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Ірляндія—зеркало Україні. 
Англійська конституція славить ся своєю по¬ 

пулярністю майже на цілий світ, а розглянемо 
блище, то й забачимо, що нею корйстають ся лише 
Анґлїйцї (саксонці), а решта мусить робити те, що 
подобаєть ся саксонцям. 

Не буду казати про Негрів і инших на пів 
диких народів, поневолених культурною Анґлїєю. 

Маю на меті познайомити ш. читачів з тим 
народом, що недоля їх життя стрінула майже 
однакова з нашою, а се є: Ірляндцї. 

І як Ірляндцї, так і ми у цій війнї хоч і не 
берем активної участи зі своїм власним військом, 
тим не менче значну роль відграємо і безумовно 
ця війна рішить долю не лише таких великих і 
культурних народів, але і поневолених, як Україн¬ 
ці, Поляки, Кавказ, Фінляндія і и. 

XVI віцї Генріх VIII і його дочка Елисавета, 
а в XVII великий диктатор Анґлії Кромвель 
завоювали сусїдний західний остров Анґлїю, Ірлян- 
дію, де мешкає старий осібний від Англійців, який 
народ має свою мову, свою віру і свою куль¬ 
туру. Вони почали свою працю, цебто будувати 
„Отечество“ і захватавши велику посілість в Ір¬ 
ландії, почали катувати людей, не звертаючи уваги 
анї на старих, анї на малих, всїх винищували, або 
продавати до Америки в неволю, а решту висила¬ 
ли в ту північно-західну провінцію і на той грунт, 
який був саме найгірший у всій Ірландії, де з 
хліборобства чи з иньшого селянського звичайного 
ремесла, годї прожити. 

1660 році' видано Асі оїі зеШешепі, яким до 
решти поневолено, із посїлости лишило ся 1/5 у 
руках Ірляндїв, а решту відобрано для англійських 
панів. 

Яків II, як його наслїдник Вільгельм III допов¬ 
нив 1690 р. сей Асі оїі йеіііешепі (указ) на такий 
лад, у якім підвержено, що великі посїлостй му¬ 
сять признавати ся Англійцям і Ірландцям можна 

бути лише простими вояками і всї урядові посади 
можуть займати лише Англійці (саксонці). 

Не звертаючи уваги, що Ірляндцї католики, 
наложив на них обовязок будувати протестанські 
церквй і всї католицькі школи мусять бути закриті. 

1801 році' повстав злучений парламент 

„Єдиної недїлимої Великої Британії з 
Ірландією44 

(унія, подібна до унії Польщі з Україною, або до 
Єдиної недїлимої Росії з Малоросією). Але треба 
зазначити, що ірландський нарід визначав ся вели¬ 
кою спосібностю, живою фантазією, доброю душею 
і оптимізмом, але через обмежена шкіл, вони ста¬ 
ли темними жебраками і згорбленими меланхолі¬ 
ками, еумовитими, як Українці. 

Мова лишила ся лише на північно-західній 
провінції між простими селянами, а вся інтеліген¬ 
ція почало цвенкати лише по англійському, як 
наша по московськії. 

Суперечки Ірландців до самостійності!, Анґлїй¬ 
цї значно обмежили. 

Всї земнї скарби—мінерали, вугіль, нафту, 
залізо, збіжя і инші природні багатства, щоб 
Ірлярндцям цілком не дати можливости збувати 
своє добро в иньші держави, то закрили їм всї 
пристані' і тим відрізали їх від усього миру, зму¬ 
шуючи їх доставляти сирівці' до Англії. 

Домашні надбана, масло, молоко, сир, вовну, 
льон, шкіри і и. Ірландцям неможливо було збувати, 
бо доступ до чужих держав через закриття гавані 
був неможливим, і тому Англійці' брали до своїх 
рук всьо і звичайно за безцїн, до своїх фабрик. 

