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ІІО. $25. $50. $100. 

ПРЕМІЇ!! 
Премії за збиране передплати 

на 

“Заморський Вістник” 
Щоб поширити загальну просьвіту у найдальші закутини в Канаді, Злучених Держамах 

та Европі, де лише жиє український нарід, — видавництво "Заморського Вістника" рішило 
дати 

ВЕЛИКОЇ КОШТОВНОСТИ ПРЕМІЇ, хто горячково візьметь ся до збираня ПЕРЕД¬ 
ПЛАТИ на ^Заморський Вістник." 

І так — 
Хто збере 100 цілорічних передплат на "Заморський Вістник" дістане яко премію 
На $ 100.00 книжок нашого виданя, або на $ 60.00 книжок ненаших, американських і євро¬ 

пейських видавництв, або готівкою $50.00. ' 
За зібране 50 цілорічних передплат для нашого журналя дамо даром: 
Грамофон і пять українських рекордів вартости на $26.00 або книжок нашого вида¬ 

ня на $ 50.00, або книжок ненашого виданя на $ 30.00, або готівкою $ 25.00. 
За зібране 25 передплат на "Заморський Вістник" дамо даром на $25.00 книжок нашо¬ 

го виданя, або $ 15.00 чужого виданя, або готівкою $ 12.50, або яку иньшу річ сієї вар¬ 
тости, після бажаня того, що зібрав передплату. 

За зібране 10 передплат кожний дістане "Відроджене Наійї“ В. Винниченка в трьох 
томах, сторін близько 2.000, або книжок нашого виданя на $ 10.00. 

Кожний збирач передплат може зміняти свою надгороду на другу коштовну річ як: 
убране, оверковт, дороге наченє і.всілякі иньші річи. Залежить, що хто любить, те може 
вибрати собі в надгороду, тієї вартости, що він заробить собі зібранєм передплати. 

Премія ся тревае до 31 грудня 
Тому беріть ся до діла чим скорше. 
Цілорічна передплата на "Заморський Вістник" виносить: 

В Канаді $ 2.50, до Злучених Держав і Европи $2.75. ; 
Замовленя і спис передплатників посилайте на адресу: 

УІ8Іпук 
ТОВОМТО, ОNТ. 
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ЗАМОРСЬКИЙ 

ВІСТНИК 
Торонто, Онт. Падолист 15, 1920. Рік І. 

УКРАЇНЦІ В СХІДНІЙ КАНАДІ. 
(Продовжене). 

Багато бачуть порятунок рідного краю у 
техничі-іім піднесеню і тому сила нашої молоді 
записалась до техничних шкіл, хоч і так кожен 
Українець і Українка протягом війни запізнані 
добре не з одним фахом. 

Але спільної акції і орґанізапії між Укра¬ 
їнцями на Сході нема жадної, тому, беручись 
до опису їхнього житя тут, ми мусимо взяти 
зокрема місцевість за місцевостею, де вони 
мешкають. 

Торонто, У сім найбільшім промисловім 
центрі Канади, чистім і краснім Торонті, що 
простяглось вздовж синіх хвиль Онтаріо-озера, 
замешкує около 9.000 Українців. За винятком 
кількадесяти осіб усе се фабричне робітництво. 
Мешкають Українці в Торонто трьома кольоні- 
ями. В західній дільниці по обидва бока Бат- 
горст та Квін-улиць; на передмістю, що зветь 
ся Джонкшон, де є сила всіляких фабрик та 
різниць; і геть за містом на Ню-Торонто. 

Сьвідоміща частина Українців в Торонті 
обєднуєть ся біля двох центрів; Робітниче 
товариство ”ЗЛУКА“ і національна поступова 
читальня ”ПРОСЬВІТИ.“ 

Робітниче товариство ”3лука“ складаєть ся 
з чотирьох відділів, в котрих знаходить ся по 
кілька сот членів. Товарисггво ”3лука“ виявляє 
своє жутє ЕІдчитами, дискусійними мітінґами 
та аматорськими представленими. 

Читальня ”Прасьвіти“ отримує школу укра¬ 
їнської мови, в котрій, побирають науку по¬ 
верх 70 дітей; також читальня має вечірні 
курси для дорослих: аритметики, географії і 
англійської мови. Що-неділі в галі читальні 
відбувають ся відчити і дискусії, як наукового 
так і політичного напрямку. Попри читальню 
організуєть ся тепер жіноче товариство. Діяль¬ 
ність членів читальні ”Просьвіти“ розгалужуєть 
ся і в економічнім напрямку: вони мають ко¬ 
оперативний. склеп, шо містить ся під № 429 
на Аделайд-улиці, книгарню ”Просьвіта“, шіф- 
картове бюро і вимінну касу під № 209 на 

Йорк-улкці, запомогове товариство ім. Т. 
Шевченка і тепер роблять заходи навязати 
торговельні зносини з Европою. 

Третьою організацією, що відограє не 
малу ролю у просьвіті української людности в 
цілій Канаді і Злучених Державах є "Робітнича 
Книгарська і Видавнича Спілка“, що містить 
ся у власнім двох-поверховім будинку під 
№ 504 на Квін-улиці В. Ся спілка посідає кни¬ 
жок вартости $ 24.000.00, має свою добре ула¬ 
штовану друкарню і видає научний журналь 
"ЗАМОРСЬКИЙ ВІСТНИК“. 

Дуже цікава історія сієї спілки, а радще 
кооперативи. У 1916 році два робітники рос- 
почали у Гамільтоні книгарню з $20, яка те¬ 
пер розвинулась у велике підприємство. 
"Робітнича Книгарська і Видавнича Спілка** 
складаєть ся з самих українських робітників 
членів і своїм головним завданєм ставить по¬ 
ширене просьвіти між українським робітницт¬ 
вом і фармерством в Америці. 

Провідниками сієї кооперативи є двох 
знаних у Галичині і Буковині членів старокра- 
євої української соціял-демократичної партії 
М. Єремійчук і Ю.Демедюк. Попри них може¬ 
мо подати ще імена таких діяльних членів, як 
С. Аронець, П. Шевчук, Д. Бортей, І. Мохорук, 
П. Поцілуйко, Н. Сакалюк, І. і М. Балавсяки, 
H. Мандрик, В. Луцяк, І. Грекул, І. Колісник, 
М. Нєдзєльський, А Кнігніцький, В. Ґелич, М. 
Мороз, В. Кухар, М. Сопотик, В. Головацький, 
I. Жовтяк, В. Протас, І. Петлюк, М. Клопотюк, 
Д. Моравський, Т. Гридзян, М. Чоповик, Н. Му- 
сій, С. Івасюк, Я. Чоповик, І. Касіян, В. Аронець. 

До тепер "Робітнича Книгарська і Видав¬ 
нича Спілка видала, або- у звязку з нею були 
видані слідуючі книжки: Дарвінізм, Географія, 
Фільозофія штуки. Перекази старинного сьвіта. 
Коли зійшло сонце. Про жіночу неволю, Почат- 
ки укр. соц. в Галичині, Міжнародні Рев. Партії, 
Незвичайні дива природи, Як кров кружить в 
нашім тілі. Попадя в зільниці, Таємниця Амери¬ 
ки, Витворене характеру. Колиска народів, Від- 
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роджене України, Як люди навчились числити, 
Як мужик двох генералів вигодував. Вода в 
природі. Земна куля. Боротьба о сонне. Всіх 
разом 108.000 примірників. Крім сього Спілка 
видає і другим організаціям або приватним осо¬ 
бам книжки і т. и. Спілка має тепер на окіньченю 
кілька більших книжок, та і далі видає науко¬ 
вий журналь "Заморський Вістник". Журналя 
до тепер видано до 14-го числа. 

' На Джонкшон декотрі члени тамошнього 
відділу ”3луки“ заклали також свій коопера¬ 
тивний склеп, на Ройс-авеню, котрий красно 
розвиваєть ся. 

Попри ті два українських кооперативних 
склепи, є кілька українських приватних ”гро- 
серень“, але в загалі торговельного руху на¬ 
ші люди в Торонті не виявляють. Хто і має 
гроші, так або мріє вертати до Старого Краю 
або купувати фарму. 

Що до побираня науки у канадийських 
школах ся справа між українцями в Торонто 
не стоїть високо. Тільки двох, д. д, Мигайчук 
та Гуменюк, побирають вищу осьвіту, один 
яко доктор дентист, а другий яко правник. До 
вищої школи учащає тільки Ів. Петрів. Але на 
вечірні курси до Технічної Школи ходить кіль¬ 
канадцять наших молодиків. Досить багато з 
наших робітників захопились зученєм автомо- 
більства. В сім напрямку уже кількох одержа¬ 
ли дипльоми. 

Тільки українська дітвора, як і скрізь, так 
і в Торонто, гурмами ходить до мійських шкіл. 

Але ціле житє Українців в Торонто не 
усталене. Одні ще не покинули думки вертати 
до Краю, другі спроваджують з Краю свої ро¬ 
дини і мріють їхати на фарми. Се неусталенє 
страшенно шкодить усім організаціям, стриму¬ 
ючи іх від дальшого розвитку. 

(Далі буде). 

-000- 

СЛІВЦЕ ДО УКРАЇНСЬКИХ 
РОБІТНИКІВ і ФАРМЕРВІ. 

Хто перший докаже ділом? Хто бажає собі 
і своїм знакомим осьвіти? Хто бажає справед¬ 
ливого порядку у сьвіті? І хто не бажає носи¬ 
ти в неволі кайдани і бути невольником, той 
хай.учить ся,.і.учить других. 

Я тут звертаюсь до всіх українців, робіт¬ 
ників як і фармерів, котрі читають уже, і ко¬ 
трі ще не мали нагоди бачити у себе "Заморсь¬ 
кого Вістника", щоб звернули увагу на моїх 
пару слів, які тут скажу в справі ”3ам. Віст,“ 

Всі, що читають ”3. В“. признадуть мені, 
що одинокий і чистонауковий журнал в Пів¬ 
нічній Америці є “Заморський Вістник" з яко¬ 
го можна черпнути найбільше знаня всіх галу- 
зий. Ніхто сему не заперечить. 

І пізнавши, які користи приносить “3. В.“, 
кожний повинен працювати для ширеня його у 
найтемніїці закутини нашого робітництва і фар- 
мерства тут на еміграції, як також і в старім 
краю. 

Подбайте про се у вільних хвилинах від 
праці, зайдіть до Ваших товаришів, кревних, 
сусідів та знакомих, або напишіть їм листа, 
коли вони далеко від Вас і поясніть їм про ”3. 
'В.“, його вартість, його незміримі скарби зна¬ 
ня, доведіть їм, що лише наукою людство дій¬ 
де до ширшого сьвітогляду, до пізнаня всього, 
що довкруги нас знаходить ся,' що кругом нас 
дієть ся і т. д. Одним словом всього знаня мо¬ 
жна осягнути тільки через просьві'їу. Просьві- 
ченє себе самих і других; а се Ви лише тоді 
зробите, як Ви будети бажати, щоб людство 
стало на вищий щабель знаня. Сим Ви зробите 
дві дуже користні роботі, а то ось які: 1) лю¬ 
дина яку наведете на просьвітну дорогу буде 
вдячна, а 2) Ви поможете поширити ”3. В.“, 
щоб в будуче він виходив частіще чим два ра¬ 
зи на місяць, з побільшенєм ілюстрацій і т. д. 

