
ТНЕ ТКАМ8-0ЄЕАМЇС НЕКАІЛЗ и 

'і Число і. Торонто, Онт., Січень, 1920. Рік 1, 
т 

ІГТ Накладом і з друкарні Робітничої Кнкгарскої і Видавничої Спілки 

516 0|иееп 51. \У. Тогопіо, Опі. 
ЦІНА 25 с. 

ШК = 



4 ЗАМОРСЬКИЙ ВІСТНИК 

"Заморський Вістник“, поза подаванєм за¬ 
гального огляду сьівітових подій за минулий 
місяць, в політику не буде заходити, лишаючи 
її иньшим українським часописям. 

"Заморський Вістник“, одним словом, стає 
приятелем та дорадником усїх тих, шо немавши 
нагоди осягнути шкільної науки, тепер працю¬ 
ють над самоосьвідомленєм. 

Редакція "Заморського Вістника“ рада ма¬ 
ти як найбільше листованя з своїми читачами, 
щоб давати їм в потребі поради, що до самоо- 
осьвіти. 

Звичайно, наука сама до голови не ввійде. 
Хто хоче стати осьвіченим, мусить не лише чи¬ 
тати, але й студіювати. І треба кілька років 
часу, щоб назватись осьвіченим, себто розуміти 
окружаючий людину світ, в найширшім значіню 
сього слова. 

Але ми певні', що ті з наших читачів-само- 
осьвітників, котрі будуть пильно студіювати 
подавану нами науку і триматись наших порад 
дотично їхньої самоосвіти зможуть по кількох 
роках осягнути богато знаня, якого перше 
не мали. 

СТОГІН. 

Тихо сухий очерет нахиляєть ся, 
Лїлїя біла у хвилях всьміхаєть ся, 
Скиглячи— плачучи чайка над луками 
Бєть ся за дїтками натлими муками: 

Де-ж заховали ся рідні ви дітоньки, 
В пірє не вбрані, сердешні сирітоньки, 
Рідну оселю і мову забудете 
З свого сміятись без розуму будете! 

Пісня котила ся легкими хвилями 
Вдарила співами,— грізними силами 
В сонну, приборкану землю туманами 
й стоном заплакали гори з лиманами... 

ЗАГРАЛИ СТРІЙНО СУРМИ. 

Заграли стрійно сурми. Бій скінчив ся. 
Палить з гарматів перестали. 
На полі трупи скрізь лежали... 
Усюди зброя... сірий дим стелив ся.... 

•І страшно деякі стогнали... 
На край бойовища палає ще пожежа. 
Вцелїле військо з бою одступає... 
Земляк на вік товариша лишає: 
«Прощай!.. Нема надій... в крові уся одежа!...» 
І сурмів звук далеко десь стихає.... 
Замовкло все лиш вітри прапором тріпочуть... 
Один борець на руку трохи звґв ся, 
Навкруг очима страшно подивив ся... 
«Конець..всьому ко...нець!»-блїді уста шепочуть 
І тяжко знов на землю повалив ся... 
Від братської руки смертельна в грудях рана! 
Стікає з неї кров... і смерть прийшла 
Його крилом незримим обвела 
Немилосердная, холодная нірвана 
Вінок жахливий смерти принесла. 

о 
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ОПИС НАРОДІВ. 

Гора Гвермеса, житло Трирльодитів. 

Троґльодити нашого часу в горах Тунісу. 
(Африка). 

Троґльодити — слово грецьке. Так давні 
Греки звали тих людий, що жили в печерах. Се 
слово уживаєть ся і дотепер. (Має воно і иньше 
значінє, а власне так звуть породу малпів з 
родини вусикатих). 

В Північній Африці межи Триполією та Ал- 
жерією є невеликий кусень землі (99.000, кв. 
кіл.), межуючий з Середземним Морем; а зветь 
ся та країна Тунисією. Тунисія і є власне родин¬ 
ним краєм тих Троґльодитів, про котрих ми 
хочемо тут дещ$ оповісти. 

ХОЧЕМО ТУТ ДЕЩО ОПОВІСТИ. 

Троґльодити, живучи в печерах на стрімких 
горах, користають ся дикими природними фор- 
тифікаціями і підчас війни вони добре захищені, 
позаяк приступ до їхніх печер майже цілковито 
неможливий. З гори вони можуть видїти ворога 
на кілька миль в віддаленю,а самі вони на горах 
майже не до розпізнаня. Та ще чи й знайдеть ся 
такий відважний, щоб наважив ся дерти ся на 
гору єдиною покрученою стежкою, ризикуючи 
кождої хвилі урвати ся і полетіти стрімголов у 
прірву сотки стіп глубоку. Стежка, оповідає 
один мандрівник, Франк Джансон, завдяки кіль¬ 
ком соткам років уживаня зробила ся така гла¬ 
денька, як полірований мармур. По ній важко 
перейтись навіть цапови, що родив ся і виріс на 
Гвермесї. Гвермесою зветь ‘ся місце в найвисшій 
закутині гори, куди заходив наш мандрівник до 
одного марабута (сьвятого чоловіка) Сіді-Га- 

джія, що жив там з своїми пятьома синами. Ці¬ 
каво послухати, що'розповідає Франк Джансон 
про свою гостину в кадія (судді). 

’-’За наш стіл могло сісти, каже він; тільки 
вісьмох, і за ним усе було повно; часом приїз¬ 
див шейх (старшина) з Триполі, або ватажок 
їругарегів приходив за провізією. Багатьох з 
них ще в житю не сиділи в кріслі за столом, не 
бачили в уживаню ножів, видельцїв та ложок. 
Всі вони дивили ся, що буде робитй кадій. а то¬ 
ді робили так як він. На стіл поставили цілу вів¬ 
цю, чи барана і величезну миску тамошньої 
пшениці. Кадіїв старший син розрізав те мясиво 
на два кавалки; потім кождий вривав пальцями 
кусень і клав порцію просто перед собою. Най¬ 
кращі кавальчики господар клав перед почес- 
тним гостем. Одно або двоє горнят з водою по¬ 
давали кругом, як хто хтів пити. Араби їдять, 
щоб жити, а не жити, щоб їсти, і тому вони нїко 
ли не слабують від переїдженя. Звичайний Араб 
може жити кількома жменями ячменю, дрібкою 
сушених пальмових овочів, водою і горнятком 
кави. Европеєць умер би, як би його присилу¬ 
вати жити на такій дієті. “ Мешканці Гвермеси 
дивлять ся з недовірєм на Троґльодитів з друго¬ 
го боку тєїж самої місцевости а на чуженця на¬ 
вісно. Багато недобрих поглядів було кинено 
мешканцями Гвермеси на Франка Джансона, як 
вій дер ся на гору вузенькою небезпечною сте¬ 
жкою перед їхніми печерами з двома своїми про 
водирами, котрі були дуже тихі тут, бо та міс¬ 
цевість не була їм знана, про яку вони чули тіль¬ 
ки страшні оповіданя, ще як були хлопчиками. 

Жиють сі печерні люди в своїх глибоко 
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видовбаних норах зо три місяці на рік, а решту 
девять місяців провадять пастуше, мандрівниче 
житє на подолах великої піскової пустелі Са- 
гари, або в шатрах зітканих з козячої та верб¬ 
люжої вовни на підгірю, де пасуть ся їхні вели¬ 
чезні отари кіз з довгою вовною, широкохвос¬ 
тих овець та молодих верблюдів. 

В долинах містять ся плянтації оливних та 
фігових дерев, а також -подекуд і лани ячменю. 
Завдяки грубим, але практичним камінним сті¬ 
нам поля розляглись терасами одно нище дру¬ 
гого і тому кожна краплина дощу, що коти ь 
ся вдолину уживаєть ся і жадна не пропадає 
дармо. 

Коли починають доходити оливи та винні 
ягоди (фіги), тогди Троґльодити лишають 
кількох чоловіка вартових в своїм Ксарі, себто 
в їхній уфортифікованій скарбниці' та фортеці, 
а самі зходять в долини, де вони мають оборо¬ 
няти свої оливи та винні-ягоди; бо дерева треба 
стеречи день і нїч, щоб його не обтрусилй 
Троґльодити з другого боку Гвермеси. 

Неподібно до печерних мешканців Матпа- 
ти та Гвайї чоловіки • Ґвермеси мають окремі 
печері про себе, про своїх жінок та про свої 
родини. 

Скільки печер, каже Джансон, посідали 
сини та доньки Сіді-Гаджія неможливо сказати, 
досить, що до них належало їх дуже багато. 

Середина печері-иомешканя. 

Печера в котрій жив Сіді-Гаджій була ве¬ 
личезна; задня частина підлоги в ній була ви¬ 
ща від передньої приближно на 12 цалїв. Вов¬ 
няні мати з Кайровану та Перзії вкривали ка¬ 
мінну підлогу, і сила шкіряних подушок нап¬ 
ханих овечою вовною була пороскидувана нав¬ 
круги. Ті грубі орієнтальні' мати були призна- 
1 ї д з спаня, а не нате, щоб по них ходити. Не¬ 
рівна камяна долівка троґльодитської печері 
дуже невигідна д<> спаня, але як постелити зо- 
дві таких мати, а вкрити ся бернусом (Арабсь¬ 
кою загортк'ою), так буде напвигідніша постіль 

На стінах печері висить мінятюрний (ма¬ 
ленький), арсенал; пістолі з кремяними замка¬ 
ми, довголюфі рушниці та кріси. Дуже велика 
дерсвляна скриня, помальована на зелено, з му- 
р,,т,ськими червоними та злотими взорами, сто¬ 
яла в глибині печері, котра була зо 7 ліктів ви¬ 
сока, 14 широка а 24 ліктя глибока. 

Два перських малюнки з Мекки прикрашу¬ 
ють стіни, а також кілька вишиваних бернусів 
до ношеня під час паради-фантазії і таци ”кус- 
кус“ принесені з Ггадамесу —- все те звичайно 
вживають Троґльодити до прикраси свого жи¬ 

тла. 
Те все нагадує Індіянїв з далекого Заходу 

та Нового Мексика, котрі плетуть тарелі та ко¬ 
шики так щільно, що вони держуть в собі воду, 
як порцелянова миска, і також мають прості, 
але делікатні образки роботи в кольорах. 

Вся природа ґвермеса ріжнигь ся від нашої; 
навіть коні, і ті тиють не так як а нас. Пють во¬ 
ни воду тільки раз на добу, а як нема води, так 
можуть пити аж по 48 годинах, і їм нічого не 
шкодить. Комусь може здаватись, що се немож_ 
ливо, але вони призвичаєні .Час поїти конї при¬ 
падає десь коло 5-тої години по-полудни. Див¬ 
но, що коли коней приготовляють до води, так 
вони більше люблять гратися з водою, полос¬ 
кати носи та голови, ніж пити. А випивають 
вони не більше як половину того, що випива¬ 
ють коні в Америці. 

”Сіді-Гаджій, яко господар приймаючий 
гості, каже Джансон, був дуже вбраний і забав¬ 
ляв нас оповіданими про своє бутє в Меці, що 
він там бачив і чув. Він оповідав про Каабу 

"Сьвятиню Сьвятинь“—- про той дивовижний 
рівнокутний будинок, в середині котрого лежить 
несбточений самосьвіт-рубин*), котрий зчор¬ 
нів через гріхи сьвіта. Тому той камінь є знаним 
тепер, яко "Чорний камінь“. Сіді-Гаджій казав, 
що Мекка була сьвятим містом цілі віки перед 
народженєм Магомета, а Кааба була вже й тоді 
славетною божницею. 

Як Мекка стала сьвятим місцем. 

Коли Авраам вивів Агар і її маленького 
сина Ішмаіля в пустелю і полишив, їх повмира¬ 
ти від голоду, та спраги, тоді Ішмаїль плакав 
пити, а Агар положила його на піску і почала 
шукати води. 

Пустеля лежала межи двома піщаними гор¬ 
бами; Агар перейшла ту долину в розпачу сім 
разів, але води не знайшла. Майже цілковито 
знесилена вона вернула до дитини. 

Уявіть її радість і здивоване коли вона узд¬ 
ріла свою дитину як рачкувала до джерела, що 
надзвичайним побутом вибухло з піску за той 
час, як вона ходила геть. Джерело було глибо¬ 
ке і, боючись, що дитина може впасти в него і 
втопитись, Агар закричала по-арабському; 
"Зем! зем!«, що в перекладі буде: ”Стій! 
сті>4“. Те джерело, чи крениця є йдосі і зветь¬ 
ся ’3ем-3ем!“. Навкруги того пляцу була по¬ 
ставлена славетна каплиця Мекки Кааба, до 
якої 220 міліонів магометів звертають свої лиця 
і вклякають на молитву нять разів на день на 
гострі згуки муезинового поклику до молитви. 

Ла іл - а - іл - а Алла! 
Магомед ар - ра - су - ла Алла! 
Алла є Алла! Нема Бога крім Алли! 

(Дальше буде). 
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Дж. Н. Ларнерд. 

ВСЕСЬВІТИА історія. 
1 

Історичне і передісторичне знана,— Не записана доба 
людського житя в ріжних країнах.— Палзолітичннй стан 
первістноі культури,— Вироби з креміня і інше ремество 
та штуки в Старій Камяній Добі.—- Геольорічний період 
теі доби.— Ледівцева і межи-ледівцева доба.— Перемішані 
рештки арктичного ітропічного житя.—- Неолітичний стан 
культури або Нова Камяна Доба,— Рештки іі витворів.— 
Надозерні житла в Европі.— Винахід металів.— Мідь? 
бронз і зелізо.— Гіоходженз відмінків людського роду.— 
Що з головного в расових ріжнйцях?.— Клясованз лю- 
дий після кольору.— Клясованз після мов.— Гіпотеза до¬ 
тична Арійців.—1 Пошукувана за первістним житлом 
Арійців.— Клясованз після форм людського кістяка.— 
Кефалічнпй індекс.— Довгоголові і широкоголові.— Ру¬ 
сяві і чорняві— Визначена певних фізичних ознак в ріж¬ 
них частинах світа.—Ріжні припущена дотично первістних 
мешканців Европи.— 

Наше знанє людства в минувшині ділить ся 
природно на дві частини, а власне: (1) те що 
люди минувших поколінь сьвідомо передали 
нам в можливім до деціферованя писаню, ко¬ 
тре подає більш меньш їхні імена, їхні діла, 
їхнє-знанє і їхні думки; і (2) те що ми виснов- 
люємо з таких німих останків та слідів щезнув- 
ших народів, які ми часом подибуємо похо¬ 
ваними і призервованими в землі. Перше є 
історія після розуміня, яке тепер ми даємо сему 
термови. Друге не дає жадного оповіданя про 
людське житє; воно не знайомить нас ні з подія¬ 
ми, ні з особами, ні з іменами, ні з певно-озна- 
ченими добами часу. Воно тільки інформує нас 
що більшість країн на сьвітї були залюднені 
за якогось далекого, неозначеного часу безі¬ 
менними первістними расами, про житєві об¬ 
ставини та побут котрих ми можемо уявити 
собі, тільки приглядаючи до їхніх робіт та слі¬ 
дів ними полишених; але більше сего ми не 
годні про них нічого довідатися. Сей незаре- 
кордований стан в житю людства — знаний 
тільки з висновків позісталих пісьля них, і 
описаний як передісторичний — в ріжних кра¬ 

їнах скінчив ся в дуже нерівнім часі. Приміром, 
в Америці', до тепер нема жадної зарекордова- 
ної історії аж до прибути Европейцїв. Але в 
Полудневім Мексіко і по-декуди в державах 
центральної Америки знаходять ся нерозгадані 
написи, котрі богато вчених намагають ся роз¬ 
гадати, і котрі можливо пізнійше проллють 
сьвітло на минувшину, котра тепер дуже чорна. 
Передісторична доба на Бритийських Островах, 
в середній і північній Франції, в Німеччині і Ні¬ 

дерландах була закінчена завойованєм Цезара, 
близько перед початком Христіянської доби. 
З другого боку, в Єгипті, недавно прочитані 
написи на каміню подають нам дійсний історич- 
чний запис імен і фактів, які відограли свою 
ролю не меньше як сім тисяч років тому назад. 
І в тій самій дивній країні, були знайдені ви¬ 
роби, що належали до поколінь геть раніщого 
часу. Далі на схід, в долині Ефрата, розкопи, 
що тепер там відбувають ся, відкривають силу 
написів видовбаних на каміню або вигиснених 
па цеголках та циліндрах з випаленої глини, ко¬ 
трі розповідають нам про цівілїзацію, яка квіт¬ 
чалась у Вавилонськім краю пять тисяч літ 
перед Христом; але те що було знайдене не 
сягає до пердісторичного часу, коли ще не була 
знана жадна форма писаня. Се посуване в гли¬ 
бину давнини сталося в Єгипті і Вавилоні про¬ 
тягом кількох недавних лїт, яко наслідок тер¬ 
пеливої, уважної і коштовної роботи розкопува¬ 
на на Сході' давно похованих руїн стародавних 
міст. Подібні роботи приносять майже такі 
самі богаті плоди в иньших місцевостях Сходу, 
подаючи на денне сьвітло памятники і написи, 
котрі геть старші, як письменники собі уявля¬ 
ли. Отже роздільна лінія меже передісторич¬ 
ним, а історичним знанєм минувшини, не має 
бути приймлена як твердо встановлена для кож¬ 
ної країни в сьвітї, аж поки усї сховки з напи¬ 
сами не будуть перешукані. 