Настала тяжка живуха для Ірландців, а щоб 
не загинути голодною смертю, то мусїли емігру¬ 
вати (лишати свій край) на далеку чужину в Аме¬ 
рику, там творили тайні союзи проти Англійців. 

Після Наполеонської війни ті тайні союзи, 
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приступили до своїх обовязків, і розпочав ся ір- 
лярндський рух під проводом О’Коннеля, СоппеН’а. 

Після того руху, Анґлїйцї трохи попустили 
віжки в признанї права їх католицької вірі і дали 
дозвіл їм, що Ірляндцї можуть своє добро збувати 
але в той спосіб, іцо зі всього ірландського виво¬ 
зу котрий мав ‘вартість 6ЗУ2 мілїона фунтів, а з 
того вивіз на 52/У міл. ішов до Англії, а з 11 мі- 
лїонів ескпору за границю, тільки 700,000 фунтів 
йшло просто з Ірландії, а решта 10 мілїонів мусї- 
ло переходити через Анґлїю за границю,—чи по¬ 
дібне дїєть ся з українськім збіжем і сирівцями 
вивоженими з України через Великоросью до 
Балтійського моря. 

7/8 людности було безправними робітниками 
на панських ланах, а живило ся картофлями 
які садила на тій 7в частині' найгіршої землі', та 
мусїло оплачувати великі податки. Голод і еміг¬ 
рація зменшила людність до половини (1870 р. 
було 8,177,000, а 1911—ледво 4,390,000). 

На цьому тайні союзи не застановились, а 
провадили свою діяльність дальше. 1880 році', про¬ 
відники тайного союза винайшли новий спосіб бо¬ 
ротьби проти магнатів, котрі майже всї землі' за¬ 
гарбали у свої руки. 

Вони змогли темну масу на той єдиний путь, 

аграрного руху 
по котрому і вийшли до значно кращої долї. 
Тим путем був Бойкот, (отказали ся всї селяни 
робити на панськім полі'). Селяни зрозуміли зна- 
чінє страйку, бо побачили, що пани працювати 
на полї не здібні і тому під карою смерти ого¬ 
лосили бойкот (хто піде на роботу до пана, то¬ 
му кара смертю, палили його хату, убивали йо¬ 
му скотину). 

Панки нічого не могли вдіяти супроти такого 
мирного, але для їх болючого бою, і тому мусїли 
кидати богом данні широкі лани і тікати на свояси 
за малим відшкодованнєм, бо приходить ся разом 
з маєтком гинути. 

Цї страйки дійсно мали вартість, бо земля 
вернула ся знов до природнього господаря, ірлянд- 
ського селянина, що перше наймав ґрунт від 
англійських панів. 

В 1886 році' англійські ліберали переперли 
ірландський парламент, уставом „Нотне Ки1е“. Се 
дало привід до утворена партії автономістів 
серед Ірландців із буржуазії. 

Проти них виступили унїонїсти під назвою 
Оранжістів, як у нас „Союз Русского народа“, що 
складали ся з самих англійських кольонїстів в 
провінції Ульстер. Між ними заносило ся на війну 
саме перед теперішньою війною, бо автономісти 
дістали з Америки 2000 крісів і сотворили добро- 
вольну міліцію. Анґлїя доставила уніоністам оруже. 

З вибухом війни Анґлїя, щоби зєднати ірланд¬ 
ських добровольців до війни оголосила НошеНиІе 
ВІН, себ то 

закон автономії Ірландії 
але З ДОПИСКОЮ, що він входить в ЖИТТЯ після вій¬ 
ни. Тим дав заманити ся провідник автономістів 
Кейпіоиі (Редмонт) і почав писати горячі стагї про¬ 
ти Німців, завзиваючи земляків добровольчої служ¬ 
би проти варварства німецького, покликав з Бельгії 
епіскопа, який плакав перед Ірландцями, оповідаючи 
видумані історії про переслідуване католиків в 
Бельгії. Але цї статі і спіскопські сльози прига¬ 
дали Ірлянцям той гнет, як Анґлїйцї насильно за¬ 
ставляли їх будувати гіротестацькі церкви, а като¬ 
лицькі їхні' руйнували. В середині' і в південній Ір¬ 
ландії зложило ся за співучасті! американських Ір- 
лянцїв друга партія від слова: „ми самі“ звана 

Сінфейн або Самостійники, 
партія робучпх клас. 