Тому постарайтесь ще нині зробити таку 
велику роботу, приєднюючи нових передплат¬ 
ників для "Зам. Віст.". Ся Ваша праця, при¬ 
несе певні плоди в користь працюючого люду. 
Нехай не буде місцевости в якій не булоби ”3. 
В.“ Нехай не буде і одного українця, котрий 
би не читав "Заморського Вістника“. Нехай 
"Заморський Вістник“ завитає в кожній хаті, 
де лише >^иє український робітник або фармер, 
у кожній кемпі, де лише працюють наші люди, 
щоб там видно було "Заморський В,істник“. 
Ще раз призиваю всіх, працювати для по- 

ширеня "Заморського Вістника", щоб сей наш 
речник знаня в скорім часі міг виходити кож¬ 
ного тижня, з многими ілюстраціями та в по¬ 
більшенім обємі. Щоб число передплатників 
"Зам. Віст.“ ще до нового року зросло до 
найбільшого числа. Щоб всі наші брати в 
Европі могли читати "Заморського Вістника" 
при помочи заплачена для них передплати ту- 
тейшими українцями і т. д. 

Здоровлю всіх читачів і передплатників 
"Заморського Вістника“. 

П. Савчук. 



ЗАМОРСЬКИЙ ВІСТНИК з 

1» ПОЛІТИЧНИЙ огляд. 

КАНАДА. Хоч офіціяльно нічого не прого¬ 
лошено, але усі розуміють, що вибори до до- 
мініяльного парляменту недалеко. Тим часом 
уряд випробовує настрій канадийської суспіль- 
ности правиборами.’ Тепер 'відбулись такі ви¬ 
бори одні в Елджин, Онтаріо, а другі в Єйл, 
Бритийська Колюмбія. В Елджин вийшов фар- 
мерський кандидат, а в Єйл урядовий. Та ви¬ 
бори в Бр. Колюмбі'і меньшо'і ваги, як у Онта¬ 
ріо, бо Онтаріо є центром політичного житя 
Канади. І се центро сто'іть за фармерсько-ро- 
бітничим урядоом. 

КРИМ. Війна большевиків з Вранґелем 
скінчилась повною перемогою червоно'і армії. 
Забравніи на кораблі 150.000 цівільно'і люднос- 
ти враз з сво'ім військом (20.000), Вранґель по¬ 
лишив Крим. В большевицькі руки дісталось 
13.000 врангелевого війська і великі засоби а- 
муніції. Більшість полонених жовнірів біло'і ар¬ 
мії! зголосилась і була приймлека на больше- 
виць.Vу службу. Знищеню Вранґеля дуже поміг 
український анархістичний ватаг Махно, котрий 
порозумів ся з большевиками і вдарив на ліве 
крило білоґвардййців. Але чи Махно відмінив 
свої анархістичні погляди на большевицькі — 
ше нема відомости. Побите Вранґля має вели¬ 
чезне значінє для української справи. Москов¬ 
ська ”єднно-неділнма“ реакція, що стільки шко¬ 
дила сво'їми брехнями по цілому сьвіту укра'їнсь- 
кій справі тепер згубила свій кредит. Тепер Ев- 
ропа і Америка будуть примушені "побачити" 
Укра'їну. Впанґелеві недобитки аліянти розта¬ 
шували таборами в Константинополю та на де¬ 
котрих грецьких островах. Сам Вранґель ще за¬ 
дасть ся перед кореспондентами, що він знов 
пічне боротьбу з большевиками.- Але се вели¬ 
ке питане. Його військо здеморалізоване. Пев¬ 
но Франція ужиє рештки Вранґельової армії до 
кольонізації північної Африки. Головною сило- 
ю, яка розбила 45.000-ну вранґельовську армію 
були 200.000 наймлених большевиками Чайна- 
менів. 

ЗАХІДНА УКРАЇНА і БІЛА РУСЬ. 13.000 
Вранґелівського війська, що билось супроти 
большевиків * на полуднево-західній Україні 
большевики розігнали. Відіпхалн у Галичину і 
якусь частину армії Петлюри. Хоч докладного 
опису перемоги большевиків над Петлюрою ще 
ми неодержали. На Білій Русі большевики хва¬ 

лять ся розбитем армії Генерала Балаховича. 
Але здаєть ся, що Балахович ще пілковито не 
розбитий, опираючись плечима на польську 
армію Жеґлюдського, що окупує Віленьський 
дистрикт. 

ПОЛЬЩА —МОСКВА. В Ризі, на Латвії, 
відбувають ся пертрактації відносно мирової 
3/ТОДИ між Польщею і большевиками. Хоч час 
від часу телеграми подають, що большевики 
нахвалюють ся роспочати знов війну ' проти 
Польщі і відтягають ся від дальших пертракта- 
цій, але в дійсності мир між Ляхами і Москаля¬ 
ми буде підписаний, і і оді вони візьмуть ся 
зкручувати у баранячий ріг Укра'їну. 

МОСКВА. Недавно Ленін висловив ся за 
тим, щоб дати чужинецьким капіталістам вільну 
руку провадити в Росії приватні підприємства. 
Після його думки такі концесії капіталістам 
зроблять те, що сьвітовий капітал буде навіть 
уважати собі на користь охороняти комуністич¬ 
ний устрій в Росії. Тим часом большевики зроб¬ 
лять всесьвітню революцію. 

ЛІГА НАРОДІВ. У Женеві, в Швайцарії, від- 
буваєть ся засіданє Ліги Народів. На тім засі- 
даию "вславив ся“ канадийський делегат До¬ 
терті, міністер судівництва, котрий виступив 
проти внеску ушанувати память одного з пер¬ 
ших французських соціялістів-утопістів — Русо. 
Ліга, хоч спараліжована і слабосильна видно, 
має на гадці зачіпку з большевиками. Ся за¬ 
чіпка малаб статись на Литві, де Ліґа Народів 
вислала гішпанські, французські і англійські 
відділи; сподіють ся, що дадуть своє військо 
також Шведчина і Норвегія. Військо посила¬ 
ють буцім на роблене порядку підчас переведе¬ 
на плебесциту у Вілінськім дистрикті між Ля¬ 
хами і Лнтваками. Колиб большевики впхалйсь 
у литовсько-польську суперечку, тоді Ліґа ма¬ 
тиме нагоду підбурити європейські народи на 
війну проти Московщини. 

ІРЛЯНДІЯ. Хоч бритийський уряд напов¬ 
нив Ірландію військом, борня шин-фейнів не 
вгаває. Недавно вони зробили кріваву ніч в 
Дублині, вимордувавши і зранивши кількаде¬ 
сяти англійських офіцирів, а тепер постріляли 
на смерть 15 полісманів. Шин-фейни перенесли 
свою діяльність і до Англії, де вони роспочали 
палити англійські склади та фабрики. Через се 
англійський парламент відтяг обради над наді¬ 
нем Ірландії самоуправи, , 
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Др. Зенон Кузеля. 

ХВЕД1Р КОНДРАТОВИЧ ВОВК. 
З приводу других роковин смерти. 

(Продовжене.) 

З поворотом на Україну Вовк зачав систе¬ 
матично розсліджувати давню російську Укра¬ 
їну то сам, то при помочі своїх учнів. І так ро¬ 
блено поміри ним і С. Руденном у чернигівський 
ним і в. Сахаровим у волинській і київській гу¬ 
бернії, ним і Л. Чикаленком в кубанській обла- 
сти, Л. Чикаленком і А. Шульгином у полтав¬ 
ській і вороніжській губ., О. Алешем і Е. Арто- 
ховим у київській губ., Б. Крижаноьським у по¬ 
дільській губ., М. Кондрашенком на Катерино- 
славщині і т. д. Цілий цей великий матеріал пе- 
реховуєть ся в Кабінеті Географії і Антропо- 
льогії Петербурського університету і вже зде¬ 
більшого упорядкований. 

На основі того матеріалу Вовк дав нам на¬ 
перед загальну характеристику українського ти¬ 
пу в стані ”Укракнцьі в антропологическом от- 
ношеніи" (Украинскій В'Ьстник Петерб. 1906 і 
в німецькому перекладі: Оіс Окгаіпег іп апШго- 
ро1о^І8сЬег ВеІеисЬіипй в ” СкгаіпізсЬе Кіпкі- 
8сЬаи“ Відень 1908), а потім спеціальну в зга¬ 
даній уже праці ”Антропол. особенности укра- 
инсіюго народа‘‘, в якій дійшов до нових вислі- 
дів, що їх треба вважати найкращим словом 
науки на тім полі. 

Хв. Вовк сконстатував між иньшим, що 
Українці представляють собою осібний антро- 
польоґічний тип, що сильно відріжнюєть ся 
від типу сусідніх славянських народів, а особли¬ 
во від Москалів і Поляків, з якими нас звязу- 
вала історія, а нині хотіли б звязати всілякі ру¬ 
софіли й польоиофіли. Український тип (тем¬ 
новолосий і чорноокий,* більше як середнього 
росту й круглоголовий) як найменьше зміша¬ 
ний і виказує найбільше свояцтво з південни¬ 
ми Славянами, через що мусить бути причи- 
слений (як це давніше ствердили французькі 
антропольоги Амі й Денікер, а тепер докладні¬ 
ше розвинув д-р. Раковський) до південної або 
так званої адріятичної (динарської) раси. 

Розсліди Вовка з обсягу антропольогії під¬ 
твердили отже те, що вже давніше виказали 
фільольоги, що Українці і що до типу пред¬ 
ставляють окрему, найбільше чисту і від Моска¬ 
лів та Поляків незалежну Групу. 

Попри антропольогію Воцк пильно розслі- 

джував матеріяльну культуру українського на¬ 
роду від найдавніших часів його істнованя, а 
особливо передісторичну культуру (археольо- 
гію), обговорюючи чужі знахідки, а то й сам 
переводячи розкопки (прим, у Мізині на Чер- 
нагівщині). Особливо залюбки займав ся Вовк 
найстаршими знахідками камінного віку (пале¬ 
олітом і неолітом), а зокрема тодішньою тех¬ 
нікою й майстерством і полишив на тім полі 
ряд цінних розвідок як: ”Передісторичні зна¬ 
хідки на Кирилівській вулиці у Київ1“ (”Мате- 
ріяли до укр. етноль6гії,“ том І. 1899), Пале¬ 
олітичні знахідки на Кирилівській вул. (там 
же), "Звістки й листки" '(там же, й окремо. 
Львів 1900, стор. 10), "Знахідки у могилах між 
Веремям і Стротівкою біля Трипіля" (там же 
II. 1900, й окремо: Львів стор. 12), "Магдален- 
ське майстерство на Україні" ("Записки Наук. 
Товар., ім. Шевченка", том 45 і окремо: Львів 
1092, стор. 13+3 табл.), "Вироби передмінен- 
ського типу у неолітичних становищах на Укра¬ 
їні!" ("Матеріали до укр. етн.,“ том VI, 1905), 
"Палеолітичні знахідки в селі Мізині на Черни- 
гівщині" ("Записки Наукового Товариства у 
Київі“, том IV). В тих розвідках Вовк ствердив 
новими даними, що українська територія була 
здавен-давна залюднена, мала в дуже );авніхча- 
Сах високу культуру й стояла в тісних культур¬ 
них зносинах ііз півднем. Таксамо пильно зай¬ 
мав ся Вовк новочасною українською технікою, 
будівництвом, орнаментикою, всілякими стру- 
мептами, дошкуючи ся скрізь звязків із давно¬ 
минулим і з культурою сусідніх народів. З того 
обсягу згадаю праці: "Окремішні черти укра¬ 
їнської народньої орнаментики" ("Труди" 3. 
археол. зїзду у Київі 1874 р.), "Українське ри¬ 
бальство в Добруджіі" ("Матеріали до укр. етно- 
льогії," том І. 1899 і окремо: Львів, стор. 20), 
"Кавказ і Карпати, деякі проби етнольоґічних 
зближень" (збірник і окремо: Львів, стор. 6), 
його студія про укр. церкви і т. д. Між мате¬ 
ріалами Вовка полишили ся тисячі рйсунків і 
знимок з всіляких предметів, будинкив, домаш- 
них знарядів, струментів, орнаментів, одягів, 
прикрас і такого иньшого, на що у нас до-не- 
•давна не дуже вважало ся. (Далі буде.) 
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Др.ІванФранко. НарИС ІСТОрІЇ 

УКРАШСЬКО-РУСЬКОІ ЛІТЕРАТУРИ. 
(Продовжене.) 