Так як тепер стоїть, так в Західній Европі 
і Америці’, уже нема нічого такого, щоб заохо¬ 
чувало до пошукуваня за записами старшими 
від тих, котрі вже знані дотепер. Але майже 
скрізь в Азії, Північній і Східній Африці та в 
Полуднево-Східній Европі можливості! усьпі- 
ху тих пошукань дуже великі. 

ПАЛЄОЛЇТИЧНИЙ СТАН КУЛЬТУРИ. 

Найдавніші сліди людей, деб вони не були 
знайдені, показують їх в стані', котрий відпо¬ 
відає до найнизчих дикунів теперішного часу. 
Тут не є на місце вгадувати через які ще низчі 
стани істнованя і через яку довгість часу могло 
людство пройти перше, нїм тревалї пошморги 
його житя були полишені на сьвіті. Зрозуміло 
що людина не могла полишити жадного зна¬ 
ку свого істнованя аж поки не навчилась дечого 
виробляти і що не підлягало швидкому розпа- 
деню або легенькому знищеню. Запізнаня з 
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первісткою наукою являєть ся майже скрізь 
тою самою дорогою. Вона починаєть ся з від- 
критя, що кремінь і йньші каміні могли бути 
колені і лупані в ужиточні форми до рубаня, 
шкробаня і т. п. або про збрую з смертонось- 
ними вістрями і загостреними кінцями. Можли¬ 
во, що кремінна головка стріли була одною з 
первісних виробів то о славетного відкрита. 
Пізнійше, певно по столїтях, прийшов’винахід 
луку і насаджена кінців стріл кремінями. Під 
той час також певно богато реміств було осяг- 
нено, але були практиковані на таких мате- 
ріялах, що понищили ся, бо здебільшого про 
дукт зроблений кремінним начинєм, дуже ско¬ 
ро пропадав. От чому пошморги первісного 
людства полишають ся здебільшого в зброї, 
начіню і иньших пожиточних річах з креміня. 
їх подибують в усіх частинах сьвіта поховани¬ 
ми в покладах ріни або сталаґматичних долів¬ 
ках печер, счаста перемішаними з кістками ви¬ 
гинувших звірят; тому геольоґи готові рахував 
ти їхню давнину сотками тисяч літ. 

Від перших незграбних виробів з креме¬ 
ню людина первісного віку перейшла до виробу 
таких знарядів як голки, шила, ґинджали, гачки 
до лапаня риби і кінці гарпунів, роблячи все те 
з кістки, рогу або слоневої кости, полишаючи 
примірники, що показують побільшене зруч- 
кости і повільний поступ в винаходженю ново¬ 
го наченя і знарядів і даючи доказ зросту в 
свідомости потреб і зросту змагань до задово¬ 
лена тих потреб. Дивно, що первістні люди 
розвивали Також Подивляючий артистичнии 
смак полишений на подивляючо красно нарисо¬ 
ваних образках звірят виритих на кавалках 
рогу або кла. 

Сі річи знайдені прикупі в відложенях, -— 
які можуть бути ґеольоґічно уложені в насту¬ 
паючому порядку, і приближно що до часу, — 
репрезентують без жадного ваганя стан куль¬ 
тури, що істнувала за страшенно давного пері¬ 
оду, стародавність котрого ‘може бути хиба 
тільки уявлена. Се той період, котрий архе- 
ольоґи умовились називати „палеолітичним", 
або „старокамянною добою" людської куль¬ 
тури; добою, коли люди, не знаючи ліпшого ма- 
тереялу про начінє та зброю як камінь, не нав¬ 
чили ся ще обточувати та вигладжувати камі¬ 

ні, тілько розбивали їх після потрібних форм. 
Обточене камяного наченя, щоб дати йому 
гладоньку поверхню і більше досконалу форму, 
було пізнїйшим улїпшенєм і се взято за ознаки 
впроваджена иньшої доби у вихованю первіст- 
них людий, котру звуть неолітичною або ”ново- 
камяною добою". 

Відложеня, в котрих були знайдені рештки 
палеолітичних людий, належуть до ґеольоґіч- 
ного періоду званого плейстоценом або четвер¬ 
тим періодом. Се був той період за котрого 
поверхня землі уже осягла свій теперішний 
вигляд, дотично морь, контінентів і островів, 
пройшовши кріз довгі серії величезних від¬ 
мін, що закінчили ся встановленєм земельних 
форм дуже подібних до теперішніх 

Під час тих відмін, де тепер є Середземне 
Море, Африка і Европа були сполучені підви¬ 
щеними землі в кількох місцевостях; Бритий- 
ські острови були таким самим робом сполу¬ 
чені з європейським контінентом; Англійсь¬ 
кий Канал і Гіівн. Море мусїли майже не істну- 
вати. За того самого часу відбувались надзви¬ 
чайні відміни підсоня. В Північно-Західній Ев- 
ропі і Північно-Східній Америці доби арктич¬ 
ного зимна чергувались з добами такого тепла, 
якого тепер ті країни не посідають. Пізнійше ро- 
стини і звірята Північної Африки розселились 
на північ Европи принаймні так далеко, як 
Полуднева Англія і Північна Франція. У Фран¬ 
ції арктичні звірята посунули ся так далеко, як 
ІІіринейські Гори. Численні рештки звірят зане¬ 
сених до Франції і Англії, і взагалі скрізь, кож- 
дим відмінним рухом,—лева, гієни, слоня, гіпо¬ 
потама, носорожця,, мамута, медведя, мускусо¬ 
вого барана, ненажерця, північного оленя і ин- 
ших, з котрих декотрі давно вже вигинулй — 
подибують ся з рештками палєолїтичнйх людий, 
показуючи, ІЦО Ті люди жили протягом якоїсь 
частини, коли не цілого, так довгобувшого 
ледївцевого часу. Припускають, що ті люди 
уступались в полудневім напрямку в протягу 
тих діб, коли Північна і Полуднева Европа була 
в крита ледївцевою кригою і вертались назад з 
поворотом тепла. 

(Дальше буде). 
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І 
і І і 

Математичний Відділ. 

Завданєм сего роздїлу нашого журнала є 
помогти нашим людям, головно тим, що не ма¬ 
ли нагоди або спромоги навчитись в школї, 
покористатись і запізнатись з наукою матема¬ 
тики. Наука ся, як звісно, обіймає не лише 
аритметику (тоє звичайні рахунки), але й аль- 
ґебру, геометрію, тригонометрію і т. п. Наразі 
до висших галузей сеї науки годі приступити, 
тому що многі з наших читачів малощо скори- 
сталиби. Тому ми зачнемо вперед від простих 
аритметичних дїлань а відтак будемо поступа¬ 
ти все дальше. 

Аритметика се наука, яка вчить точно, без 
помилок числити (рахувати). 

Рахунок робить ся одиницями і числами. 

Одиницею є кожда річ сама по собі. При¬ 

міром: стіл, шафа, кінь, дерево, годинник, чо¬ 
ловік і т. д. 

Числом є дві або більше одиниць одної і 
тої самої річи: два коні, чотири столи, пять 
цалїв, вісім возів і т. д. 

Числа виражуємо (знаками) цифрами. 
Всіх цифр є десять: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 

Числимо завсїгди від правої руки. На пер¬ 
шім місці стоять — одиниці, на другім — де¬ 
сятки, на третім — сотки, на четвертім — тися¬ 
чі, на пятім — десятки тисяч, на шестім — 
сотки тисяч, на семім мілїони, на осьмім — де¬ 
сятки мілїонів, і т. д. Для лучшого зображеня 
подаємо тут табличку, яка вказує в якім поряд¬ 
ку числа збільшують ся і як ділять ся на кляси: 

I 6-та 5-та 4-га кляса 3-та кляса 2-га кляса 1-ша кляса 

кляса кляса Біл'їони Мілїони Тисячі Одиниці 

Тут видно що кожда кляса має три ряди: 
одиниці, десятки і сотки. 

До сего треба памятати, що кождих десять 
одиниць роблять — десятку, кождих десять 
десяток роблять — сотку, кождих десять соток 
роблять — тисячу, кождих десять тисяч роб¬ 
лять — десятку тисяч і т. д. 

Коли ми хочемо написати число, в якім не¬ 
ма одиниць, десяток, або соток, то на тім місці 
пишемо зеро. Приміром 40 має зеро одиниць і 
чотири десятки, 65 має вже 5 одиниць і 6 деся¬ 
ток. Число 500 немає одиниць ані десяток, то 

на першім і другім місці з правого боку пише¬ 
мо зеро а на третому місці, то є на місці соток, 
пишемо 5, бо те число має 5 соток. Число 
4002 (чотири тисячі два) має 2 одиниці, 0 де¬ 
сяток, 0 соток і 4 тисячі? 

ЗАДАЧІ І ПИТАНЯ. 

1. ) Кілько треба одиниць на одну десятку, на 
одну сотку, на сім соток, на два тисячі? 

2. ) Кількома цифрами пише ся тисячу, кіль¬ 
кома сімсот вісїмдесять три; кількома чо¬ 
тири тисячі чотириста сорок три? 
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3. Напишіть і гіодїлїть на кляси: сімсот двай- 
цять три, пять тисяч триста сорок два, де- 
Вять тисяч два, двайцять тисяч чотириста 
один, вісімсот сорок тисяч вісім. 

* 

4. ) Кілько Маємо цифрів; котрі з цифрів мають 
найбільшу вартість, котрі найменьшу, ко¬ 
трі ніякої не мають? 

5. ) Розділіть на кляси і прочитайте слідуючі 
числа: 457, 2341, 4004, 9999, 10010, 3346’23, 
481601, 303303, 880909, 205040, 3040756. 

^ І , і і ; >5,-1: \ 
• и іф 1 * 1 ^ - 

6. ) Кілько цифрів треба дописати з гіравоґО 
ббку до 17, щоб се мало значінє сімнай- 
цять тисяч? 

РИМСЬКІ ЦИФРИ. 
ЗАДАЧ!. 

Крім арабських цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;0. 
— маємо єще і римські цифри, яких справді не 
уживаємо в рахунках, але за те дуже часто по¬ 
дибуємо їх в книжках для означеня розділів, 
століть (віків) і т. д. 

Увага: Знак = означає рівнаєть ся. 

Для означеня одиниць римськими Цифрамй 
слідуючі -три знаки є важними І, V, і X. А 
се тому, іцо за Помочию сих знаків означуємо 
всі одиниці: 1=1, 2 = II, 3 = ІІІ, 4 = IV, 
5 = V, 6 = VI, 7 = VII, 8 = VIII, 9 = IX. 

Для означеня десяток важні слідуючі три 
знаки: X, Ь, і С їх уживають як слідує: 
10 — X, 20 = XX, 30 = XXX, 40 = ХЬ, 
50 = Ь, 60 = ЬХ, 70 = ЬХХ, 80 = ЬХХХ, 
90 = ХС. 

Сотки виражаєть ся також за помочию 
трох знаків С, В, і М, а уживаєть ся їх ось 
як: 100 = С, 200 = СС, 300 = ССС, 400 = 

СВ, 500 = Б, 600 = ВС, 700 = ВСС, 800 = 
ВССС, 900 = СМ 

Тисячі означаємо лиш одним знаком М 
в той спосіб, що пишемо єго стільки разів, скі¬ 
льки тисяч хочемо написати: 1000 = М, 2000 
———— ММ, ‘ 3000 = МММ, і т. д. 

З повисшого можна зауважити, що коли І. 
(положимо) напишемо перед V. або X, то вар¬ 
тість тих цифр зменшуєть ся о один. Знак IV 
означає першу цифру перед 5 або 4, бо чотири 
є першим числом перед 5. Так само 9 є першим 
числом перед 10 і означаємо IX. Не інакше 
річ має ся з десятками і сотками: ХЬ є о од¬ 
ну десятку меньше від 50 або инакше кажучи 
ХЬ = 50 менше 10 = 40, ХС = 100 менше 10 
= 90, СВ = 500 менше 100 = 400, СМ = 1000 
менше 100 = 900; 

Коли знов І, або X або С або'М повто¬ 
рять ся то і вартість їх повторяєть ся. При¬ 
міром: ЬХХХ = 50 а 10 а 10 а 10 є 80. Скільки 
разів такі цифри можна повтаряти? 

Римськими цифрами число 289 пйшемо: 
ССЬХХХІХ, а робиться се в той спосіб, що впе¬ 
ред пишемо 200 = СС потім 80 = ЬХХХ а від¬ 
гук 9 = IX. Так само 1919 = МСМХІХ. 

ЗАДАЧІ. 

1.) Прочитайте слідуюче і напишіть арабськи¬ 
ми (звичайними) цифрами: IV, IX, XII, XIV, 
XVII, XIX, XXIII, XXIX, ХЬ, ЬХХХ, ХС, 
('XXVIII, СХЬ^, СВ, СВ, МСМ, МСМХ, 
ММСВЬІХ, ММСМХСІХ. 

2.) Напишіть римськими цифрами: 9, 18, 
24, 48, 54, 64, 69, 86, 89, 99; 109; 119; 
133, 139, 187, 236, 475, 684, 936, 998, 1009 
1487, 1899, 1923, 2054, 3845. 

(Дальше буде). 
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ВІДДІЛ ФІЗИКИ. 

Всі тіла в природі* знаходять ся в твердім, 

її. 
оос 

Чоловік Подибує навкруги себе ріжнї річй 
і бачить він як ті річи, або під впливом самої 
природи, або за помочию людських дї'лань, змі¬ 
нюють свій стан, свою форму, свою краску (ко¬ 
лір). і ?. п. Ріжні види, дїланє і взагалі’ все що 
лиш кругом нас дїєть ся наука називає явища¬ 
ми, або коротко кажучи, куда не обернемо ся 
то все перед нашими очима щось являєть ся, 
- - все бачимо явище. 