Вони не годили ся на угоду з Англією за не- 
беспечну автономію, а хотять добути самостійність. 
Дня 24 цвітня 1916 р: в понеділок на тайний знак, 
перенесений з уст до уст столиці' Дублїна, схопило 
ся 15.000 люда, вивісили зелену хоругов з жовтою 
написю: „Ірландська република“, захопили гіочто- 
вий уряд, перетяли дроти телеграфічні, обсадили 
головні улицї кількох частей міста серед загаль¬ 
ної радости населеня кількох частей міста. 

Воно захотило приготоване в одній лавцї ору¬ 
же, жінки машерували в уніформах побіч мужів 
і несли їм порошниці'. Після почти захопили су¬ 
довий, унїверзитеський будинок’, два двірцї же- 
лїзничі і будинки часописий і много будівель, де 
всюди обсадили вікна. Задержували залїзничі по¬ 
їзди і викидали англійських урядників-—пішли на 
приступ до замку. Але приступ не удав ся. Захо¬ 
пили найкращу дільницю камениць і стали буду¬ 
вати тут барикади і окопи з автомобілів. Щойно 
у ві второк поспіло англійське військо, через се¬ 
реду і четвер ледво встигло здавити ціле повстан¬ 
ня, коли ранено провідника повстання Реагсе, пре¬ 
зидента „ірлянської републикиа, він оголосив при- 
каз зложити оруже супроти перемоги. 300 людий 
впало но обох сторонах, 700 ранено. Трох провід¬ 
ників, що підписали републіканську відозву а се: 
Реагсе Сіагке і Масйопа^к розстріляно на другий 
день на приказ військового суду. Морального про¬ 
відника 8іг Ко^ег’а СазетепРа, що висів на беріг 
Ірландії, увязнено і виточено йому процес о зра¬ 
ду стану, але каже пословиця: 

чия справа? війтова, хто судить? війт! 
то і він несподїваєть ніякої ласки. Тому він напи¬ 
сав тестамент (заповіт), що його видана тайна дру¬ 
карня в сотнях тисячах примірниках. Там виясняє 
Ірландцям причину сеї війни по правдї, взиває 
усунути злочинців як Кеіітопі, Сагйоп, що на 
шкоду Ірландії замирили з Анґлїєю і унїіо про¬ 
вели за автономію, якої не дасть віроломна Анг¬ 
лія по війні. Далі' каже: Німеччина мусить побі¬ 
дити, бо на світі' є божа справедливість—„Ірлан¬ 
дія здобуде волю, як буде продовжати боротьбу з 
гнобителями без огляду“ 
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на. жертви і терпіння 
Так пише перед смертю великий син відважного 
народу, а ми що? Україну ховаєм глибоко в сер- 
цї, щоб не то поліцейський, але перший ліпший ху- 
лїґан, або просто темний як ніч православний че- 
ловєк не попрікнув нас! А от подивіть, кров про¬ 
лита і відвага марно не пропадає ніколи: 

Сам Аскіт мінїстер англійський иредложив 
автономістам з Редмонтом на чолї утворити. 

національне ірландське правлїннє 
з власним соймом і повною автономією Ірландії 
Малий народ Ірландці', а добув свого з таким су¬ 
ворим ворогом, як Анґлїйцї, що не знають пардо¬ 
ну. А ми, великий 35 мілїоновий народ будем мов¬ 
чати супроти московських і польських панів, що 
забрали нам землі'?!.. 