V. ПОЕЗІЯ. 
Найкращим твором старого південно-русь¬ 

кого письменства, а власне твором поетичним, 
зложеним своєрідною ритмічною прозою, а 
властиво більше меньше правильними віршами, 
є "Слово о полку Игорев'Ь," якого основою був 
похід князя Игоря Святославича з Новгорода 
Сіверського і його брата Всеволода Курського 
весною 1185 р. проти Половців, який скінчив ся 
повним пораженєм Русинів над річкою Каялою, 
полоненім князів, пізнійщою втечою Игоря і за- 
миренєм, яке заключило ся шлюбом Володи¬ 
мира, Игоревого сина, з половецькою князів¬ 
ною в р. 1187. Поема написана очевидно су¬ 
часником, а може й очевидцем походу, по вся¬ 
кій правдоподібности того самого 1187 р. Кла¬ 
сичним доказом на се може служити той роз¬ 
діл поеми, де автор відкликаеть ся до суча¬ 
сних князів, аби помогли Игореви, і де між 
тими сучасними живими князями згадано та¬ 
кож з великими похвалами галицького князя 
Ярослава Осмомисла, що вмер при кінці то- 
гож 1187 р. Поема визначаєть ся красотою і 
поетичностею стилю, який дуже часто вибли¬ 
скує аллітераціями і асонанціями властивими 
старо-германській поезії, сутим мітичним під- 
кладом, по части взятим з народних вірувань, 
а по части може витвореним як Іосі соштішез 
поетичною школою боярсько-дружинної верст¬ 
ви, яка очевидно мусіла істнувати в старій Пів¬ 
денній Руси ДОВГІ столітя, коли її сліди і шир¬ 
ші останки маємо в літописі і в окремих копі¬ 
ях. Із таких останків найінтересніщий уривок 
пісні про степове зіле евшан і половецького 
співака Оря, поміщений на чолі Галицько-Во¬ 
линського літопису в додатку до похвали кня¬ 
зя Романа. При блищім розгляді композициї 
"Слово о полку Игорев'Ь“ переконуємо ся, що 
воно не одноцільний твір, але дійшло до нас 
у пізніщій редакції, яка нарушивши текст пер¬ 
вісної поеми про похід Игуря попротикала йо¬ 
го вставками і відривками давніщих пісень з 
XI віка. І з тих вставних пісень найцікавіща 
пісня про Полоцького князя Всеслава, що не 
має ніякого звязку з поемою про похід Игоря. 
Сам редактор визначаєть ся тим, що знає про 
старого співака Бояна, подає у вступі його ха¬ 
рактеристику, з якої видно, що се був поет 

XI віка, а в дальщім тексті вставляє подекуди, 
до річи і не до річи цітати з тогож Бояна, з 
яких один попсований аж до утрати всякого 
розуміня. В самій поемі найгарніщі уступи: 
опис двох битв Русинів із Половцями, патріо¬ 
тичний поклик автора до сучасних князів, щоб 
рятували честь Руси і помстили ся на Полов¬ 
цях, і високо поетичний плач Ярославни, жінки 
Игоря, що в часі походу свойого мужа сиділа 
в укріпленім городі Путивлі. 

На жаль "Слово о полку Игорев'Ь" дійщло 
до нас у одинокій копії з XIV або XV віка, ■ 
яка опублікувана уперве графом Мусін-Пушкі- 
ном у Москві в р. 1800, затратила ся підчас 
пожежі Москви в 1812 р. — тепер можемо мати 
майже певність, що не згоріла, бо палата 
Мусін-Пушкіна не згоріла в Москві у тім році. 

Крім боярсько-дружинної поезії була та¬ 
кож духовна, з якої дійшли до нас віршований 
Канон Кирила Туровського і віршоване, спосо¬ 
бом подібним до "Слова о полку Игорев-Ь," 

"Слово о Лазаревім воскресенї,“ яке дійшло до 
нас у кількох неповних копіях. В тім Слові пред¬ 
ставлено праотців у пеклі, які довідавши ся 
про те, що померший Лазар має воскреснути, 
передають йому зворушливими і високопое- 
тйчнймй словами свої муки в пеклі і просьбу 
до Христа, аби прийшов визволити їх. 

VI. ПРОПОВІДЬ. 

При браку правильної школи була для ши- 
рОбких мас народніх устна проповідь одино¬ 
ким способом просвіти неграмотних людий. 
Старо-руська проповідь витворила ся на взір 
грецької. Особливо великі отці церкви Василій 
Великий, Григорій Богослов і Іоан Златоустий 
були старанно перекладані і служили попам 
або як взірці для власних проповіди, або пе¬ 
реклади відчитувано в церквах. Щоби зблизи¬ 
ти їх до розуміня народньої маси, ті твори 
грецької риторики дуже часто вкорочувано або 
перероблювано та розширювано цікавими ін¬ 
терполяціями власного складаня,. З тих попу¬ 
лярних проповідий дійшло до нас дуже мало; 
можливо, що їхні останки треба уважати ті ко¬ 
роткі безіменні поучительні слова, поміщені в 
Прольотах і Ізмараґдах, яких взірців у грець¬ 

кім тексті не можна дошукати ся. (Д. б.) 
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Загальна-українська мова. | 
(Причинок до витвореня загально-української мови.) ^ 

(Продовжене.) . Адаме1“ А Лівобережець відмінює місце наго- 
¥ V -, лосу у такім випадку тільки двічі: “Іване! 

Вплив ”і“ на сьпівзгуки. " Іване!“ 
( Лівобережець скаже слабування, а Гали- 

Усі сьпівзгуки української мови, що стоять чанин се слово вимовить слабоване; полюван- 
безпосередно перед ” і “ більш-меньш мняхк- ня, — польованє, тощо. 
нуть, а особливо ті, котрі мають обидва вимо- Сі наголосові ріжниці в мові і прозі мож- 
ви: тверду і мнягку. на б також полагодити більш-меньш компро- 

місово, але ся наголосова неоднаковість буде 
Компроміс в справі ” ґ рь ”ф “ шкодити у витвореню спільної поезії; тому 

і галицької вимови взагалі. -Найкраще буде, коли будуча /українська Акаде- 

” Ґ “ має бути вживане в словах взятих з 
чужинецьких мов, але Наддніпрянці можуть те 
” ґ “ вимовляти собі у читаню і балачці як 
” г 

Мнягке ” рь “ повинно уживати ся в усіх 
тих випадках, які трафляють ся у вимові Лі- 
вобережців, але Галичане і Правобережні мо¬ 
жуть вимовляти його твердо ” р 

” Ф “ можна писати скрізь, як воно прихо¬ 
дить у чужинецькім слові, але Лівобережні мо¬ 
жуть його вимовляти, як вони знають: п, кв, 
X, хв. 

Тяжко, а може і неможливо навчити ви¬ 
мовляти східно-українські широкі згуки. Певно 
Галичанин ніколи не навчить ся казати знаття, 
кохання, писання, а буде триматись своєї коро¬ 
тенької вимови: знанє, кохане, писане, тощо. 

Але тому, що уже і в галицьких часописах 
приймаєть ся писати ті слова через ння, ття, 
тощо, так даймо Галичанам право (коли вони 
хочуть) вимовляти ті приставки так, як вони 
знають, вузенько: не, те, тощо. 

Наголос. 

Ріжниця Східного і Західного діалектів 
української мови є і в наголосах. Ся ріжниця 
так велика, що Галичани негодні добре пере¬ 
читати віршів вложенил Наддніпрянцями, себто 
гублять під час читаня ритм. 

Галичани люблять наголошувати слова ча¬ 
сом на посліднім складі: Тараса, батька, а 
Наддніпрянці в сих випадках дають наголос па 
другім складі від кінця Тараса, батька. 

Кличучи, Бойко кричить: ”Адаме! Адаме! 

мія Наук встановить спільні правила наголосу 
про усіх Українців. 

Придиханє. 

В „українскій мові, як і в стародавній 
грецькій істпує ”придихане“; себто, коли слово 
починаєть ся самозгуком так часом перед І^им 
самозгуком повстає згук ” г “. Приміром: го¬ 
робець, гарбуз, Ганна, галун, тощо; а не: оро- 
бець, арбуз, Анна, алун. 

Але в декотрих словах у придиханє при¬ 
ходить ” в “; приміром: він, вона, воно, вулиця, 
вузький, а не: она, оно, улиця, узький. 

Наша українська мова — ”мужицька“ мова, 
мова се,тіа. Але через літературне опрацьоване 
ми піднесемо її на рівень з иньшими культур¬ 
ними мовамй людства. А зробим се не тим, шо 
будемо її ”паньщити“, як дехто з наших писа- 
ків те робить, опускаючи те придиханє. Нам 
нема чого встидатись нашої матірної мсвії, пи¬ 
шіть і кажіть; йому, гискра, вулик, вони, ане 
іскра, улій, они. 

Перехід ” і “ на ” й а ” у “ на ” в “. 

Цікавим проявом української фонетики є 
перехід ” і “ па ” й “, а ” у “ на ” в Примі¬ 
ром, ітти—. йти, і ■— й, Іван — Йван; Укра¬ 
їнка — Вкраїнка, уважатц — вважати, уділи¬ 
ти —■ вділити, тощо. 

Сей перехід ” і “■ та ” у “ на ” її “ та ” в “ 
дуже стає помічним у поезії і взагалі в окра- 
шеню мови і тому не повинно сього явища 
нашої мови не занехаювати. 

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

^УООООІІООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО 

(Продовжене.) 

!У. 
"Корінь лиха“. 

Що людина геть більше дістає від своїх 
батьків в царені духа, а не тіла, каже нам отеє 
цікаве постережене. 

Батьки передають своїм дітям декотрі свої 
тілесні хороби: дехто пранці, дехто сухоти, де¬ 
хто нервовість, дехто наліг піятики, дехто ту 
чи иньшу кволість свого тіла. Але ми робимо 
тут натиск на слові ”дехто“, бо тільки дехто 
з батьків пранцьоваті, тільки дехто сухітники, 
тільки дехто нервові, тільки дехто пяниці, тіль¬ 
ки дехто тілом кволі. 

Та навіть усі ті народжені тілом від хорих 
батьків діти можуть бути добрими людьми, на¬ 
віть пяниці під час тверезої хвилі. 

Люди родять ся на сьвіт лихими, родять ся 
з тим ”первородним гріхом“, приносючи ту 
лиху свою вдачу закорінену у своїй духовій ча¬ 
стині їства. Ми в попередних розділах сієї роз¬ 
відки перерахували здебільшого ті інтелекту¬ 
альні хороби. Тепер тільки зсумуймо те усе. 

Звірячі, бестіяльні нахили, як лютість, не¬ 
стриманість, жадоба крови, вбивства, нахил до 
людоїдства ■— се усе прийшло нам у спадчину 
від наших найдальших прапрадідів. 

