По скінченю першого дня, відбутого в но¬ 
вій місцевості, запросивші нас сказали, що во¬ 
ни візьмуть нас до себе і вчинять ”корробборі“, 
(себто учту з танцями та сьпівами) потім як 
ми відвідаєм острів. Прийшовши на той' ост¬ 
рів ми побачили, що він був, направду, вкри¬ 
тий яйцями так, що ми дуже хутко наповнили 
наші плетениці. Наші приятелі, у волості котрих 
ми були, дозволили нам першим наповнити наші 
плетениці, а самі наповнили свої після нас. Так 
ми жили кілька день, і кожної ночі мали ”ко- 
рроборі“. Нарешті наші приятелі кинули нас 
і очевидячки з великим поспіхом. Але я не міг 
зрозуміти, чому воно так сталось. Після їхніх 
рухів припускав, що між ними певно повстала 
якась свара того дня, як я не ходив на острів. 
На другий день наші жінки відлучились від 
чоловіків і розмалювали себе білою глиною. 
Чоловіки прикрасили себе охрою та пірєм з 
еми, привязуючи їх до клубів. Вони ж, як зав¬ 
жди, були цілковито голими.“ Потім почались 
танці, що скінчились бійкою на грунті помсти. 
"Після того ми пішли до однієї місцевости, до 
котрої було яких 40 анґ. миль. Та місцевість 
була близько озера, що мало зо десять миль 
в-обводі. Та подорож забрала кілька днів, бо 
ми усей час полювали. Ми ростаборились біля 
джерела солодкої води, бо саме озеро було со- 
лонаве. Коло него була велика рівнина. Ми 
поробили підсаки з личя і наловили силу раків. 
Тут ми жили кілька місяців у супокою та пов¬ 
нім вдоволеню, а потім пішли до берегів инь- 
шого озера. Перед нашим відходом з тієї міс¬ 
цевости до нас прийшов вістун. На його ру¬ 
ках були намальовані рядками пасочки, котрі 
показували кількість днів потрібних на те, щоб 
ми могли дістатись до тієї волости, з котрої 
він прийшов. Метою запропонованої гостини 
була взаємовиміна запасами угрів на споживче 
корінє. Обрахували, що перехід забере 14 днів 
часу. Ми несли ту рибу в шкірах канґурів і 
прийшли до призначеного місця, де подибали 
80 чоловіків, жінок та дітей. Сама виміна від¬ 
бувалась ось як: двох чоловіків з обох боків 
приносили одні рдтбу, а дугі Корінє на довгих 
лубках, переносячи те на головах з одного бо¬ 
ку на другий, поки ціла скількість не була ви¬ 
міняна. Увечері відбулась величава "корроббо- 
рі“, а уранці бійка, тому що одна жінка втек¬ 
ла з чужим чоловіком, кинувши свого. Справа 
скінчилась на тім, що її ранили досить небез¬ 

печно списою. По якімсь невеличкім часі гурти 
сьпівплемінців геть забрались, умовившись, ко¬ 
ли знов мають зійтись для виміни. З тієї міс¬ 
цевости ми пішли в иньшу, де перебували кіль¬ 
ка місяців, зак не прийшов час виміни риби на 

«корінє. Одначе в сім випадку ми взяли у ви¬ 
міну канґурів. “ 

Той опис Беркеля, як потроху видно з по- 
вище наведеного уривка, подає нам житє тих 
тубольців яко низку невпинних мандровань та 
пересувань з одного місця на друге. 

Звичайно, по скінченю переходу, ті дикуни 
обираютОсобі місце про табор. Там ставлять 
колиби, себто тимчасові житла з скиданого 
на-купу гіля та трави. Ті колиби вони ставлять 
до певного ладу. Буває й таке, що кілька 
гуртів 'приходять до одного місця. "Коли о- 
кремі гурти досягають кінцевої мети своєї по- 
дорожі“, оповідає Рот: ”Так вони розтабо- 
рюють ся там, ставлючи свої колиби біля ко- 
либ того гурту, що прийшов першим. І^ово- 
гірийшовші гурти розтаборюють ся з того бо¬ 
ку, звідки вони прийшли.“ 

В кожнім таборі є цілковито окреме місце 
зборів, де чоловіки відбувають свої наради та 
'збори. Жадна жінка не наважить ся ступити 
ногою на те місце, (котре вони звуть ”унґуля“) 
без ріжниці чи будуть там чоловіки, чи ні. Але 
і жінки мають в своїм таборі місце про свої 
збори, зване ”ерликвіра“. Там розтаборюють 
ся нєвіддані дівчата та діти, і жаден дорослий 
чоловік не наважить ся переступити межі того 
жіночого табору. 

Колиби про житє, звичайно ставлять з гіля 
та ріща, котрими так довго користають ся, як 
довго стоять в даній місцевості, а, відходячи з 
того місця, просто їх кидають. Однак декотрі 
дослідники сьвідкують, що австралійські ту- 
больці лягають спати без жадного покритя і 
цілковито голі, навіть тоді, коли нічняна темпе¬ 
ратура спадає понижче зера. Чоловіки і жінки 
сплять окремо, кожні в своїм таборі. їхні тіла 
відокремлені невеличкими огнищами, до ко¬ 
трих вони підкидають паливо цілу ніч. Шлюбні 
пари сплять біля окремого огнища. Колиж зи¬ 
мно захопить Австралійців в поході підчас вій¬ 
ни, коли нема часу добувати огню тертєм, тоді, 
після сьвідченя декотрих очевидців, змучені во¬ 
яки кваплять ся заховатись від зимна у набор- 
зо викопаних ямках, що заступають тіло від 
вітра. - (Далі буде.) 

/ 
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Дж. Н. Ларнед.*) 

ВСЕСЬВІТНА ІСТОРІЯ. 
(Продовжене.) 

Поміж уривками ранішньої історії Єгипту, 
котрі давно, вже були повизбирані з грецьких пи¬ 
сьменників, найбільшої ваги буде той, що по- 
зіставсь від праці вложеної в третім столітю 
перед Христом одним єгипетським жерцем, на 
імя Мането. Тоді Єгипет був ряджений грець¬ 
кими царями (Птоломеями), і Мането писав в 
грецькій мові. Думають, що ті три книги єги¬ 
петської історії, котрі він полишив (поруч з 
жерцівськими та народними переказамй), місти¬ 
ли в собі дуже докладний літопис тієї країни, 
котрий переховував ся в архивах божниці. На 
біду, Манетова праця пропала, але се сталось 
уже тоді, як деякі уривки з того літопису бу¬ 
ли позатягувані до більше пізніх грецьких пи¬ 
сань, котрі не пропали. Поміж тими уривками 
є спис царів, чито фараонів, котрі царювали, 
або про котрих думали, що вони царювали, в 
Єгипті від заснованя фараонівської держави. 
Той спис ділить ся на династії, чито царські 
роди; він нараховує усього тридцять пять ро¬ 
дів, аж до підбитя Єгипту Олександром Сла¬ 
ветним, і подає довжину кожного царюваня. 
Від часу відчитаня єроґліфів, знайдено иньші 
списи дотичні тієї самої річі, котрі у своїй 
більшості годять ся з Манетовим списом; 
і якийсь час між вченими був турбуючий їх 
запит, як багато ті списи подавали дійсности? 
Але з тягом часу, як один по дугому були 
знайдені і відчитувані написи та папірусові ру¬ 
кописи, згадані Манетом царі один за одним 
були подибані, говорячі про себе в тих писа¬ 
них, або про їхні роботи та вчинки проголо¬ 
шували там сучасні їм писарі та урядники; аж 
нарешті переконали ся в грунтовність правди 
Манетового запису, взад до певного пункту. 
Тим пунктом був в усіх списах початок чет¬ 
вертої династії, котра містить в собі тих трьох 
фараонів, котрі були знані яко будівничі вели¬ 
ких пірамід в Гезе, а власно: Хуфу (з грець¬ 
ка Хеопс), Хафра (чи Хефрен), і Менкаура, про 
дійсність котрих не могло бути ваганя. Але в тязі 
довгх років пошукань не виходили на сьвітло до¬ 
кази відносно трьох поперєдних династій, котрі 
панували протягом 800 літ перед Хуфу, про що 
запевняли ті списи фараонів; і вже було вста¬ 
новлено погляд дотично їхньої мітичности. Ма¬ 
ли переконане, що четверта династія почалась 
десь біля 4000 років перед Христом, і аж до¬ 

недавна вважали ту дату найдальшим часом, до 
котрого могла бути просліджена єгипетська 
історія, як вона записана на її монументах. 

