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Наші завдання.
Всїх нас, полонених, звязала загальна судьба війни, а нинї полону і всїх нас обєднює загаль¬
не бажаннє діждати ся миру і здоровими вернуть
ся додому. Не одного тільки ми погляду на те, як
витримати тягар нашого положення та як його по¬
легшувати для здоровя тіла і духа в обставинах
нашого життя.
Тяжку школу життя пройшли ми до війни,
тяжкий досьвіт носимо в собі з сїєї війни і досить
вже перенесли і в полоні'. Школа всієї нашої жизнї до сього часу приводила нас до всяких думок,
до всякого обурення, тільки до найголовнїйшої
думки ми з великим трудом домацюємось. Ми не
можем, чи не хочем додумать ся і зрозуміти, що
ключ до сповнення наших бажань є

широка організація нас самих
що наша власна організація своїм істнованнєм являєть ся найліпшим чинником за нашу долю в
усяких обставинах.
Далекі ми від дружного громадського життя,
далекі від громадського ладу, організації і без чу¬
жої помочи не маєм сили завести порядок.
Тая поміч на счастя явилась нам тут в по¬
лоні' в лицї наших земляків з Галичини, котрі
після довгих клопіт добились на се дозволу у ні¬
мецького воєнного минїстерства. Хто з нас більш
розумів болї нашого життя, той радо прийняв і
приймає сих земляків, поважних громадських дія¬
чів Галичини і загально—Української суспільно¬
сті! і працює з ними для осьвіти, організації і для
поліпшення всїх обставин життя свого народу.
Найголовнїйший грунт громадської організа¬
ції і її сили то є просьвіта, а для нас, як поло¬
нених, просьвіта являєть ся першою і конечною
цілю. Тому і земляки з волї прийшли до нас з
єдиним кличом: „Просьвіта!“ і першими кроками
їх діяльності! в нашому таборі була о р г а н ї з а-

ц і я кляси неграмотних, би блїотеки,
газети і вечірніх читань. В дальшій
своїй дїяльности Просьвітний Видїл, поширюючи
просьвіту звернув ся і до иньших до матеріяльних
справ таборового життя полонених, всюди запобі¬
гаючи нашим нуждам, всюди захищаючи наші ін¬
тереси.
Згадуючи наше попереднє життє в полоні' і
порівнуючи його з топерішним, бачим своїми очи¬
ма, почуваєм власним переконаннєм, яких значних
поліпшень ми добились і наскільки повнїйше, людянїйше тепер стало наше життє.
І за все се ми повинні бути вдячні Просьвітному Виділу і нїмецкому начальству, котре йде
назустріч нашим через Просьвітний Видїл прось¬
бам. Але замість вдячності! в багатьох із нас иньші чувства хвилюють.
Нашим людям, змордованним, заляканим до
мізка костей старими обставинами російського гро¬
мадського життя, стало мерещить ся з першої по¬
яви тут земляків з волї тільки одно: „С і б і р ь!“
„Повісять!^ „Не побачу жінки, дїтей!“
і таке иньше.
З часом стало видко, що по полохливості! ми
перевисшили зайців, а по недовірю і непониманню
самих себе і свого добра переступили всякі гра¬
ниці'. Дивно робилось не тільки сторонньому чо¬
ловікові, а й свойому, що страх так затуманив
по природі' здорові мізки наших людей.
Горе було ще й тому, що на свому загаль¬
ному страху зявилось багато музикантів, котрі
підкручували той страх обманами та брехнями та
по тих струнах полохливости бренькали, видаючи
себе за приятелів народу.

Друга частина полонених
що йде з П р о с ь в і т н и м В п д ї л о м не грає на
инстинктах, на темноті' маси, а веде широку просьвітню працю, щоб розганять віковічну темноту,
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щоб усувать наше народне зло і його кошмари
з Сибіром, шибеницею, тюрьмами і нагайками; веде
просьвіту щоб прояснювати гуртом шлях до ліп¬
шого життя та заздалегідь розглядувати всякі
ЙОГО МОЖЛИВОСТІ! і всяке зло, що може нас підстерегати.
Прийде час, коли і велика більшість полоне¬
них і всї зрозуміють що таке просьвіта і які її
завдання і границі' і навчать ся відокремлювати
просьвіту від політики і політиканства.
Наші люде приучені з Росії боять ся слова
„полїтика“ і що назвать політикою від того бу¬
дуть відсканувать, бо по гіркому досьвіду знають,
що в Росії і просьвіта і навіть, случалось, що й
панихиди считались небезпечною політикою, за
котру попадало нагая. У нас там всяка найменьша вільна проява суспільства спиталась небезпеч¬
ною политїтикою, а тут ми дійдем до певного до¬
сліду, що найширше сьвідоцтво від грамоти і за¬
гального знання до питаня про царизм, про Ук¬
раїну і т. д. є просьвіта і що просьвіта, як
така, не має собі границь, бо все повинна
брати п і д с в і й р о з с л ї д, під науку, не ля¬
каючись слова „політика44.
Читати, писати, слухати, говорити про щось
ще не значить ту річ на дїлї проводить, робить,
бо щоб робить, то треба мати або багато знання,
або багато армат, або і те і друге разом.
Треба мати право на те, щоб сказати, що
„Українське питання—пуста річ44 або „Україна
повинна бути автономною, чи „самостійною1”1, бо
важким одвіт буде тільки від того чоловіка, кот¬
рий се питаннє усердно і правдиво ізучив.
Далеко ще нам до того, щоб великі питання
рішать: вони рішаться і без нас, але
з тим більшою для нас користю, чим більше ми
піднесемось своїм умовим розвитком, бо в усякім
випадку

Зрячний чоловік скорійше зуміє за себе
ПОСТОЯТИ.
А що до страху та до того почуття, що підтовкує багатьох з нас до того, щоб лащить ся, як
після якоїсь провини, лизать ту руку, що нас бє,
то можна взять за примір хоть курського Пуришкевича, у котрого хоть на словах хватило горожанської мужностп і він не лякав ся указать в
Государственній Думі на безладьє Росії і на не¬
можливість продовжування після війни старого
порядку.
А політика наша тільки в тім, що ми не цу¬
раємось науки, а рішучо йдемо до неї.
Найбільші і найгірші політики є ті, що боять
ся і слова „політика44 та, як ті страуси, ховають
ся він неї.
Більш довіря до Просьвітного Виділу і до
„Союза Визволення України44, бо як хрть трохи
відкинуть строй, то мусимо признати ся, що бага¬
то лучше займать ся наукою
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під проводом „Союза Визволення
України44,
чим* робить погроми під проводом агентів нашого
правительства або потурать тій погромовщицї на
ліпших синів народу та на жидів.
Багато з нас зрозуміли вже просьвітне діло
так, як воно є, і тому співчувають йому і йдуть в
тї організації для него, забезпечуючи тим інтере¬
си і добро життя всіх земляків.
Дякуючи такому розумінню, співчуттю і до¬
вірю лросьвітній справі, найшлись ті сили, що вже
давно поставили ш к о л у, читання, газет у,
в и д авництво к н и ж о к, хор,
о р х е с т р,
теат р, к нига-рн ю, ч а й н у, к устарню є
в послїдніх місяцях сї організації ще поширились
і зміцніли, а читання вилились в

„Людовнй Унїверзитет44 з широкою
програмою.
В голові ж всіх організацій полонених стала
загальна таборова організація під назвою „Г енеральна Вад а44. Всї шефи бараків, а також по
одному представнику із сьвідомійших людей від
кождого барака і президії всіх иньших організа¬
цій складують собою сю організацію, Генеральну
Раду. Жива і богата діяльність сієї загальної го¬
ловної організації вінчає і забезпечує силу всіх
наших організацій і служить порукою поліпшення
таборового життя, його порядків і поширення просьвітн між земляками.