Плачі, жаханя, страхи, зацікавлене новина¬ 
ми, захоплене барвистими кольорами, вража¬ 
ючими очі убраними — се спадчина від ди- 
куньства. 

Сьвяткованє образів та фіґур, забубони, — 
звідтам також. 

Вищі щаблі дикуньства і варварства відро- 
джуєть ся у нас проявами сьвяткованя бруталь¬ 
ної сили, війнами, сварами та чварами, понево- 
ленєм жінок і дітей, приватною власносстею на 
засоби виробу, жадобою влади, нахилом до 
крадіжу і розбоїв. 

Середневіче полишило нам фанатизм. 
Від цілого тягу нашого житя в певних ет¬ 

нографічних межах закорінилось у нас чуте на¬ 
ціоналізму і всіляких звичаїв, а також витвори¬ 
лись певні національні вдачі, котрі не усі добрі. 

Недосконалість і занедбане нами свого ін¬ 
телекту виявляють ся у нас нахилом до бре¬ 
хень, максималізмом, себто те, що Ляхи кажуть 
”Міег2а 8ІІ9 па 2атіагу“. 

Паньщина відбиваєть ся на нас в проявах 

сервілизму, безрадности, наріканях, брехливо- 
сти, підступстві, невірстві, непротивленю гнету. 

Часи бюрократства дали нашій інтелігенції 
хоробу ляку фізичної роботи. 

Взагалі недосконалість нашого занедбано¬ 
го розуму виявляеть ся неволею думаня і на¬ 
віть самовбивством. 

Але не треба усього нашого Інтелектуаль¬ 
ного зла складати на саме уроджене. Воно по- 
більшуеть ся в нас протягом цілого нашого 
житя. Як летючі піски гнані вітром поволі за¬ 
сипають зелені лани, роблячи їх жовтою сум¬ 
кою пустинею, так і зло протягом цілого на¬ 
шого житя спадає на нас і лишає на нас зна¬ 
ки свого тавра. Коли ви здибаєте малу роже¬ 
ву веселу дитину — перед вами людство часів 
недбайливого дикуньства з його простотою і 
малогріховностею. А як гляните на людину 
страшни, на лиці котрої уже лягла ”Каїнова пе¬ 
чать “ суму, та рудявість, се ті відзнаки усего зла 
поповненого в житю, або зла одержаного від 
житя-людей — се перед вами "достиглий овоч". 

Є люди, що надіють ся, що з відміною 
економічних обставин і з запізнанєм людини 
з наукою, людина стане кращою, ціле людство 
таким робом стане кращим. 

А коли таким людям говоримо, що 
поліпшене добробуту і побільшанє знаня ще 
не все, що ще треба братись і з себе викидати 
усі ті віджитки, що в краще жуте мають увійти 
кращі люди — ті люди нам відповідають, що 
тепер над самоудосконаленєм нема чого сущи- 
ти голови, що усе те прийде магічно з відмі¬ 
ною еконоомічних обставин. 

Правда, що людина в добробуті не буде 
потребувати красти, але се велике питане, чи 
відмінять економічні обставини нахил до гніву, 
бійок, влади, брехень, піятики, роспусти, і т. д. 

Ми знаємо, що випц кляси нашого суспіль¬ 
ства і богаті і вчені, але лихі, безчесні, здемо- 
ралзовані. Отже ті, що тільки звертають свою 
увагу на матеріалістичний бік житя, і сподіють 
ся чуда перетворена людства на краще тільки 
самою економічною революцією — милять ся! 

Лихі ніколи доброго не сотворять. Краще 
житє потребує, кращих людей, людей вільних 
від лихих віджитків минувпіинй. "Корінь лйха" 
лежить у сих власно віджитках, і хто їх не по- 
збудеть ся, той є сам віджитком, а не спад¬ 

коємцем будучини. (Далі буде.) 
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НАРИС НАУКИ ПРО ЛЮДСЬКУ ДУШУ. І 
ПСИХОЛЬОГІЯ. 

(Продовжене.) 

Вражінє Є власне сьвідомість подражненя. 
Щоб повстало в нас яке вражінє, до сього тре¬ 
ба певних умовин. І так: перед усім мусить бу¬ 
ти якесь тіло або якийсь прояв, який би драж¬ 
нив наші нерви в наших чутниках, відтак муси¬ 
мо мати здорові і добре сповняючі свою робо¬ 
ту чутники, а нарешті мусимо мати сьвідомість 
того подражненя. Коли нема котрого з тих 
трьох чинників, тоді розумієть ся повстане вра- 
жінь є неможливим. Нема найменьшого ваганя, 
що вражіня є вже складними духовими проя¬ 
вами. Можемо надіятись, що недалека будуч-” 
ність дозволить нам ті складові, основні первні, 
з яких складаєть ся вражінє відкрити й доклад¬ 
но пізнати; та заки се наступить, ми мусимо 
уважати їх основним проявом нашгоо пізнаня. 

При кожнім вражіню можна розріжнити 
чотирі чинники: якість, сила, місце і час. 

а. Якість вражінь. 

Попередно ми вже згадували, що вражіня 
повстають в нас наслідком подражненя нащих 
чутникІв. Кожний чутник дає нам осібні пито¬ 
мі вражіня: чутником зору одержуємо вражіня 
сьвітла, барви і постати; чутником слуху, — вра¬ 
жіня голосу і згуків; чутником нюху відчуваємо 
ріжні запахи; чутником температури — тепло і 
зимно, а иньщими чутниками знов йньщі вражі¬ 
ня. Наслідком того людина, що від уродженя 
сліпа, не може знти нічого про голос і згуки, 
а хто з уродженя позбавлений чутника нюху, 
той нічо не знає про істнованє яких небудь за¬ 
пахів. Чутники є власне тими дорогами, якими 
ми довідуємо ся про все те, що дієть ся в нас 
і поза нами. Розумієть ся, що ми можемо бу¬ 
ти тільки про те сьвідомі, що подражнить нер¬ 
ви нащих чутникІв: от ми дивимо ся на зоря¬ 
не небо і бачимо впоперек небозводу мрачну, 
сьвітляну смугу, т. зв. "Чумацький Шлях"; у- 
зброївши нащі очі добрим далековидом поба¬ 
чимо, ^ гой щлях складаєтб ся з безлічи зірок, 
яких ми голим оком ніколи не спостерігали. 
Сталось се тому, що далоковид уможливив 
проміням сьвітла тих зорь, з яких складаєть ся 
"Чумацький Шлях", подражнене нащих нервів 
зору тими промінями. Далековид не витворив 
нових зірок, вони були від віків і перед тим, тіль¬ 

ки, що їхні проміня такі кволі, що не можуть без 

відповідних приладів подражнити нащих нервів 
зору. Ми можемо знати тільки про ті річи і 
прояви, які подражнюють нерви в нащих чут¬ 
никах. Оттут і буде межа нащого знаня: про 
ті річі і прояви, які не в силі з яких небудь 
причин подражнити достаточно нервів нащих 
чутникІв ми ніколи не будемо знати. 

Кожний нащ чутник приладжений до прий¬ 
мана питомих подражнень: чутник зору подраж- 
нюєть ся промінями сьвітла, себто, тремтінєм 
всесьвітного етеру; чутникові нерви слуху по¬ 
дражнюють ся тремтінєм повітря, т. зв. звуко¬ 
вими хвилями; чутникові нерви температури по¬ 
дражнюють ся міжчастинними рухами матерії 
і т. д. Знаємо з досьвіду, що ще ніхто ніколи 
ухами не доглянув, очима не зачув, а пальцями 
нічого не занюхав, а прецінь, коли на нас сьві- 
тить сонце, так тоді проміня сьвітла впливають 
не лиш на наше око, але й на нашу шкіру, ніс 
і ухо. З сЛго бачимо, що наші чутники при¬ 
ладжені тільки до прийманя певних подражнень: 
чутник зору — до подражнень тремтінєм етеру; 
чутник слуху — до подражнень тремтіня повіт¬ 
ря; нюх до подражнюваня газами і т. п. Прав¬ 
да, виїмково можна подражнити наші чутники 
й иньшнм невідповідаючим їм родом подраж¬ 
неня; приміром, чутник зору можна подражни¬ 
ти стисканєм ока, або електричною струєю, та 
тоді ми не дістаємо вражіня натиску але вражі¬ 
ня сьвітла, чутник слуху подражнюєть ся часом 
сильніщим припливом крови до уха або "нерв- 
няним" тремтінєм слухових приладів, і тоді ми 
чуємо згук. з того знов бачимо, що нащі чут¬ 
ники, подражнені яким ксОудь робом, дають нам 
тільки питомі собі вражіня; як подражнимо чут¬ 
ник зору, дізнаєм вражінє сьвітла і барв, як по¬ 
дражнимо чутник слуху дізнаєм вражінь згуку, 
тощо. Так, приміром, коли прорізувати нерв 
зору, дізнаєть ся не вражіня болю, а чудових 
вражінь барв і сьвітла; а коли електризувати 
язик, дізнаєть ся вражінь ріжноманітних смаків. 
Виглядає се тяк, як колиб наїні чутники були з 
ріжного матеріалу, або мали в собі якісь пито¬ 
мі собі сили, і тому будучи подражненими ви¬ 
кликують питомі собі вражіня. Так думав вже 
славетний фізіольоґ Іван Мюлер (1826), кажучи, 
що наші вражіня залежать тільки від роду по¬ 
дражненої нервняної субстанції. 

(Далі буде. 
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Радять про післапє відділу по чер¬ 
вону охру до однієї місцевості!, де є цілі покла¬ 
ди її. Призначують день і хто має отаманува¬ 
ти над відділом. Усе те робить ся потай від жі¬ 
нок, аби вони не могли перемовити своїх бли¬ 
зьких не брати участи в тій небезпечній випра¬ 
ві. В призначений до виступу день старші під¬ 
водять ся вряди з сонцем. Схопивши зброю і 
сьпіваючи, вони кваплять ся геть забратись, 
не пращаючись, з жінками та дітьми. Жінкі ж 
зрозумівши, що сталось, починають кричати, 
пищати, вити. Вони кажуть своїм чоловікам, 
синам, братам і приятелям не йти до чужої і 
ворожої країни. Але члени відділу позістають 
непохитними і йдуть до призначеного місця, 
щоб умовитись з тією старшиною, що позістає, 
відносно приймленя відділу, коли він буде по¬ 
вертати. Коли, нарешті, місце обібране і дано 
вказівки що-до ставлена колиб, приходить час 
прощаня. Відділ сьпіває ‘пісню, щоб підбадьо¬ 
ритись і підтримати молодь на дусі. І дійсно 
де-котрі потребують підбадьорена: бо ж вони 
знають, що, окрім 300 миль, котрі їм доведеть 
ся перейти, можливо навіть через ворожу кра¬ 
їну, перед ними багато голоднечі, нім їм поща¬ 
стить дістатись до місця свого призначена, не 
згадуючи вже нічого про тягар охри, котрий 
їм доведеть ся нести. 

"Відділ робить приближно зо двадцять миль 
на день. Діставшись до місця копана охри, усі 
члени відділу копають кожний про себе охру і 
місять її на воді, роблючи ”боханці“, приближ¬ 
но зо 20 фунтів ваги кожний. Потім ті боханці 
сушуть. Кожен муж несе в себе на голові пе¬ 
ресічно 70 фунтів, а попри те, треба ще роз¬ 
добувати собі поживу. Відділ мало коли спо¬ 
чиває у день під час своєї подорожі, котра від- 
буваєть ся приближно від 6 до 8 тижнів. Від¬ 
діл зупинюєть ся тільки тоді на спочинок, ко¬ 
ли наблизить ся на один день ходи від свого 
табору. Повертаючи, несучі охру провадять ви¬ 
міну з племенами, через волості котрих вони 
переходять. 