Але в 1898 -9 роках ставсь чудовий знахід. 
Довідались, що ті гробівці, котрі були відчине¬ 
ні в Абідосі, належали до царів першої фарао¬ 
нівської династії, започаткованої,. після Мане¬ 
тового сьвідченя, Меною, чито Менесом, за ча¬ 
су, котрий недавні обрахована ставлять десь 
біля 4770 р. Пр. Хр. Ті гробівці подали напи¬ 
си, що були багато століть старшими від най¬ 
старших, які були знайдені перед тим. Більш 
ніж те: знаходп в Абідосі містять в собі гро¬ 
бівці та написані імена царів, про котрих ду¬ 
мають, що вони рядили (певно в меньших дер¬ 
жавах) перед тим, як Мена встановив фарао¬ 
нівське єдиновладство; про тих царів згадував 
Мането, але не подав в своїм списі їхніх імен. 
Отже тепер, здаєть ся, що єгипетська історія 
покриває майже 7000 літ, з добре провидненою 
передісторичною добою позад себе. Здогаду- 
ють ся, після багатьох підстав, що фараонівсь¬ 
ка держава була встановлена наїздниками, ко¬ 
трі прийшли в ту країну свого часу і ступне¬ 
во опановували малі королівства, чито міста- 
-держави, на котрі за тих часів був Єгипет по¬ 
діленим, аж поки нарешті Мена не зробив себе 
паном цілої країни. ІДо-до питаня звідки ті за¬ 
войовники могли прийти нема однодумного по¬ 
гляду; але більшість письменників, пишучих 
дотично сієї справи, прихильні шукати їхнє по- 
ходженє десь біля полудневих кінців Червоно¬ 
го Моря, на азийськім або на африканськім 
боці. 111,о ті завойовники принесли до Нилю 
єроґліфічний спосіб писаня та культуру, котра 
в своїй суцільності була вищою від тієї, що 
тоді посідали передісторичні Єгиптії, і що 
потім ті завойовники панували яко "вища ка- 
ста“ в дальшім тягу історії, — се висновки, до 
котрих дійшло багато єгиптольогів. Але з друго¬ 
го боку, відсутність жадного сліду деинде поза 
Єгиптом тієї особливої штуки, особливої бу- 
дівничої амбіції, і особливих релігійних гадок 
ранішних Єгиптіїв, викликає ваганє, чи справді 
та цівілізація, що виросла була понад Нилем 
одержала свою прикмету особливощів від я- 
когось иньшого народу або місця. (Далі буде.) 

*) Квапимось направити фатальну помилку. Імя істори¬ 
ка нашоі ”Вс. Історії*1 з Дж. Н. Ларнед, а не Дж.Н. Ларнерд. 
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(Продовжене). 

Слідуючими чутниками*), що є рівнож про¬ 
стої, незалежної будови, будуть чутники нюху 
та смаку. Чутник нюху утворений так, що від¬ 
повідний нерв, власне перша пара нервів серед¬ 
нього мозку, розходить ся в носовій ямі а йо¬ 
го волоконця закінчують ся в певних комірках, 
з яких утворена болонка, що вистелює носову 
яму. Носова болонка виділює заєдно слизистий 
плин, а через те вона все вогка і може втягати 
в себе ті гази, які принагідно знаходять ся у 
повітрю. Таким чином Гази можуть подразню¬ 
вати комірки носової болоночки, а тим самим 
і кінчики нюхових нервів; а се викликує в нас 
сьвідомість запаху. Замітна річ, що на кінчики 
нерву нюху ділають тільки гази, тай то не всі; 
коли ніс наповрити яким пахучим плином, при¬ 
міром кольонською водою, ми нечуємо зовсім 
ніякого запаху. Чутник смаку є на язиці, а 
власно в так званих смакових бородавочках, 
які скрізь розсіяні по язиці, а передусім в ве¬ 
ликих бородавках, які на вигляд V уложені 
при підставі язика. Згадані смакові борода¬ 
вочки утворені з питомих, великих комірок, в 
які власне входять закінченя окремого смаково¬ 
го нерву; а на ті нерви може впливати подра- 
знюючо лиш те, що розпустить ся в слині. 

Та найбільше по мистецьки зложеними бу¬ 
дуть чутники зору та слуху. 

Чутник зору міститься в оці. Поминаємо 
зовсім повний опис будови ока; зазначимо тіль¬ 
ки, що нерв зору, який входить ззаду в око, 
а кінчики тих нервняних волоконців закінчують 
ся в дуже злежений спосіб. Головна основа 
чинності ока така: з річей, які є перед нами, 
повстає в нашім оці образ, немов вірне відбите 
тих річей; сей образ паде як раз на кінчики 
нервів зору, і вони, подразнені тим, виклику¬ 
ють в нас сьвідомість тих річей, яких образи є 
в нашім оці. Чутник слуху рівнож дуже зложе¬ 
ної будови, а уміщений він в усі; там закін¬ 
чують ся волоконця слухового нерву, які по- 
дражнюють ся тоді, коли їх вправити в тремті- 
нє. Власно, ми чуємо тоді згук, коли яке не- 
будь тіло своїм тремтінєм вправить в рух ото- 

*) Спочатку сего нарису ми вживали слово ”змисл“, 
а потім заступили словом ”чутник“, бо ”змисл“, се якесь 
перекабаченз московського слова ”смьіслі>“. Редакція 3. В. 

чуюче повітрє, а те тремтінє, чи так звані хви¬ 
лі повітря вгіравляють в такеж тремтінє слухо¬ 
вий прилад, а з тим і кінчики слухових нервів. 
Принагідно додамо, що в усі є ще один чут¬ 
ник, а власно чутник рівноваги, який умож¬ 
ливлює нам орієнтуватись про становище на¬ 
шого тіла. 

Як бачимо, ми маємо зо 10 чутників! Деякі 
з них є дуже простої, иньші дуже складної бу¬ 
дови, одначе всі ті чутники будуть властиво 
приладами, в яких закінчують ся нерви, що мо¬ 
жуть приймати певні подразнена та допрова¬ 
джувати їх до середного мозку, а власно до тих 
осередків, де є ті комірки, з яких виходять 
нервняні волоконця чутникових нервів. Одначе, 
коли подражнене чутникових нервів дійде до 
відповідних осередків в середнім мозку, тоді ми 
не маємо ще ніякої сьвідомости про те, що по¬ 
дразнило кінці наших чутникових нервів; ся 
сьвідомість повстає доперва тоді, коли се по¬ 
дразнене дійде аж до комірки мізкової кори. 
Всі осередки комірок в середнім мозку за по- 
мочею волоконців стоять в тіснім звязку з ко¬ 
мірками на певних місцях мізкової кори. Через 
те на мізковій корі ми маємо рівнож "осередки" 
відповідаючі осередкам середного мозку. Отже, 
осередок зору в середнім мозку лучить ся нерв- 
няними волоконцями з тими комірками, що 
займають горішню частину потиличного плату 
головного мозку, і тому се місце звемо також 
“осередком зору" головного мозку; осередок 
слуху є на скраневій частині мізкової кори; о- 
середки иньших чутників містять ся на границі 
потиличного плату мізкової кори; осередок мо¬ 
ви є в долі тіменного плату, а горішна і бічні 
поверхні мозку забрані осередками рухів ріжних 
приладів нашого тіла. Се виглядає так, як ко- 
либ виконуванєм ріжних чиннощів нашого тіла 
і нашого духа займались окремі громади комі¬ 
рок мізкової кори; а що всі ті численні "осе¬ 
редки" стоять в звязку з чоловим платом міз¬ 
кової кори, так дуже можливо, що власне чо¬ 
ловий плат лучить в собі і порядкує всі чин- 
ноїці нашого мозку та удержує в них згідність 
і єдність. З тієї причини чоловий плат мізко¬ 
вої кори звуть "платом інтелігенції". 

(Далі буде). 
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вити собі за регулу намагатись як-найдужче 
скорочувати слова гцо-до складів; не творити 

Отже треба вмовитись тими словами зазначува- 
ти відтінки значіня слів. Пприміром, ”кочергою“ 
звімо ту річ, що нею вигрібають попіл і котра 
має закарлюку на один бік, а ”коцюба“ — се 
та саїЛа річ, тільки зроблена яко півкружало. 
"Відром" звімо незеньке дерееляне начіне до 
ношеня води з двома вухами та дужкою, 
”цебром“ таке саме начіне, але металеве, ”ко- 
новкою“ — високе звужене догори з одним 
вухом; тощо. Треба звернути пильну увагу і 
на будову речень, на мовострій, щоб вона була 
українська, а не англійська або лядська чи 
московська. 