В Генеральній радї
сходять ся думки і справи всього табору, почина¬
ючи від бараків і бльокових організацій до справ
всіх секцій і Просьвітного Виділу. На своїх кождонедїльних засіданнях Генеральна Рада обсуджує
тї заявлені головнїйші справи в життю полонених
і виділяє ще з себе комітети по ріжним справам,
як напримір, комитет по розділу подарків і по зно¬
синам з Красним Хрестом. Сей комітет складають
собою бльокові старші, голова Генеральної Ради,
управитель канцелярії Ради і покликує ще до по¬
мочи і конгроля хоть і чужих до організації лю¬
дей від кождого бльоку для розділу подарків.
Генеральна Рада дає відчит в своїй діяльно¬
сте таборовому вічу що неділі в суботу вечером.
Організована буде також видача посилок, почта і иньші важнїйші справи.
Більше довіря, більше терпцю до вільної дум¬
ки і слова та більше цікавості! до загального ді¬
ла, то не будем після за самих себе червоніти і
мнятись, коли нас запитають—чого нам треба до
кращого житя в нашій державі.
А поки що—треба буде
1 на чужі люди
Подивитись, як там живуть,
Чи орють,
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Чи не на ораному сїють
І просто жнуть
І немолоченеє віють
Та як і мелють і їдять,

З. Б.

Гісторичний калєндарь.
„Гей застогнав, братя, Київ, тугою
А Чернигів напастьми—
Печаль розлила ся по нашій землі!''.
Слово о
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Київі. Одно тільки не сподобало ся деяким князям,
а то те, що Кияни були нарід демократичний скли¬
кали віча і вважали своїм громадським ділом пра¬
вити громадою та державою, а сваволі' князя нетерпіли, тому нема чого дивуватись, що не вспів
нелюбий князь, Андріїв батько Юрий умерти, як
його майно пограбили, а голих рабів Суздальцїв
(бояри та дружини) що навів був з півночі! зі со¬
бою Юрий, повбивали.

Все треба знать...
Тодї побачимо що буде,
Бо хто не вміє заробить,
Той і не вміти ме їі пожить.
Шевченко.
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полку Ігоря.

8 марта ст. ст. 1169 р. руский князь Андрій
Суздальський зруйнував українську столицю Київ.
Без пощади, без спожалїння і без милосердя. „Як
дика орда—пише літописець—лютували Суздальцї
у городї. Два днї грабували вони й палили будин¬
ки, мордували горожан, жінок їх та дївчат забіра.ти з собою, старих та діти убивали без жалю,
обдирали церкви та монастирі, забирали ікони,
книжки, ризи і дзвони. Сам князь Андрій вкрав зі
Софійської церкви ікону Богородиці' з Царгороду і
шапку вел. Кн. Володимира Мономаха, що нею ко¬
ронують ся московські князі'. Настала в Кнїві ве¬
лика туга, смуток і сльози.
Як же се так?! Руский Князь руйнує Київ, матїр усїх руських городів, гірше татарина! І він
вже не підняв ся до тої лї п оті і і слави від того
часу аж до нинїшного дня. Послухайте, як воно
стало ся!
За Володимира Великого (990—1015) Київська
держава була в найвищім розвою супроти иньчих
межуючих держав, а сам Київ славив ся першим
містом—опісля Царгороду. На спнїх горах у Київі
горіло триста церков золотими банями і мозаїка¬
ми, яснїв княжий двір від кристалю і золота, бі¬
ліли горді палати Київських купцїв марморами, сте¬
лили ся мозаїками улицї як коврами—а по них
ходили славні Кияни та Киянки в золотих ризах
з самоцьвітними чілцями, сережками та ковтками,
слухали шуму водограїв по садках і колихали ся
до сну невидною застійною музикою та засипляли
під віяльцями рабинь золотоволосих. Гордий та пиш¬
ний був наш Київ своїм богацтвом і красою!
Тому то на його всї князі' дивились ласим
оком, і кождий хотів засїсти на княжім столї у

Инакше виглядало князівство на північній
Ростово - Суздальській землі', звідки був родом
Юрий Довгорукий де й лишив свого сина Андрія
на своєму столї, а сам таки дістав ся на Київсь¬
кий стіл.
Ростово Суздальська земля була здавна за¬
селена племенами Чудськими і фіньськими: (як
Чудь, Мерь, Весь, Мордва, Карель,—тілько на за¬
хідний південь сиділи побіч них словянські Ради¬
мичі і Вятичі. Але Юрий Довгорукий, а далі' його
син Андрій заселяли сей дикий край словянсьйими
збіглецями і своїми дружинниками, але під умовою,
що не будуть мішати ся до управи в краю і слу¬
хати їх без ніякого опору. Тих своїх підданих на¬
зивали ті князі' не Русинами, а „руськими людь¬
ми" себ то підданими князїв, що походили зі ста¬
рої Русії. Чудь та Фіни, слабійші, менш культурні
од Славян, мішаючись із „руськими людьми" та
перейнявши христіянську віру, потрохи втеряли
свою народність і мову. З сїєї мішанини склало ся
зовсім осібне од Русинів—Українців і вдачею і на
облпчя племя, ще потім стало звати себе Велнкоруссамп. Уже здавна Великорусси визначали ся
своєю більшою рухливістю, здатнїйші були до торговлї та до вандрівки, але у громадському дїлї
зрікали ся своєї волї і зовсім підлягали волї сво¬
го князя—самодержавця.
Тими Великоруссамп князі' коверзували, як їм
сподобало ся, (звичайно з невільниками) і це раб¬
ство закрило людям очи і вони були байдужі до
того, що за своєю пазухою годують змія. Нікому
з них в голову не приходило, що можна грома¬
дою правити громадскими справами, вони уважали
монархічний лад цілком правдивий, тим білше що
князя уважали як за Божого помазанника і на
його деспотичні вчинки, дивились, як на промисел
Божий. Цьому деспотизмові! Суздальські князі' ра¬
діли, так як безконтроля ^х вчинків дуже сподо¬
бала ся, то одно горе, що про їх державу ніхто й
на сьміх не згада, тодї як Київська греміла славою
на цілий сьвіт.
Ще Юрієвп приходило ся мати ніби й у сво¬
їх руках ту Київську славу.—„Так щож! нічого
не вдїєш, в Київі громада великий чоловік, робить
те що їм подобаєть ся, а на мене помазаника Бо¬
жого не звертають уваги, немов я і не князь"—
так собі міркували перші самодержавні кн. Суздальцї. Ще Юрий родив ся в Київі, то хотів умерати на Київськім столї, але його син Андрій Боголюбський виріс на півночі! над Волгою, то йому
Київська земля була зовсім чужа і нелюба. Він