"Що ж до вироблена зброї з добутих ма¬ 
теріалів, так се у Австралійців є у значній мірі 
особистою справою. Більшість зброї та стру- 
менту кожен робить сам про себе. Але траф- 

ляеть ся так, що тубольці однієї місцевости 0- 

сягають досконалости виробу якихсь річей, а 
мешканці другої місцевости набувають особли¬ 
вого хисту вироблена якихсь иньших річей. То¬ 
ді ті і ті вимінюють ся своїми виробами." 

"Убраня Австралійці не знають. У своїм 
звичайнім стані вони ходять чисто голими, не- 
зважаюч на те, що шкіри канґурів могли б бу¬ 
ти ужиті у-знмку, коли ясної ночі випромінь 
тепла такий великий, що в ночі температура 
часом опадає кілька градусів понижче зера. 
Думка, зробити якусь одежину про оборону від 
зимна, здаєть ся, ще не зявлялась в головах 
Австралійців. Хоч що правда, вони користають 
ся кожною нагодою дістати роздавані кольо- 
ніяльним урядом ліжники і всіляке иньще лах- 
мітє. І коли вони часом і вбирають на себе ті 
річі, так більше з бажаня попишатись у нім, 
ніж запро огрітя." 

Взагалі можна сказати, що господарський 
побут Австралійців є чудовим образом госпо¬ 
дарського житя первістної людини взагалі. Од¬ 
наче короткість викладу не дає зупинитись дов¬ 
ше біля сего боку первістної культури, про яку 
дає нам декотре розумінє зученя ріжних річей, 
що позістались від палеолітичної і неолітичної 
людини Старого і Нового Краю. Нам варто звер¬ 
нутись тепер до тих боків житя первістного су¬ 
спільства, про котрі ледво чи можуть росповіс- 
ти нам незграбно обтесаний камяний струмент 
та рештки первістних огнищ. 

ГОЛОВА III. 
ПЕРВІСТНИЙ ШЛЮБ. 

Австралійці того переконана, що їхні пра¬ 
діди жили, не знаючи жадного обмежаня поло¬ 
вих сполучень. Після розуміня Австралійців, 
шлюбні обмежаня завились, яко нововстанова 
їхніх прадідів. Так само дивлять ся на сучасні 
шлюбні звичаї і багато иньших більш розвине¬ 
них людських племен Старого і Нового Краю. 
Перекази стародавніх народів теж оповідають 
про бувшу колись спільність жінок, котра потім 
була заборонена тим або тим славетним зако¬ 
нодавцем. Отже, стародавні Єгиптії уважали, що 
шлюб вперше був запроваджений Менесом. Гре¬ 
ки думали, що істнувавща у них спільність жі¬ 
нок була скасована Кекропсовою постановою. 
Китайці кажуть, що в них шлюб встановив Фахі, 
І т, д. (Далі буде.) 



Заморський вістник 

Дж. Н. Ларнед. 

ВСЕСЬВІТНА ІСТОРІЯ. 
(Продовжене.) 

Аж у 1870 році, у другім виданю його ”Пя- 
тьох славетних монархій стародавного сьвіта“, 
(котре потім стало признаним зсумованєм схід¬ 
ного знаня на тій царині) професор Джордж 
Ролисон, пишучи про вавилонську історію під 
котрою тепер є знаним мильне імя "халдеі^ь- 
ка“, сказав: "Халдейська історія може бути 
уважною яко отвір перед нами у минувшім часі 
(а принаймні одним чи двома столітями) спе- 
ред 2286 р. Пр. Хр. Се сталось від тоді, як 
Німорд, син, а може наицадок. Кушів, установив 
королівство у Нии;ій Мезопотамії, котре звер¬ 
нуло на себе увагу сусідуючих народів. На¬ 
рід, котрим він провадив прибув певно морем; 
в кожнім разі первістною його осадою був 

що по-нашому буде "країна каналів та очере¬ 
ту;" а пізніще знайдені написи подають імя 
Ен-шад-куш-ана, яко "пана Кенґі", за періоду 
про котрий думають, що мав місце більще як 
4500 літ перед Христом. Той пан Кенґі був та¬ 
кож "патесі“, ЧИТО головним жерцем бога Ен- 
-ліля, капище котрого було в Ніппурі, де тепер 
відбувають ся роскопи проваджені пенсильва- 
нійським універзитетом. його написи сьвідчать, 
що ухналеве письмо було тоді уже там в ужит¬ 
ку; імя надане тій країні вказує, що її низькі 
доли та багнища були уже здреновані канала¬ 
ми; а багато доказів сьвідчать, що нарід Кенґі 
був досяг такого щабля цівілізації, котрий по¬ 
требує поза собою яке тисячелітє поперед- 

котра б зазначувала, чи хоч натякувала про по¬ 
передні щаблі поступу, не вийшла ще на денне 

морський беріг. Тридцять і один рік пізніще ньої прадідівської культури. Але^жадна річ 
(1901) учений історик Вавилонії, професор Ро- 
джерс, сказав, що нема жадної рації згадувати 
Німорда, яко якусь історичну особу, але він сьвітло. Дотепер не було жадного проблиску, 

спираючись на котрий би казав хоч що-небудь про доісторич¬ 
не житє тієї країни; там нема жадних решток 
німої культури, таких як у Єгипті, котрі б мо¬ 
гли зголосити себе будучим часам ділами шту¬ 
ки, а не письмом. Тому, здаєть ся, що перші 
мешканці мусіли прийти туди з иньшої країни, 
уже маючи свою азбуку; /але де є та країна, 
в котрій би зайшли ознаки народженя культу¬ 
ри подібної до культури тих стародавних Ва- 
вилонців? 

Після погляду бІЛЬШОСТи вчених, котрі пе- 
рестудіювали той підмет, первістні мешканні, 
котрі обдарували Вавилонію її системом пись¬ 
ма, більшостею її релігії, більшостею її леґенд 
та літератури, і усим тим, що є найбільшого 
в її цівілізації, не були тим народом, що пану¬ 
вав над тією країною протягом більщої части¬ 
ни її історичного житя. Відшукали ріжницю в 
мові, що уважают доводом расової ріжниці. 
Але сьому висновкови дехто противить ся, ко¬ 
трі тримають ся того, що та припускана стар¬ 
ша мова є тільки містіфованим системом пись¬ 
ма, вигаданого жерцями. Здаєть ся, що та мо- 

прослідкував історичні записи, 
авторитет професора Гільпрехта, до часу, ’ 4500 

літ Пр. Хр.“ 
Сорок років назад, професор Ролисон, пи¬ 

шучи про Вавілон до Смитового Біблійного 
словника" міг просто назвати, яко невиразну 
першу фігуру в його оповіданю, Амрафеля, 
царя з Шінару", сучасника Авраамови, про ко¬ 
трого згадуєть ся у 14 голові "Виходу , і до¬ 
дати, що "від сього пункту історія Вавилону 
позістає невідомою на протязі дванадцятьох 
століть". У році 1899 професор Сейс міг на¬ 
писати: "Вавилонія Амрафельової доби, Авра- 
мового сучасника, стала, завдяки недавнім зна- 
ходам, так нам добре знаною, як Атени за Пе- 
риклового часу; щоденне житє вавилонського 
народу може бути простеженим в усіх його 
напрямках, і ми навіть посідаємо листа писа¬ 
ного самим Амрафелем. Культура Вавилонії 
була уже страшенно старою... Амрафелева до¬ 
ба, в дійсності, в певнім напрямку була добою 
занепаду. Злотий вік вавилонської штуки мі¬ 
стить ся яких дві тисячі літ перед сим. От- 
так круговид історії був дивно поширений на г ' тюлежить до так званої агґлютинативної 
схід і його темна далечінь була осьвічена за 
нашого власного часу, головно за сих послід- 

ніх двадцять літ. 
Не відома нам долішня частина долини Ев- 

фрату та Тигриса, котра була названа Вавило- 
нією, зявляєть ся, . за дуже ранішньої доби, 
принаймні в своїй частині, під назвою ”Кенґі“, 

кляси, складники слів котрої нещільно зліплені 
одно 3. одним, замість того, щоб бути зціплені, 
як се є в словах відмінкових мов; і се провадить 
до закиду, ш,о то була мова якогось народу, 
що походив з монгольської раси; але пізнІщі 
Вавилонці належуть до семитського гурту біло¬ 

шкірої раси. (Далі буде.) 



ЗАМОРСЬКИЙ ВІСТНЙК іі 

Карл Маркс. 

КАПІТАЛ. 
а о а: ІІ) 

КНИГА 1. 

КАПІТАЛІСТИЧНИЙ 
ВИРОБ. 
ЧАСТИНА І. 

Кралі і гроші. 

(Продовжене.) 

Візьмімо два крами, приміром, збіже і за¬ 
лізо. Пропорції після котрих вони вимінюють 
ся, якіб ті пропорції не були, можуть усе бути 
репрезентовані зрівнянєм в котрім дана -кіль¬ 
кість збіжа прирівняна до якоїсь кількости за¬ 
ліза: приміром, 1 чвертка збіжа = X сотнара 
заліза. Що ж нам каже се зрівняне? Воно нам 
каже, що в двох ріжних річах, в 1 чвертці збі¬ 
жа і X сотнара заліза, істнуе в рівних кілько- 
щах щось спільне обом. Тому ті дві річі по¬ 
винні бути рівними якійсь третій, котра сама в 
собі не е ані одною, ані другою. Кожна з них, 
так далеко, як вона е вимінною вартостею, му¬ 
сить бути зводимою до тієї третої. 

Простий Геометричний образок зробить се 
зрозумілим. Щоб обрахувати і порівняти по¬ 
верхні простолінейних фігур, треба їх розікла¬ 
сти на трьохкутники. Але поверхня трьохкут- 
ника сама означуеть ся чимсь таким, що ціл¬ 
ковито відріжняеть ся від його видимої фігури, 
а власно половиною витвору від помножена 
половини основи на височину. Так само вй- 
міно-вартощі краму, мусять надаватись бути о- 
значеними в знаках якоїсь річи, котра е спіль¬ 
ною до них усих, і більшу або меньшу кіль¬ 
кість котрої вони репрезентують. 

Ся спільна ”якась річ“ не може бути ані 
геометричною, ані хемічною, ані жадною инь- 
щою природною власностею крамів. Такі .бла- 
снощі звертають нашу увагу тільки так задале¬ 
ко, як вони впливають на ужитковість тих кра¬ 
мів, роблять їх ужитко-вартощами. Але вимі¬ 

на крамів є очевидячки чином зазначеним ціл¬ 

ковитою абстракцією від ужитко-вартости. Від; 
так одна ужитко-вартість є так самісінько до¬ 
брою, як і друга, в тім випадку, як вона є у 
належитій кількості. Або, як сказав старий 
Барбон: "один сорт краму є таким добрим, як 
і другий, коли їхні вартощі рівні. Нема ріж- 
ниці, ані відміннбсти, в річах рівної вартости... 
Сто фунтів вартости в олові або залізі є та- 
коїж великої вартости, як сто фунтів вартости 
в сріблі або злоті." Яко ужитко-вартощі, кра¬ 
ми, понад усе, будуть ріжних якощів, але яко 
вимінні вартощі, вони тільки ріжні кількощі, і 
тому ке мають в собі ані крихітки ужитко-вар¬ 
тости. 