КРАСА МОВИ. 

Краса мови полягає в тім, 1) щоб співзгу- 
ки чергувались з самозгуками так, щоб біль¬ 
ше як двох співзгуків не збігалось до купи; 
2) щоб слова були короткі, поможл.ивобті 
односкладові, але не шість або десять-скла- 
дові; 3) щоб в мові було як-найменьше него¬ 
лосних співзгуків: с, ш, сь, х, (ф), та комбі¬ 
націй їх з губними п, б, та зубним т; 4) щоб ко¬ 
жен згук, кожне слово було вимовлене люди¬ 
ною виразно гучно, з чутєм краси та лагіднос¬ 
ті!. 

1) Італійці осягнули в своїй мові краси, 
що-до чергованя самозгуків з співзгуками, але 
їм псує їхня разяча вимова, наче кочене всцзів 
згори. 

2) Короткостею і великою силою одно¬ 
складових слів може похвалитись англійська 
мова. Те, що Англієць висловить десятьма о- 
дноскладовими словами, те Українеть мусить 
висловити вісьмома словами, що часом будуть 
мати накупу яких 40 складів. Але довжилез- 
ностею слів що-до складів німецька мова пере- 

' вищає українську. Та еволюція української мо¬ 
ви іде в напрямку скороченя слів. Приміром, 
стара форма була ”слухаєть,“ а тепер кажемо 
”слухає“ і навіть ”слуха“. Що-до скороченя 
слів, усіх Українців перевисшили Бойки, котрі 
обривають майже кожнісіньке слово. Але укра¬ 
їнській мові в скороченю слів стоять на пере¬ 
шкоді її ”нахили“ та ”спряганя,“ коли анг¬ 
лійська мова того не має. Всеж можна встано¬ 

нового слова з двох чи трох старих слів, але 
брати або яке діалектове коротке слово і нада¬ 
вати йому нову прикмету,- або творути з від¬ 
повідного коріня нове односкладове слово. Так 
обтесали і улагіднили свою мову Французи, 
що тепе$ ту мову уважають зд найприємніщу 
мову в сьвіті. І з українською мовою се мож¬ 
на лехко зробити, коли наші пісьменники звер¬ 
нуть свою увагу на питане краси нашої мови. 

Наші старі арійські слова, яьГ весна, рада, 
дар, тощо, гучні і красні, але за московським 
проводом наші письменники напхали в нашу 
мову силу нових слів, що кінчат ся на ”сть“: 
"прикрість", "вільність14, ”радіть“, тощо, в 
котрих разять вухо збігненє докупи тих двох 
неголосних співзгуків ”сть“; і не знати навіть, 
як ті слова відміняти, бо на Лівобережу таких 
слів нарід і не вживає; а як і вживає так тіль¬ 
ки в многім числі, але гучно і красно: "моло- 
дищі“, "радощі", "любощі", "веселощі", старо¬ 
щі", а не молодість, радість, старість. Не го¬ 
лосні співзгужи, особливо ш і сь в сполуках з 
губними та т псують красу мови страшенно. 
Найгірше те ”сь“ гучить у вимові галичан, де 
вони його вимовляють майже як ”шь“: шьвіт, 
шьвятий, шьвій, тощо. Але найгірше се гучить 
у польській мові, хоч ось у сім виразі: ”піе 
ріер82 \УІерГ2а рІЄр82Є111, Ьо рі'2ЄрІер82Є82 \\ЧЄ- 
ргга рієр82ет“. Отже, всіляке таке "пшиканє" 
треба найдужче уникати. 

Виразну і гучну мову мають Українці з Лі- 
вобережа. На ту виразність, певно, вплинули 
простори українських степів. Як срібний дзвін 
бренить розмова Лівобережця, бо його груди 
розвинені, як голосна кобза; Київщани, меш¬ 
канці горбоватої країни, мають мову тихшу, 
голоси у них слабші від Лівобережців, а Гали- 
чане, яко мешканці гір, мають мову ще тихшу, 
меньш виразну вимову, що бачим у скороченю 
самозгуків: Лівобережець скаже широко: кохан¬ 
ня, знаття, шапка, жаба, а Галичанин вузенько: 
кохане, знане, шєпка, жєба. Отже, тут гучність 
вимови за Лівобережцями. 

(Далі буде). 
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Н. А. Рубакин. 

КАМЕНІ ЩО ПАДАЮТЬ З НЕБА. 
З московської переклав В. Б. (Продовжене). 

Той пошморг і відбив ся на фотогра¬ 
фії. А потім той камінь почав робитись 
усе меньшим, тай щез. Згорів і щез, — і до 
землі не долетів. Тому згас і блискучий пош¬ 
морг летючого каміня на фотографії, напра¬ 
во від найпростішої кропки. 

Трохи вище того пошморгу на тій самій 
фотографії видно маленьку комету. Вона ле¬ 
тить поміж зорями. У неї видко хвоста; ледво, 
ледво його видко. І зорі і комета сіоять наче 
на однім і тім самім місці, а летючий камінь 
за той час встиг мелькнути, згоріти і щезну¬ 
ти. Від него на землю посипав ся тільки по¬ 
рох, той перепал. 

Камені зимні зсередини, а гарячі знадвору. < 

27-го Грудня 1857 р. в Индії впав з неба 
камінь і розколов ся. Люди почали збирати 
з него кусники. Коли вони доторкнулись до 
вломлених боків, почули наче опечене; зсере¬ 
дини камінь був такий зимний, що рука навіть 
не витримувала того зимна, стаючи нечулою як 
се робить ся у великі морози. Айе ось що 
дивного: в той сам-час поверхня каменю була 
така роспечена, що навіть розтопилась. Отже 
£уло таке, що знадвору той камінь палив, а 
зсередини пік, бо був надзвичайно зимним. Се 
сталось тому, що падаючи він не мав часу 
розпечи ся на скрізь. Він упав з страшенної 
височені, а там завжди зимно. Ті люди, що 
злітали високо на бальонах та літаках, переко¬ 
нані в тім. На височені сімох, а навіть пятьох 
кільометрів, уже людина починає тремтіти від 
зимна. На тій високості руки мерзнуть, диха- 
нє стає білою парою, а вода замерзає. Те са¬ 
ме буває і на верхах високих гір, що вкриті 
вічним снігом та ледівцями. Чому сніг та лід 
там не топить ся? Тому, що там вічне зимно 
та морози. 

Ті подорожні, що видрапувались на високі 
гори, росповідають, що хоч ті гори і високі, 
але летюче каміне падає ще з більшої височе¬ 
ні. Один подорожний сів собі був в ночі на 
чубку однієї високої гори. Небо було безхма- 
ре, чисте, прозоре. Зорі так і палахкотіли 
скрізь. Коли ось зненацька геть-геть у височе¬ 
ні зявилась огненна куля. Зявилась і полеті¬ 
ла кудись прудко. Мелькнула і щезла з очей. 

Вона пролетіла понад горами незміримо вище 
тих верхів, в глибинах неба. От з якої височе¬ 
ні падають каміні. 

Коли ж на верхах гір зимно, так в небі, на 
височєнах ще зимніще. А звідтіля і падає ка¬ 
міне на землю. Як же, в такім разі, не бути йо¬ 
му зимному? Сему дивуватись нема ще чого. 

Але геть дивніщим буде те, коли застано¬ 
вим ся на запиті, чому власне те каміне рос- 
пікаєть ся, та знадвору, а не зсередини? От 
про се довідатись та зрозуміти його доклад¬ 
но та з певностею важко. Але можна доглупа- 
тис'ь і до того. 

Чому 1 як роспікаєть ся падуче з неба каміне? 
, • 4 

Справді — чому? Каміне падає з величез¬ 
ного зимна, а тут, дивись, таке буває роспе- 
чене, що аж гицує. Невже без жадного огню 
можна розпекти і запалити яку річ, а тим біль¬ 
ше камінь? 

А в дійсності можно і навіть кількома спо¬ 
собами. Про один такий спосіб знають і ди¬ 
куни. Вони добувають собі огонь ось як: бе¬ 
руть собі до рук два оцурпалка, сідають і по¬ 
чинають терти ті оцурпалки один об одного. 
Труть дуже, шпарко і невгаваючи. Від такого 
тертя дерево починає незабаром нагріватись. 
Воно стає все теплішим та тепліщим і нареш¬ 
ті роспікаєть ся так, що і займаєть ся. Не бу¬ 
ло огня, а от і зявив ся огонь. Він повстав 
з тертя. Теж часом стає і зі зле пошмарова- 
ним возом, особливо, коли і вісь і колесо де- 
ревляні. Колесо, тручись об вісь, починає вида¬ 
вати дим, а потім і займаєть ся. 