Явищ в природі Є СТІЛЬКИ, Що їх счйслитй 
не мож; їх і ніхто счислювати подрібно не бе- 
ресь,бо се булоби безкористне.Але люди вже від 
давнихдавен старали ся собі : . явища в ріжний 
спосіб пояснювати. І багато, дуже багато явищ 
люди собі вже пояснили. Нині кожда просьві- 
чена людина знає, приміром, — що таке вітер, 
звідки беруть ся фалі на Водї, що таке світло, 
і т. п. Колись треба було одній людині, або й 
кільком ціле житє йрацювати-бадаючи, щоб 
довідатись Про яку небудь річ і то ще часом 
невдавалось. А нині вже не те, нині ми маємо 
стоси книг про се написаних, маємо спеціальну 
галузь науки, яка пояснює нам все в досить лег¬ 
кий і приступний спосіб. Наука ся називаЄть 
ся фізикою (з грецького слова фузіс, що зна¬ 
чить по нашому природа). 

Фізика в ширшім змислї є наукою про ці¬ 
лу природу, про все, що лиш істнує. Давнїй- 
шими часами фізика таки займала ся баданєм 
цілої природи. Доперва пізнїйшими часами на¬ 
уку фізики (природи) поділено на ріжні розді¬ 
ли як: Зоольоґію, Ботаніку, Мінеральоґію, 
Ентоольоґію, ‘Іхтиольоґію і т. п. Самій фізиці 
призначено тепер займатись лише загальними 
властивостями (прикметами) неорганічних 
(мертвих) тіл (річей) і закони або просто кажу¬ 
чи права, яким ті тіла підлягають. Але і тут фі¬ 
зика не вчить про склад тих тіл, а позіставляє 
ту часть иншій науці, що називаєть ся Хемією. 

Всеж наука фізики і в теперішнім призна¬ 
ченім їй дїланю є дуже великою і найважнїйшою 
з всіх природничих наук. Тому кожда людина, 
що хоче пізнавати явища кругом себе, що хоче 
пізнати чому те, або се дїєть ся, хай всю свою 
енергію і пильність скупить коло науки фізики, 
а відтак і иньші природничі науки дадуть ся 
легко пізнати. 

ЩО ТАКЕ ТЇЛО І ЯКІ МАЄМО ТІЛА? 

Тіло се взагалі все те, що займає собою 
певну просторінь. 

плиннім або газовім стані. 
Прикметою твердих тіл Є їх твердість, себ¬ 

то міць частинок того тіла тримати ся купи, 
то є в такій тісній і сильній звязи, яка робить 
тіло твердим і незміняючим свою форму. Не 
всі тверді тіла є однаково тверді, Так приміром 
твердість зелїза є Далеко більша від твердостй 
каміни, а твердість каміня більша від твердостй 
дерева. Степень твердостй тіла залежить від 
степеня сили звязи (лучної сили), яка істнує 
межи частинками того тіла, або инакше кажучи, 

у ріжних тіл є ріжний степень твердостй то¬ 
му, що він засїгди залежить від сили, яка лу- 
чнть в одно дрібні частини того тіла. 

Тверді тіла є: зелїзо, шкло, дерево і т. гі. 
Тіло є тоді в плиннім стані, коли єго склад¬ 

ні час и, себто дрібні крапельки, з яких те тіло 
складаєть ся, не мають настільки сили звязи 
(лучної сили), щоб тримати ся в самостійній 
формі, але завсігди під своїм власним тягарем 
розходять ся (розливають ся). Тому ми всякий 
плин держимо в начиню; а якої форми начинє, 
такої форми і плин, який в тім начиню Знахо¬ 
дить СЯ: 

Плинні тіла є: вода, спіритус, клей, сма¬ 
лець, живе срібло, (ртуть), і т. п. 

Газами називаємо ті тіла, котрих складні 
частинки не мають ніякої сили звязи, але про¬ 
тивно відпирають себе взаїмно, що спричинює 
розєднюванє і розширюване без границь. Гази 
ще труднїйше вдержати в певній формі чим 
плин. Плин можна тримати в начиню відкри¬ 
тім, а газу ні, бо втік би. На газ треба начиня, 
яке би було з всіх боків замкнене. 

Газами є: пара, воздух, дим і т. п. 
Декотрі тіла можуть під певними умовина- 

ми змінювати свій стан і переходити з одного 
в другий. Вода, приміром, є твердим тілом в 
формі леду, плином в формі води і газом в фор¬ 
мі пари. Се все дїєть ся лише при ріжних сте¬ 

пенях температури. При звичайній температурі 
вода є плином, при зимній ледом, а при горячій 
температурі вода перемінюєть ся в пару. Инші 
тіла також можуть перемінювати свій стан, ли¬ 
ше під певними властивими тому тілу умовина- 
ми. Отже не лише воду (плин) можна переміню¬ 
вати в тверде тіло або в Гази, але й Гази можна 
перемінювати в плини і тверді тіла, а тверді тіла 
можна перемінювати в плини і гази. 

(Дальше буде). 
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По Каміннім Вїцї, Мідянім Віці, та Заліз¬ 
нім Віці, назвами котрих вчені люди відріжню- 
ють щаблі цивілізацій з Передісторичних часів, 
приходять в скорім наступстві Вік Пари і Вік 
Елєктпичности. 

Хай кождий пробує уявити собі той тихий, 
повільний сьвіт в котрім жили наші діди і пра¬ 
діди, перед появою льокомотиви або паропла¬ 
ва, в передчасї телеграфу або телефону, перед 
електричним сьвітлом, або електричним мото¬ 
ром. Тоді щоб дістатись каритою з Льондону 
до йорку, треба було чотирох днів. Щоб лист 
діставсь з Льондону до Парижа, треба було 
одного тижня, а щоб дістатись до Ню-Йорку, 
потрібно було цілого місяця. Газове освітлене 
зявилось на улицях наших міст в початку 19-го 
Столїтя; Але, цля загалу, лойові сьвічки, бли¬ 
маючі каганці та олїйові лямпки були єдиним 
засобом домового осьвітленя. Фабрики, голо¬ 
вно завдяки Джеймсови Ватови, дістали паро¬ 
ві машини первістного типу. 

ПОЯВА ПАРОВОЇ МАШИНИ. 

З появою парової машини ріс фабричний 
систем, де чоловіки та.жінки були зігнані разом 
в темних майстернях. Парова сила на яку небудь 
малу скалю для поєдпнчого робітника була не 
нештатною. З паровою машиною, як помпую- 

, , посередник, гірництво могло поступити, і 
містове достарчене води сталось можливостию. 
Тільки завдяки удосконаленю льокомотиви в 
половині 19-го столїтя міста були злучені 
більш-меньш взаїмною комунікацією; і аж то¬ 
ді, як пароплави зістали удосконалені, міг 
край з краєм обмінюватись новинами, продук¬ 
тами і виробами. З запровадженєм парової ма¬ 
шини почавсь смак, мода, тай загальний звичай 
подорожованьЛ Зріст гандлю полягав на 
швидкім перевозі краму, тай заложенє на¬ 

родної та міжнародної почти. Всей так вели¬ 
чезний розвиток, початок котрого наші бать¬ 
ки були сьвідками, досягнув нашого часу, тай 
ще поступає далі. Але поступ його стає шале¬ 
но приспішений, і межі його розширяють ся че¬ 
рез ще більш модерне і більш наукове по¬ 
середництво — елєктричнїсть. 

РЕВОЛЮЦИЯ ЗА НАШОГО ВЛАСНОГО 
ЧАСУ. 

Не давний той час впровадженя елєктрич- 
ности для ужитку людини. Бо електричній те¬ 
леграф в Великій Британії датуєсь від 1840 р., 
підмороькі каблї від 1855 р., гандльове впро¬ 
ваджене телефону десь коло 1878 р., а публичне 
достарчене електричних моторів коло 1886 р., 
е...Є: тричнї трамваї від 1883р., електричні заліз¬ 
ниці від 1892р., і бездротний телеграф, хоч йо¬ 
го початок був в 1894 р., та уживати почали в 
1899 р. 

Теперішний величезний розвиток електри¬ 
чної роботи, з його тисячними пристосованями, 
є витвором богатьох розумів, овочі праці по- 
рівнавчо кількох піонїрів. Ті мовчазні винахо¬ 
ди можуть бути перераховані коротенько. 

Аж до кінця 18-го столїтя, єдині електри¬ 
чні факти, які були винайдені або досліджені 
були ТІ, ЩО 'ГИЧИЛИСЬ до витвореня через поте¬ 
рте електричного набою, котрий справді міг ви¬ 
дати удар або искру, але вона не мала жадних 
(технічних) промислових пристосовань. 

Правда, що Бенямин Франклін удовіднив 
про блискавицю як про електричний вистріл, 
тай винайшов електричний патик (громозвід) 
для охорони будинку перед громовиною. Але 
так довго як штучний виріб елєктричности за¬ 
лежав від потертя бурштину флянелею, або 
шкла шовної:, те примітивне пробуджене 
стійно електричних видухів, він не мав жадного 
практичного пристосованя. І навіть не було у- 
становлено, щоб електрика мала яку сполуку 
з магнетизмом, хотяй і здогадувались що ме¬ 
жи тими двома посередними мало бути якесь 
споріднене. 

ЕЛЕКТРИЧНА ТЕЧІЯ. 

В 1800 р. зяв,тв ся винахід Александра Воль¬ 
та: ”вольтівське накопичене", за котрим слїд- 
дувало удосконалене того, знане як вольтівська 
комірка. 

Тепер вперве наука довідалась про постій¬ 
не і можливе до кермованя джерело, з котрого 
можна добувати спокійну, безперестанну те¬ 
чію електрики. 

(Дальше буде). 
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(? ь ПОЧАТКИ ХЕМІЇ. 

Коли ми хочемо знати з яких складників 
складаєть ся тіло якоїб не було річи, так ми 
даємо таку річ хемікови до розслїдженя. 

Скажім що ми дали кусень тканини і хо¬ 
чемо довідати ся чи він з вовни, чи з бавовни? 

Хемік бере такий кусень і ставить в склян- 
ну рурку до котрої вливає троха лугу (Саивііс- 
к:к’а). Тодї ставить ту рурку поверха огню ї 
варить те що находить ся в рурцї яких десять 
кінут і приглядаєть ся, що робить ся в рурцї. 
Коли тканина у варивї розварить ся зовсім і за¬ 
красить луг на жовто то с~ що тканина є 
вовна. Кипяча вода не розварює сама вовну, 
але коли вовну варти з лугом, так вона 
розварить ся. 

Вовну також можна відріжнити від бавов¬ 
ни приглядаючись одній і другій на волоски 
при помочи побільшаючого скла. Вовняні во¬ 
лоски показують рапаву поверхню на собі, а 
бавовняні гладеньку поверхню тоненьких ни¬ 
точок. Бавовна має в собі такі самі ниточки, 
які знаходимо в дереві і тому ці лій назвали єї 
/реревляною вовною. 

Дальше кусень вовни можна лекше закра¬ 
сити якою небудь краскою (сіуе) а бавовну 
вже не так легко, і то лише деякими красками. 
Се значить, що краска відпадає від бавовни і 
не тримаєть ся її добре. 

Тепер треба знати, що вовни є ріжного ро- 
да, але кождий кусень, з якого будь рода, все 
буде мати одні і ті самі прикмети, себто кож¬ 
дий може закрашувати ся і розварювати ся в 
лузі. Також кусні ріжного рода бавовни мають 
однакові свої прикмети, а то, не розварують 
ся в лузі і не закрашують ся легко. Розумієть ся 
вовна і бавовна мають більше прикмет, але по¬ 
ки що нам не на місце про них згадувати. Вис- 
старчить запамятати що: Кожда субстанція ті¬ 
ла має свої відріжняючі прикмети. 

ТІЛО, СУБСТАНЦІЯ І ЕЛЄМЕНТ - (СКЛА¬ 
ДНИК). 

Вовну або бавовну називаємо тілом в хе- 
миї. Другі річи, такі як земля, вода, камінь, 
дерево і т. и.,також тіла. Отже тіло се загальна 
назва якої будь річи. 

Тіло складаєть ся з кількох субстанцій, але 

також може бути тіло, що складаєть ся лише з 
одної субстанції так як на примір кавалок зелї- 
за. Загально сказавши: Тіло складаєть ся з од¬ 
ної або більше субстанцій. 

Субстанція се частина тіла. Вовна склада- 
єть ся з кількох субстанцій, так само як бавов¬ 
на або дерево. Кожда субстанція має свої 
прикмети : так: коли вовна має кілька субстан¬ 
цій то кожда з її субстанцій має свої прикмети. 
Однак кусень якої будь субстанції не ріжнить 
ся від другого кусня тої самої субстанції. Отже 
субстанція є частина тіла яка має свої пестіі 
прикмети. 

Субстанція знов може ділити ся на кілька 
елементів. Така субстанція, що ділить ся на 
кілька елементів називаєть ся скомпанована 
субстанція. Коли злучимо хемічно дві або біль¬ 
ше субстанцій в одну субстанцію, тодї маємо 
зкомпановану субстанцію. Однак є субстанції 
які немож з лучити хемічно в одну зкомпанова¬ 
ну субстанцію. Отже субстанція яка не є зком- 
пдпованою зветь ся елемент. 

Елементів є тепер в хемії вісїм-десять. На 
початок наведу кілька більше знаних елемен¬ 
тів, а то, кисень, квасень, водень, поташ, зелї- 
зо, мідь, оливо, силікон (Віїісоп), калцій, живе- 
срібло, магнезія, і алумінїй. 

Можливо що ліпше булоб, коли би ми на¬ 
зивали елемент складником, бо в богатьох ви¬ 
падках в хемії субстанції складають ся з елемен¬ 
тів себто складників, однак се вже нехай собі- 
сам читач розсудить. 

ЗАМІШОК. 

Коли яке тіло складаєть ся з кількох суб¬ 
станцій, там звемо його мішаниною або замі¬ 
шкою. Замішка субстанцій се не злука субстан¬ 
цій. В замішці кожда субстанція має ті самі 
свої прикмети що вона має коли не є в замішці. 
В замішці одна субстанція не дїлає на другу. 
Добрий примір замішки є пісок з водою. В та¬ 
кій замішці, ні пісок, нї вода не тратять своїх 
прикмет. Бо воду можна відцідити і останеть 
ся мокрий пісок, але мокрість легко збути, ви¬ 
сушивши пісок; а як се зробимо, так пісок бу¬ 
де нічим лише піском, себто не загубить своїх 
прикмет. 
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ПРИКМЕТНІ 

Тому що субстанції відріжняемо лише при 
помочи їх прикмет, добре булоб знати про 
кілька сих прикмет і на сїм степени вичислитй 
їх хоч вчасти. Прикмета субтанції се є харек- 
теристика субстанції. Так як особа має свої 
харектеристики або прикмети, так само і суб¬ 
станція. Приміром ми відріжняемо Івана від 
Петра тим, що кажемо, Іван чорноволосий, ви¬ 
сокий, тонкий, лагідний і т. и., а Петро, лисий, 
грубий, жартолюбивий і т. д. Се є прикмети 
або харектерестик одного і другого. 
Субстанція знов може мати свої прикмети так, 
як приміром залізо, коли в суцільности є 
(і) тверде, (2) топить ся в температурі 1530 
градусів, (3) один кубічний центиметер ва¬ 
жить 7.86 (майже 8) Грамів, (4)на вигляд є си¬ 
ве, (5)гнучке під молотом, (6) ржавіє від води. 

За другий примір візьмім кисень (оху§еп). 
Кисень є (1) газ без кольору, (2) без смаку, 
(3) без вони, (4) трохи більше важить як по- 
вітрє, (5) Замінюєть ся в плин в температурі 
118 Градусів понизше зера, (6) розводить ся у 
воді але дуже мало, (7) коли в стані плину так 
кипить з температурі 182.5 понизше зера. По- 
внсше згадані прикмети заліза і кисня, не є в 
повні але на початок вистарчить, щоб зрозумі¬ 
ти що таке прикмети субстанцій. 