Наколи ж ми не візьмемо під розвагу 
ужитко-вартости крамів, тоді їм лишить ся 
тільки єдина вартість, себто, що вони витвір 
праці. Але навіть витвір праці сам підліг від¬ 
міні в наших руках. Коли ми зробимо абстрак¬ 
цію з його ужитко-вартости, ми робимо в той 
сам час абстракцію з матеріальних складників 
і виглядів, котрі роблять той витвір ужитко- 
-вартощами; ми не бачимо більше у тім виро¬ 
бі стола, хати, волочки, або якої иньшої пожи. 
точної річи. його істнованє, яко матеріяльна 
річ забрана сперед очей. Жаден з тих виробів 
не може бути більше уважаним за витвір праці 
недолітка, муляра, прядільниці, або якогось о- 
значеного гатунку витворної праці. Поруч з 
ужитко-якоіцами самих витворів ми усуваємо 
сперсд очей пожиточність ріжноманітних гатун¬ 
ків праці втіленої в них, а також трівкі форми 
тієї праці; ніщо не лищаєть ся, хіба те, що є 
спільним усім їм; усі зведені до одного і того 
самого сорту праці, людської праці у абстрак¬ 
ції. 

Поміркуймо тепер над рещткою кожного з 
тих виробів; вона складаєть ся з тієї самої 
субстанціальної дійсності в кожнім, чистої кон- 
Геляції доморослої людської праці, робучої-си- 
ли. виданої, незважаючи на те, як вона видана. 
Усе, про що ті річі нам росповідають, є те, 
що людська сила видана про їхній витвір, що 
людська сила втілена в них. Коли дивитись на 
них, як на кришталі тієї суспільної субстанції, 
спільної їм усім, вони будуть — Вартощами. 

(Далі буде). 



і2 Заморський вістнйк 

Франц Шіндлер. 

Відділ Фізики. 

(Продовжене). 

Вохкість повітря і головні її зміни. 

(Вохкість повітря.) Велика кількість пари 
при парованю води, вохкої землі і рослин, що 
на ній ростуть, без перестанку відходе в повіт- 
рє, так що повітре завжди має якусь частину 
водяної пари. 

Кількість водяної пари в повітрю непостій¬ 
на і залежить від температури повітря. Чим 
тепліще повітре, тим воно більше приймає во¬ 
дяної пари. 

Коли повітре має стільки водяної пари, 
скільки воно при відповідній температурі вза¬ 
галі може в собі вмістити, тоді кажемо, що 
воно насичено парою. Як кількість водяної па¬ 
ри більша половина того, скільки потрібно до 
повного насиченя повітря, тоді кажемо, що по- 
вітрє вохке, а як вона меньша, тоді повітре 
сухе. 
Сухий потащ, виставлений на вільне повітре, 

дуже щвидко стає вохким, бо приймає з повіт¬ 
ря воду. 

Волосе, волокно (китової) рогівки, дереви¬ 
ні і соломині волокна на вохкім повітрю про¬ 
довжують ся; кишкові струни, остяки з ґеранії 
і иньші скручені тіла на вохкім повітрю роз¬ 
кручують ся, а на сухім зкручують ся. На сім 
принціпі збудовані прилади до міряня вохкости 
(гігроскопи). До найвизначніщих гігроскопів 
належить гігроскоп струновий і остяковий. 

(Роса і наморозь [паморозь].) Внесімо до 
теплої кімнати холодну шклянку; ми побачи¬ 
мо, що вона спітніє, себто вкриєть ся крапля¬ 
ми води. Се станеть ся от через що: холодна 
шклянка віднімає від повітря, що її оточує, 
тепло; повітре вже не може утримати таку са¬ 
му кількість водяної пари і частина її осідає 
на шклянці краплями. 

І в природі ми зустрічаємось з сим явиидем. 
Коли вліті зайде сонце, тоді промінисте тепло 
землі швидче переходить у сьвітовий простір 
ніж з повітря, а через те поверхня землі, як та¬ 
кож і всі річі, що на ній є, особливо ростини, 

остуджують ся. 
Ближчі верстви повітря від сього також о- 

студжують ся, водяна пара гусне в краплі, ко¬ 

трі й осідають на річі росою. 

Пізньої осени і ранньої весни температура 
перед сходом сонця, особливо ясними ночами 
спадає часом аж до 0® С [ нижче, так що роса 
замерзає; такий опад подібний до снігу, і зветь 
ся паморозею (наморозею). 

(Мряка і хмари.) Коли повітре до певної 
температури насичене водяною парою, а темпе¬ 
ратура знижуєть ся, тоді частина водяної, пари 
згущуєть ся і таким чином утворюють ся над¬ 
звичайно малесенькі водяні бульки, котрі ма¬ 
ють дуже малу вагу і тому держать ся в по¬ 
вітрю. Хоч вони дуже маленькі, але їх видко, 
коли їх багато нагромадить ся. Се зявище, ко¬ 
ли воно повстає біля поверхні землі, звемо 
мрякою. 

Як вохкі повітряні струї підіймають ся до 
вищих верстов повітря з ниж¬ 
чою температурою, або як хо¬ 
лодні вітри дістають ся до вох- 
ких теплих верстов, тоді ^тут 
високо також повстаюьт маси 
мряки, які і звемо хмарами. 

Після їхнього вигляду і гу¬ 
стоти ми розріжняємо хмари 
пірясті (се ті легенькі ізольо¬ 
вані хмарки, складені з льодо¬ 
вих шпильок і поміщені висо¬ 
ко в повітрю), версвовані (при 
заході і сході сонця), громади! 
(найчастіще повстають вліті; 
густі хмари, що постійно ро¬ 
стуть; виразно обмежені) і до¬ 
щові. 

(Дощ, сніг, крупа ї гряд.) 
Як хмари стрінуть ся з холод¬ 
ними повітряними струями або 
спустять ся на повітряні верст¬ 
ви, пересичені водяною паро- 
ю, тоді поодиноки водяні бань¬ 
ки зливають ся на землю до¬ 
щем. 

Великий дощ, що недовго 
треває, зветь ся зливою; дуже 
великий дощ, що треває довще, 
зветь ся хмароломом; перехідні 

Обр. 5. ДОіДі ширять ся на малі просто- 
Снігові зірки, ЧИТО роні, а слота на великі, 
водні кришталі. 

(Далі буде). 
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Н. А. Рубакин. 

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

ГОЛОВА III. 

ЧОМУ КАМЕНІ ПАДАЮТЬ З НЕБА ? 

Огняні дощі і падаючі зірки. 

Бувають такі випадкі, що камені падають 
на землю наче дощ. Падають і згорають; жа- 
ден з них навіть недолітає до землі. Усі роз¬ 
сипають ся на дрібний порох, а вітер розмітує 
його геть. Ясної безхмарної ночі се видаєть 
ся з землі дуже гарним. Що-хвилі небо кре¬ 
слять огняні смуги, котрі усе зявляють ся та 
щезають. 

Дивлючись на таке явище, люди мимохіть 
думають, що се "небесні зірки сиплють ся з 
неба.“ Камені, котрі згорають, недолетівши до 
землі люди звуть "летючими зірками." В дій¬ 
сності се цілковито не зірки. Зорі вічно зіста- 
ють ся на своїм місці. Сиплють ся, падають 
камені з неба огняним дощем, просто надлетів¬ 
ши у земну атмосферу цілою юрбою. 

От що росповідає про такий дощ один 
очевидець: Сьогодні у нас був огняний дощ. 
Він відбував ся цілих дві години, від б до 8 го¬ 
дини у^чері. Се був дуже великий дощ. Та¬ 
кого ніхто навіть собі Г’не пригадає, щоб во¬ 
но коли було. Огняні цятки падали з неба на¬ 
че дощ. Те небесне зявище здавалось страш¬ 
ним і дивним. Тоді небо було цілковито ясним, 
незамраченим. Жадного вітерця не було. Скрізь 
мерехтіли тисячі зірок. Вони відбивались у на¬ 
шім озері, яке здавалось величезним сьвіча- 
дом, лежачим на землі. І ось у небесній тем¬ 
ряві почали пахати падучі зірки, — ось, там, 
ондечки, скрізь, більше та більше, дужче та 
дужче. Ті зорі вилітали з темних глибінь неба 
цілими снопнми, так наче ракети. Кожна зірка 
наче розсипалась на силу манісіньких зірочок, 
а вони і собі розсипалисз. Зорі наче гискри 
розмітувались по усему небу. Такого дивови¬ 
ща нарід ще ніколи не бачив. Люди були дуже 
перелякані і стурбовані. Але до землі нічого 
недолетіло. В небесах була глуха тиша. Декотрі 
люди гадали, що після такого дощу на небі 
неполишить ся жадної зірки. Але десь біля 
восьмої години увечері той огняний дощ пере¬ 
став. а на небі постарому ссяли і мерехтіли зо¬ 
рі та зірки. І усі вони були кожне на своим 

місці ненарушені. Чому? А тому, що на зем¬ 
лю падають не зорі, але камінє, котре навіть 
не долітає до нас, а згорає у повітрю. 

Тому багато людей уважають те летюче ка¬ 
мінє зірками, не знаючи, що воно таке. 

Але дієть ся й таке, що одно камінє зго¬ 
рає, а декотре і досягає землі. У Листопаді 
18851 року в Америці, в Закатекасі, в небі 
відбував ся "огняний дощ.“ Багато каміня зго¬ 
ріло на попіл, недолетівши до землі, але один 
таки впаз на землю і не розбив ся. Його знай¬ 
шли, оглянули і ще раз переконались, що 
"летюча зірка" се те ж камінє. 

Хмара каміня,’^упала на землю. 

Але трафив ся ще дивніщий випадок у 
Пултуску. Так звуть невеличке місточко у 
Ломжинській губернії. 18-го Січня 1868 року 
там упала на землю ціла хмара каміня відразу. 
Усі ті камені летіли до землі не знати звідкись 
поруч або один за одним. Отак вони усі цілою 
гурмою і впали на землю. Вони падали з луско¬ 
том та гуркотом, наче хтось бив з гармати. Лю¬ 
ди страшенно переполохались, бачучи той гряд 
каміня та чуючи гуркіт. Камінє розсипалось по 
великому простору. Люди побігли їх збірати 
і назбирали зо три тисячі. Усі ті камені були 
вкриті полудою. Але чому ж та полуда була 
на усіх каменях і вкривала майже кожен з них 
з усіх боків? Тому, що ті камені не були 
шматками, відламками, якоїсь великої брили. 
Коли б се було так, тоді полуда не вкривала б 
їх, замість неї були б зломи. Отже, усі ті ка¬ 
мені летіли, горіли і падали колієн собі зокре¬ 
ма, кожен сам роспікав ся про себе і кожен 
обтоплював ся знадвору. Ті камені прилетіли 
тісно при купі, а з того бачимо, що летюче 
камінє не завжди падає одинцем, а й громадно. 

(Далі буде.) 

Чи Ваш товариш, сусід, краян або приятель 
передплачує і читає "Заморський Вістник"? 
Коли ж ні, так постарайте ся про се. Запізнайте 
його з сим журналем, а він напевно сподобає 
його собі і запренумерує. 
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Чарлес Г. Д. Робертс. Хата у водії 
(Продовжене.) 