Але таке буває не тільки з деревляними 
возами, але і з залізничими вагонами. Там усе 
зроблене з заліза та спижу: і вісь, і колеса, і 
втулки.) Залізничі вози котять ся по релях 
швидче ніж прості вози дорогою. їхні колеса 
обвертають ся швидче ніж у простих возах, 
а тому і дужче труть ся об втулки. Від того 
тертя роспікаєть ся залізо зі спижом. І коли 
втулка зле пошмарована, так вісь буває роспі¬ 
каєть ся на-червоно, а буває таке, що і за¬ 
лізна вісь займаєть ся. Через таке нераз траф- 
лялась біда з цілими потягами на залізницях. 

(Далі буде). 
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Хата у воді» 
(Продовжене.) 

Але видра тримала його нерозчіпно, 
держучи свою жертву так, як песик- 
терєр робить з щуром, і не звертала жадної 
уваги на ранячі напади другого бобра. Вода 
так розхлюпалась, що хвилі розбіглись по ці¬ 
лому ставку, хлюпаючи аж до Боєвих ніг, що 
стояв на гребені греблі, та гойдаючи бронзо¬ 
во-зеленими травами навколо тієї хати, що на 
малім острові. Хоч з певностею усі решта ме¬ 
шканців ставу приглядатись тій борні і пев¬ 
но з більшим напружєнєм, ніж сам Бой, він не 
годен був зауважити ані знаку, —'хоч би який 
ніс або вухо. Решта глядачів щільно тримались 
накритя корчів трави та листя від лататя. 

Враз малий бібр, здригаючись, напружив 
ся на поверхні води, повернувсь догори черев¬ 
цем і почав поринати. В той сам час видра, 
маючи можливість рухатись, видерлась від дру¬ 
гого більше небезпечного супротивника і рос- 
пачливо поплила до найближчого берега. А той 
бібр , що лишив ся живим, очевидячки ране¬ 
ний, не робив жадних заходів здоганяти поби¬ 
того ворога, але повільно поплів до своєї.ха¬ 
ти .на острівці і там зник. Видра ж дісталась 
до берега і видрапалась на него. її лисйуча, 
руда шкіра спливала кровію, але Бой зауважив, 
що її рани не були смертельні. 

Кілька секунд видра гостро призиралась до 
бобрячої хати, наче не хтіла уступитись, а по¬ 
тім щезла за деревом, пішовши шукати більш 
гостинних від. Як видра забралась, так нагнана 
і зле повитана, Бой вперше зрозумів якою во¬ 
рожою до чужинця є навіть незіпсута дичина. 
Між дикою звіриною, як і між людьми, траф- 
ляєть ся багато однакових річей. 

Коли Боєве захоплене тією дивною борнею 
~~ минулось, він з великим зацікавленєм почав о- 

глядати греблю. Він знав, що тоді всі бобри 
в тім ставку знали про його присутність, і ко¬ 
жен з них пильно ховав ся, щоб не дістатись 
йому на очі; тому Бой ніяк не потребував біль¬ 
ше ховатись. Перейшовши гребінем греблі, він 
обрахував, що вона мала бути яких сто лікот 
довга. Посередині і майже в протязі цілої сво¬ 
єї довжини гребля була трохи більше як три 
ліктя висока, а її кінці повільно зливались з 
натуральним піднесенєм берегів. Як Бой міг о- 
судити, так в основі гребля здавалась дванад¬ 

цять лікот грубою; її горішній лицевий бік 
був побудованим більше повільно-спохило, ніж 
нижчий. Ціла ж будова, поставлена з кімаків, 
хмизу, каміня та землі виявлялась очам дуже 
кремезною та великого труду роботою. Але 
вздовж самого гребеня, котрий був не більше 
як півтора ліктя завгрубшки, гребля була збу¬ 
дована з певними шпарами та елястичностею, 
яких Бой спочатку не спостеріг. Тепер же він 
побачив1, що гребля не мала жадних лотоків до 
спаду води. Вода стояла в ставку так високо, 
що не досягала чубка гребеня, хіба на яких два 
або три цалі. На тій височені Бой зауважив, що 
вода вибігала, без жадного буреЯя, просякаю¬ 
чи крізь тверду, але не щільну пдетенину патиків 
та дубців. Сила водоспаданя була так тонень¬ 
ко розстелена, що її руйнуючий вплив на греб¬ 
лю майже був нічим. Вода проходила^ фільтру¬ 
ючись, з невеличким буркотінєм, вдолину 
йздовж цілого нижчого фасаду забудови, схо¬ 
дилась там знову у потік і далі продовжувала 
свбю блискучу подорож до моря. 

Цілий горішній схил греблі був гладенько 
і старанно вимащений глиною так, що її де- 
ревляної будови не мож було бачити, завинят- 
ком хіба де-не-де кінців молодих від трьох до 
чотирьох цалів в промірі дерев, котрі тим са¬ 
мим сьвідчили про солідність підвалин. З дру¬ 
гого боку, нижчий фасад був якимсь незрозу-^ 
мілим заплетенєм з ламіча та слупків, котрі, як з 
першого иогляду%здавалось, були накидані по¬ 
квапно в безладю. Але, пробуючи, Бой поба¬ 
чив, що кожний кусник був так завитий поміж 
те ріще, що треба було вжити доброго напру¬ 
жена, аби його висмикнути. Чим більше він 
оглядав ту забудову, тим більше зростало його 
задивованє і ціноване міркуючої сьвідомости 
тих будівничих; і Бой усьміхав ся сам до себе 
трохи глузливим усьміхом, думаючи, як неви- 
старчаючо булоб про ту роботу тут того, що 
люди звуть інстинктом. 

Але що найбільше вразило Боя що-до озна¬ 
ки інжерірського хисту та чудових обрахо- 
вйнь мешканців того ставку, -— се був той на¬ 
прямок, в якім була положена гребля. З друго¬ 
го кінця, де вода була міленька, і порівнавчо 
нерухома навіть за повені, гребля йшла просто, 
беручи найкоротчий напрям. ф "рп 

(Далі буде). чи»- н> 
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ряда. Врожай з № ряда. Врожай з 
одного акра одного акра 
в бушлях. в бушлях. 

1 50 14 42 
2 40 15 35 
3 42 16 64 
4 29 17 61 
5 70 18 60 
6 15 19 28 
7 35 20 74 
8 53 21 20 
9 46 22 49 

10 45 23 43 
11 45 24 50 
12 48 25 32 
13 39 
Ся табуля виразно показує хитане врожай- 

>ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООбОййд<і 

С. К. Кушелівський. 

ПІДВАЛИНИ ХЛІБОРОБСТВА. 

ОООООООООООООСОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО 

(Продовжене). 

25. Уліпшене кукурудзів. Вибір найкращих 
качанів кукурудзи можна доконувати на полі, 
під час достиганя, або після звезеня з поля. 
Якого б чину ми не ужили, ми будемо знати 
тільки одну половину родоводу того овочу 
тому, що заплідняючий пил міг спасти від не- 
здалої рослини. Тому, незважаючи на красний 
вигляд качанів, треба спробувати врожайність 
тих зерен. 

Добірні качани треба перетримати в сухім, 
умірковано-теплім місці, бо в противнім разі 
морози дуже легенько забивають зародки, ко¬ 
ли кукурудзи будуть вохкі. Весною треба зро¬ 
бити пробу кільченя зерна. Треба скасувати 
усі ті качани, з котрих не всі шість зерен на- 
кільчились з кожного, як також не треба ужи¬ 
вати того насіня, котре дає маленькі кільця. 

Припустимо тепер, що 25 найкращих ка¬ 
чанів, котрі добре накільчились, беремо до 
чергової спроби. Насамперед треба вилупити 
зерна з кожного качана в окрему паперову 
торбину, зазначивши кожну инакшим нумером. 
Потім треба обібрати на звичайній кукурудзя¬ 
ній ниві місце, що вистарчило б на засадженя 
яких пятьдесять рядів в читирьохкутнику; але 
попри се треба уважати, щоб ґрунт був одна¬ 
ковим і пересічно родючим.- Посадити треба 
ряди 1 та 26 з торбини № 1, ряди 2 та 27 — 
з торбини № 2, ряди 3 та 28 з торбини № З 
і т. д. Се дасть по ^ва пробних рядів з кож¬ 
ного нумера на випадок ріжниці в якості ґрун¬ 
ту. Половину насіня з кожної торбини лишити 
на другий рік. 