ХЕМІЧНА ЗЛУКА І ЗМІНА. 

Хемічною злукою двох субстанцій можемо 
сотворити собі трету нову субстанцію. Коли 
залізо заржавіє ми маємо ржу. Се зробило ся 
хемічно, так що кисен злучив ся з зелїзом і сот¬ 
ворили ржу. Дві субстанції злучили ся ї зроби¬ 
ли трету. Така злука називаєть ся хемїчна змї- 
г к Тіла котрі мають одну або більше субстан¬ 
цій можуть перемінити ся в одну нову або біль¬ 
ше, і зовсім инакшу субстанцію, Така зміна є 
хемічна. 

ФІЗИЧНА ЗМІНА. 

Фізична зміна не є хемічною зміною. Возь- 
мім грудку соли і киньмо ЇЇ у воду. Грудка со- 
Г" 0'ЗІЙДЄТЬ ся (стопить ся) у воді і вода бу¬ 
де солена, а грудки не видко буде у воді. Од¬ 
нак солена вода не є нова субстанція. Сіль лег¬ 
ко відділити від води, коли лишить ся воду в 
спокою сіль пічне осідати на дні або воду мож¬ 
на випарувати, а сіль зістанеть ся так як. була 
перше. Сіль з водою се лише фізична зміна а¬ 

бо мішанина. Всій зміні субстанції не змінили 
своїх прикмет, вода відділена від соли буде та¬ 
кою як була, а сіль відділена є також з такими 
прикметами, як була перше замішкою. В фі¬ 
зичній зміні лише форма мінить ся а не при¬ 
кмети субстанції 

ХЕМІЧНЇ ЗМІНИ. 

Вже було сказано що залізо присвоюючи 
до себе кисень творить ржу. Ржа повстає тоді 
коли який будь кусень заліза лишимо десь у 
вохкім місци. За кілка тижнів або місяців сей 
кусень буде.покритий поверха ржою. 

1. Ржа ріжнить ся виглядом від чистого зе- 
ліза тим що ржа є червонява або брунатна. 

2. Ржа крихка. 3. Ржа богато лекша від зеліза 
(коли будем важити однакові скількости зелї- 
за і ржі.) 

4. На ржу нємож уплинути маґнетом. Се є 
чотири прикмети ржи. Чисте залізо знов є 1. 
біле і блищить ся. 2. залізо є гнучке і можна єго 
до певної міри гнути не вломивши. 3. зелїзо є 
майже два рази тяжше від ржи. 4. маґнет при¬ 
тягає зелїзо. Отже бачимо що ржа є собі нова 
нова субстанция витворена зелїзом і киснем 
при помочи вохкости (води). 

Другі металі також ржавіють але не в одна¬ 
ковім протягу часу, оден скорше а другий по- 
волійше. Ржавінє можем прискорити до даю¬ 
чи більше теплоти. Приміром коли возьмемо 
ціну і розтопимо ЇЇ в горнятку над вогнем і роз- 
топлину ціну будем мішати яким будь дротом, 
білий порошок пічне збирати ся на поверхни, 
з часом єго буде більше і більше а ціни буде 
ставати меньше. В кінці вся ціна перемінить ся 
в подібний порох. Сей пород, так сотворений 
є нічого більше як ржою ціни і ми єго можемо 
назвати попелом. Такий самий попіл або ржу 
можна дістати, коли лишимо ціну на довгий час 
і дамо ЇЇ нагоду ржавіти. Оливо можна так са-. 
мо взяти перетопити і перемінити в попіл або 
ржу. З олива будемо мати більше брудний по¬ 
піл як з ціни. Отже бачиммо що теплотою мож¬ 
на приспішити хемічну зміну. 

Попіл чи то р: та з даного кусня металю бу¬ 
де більше важити разом як той даний кусень 
(се не значить що мірка попелу тяжиш від мір¬ 
ки металю). 

(Дальше буде). 

ґ 
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Гш 

ПОЧАТКИ БІОЛЬОҐІЇ. ♦♦ 

(!) 

ЖИВІ І НЕ ЖИВІ Р1ЧИ. 

Тому що в біольоґії ми маєм до дїла з жи¬ 
вими річами, нам стає цікаво, котрі як раз річи 
можна звати живими, а котрі не живими; бо 
приміром, повітрє, земля, мінерали і вода нале- 
жуть до неживих, звірі і рослини називаємо 
живими. 

Жива річ відзначаєть ся кількома способа¬ 
ми від неживої, а то: 
1. Жива річ має спосіб рухати своїм організмом, 
2. Може кормити своє тіло, 
3. Можи рости, 
4. Можи витворювати, або родити другі живі ор¬ 
ганізми. 

Однак коли подумаємо про сухе насінє, та¬ 
ке як горох або пшениця, так бачимо, що сі річи, 
хоч і мають в собі житє, самі собою не показу¬ 
ють повисше згаданих знаків жити, і тому ми на¬ 
зиваємо їх сплячими або спочиваючимй річами. 

Комірка — найнизша форма житя. 

Всяке житє починаєть ся з маленької комір¬ 
ки. Комірку можна назвати живою, коли вона 
рухаєть ся, кормить ся, росте і витворює другі 
комірки. Наше тіло має не обчислену, спільність 
таких комірок, бо все воно нічого більше як ко- 
льонія комірок. 

Кождий чоловік починає жити в формі од¬ 
ної комірки. Така сама річ маєть ся і з звірятами 
та рослинами. Комірка рослини мало що ріж- 
нить ся від комірки звіря або чоловіка. Тому, 

коли ми візьмемо комірку жаби або чоловіка, 
так бачимо в них одну роботу і оден вигляд. 

Розумієть ся, що коли комірка зачне розви¬ 
вати ся, так зараз показує себе і відріжняєть ся 
так, що в кождої звірини иньшого рода комірки 
стають відмінні. Для ліпшого поясненя візьмім 
комірку жаби на початок. 

. і! * 
КОМІРКА ЖАБИ. 

На образну І бачимо комірку жаби в спочи¬ 
ваючім стані. ГІоверха комірка має шкірочку. (1. 
В середині комірки находить ся протоплазм, се 
є неначе такий студенець. В протоплазмі є пере¬ 
клади (5) Спонджіоплазм (8роп§іор1а8т); по- 
меже спонджіоплазмом є (4)гілоплазм (Нуіо- 
ріазт). На середині комірки є (3) нуклїй (за- 
вязок), котрий є гущійший від протоплазму. 
Поверха нуклій має свою шкірочку (12). В нук- 
лею є ще твердший протоплазм (13) нуклеюл. 

і Іа горі поверх нуклею близько нуклеюлу є дві 
кропки (с) обр. А Се центросоми (цетнральні 
тільця). Сі всі частини комірки можна бачити 
лише при помочи великого побільшавшого скла 
(мікроскопа-дрібновида). Великість комірки є 
на яких два-три мікрона,а мікрон се є одна двай- 
цять і пята тисячна цаля. 
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КОМІРКА ВИТВОРУЄ ДРУГУ КОМІРКУ. 

Жива комірка кормить себе. Робить се тим 
що присвоює собі корм з неживих елементів і 
робить з них собі протоплазм. Коли прото- 
плазм зростає в комірці, повисше згадані цен¬ 
тросоми (С) обр. (А) розходять ся наоколо ну- 
клея. На обр. (В), ба’ ш:б їх зокрема на повер¬ 
хні нуклея не наче дві зірки. В сім часі нуклей 
розходить ся і стає рідший і заводить в себе 
кромосоми (на обр. С). Центросоми мають око- 
ло себе такі проміні котрі мають силу володіти 
кромосомами. На обр. (Е) бачимо що кромосо¬ 
ми вже стоять в ряді, під впливом промінів цен- 
тросомів. На обр. (Р), кромосоми поділилися з 
часом, себто чотири кромосоми розділили ся на 
вісім. 

На обр. (О), кромосоми згорнені в два місця. 
Чотирі коло одного центросома, а чотирі коло 
другого центросома. В сім часі ми вже бачимо 
що комірка починаєть ділити ся на боках. На 
обр. (Н), бачимо вже дві комірки витворені з 
одної. Також на обр. (ГІ), як одна так і друга 
комірка вже має свого нуклея, нуклеоля і дру¬ 
гі части. Так з часом сі дві комірки стають собі 
незалежні і витворують другі, ся переміна з 
одної в дві береть около годину часу. 

жаби або чоловіка і т. д. 

Ще одно треба застерегчи, а то, що комір¬ 
ки собою будують тіло чоловіка, звіря, або ро¬ 
слини. Наше тіло се все комірки. Кожна части¬ 
на тіла має свого рода комірки щодо форми, а 
то округлі, подовгасті і т. д. Форма не ріжнить 
в роботі витворувапя або що до порядку б 
складі частин. 

Початок Житя Людини. 

Завдяки тому, що комірка може витворити 
з себе дві, а ті дві чотири і т. д. Людина, 
жиючи відновлює свої комірки, а старі відки¬ 
дає. Також завдяки сему витворюваню, незміря¬ 
не число комірок бере початок, в якої-б не було 
людини, від одної комірки або так сказати —• 
початкової комірки, оліїш (латинське слово 
значить яйце). Однак такий зародок (оушп)сам 
собою без помочи другого не годен витворити 
других. До помочи єму стає зародок самця. 
Тому кажемо, що людина починає своє житє від 
зародка самиці і самця. Сі два зародки злучу- 
ють ся завдяки зносинам двох полів. Коли такі 
два зародки злучать ся вони витворують почат¬ 
кову комірку, а та витворює другі дві з себе і в 
протягу певного часу виростає людина. 

Коли вже богато витворить ся комірок зачи- 
наєть ся клясифікация. Комірки ділять ся на 
кляси. Одна кляса творить оден орган а друга 
другий і так ми маємо шкіру, жили, мозок, мус¬ 
кули, кість, хрищ, ситість, кров і т. и. з кляс ко¬ 
мірок. 

Оден такий орган не може жити, тому що він 
збудований лише з одної кляси комірок, але при 
помочи других він жиє і другим стає в пригоді. 
Приміром, мускул робить рух руки, рука бере 
корм кидає єго в рот, а рот жвакує і подає жо- 
лудкови а сей витворує корм для мускула, і так 
оден другому відплачує ся. Про ширший опис 
ріжних комірок в ріжних клясах можна читати в 
Гістольоґії (НІ8Іо1о£у). В англійській мові: 
Техі Воок оі* НІ8ЇОІОЗУ Ьу Ваііеу. 

ЛЮДСЬКІ КОМІРКИ. ЖИТЯ РОСЛИНИ. 

Людська комірка має ті самі части що і жа- 
бяча. Ріжнить ся вона тілки тим, що коли вит- 
творюєть ся, то має яких двайцять і чотири 
кромосоми. В другій звірині, приміром в заяця. 
кількість кромосомів ріжнить ся від кількосте в 

Житє одної рослини подібне до другої. 
Щоби знати ботаніку вистарчить виучитй ся 
про житє одної рослини, а тоді порівнати з дру¬ 
гими. 

(Дальше буде). 
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З польскої переклав Ю. К. 

ЗЕМНА КУЛЯ. 

ДИВНІ УЯВИ ПРО ЗЕМЛЮ. 

Що людина за давних часів витворила ди¬ 
кі уяви про форму землі, не таке воно надзви¬ 
чайне, але її дивні уяви бувають зчаста кумедни¬ 
ми. Колиб людина була білше над тим застано¬ 
вила ся, що бачила, її теориї не булиб такі чу¬ 
дернацькі; лишень чого людина незнала, про 
те витворювала собі обовязково уяви, і— а бу¬ 
ли ті уяви страшні та дивні. Стале витворюва¬ 
не розумінь та роблена досьвідів — є дорогов 
до науки. Ріжницею поміж первісною людиною 
а нами, є те, що менше припускаємо, а робимо 
більше досьліду. 

Розумієть ся, першим вражінєм, яке відчу¬ 
вала давнійшня людина, коли дивилась на світ, 
було те, що земля пласката з блакітним небес¬ 
ним склеплїнєм, завішеним над нею як шкара¬ 
лупа. Ту шкаралупу називано сварогом (небо¬ 
зводом). Під ним порушували ся сонце, місяць, 
і хмари, про котрих думано, що вони були на 
однім віддаленю від землі; над сварогом були 
океани і огневі країни. Про зірки додумували 
сз, що вони були маленькими дірками, через 
котрі текла вода, коли падав дощ, і котрі пере¬ 
пускали блеск сьвітла, коли була чудова ніч— 
так як звичайно передістає ся сьвітло з бляша¬ 
них лїхтарнів старого стилю, котрі мають поді¬ 
рявлені боки. 

Обр. 1. Уява иервістних християн про землю і небес¬ 

нії склеплінз. 

Не меньше дивачне розуміне про форму 
землі розширило ся посеред декотрих перших 
християн, котрі, через зле зрозуміне св. Письма, 

уявили собі, що земля мусить бути збудована 
на форму Мойсеевого намету. 

Обр. 2. Земля оперта па чотирох слонях, стоячих на 
черепасі’. » 

Але на чім та велика земля оперла ся? Се 
було найтяжшою загадкою, котра доводила до 
найдикійщих здогадів. Декотрі казали, що 
земля опираеть ся на чотирьох слонях, котрі 
стоять на черепасі; инші що велити двигають 
Атлас на своїх плечах — і так далі. Слідуюче 
питане повстало, на чім черепаха стоїть і що 
під нею лежить? Декотрі Гіндуси пояснювали, 
що земля операєть ся на 12 колюмнах. В ночи 
сонце заходило під блят межи колюмни. Але 
що піддержувало колюмни? Пояснене потре- 

Обр. 3. Гиндуська уява землі. 

бувало поясненя, зарівно як головне твердженє- 
подібне до декотрих новочасних теорий. 
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Коли людина звиджувала ріжні країни, ба¬ 
чила, що завжди доходила нарешті до води, од- 
же сама творила собі теорію, що земля наче ос¬ 
трів межи безбережного океану. Але що землю 
тримало на мсьцї? Бо з тих часів ніколи ніхто 
несказав, що земля рухома. Велити, слоні і че¬ 
репахи були досить добрі, але як можна було 
сподіватись від кого, щоби повірив в таке ди¬ 
во, що стала земля обертаєть ся. Отже урої 
ли собі, що земля має корінє запущене в неві • 
дому глубиню, що сполучує її з загальною бу¬ 
довою цілого сьвіта. 

Обр. 4. Земля яко острів з корінями. 

Але правдиві думачі дійшли до розумній- 
іцих внесків — теорий, котрі були сталі і мали 
певний здогад з обсервованими фактами. Спо¬ 
діватись можна, що богато фантастичних уяв, 
котрі були так пересадні, повстали просто з не 
зрозуміня того, що було перед тим сказано. 

Обр. 5. Зевс підіймав землю на золотім ланцюзі. 

Було то так в дїйсности, як би коли тупий уче- 
ник по вислуханю професора, котрий викладає, 

що земля округла, як яблоко і що її вісь по¬ 
дібна до хвоста яблока, прийшов до дому і 
оповів своїм родичам, що професор казав в 
школі, що земля є великим яблуком, а півні¬ 
чний бігун її хвостиком, на котрім земля висить 
на'дереві. Дійсно часто можна чути кумедні 
річи. 

Обр. 6. Земля перешита стрілою^ вказуюча склеплі- 
нз небесне і підземне. 