4

просьвітнпй листок

задумав зроонтись „великим
самод. князем^
і перенести ве¬
ликокняжії й
стіл з Київа на
свій
Суздаль,
щоби не мати
нічого спільно¬
го з „тими“ де¬
мократичними
Киянами в той
спосіб, щоб зме¬
сти з лиця землі
Київ і тоді буде
можливість зро¬
битись „Само¬
державним^
Щоб зроби¬
тись міцнїйшим,
він перестав усвоєму
уділі
роздавати землі

своїм братам та
родичам, не вва¬
жав на волю
дружини і на¬
роду, збудував
місто
Володи¬
мир над Клязмою. А що при¬
їде до батька,
та погляне на
Київ, а порівнає
до свого Воло¬
димира з сірого
дерева і глини,
зависть палить
його серце!
Треба Київ
зрівняти з зем¬
лею!—рішив в
душі і чекав мо¬
менту, коли мо¬
же здійснити сю
свою ідею.

Як умер батько, на Київський стіл не ква¬ {анї перед совістю людстваАанї перед самим Богом,
пив ся, а Київським князем став князь волинський ||та розізлив своїх дикунів „Великорусів** та и пу¬
Мстислав II. Він мав сина Романа, славного лица¬ стив між Киян, як голодних вовків між отару
овець, що вирубали лїс наш як дроворуби без по¬
ря, що потім став Великим і заснував Галицькощади, без спожалїння і без милосердя. Виконав¬
волинську державу і династию Романовичів. Того
ши свою „святу** ідею Андрій Суздальский, весе¬
Романа просили Новгородці до себе за князя, а
прогнали від себе нелюбого Ростислава. Сим полий та щасливий, що пограбив богацтва Київа і
користував ся Андрій Суздальський, і наче допонаш золотий вінець Князя Володимира Мономаха,
могаючи Ростиславови, зібрав своїх Суздальцїв і
вернув ся на свояси до Москви, там заложив ос¬
а великою силою підступив до Київа. Мстислав не
нови великого самодержавнаго князівства, з якого
був готовий до війни, поміч з Волиня не поспіла
повстало царство московське, де князі' прибрали
—три дні бив ся на чолі Киян проти Андрієвих
все громадське і політичне житя до своїх рук, не
„Великорусів“—але не встояв і мусів тікати, ли¬
даючи найменшої волї людям. У Київіж—остала
шивши на поталу дикарям всі богацтва, які мав
велика туга, смуток і сльози,- а Україна лишилась
Київ—на пожежу і руїну.
без вінця, як папороть без цьвіту.
Ограблені сьвятотацькою рукою золотобанні
церкви потемніли від диму і повалили ся, криш¬
тальний княжий двір погорів до щаду, горді мраморні палати купецькі*замінили ся в купу звалищ,
а по улицях текла кров наших батьків під ножа¬
ми диких Суздальцїв, які обдирали з них золото і
самоцьвіти і забирали їм жінок без спожалїння, а
діти кололи на смерть без милосердя.
Відколи істнував Київ, то не раз нападав на
його постороннїй князь, але жаден такого постидного замисла не мав, як цї деспоти північні, бо
цим не ходило о те, щоб лише взяти дань (оброк),
а щоб—знищити, зрабувати, з димом пустити, щоб
не істнувала така демократична держава. Ось як
зробив це Андрій Суздалський і не застановив ся

І так воно дїєть ся до нинїшного дня!
С. Журба.

просьвітний
ПРОФ. ДР. ПАВЛО РОРБАХ.*)