С. Журба. 

Похорон невольника. 
Спів похоронний сумний, монотонний, 

За душу хватаючий спів, 
Жалібно стогне і хвилями тоне 

В безмежним просторі ланів... 

Там он, на полі, солдати поволі 
Товариша в гробі несуть: 

Пасинок долі скінчив у неволі 
Життя свого скорбную путь... 

Доля щербата занадто багато 
В житті насміхалась над ним: 

В армію взято його, як солдата, 
Він рік був на полі страшним: 

Бурі і грози, жару і морози 
Частенько сірома терпів, 

В трудний дорозі горячії сльози 
Не раз бідолага пролив. 

В горі тяжкому покинув він дома, 
Дружину і діток малих, 

Толе до утоми тужив він сірома: 
Йому вже не бачити їх... 

Він ще па полі ждав кари від долі, 
Та доля судила не так: 

Лиха доволі зазнавши в неволі, 
Тоді лиш умер неборак... 

Вмер на чужині... Ніхто із родини 
За гробом сердяги не йде, 

При домовині квиління дружини 
Не чути і дзвін не гуде... 

Лиш похороний сумний монотонний, 
За душу хватаючий спів, 

Жалібно стогне і хвилями тоне 
В безмежнім просторі ланів. 

К. Згода 

Революцийний рух минулого 
(1904-1906) і революція близь¬ 

кої будучини. 
Схаменїть ся, будьте люде, 
Бо лихо вам буде! 

Шевченко. 

Росийське правительство стоїть зараз на по- 
розї розрішеня двох грізних преспектив недалекої 
будучини. Двох-річна війна яка не дала поки що Ро¬ 
сії нічого крімь страт і поражок, примушує очіку¬ 
вати скорого і цілковитого зншценя московського 
царату з такими певними вислїдами, як визволен¬ 
ня Польщі, України і инших поневолених наро¬ 
дів. Грізним приводом зараз буяє в повітрі Росий- 
ської держави,—повстаня нещасного московського 
народу, що приніс на вівтарь царизму величезні 
жертви і не дістав за се нічого крімь „улибочек" 
і посмішечек вселяких Рабпутіних, Штюрмеров і 
Компанії. 

Можна з певностю надїять ся, що могутній 
гіоток народної революції, на цій раз знесе веї ті 
язви, що болючою раною бюрократичного режіму 
покривають величезне тіло Росії. Царь Микола II 
і його посіпаки добре це знають і очікуючи ско¬ 
рого кінця свому пануваню, як затравлені вовки 
уперто тримають ся давньої политики запугуваня і 
обдурованя народних мас, але час їх упадку не¬ 
далекий. Революцийні розрухи 1904—1906 рр. по¬ 
казали нам, що широкі маси селянсьтва і робіт- 
ницьтва хотяй й володіли незвичайною могутно- 
стю своїх стремлїнг але носили тодї більше хо- 
рактер стихійности, нїж свідомого своїх бажань, 
руху солідарної маси. 

На Україні-, аграрні розрухи, робітничі пов¬ 
станя в Катерйнославщинї і на Черноморії,—вибух 
на панцирнику „Патьомкін Т а в р ич е с ь к и й “,—все се 
проводило ся непланомірно, безсистемно і при 
всьому ентузіазмі учасників кінчило ся майже ні¬ 
чим. Революція була здушена страшеними репре¬ 
сіями уряду, народні маси пішли під проводом ріж- 
них Коновнициних, Поликанових і Савенкових, а 
дійсні народні провідники заповнили Сибірь і 
вязницї, не кажучи уже о тисячах поляглих зі 
славою на полї боротьби!.. 