Фактом є, що люди, (не всї, лиш наймудрі- 
щі з них) дійшли до пізнаня,. що земля 
округла, богато вчаснійше, ніж загально стало 
відомо і розповсюднено. Однак трудно їм було 
виложити свої погляди так, щоби загал міг їх 
зрозуміти; одже пробували осьвідомлятп, але 
казали незрозуміло. 

Приміром, коли казали, що земля подібна 
до великого яйця, се було їм не до уявленя. 
Уявляли собі що земля містить ся посередині 
цілого світа, що вона наче жовток в яйці 
Казали, що земля не падала тому, бо не 
було причини до того, щоб мала летіти до го¬ 
ри або спадати. Навколо її був великий про¬ 
стір, виповнений повітрєм подібним до білка 
яйця. Скорупою було небо або склеплінє не¬ 
бесне. Тільки горішня, себто, північна півкуля 
землі була виставлена на сьвітло денне і та ча¬ 
стина була місцем осідку живучих людей. Ни- 
жину або полудневу половину землі завжди 
заступила чорна тїнь; була вона побутом духів, 
країною померших. Греки називали те коро¬ 
лівство тїнею Гадеса — що означає „укритий 
край“. Темну прірву, що була під Гадесом нази¬ 
вали Тартаром. В тій прірві перебували най¬ 
гірші духи, котрим не було вже жадного спасе- 
ня. Навколо землі плив шероким пасмом „оке- 
аньский потік**, віддїлюючий світло від тем¬ 
ряви, живих від померших. 

(Дальше буде). 
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Дивовижна байка американського континенту 
зперед Колюмба. 

Колюмб не знав, що він знайшов Америку. 
Се одна з світових трагедій, що ся славетна лю¬ 
дина поличкована на Гішпанськім Дворі, людь¬ 
ми, які не варті були завязати йому черевика, 
переплив широкий Атлянтик, надибав новий 
світ для Питанії, а умер в злиднях, в нещастю 
і ланцюхах, незнаючи якого великого завойо- 
ваня він доконав. 

Він думав, що найшов пустопорожні бере¬ 
ги другого боку Індиї, і після скількох поклінь 
іще трафились люди, що думали, що Колюмб 
надибав пустелю, коли він зійшов на берег на 
Заході. 

Але в дійсности Колюмб найшов контінент, 
який тисячі років назад був коном цівілїзації, 
яка доконала великих річий і потім щезла. В А- 
мерицї цвило житя перед тим, як Колюмб ви¬ 
шукав її. Вона була домом рас людей, які зро¬ 

били дивовижні річи, виклали велитенські па- 
мятники, складаючи камінь на камінь, як роби¬ 
ли Єгипетські будівничі, виклали величезні бу¬ 
динки на взбочах гір, вистроїли і насадили ви¬ 
сячі сади, як давні тераси Вавилону, видовбали 
печери і божниці на зразок старих Ассирійсь¬ 
ких і зробивши сі всї річи, пішли в забуте. Ко¬ 
ли ми думаємо про Америку з перед Колюмба, 
ми думаємо про дивні імпериї, і про всї їхні 
історії, що гублять ся в темряві старовини. Те¬ 
пер подивим ся, яким той сьвіт був, куди Ко¬ 
люмб приплив, сьвіг з якім трепотїло житя, з пе¬ 
ред століть, нїм він його знайшов. Хоч йому, 
той сьвіт яко новому знаходькови здавав ся 
таким нїмим, як могила. 

Славетна раса будівничих, які відійшли в 
забуте. 

• Як давно істнує цівілїзована істота, ми не 
можемо сказати. З” : сн доводять, що десять 
тисяч років тому назад були людські істоти, які 
жили, робили і думали дуже подібно до того, як 
у нас дїеть'ся. В той час як натуманних, лісових 
бритійиських островах, тамошні мешканці біга¬ 
ли голі між деревами і не дуже ріжнили ся від 
звірини, тоді були вже цівілїзованї народи в 

Азії, в Північній Африці і на Американськм кон¬ 
тиненті. 

Ще нїм Колюмб відкрив Америку там були 
американські раси, які будували дивовижні бо¬ 
жниці та палаци, жили під дивними законами, 
робили добрі дороги, що є одним з найпевнїй- 
ших доказів цівілїзації, управляли рілю, так що 
її цінні плоди видавали .ся в великім числі від¬ 
мінних гатунків; так само там уже був поділ, на 
кляси, не меньше зазначений, як і в нас. 

1.) Свягшія ’Майїв так як правдоподібно була в ста 
рі дми держави Майїв в Мексико. 

Далі видаєть ся дуже ясним, що заки сі ра¬ 
си стали цівілїзованими, в Америці мали бути 
инші раси, які жили і робили і від нйх пізнішої 
приймили в спадщину їхнє знане та інституції, 
як і ми дістали більшу частину наших законів, 
архітектури і наш густ в грецькій літературі 
від Римлян. Про тих давних людей ми їіе зна¬ 
ємо нічого певного, хіба те, що вони істнували. 
Історія людини, на нещастя, дуже далека від 
своєї цілости. 

Посьвідченє першого загощеня до Америки 
було записане тисячу літ перед тим як Колюмб 
відплив з Гішпанїї. Було воно написане китайсь¬ 
ким подорожним Гуей-сіном. В мілких човнах 
Китайці обплили вздовж берегів Спокійного 
океану аж до Камчатки, звідки можливо течія 
принесла їх до тої землі, що ми звемо тепер А- 
мерикою. Се імя, мусимо запамятати, не було 
їй дане приближно аж до року 1506, коли ні¬ 
мецький професор Вальдзаймер заявив, що ся 
нова земля повинна бути названа після імени 
Амеріґо Веспуччі, Гішпанського мореплавця, ко 
трий встановив факт, що Колюмб знайшов не 
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Індію, а новий континет. Китайські мандрівни¬ 
ки були буддійські черцї. Перша земля знайде¬ 
на ними була Мексико, а люди втій країні були 
або Ацтеки на перших щеблях розвитку, або 
раса яка була до них. 

2.) Видовбана перед кімната в палац'ї колюмн в 

Мітля, Мексико. 

Ті люди жили в домах, носили одежу пле¬ 
тену з кс/и рослин, їздили колесницями, запря¬ 
гаючи биків, коней і сарни, але вони не мали 
збруї і не воювали. Всім вони не були подібні 
до тих головних рас, яких найшли Гішпанцї в 
Америці і котрих вони майже винигцилй. 

В Перу була цївілїзація Інків. Інки були мо¬ 
нархи, котрі рядили далекосяглою велелюдною 
Перуанською країною. Вони звали себе дітьми 
сонця; державною релігією було сьвяткованє 
сонця. Люди мало що не вклоняли ся своїм мо¬ 
нархам; в сім вони не більше дурноватї від дру¬ 
гих націй більш недавних часів. 

Скільки ми можемо висновити з гішпань- 
ських книжок про перуанських мешканців, так 
вони були ряджені добре і по правді, однак неза 
лежности вони не мали. Можливо що вони знай, 
шли систем ряджекя, після котрої кожний мав 
досить їсти і всяку потрібну одежу, що й було 
надгородою за недостачу волї. 

Всї вони мали робити, Ледарство було пе- 
реступством, не тому, що ледащі люди неща¬ 
сливі, нездорові і дуже часто лихі, а тому що 
рядяча кляса, Інка і його родина, шляхта та 
урядники істнували з робітників, а тому мали 
інтерес уважати, щоби всї робили. Звичайно, 
перуанські робітники тяжко не працювали і бу¬ 
ло їм дозволено перемінювати свій фах по пев¬ 
них упливах часу. Головна праця їхня була на 

рілї. Вся земля здібна до хліборобства була ді¬ 
лена що року поміж людьми. Частина яку вони 
одержували залежала від великости родини. 
Отже коли чоловік мав семеро дїтий з початку 
року, а протягом року родили ся близнята так 
він підчас слідуючого річного поділу ґрунтів 
мав дістати одинадцять частин замість девяти. 
Колиж у него вмерло коотре з дїтий, або жінка 
тоді він мав полишити ту землю, яка для них 
була призначена. 

Таке саме було що до вовни, котра була 
потрібна їм на одежу. Животини котрих стриг¬ 
ли належали до держави. Зістрижену вовну 
складали в громадських коморах, а потім діли¬ 
ли поміж люди, однаково для кождого чолові- 
! а, ісжної жінки і кожної дитини. Під сею фор¬ 
мою урядованя стародавніх Перуанців здаєт;. 
ся жили в задоволеню. Там не було мети піклю- 
ватись тілько про самого себе, не було бороть¬ 
би, але надгородою було те, що там не було 
злиднів; батько не мав клопотати ся як дістати 
всего для житя його родині, а мати не була 
змушена дивитись на свою голодну дитину. 

Закони були тверді, карали всіх однаково, 
за винятком шляхти, яка могла робити як їй хо¬ 
тіло ся. Судді були обовязані не тільки судити 
гіереступників, але мали висліджувати їх і аре¬ 
штувати. Коли судді були недбайливі, так така 
само кара спадала на них, під яку мали підпас¬ 
ти ними не покарані злочинці. 

Інки мали почтовий систем богато ліпше 
організований від якої будь держави в Европі 
підчас гішпанського нападу на Америку. Листи 
і пакунки були вожені зі швидкостію 150 миль 
на день, але тілько для правлячої кляси. Най 
гіршим було в державі Інка, що наука була 
''тільки про тих хто панської крови“. Безглузд- 
на думка, що певна кляса має ліпшу кров від 
другої кляси подибуєть ся скрізь поміж неза- 
кінчено-цивілїзованими людьми. Не пропала во¬ 
на ще й досі і в Америці. 

Перуанці, котрих тримали в темноті, радо 
збирали армії на війни, що їхні керманичі без 
перестанку провадили на кордонах, щоб здобу¬ 
ти більше і більше людий під владу дїтий сонця. 
Коли на їхню країну наїхали Гішпанцї, більшість 
народу не зхотїла щиро битись за рядячу кля- 
су. Вони не брали участи в уряді. Чому, запита¬ 
ли самі себе, вони повинні були воювати? Як во-, 
ни мусять мати панів, так чому не Гішпанцїв? 

На їхню біду, вони не знали якими звірю¬ 
ками мали бути Гішпанцї в їхній нестриманій 
жадобі золота .До гішпанського нападу все зо¬ 
лото належало до Інків, котрі вживали його 
тільки на прикраси, а гірників, котрі викопува¬ 
ли його для них, вони трактували по людяному. 

(Дальше буде). 
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З польскої переклав Стефан Баран. 

З меморіялів графа Старжиньського. 

ТІ 
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й 

, дк. ^ л 
З ТЕРПІНЬ НАШИХ БАТЬКІВ. 

Як пан Д. на Поділю приймав економа. 

Було се в червні, сонце сходило на зовсім 
чистім видокрузї і заповідало день скварний, 
подібний до тих неділь, що при ненастанній спе¬ 
ці давали ся чути хліборобам. Нічна роса віджи¬ 
вила була троха пониклі та вже до половини зі- 
вялі трави і корчі. В сел'ї С. стояла глибока ти¬ 
ша. Де-де лише молода жінка з відрами йшла 
по воду. Втомлені безсонницею вартівники з ні¬ 
чної черги вертали до двора з фільварку, готу- 
ючися з варти йти на панщину. Перед двірским 
ґанком стояв молодий чоловік у попелястій ку¬ 
ртці, оперезаний ремінним поясом, за яким з бо¬ 
ку застромлена була цупка нагайка. Його осід¬ 
ланий кінь стояв за брамою привязаний до шта¬ 
хет. Сей молодий чоловік мав під курткою в лі¬ 
вій пазусі пачку паперів, з яких лише ріг виста¬ 
рчав зза одежі. Ся пачка складала ся з кількох 
аркушів, між якими два були стемпльовані. Се 
були сьвідоцтва дані йому „обивателями", у 
яких служив той молодий чоловік. Зміст ус їх 
тих сьвідоцтв був однаковий; кожде висловлю¬ 
вало, що його милость пан Н. Н. пробуваючи 
стільки то й стільки часу „в обовязку" економа 
поводив ся вірно, тверезо і чесно; а що забажав 
„пробувати иншого щастя", то прихиляючи ся 
до його жаданя, по повнім обопільнім сквітова- 
ню видаю йому отеє сьвідоцтво, яке обік витис¬ 
ку мойого гербу пе-.ат.о отеє підписую 11. I I. 

Той молодий чоловік, що шукав служби, 
приїхав іще вчора вечером до С., а не бажаючи 
того дня задля спізненої пори являти ся до діди¬ 
ча, розпитав у Жида шинкаря, коли міг би най¬ 
ліпше трафити, аби застати дідича в дворі. 

— Удайте ся до дня, поки пан Граф не ви¬ 
їде в поло, відповів шинкар. Отже шляхтич 
устав до сходу сонця, та поки добудив ся Жида, 
поки з ним обрахував гя за нічліг, поки осідлав 
коня і доїхав на ньому до двора, вже дідич по¬ 
передивши схід сонця, виїхав верхи на звичайну 
проїздку. Байдуже про се, досить, що вже не 
застав його молодий чоловік, що ждав з папе¬ 
рами перед ґанком. 

Та не довго чекав. Сонце ще не підняло ся 
зза гори, коли на запіненім коні пан Граф вернув 
із привязаним позад нього лгозаком:!:) Вбіг тро¬ 

пом на подвірє, а побачивши молодого чолові¬ 
ка, з офуком запитав його, злізаючи з коня: 

Ви хто такий і в якім ділі прибули? 
Я Рох Юрґевич, прибув шукаючи обо- 

вязку економічного. Вельможний Графе, ось 
мої папери. 

- Пізнїйше перегляну, — мовив ґраф. — 
А перше здай мені „вашець“ екзамен. Умієш 
добре валити в шкіру? Бо у мене на тім лежить 
увесь розум економа, а нагайка в моїх добрах, 
се економічна учителька. Махаєш нею „вашець“ 
часто і густо? 

Не повстидаю ся, ясний графе — мовив 
з усьміхом і підкручуючи вуса Рох Юрґевич. 

Зараз тут нам покажеш пробу, — від¬ 
казав пан ґраф, і повівши очима довкола под- 
віря, побачив мужика, що вийшов з поблизь¬ 
кої хати, йшов у поле побіч двора з шапкою в 
руці і з вилами на плечі. 

- Ходи сюди, хаме! — крикнув ґраф на 
нього. 

Мужик прискорив ходу і підійшов до ґанку. 
Клади, ся, хаме, а ,,вашець“, пане Юрґе¬ 

вич, покажи, що вмієш. 
Зовсім не зачудований сим наказом свойо¬ 

го дідича, не питаючи, що провинив і за що ма¬ 
ють його бити, байдужно якби виконував зви¬ 
чайну річ, мужик простягнув ся на землі як дов¬ 
гий, спустивши збірні штани і підстеливши со¬ 
бі шапку під бороду. Юрґевич добувши нагай¬ 
ку зза пояса, взяв ся до роботи і що сили бив 
простягненого на землі мужика без придержу¬ 
вана. Спадала з гори зі свистом тверда, ремін¬ 
на нагайка, за кбждим ударом лишаючи кровю 
закипілі синці на обнаженїм тілі, а мужик ли¬ 
ше стогнав глухо. Таких ударів приняв уже був 
15, кол-и знетерпивши ся ґраф відіпхнув Юрґе- 
вича, вихопив у нього з руки нагайку, станув 
на його місці і сам давай бити мужика. За пер¬ 
шим і за другим ударом з руки дідича мужик 
подвоює стогін, за третім ударом нага :л урва¬ 
ла ся і сам держак лишив ся в ґрафовій руці. 