Через Україну, 1897
Поїзд мчить ся з маврійського двірця в Бересть. На возах виднїє напись „Варшава—Київ44.
Струя європейських подорожних, що
їхали до
Москви, поплив ліворуч в напрямі до Минська.
Поїзд, що тамтуди направив ся, можнаб навіть
назвати поспішним. На шляху до Київа їдеть ся
поволїйше. Ковель, Рівне, Бердичів, Казатин—се
перехресні стадії. Більше як шістьсот кільометрів
треба переїхати в яких 20 годинах. Подорожний,
що приїздить із західньої Европи, приглядаєть ся
крізь вікно не надто ріжноманїтнїй околиці тай
думає собі: Росія! Від Александровска до Варшави, а
від Варшави до Берестя мав він таку думку, а
коли він мав якесь поняття об сїм, що внутр зе¬
леної мережки, якою відзначені на картах російсь¬
кі межі, прецїнь є якісь відмічення, то певно мав
на думцї російську Польщу. Але там, де переступаєть ся Буг, що відмежовує область Висли від
прочої Росії, та лишаєть ся за собою Бересте ли¬
товське, конечно вже починаєть ся правдива, ко¬
рінна Росія.
Освічені люде чули дещо й про Малоросію.
Вона простягаєть ся десь там коло Київа. Мають
бути також малоруські поети. Натурально: Гоголь,
„Мертві душі44, „Ревізор44 і т. и., трагічний кінець
в регїґійнім божевіллю, знищеня рукописи другої
і третої части сего твору цілого свого життя.
Слово „Малоросія**—то найвторопнїйший ви¬
нахід російської політики. Воно є так само второпним винаходом, як оповідання про „невичерпа¬
ні природні помічні засоби величезної держави44.
Помічні засоби можеб й знайшли ся, колиб хто
вмів їх добути. .Однак що поможе плодюча почва,
що поможе „чорнозем44, коли плуги, якими його
ореть ся,—се старосвітські гаки, коли тонка ски¬
ба, ними викинена, вже давно висохла, коли обірника, що ним можнаби скріпити плодючість землі',
уживаєть ся на топлива ізза недостачі дерева,
, коли хлїбороб не має гроша, щоби купити собі
відповідне господарське знаряддя, коли худа, мала
худібка далеко за слаба, щоб могла сильними плу¬
гами глубоко орати землю, коли церква противна
шкільній науцї, яка може освідомити нарід, що
треба знати, щоб господарство гаразд вело ся! Ми
моглиб навести ще сїм разів по сїмдесять сїм инших вимогів, яким треба би відповісти, щоби ви¬
користати сей дійсно невичерпаний помічні засоби
Росії, її безмежний простір урожайної землі', що є
для населення Росії недоступна.
*) Славний нїметтькпй історик Павло Рорбах видав
сьвіжу книжку „\УеИроІШ8сЬе8 \УашЗегЬисЬ“, (книга сьвітової політики) де находить ся уступ „Росія", який подамо
нашим читачам в переводі. Всім уступі маєм такі статі:
Через Україну 1897. Москва 1908. Петербург 1909 р.
Опріч сего про українську справу пишуть саме тепер:
Кляйнов, Кесслєр, Др. Стюбе, Нольде, Келєр, Кіски і иньші.
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Хто вживає слова „Малоросія44 той каже здогадувати ся, що не знає—як взагалі' й ціла захід¬
на Европа—в чім саме лежить велика могучість
Росії; а хто хоче визвати нас у сїй справі на сло¬
весні заводи, мусить місто слова „Малоросія44 вжи¬
вати слова „Україна44. Україна починаєть ся від
Берестя лит. бо вже много людей лївобіч Буга на
полудень від Берестя уживає в розговорі укра¬
їнської мови. Все, що українське скривав історія
під ширшою назвою: російське, а все, що російсь¬
ке, вважаєть ся нині звичайно московським. Ук¬
раїнців живе на світї більш 30-ти мілїонів. Західню їх межу становить Буг, східню—небосяжні,
снігом вкриті верхівя Кавказу, куди саме йде моя
дорога.
Стація: Рівне! Країна тут дещо хвиляста, над
ріками виступають долини дещо виразнїйше як досі*
на плоскім, багнистім поберіжжю. Коли я висяду
та в російській мові зажидаю в стаційній перекуснї
їди, або переговорюю з візником чи з дївчатєм в
часописній будцї, то вони порозуміють мене та
дадуть відповідь у тій-же мові. Коли я скажу, візникови: „їдь на село, бо я хочу бачити, як хлібо¬
роби тут працюють44,—та коли стану розмовляти з
людьми, що заняті робленєм сїна, то вони прикли¬
чуть такого, що служив у війську: там є якийсь
пан, йди, розмов ся з ним, спитай чого він хоче.
Такого самого досвіду набере подорожний з мовою
Москви чи Нижнього-Новгорода скрізь по селах
полудневої Росії, де народньою є не російська а
українська мова, на цілій Волині', Поділлю в Київі, Полтаві, Харкові тай ген дальше. Хто ходив до
школи—а таких поміж селянами дуже мало,—хто
був на службі, або мав заняттє при зелїзницї-, почтї або иншім державнім уряді', той второпає по
російськії; хто-ж хоче говорити своєю рідною мо¬
вою, той говорить по українськи. Якби Ви сказали
Українцеві!: Ваш земляк Гоголь був славним по¬
етом!—то він зирне на Вас зпід ока або глумливо
та відповість: ага, Гоголь, сей зрадник, що був
українським поетом, але писав російські книжки!
Москаль! скаже Українець, коли він говорить
про Великоросів думає під сим щось ще менше
гідного любови. як перідше полудневий Німець про
суворого серцем „Прусака44! Хахол! скаже з на¬
смішкою в Москві на вулиці Великорос, коли двох
візників сварить ся по українськії. Чубатий! зна¬
чить се, бо Українці' мали давнішнє в звичаю зак¬
ручувати волосе в чуби. Не два наріччя, лиш дві
осібні мови не там одна цілість, а тут підрядний
виділом одноцїльного народу, а не се два народа;
відмінною кровю, відмінною історією і відмінною
зовсім вдачею (характером), що жиють на Україні'
і в Московщині'. Українці' є нащадками славянських племен, над якими в ЇХ та X ст. по Хр. за¬
володіли варяжські князі* з Швеції зі своїми дру¬
жинниками. Всї землі' від горішньої Двини і від
Ільменського озера аж до Карпат і Дону—се ста¬
роруські землі, се велике князівство київське. Була
в ньому славянська кров змішана з Германською.
Опісля рушили князі', дружинники та селяне з над
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Днїпра на північ і схід та оснували другу Русь
над горішньою Волгою і Окою на землї, заселеній
фінськими племенами. Там, на славянсько фінській
кольонїяльній землі повстав опісля великокняжий
осідок Володимир, по якім спадщину дістала Мос¬
ква. Українцях пливе отже ліпша кров, а в Мо¬
скалях. Але сего в Росії не можна сказати. В
Росії прпзнаєть ся що найвнсше
„Малоросів^;
назви: Українець і український заборонені, хоч
навіть академія наук в Петербурзі порішила як
слідує: „Українство відріжняєть ся від великорусь¬
кого не наріччєм лиш, але осібною мовою“. Хто
сею мовою пише, або видяє книжки, той попадає
в тюрму, хоч Україна видала Шевченка, що був
великим національним поетом з Божої ласки і хоч
мала у Київі академію, де читали в 17 ст. Івана
Хризостома і Атаназія по українськії.
Київ! Понад гордим Дніпром простягнув ся
ноннсше колишньої кріпости і старої Печерської
Лаври довгий зелїзничий міст, а золоті бані міста
мерехтять з далека, коли потяг у великім крузі
об'їжджає громаду домів на високім правім березі
ріки. В Софійській катедрі, матернім храмі Вуси,
стоїть стара гарна мраморна гробниця. В ній—як
кажуть—містять ся тлїнні останки Ярослава, сина
Володимира Святого, що то зігнав свій нарід у
Днїпро і казав грецьким священикам сьпівати лїтурґію крещеня, щоби сим простїйшим способом
приняла Русь хрпстіянство. Урядова російська іс¬
торія вважає Володимира і Ярослава враз зі всїми
великими князями від 9 до 13 століття очевидно
Росіянами і то Росіянами в теперішньому розумін¬
ню. А вони були такими самими Росіянами, як
Франконець Кльодвик був Ґаллїйцем або Остроґот
Теодорик—Італійцем. Вони були Норманами, Ґерманами, а Славяне були їхніми підданими і були
обовязані платити їм дан. „Чим для мене
Русьи
—кричав неотесаний князь Святослав, внук Рурика—„що вона мені дає крім воску, меду і невіль¬
ників^
По бистротечнім Дніпрі плавали варяжські
човни в низ; коло нинішнього Катеринослава тран¬
спортовано їх сушею вздовж порогів, опісля пус¬
кали ся вони далі* рікою, випливали на Чорне мо¬
ре і доїзди ли до Босфору підчас коли на „захід¬
ній пути“ їздили Нормани по Льоарі та Скальдї, а
Вікінґи нападали на Париж, то був час старої“
Руси, то був час, коли співали пісню про Гельґі,,
Олега з Київа, що прибив свій щит на брамі Царгороду, коли йому цїсар виплатив гарач за се
місто.
Полтава! Коло сього міста в бою між Шве¬
дами а Москалями поховано стару Україну. Сім¬
десяти лїт Гетьман Мазепа звязав ся був з Карлом
XII проти Петра, який в супереч постановам до¬
говору хотів у гетьманських землях господарювати
так як у своїх, хотів брати після своєї вподоби
податки та рекрути, а вкраїнського гетьмана не
признавав самостійним князем, але поводив ся з
ним як з своїм підданим. Щоб рятувати вольности