Так кінчила ся велика революція 1904—1906 
року і місце ії заступила тяжка реакція з ши¬ 
беницями, вязницями і важкою зневірою малодуш¬ 
них. Як не безрезультатно кінчила ся перша ре¬ 
волюція, але вона показала, що нарід має сили і 
бажаня боротьби з старіш ладом, що в ного рядах 
є богато сил, що стремяться до визволення пригні¬ 
чених мас і головне, що нарід не спить!—Стало 
ясним, що без організації і освідомленя широких 
селянських і робітничих верств не можливо бо¬ 
роти ся проти гнилої, але міцної ще своїм з’єдна- 
нєм „ветхозавітної Росії", що підпори престола є 
вже трухлявими і прогнившими, що нарід має си¬ 
лу ідним напором знести їх, але потрібні зЧдна- 
ність, солідарність і розуміння дійсних завдань 
рев люції. 
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Попередню революцію провалило не прави- 
тильство, а темнота і несвідомість народні! Руско- 
Яионська авантюра, що коштовала Росії сотень ти¬ 
сяч жертв, пхнула нарід спробувати свої сили в 
боротьбі з царатом;—сучасна, всесвітна війна на¬ 
править народні маси на дійсну боротьбу за свою 
долю і право. Будуща революція не буде повторе- 
нєм помилок і похибок 1904—6 р.,—нї! 

Наши отцї, брати, жони і сестри, що лишили 
ся дома, які страждають по окопам і знищеним 
війною оселям,—яки повернуть з полону, се не 
буде уже темна, безглузда маса, яка йшла сліпо 
за попами і „народними приятелями" в родї Пу- 
рншкевнчив, Крушеванів і инших...—Дуже богато 
вистрадано, дуже богато пережито, дуже многому 
научила сучасна війна і помилки старих часів не 
бовторять ся знову. Не піде брат стреляти в пов- 
ставшаго брата по розказу пяного поліцая, не 
продасть батько сина за подяку пристава, не про¬ 
клинатиме мати доньку за те, що вона несе моло¬ 
ді сили і житя на користь рідного народу! Як би 
не скінчила ся ся війна,—старого лиха ми вже не 
зобачимо! 

Братя полоненії До Вас, яки цілими днями 
валяють ся, як гнилі колоди на матрацах, до Вас, 
які предпочитають працю физичну—праці над 
своїм освідомленєм і освітою,—звертаю ся я:— 
прокиньте ся\—Пригадайте собі, що ви є дітьми 
вільного колись народу, що ви є громадянами сво¬ 
єї вітчини, що на Вас лежить отповідальность пе¬ 
ред нащадками за долю вашої рідної країни!..— 
Прокиньте ся:—ідіте до школи, де ви зможете 
дістати загальну освіту, ходіть до „Народного 
Дому", де з уст ваших же товаришив, почуєте 
добру пораду на недалеке будуче. Коли принесе 
ся війна нам визволення України, то і там, на 
вільній, відрожденій землї потрібні знаня і свідо¬ 
мість, а нї—то хай ми по повороті до Росії, свої¬ 
ми темнотою і не з’єдностю не перешкоджатиме 
нашим свідомим товаришам, що стануть на оборо¬ 
ну своїх поруганих прав разом з ними,—свідо¬ 
мих своїх національних і соціальних завдань пі¬ 
демо на остатній бій за права людини!.. Прокинь¬ 
мо ся, товариші, що би не повторяти помилок 
1905 р. 

А. Полуботок. 

До жайворонка. 
Годї пташечко маленька, 
Свої співи з неба лить! 
Не вражай мого серденька: 
Воно й так менї болить! 

Я бувало, дуже радо 
Слухав пісеньку твою, 
В ній находив я відраду, 
Поки в рідним жив краю. 

Був я жайворонку милий, 
Тоді вільним як і ти... 
Ах стрілою пролетіли 
Тії роки золоті. 

Нинї я—дитя неволї, 
І томлюсь на чужинї... 
Не для мене звуки волї— 
Твої горнії пісні! 

На невольника цї звуки 
Навівають тихий сум, 
Завдають серденьку муки, 
Будять рій химерних дум... 