Ось як трутня бють! — крикнув задово¬ 
лений сам із себе ґраф до Юрґевича. — Тобі, 
блазне, до „мши“ служити, а не бути економом 
на Поділю. Іди до чорта! Се мовлячи, кинув 
йому держално нагайки, а Юрґевич відійшов 
шукати нагайки, що від розмаху графської ру¬ 
ки відлетіла була на кільканайцять кроків. 
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Тимчасом висічений мужик звільна підняв 
ся і затягаючи штани на себе підійшов до Гра¬ 
фа і впавши до ніг стискав їх по звичаю „за ві¬ 
дібрану кару". 

— Адже правда, хаме, що той трутень би¬ 
ти не вміє, — мовив до ньго Граф. 

— Пане, — відповів йому мужик з поко¬ 
рою. — Не дав би я ваших трьох батогів за йо¬ 
го пятнадцять. 

Підлещений тими словами, граф погладив 
себе під бороду і вийшов до покою, де на ньо¬ 
го чекало снїданє. Мужик пішов у поле до 
роботи, а Юрґевич позвязувавши шнуром свою 
нагайку, поїхав далї шукати обовязку. 

Коли хто з читачів обурить ся сим описом, 
то перестерігаю його, нехай свою чулість захо¬ 
ває на щось ліпше; перейдемо ті варварства, 
що діяли ся мало що не намоїх очах. Певно, що 
застановляючи ся над розповсюдженим станом 
неволі від найдавнїйших часів, чоловік гово¬ 
рить зітхаючи: „Так було від віків і так певно 
буде ще довго". Алеж чи промовчанє оправдує 
насильства, а сумлїнє праведного і неправедно¬ 
го хибаж се марна злуда? Можливо що й під 
тутешнім урядом єсть закони, що карають такі 
і тим подібні варварства, але ті закони майже 
все будуть безсильні против надужить і того 
безпссер: “ного домашного панованя; там чо¬ 
ловік, як у нас, зістаєть ся власністю подібного 
до себе чоловіка. Та вернімо тимчасом до за- 
повіджених малюнків. 

Божевільний пан Б. М. 

Я бачив просторі села, в яких дїдич, Б. М. 
поражений умовою хоробою велїв усїх собак 
повбивати та постріляти у мужиків когути, бо 
кождий голос збуджував у нього напад шаль- 
ги. Горе мужик.ови, що в його присутности 
крякнув, кашльнув або витер ніс; його катовано 
немилосерно мов за бог зна який злочин. Нераз 
у нападі своєї химери молодий маняк велїв би¬ 
ти селян без ліку, а сам звичайно дрімав у часі 
екзекуциї. Підвладні посіпаки не покидали би¬ 
ти, поки пан не пробудив ся, і скатованого 
провинника мусїли виносити з подвіря, бо сво¬ 
єю силою не міг поступити ся. Оттим способом 
пануавав сей маняк кільканайцять лїт у своїм 
маєтку і панував би й доси, як би шурин мало 
що ліпший від нього, змовивши ся з иншими 
вірителями, не позбавив того безумпя маєтку. 

Роспустник пан І. Н. 

В моїм сусідстві, бо лише дві милі відси 
жив п. І. Н. До таких самих огидних вчинків 
додайте його безприкладну розпусту. Насилу¬ 
вав шестилітні дівчата і не одно з тих дїтий 

оплатило смертю сесе знущанє над ними. По¬ 
казало ся згодом, що та потвора не пощадила 
й власних дочок. До того просяклий венерич¬ 
ною отрутою анї одної хати в тій широкій ма¬ 
єтності! не лишив без памятки. Страшенно бу¬ 
ло бачити ту гарну і сьвіжу подільську кров 
затроєну в жерелї житя, тих молодих селянок 
без носів, з вигнилими піднебінєм, що перено¬ 
сили з поколїня в поколїнє зародок страждань 
і соромного каліцтва, а то тому, що розбеще¬ 
ний на всяку розпусту, дїдич знущав ся безкар¬ 
но, не лякаючи ся анї людського суду, анї до¬ 
корів власного сумлїня. 

Дав пастуха з'їсти червакам. 

Близько того маєтку живе дїдич, що в ти¬ 
ранстві над селянами не уступає нікому. Ось 
який учинок дасть чр^ іо;го докладне понятє. 
Пастух, що стеріг його овець, не доглянув, як 
вовки покалічили барана новокупленого до 
отари. Наперед бачучи, що його ждало, пастух 
утік, зложивши неживого барана під дубом. 
Другого дня його зловили, і на розказ дїдича 
привязали до того самого дуба, під яким лежав 
неживий баран. 

їдж, собако, того барана, якого ти дав 
над'їсти вовкам, — сими словами відізвав ся дї¬ 
дич до нього. 

Се було в червні, хробаки вже були на¬ 
множили ся в баранячім стерві. Привязаний до 
дуба пастух не маючи навіть вільних рук, до- 
чекав ся тої муки, що хробаки розточивши ба¬ 
раняче стерво перенесли ся на вязня і точили 
його на подобу того скотячого стерва. Серед 
такої муки в смороді, голоді, справді' жив цілі 
три дни, а поки сконав, хробаки виїли йому 
очи і тими дістали ся до мізку. Читав я про 
тортури, які завдавали монахи в вязницях сьв. 
Інквізиції в Гішпанїї, але не пригадую собі, щоб 
у творі ксьондза Льоранте я здибав таке стра¬ 
ховище. В дубині в Р, стоїть хрест поставлений 
під дубом, де згиб той пастух такою лютою 
смертию. Той хрест велів поставити богобій- 
ний дїдич. 

Та сама потвора веліла живцем у муравли¬ 
сько закопати парубка, що викрадав йому мід з 
пасіки. Та над тим муравлиськом я не бачив 
хреста. 

Пралат У. виривав зуби. 

Поки говоримо про ті безправства, не 
забуваймо про мого сусіда У..., хоча сему пра- 
латови задумав я присьвятити окрему голову 

(Дальше буде). 
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і ВИТВОРЕНЄ ХАРАКТЕРУ. і 
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Нашим першим питанєм відносно наших 
дїтей має бути: який наслідок ми бажаємо ося¬ 
гнути з їхнього вихованя; або, иньшими слова¬ 
ми, якими людьми ми бажалиб бачити наші 
діти? Відповідь на се ось яка: ми бажаємо, 
щоб наші діти стали досконалими людьми. Під¬ 
валиною тої досконалості-! є характер; тому що 
під характером розумієть ся житє ряджене 
прінпїпами, отже ся важ'на справа вихованя на¬ 
ших дїтий полягає в тім, щоб, перше, показати 
дитині найкращі і найшляхотнійші ідеали; 
друге, відбити той ідеал в дїточім розумі в кон¬ 
кретній формі вищих прінціпів; і, трете, так 
призвичаїти дитину твердо триматйсь тих прін- 
цїпів, щоб ті полишились в ній на ціле житє. 

Якого-ж матеріалу нам ужити, щоб осягну¬ 
ти бажаний наслідок? Від самого початку нас 
вражає величезна ріжниця межи немовлятом, 
яке ми напинаємо виховувати і дорослою люди¬ 
ною, якій наше виховуване стає зайвим. Немов¬ 
ля з являєть ся перед нами, як сотворінє посіда¬ 
юче інстикт і імпульс, що мало вчім ріжнить ся в 
житєвих проявах від песяти , котяти або ягняти. 
Коли розум і сьвідомість бажаня істнує в немо¬ 
вляті, так вони знаходять ся в цілковито схо¬ 
ванім стані — так сховані, що цілковито не мо¬ 
жуть бути ужиті в процесі вихованя. З сего со- 
творіня ми маємо витворити людину; найголов- 
нїйша ознака дорослої людини, се те щоб розум 
і воля панували в її житю, а інстикт і імпульс, 
хоч нічим не придушені, підлягали тим вищим 
силам, як кінь підлягає їздцеви. 

ПЯТЬ ЩАБЛІВ РОЗВИТКУ. 

Робота перетворена немовляти у людину є 
така, що відбуваєть ся сама собою. Стан немов¬ 
ляти здаєть ся триває приближно два роки. 
Під кінець сего часу ми зачинаємо зауважувати 
в дитині виразні ознаки розумового житя хоч 
не вищого порядку. Виразне зацікавлене доо- 
колїшними річами є характеристикою другого 
періоду, котрий ми звемо дитиньством, що про- 
тягаєть ся меже другим а семим роком житя. 
Десь коло семого року стає до розпізнана тре¬ 
тій щабель, що відзачаєть ся розміркованєм і 
відвічальностию, що ми звемо „ уживанєм ро¬ 
зуму “. Се уживане розуму починає стан хлопя- 
чий. Приближно десь на чотирнайцятім році 

переміна (мутація) голосу зазначує перехід 
хлопяти в молодечий вік. І коли по кількох 
роках молодь осягає само-посїданє (межи ві- 
сімнайпятим, а двадцятим роком) ми починає¬ 
мо звати того юнака людиною. 

Треба зауважити, що увесь той розвій пов¬ 
стає природно, не вважаючи на те, чи ми втру¬ 
чаємо ся туди з вихованєм, чині. Отже се не 
наше діло витворити ті межі, в яких ті щаблі 
розвою мають статись, ані не зазначувати нам з 
гори розмірів їхнього поступу. Бо приро¬ 
да вже все встановила відповідно після 
своєї власної певної міри, і противить ся, і на¬ 
віть пімстить ся за втручене в її роботу, ко- 
лио котрий виховувач дітей був на стільки не 
розумним і починав се робити. Проби силувано¬ 
го прискорена розвитку дїтей дадуть наслідки 
нездорової скороспілости, на ціле житє кволос- 
ти, або й завчасну смерть; з другого боку наро¬ 
чите запізненє того розвою виявить ся або в 
придурковатості дитини або беззаконній буй- 
ности. Отже нашим ділом не є задаватись на па- 
нованє над природними розвоями, але пильну¬ 
вати їх, коли вони зявляють ся, щоб підтриму¬ 
вати їх та провадити ними найлагіднійшим спо¬ 
собом, привабленєм з переду, а не тисненєм з 
заду - чи, иньшими словами, дати природно¬ 
му розвоєви найкращу нагоду, на яку тільки до- 
зволяютьобставини. 

Вкоротцї кажучи, наше відношене до дїтий 
не має бути відношенєм господаря, але слуги, 
терпляче прислугуванє природі, щоб ми могли 
осягнути з приємностию те, чого собі жичимо 
у вихованю наших дїтий. 

Але навіть і слуга, щоб його робота дала 
добрі наслідки, потребує розумної похапливо- 
сти в обставинах та розумно уладженого спосо¬ 
бу. Отже само собою заходить питане: Як ми 
маємо прислугувати природі в тих ріжноманїт- 
них випадках, аби осягнути бажаних наслідків? 
Кождий відразу згодить ся з тим, що до дитини 
треба вживати иньших способів, як до дорослої 
людини. Виховане дитини мало, або навіть нї в 
чім не ріжнить ся від вихованя собаки. Є певні 
річи які ми хочемо, щоб те звіря робило, і знов 
є таке, чого ми не хочемо, щоб ВОНО робило. 

(Дальше буде). 
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Атакуюча і оборонна сила яких пить сот 
Кооперативних Товариств тримає сталий огонь 
проти дорожнечі в Чехо-Сло- 
вацькій Републицї. Кооперація що до закупна 
поживи, одїжи, і мешкань була довгий час в 
ужитю в тім Краю, але що лиш в посьлїдних 
роках досягла вона величезних розмірів. Галу- 
зи Товариств маючи ріжні назвиска як Спожив¬ 
чі, Витворчі, Фінансові, і Рільничі Товариства, 
усї сконцентровані в однім Центральнім Союзі. 

До Витворних Товариств належуть: пекар¬ 
ні, масарнї, друкарні, інтролїґаторнї, кравцов- 

нї і т. д. 

Нас поінформував Фердинанд Ірасек, член 
Чехо-Словацького Народнього Збору і Секре¬ 
тар Кооперативного Союза, що за часів бувшо¬ 
го Австрійського режіму Кооперативні Това¬ 
риства були офіцияльно ігноровані, але тепер 
завдяки Чехо-Словацькому Міністерству пожи¬ 
ви, кожна нагода уживаєть ся що до їхнього 
розвитку. Тай не сприяло Австрийське Прави- 
тельство чеським Кооперативам підчас війни, 
але аж по революції, в Жовтни, 1918 р. Гуртове 
Товариство стало пів-офіцияльним роздавав- 
чим урядом поживи; се товариство стало в при¬ 
годі близько 1,200.000 робітникам та наймитам. 
В ”Справедливости“, орґанї Соц. Демократії, 
(Лондон), Д. Ірасек дальше оповідає таке: ”В 
1907 р. у Празі був заснований Центральний 
Союз Кооперативних Товариств. І відтоді да- 
туєсь хуткий розвиток Кооперативного руху, 
як можна побачити з понище поданих чисел: 

і 1909 р. 1918 р. 

Число товариств.86 450 
Членьство. 14.562 150.009 
Фінансові обороти $37Т°0.000 $450,000.000 

В Центральнім Союзі зконцентровані всі 
галузи Кооперативного руху: яких 500 Спожив¬ 
чих, Витворних, Помешкальних, Фінансових, 
і Рільничих Товариств. 

ПомешкальнІ Товариства, будучи фінан¬ 
сово запомагай! краєм, беруть ся до будови ве¬ 
ликих і малих фамілїйних домів. Рільничі То¬ 
вариства допомагають в купованю рільничих 
знарядів, в продажі! земельних продуктів і т. и. 
В теперішности вони помагають в дїленю ви- 
влащено землі (16 Цьвітня Чехо-Словацькі 
Народні Збори ухвалили закон через який всі 
грунта поверх 625 акрів стають ся власно¬ 
стей) краю), котрі вони будуть перебирати від 
краю, щоб в двоякий спосіб, кооперативно чи 
в винайм, ділити поміж рільників. 

Питане плаченя дивіденди не має жадної 
ваги в Чеськім русі, бо Чехи радше прагнуть 
зміцнити свою грошеву резерву та достарчую- 
чі фонди. Приміром Споживче Товариство пла¬ 
тить лише з відсотки дивіденди. 

Уділи в Споживчім Товаристві стоять від 
30-50 корон, у Витворних Товариствах 100 ко¬ 
рон, а у Фінансових 10-20 корон. 

Центральний Союз Чехо-Словацьких ко¬ 
оперативних товариств дїлає як орґанїзаций- 
ний, пропаґандовнй, просьвітний, і провідни- 
чий осередек. Кождого другого року він відбу¬ 
ває фінансовий перегляд усіх товариств, даючи 
поради що до зарядженя та торговлї. Централь¬ 
ний Союз ще видав однострійнї торговельні 
книжки, статути, і всілякі иньші друковані пи¬ 
сьма потрібні товариствам". 

З ”Т1іе Іліегаїу Е>і§єзГ, 8-го листопада 1919р. 
переклав М. Петрівский. 



ЗАМОРСЬКИЙ ВЇСТНИК 25 

І « ІСТРІЯ ПЕРВІСТНОЇ КУЛЬТУРИ. » І 
і т 
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відновленого варварства, як прозвав середні ві¬ 
ки визначний італїянський учений XVIII столїтя 
Віко. Стали забутими великі твори клясичнйх 
учених. Незнаним зробив ся Лукрецій. Ґені- 
яльні твори Арістотеля загублені. Лише серед 
Арабів. Лише серед Арабів, дійшовших того 
часу до богаго вищого ступня культурнго роз¬ 
витку, декотрі творева клясичної науки найшли 
наче тимчасовий переховок. 