краю, рішив ся Мазепа стати зависимим радше
від далекої Швеції, як від близької Московшпни.
Однак на полях біля Полтави судьба кинула ко¬
сти щастя Петрови і Мазепа мусїв зі шведським
королем втікати до Туреччини.
Харків: Дебальцево! Безмірну скількість угля
добувають тут з нутра землї. Ми є в заглибні*
Донця, у найважнїйшій углевій областп Росії. Над
Донцем є углекопи, а на Поднїпровю є зелїзна
руда. Від Дністра по кавкаський степ простягаєть
ся „чорнозем**, сей пшеничний шпихлїр Росії. В
околиці* Харкова і Полтави ліс коминів з цукро¬
вих фабрик. В Херсонській області! вдаєть ся тю¬
тюн, над Доном і на Кримі плекають винну лозу.
Дві третині всього збіжа, яке Росія висилає на
світовий ринок, походить з пристаней полудневої
України. З Одесси, Херсону, Таганрога, Ростова
ведуть через Чорне море водні шляхи, що відтак
збігають ся в однім—одинокім вузкім проливі коло
Константинополя. Без України Росія не є Росією,
не має зелїза, угля, зерна, пристаней! Коли хто
хоче побідити Росію, то куди, думає те, йому йти?!
На Петербург? Коли-ж бо царська корона і серце
народа не в Петербурзі', а в Москві. Отже в Мос¬
кві можна влучити Росію в саме серце? Якби там
зайти, то можеб так й було! Але Київ лежить чо¬
тири рази блище заходу як Москва, а хто возьме
Київ, той має вже поберіжжя і пристані' над Чор¬
ним морем. Без угля України залізниці не можуть
їздити, без її зелїзної руди не буде лемішів і гар¬
мат, без її збіжа проча Росія не буде мати досить
поживи, бо середня і північна її сторона витворю¬
ють менше чим потребують. Усе велике життє в
Росії мусїлобн поволи завмерти, колію ворог заняв
Україну.
(Далї буде...)

просьвітннй листок.

Наші садки.
Садок вишневий коло хати
Хрущі над вишнями гудуть.
(Шевченко).

Як гарно дивитись на наші села, здебільш
покриті садками; здаєть ся немає нї їдної хати,
біля якоїб не було хоч маленького садочка. Любо
кожному подивитись на такі села і не даром пись¬
менники так вихваляють всю нашу Україну, „той
край“, як сказав їден із письменників „где все
обильєм дишет, где ріки льются чище серебра и
т. д.“. Але пригляньтесь ближче і подивіть ся, що
се за садки, чи багацько користи має з них наш
селянин? Дуже мало! В кожнім садку більша ча¬
стина росте вишень, а инколи ростуть яблонї та
груші (дички), які родять такий кислий та терпкий
овоч, іцо його можна їсти хіба тільки тодї, як приг¬
ниє, або сушений. Таки садки дають своїм хозявам
тільки ягоди на вареники та кислиці" на узвар і
дуже мало дають таку садовину, щоб можна було
вивозити на базар для продажі. Саміж дерева по¬
саджені, аби як, без всякого ладу, дуже загусто;
садок заріс увесь травою, там пасуть ся конї, ко¬
рови, вівцї і инша скотина, котра завше об'їдає
бруньки, обломлює гиляки, та обсипає овочі. Че¬
рез таке безпечне відношена наші—садки завше
чахнуть, дерева боліють, заводять ся всілякі ко¬
махи, і селянин, не получаючи урожаю хоч і пога¬
неньких плодів, дивуєть ся’ чого садок не родить,
а через кілька років зовсім вирубує його і се мі¬
сце засаджує картоплею, або зіставляє його тіль¬
ки для того, щоб у неділю можна булоб посидіти
з кумом на травичці" у холодочку.
Користь “зі^садків.
Не диво, що наш селянин не вірить, що з садка можна
гарно жити, бож і в його є садок, а яка з нього ко¬
ристь? Але се через те, що він не знає, як ходи¬
ти біля його, яку деревину садити та ще не знає,
де її дістати, а то думає, що йому і зовсім немож¬
ливо завести гарний садок, як його можуть мати
тілько пани. Се дуже велика помилка. Кожен се¬
лянин може мати такий самий садок, як і пан,
тілько треба уміть ходить біля його. Замість сих
захищенних можна мати гаразд кращі садки, які
приносилиб велику користь. Наші землі" дуже здат¬
ні, мало не скрізь можна булоб викохувати роскішні садки, з яких плоди можна булоб вживати
на своїх місцевих фабриках і ринках, а не купу¬
вати за^границею. На се треба булоб звернути
увагу, а крім того нашим селянам. З кождим ро¬
ком нарід все прибільшуєть ся та прибільшуєть
ся, землі" мало, тай ту не вміють обробляти і жизнь
стає дуже гірка, а
тим часом садівництво ба¬
гацько допомоглоб селянам в матеріяльним житю,
бо звістно, що їдна десятина доброго садку дасть
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більше користи, нїж десять десятин напінї. Як ба¬
чим що і з маленького садочку можно жити доб¬
ре, оби тільки ходити біля його гарно, та пиль¬
нувати, бо садок без сього догляду нічого не варт.
Але багацько наших селян замість того, щоб скористати як можна лїпше свій маленькій кусочок
землї і держатись його, йдуть шукати великого
простору і знаходять... Але не знаходять тієї зем¬
лї, тієї краси природи, з якими здавна звикли, і
багацько їх бідують ще гірше, нїж дома. Ні їден
з них тодї спомине свій рідний край, свою хату і
садочок; все се робить ся через байдужність, че¬
рез темноту нашу. Як ми вже знаємо, що і з ма¬
ленького кусочка землї можна жити не бідуючи,
але треба ходити біля його добре, а не надіятись
на Бога, як се багацько наших селян кажуть: „як
Бог дасть, той так буде!“ а самі роблять так, як
їх дїдп прадіди робили, навіть не хочуть слухати
тих людей, які їм родять, як найлучше.
Подивіть ся за гряницю, як там люде живуть:
вони мають маленький клаптик землї і хлїба зов¬
сім не сіють,—натомість кохають садки та виног¬
радники і живуть багацько лучше, нїж наш селя¬
нин; та ще там земля гірша, а у нас, де така гар¬
на земля, можна ще лїпше жити, тільки треба са¬
мому робити, а не лиш надіятись на Бога. Окрім: ма¬
теріального обезпечіня, садок очищає повітря де
багацько садків, там люде здоровіщі, менше хво¬
ріють і довше живуть. Сеж можно додати і до їжі‘
бо з садовини, а в загалї з усякої рослини найе
здоровіщпй харч. В нашім краю чимало сїл, дь
люде кохають садки, гарно доглядають їх і маютвелику користь, таких садків багацько є в Київ¬
щині', Харківщині, Полтавщині', Поділю та инших
губ. В Київщині" є ідно м. Медвін, яке складаєть
ся з цілої волости, се м—чко усе укрито садками,
мало не в кождого селянина є своя сушарня, на
які сушать садовину. Як підТзжаєш до сього м.
здалека, то думаєш, що се гай і хто не знає, що
се село, то дуже здивуєть ся, коли під’їде ближче
і побачить хати.
А

у нас

як

буває?