Коли кукурудзи зійдуть, тоді треба про¬ 
рвати її так, щоб в кожнім ряді була однакова 
кількість корчів. Потім управляти ті кукурудзи 
звичайним робом. А восени треба зібрати о- 
кремо качани з кожного ряду і порівняти о- 
держані кількощі. 

Така проба була зроблена одним фармером 
в державі Ню йорк, а вислідки її були ось які: 

ности окремих качанів, котрі з вигляду зда¬ 
вались гарними. Найкращими рядами тут бу¬ 
дуть 5, 16, 17 та 20, але сусідуючі з ними 
ряди (завинятком 18), і решта, — нездалі. 

Переховати зерна з тих чотирьох найкра¬ 
щих рядів та ужити їх на насінє булоб не до¬ 
бре, тому, що вони спохрещені з сусідуючи¬ 
ми недобрими рядами. Зерна з тих чотирьох 
рядів можна вжити до загального садженя. 
Найкраще ужити позіставше зерно з торбинок 
ч. ч. 5, 16, 17 та 20, яке повинно поса¬ 
дити на окремішнім місці геть відалеки від 
иньших кукурудзів. Те зерно, що одержить 
ся таким чином в невеликій кількості можна 
буде ужити на засаджене невеличкого шматка 
землі на другий рік; а потім, на третий рік, 
уже буде досить доброго насіня до обсадженя 
більшого лану. 

Кожного року можна добирати найкращі 
качани з найкращих рядів, або з головного 
лану, і сей чин добору можно усе продовжу¬ 
вати. І коли той добір будете робити до по¬ 
рядку та уважно, тоді ваші сусіди пічНуть ку¬ 
пувати у вас вашу надвишку кукурудзів собі 
на насінє. 

(Далі буде). 
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Др.ІванФранко. НарИС ІСТОрІЇ 

УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

| І. ВСТУП. 

Лежить щось у історії і в природі укра¬ 
їнського (південно - руського або малорусько¬ 
го народа), що вказує на тісний і тисячо¬ 
літній звязок його людности з заселеною ним 
країною: та сама постійність і однаковість при 
частковій ріжнородности, та сама соняшна ла¬ 
гідність і живість спарована з тужливостею 
властивою степовій країні. Істориичні досліди 
вистежують сліди сего народа майже аж до ве¬ 
ликої славянської міграції в VI в., показу¬ 
ють його предків у на пів забутих Антах, роз¬ 
вертають нам образ його родового і племін¬ 
ного житя в VIII і IX віках, виявляють перші 
сліди самостійних державних організацій між 
ними в першій половині IX віка, значно пе¬ 
ред легендарним приходом варяжських трьох 
братів, і доказують, що старе національне 
імя Русь не було імпортованим варяжським 
прозвищем, але місцевим виплодом південно- 
руської, спеціально полянської, київської дер¬ 
жавної організації. Ясне світло історії паде на 
сю південно-руську державу аж у половині IX 
віка, за князюваня Володимира Великого, який 
защеплене тут уже давно христіянство зробив 
державною релігією, релігією руської держави, 
яка не була ним утворена, але вже тоді дій¬ 
шла до вершини свойого розвою і з кінцем 
його панованя почала хилити ся до упадку. 

Так само як христіянство в Київі і инших 
важних південно-руських культурних центрах 
(правдоподібно забутих тепер західно-руських 
городах Червені і Волині) істнувало довго пе¬ 
ред Володимиром, мусіли також початки духо¬ 
вого, а спеціально навіть літературного житя 
істнувати давно перед його часом. Найстарша 
відома нам памятка того письменства, так зва¬ 
ний Супрасльський рукопис, походить правдо¬ 

подібно з початку IX віка і повстала не менше 
правдоподібно під впливом безпосередніх уче- 
ників Мефодія, на що вказують численні мо- 
равізми в мові поруч з не меньше численними 
червонорусізмами, малочисленними польоніз- 

мами і чехізмами на тлі найстаршої, в Мораво- 
Панонії г Болгарії виробленої, церковно-славян- 
рької мови. В найстаршім київськім літописі, не¬ 

вірно приписуванім Несторови і зредагованім 
у початку XII віка, дійшли до нас найстарші 
памятки державного житя Южної Руси, відомі 
договори Олега, Ігоря і Святослава з Греками, 
уло^кені дуже стародавньою мовою. В однім, 
що правда не дуже віродостойнім уступі тзв. 
панонського житія Константина знаходимо 
згадку, що Константин, бувши коло р. 860 
в Херсоні в південнім Кримі, знайшов там у 
одного чоловіка Євангелію і Псалтирю, писані 
руськими буквами, а в палейнім додатку до 
сего уступу читаємо: ”Се же буди відомо всіми 
язики і всіми людьми, яко рускій язик не от- 
куду же прія віри святия сея, і грамота руская 
никим же явлена, но токмо самим Богом Все¬ 
держителем... І грамота руская явила ся Богом 
дана в Корсуні Русину, от него же научи ся 
філософ Константин. Тоже муж Русин бяше 
благовірен, постом і.добродітельно в.чистій 
вірі уєдинив ся, і то един от руска язика яви 
ся преже христіан сий, і.невідом никим же, 
от куду єсть. Тоже бисть в дни Михаіла царя 
і Ірини благовірния. Константин же філософ 
нарицаємий Кирил, створйл грамоту словенскйм 
язиком, глаголемую литицу, в дни Мйхаіла ца¬ 
ря греческаго і в дня князя Рюрика новгород- 
скаго, его же сином руская земля прейде“. 
(Памятки, т. І., ст. БХІІ і ЬУ). Лишаючи на 
боці питане про винахід глаголиці, доси неви- 
яснене вповні, мусимо зазначити, що так звана 
кирилиця, або як тут кажеть ся, руське пись¬ 
мо, утворена на підставі грецької унціальної 
азбуки, виявляє деяку подібність з ґотицькою 
азбукою, винайденою Уліфілою у IV віці і вжи¬ 
ваною в Криму аж до XIV віка, а деякі букви 
взяті з єврейського квадратового письма, що 
все вказує далеко швидше на Південну Русь, 
як на Болгарію, як на місце повстаня кирилиці. 

Південно-руське письменство, так само, як 
південно-руська державна організація, виступає 
перед нами вже в X віці на досить високім 
ступні розвою. Найстарша частина київського 
літопису, що сягає до смерти Святослава, була 
правдоподібно зложена ще за часів Володими¬ 
ра Великого. 

(Далі буде), 
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Джордж А. Корниш. 

р 
Ь ПОЧАТКИ ХЕМІЇ. 

(Продовжене з ч. 7.) 

3. Кальцінація металів. Але багато иньших 
субстанцій, коли дуже напалені, чинять щось 
инакшого. Коли покласти в огонь кавалок за- 
лізар поверхня котрого була випещена, він 
стає теплим, потім червоно-гарячим, але не по¬ 
казує горіня, як ті субстанції, що уже були о- 
писані. Та після того, як те залізо виймити з 
полумя, і воно стане холодним, вигляд того 
металю буде цілковито відмінним. Ясна, ме¬ 
талева поверхня стала тепер темного та сумрач- 
ного кольору, А коли її пошкрабати ножем, 
так вона обпадає наче луска, крихка і цілко¬ 
вито не подібна до заліза. Иньціими словами, 
та поверхня вже не є більше залізом, але инь- 
шою субстанцією; але, коли зчистити се на¬ 
двірне покрите, стане певним, що відмінилась 

* тільки поверхня, а що середина позістала нада¬ 
лі залізом. 

Більше того, коли те залізо з відчищеною 
поверхнею дати у вогонь, воно також вкриєть 
ся тією самою лусковатою субстанцією. , Коли 
знов її обшкробати, і повторяти нагріване, сту¬ 
пнево більше і більше заліза відмінеть ся на 
нову субстанцію; і дуже можливо через по¬ 
вторний чин обернути нарешті усе те тверде, 
металічне залізо в купку сумрачної, чорної, 
крихкої субстанції. Знов, коли дати залізо не 
просто в пблумінь, але у розтопляч, стануть 
ся тіж самі відміни. Теж саме дієть ся і з мі- 
дею, оловом, циною та цинком, як їх нагрі¬ 
ти таким самим робом; мідь стає сумрачною, 
чорною масою, олово обертаєть ся у жовту, 
кришталеву твердість; цина та цинк видають 
білу порохняву масу; маґнез.ій та фосфор, 
коли нагріті у ростоплячу, обертають ся в бі¬ 
лу субстанцію, але підчас самого чину нагрі¬ 
вана вони горять брілянтовим сьвітлом, витво¬ 
рюючи багато тепла та видаючи густий, білий 
дим. Повернене иньших металів в нові субстан¬ 
ції також товаришить ся горячем, але тому 
що тільки невеличка плівка відмінюєть ся на 
їхній поверхні, те тепло, що тоді витворюєть 
ЬІЇ не є вистарчаючим, щоб вони почали яріти. 