Як зачую над собою 
Твій сріблястий голосок, 
Серце просить ся на волю, 
Хоть на день, хоть на часок. 

Твоя пісенька весела 
Нагадає менї вмить, 
Рідні ниви, рідні села, 
Неба рідного блакить... 

Ох, менї їх дуже тяжко 
На чужині*) споминать! 
Перестань же, моя пташко, 
В небі весело співать! 

*) У неволї (варіянт.) 

Як позволить Бог побачить 
Менї знову рідний край, 
От тоді’ менї, співаче, 
Свою пісню заспівай!.. 

А тепер, як твій поллєть ся 
Спів чудовий з висоти, 
То чогось менї здаєть ся, 
Що з мене кепкуєш ти... 

Годї ж, пташечко маленька, 
Свої співи з неба лить! 
Не вражай мого серденка: 
Воно й так менї болить!.. 

К. Згода. 

Гісторичний калєндарь. 
18 мая 1894 року на Ходинковому полї в 

стольному градї Москві відбувало ся велике свято 
нині царствуюіцого Миколи II, яке коштувало Ро¬ 
сії декілька тисяч крівавих жертв. 

Царь Микола ІІ-й вступав на свій прароди- 
тельський, псевдо-Романівський трон і з нагоди 
сїєї „великої" подїї, в Москву йшли і їхали де¬ 
сятки тисяч темного, незрячаго люду, що би по- 
дивйть ся хоть ідним оком на того, хто буде про¬ 
довжувати ганебне пануваня над 180 мілїоновим 
росийським населенєм. Йшли і їхали зі всіх за¬ 
кутий росийської держави, з надією не тільки що 
побачити царя, але й погуляти на його святах, бо 

то ж є „батько, богопомазаник"... І нї хто не ду¬ 
мав, що весїлє „царя-батюшки" куштовати ме ти¬ 
сячі! жизней звичайних смертних і сльоз всьої 
„необнятної Росії", а так стало ся. 

Ходинково поле се був привід всього того 
безладя, тих рік людсьйої крові, що течуть і досї 
під „милостивою" кормигою Миколи 11-го;—кровью 
освятив він свій трон при вступленї на його, кро- 
вю обагряєть ся сей трон і по нинї і майбуть ру¬ 
хне незабаром під напливом крови і сльоз не по¬ 
винних, темних людей!.. 

В сьому, 1916 році' сповнила ся двайцять 
друга річниця з того часу і ми хочемо в коротцї 
пригадати читачам о сьому незвичайному, краєва- 
вому святї. Ось що каже історія о „високоторже- 
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ственном днї вступленя на престол і св. короно¬ 
вана Миколи Александровича ІІ-го“:—3 нагоди 
царських свят, правительство урядило безплатні 
народні забавки на Ходинцї,—в загородньої місце¬ 
вості! Москви. Ще тодї, суспільні веретвн і члени 
мійської самоуправи указували Минїстру Двора X., 
що вибрана адміністрацією місцевість не є здат¬ 
но ю для великого народу, бо уявляє з себе бугристу 
рівнину з богатьома ямами і вибоями, але ані Ми- 
нїстр Двора, ані Московський Генерал-Губернатор 
не звернули на се не якої уваги і як на сміх, за¬ 
гатили всю площу якимись загорожами і клітками 
так, що дістати ся до головних павільонів, де йш¬ 
ли вистави і роздавали ся вселяки гостинці і по¬ 
дарунки було майже неможливим для більшого 
гурту людей. 

У достопамьятний день, Ходинське поле за- 
волнили сотки тисяч народу і поліцаїв, яким куш¬ 
тувало чимало праці стримати на місці цей живий 
лоток. Гуляння мусили распочати ся по приїзді до 
спеціального павільону царської фамилїї і нарід з 
нетерплячкою чекав сього, аж ось рознесла ся 
чутка що царський поїзд наблнжаєть ся;—зазво- 
нили дзвони, заграли орхестри, десятки тисяч лю¬ 
ду ринули ся по узеньким клітям, що збудовали 

Наша мати. 
Україно, Україно, 
Нашая ти мати! 
Доки буде синів твоїх 
Ворог розпинати? 