Але ось і варварські народи своєю чергою 
начинають досягати певного ступіня цівилізаг 
ції. І наче на зміну клясичних зруйнованих міст, 
зростають нові міста, геть численніщі центри ці- 
вілїзації. Як і в клясичних містах Греції, у них, 
починає квітчатись гандель, реміства, розвива- 
єть ся верства волелюбних міщан, подійсному 
розвиїваєсь полїтичне житє. Намаганє ремісни¬ 
ків удосконалити свою працю, намаганє крама¬ 
рів найти нові жерела богацтв допроваджує до 
цілого шерега визначних винаходів. Відшука¬ 
но цілї нові країни, цілий новий сьвіт з його 
ріжними і дотого часу цілком не відомими пле¬ 
менами та народами. Всілякі пошукувані лег¬ 
кого здобутку, запасені подостатком порохом, 
оливом та кулями, купці — та місіонери пода¬ 
лись цілими гурмами до новознаидених кра¬ 
їн. З являють ся найріжноманітні оповіданя про 
"диких людий” про "дикунів". Більшість тих 
оповідань були собі от тільки поверховні описи 
знадвірного бутя ново-відшуканих людських 
племен. 

Учений єзуїт Ляфіто ( 1724 р. ) прожив до¬ 
вгий час яко місіонар серед Індіянів Північної А- 
мерикі. Він майже чи не перший уважно взяв ся 
зрозуміти внутрішнє бутя оточуючих його „ди- 
кунів“. Він уважно студіює їхні звичаї, змагаєть 
ся зрозуміти та пояснити духовне житє пригля- 
даних ним племен. Він знаходить в погордже- 
них до того часу „дикунах11 людей, що посідали 
розум, живу уяву, чудову память, добре обмір¬ 
коване справ. Він береть ся прояснити тодішні 
темні і найдикійші погляди на гтозісталу в своїм 
розвитку людину. Ляфіто перевертає погляд 
Годеса дотично первістного бутя людства, як 
„на війну усіх проти усїх“. Докладно він описує 
суспільний стрій Червоношкірих, їх звичаєве 
право гостро доглядане суспільною владою. По- 
рівнує він їхні уряди з урядами нерозвинених 
народів описаних письменниками клясичної мй- 
нувшини. » 

В кінці першої половини XVIII віку Віко 
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Сй яке вабюче завдане - розкрити найдаль¬ 
шу минувшину людства та його первісне при¬ 
стосоване; висвітлити всю історію людства, 
історію його матеріального та розумового роз- 
вою житя; переслїдити спільний хід розвитку 
людської сусиільности та всіляких суспільних 
уряджень. 

Скільки визначних письменників віддавали 
свої сили на розробок сих питань. І від якого ча¬ 
су! Стародавні історики, географи та натура¬ 
лісти — Геродот, Таціт, Пліній, Страбон да¬ 
ли цілий шерег вельми цінних звісток про бутє 
варварських племен та народів за їхніх часів. А 
стародавний заснуватель соціольогії (науки, що 
установлює закони політичного розвитку сус- 
гіільности), Арістотель, на підставі численного 
множества зібраних ним данних відносно тепе- 
рішности і минувшини відомих йому народів, 
намагаєть ся простудіювати спільний хід полі¬ 
тичного розвитку людства. Потім Лукрецій, 
ґенїяльний римський заснуватель матеріалістич¬ 
ного сьвітогляду, наважуєть ся відважними ри¬ 
сами намалювати всей образ розвитку всесвіта. 
Намагаючись разом з тим розкрити і історію 
людства, Лукрецій в скількох словах зображає 
нам історію матеріальної культури. 

Спершу за збрую були руки могутні та нігті, 
Зуби, каміна, ломаки урвані з дерев і огонь, 
Від тоді як огонь став звістним людині, 
А потім були знайдені мідь і породи зеліза; 
Всеж мідь увійшла в ужита попереду, 
Бо була вона мякша і було іі більш ніж зеліза. 

Нільсон і Томсен своїми дослідами по¬ 
твердили уявленя Лукреція. Они розділили істо¬ 
рію людства на палеолітичний період, або ран¬ 
ні часи каміня, себто грубо-обсїчених камінних 
орудин; на неолітичний період, або новий вік 
Каміня, певнїще на часи ліпше оброблених і 
полїтерованих камінних орудин; на бронзову 
добу та добу залізну. 

Арістотелеві висновки про гостру залеж¬ 
ність політичного устрою людських суспільств 
від їхнього житєвого устрою також найшли со¬ 
бі блискуче потверджене в новійших часах. 

На біду нестриманий потік диких орд вар¬ 
варів; Ґотів, Гунів, Вандалів, Славян, та 
Фінів, знищив огнища (винаходи, досліди, 
здобутки цівілїзації разом), клясичної цівілїза- 
циї і загасив світло давної науки. По "великій 
мандрівці народів11 починає ся доба якогось 
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намагає ся заложити початок нової історичної 
науки спільний хід розвитку народів. Потім Бю- 
ффон силкує ся написати „Повну історію люди- 
ни“ і компліктуе описи всіх відомих його часу 
людських племен роздїлюючи їх на чотири Га¬ 
тунки після кольору шкіри. 

Якийсь час пізнійше Кондорсе, шляхотний 
думач і політичний діяч великої француської 
революції, перший взявсь, „на підставі постій¬ 
ної обсервації людських суспільств проходячих 
всілякі щаблі розвитку, „показати спільний хід 
„розвитку людства в його намаганю до справе- 
дливости та щастя. “В своїм ґеніяльнім,, нарисі 
історичного образа розвитку людського розуму 
Кондорсе викладає всю історію культури. На 
першім щаблі цівілізації, на якім тільки вдало 
ся обсервувати людство, воно складаєть ся каже 
Кондорсе, з малоглядного гуртка, що істнує по- 
люванєм та ловами. На сім щаблі культури лю¬ 
ди уміють лише грубо виробляти свою зброю 
та деякі річи, будувати або вирубувати собі по- 
мешканя. Але разом з тим вони вживають мову 
для взаємного виражена своїх потреб і своїх не¬ 
багатьох розумінь суспільства. Ся суспільність 
людей, живе великими родинами і вона розро- 
стаєть ся поволі сполучує ся в цілі племена. 

Вони мають первістну форму урядована і 
вони підлягають спільним звичаям, які ужива¬ 

ють ся замість закону. Другу добу цівілізації 
Кондорсе характерезує номадним (кочуючим) 
бутом пастуших народів. На думку Кондорсе, 
ся друга доба є собі переходом кочуючих пле¬ 
мен до хліборобського способу житя. Ся доба 
піддає часови розівіерстаня суспільства на три 
суспільні кляси: шляхотних панів, вільних і ра¬ 
бів. Третю добу Кондорсе означує, як час роз¬ 
витку хліборобських народів, що тягнеть ся аж 
до винаходу альфабету. Ся доба відзначуєть ся 
великим поділом праці, відокремленєм реміства, 
початком гандлю, появою міст і рівночасним 
появленєм новиу. кляс ремісників та купців. Че¬ 
тверта доба, пчля Кондорсе, характерезує ся 
високим розвиненєм суспільства клясичних на¬ 
родів. 

Кондорсе явно змагає ся заложити підвали¬ 
ни особливо науки про розвинене суспільства 
Але за його часу ще мало було данних до закін¬ 
чена його роботи, і смілива думка Кондорсе по- 
зістала ся чекати на ліпші часи для свого здїйс- 
неня. Тим часом данні до зрозумленя пережитих 
людством щаблів культури побільшувались з 
бігом часу як нові і нові подорожні приносили 
дальші звістки про „диких людий“. Студийова- 
нє дикунського житя давало можність зрозумі¬ 
ти житя наших власних прапрадідів. 

(Дальше буде). 

ОТРУЯ в БАРАБОЛЯХ. 
їдовита субстанція зван ”солянином“ може 

появити ся у зелених і ростучих частинах зви¬ 
чайної бараболі. Неподібно щоб поживча 
частина бараболі містила яку визначну 
кількість тієї субстанциї, після того як барабо¬ 
ля перейде свій час молодости. 

Але час від часу каже дописувач до (”Жур- 
нала Американьского Медичного Товариства15, 
преса поміщує повідомлене про гостру опянї- 
лість в людині, що здається має бути получе- 
чою з уживанєм бараболь, як поживи. Неодин 
з готовностею припустить, в таких випадках, 
що та огородина малаби бути єдиним перенос¬ 
ником сього шкідливого дїлача, що як самород¬ 
на трутина чи мікробічний фактор стаєсь спо¬ 
лучений з бараболею. В більшості записаних 
випадках хемічним дослідам послїдногс, браку 
вало потрібних доказів. Але недавна проява ба- 
раболяного отруєня, в котрій участ бараболі 
була доведена, притрапилась у місті Липску. 
Ті викриті прояви були характеристичні, 
вони виявились болями живота, вонїто- 

ванєм і бігункою, подібно до обяви записаних 

за попередніх випадків. Хемічна аналїза тих 
бульб, що спричинили отроєнє була зроблена 
Ротером у гиґіенїчнїм інституті Липського Унї- 
верзитету. Аналїза відкрила факт, що ті бара¬ 
болі містили в собі 0.43 грамів солянину на оден 
кільограм бараболь, коли тимчасом нешкідливі 
звичайно не містять більше як одну десяту час¬ 
тку з того числа. Повинно зауважити, що ша¬ 
рі порослі бараболі, що були екзаміновані то¬ 
ді також посідали ще більше- тієї трутини. У 
дієтичній практиці передовсім бараболинє 
відтинаєть ся перед кухарським ужитєм бара¬ 
болі, Отруююча проба на людині показала, що 
така мала скількість як 0.2 грам, відлученого 
солянину може викликати дразливі прояви. І 
ся скількість, а часом і більше, певно може пов¬ 
стати в скількости бараболь, що доросла люди¬ 
на може з ужити з їдженєм в бігу одного дня. 

Отже отруя солянином можлива тоді, 
коли вживаєть ся до їди завчасно копані бара¬ 
болі. “ 

З "ТІїе Ьііегаїу ВщевГ, 8-го листопада 1919р. 
переклав М. Петрівський. 
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Я! Світові події 

Ші№ШВ№тШШШШШШШШ1 
Зараз після заключеня Версалького миру, 

президент Вільсон від'їхав до Америки. Присут¬ 
ність його в Америці була доконче потрібна, бо 
за час його відсутности розпочалась проти ньо¬ 
го шалена агітація, його діяльністею в Парижі 
перш за все були невдоволені републіканці, 
партія американських міліярдерів з приводу 
концесій, які мирова конференція дала Японії 
на півострові Шантуні, що належить до Китию. 
Також невдоволені були сі републиканські ко¬ 
ла статутом Союза Народів, який увійшов як 
інтегральна частина в Версальській трактат, бо 
в тім статуті добачували вони нарушеня докт¬ 
рини Монро. Щоб ту агітацію спаралізува¬ 
ти, постановив Вільсон підприйняти агітаційну 
подорож по всіх головніших американських 
містах. Одначе та траця- на мировім 
конгресі, надшарпала нерви президента, і він 
тяжко захорів. Фінансова комісія американсь¬ 
кого сенату, яка розглядала видатки подорожі 
Вільсона до Европи, дійшла до конклюзії, що 
ще ні один потентант, будь він монарх, будь 
він президент великої Републіки, не видавав на 
дурно стільки гроша, як Вільсон. Поминувши 
те, що він прийняв на службу аж 1500 експер¬ 
тів і дорадників, поради яких ніколи не слухав, 
Вільсон вєлїів побудувати над чердаком паро¬ 
плава Вашінґтону скляний дах, що коштувало 
також великі гроші. Не диво, що кошти амери¬ 
канської делегації на чолі з Вільсоном виража¬ 
ють ся фантастичною цифрою 750 міліонів до¬ 
ларів, як довоєнний буджет бувшої російської 
імперії. 

Послухаймо тепер, що кажуть його прия¬ 
телі і прихильники. Вони малюють президента 
Вільсона як особу незвичайно трагічну. Всі 
вони кажуть, що президент — се ідеаліст і при¬ 
ятель людства, який вірив в добрї сторони люд¬ 
ської душі. На це дає доказ його фанатична 
агітація за трівалим миром і за Союзом Народів. 
Вільсон, — людина незвичайно глибокого 
інтелекту і пестливово почуття -- але рівночасно 

.-юдина слабовільна, яка не уміє переперти 
своїх проектів. На парижськім ґрунтї зіткнувся 
бувший професор балтіморського унїверзите- 
ту з низькими еґоїзмами поодиноких людей і 
йому не вдалось врятувати своїх 14 точок. Хотї'в 
найменьше врятувати справу Союза Народів і 

тут він настояв, щоби його статут увійшов в 
Версальський трактах. Одначе саме проти ста¬ 
тути Союза Народів виступив американський 
сенат. Отже вийшло таке: 14 його точок знищи¬ 
ла, зігнорувавши їх, мирова конференція в Па¬ 
рижі. Союз Народів задумав скасувати амери- 
кансьь ий сенат. Скасувавши і одно і друге, тим 
самим касуєть ся улюблену мрію цілого життя 
Вільсона. Є від чого захоріти і навіть збожево¬ 
літи. Тепер американські газети пишуть, що 
Вільсон поправляєть ся. Чи він поверне коли 
небудь до політичної діяльности, можна сумні- 
вати ся. 

Юдейничева невдача. 
Показуєть ся, що Юденіч немає на стільки 

мілітарних сил, щоби докінчити війскову опе¬ 
рацію проти Петербургу. Большевики, зайняті 
Колчаком і Денікіним, мало звертали увагу на 
петербурську авантуру контрреволюційного Ге¬ 
нерала. Одначе, коли білі війська станули май¬ 
же у воріт Петербургу, сам Троцький приїхав 
до надневської столиці, щоби організувати обо¬ 
рону. Рівночасно кинули большевики великі 
військові маси на петербурський фронт і роз¬ 
почали протиофензиву. Через це офензива 
Юдейніча, яка мала скінчитись упадком Петер¬ 
бурга, мусіла з природи річи потерпіти ката¬ 
строфу. Бо білий фронт, був дуже короткий і 
неначе висів в повітрю, і дуже було легко його 
обійти та заатакувати з боків і ззаду. Тепер 
армія Юденіча майже не істнує. 

Захланність московської реакції. 
Що московській реакції кінці не сходять ся 

з кінцями, причину цього треба бачити в тій 
позиції, яку вона займає супроти немосковсь- 
і их націй. Через своє вороже й агресивне ста¬ 
новище до національних републик не може про- 
тибольшевицька реакція витворити собі добре 
зорганізованої за собою армії. Реакція поста¬ 
вила собі завдання не до виконання: вона хоче 
убити за одним махом двох заяцїв: повалити 
большевиків і усунти національний уряд місце¬ 
вої републики. З цього приводу атакуючі боль¬ 
шевиків слабі білі армії мають рахувати ся з 
повстанцями, які повстають на її здобутих міс¬ 
цях. Вправді над Балтиком Юдейніч і його штаб 
лишили по зад себе німецькі війська Генерала 
фон дер Ґольца для боротьби і ліквідації цаціо- 
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нальних армій, одначе цей ясний германофіль¬ 
ський хід звернув увагу Англійців. Англійці 
взяли в оборону національні армії Латишів і 
Естонців,заосмотрили їх бойовими припасами. 
Це мало той наслідок, що національні армїї по¬ 
чали бити Нїмцїв на службі московської реакції 
і самі московські реакційні добровольчі війсь¬ 
ка. Естонцям і Латишам вдало ся очистити від 
Нїмцїв і добровольців цілий ряд надвинських 
міст і закріпити там владу національного ла¬ 
твійського уряду. 
Не добре, коли не фатально, повелось і Коль- 

чакові. Якийсь час після розбиття його війс-ьк 
за Уралом в околиці Тюменя Колчакові удало 
ся зібрати наново сили і розпочати знову офен- 
зиву. Сій офензиіЕІ, як взагалі кожній білій о- 
фензиві товаришила кольосальна реклама з бо¬ 
ку всесвітної преси. Десятки тисяч полонених, 
сотки гармат і кулеметів, тисячі вагонів, —отеє 
трофеї, які збірав неначе-б то Колчак в своїм 
нестримнім поході. Одначе кінець-кінцем ця о- 
фензива кінчила ся фіяском. Є вістки що Колчак 
зрезйгнував. 