Навколо його, на поблизьких спохилощах, 
були докази причини запро яку той рів був 
призначенйй, як також і тієї пильности, з ко¬ 
трою той народець ставка працював, іцоб на¬ 
носити свої зімові склади, З тієї пильностй, 
такої завчасної в тім сезоні, Бой здогадав ся 
про наступ скорої і лютої зими. Він подибав 
дерева всілякої великости аж до двох лікот у 
промірі чисто зрубаних і обскубаних з їхньо¬ 
го гіля. За двома чи трьома винятками (певно 
се була робота молодих бобрів неупрвлених в 
їхній штуці) решта дерева була повалена без 
помилки в напрямку води, щоб таким чином 
зменьшити працю волоченя гіля і оцурпалків. 
Близько попри новий рів він побачив те дере¬ 
во, чиє надане він і Джейб чули минувшої 
ночі. Се була висока жовта береза, маюча пов¬ 
них дванадцях цалів в тім місці, де вона була 
зрубана, пятнадцять цалів від землі. Пеньок 
був йде свіжий і соковитий. Приближно по¬ 
ловина гіля була відгризена і позбирана, по¬ 
казуючи, пдо бобри, після того як були напо- 
лошені Боєвим загопденєм до греблі, були вер¬ 
нулись до праці пізнінде в ночі. Багато мень- 
ших глочок, від вершка, були повідтинані і 
стягнені понад рів. Бой знав з оповідань ми- 

-сливих та лісників, ндо ті галузки і сила подіб¬ 
них, як ті, мають бути закотвичені великою 
купою у середнім каналі поблизу греблі, де во¬ 
ни будуть служити в двох напрямках: до стри- 
маня сили повіни і достарчаня поживи протя¬ 
гом зими. 

Недалеко від свіжо-поваленої берези Бой 
подибав иньше велике дерево напів підрубане; 
і Бой заприсяг собі, пдо він має побачити до- 
кінченє тієї роботи слідуючої ж ночі. Він поба¬ 
чив пдо те підрубане було зроблене майже о- 
днаково навколо цілого дерева, але трохи нище 
и глибше з того боку, що від води, в широ¬ 
чину той заруб був меньшим ніж той, який мо¬ 
же зробити добрий рубач сокирою, — бо зуби 
у бобра будуть більше уважним струментом до 
рубаня ніж рубачева сокира, роблючи наймож- 
ливіще прості і найменьше неощадні врубаня. 
Біля коріня того дерева Бой підіймив тріски 
повних вісім цалів довжини і здивував ся, не 
можучи собі уявити, як бобри підроблюють 

ефект сокири, що і в них тріски відлітають 
геть також. 

З великою приємностею Бой зо дві години 
оглядав працю тих хитрих дроворубних зубів, 
зауважуючи ті стежки, котрими гіляки були во¬ 
лочені до води і студіюючи рОСКОПИНи рову. 
Потім, боючись не наполохати так тих малень¬ 
ких громадям ставку, щоб вони не вийшли 
тієї ночі на роботу, він забрав ся з спохило- 
сти і пішов собі назад до свого табору. Бой 
хтів поспати цілу решту полудня, щоб бути 
свіжим і жвавим підчас нічної варти. 

Того вечера за вечерьою, біля огнища,* коли 
ліс зДавав ся магічним під супокійним білим 
місяцем, Джейб Смит поволі запалив ся Боєвим 
захопленєм. Боєве оповідане про копане того 
каналу, про будову греблі, і понад усе, бій 
між видрою та бобрами, сповнило Джейба жа¬ 
добою приглянутись тим дивним інжинірам 
иньшими очима, ніж очима звичайного мисли¬ 
вого та ловця. Перед лицем Боєвих подробиць 
Джейб ставав уважніщим, відіклавши на бік 
свою звичайну лісову звичку недбалости та пів- 
-глузованя. Він не робив жадного руху, нщб 
іти спати, але знов набив свою люльку і при¬ 
глядав ся лицю свого молодого товариша гост¬ 
рими очима, що несподівано стали наче у 
хлопця. 

Нараз Бой підвів ся і взяв свого кріса. 
”Я мушу квапитись, щоб сховатись," сказав 

він, “або я нічого не побачу сієї ночі. Добра¬ 
ніч, Джейбе. Я певно не буду назад аж до ран¬ 
ку .“ 

Лісник проти свого звичаю нічого не від¬ 
повів. Кілька секунд він мовчки обмацував паль¬ 
цями свою грубу бороду. Потім, випростував¬ 
шись, він загомонів у настрою в котрім відчу¬ 
вались впереміш спотиканя і недбайливість. 

”Ті ваші бобри дійсно цікавий ґатунок щу¬ 
рів. Знаєте, бігме я набрав ся охоти підти з 
вами сеї ночі і подивитись на них сам!" 

Хоч Боєви і було приємно бачити те сво¬ 
го роду повернене, але він дивив ся на Джей¬ 
ба з непевностею. Він не був певний, чи го¬ 
ден був Джейб без умученя витримати у пов¬ 
нім притаєню, як того вимагала ся виправа. 

(Далі буде). 
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ПІДВАЛИНИ ХЛІБОРОБСТВА 

(Продовжене.) 
42. Споріднене зразка до кореня. Зразки 

не дуже приймають ся на коренях неоднорід¬ 
них дерев. Приміром, яблінькова зраза буде 
рости на грушевім коріню, а грушева зраза на 
яблуні, але ані яблінькова, ані грушева зраза 
не прийметь ся на бросквині. Але бросквиня 
буде рости на сливах. 

43. Вплив кореня на щепи. Завдяки щеп- 
леню квасне яблуко може рости на дереві, ко¬ 
рінь котрого міг би видати солодкі яблука. 
Ранні бросквині можуть рости на кореню піз¬ 
ніх бросквинь. Відносно впливу' кореня на плід 
щепи було висловлено багато гадок. З усього 
того бачимо, що завдяки зростаню кореня зі 
зразою, вплив кореня на зразу не є великим. 
Приміром, на тім і самім дереві мож^ рости 
кільканадцять ріжноманітних Гатунків яблук, 
але кожен ґатунок затримає свої особливощі. 
Корона дерева не може пропасти, коли коріне 
достарчає потрібної поживи гілю. Коли ж ко- 
рінє не подає потрібної кількости поживи, тоді 
дерево може всохнути, або стати карликоватим. 
Щоб одержати карликові гручгі, треба пощепи- 
ти їх. на айві, а яблуні на райських ябліньках. 

НАСІНЄ. 

44. Вдача насіня. Насінє складаєть ся з 
форми молодої рослини, ЧИТО ембріяна, з за¬ 
пасом поживи для посліднього або у самім ем¬ 
бріоні, або навколо його, усе те у лушпині на¬ 
сіня. Той запас поживи робить для насіня його 
матірна рослина, і переховуєть ся у насіню, 
щоб дати молоденькій рослині можливість по¬ 
чаткового істнованя. Декотре насінє має в со¬ 
бі тільки невеличку кількість поживи, але де¬ 
котрі мають її стільки, що вистарчає молодень¬ 
кій рослині на кілька тижнів. В міру зросту 
рослинки, вона усе більше і більше натягає 
своєї власн^^'ї поживи, поки не перестає цілко¬ 
вито потребувати старого запасу з зерня. 

45. Вага буйного ключеня. Снага ембріона 
нераз має рішучий вплив на плодовитість насі¬ 
ня. Декотрі зерна ключать ся хутко і міцно, 
а декотрі — поволі і видають квол} ростинки, 
а декотрі цілковито не наключують ся. 

46. Випробованє сили ключеня кукурудзів. 
На дослідчім хуторі стейті Айова, в Америці, 
дослід над З.ЗООвзірцевими зернами кукурудзів 
видали ось які наслідки: 19% цілковито непо- 
сходили, 21% так кволо посходили, що були 
збраковані, і тільки 60% насіня виявило свою 
добру вартість. Взагалі зауважино, що одна 
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третина насіня гине, або видає нездалі рослини. 
Усі зерна з одного качана кукурудзу зви¬ 

чайно посідають однакову здібність сходженя, 
і тому дослід кількох зерен, узятих з ріжних 
кінців качана, дасть досить добру уяву щодо 
якости усього того качана. І тому, щодо за¬ 
саджена цілого акра треба тільки кільканадцять 
качанів, такі спроби треба робити що-року без 
великої халепи. З другого боку один недобрий 
качан може значно зменьшити врожай на цілім 
акрі. Отже, найголовніщим і найлегшим чи¬ 
ном збільшена врожаю буде насамперед спро¬ 
ба кожного качана, нім розпочинати саджене 
кукурудзів. 

(Далі буде). 

А. А. Терешкевич. 
{ 

АРИТМЕТИЧНІ ЗАВДАНЯ. ' 

ТИП III. 

35. Усіх робітників розташували у 20 ба¬ 
раках по 215 чоловіка в однім бараці; другим 
разом усіх тих робітників розташували у 43 ба¬ 
раках порівпому у кожнім бараці. Скільки при¬ 
пало робітників на один барак. 

36. Про квашенє, купили з 8 возів по 965 
огірків з кожної фіри, та й ще з одного воза 
704 огірка; усі ті огірки розіклали порівному у 
12 бочівок і наквасили. Скільки дали огірків 
до кожної бочівки? 

37. Дідич продав 237 фальч лісу, по 106 
левів за одну фальчу; з одержаних грошей він 
лишив собі 1266 левів, а за решту купив 112 
акцій. Скільки він платив за одну акцію? 

38. Залізничний потяг мав пробічи 896 
миль; він був уже 10 годин в дорозіЧ кожної 
тієї години минув 38 миль, а решту пробіг про¬ 
тягом 12 годин. Скільки миль на годину минав 
той потяг, пробігаючи решту того віддаленя. 

39. Огородник зрубав з 7-мох городів 9135 
головок капусти, з кожного городу порівному; 
усю капусту, зрубану з першого городу, він 
склав на 9 возів. Скільки грошей дістане той 
огородник за кожний віз капусти, коли він бу¬ 
де продавати по 5 центів за одну головку? 

40. До крамниці привезли 45 пачок з поме- 
раичами, в кожній почці по 320 померанчів. Ко¬ 
ли з кожної пачки продали по 135 штук, тоді 
решту померанчів розіклали на 5-тьох полицях. 
Скільки припало на кожну одну полицю? 

(Далі буде.) 
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Др. Іван Куровець. 

II 
«: 

РАДИ ПРО ЗДОРОВЛ0. 
(Продовжене). 

II 

Щоби охоронити ся від надмірного холо¬ 
ду, то знов горяча і від всіх раптових і атмо¬ 
сферичних змін, уживаємо одіжи, будуємо ха¬ 
ти. — Щоби жити і мож працювати, мусить 
людина покріпляти своє тіло хархами. Коли 
людина покріпляти своє тіло харчами. Коли 
биваєть ся лихо на її здоровлю, тому треба 
знати скільки і що треба їсти, якиїї харч лю¬ 
дині потрібний, як вона тяжко працює, а який 
коли вона мало робить, — як на дворі є хо¬ 
лодно або знов горячо. 

Доки людина жиє, потребує працювдти ті¬ 
лом і розумом — важна річ знати, коли праця 
може здоровлю шкодити, а коли вона хосенна. 

Людина жиє серед велитенського, для го¬ 
лого ока невидимого сьвіта, дрібних животин 
(бактерій), котрі знаходять ся скрізь у повіт¬ 
рю, воді, землі — і з повітрєм та водою діс¬ 
тають ся до устрою людини і можуть спричи¬ 
няти великі шкоди для житя і здоровля. 

Про сі усі річи-обставини, про які я зга¬ 
дав, серед яких людина жиє, треба конечно зна¬ 
ти кожному, який се все має вплив, добрий чи 
лихий на житє, щоб можна зберечи ся від усіх 
лихих наслідків. 