Ти лежиш, нещасна мати, 
Ворогом побита; 
Зо всіх сторон обірвана, 
Нічим не прикрита! 

Тільки кров із ран твоїх 
Всю тебе збагрила, 
Сама себе пеленою 
Червоною вкрила! 

И а ш і 
Садок вишневий коло хати 
Хрущі над вишнями гудуть. 

(Шевченко). 

Обрізуваня гиляк. 

Із зіставших ся в садку дерев треба гарно про¬ 
рідить корону, вирізавши всі непотрібні віти, а се 
робить ся так: спочатку вирізають всі сухі гиляки, 
потім обтинають занадто довгі і густі ги¬ 
ляки, т. напр.: трапляєть ся бачити 2—3 сплутані 
гилячки, котрі труть їдна об другу, обтирають ко¬ 
ру їдна другі і дерево боліє. Тодї одну, а як тре¬ 
ба, то обидві відрізають. 

минїстри і... стало ся:—майже 10,000 люду, пере¬ 
важно дітей і жінок лишили ся мертвими і ра¬ 
неними на площі! Здушені з ідної сторони масою 
народа, а з другої дбанєм усердних поліцаїв, 
що не давали товпі вирвать ся на просторійше 
місце. 

Як виявило ся, тревога була викликана брех¬ 
ливою чуткою, що їде царь, а пустили ії сами 
полицаї, що напирали з кіньми на людей і крича¬ 
ли своє звичайне: „осади назад!..“—Що проісхо- 
дило тодї на Ходинцї—описать неможливо:—люди 
тисли ся, трупи виринали на зверх людських го- 
лов і по сьому живому морю пліши до міста... 

Скілько драм і трагічних випадків було тодї, 
се можно описати хиба в спеціальному літератур¬ 
ному труді, а не в короткій замітці. 

Тодішні газети писали, що царь, дізнавши ся 
про се, так разчуствував ся, що зараз же „но- 
жертвовав“ цілих 10,000 корд, з дворцовпх сум на 
допомогу пострадавшим. 

Так відбуло ся свято коронована царя Ми¬ 
коли ІІ-го. 

А. Полуботок 

У країно, У країно, 
Замучена мати, 
За що ж ворог дїтей твоїх 
Вигнав голих з хати? 

Все побив і попалив— 
Остали руїни— 
Не пізнала б ти тепер 
Своєї країни! 

Мати наша, Мати наша, 
Мила Україно, 
Заіцо тебе розіпняли 
Петро й Катерина?! 

Вецляр 4 Квітня 1916 р. Шипуков. 