Не добро також і в царстві Деникіна. Він 
на стільки зкомпромітував ся на Кубані Кавказі, 
що його політики вже було за богато місцевим 
народам, котрі повстали проти добровольців. 
Повстання випали успішними. Кубанці, котрі 
відкликали війська з денікінського фронту, вда¬ 
рили на Новоросійськ і Ставропіль з Катерино- 
дару, здобули ті міста і прогнали добровольців. 
Повстанчий рух властиво розпочав ся з Унії 
Північно-Кавказьких народів. Війська Унії ще 
при кінцї вересня побилй біля Грозного до іцен- 
ту денікінських добровольців, знищивши чоти¬ 
ри полки. Звичайно, що Денїкін не міг розпо- 
ряджати великими силами на здобутйх місцях. 
Він не міг лишати великих залог і тому пов¬ 
станцям дуже легко з ними справитись. І чим 
дальше він посував ся на північ, тим більше 
рідшав і розпливав ся його фронт. Повторя- 
єть ся типове в тій большевицькій і рівночасно 
проти національній війні московської реакції 
явище: реакція не є в силі з’орґанізувати тилу 
і усунути анархії. Посунеть ся Денікін, зараз же 
за ним неначе морова зараза сунеть ся повстаня 
місцевої людности. Можна напевно сказати, що 
на Україні занятій денікінськими добровольця¬ 
ми, повстання ширить ся з такою катастрофіч¬ 
ною скорстію, як пожар на американських пре- 
рах. Біля Київа оперує повстанча група Зеле¬ 
ного, біля Золотоноші, Переяслава, Кременчу- 
га, Соколовського, на Катиринославщинї і схід- 
га, Соколовського, на Катеринослав инї і схід¬ 
ній Херсонщині бє денікінські війська повстан¬ 
ча, добре зорганізована армія Махна, не рахую¬ 

чи менших повстанчих Груп. Перед двома міся¬ 
цями Денїкін був посунув ся на північ аж по Мо¬ 
сковські міста Вороніж, Курск та Орель. Але 
повстане утисненої ним української людности 
примушує Денїкін уступатись назад за Полтаву 
та Харків. 

В остнній своїй промові Клємансо сказав, 
що Франція хоче великої і могутньої Польщі. 
Спіраючись на цій заяві, польска реакція заохо¬ 
чує польський уряд, розпочати офензиву на По¬ 
діли і Волинь. Поляки, які ”мєжон сіли на зами¬ 
ри", готові послухати цеї безглуздої ради, і ми 
стоїмо перед можливістю польскої інвазії в само 
серце України. Одначе сама Україна,— це такий 
безмірний простір, що її окупувати —це річ не 
така легка. Нїмцї кинули на Україну більше як 
пів мілїона добре зорганізованого і здисціплїно 
ваного війська, а всеж таки їм не вдало ся усто¬ 
яти перед силою укр. народу. їх сила зломилась 

а всеж таки їм не вдало ся устояти перед си¬ 
лою українського народу. їх сила зломилась 
на Україні,так само, як зломилась сила больше- 
виків і Денікінців. Дивні ці французькі політи¬ 
ки.Вони хочуть якоїсь східної „рііізвапсе аіііее", 
так якби яка небудь „риІ88апсе“ могла створити 
ся на протязі кількох місяців. Московска могу¬ 
тність росла цілими віками, поки вона стала від- 
гравати першу ролю в інтернаціональній полі¬ 
тиці. І то Москалі — народ в пять разів більший, 
як Поляки що до числа. Це може прийти без¬ 
глузда думка тільки французові, що демольоґі- 
чно слабий польський народ може проковтнути 
демольоґічно сильнійший український з додат¬ 
ком білоруського і литовського. Атже українсь¬ 
кий народ два з половиною разів більший як 
польський, а білоруський числом рівний польсь¬ 
кому. Одначе темнота і необзнакомленість з ві¬ 
дношеними сил на сході Европи, яку проявля¬ 
ють французькі політики, вже багато накоїла і 
ще накоїть лиха цілому людству. 

На Угорщині під охороною румунських ба¬ 
гнетів, монархістична агітація ведеть ся "від¬ 
родженою Угорщиною", збільшують ся, і пре¬ 
тенденти на мадярський троник виринають од¬ 
ні за одними. Однак, приходять з Угорщини 
суперечні відомости. Недавно повідомили га¬ 
зети,що новий наслїдник румунського трону має 
плян — приєднати Угорщину до персональної 
унїї з Румунією. За це неначе-б обіцяє він Ма¬ 
дярам відвоювати всі землі бувшого угорського 
королівства. Відомість видаєть ся нам дуже 
фантастичною. Перш за все, це означало би 
виповідження війни Чехо-Словацькій республи- 
ці і Сербо-Хорвацькому королівству, а по дру¬ 
ге — плян румунського наслідника стоїть в су- 
перечности з Сан-жерменським миром. 



ЗАМОРСЬКИЙ ВІСТНИК 29 

Наше тїло поверха повинно завжди бути чи¬ 
стим. Бруд збираеть ся на кождій части тіла 
коли ми ходимо, робимо а також і тоді, коли си¬ 
димо чи спочиваємо. Сей бруд складаєть ся з 
порохів, які завжди знаходять ся в повітрю. 
Однак більша частина бруду повстає таки з на¬ 
шого тіла в формі маленьких лушпинок, які ви¬ 
сихають на поверхни шкірй. Сі лушпйнки з мас¬ 
ними плинами, або радше сказати потом, який 
виходить через шкіру, роблять масну і липку 
мішанину з порохами. Ся мішанина з поту, по¬ 
рохів і лушпинок шкіри є по просту знана як 
брудна поверхня тіла. 

Коли такий бруд чим раз більше і більше 
збираеть ся, так в протягу часу маленькі потові 
отвори в шкірі забивають ся і не мають отвору 
на двір. Піт не виходить на двір свобідно і не ви- 
чищує тїло в середині. В нашім тїлі все знахо¬ 
дять ся такі складники, що їх треба відновлю¬ 
вати а постарілі випихати на двір. Але коли по¬ 
тові отвори в шкірі є забиті брудом то тоді піт 
душить ся в середині. Легки і нерви не роблять 
свою роботу так, як належить їм. І так коли на¬ 
ше тїло не є чисте ми чуємо тягар на собі і пога¬ 
ну вонь котра повстає з кислоти поту. 

Для того шкіру треба все денно вимивати, 
і то на всіх частих нашого тіла окрім поверхної 
части голови що покрита волосєм. Волося не 
висихає скоро і тому не є добре і не практично 
мити голову більше як два рази на тиждень. 

Розумієть ся богато людий ходить здоро¬ 
во по світі і мало миють ся або купають ся; 
шмате яке они носять вибирає бруд шуруючи 
по шкірі. Але се не є розумний плян, бо як не 
тепер, так колись вони почують, Що їхнє тїло не 
є здоровим, легкі і нирки клопочуть їх і т. и. 

Купель не лише чистить шкіру, бо коли лю¬ 
дина викупаєть ся відповідно, то купель збіль¬ 
шить єї силу на тїлї і відсвіжить енергію. 

Для здорових людий зимна купель є ліпша 
як тепла. Зимна розумієть ся не так що-б аж зу¬ 
бами дзвонити, але так, яку мож видержати без 

напруженя. Однак бруд найкраще обмиєть ся 
теплою водою. Але теплі купелі не повинно бра¬ 
ти ся часто, а лише тоді коли конечно. Також не 
здорово сидіти довго в теплій водї. Чоловік в 
купели не повинин сидіти і вигріватй ся але шу¬ 
рувати шкіру милом, щіткою або таки руками і 
наколи бруду вже нема на шкірі зараз виходити 
з води. 

Вийшовши з води треба в тій хвилі витерти 
тїло на сухо ручником. Робити се треба скоро і 
свинно, так щоб не застудити ся таки в кімнаті 
де витираєть ся. По купели чоловік повинен чу¬ 
ти ся тепло коли вже вбиреть ся в шмате, бо 
коли чуєть ся холодно так купель наробила бі¬ 
льше лиха як добра. Богато людий через не ува¬ 
жність застуджують ся по купели, або таки в 
купели, беручи за зимну воду або вийшовши з 
теплої купелі на зимний протяг, або вітер. Най¬ 
ліпші купелі є ті, в котрих вода паде з верха на 
тїло, так званий туш. Вода в таких приладах 
падає з гори на тїло і потрохи ударяє по жилах. 
Сей удар на жилах розворушує кров яка тече в 
жилах і тим робить ся більший рух в круженю 
крови по тїлї. Сим робом тїло дістає скрізь від¬ 
повідну теплоту і енергію. 

КОСМЕТИКА. 

І Іераз нам доводить ся бачити крикливі 
оголошена вихвалюючи ріжноманїтнї порошки 
на окрасу лиця або шкіри. І знаходять ся такі 
нерозумні, що купують їх. Також продають ся 
тепер скрізь краски або фарби до лиць, губв та 
брів або волося. Се також зло. 

Сі порошки і фарби забивають отвори так 
само як простий порох бруду і коли ми змива¬ 
ємо звичайний порох з свого тіла, так тим біль¬ 
ше не повинні мастити себе штучним порохом, 
бо сей штучний ліпше липне і більше зла при¬ 
носить. Люди що уживають порошки або фар¬ 
би псують і руйнують собі гарну природну кра¬ 
су невинного лиця. їх шкіра на лицї стає поста¬ 
ріла і тратить живий вигляд, а виглядає так як 
на мерці. Отже щоб і сему запобігчи, такі лю¬ 
ди іцоуживають порошки, далі більше ліплять 
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їх і так своє тіло чим раз гірше і гірше нищать. 

Є випадки що порошки добре уживати, 
а се тодї коли піт за надто виходить з тіла. В 
такім лише разі повиннося уживати порошки, 
а ніколи коли все гаразд і піт робить так, як 
має бути. 

Красити волося фарбами небезпечно, бо 
такі краски, що продасть ся на волося, мають 
в собі оливо або другі трійла і собою можуть 
за троїти тіло, аколи до тіла не дістануть ся 
то нищуть волосє, і волосе з часом від такого 
тріла може облізти. 

Доми, де люди жиють, повинні бути чисті. 

Де нечистота в домі, там слабість не вихо* 
дить з хати. Як родичі не слабують, так котресь 
з дїтий. Слабість може бути велика або мала, 
однак все в нечистім домі хтось бідкаєсь на 
щось. Є слабости і в чистих домах, але не так 
богато. Підчас таких пошестий, як інфлуєнзия, 
тиф, віспа, тощо вони здебільшого починають 
ся з домів нечистоти. Перша хата для пошести 
се є нечиста. Все так буває, що ті хати, де чис¬ 
тоти брак, вони перші підлягають пошести. Не 
чиста хата буде така, де брак чистого повітря, 
де мало сьвітла себто вікон, де брудна підлога, 
де курять і плюють, де чути стухлість, де за 
богато мешкає осіб, де страви киснуть, де ви- 

I 

ходок близько, де перед хатою смітє або гній, 
де незамітано, не мито і не прибрано або про¬ 
вітрено. Є випадки, що в кімнаті зимно і люде 
кажуть що там чисте повітрє, але се помилка, 
нечисте повітрє може бути зимне так, як лиш 
може бути, а все буде несвіжим. Свіже повітрє 
пізнаєть ся потім, як увійдесь знадвору, так не 
чути жадної вони в середині. Свіже повітрє мо¬ 
же бути зимне і горяче. Так само і не свіже, воно 
може бути зимним або горячим. 

Свіже повітрє так само важне для здо- 
ровля, як вода, або їда. Людина без свіжого 
повітря негодна жити. На пів-свіже повітрє ни¬ 
щить здоровлє людини так, як би їй давали 
лише половину їди та води. Люди, що мешка¬ 
ють в несвіжих домах мають спячий вигляд, в 
них брак гарного вигляду, а очи в них неясні. 
В школі можна дуже лехко пізнати з якої хати 
діти приходять. З хати, де є досить свіжого 
повітря, де чистість, діти з ясними виглядами, 
свіжі, цікаві до науки і веселі. Діти з хати, де 
брак свіжого повітря, де бруд, на вигляд пох¬ 
мурі, бліді, до науки тупі і брак в них веселости. 
або охоти до житя. Кажуть, що є учителі' на 
кольонїях, що по очах школярів пізнають кіль¬ 
ки вікон в їхній хаті і як за великі ті вікна. 
Припускають, що се сказано більше менше ли¬ 
ше тому, що є люди на фармах що не ставлять 
потрібної великости вікон в своїх хатах. 

(Дальше буде). 

\ 



ЧИТАЙТЕ НАУКОВІ 
КНИЖКИ! 

Накладом Робітничої Книгарської і Ви¬ 
давничої Спілки вийшли слідуючі книжки: 

Дарвінізм 80 ц. 
Географія на укр. мові 80 ц. 
Фільозофія Штуки 50 ц. 
Перекази станинного сьвіта 35 ц. 
Коли зійшло сонпе ЗО ц. 
Про жіночу неволю ЗО ц. 
Початки укр. соц. в Галичині 25 ц. 
Міжнародні Революційні Партії 25 ц. 
Незвичайні дива природи 20 ц. 

Як кров кружить в нашім тїлї 15 ц. 
Попадя в Зільницї 15 ц. 
Відроджене України 10 ц. 
Як люди навчились числити 10 ц. 
Робітничі пісні 10 ц. 
Вода в природі' 5 ц. 
Як мужик двох Генералів вигодував 5 ц. 
Боротьба о сонце 3 ц. 

Замовлена слати на адресу: 

ІЛСКАКЧ5КА КМУНАКІЧІА 
5 1 6 Оиееп Зіґ. Тоґопіо, Опі.СапасІа. 
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І 
НОВА КНИЖКА! Що лише вийшла з друку! ) 

ДАРВІНІЗМ. 
І 

Найбільша наука яку написав Еміль Ферріер після на¬ 
уки великого учителя Дарвіна, котра містить в собі отсї 
науки: 

ПЕРША Ч АСТЬ. 

1. Закони, на яких опираєть ся теорія. 2. Боротьба за 
істнованне. 3. Природний добір. 4. Чинники природного до¬ 
бору. 5. Наслідки природного добору. 6. Факти, які можна 
пояснити природним добором. 7. Теорія еволюції і ґеольо- 
ґічні доктрини. 8. Критика сучасних клясіфікацїй. 9. Ґене- 
альоґічна клясіфікацїя. 10. Трудности,. з якими має діло 
теорія. 

! 

ДРУГА ЧАСТЬ. 

Приложення теорії еволюції до мов. 
1. Зміни в мовах. 2. Причини змін і добору в мовах. 

ТРЕТЯ ЧАСТЬ, 

Теорія еволюції прикладена до людини. 
1. Стан питання. 2. Вступні уваги. 3. Відмінок людини. 

4. Місце людини в природі. 
Книжка ся обіймає около 180 сторін друку на найлуч- 

іііім папери а коштує всього 80 с. за примірник. 
Жадайте сеї книжки у кождіп книгарни або замовлена 

| висилаите на адресу: 

і ІЖВАІМЗКА КМУНАВНІА 
516 (}иееп 81. Тогопіо, Опі., Сапасіа. 