Проте в сій другій частині моєї розвідки 
розважаю усі сі обставини, які мають вплив на 
житє і здоровлє людини. 

1. БАКТЕРІЇ. 

Бактерії се дрібонькі грибки, голим оком 
невидимі, а видні тільки через мікроскоп 
(дрібновид), прилад, що складаєть ся з кількох 
разом злучених дуже побільшаючих шкел. 
Грибки сі дрібонькі, дуже простої будови ко¬ 
мірки ростин і животин, котрі жиють, надзви¬ 
чайно легко множать ся, а знаходять ся скрізь, 
де є людське житє, звірят і ростин і їхніх від- 
падків. — Жиють коштом людського і ростин- 
ного тіла, тому звемо їх галапасами (парази¬ 
тами). Грибки сі мають надзвичайно великий 
гплив на житє і здоровлє людий, тому про них, 
про їхнє житє і розвій треба ближче росповісти, 
бо про них буде безнастанна бесіда в других 
розділах сієї розвідки. 

Про істнованє дрібних грибків перший по¬ 
дав відомість учений Атанас Кірхнер, в році 
1671, котрий через сильно побільшаючі шкла 
побачив в гнилім мясі, в зглевілім сирі, молоці, 

оцті, живі дрібонькі істоти. Голяндський при- 
родознавепь Лейвенгек, зладив в 1680 році 
дрібновидовий прилад, зложений з більше по¬ 
більшаючих шкел — ними досліджував він 
цьвіль і усяку гнилизну, в ній найшов багато 
грибків і виск^зав в своїй друком оголошеній 
розвідці здогад, що причиною гнитя і кисненя 
будуть сі дрібонькі грибки. Багато учених до¬ 
сліджувало далі житє і розвій дрібновидових 
грибків, але до найбільшого розцьвіту науки 
про істнованє, житє та розвій сих грибків і 
причину ріжних недуг, з них причинили ся, при 
кінцн XIX столітя біля 1880 р. великі учені 
Німець професор Др. Кох і Француз Пастер. 

. Ті два учені за помочею дуже-удосконале¬ 
них мікроскопів потрафили поодинокі роди 
грибків (бактерій) відособнити і штучно году¬ 
вати. Вони слідили житє сих грибків защіплю- 
вали їх ріжними звірятами, а по довгих дослі¬ 
дах, науково перевели доказ, що сі дрібні гриб¬ 
ки викликують хороби, і що кожну хоробу з о- 
сібна викликують особенні грибки. Науку сю 
про дрібонькі грибки, що спричинюють кисне- 
нє, гнитє та хороби звемо бактеріольоґією.. 
Творцями сієї науки є два великі учені Німець 
Кох і Француз Пастер. 

Дрібновидові грибки ділимо на чотирі го¬ 
ловні гурти, — одні що спричиняють цьвіль, їх 
звемо цьвілі і другі, що спричиняють киснене, 
ферментацію, себто, роскладають цукор на ву- 
глевий квас і алькоголь, їх звемо дріжджами — 
треті значно меньші від двох перших, бо мають 
проміру заледво ^41000 шш, сі грибки головно 
звемо бактеріями. Ті грибки (бактерії) мають 
ріжшій вигляд і після сього звемо їх подовгас¬ 
тими прутнями (бакцилі), круглі кулочки — 
коками, а закручені — сверличками (спірілями). 
— Бактерії сі, після їхнього укладу, як вони 
живуть, одинцем, чи в купі по двоє, звемо мо¬ 
нококи, діпльоскоки, в формі ланцуха — стреп- 
тотоки, купами — стафільококи. Сверлички 
(спірілі) після числа закручень — з одним за- 
крученєм, кома бакцилі, з двома або більше 
закручепями спірілі або спірохети. Бактерії пе¬ 
реважно ростинні комірки дуже простої будови, 
складають ся вони з білка, води, солей, товщів, 
немають в собі хльорофилю (зеленя), жиють 
скрізь, де є останки органічних ростин або зві. 
рят. (Далі буде.) 



І 

І 
і 

р 
ь 

ЗАМОРСЬКИЙ 

вістник 
("ТЬе Тгапз-Осеапіс НегаМ") 

Научно-літературний ілюстрований двотиж- 
невник, метою котрого є помагати українським 
робітникам та рільникам в набутю научного 
знаня та витвореню широкого сьвітогляду. 
Виходить кожного 1-го та 15-го, 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. 

2атог8куі Уівіпук 
504 Опесп 81. №. Т0К0NТ0, 0NТ. 

Нові Книжки з Краю! 
В. Винниченко. 

"Краса і Сила", 260 ст. $1.00 
"Голота", 291 сторін 1.00 
"Боротьба", 251 сторін 1.00 
"КузьтаГрицунь", 216 с. 1.00 
"Історія Якимового Будин¬ 
ку", 210. сторін 1.00 
"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 
Всі разом — Десять долярів. 

Иньші Книжки 
"Син Украіни", з кольорови¬ 
ми образками $2.00 

Книжки шкільні 
"Математика", практичні по¬ 
ради з арітметики і геомет¬ 
рії 50 
"Фізика". 60 

"Географія Украіни", 80 
"Історія Украіни", 50 
"Зоольогія", 60 
"Людина", 25 
"Про Світ Божий", (5 астро¬ 
номи) 50 

Театральні Твори 
написані в краю підчас війни: 
Злисей Карпенко. 

"Момот Нір", (трагедія) ЗО 
"Білі Ночі", (драма) 20 
Осінноі Ночі", (трагедія) 15 
Святого Вечера", (драма) 15 

Найновійші виданя в Америці 

Осип Мегас. "Трагедія Гали- 
цькоі Украіни", 1.00 
Антон Сінклер. "Нетри", 1.00 
А. Чайковський. "Відвдячив- 
ся", 1.00 
A. Богданов. "Корот. Виклад 
Політичиоі Економії", 2.50 
B. Короленко. "Без Язика", 70 

Українці! Повисше наведені книжки, це книжки дуже 
гарного змісту і виданий на них гріш принесе Вам вели¬ 
ку духову користь. Замовленя проситься слати на адресу: 

8ІС20УУУ ВА2АР 
34 Е. 7іИ 51. Мєуу/ Уогк. 
Р. 8. Пересилку і "текс" оплачуємо самі, хто бере 

в нас книжок не меньш як на 10 долярів. 
Для Клюбів, Бібліотек і Агентів дазмо опуст. 

ПОТРІБНО РОБІТНИКІВ! 

Велика фабрична компанія може дати сталу роботу 
багатьом робітникам з платнею від 45 до 56 ц. на годину. 

Зголошуйтесь до: 

Атегісап Супатід €о. Кіанга Гаїїв, Опі 

ЯК СТАТИ ДІЙСНИМ МУЗИКОЮ? 

Ви станете дійсним музикою, коли 
пічнете брати лекції музики у професо¬ 
ра музики Міхаеля Анджела. 

Він учить грати на скрипці, мандо- 
лині, корнеті, саксфоні, і всіляких инь- 
ших струняних та дутих інструментах. 
Добрий учитель для дітей також. 
Телефонуйте, або самі зголосіть ся 

особисто: 

РгоГ. МісЬаеІ Ап^еіо 
АШатЬга НаІІ 450 Зра^іпа Аує. 

поблизу СоІІе§е 81. ТеІерЬ. Сої. 17. 

М. Д. ПЕТЕРМАН 

РУССКІЙ АПТЕКАР 

410 Оиееп 81. \Уе8І. 
$ 

Повідомляє всіх Русских і Українських, 
що отворив аптеку зі всіми американ¬ 
ськими і заграничними лікарствами. Вся¬ 
кі поради для кожного удїляеть ся даром. 

Русский доктор є завше в аптиці. 
Всякі лїкарства висилає ся на провінції, 
як в Канаді, так і Злучених Держав. 

М. Н. РЕТЕЕМАК 

410 ^ие€п 81. \Уе8І. ^ 

(Один блок від Спадайна Ев.) § 
Телефон Каледж 9234. і нічний дзвонок. § 
. .... . .1 

ФОТОГРАФІЧНА ШКОЛА! § 

Богато з наших людий що їдуть до старо- § 
го крГаю, бажали-б знати фотографованя. І вла- § 
сне така школа буде відкрита у § 

$ 

♦V 

♦V 

5." 

МОВЕКК 8ТШІО 
452 ^иееп 81. ЛУ. Тогопіо, Опі. 

РЬопе Со11е§е 6569. 

ТРЕБА РОБІТНИКІВ. 

Робота в фабриці. Платня від 42У2 до 47^ § 
цент, на годину. Мешканє 50 ц. на тиждень. Ц 
Добра їда. Візьміть потяг до Малага Раїїз а § 
звідтам трамваєм до СЬірралуа, Опі. § 

Компанія дає 4 години бонусу на тиждень, р 

N01411 Сошрапу СЬіррат^а, Опі. 
9 



' ВАЖНЕ! 

КНИЖКИ Д 
Видавництво "Заморського Вістника" дає даром за $ 1.00 книжок кождому, хто пришле 

цілорічну передплату з Канади в сумі $ 2.50, з Злучених Держав $ 2.75. Може бути за 1920-ий 
або на 1921-ий рік. За дві передплаті разом на $ 2.50 вже заплаченою пересилкою, 
на 1920 і 1921 кождий дістане книжок даром 

Книжки до вибору є слідуючі: 

Дарвінізм 80 ц. Таємниця Америки 15 ц. 
Географія 80 ц. Витворене Характеру 15 ц. 
Фільозофія Штуки 50 ц. Як Кров Кружить 15 ц. 
Перекази Старинного Світа 35 ц. Відроджене України 10 ц. 
Про Жіночу Неволю ЗО ц. Як Люди Навчились Числити 10 ц. 
Коли Зійшло Сонце ЗО ц. Робітничі Пісні 10 ц. 
Початки Укр. Соц. в Галичині 25 ц. Вода в Природі 5 ц. 
Міжнародні Револ. Партії 25 ц. Земна Куля 5 ц. 
Незвичайні Дива Природи 20 ц. Боротьба 0 Сонце 3 ц. 
Північний Бігун 15 ц. 

Кроглі додатку книжок за прислану перед плату на "Заморський Вістник“, видавництво- 
дасть кождому з передплатників "Зам. Віст.“ при замовленю за готівку на усі вище наведені 
книжки 35 процент опусту, себто за $ 1.00 готівки на $ 1.35-книжками, або за $ 10.00 готів- 
ки на $ 13.50 книжками і т. д. 

Опуст (ОФЕРТА) як на передплату ”3ам. Вістника“, так і на замовленя книжок починає 
ся від 1-го Листопада 1920 і буде продовжатись до 31-го Грудня 19120 (повних два мсіяці). 

Опуст при присланю або зібраню більшого числа 
передплатників для “ЗАМОР. ВІСТНИКА”. 
На кождих зібраних цілорічних пять передплат на "Зам. Вістник" шеста буде даром, чи се 

для гуртка тих, що склали ся, чи того хто зібрав. На десять передплат дві даром і т. д. 
Отже, до діла чим скорше. З надходячою зимою кождий має нагоду набути даром кни¬ 

жок, передплачуючи ”3ам. Віст.“, або купуючи за готівку о много таньше, як звичайно. 

Замовленя і гроші висилайте на адресу: 

7АЖОЕ8К¥Л VI5ТNVК 
504 ООЕЕК Зі. \У. 

Тогопіо, Оп4. Сапасіа. 
Давайте читати се оголошене Вашим товаришам, сусідам або знакомим, де лише живуть 

наші люди. 