'' Як обернути кавалок заліза в дуже дрібненький 
порох тоді сей чин збіьшить його поверхню в 
багато разів. Коли ж покласти той порох в 
розтопляч, тоді поверхня кожної тієї пороши¬ 

ни обєрнить ся в иньшу субстанцію, витворю¬ 
ючи досить горячі, щоб спричинити розяренє 
цілої маси в сліпляче сьвітло. За помочею 
великого горяча цинк, олово і цина можуть 
бути також, допроваджені до гореня діяманто- 
вим сьвітлом. 

4. Повітря і горінє. Але був один чинник, 
на котрий давні хемісти в своїх студійованих 
дотичних чину горіня не звертали належитої 
уваги. Загально вони забували, іцо усі ті суб¬ 
станції, що були нагрівані та відміняні, були в 
стичності з повітрєм. Учень не повинен роби¬ 
ти ту саму помилку в його спробах та лехко- 
важити присутність повітря навколо усих тих 
річей з якими він має до діла. Справді, повіт- 
рє, будучи невидиме і так скрізь присутнє, на¬ 
дасть ся, щоб про него забути, а наслідком то¬ 
го ті явища, котрі в йому відбувають ся мо¬ 
жуть бути зрозумілі не так, як треба. Навіть 
випадкове спогляненє викликає гадку, що но- 
вітрє може брати участь в горіню та іржавле¬ 
них Запро те, щоб палево горіло так, як треба 
через згоранє, тіло мусить перейти добрячим 
протягом повітря; коли повітрє сперти, вугі- 
лє або дрова починають горіти не так палко, 
а як його цілковито відтяти, тоді огонь згасне. 
Коли нагріти маґнезій в затуленім ростоплячі, 
а потім підіймати покришку так, що сьвіже по¬ 
вітрє заступить собою місце газів в середині, 
тоді той металь яскраво спалахне, наче набере 
нової) снаги до горіня. Коли жаріюче вугілє 
так покрите погтілом, що повітрє має до него 
тільки малий доступ, тоді воно горить повіль¬ 
но, або навіть згасає перед тим, ніж цілковито 
обернути ся в попіл. Усі сі факти примушу¬ 
ють зробити висновок, що повітрє бере у- 
часть в чині згорапяг Тому треба пильніще 
придивитись на той чин. (Далі буде в ч. 11.) 

ГОЛОС УКРАЇНСЬКОГО студентаГ 
Ваш лист з 27-го м. м. я отримав, та у 

відповідь скажу, що переводів неможу робити 
тепер — а як й буду де-що переводити, то 
не буду жадати ані цента платні. Такий науко¬ 
вий ”Вістник“ повинен мати всіх українських 
студентів в своїм ”нутрі“ — як не ділом (доб¬ 
рим) то словом, ТАКИ З НАШОГО СВЯТОГО 
ОБОВЯЗКУ СУПРОТИ СЕБЕ САМИХ..... 

ЧІКАГО, ІЛЛ. Г. Ґ. Скегар. 
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Др. Р. Л. Гарнер. 

ЧИ МАЛПИ ГОВОРЯТЬ? 

Мене не обходить, чи вірите ви, що малий 
говорять, чи ні; також не маю на гадці запев¬ 
няти вас в сій, чи противній думці. * 

Заміром сієї статі є. показати чисті факти 
дотичні малплячої бесіди і дати читачеви зро¬ 
бити собі свої власні висновки. 

Слово бесіда скрізь уживаєть ся як більше 
докладний терм ніж мова, котре часто ужива¬ 
ють двозначно або образцево. Дальше пі- 
чнемо, запитом: ”Що таке бесіда?" Моя від¬ 
повідь така: 

Кожний устний згук добровільно вимовле¬ 
ний з певною метою переданя передвзятої ідеї, 
розуміня, або впоєне бесідником його думок 
слухачам є бесіда. 

З сього звичайного і простого вступу, ми 
приступимо до збираня доводів щодо питаня 
малплячої бесіди, коротко показавши, як ті до¬ 
води були збирані у великім протязі років ме¬ 
тодичних дослідів. Брак місця виключає бага¬ 
то другорядних і припадкових обсервацій, ко¬ 
трі стверджують головні факти. 

Ціле моє молодече житє я приглядав ся при¬ 
кладам зносин поміж животинами. Якийсь час 
мої зученя були тільки припадковими, недаю- 
чими жадного наслідку; але мій поступ в тих 
заходах, хоч помалу, все ж посував ся в о- 
днім напрямі, бо я вірив в свою силу розга¬ 
дати загадку тієї бесіди. 

В міжчасі я сортував певні згуки, які зда¬ 
вались мені складними бесіди і йньші, які не 
були ними. Попередші були добровіьними, 
більш-меньш відмінними тонами, що висловлю¬ 
вали бажаня; а ті другі не були добровільни¬ 
ми, але випадковими, котрі невйявлялй обмір¬ 
кованого чину розуму. Одну Групу я клясував, 
як згуки бесіди, а другу, — як помильні згуки. 

Один раз я зайшов, до зоольоґічного саду 
в Синсинаті, де я видів велику мандрилю (мал- 
па з родини павіянів) в клітці з багатьма ма¬ 
лими малпами щось трьох чи чотирьох родів. 
Та клітка була переділена на два закамарка з 
малими дверцятами між ними. Падало до очей 
те, що велика мандриля була джерелом жаху 
для малих малпів. .Я зауважив, що декотрі з 
них усе вартували її рухи і час від часу вида¬ 
вали особливі згуки. Було виразним і те, що 
ті згуки передавали якісь гадки малим малпам, 
які підносили в них перестрах або заспокою¬ 
вали їх відносно вчинків мандрилі. Я збув ці¬ 

лий день на пригляданє до тих животин і пе¬ 
реконав ся, що вони дуже добре розуміли зна- 
чінє тих згуків, що вистарчали їм направляти 
свої вчинки після тих інформацій. Сей випа¬ 
док вказав мені нову стежку до студійованя. 

Між великими труднощами в зазцаченю бе¬ 
сіди животин, не є послідною труднстею роз- 
ріжнити дійсну вартість або інтонацію згуків 
надану тоюж животиною в ріжних випадкам, 
і запамятати рухи, товаришучі тим згукам. Дов¬ 
го мені забрало часу, нім я спізнав, що нема двох 
родів малпів, маючих однакову збірку слів, і 
що чужі малпи иньшого роду, наколи вперше 
зведені до купи, не можуть розуміти одна ол- 
ної, хоч навчають ся незабаром. 

Після нещасливих труднощів, я поїхав до 
Вашингтону і попросив помочі в др. Франка 
Бейкера. Він дозволив мені користати ся дво¬ 
ма малпами, котрих було тримано в малім при- 
будівлю в Смитсоніянськім Інституті. Беручи 
Грамофон до будинку, я попередите розмістив 
дві малпі до ріжних кімнат так, що жадна не 
могла ані чути, ані видіти другої. Тоді на во¬ 
сковій цівці я -зробив рекорд згуків вимо¬ 
влених самцем. 

Се було легко зробити, бо він був в бала¬ 
кучім настрою. Взявши сей рекорд до другої 
кімнати, він був повторений самиці. Вона по¬ 
казала велике зацікавлене і зворушене. Вона 
скочила до труби, дивила ся в ню і надокола 
того, що балакало. Др. Бейкер також зістав 
переконаним. 

Після певного часу зученя багатьох Гатун¬ 
ків малпів в ріжних місцевостях, я вибрай 
рудявої масти малпу-капуцина тому, що вона 
була найбільш балакуча. Припадково я заув- 
жив, що та малпа видавала певні згуки, які во¬ 
на вживала частіше, ніж йньші. На однім з 
них я зосередкував мої змаганя і, зауважу¬ 
ючи рухи малпів, наколи вони вимовляли той 
згук або прислухались до него, незабаром по¬ 
чав робити висновки, що до його змісту. 