Таких садків у нас дуже
мало—білшеж,
як я вже казав, засаджені без всякого ладу
вишеньками,
сливками
та
дичками
груш
і яблунь: їдно другого глушить, вигоняють ся в
гору, як у лїсї; дерева покалїчені, обросли мохом,
багацько гиляк сухих, яких і не думає наш се¬
лянин обрізати а як і знайдеть ся такий, що об¬
ріже, то не так, як треба: завше зіставить великі
пеньки, які загнивають ся, гниль йде в середину
дерева і через скілька літ на сім місці" получить
ся вже дупло. Земля теж затвердла, заросла тра¬
вою—ніхто і не здумає перекопати її, а як і пе¬
рекопає, то тільки круг ствола, але користи з.

просьвітний листок.
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сього мало, бо земля, де знаходять ся молоденькі
корінцї, як була тверда, обросла травою, так і
зіслалась і житя дереву сим не поліпшиш. Молоді
садки тоже не далеко втїкли від старих, бож і їх
садили дуже загусто, щоб дарма місце не пропа¬
дало, а через лїт скілько вони зійшли ся гиляками до купи і садок стає дуже густий, сохне і пе¬
рестає родити. Такий садок постигає також участь,
як і старий, т. є. його викорчовують, а як і зіста¬
вляють, то хиба ради холодка. Тим господарь ро¬
бить дуже велику помилку, бо такий садок можна
ще справити і ось я власне про се і хотів поба¬
лакати.
Коли маємо такий захищений садок,

а поруч

з сим і свобідний кусок землї, то ліпше буде зак¬
ласти новий садок на сьому місцї, а старий ви¬
корчувати. Але як нема такого куска землї, а без
садка де кілька лїт (заки місце з під викорчува¬
ного садка віддихне, щоб можно було посадити
молодий садок), не хочеть ся зістать ся. то сей
садок можна ще справити. Для сього його треба
перше всього прорідити, викорчувати лишнї дере¬
ва, і зіставити тілько дерев, щоб їм не було тїсно
(дерево від дерева повинно бути не близче як на
4—5 саж. яблонї і груші і на 2—3 саж. вшинї і
сливи). Не треба жаліти за старими деревами, а
сьміливо викорчовувати, бо ті що зістануть ся,
довше проживуть і краще родитимуть, ніж попе¬
реду. Коли якого небудь гарного дерева шкода
викидати, то його можна пересадити на друге мі¬
сце; тільки треба памятати, що дуже старі і слабі
дерева не слід пересаджувати, бо надїї на те, що
вони приймуть ся, мало.
Пересадженя,
Однак коли це лучить ся, то роблять се так:
дерево, призначене до звичайним весною обко¬
пують ровом в іу2—2 арш. глибини, відступивши
арш. 1 Уг, або й більше від стовбура. Зісподу же
дерево підкопують так, аби воно не впало. Всї
корінцї, які зустрічають ся, перекопують острою
лопатою, або сокирою, а рани заглажують острим
ножем і рівчак сей засипають гарною землею,
найкраще компостною, а як нема компостної, то
приготовляють другу землю. Для сього беруть
часть навозної (навіз повинен бути добре
перепрівший), часть звичайної грунтової, гарно змішу¬
ють її і засинають рів, втолочують добре ногами,
поливають і так зіставляють до осени. Обкопувана
се роблять для того, щоб рани за літо успіли за¬
гоїть ся і пустить дрібні корінцї, аби дерево мог¬
ло зразу після пересадженя тягти соки з землї.

її осени

се дерево знов обкопують ровом,
тільки позатим, що копали весною, щоб не порі¬
зати ті корінцї, що виросли за літо. Тепер сього
рівчака не засипають, а тільки обшивають кругом
рогожою, щоб він не розсипав ся, коли будем пе¬
реносити його і так оставляють до зими. Зимою,
як тільки земля промерзне вершка 1У2—2, присту¬
пають до пересадки. До сього їден бік ями скопу¬

ють навскоси, роблять з дошок санки, які підстав¬
ляють під ком дерева. Спершу дерево нахиляють
на противоположний бік, а з сього боку підстав¬
ляють під нього санки, а тодї дерево перехиляють
на другий бік і воно стає як раз на санки. Його
превязують мутузком до санок, а щоб мутузок не
різав ком, то його обмотують соломою, або під
нього підкладають гиляки. Під санки накидають
снігу, або обливають водою, щоб земля замерзла,
аби легче було тягнуть санки. Як витягнуть дере¬
во з ями, ложать його на санї та перевозять на
нове місце і спускають в яму.
Яма повинна бути викопана ще з осени, як
можна ширша, а глубиною скільки треба, щоб де¬
рево посадити на ту саму глибину, на якій воно
росло. Впускають дерево в яму также, як і витя¬
гали, т. е. скопують навскоси яму, накидають туди
снїгу і спускають туди по ньому на санках дере¬
во. Відтак одвязують його і также ставлять на
місце, як і на санки. Тільки треба пильнувати,
щоб дерево поставити зразу на місце і в рівні' з
землею, а то і трошки вище, бо як будем перестав¬
ляти; то ком розсиплеть ся.
Як дерево поставлено на місце, то яму заси¬
пають доброю землею, втолочують єї і оставляють
до весни, а весною добре поливають і всї цвітки,
які появлять ся на сьому дереву село весною, зри¬
вають, щоб воно не плодоносило і не витягало
лишнїх соків з землї. Після посадки дерево слід
привязати з трьох боків канатом до стовбів, або
дерев, щоб вітер не розхитував його і не обривав
дрібних корінців.
Ліпше буде, коли дерево перед посадкою об¬
різати, тільки обрізувати треба умно, щоб його
зовсім не зарізати. Се роблять так: за год перед
тим, як дерево обкопують ровом, всї лишнї гилячки вирізують, а оставші обрізують на 7з,—або на
72, щоб виросли молоді гилячки; всі ЛИШНЇ МОЛОДІ
гилячки пінсерують, оставляючи тільки 2, або 3.
Весною, коли дерево обкопають ровом, молоді ги¬
лячки знов підрізують, а дальше роблять так, як
було вже сказано раньше. Лиш при такому пересаджувеню може бути перекопаним, що дерево
прийметь ся. Бо без кому пересаджують ся тільки
молоді дерева, в яких ще не дуже товсті коріня і
багацько дрібних корінців.

Л. Ч.
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З псальмів Штундиста.

ГУЛЯЙБІДА.

(по словам пророка Ісаії).

Під Краковом

1. Спогадайте давні часи, від початку віків, що
я—Бог, і нема менї рівні' між царями.
2. Слухайте мене, поневолений народе мій, при¬
хили ухо своє, бо від мене вийде закон і суд
мій поставлю сьвітом для народів.
3. Розбудись, розбудись, устань, Україно, ти, іцо
з руки Господньої випила чашу гнїву його за
те, що змінила давнї устави, зломала вічний
заповіт!
4. Я покликав орла з заходу, з країв далеких;
він же спевнить те, що я призначив. Бо я ска¬
зав—і доведу се до кінця; призначив—і
здійсню.
5. Слухайте ви Мене, ви, тугі серцем, од
далекі.

правди

6. Я надближив уже справедливість, вона недале¬
ко, й рятунок від мене не забарить ся; і дам
Київу спасенне, Україні'—славу свою.
7. Возвеселить ся пустиня і суха земля, возрадуєть ся країна бозплодна і зацьвіте барвінком,
заграють тихі води , ясні зорі звеселять ся.
8. Велично цьвісти ме й радїтп, буде веселитись
і сьпівати; красота Сьвятих гір буде вам дана,
розкіш Карпат і Кавказу.
9. Підкріпляйте овялі руки, додавайте
ливим колінам;
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сили хит¬

10. Скажіте млявим на душі: будьте мужні, не
бійте ся; ось Бог ваш; він прийде спасти вас.
11. Тоді' прозрять очі в сліпих і уші в глухих вітворять ся.
12. Тоді' хромий підскочить, як олень, а язик в
німого піснею озветь ся; бо проторгнуть ся
в пустині' води й в степу потоки.
13. І обернеть ся безвіддє у вірей, а земля прагнуща в жерела водні; в леговищах чорних
зьвірів, де вони спочивали—будуть васильки і
злотоцьвіти зеленіти.
14. І повстане там дорога, а тая дорога назвете ся
дорогою сьвятою; не ходити ме шляхом тим
нї один нечистий—він їм одним буде служити;
хто ходити ме тим шляхом, то не зблукавсь,
хочаб і як був недоумний.
15. Змія там не буде, нї зьвір хижий на його сту¬
пить; нї, він там не знайдеть ся; ходити ним
будуть—самі лиш праведні діти України.
16. Вернуть ся визволені з неволі'; із радісними
піснями прийдуть до Київа; і радість вічна
буде над головою в їх; радощі і веселощі
знайдуть вони, а смуток і воздиханнє від них
віддалять ся на темні лїса, на темні води, на
гнилі колоди півночи.
Брат ПІтундар Л.

В купі тіл перед стіною
Критої твердині,
Лежав жовнір поранений
Од вчора до нині.
В нього рани запекли ся,
Він стогнав од болю
А нї кому подивить ся,
Нї почути в полю.
Ой не чули його стенів.
Нї батько нї мати:
Нема кому води подать,
Ран переказати!
І послїдню зібрав міць,
Трохи повернув ся,
Одкрив очі на хвилину,
Кругом озирнув ся.
Округ його як колоди
Тіла червоніли,
Зойки слались, стони рвались
І круки летіли.
Страшно було слухать,
Як братя стогнали;
Як прохали смерти в Бога,
Щоб їх доконали.
І згадав він, вмираючи
Рідну Україну;
Жінку, матір і дітей
І свою хатину.
Як прохали його діти,
Щоб скоріш вертав ся;
Як молила жінка Бога,
Щоб живий зостав ся.
Луг, поле і садок
Перед ним зявились,
І ще раз він ізітхнув
1 очі закрились.

"і
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ті рос ЬВ
Червона калина
Ой чогож ти, калинонько,
Чого зажурилась?
Чого ЛІІСТ6ЧКО зівяло— .
II сама похилилась?
Одна стою серед поля,
Одна як билина—
Гойда вітер, пече сонце,
Немає запнну!
Сумно, сумно одній стоять
Отут при дорозі'....

Ой чого ти зажурилась,
Молода дївчпно?
Чого личко твоє блїдне,
На ким серце гине?
Я осталась сиротою
Як в полї билина,
Тілько;к мені подружечкп,
Що отся калина,
Нї родини, нї дружини,
Нікого не маю!.

Деж, дружино, ти мій милий,
Деж ти забарив ся?
Чи забув вже ти за мене,
Чи з ніжок звалив ся?
Боже, Боже, як би знала,
Де милий мандруєш;
Я полпнулаб до тебе,
Де в полї ночуєш?
Пригорнула би тебе я
Як мати дитину....

Хай би серце з веселилось
Хоч одну годину!
1 березїля 1916 р.
Пилина.

ІТ1ІII

й листок

сьвітї.
Де бренькачі, там і слухачі. Анґлїя—найбільший
ворог мира. Силою гроша втягнула знов у війну
проти Німеччини ще іі Португалію, до Голяндиї не
допускає спрівцїв як бавовни, какао, шкури, тому
там 80,000 робітників немає роботи. Онодї розбито
великий іх корабель Тубантію і пущено поголос¬
ку, що се вдіяли Нїмцї, аби втягнути і Голяндію у
вир борбп.
Коли Франция втратила 2і -> мілїона вбитих і
ранених, Росія 2 міл. вбитих, а ранених та поло¬
нених і не казати—Анґлїя потеряла ледве 600,000,
а тепер підносить голос, що мусить Са мілїона ро¬
бітників стягнути з війська до фабрик, аби не
іиатп шкоди. А союзники мовчать і слухають.
І тут боляче і там горяче.
Франция боронить ся цілою силою проти
Німців за Верден, бо як упаде він,—то по думці
Рібо мабуть змушена буде заключпти мир. Аби
себе рятувати, відкликала свої війська не тілько
з Ґалїполї, але тепер вже відкликує Сераїля а
військом із Оальонїк до Франциї, хоч тоді утра¬
тить місце на Балканї. Так само Італія, щоби по¬
могти Франциї, розпочала кріваву офензиву над
Сочею, та мусїла перестати, а тимчасом держава
попадає у фінансову руїну. Соцнялїсти, що мають
силу в Італії, заявили, що хоч як вони
люблять
Англію, але та .любов дорого коштує Італію. В
останннїх місцях заплатили за вуглє Анґлїї 979
мілїонів, коли в попереднім році' за більше вугля
зап.латили Німеччині' тілько 247 мілїонів.
Бережіння лучче ворожіння.
В Сербії утворило ся стороництво згоди з
Австрпєю і видає часописі»: Сербія на вигнаню. Воно
не вірить у ворожбу побіди Росії та союзників
та пропагує заключеннє мира з Австриєю. НІвецня,
хоч як Росія запевнює, що з нею війни не буде
починати, зібрала оборону велику суму, бо від
росийських островів до його тільки дві години
воздухоплавом. Увійшла в змову з Ромунїєю про¬
ти Росії, щоби забезпечити ся перед інвазиєю
тепер, або по вїйнї. В Ромунїї приходять до голо¬
ви то розум, що годі їм станути по стороні Россії,
бо тоді' Ромунїя буде мати за довгий фронт, від
Буковини попри Угорщину, Сербію, Болгарин) до
Чорного моря. Як піде на Австріїю, а Болгари
ударять ззаду на Добружу. Отже як вмішасіть ся
до війни, то проти Россії, і се буде певно аж при
кінці, як було у балканській війні.
Хто уміє красти, той уміє і брехеньку скласти.
Росія не тілько робить, що говорить. Скли¬
кала думу, в ній було бесіди богато, а розуму
мало. Самого царя заставили пани говорити, аби
нарід успокоїти. Як біда, то і царі» приходить з
просьбою до народу. Колись нарід ішов з прось¬
бою до царя і його стрінули кулї і нагайка та