Метода, якою я користав ся є така проста, 
що кожний початкуючий може її триматись. 
Я вибрав молоду малпу-капуцина в Централь¬ 
нім Парку і зробив чистий рекорд з її голосу 
на фонографі. В дійсності, я зробив їх кілька, 
і кожний з них заключав згук, котрий, я у- 
важав, найголовніщим. 

(Далі буде). 
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Др. Іван Куровець. 

РАДИ ПРО ЗДОРОВЛЄ. 
--- ♦♦ 

(Продовжене). 
. Кров і кровокружлянє. 

Кров є доконче потрібна до житя всіх ви¬ 
щих животин і людини, до правильного сповне¬ 
на житєвих чиннощів; вона достарчає всім при¬ 
ладам устрою людини кисня і доконечного мате¬ 
ріалу до відживлена, до будови і віднови ко¬ 
мірок; кров містить в собі продукти загальної 
переміни матерії, видалини деяких приладів ті¬ 
ла і продукти зужита та розпаду тканин. 
Кров складаєть ся з прозорої течі, котру зве¬ 

мо сукровиця (плязма) і з частин, а то черво¬ 
них і білих тілок крови,'дрібоньких плиток (Бі- 
цоцера) 4 пилків крови. Все то завішене в су- 
кровици і враз з нею кружляє у ЦІЛ4М тілі. 
Барва крлви походить від червоних тілок. 

Кров є в безнастаннім русі вона розхо¬ 
дить ся у цілім тілі і є підставою житя, серед 
котрого відбувають ся хемічні та фізичні житє- 
ві процеси. 

Кров кружляє в тілі в судиннім устрою, ко¬ 
трий складає ся з серця і кровоносних судин 
(кровокружляня). 

Серце є пруживий мясень на подобину мі¬ 
шечка, котрий разово (ритмічно) стискаєть ся і 
є джерелом руху крови. Судини кровокружля¬ 
ня — се пруживі (еластичні) рурки, котрі роз¬ 
галужені у цілім тілі. Серце людини складаєть 
ся з 4 частин: з 2 передсінків і 2 комор. З 
лівої комори виходить головна найбільша жи¬ 
ла — бючка (аорта); з неї розходять ся чи¬ 
сленні розгалужена на подобину бючок до усіх 
приладів і тканин на подобину дуже розгалуже¬ 
ного дерева. Тонкі волосковаті галузочки в при- 
рядах і тканях творять сітку, котрими довозять 
відживчий матеріал. Кров по переході крізь во¬ 
лосковаті посудини, збирає продукта окисаня, 
загальної переміни матерії і розпаду тканин, 
зміняє ся і змінена відпливає через жили до 
серця, до правого передсінка. Кров, що вий¬ 
шла з лівої комори, вертає знов до серця, 
зробивши великий обіг у цілім тілі. Правий пе- 
редсінок через стиснене вгнітає кров до правої 
комори, а права комора вгнітає кров біючкою 
легких до легких, де розгаяужуєть ся в воло¬ 
сковаті судини, котрі оточують дрібнесенькі мі¬ 
хурці легких, виділяє з себе вуглевий квас, а 
набирає в себе кисня і як змінена, відсвіжена, 
ясна, червона кров впадає знов в лівий перед- 

сінок. Звідси в наслідок стисненя серцевого 
мясня^впадає до лівої комори, а з відси знов 
кружляє у цілім тілі. Отак безнастанно круж¬ 
ляє кров у цілім тілі. 

Головною причиною кровокружляня є рит¬ 
мічний разовий рух серця — спершу стискають 
ся обидві комори серця, а рівночасно розтиска¬ 
ють ся обидва присінки, . то знов розтискають 
ся комори при рівночаснім стисненю присінків. 
Серцеві рухи спричиняють удареня або бите 
серця. Серце людини робить пересічно 70 уда¬ 
рів на хвилину. Для цілковитого обкружленя, 
кров потребує яких двадцять і кілька секунд, 
себто, щоб кров, що вийшла з лівої комори 
вернула назад до неї. 
Щоби обчистити кров з розпадових частин, 

я.к вуглевого квасу, а відсвіжити киснем, є в 
людськім тілі окремий прилад диханя і за по¬ 
мочена легких і дихавиці відбуває ся правильне 
диханє. 

Віддиханє. 

Повітрє входить знадвору через уста і но¬ 
сові дірки, гірло і дишницю до легких. Легкі 
складають ся з безчисленних дрібних міхурців. 
На внішній поверхні міхурців і на її переділках 
розстелюєть ся дуже густа сітка волосковатих 
кровоносних судин з дрібних галузочок біючки 
легких; на внутрішній поверхні міхурців є то¬ 
несенька болонка. При віддиханю відбуваєть 
ся виміна ґазів між повітрєм і кровію, причім 
гемоглобин, себто червінь, котра знаходить ся в 
червоних тілках крови посередничить. Гемогло¬ 
бин має велику здібність лучити ся з киснем і 
легко передавати його. В легких червоні тільця 
крови набирають з повітря через тоненьку бо¬ 
лонку кисня, від чого кров стає червоніщою, 
ясніщою, і розносить кисень в цілім тілі. Вугле¬ 
вий квас з крови за помочею дрібних посудин 
виділяє ся в повітрє. Хемічний процес відбу¬ 
ваєть ся за кожним вдихом і видихом повітря 
в легких в дрібоньких міхурцях легких. Люди¬ 
на вдихує кисень, а видихує вуглевий квас. Лю¬ 
дина може довільно кермувати віддиханєм, бо 
рух мязнів грудної клітки, залежний від волі 
людини, може стримати віддих, прискорити або 
звільнити його, але лише до певної границі і 
то на коротку хвилину. 

(Далі буде). 



Й 
1 

І 

Й 
Й ♦V 

♦> 
' 79т 1 І 
І 
8 § 
і ♦V «| Й 1 
1 
Й 
1 
і; 
1 
1 
1 
І 
й 
1 

ЗАМОРСЬКИЙ 

§ ВІСТНИК 9 
(”ТЬе Тгапа-Осеапіс НегаМ“) 

Научно-літературний ілюстрований двотиж¬ 
невими, метою котрого є помагати українським 
робітникам та рільникам в набутю научного 
знаня та витвореню широкого сьвітогляду. 

В бігу видань "Заморський Вістник“ буде 
містити в собі слідуючі науки: Мовознавство, 
Математику, Географію, Геольоґію, Астроно¬ 
мію, Фізику, Хемію, Біольогію, Зоольоґію, 
Ботаніку, Історію, Історію культури, Антро- 
польоґію, Гігієну, Хліборобство, Механіку, 
тощо аж до Фільозофії. Як також і красне 

письменьство. 
Виходить кожного 1-го та 15, кожного місяця. 
В Канаді передплата на рік $2.50, півріч. $1.25 

до Европи і Америки річно $2.75, півріч. $1.40. 
Поодиноке число 15ц. 

2атог$куі Уізіпук 
516 фоееп 81. №. ТОІМШО, ОМ. 
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СЬВІЖА ЯРИНА! 
Родимці! Сьвіжу ярину, садовину, 

набіл і яйка дістанете в 

Української Огородничої Кооперативи 

Ми привозимо усей згаданий продукт 
власним троком до Торонта кілька ра¬ 
зів на тиждень і розвозимо по хатах, 
реставрантах та бордин гавзах. 
Маємо усю старокраєву ярину, як 

часник, кріп, тощо. 
Квашені огірки і капусту будемо 

висилати на замовлена бочками в усі 
місцевости Канади. 
Замовлена подавати на адресу: 

РЕТЕК \У02ІЧУ 
К. К. № 2. 

Р.О. \Уе8І НІН, Опі. 
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ЧОМУ ТРЕБА ЗНАТИ 

ГЕОГРАФІЮ? 
Коли Ви не запізнані з "ГЕОГРАФІЄЮ4*, 

себто з наукою про опис поверхні землі, 
про суходоли, острови та моря, про всілякі 
підсоня в сьвіті, про розміщене на землі 
рослин, звірят та людий, про державні межі, 
про міста та адміністративний поділ держав 
зокрема, про кількість людства в кожній 
державі, про стан гандлю, промисловости 
та хліборобства на сьвіті, отже коли Ви 
не запізнані з "ГЕОГРАФІЄЮ44 так для 
Вас цілий сьвіт буде як у мішку. Ви 
навіть не годні будете пожиточно ско- 
ристати з читаня часописів; а до історії 
та політики нема тоді чого й братись, 
коли не знає "ГЕОГРАФІЇ44. Тому ми ра¬ 
димо Вам зараз замовити собі 

"ГЕОГРАФІЮ44 

в українській мові, що коштує в твердій оправі 
лише 80 ц. 