цр О С Ь В І Т Н II Й ЛII с т о к
шибениця. А нинї прийшла коза до воза. Бо у
державі настав великий безлад. Мужик Распутін,
довірець царя скидає і настановляє міністрів, в
краю панує хабарницство до того степеня, що один
правитедьственний уряд дає хабарі, иньшому, містам
грозить холод і голод, війська вивозять на площу
вправ босими і без шинелі, вони з голоду напада¬
ють і грабують населене; до 15 мілїонів збігцїв до¬
лучили ся тонші грабіжників і дорогою грабують,
що попаде; денеде вибухли голодні бунти, кождий
чекає тілько кінця війни. В Баку вибухли погроми
на лавки, склади муки під проводом полїциї через
чотири дні. А четвертого дня, як грозила юрьба
впасти на державні склади, уставлено машинові
кріслі (пулемьотп). і засіяно міста трупами. Виновником має бути мінїстер Хвостов і праві, які хо¬
чуть кінця війни, аби ще далі не втратили України
а тут нема причини війни кінчити. Треба викли¬
кати розрухи і на них звалити невдачу Росії у
війні, бо хто потопає, той ся бритви хапає. Тому
й ексмінїстра Сухомлїнова поставили перед суд
за росийські втрати.

11
„Як скінчить ся ця війна?44

Живе на Україні преславний знахор-мудрець.
Неодному він говорив в очи правду, неодному
иредсказував судьбу. Почув про сего знахора ла¬
сий на ворожбитство царь, казав його приставити
до себе тай питає: Скажи мені, добрий чоловіче,
як скінчить ся ця війна? „Батюшко, я відповім тобі
насе питаня, але скажи мені перше, які права в
твоїй державі має запорожський славний нарід,
Українці?,, Моя держава, мудрий чоловіче, така
велика що я невсилї знати, чи одному, або друго¬
му з твоїх людей робить ся кривда.44 То Господь
так дасть—відмовив запорожський мудрець—що
твоя держава стане така мала, аби ти міг знати
про кривди своїх людей.“

Чуємо, де бовка дзвін, а не знаємо, де він.
В росийській Думі утворив ся проґрессивний
бльок з 300 послів (з поступ, националїстів, цент¬
ра, земельних октябристів, лівих октябристів, прогресспстів і кадетів), іменем якого зложив заяву
Ґр. Капнїст при кінці генеральної буджетової де¬
бати: Жадаємо реформ: змінити методи управи
нетілько у словах, але й на ділі, понехати полі¬
тику
насильства, невідповідальностп, негоспорности, короткозорості! і суперечностн з користю
населена і війська, а то складаємо
найтяжчу
одвічальність на правптельство, яке спроваджує
небеспеку на державу. Тоді посол трудовиків
Вершинні заявив: супроти того, що правптельство
неспосібне^ відвернути край від господарської ру¬
їни, потягнути всї живучі сили народу до одвічальної праці—загальна демократія жадає утворена
нового виконавчого тіла, вибраного загальним голосованєм. До того прилучились і соціал-демократи
заявою Скобелєва, здержати ся від голосованя за
переходом до нарад над буджетом, бо мілїярдп з
народнього добра видають ся без котролї думи.
А хтож сьому винен?!
Хто борше насипле, той борше змеле.
Росія очевидно готуєть ся до весняної бо¬
ротьби на життє і смерть; бо не поспіє вона, то
Німці не будуть ждати. Алєксєєв заявив, що на
весну 1910 р. Росія мусить мати нову двом і лїо но¬
ву армію. Тепер покликано навіть увільнених від
війська робітників, що працювали в Путилівськім
заводі, який тепер закрито. Та на горі хитають
ся основи ще далі. Онодї заіменовано главнокомандуючим на західнім фронті генерала Рверста, а
шефом Генера.льного штабу генерала Міхневича.
Та знов наспіла вість, що сам Хвостов має усту¬
пити. Пождім на весну,, що нам принесе, бо поки
що в Росії сварять ся позаду чотири пани, два
атамани, а один підданий кров надурно проливає.

В „Народнім Домі44

В неділю 26 мар ця (н. ст.)

о

10 год. рано

Сьвяточна АКАДЕМІЯ
в честь Тараса Шевченка
По вступній промові виступлять депутациї від усїх
організацій! і таборних товариств відчитають і зло¬
жать свої адреси.

============ Вступ

вільний. ============

Вечером О 7з7 години відбудеть ся

В е л икий К 0 Н Ц Е Р Т
в честь Тараса Шевченка
З

новою програмою:

Прольог
Шевченко-Колесса: Дівчина і рута (хор.)
Ой не ходи Грицю на вечерницї (орхестр.)
Шевченко: Розрита могила, (деклямація.)
Колесса: Вже більше літ двісті (сольо баріт. з хор.)
Тече річка невеличка (орхестр)
Лисенко: Ой і не гаразд Запорожці (хор.)
Шевченко: На Україну, (деклямацпя)
їхав козак за Дунай (орхестр)
Промова.
9 Кіюс: Розбите життє (орхестр)
10 Лисенко: Ой бре море, бре! (хор)
Живі образи з творів Шевченка: 1) з „Катерини44.
2) з „Назаря Стодолі44.3) з „Гайдамаків44.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ціни місцям і продажа білетів як звичайно,

полонених Українців табору Вецляр, з дня 1-го Січня на 1-е Лютого 1916 року.
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