Замовленя посилати на адресу: 

икгаіпзка КпуЬагпіа 
516 (Зиееп 81. \¥. Тогопіо, Опі. 

Нові Книжки з Краю! 
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В. Винниченко. 
Краса і Сила", 260 ст. $ 1.00 
Голота", 291 сторін 1.00 
Боротьба", 251 сторін 1.00 
Кузь та Грицунь", 216 с. 1.00 

"Історія Якимового Будин¬ 
ку", 210. сторін 1.001 
"Рівновага", 274 сторін 1.00 
"По Свій", 208 сторін 1.00 
"Босяк", 246 сторін 1.00 
"Чесність з собою", 268 с. 1.00 
"Хочу", 303 сторін 1.25 
Божки", 356 сторін 1.50 

"Між двох сил“, 136 ст. 50 
Зсі разом — Десять долярів. 

Иньші Книжки 
"Син Украіни", з кольорови¬ 
ми образками 

Книжки 
"Математика", 

80« 
50« 
60:1 

номіі) 

$2.00 
шкільні 
практичні по 

'Географія України", 
'Історія України", 
’Зоольогія“Д 
'Людина", 
'Про Світ Божий", (з астро-й 

50й 
Театральні Твори 

написані в краю підчас війни::! 
Злисей Карпенко. £* 
Момот Нір", (трагедія) 30«$ 
Білі Ночі", (драма) 20|*| 
Осінноі Ночі", (трагедія) 15 $1 
Святого Вечера", (драма) 15-* й ♦V 

Найновійші виданя в Америці:! 
♦V 
♦♦ ♦> 

ради з арітметики і геомет- 
ріі 50 
"Фізика", 60 

Осип Мегас. "Трагедія Гали 
цькоі України", 1.00:! 
Антон Сінклер. "Нетри", 1.00£* 
А. Чайковський. "Відвдячив-:* 
ся", І.ООЦ 
А. Богданов. "Корот. Виклад.^ 
Політичноі Економії", 2.50** 
В Короленко. "Без Язика", 70:! 

♦V 
♦♦ Украінці! Повисше наведені книжки, це книжки дуже:.* 

гарного змісту і виданий на них гріш принесе Вам вели-*4 
ку духову користь. Замовленя проситься слати на адресу: 

ЗІС20т ВА2АВ 
34 Е. 7іВ Зі. Ме>л/ Уогк. 
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♦V 
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Р. 8. Пересилку і "текс" оплачузмо самі, хто бере$ 
в нас книжок не меньш як на 10 долярів. :! 

Для Клюбів, Бібліотек і Агентів дазмо опуст. й 
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Т ПРЕНУМЕРУЙТЕ СОБІ 

« МОЛОТ« 
І САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНА ЧАСОПИСЕ 

і Передплата на рік $2.00, поодиноке ч. 10 ц. І 
■"— -*------ І 

$ Адреса: 1”МОЬОТ“ І 
414 Е. 9Ш 81. УОКК, N. У. 

ЧИТАЙТЕ ГУМОРИСТИЧНУ ГАЗЕТУ 
”ОСУ“. 

Дорогий Читачу! 
Коли Би хочете мати 

щирого друга, який би 
Вас розвеселив в сум¬ 
них хвилях, то без най- 
меньшого ваганя запре- 
нумеруйте собі газету 
під назвою ”ОСА“. В сій 
газеті найдете правду 
висказану в обороні ро¬ 
бітника, а чорноризни¬ 
ків і темнителів народа 
”ОСА“ кусаз до загину. 
Таку газету кождий ро¬ 
бітник повинен читати і 
маги в хаті. Газета ”0- 
СА“ боронить робітни¬ 
ків кождім кроці, а та¬ 
кож в ній найдете гарні 

і поучаючі статі, новелі, оповіданя, гумор і сатиру, 
а рівнож і цікаві образки. Тож не чекайте і не ду¬ 
майте над сим довго, але ще нині запренумеруйге 
робітничу газету ”ОСУ“, котра з великого формату 
(на 8 сторін друку), а передплата низька: на рік ко- 
шгуз $2.50 а на півроку $1.50. Одначе хто пішле 
в тім місяцн свою цілорічну передплату — сему ВІІ- 
шлеть ся величавий календар ”ОСИ“ зовсім даром. 
Тож користайте з нагоди і посилайте замовлена з 
грішми зараз на адресу: — 

”08А“ РІІБЬ. СО. БЕРТ. У. 
748 N. КоЬеу 81. СНІСАСО, ІЬЬ. Б.8.А. 

Чи Ваш товариш, сусід, краян або приятель 
передплачує і читає "Заморський Вістник“? 
Коли ж ні, так постарайте ся о се. Познакомте 
його з сим журнальом, а він напевно сподобає 
собі і запренумерує. 

ТРЕБА РОБІТНИКІВ. 

Робота в фабриці. Платня від 42у2 до 47^ 
цент, на годину. Мешканє 50 ц. на тиждень. 
Добра їда. Візьміть потяг до №а§ага Раїїз а 
звідтам трамваєм до СЬірра\уа, Опі. 

Компанія дає 4 години бонусу на тиждень. 

N01*111 Сотрапу 
Г СЬірра\уа, Опі. 

оооооооооосоооооооооооооооооооооооооооо^ 

ЧИТАЙТЕ! ЧИТАЙТЕ! 

II 

"УКРАЇНСЬКІ ЩОДЕННІ ВІСТИ 
Одинока щоденна часопись для українських 

ЕМІГРАНТІВ В АМЕРИЦІ. 

Ся часопись має своїх кореспондентів в 
Європі, а також в ріжних центрах 
української еміграції в Америці. 

ПЕРЕДПЛАТА: нарік $15.00; 
на 6 місяців $8.00; на 3 місяці $4.50; 

По оказове число пишіть, і передплату 
шліть на адресу: 

ШКАШ8КІ8НСНОВЕNNI УІ8ТУ 
502 Е. ШЬ 81. ОТ\У УОКК, N. У. 

.Зооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 
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Приймаєть ся передплату на часопись 

„УКРАЇНА” 
Національний, Поступовий і Безпартийний 

Український Тижневник 

ПЕРЕДПЛАТА: 

В Злучених Державах на рік $2.00; 
В Канаді на рік $2.50; 
За границю на рік $3.00. 

Приймаєть ся передплату і на гумори¬ 
стично-сатиричний український часопис 

БАТІГ 
Виходить іцо-два тиждні. 

Передплата 2 доляри на рік. 

До Канади і заграницю $ 2.50 на рік. 

Редактор ГРИЦЬКО ЧАЛИЙ. 
"Українська Видавнича Спілка44 — видавець 
Адреса: 

ВАТІН 
2152 \¥. СЬісаяо Аує. СНІСАСО, 11,1,. ІЕ8.А. 

Оказове число висилаєм за надісланєм 10 ц. 
одноценговими почтовими марками. 

♦♦ 
Ті ♦ т 
Ті 

*> 
Т.і 
♦т 
Ті 

♦> 
Ті ♦ ♦ 
Т.і 
♦т 

♦ ♦ 
Ті ♦т 
♦V 
Ті ♦♦ 
Ті 
ІТ 
Ті 
ІТ 

♦V 

Ті 
♦ т 
Ті 
♦т 
Ті 

♦> 
Ті 
♦V 

£ 
а 
Ті ♦ ♦ 
« 
♦т 
Ті 
♦ ♦ 

« 

♦V 
Ті 
♦т 
Ті ♦ ♦ 
Ті 
♦V 
Ті ♦> 
Ті ♦V 
Ті 

♦V 
ті 
♦ ♦ 
т.і ♦ ♦ 
Ті 
♦V 
Ті ♦ т 
♦V 
Ті 
♦т 
Ті 
♦V 
♦V 
Ті 
♦т 
Ті 
♦ ♦ 
Ті ♦ ♦ 
Ті ♦V 
т.і 
♦ т 

VТі Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті Ті ТІТІТІТІТ ІТІТІТ ІТІТІТІТ ІТ ІТ ІТ ІТ ІТ4Т4 
♦т ІТ ІТ ♦♦ ІТ ІТ ІТ ІТ ІТ ІТ ітітіті тітітітітітітітітітітітітітітітіті'ті'ті'ті'ті'ті'ті'ті'ті'ті'т 

ПОТРІБНО РОБІТНИКІВ! 
Велика фабрична компанія може дати сталу роботу 

багатьом робітникам з платнею від 45 до 56 ц. на годину. 

Зголошуйтесь до: 

Апгегісап Супатій Со. №а&ага Гаїїз, Опі 