с а д к и. 
Обтинають також гиляки, що хилять дерево 

в ідей бік, від чого воно стає кривобоким, а також 
і ті, що дуже звисають і мішають оброблювать 
землю, особливо у дерев, що ростуть понад дорога¬ 
ми. Всі гиляки, які дуже розрослись в бік і плу¬ 
тають ся з гиляками сусідніх дерев, або затіняють 
сонце, через що воно не прогляне в середину ко¬ 
рони, відрізують. Під кінець треба ще обтяти і 
вовки, але їх треба обтинать бережно, щоб цим не 
пошкодити дереву. Коли вовки виросли під тим 
місцем, де порізана, або обдерта кора, то їх треба 
зовсім одрізать. А коли вони поросли десь там, де 
гилячок нема і місце пустує, або біля відломаної 
гиляки, чи після того, як недавно підгноєно землю 
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в садку, то всїх вовчків не обрізуємо, а скілька 
зіставляєм, обтявши їм трохи вершки, щоб з них 
зробились молоді плодові гиляки. Голяки відрізу¬ 
вати біля самого пня, трохи на чскісь, щоб зробити 
як можна меншу рану. Рани виглажують ся 
остріш ножем і замазують ся масляною краскою, 
щоб в середину не заходила вода. Краще буде, ко¬ 
ли їдна особа взлїзе на дерево, а друга стане у 
віддалї дерева буде вказувати, які гилякп відрі¬ 
зувати. Обрізку сю треба робити рано весною, 
коли морози вже спадають, а дерево ще не рос- 
пускаєть ся; сухіж гиляки можна обрізать ще і в 
осени і зимою і навіть літом. Коли на цілому де¬ 
реву почнуть сохнуть гиляки, і таке дерево стане 
вигонятп багато вовків, то се признака, що земля 
дуже бідна і дерево не має з чого тягти собі їжу, 
потрібну для життя. Щоб помочи сьому дереву і 
врятувати ного від смерти, треба йому підрізати з 
до половини, або і більше гиляки, придержуючись 
форми корони, ся робота зветь ся відмоложенем 
корони. 

Відположене корони. 

робить ся у таких дерев 1) які через обильне нло- 
доношеня дуже втратила силу, 2) у яких гиляки 
дуже ушкоджені раком і 3) коли у дерев всихають 
вершки. У відмоложених дерев виростають моло¬ 
денькі гилячки, з яких зіставляють тілько потріб¬ 
ні, а зайві вкорочують ся, або і зовсім одрізують 
ся. Пень старого дерева треба обшкрябать твердою 
щіткою, або шкрабачкою, бо він обростає мохом 
і грубою порепаною корою. Сї щелини дають гар¬ 
ний захист всіляким комахам, котрі весною розла- 
зять ся по дереву і об’їдають листки, цвітки, та 
завязки овочів. Се краще робити після дощу в 
вохку погоду, коли мох обмокне і його добре об¬ 
чищати. 

Обчищати дерева 

треба на якусь ряднину, щоб потім можна його 
спалити. Найкраще обчищувати кору пізно в 
осени і після обчищеня пень треба побілити вапном, 
щоб той мох, та лишаї на далі* не заводились на 
дереві, а також щоб винищити осталі в щілинах 
комахи. Коли немає вапна, то можна обмазувати і 
білою глиною. Як до вапна, так і до глини можна 
додавати коровячого кізяка, або патоки, але без 
сього можна обійтись. Ліпше буде, коли дерево 
все побризкати рано весною, або в осени вапном, 
або глиною. Біленем забезпечуєм кору від тріска¬ 
на; біла краска вапна одвертає лучі сонця і дере¬ 
во пізнїйще розвиваєть ся і зацвітає вже тодї, 
коли минуть приморозки. 

Рани у дереві. 

Дерево має багато ран, які йому спричинили 
люде, всілякі зьвірята, або мороз і вітер та инші 
недуги. Найчастїйще дерева хворіють від морозу, 
котрий шкодить не тільки цьвітам, але і самому 
дереву. Частїще се трапляєть ся весною: днем від 
сонця кора нагріваєть ся, а в ночі, як притисне 
мороз, вона зразу остигає, через що і відмерзне з 
соняшного боку. Весною приморожене місце вже 

не оживає, а чорніє і в сім місцї робить ся рана. Всї 
рани, чимби вони не спричинені були, треба як 
найскорше заосмотрити, бо свіжі рани найскор- 
ше гоять ся. Зранене місце треба обрізати аж до 
здорової части дерево, замостити глиною, змішан- 
ною на половину з коровячим кізяком, і обвязать 
ганчіркою; маленькі рани можна замазувати не 
глиною, а садовою мастю і ганчіркою не обвязу- 
вати. 

Коли в дереві є дупло, то їх треба добре по¬ 
вичищати в середині* від гнил, дїру забить дріб¬ 
ненькими кусочками цегли та песку, а зверху за¬ 
цементувати, щоб туди не проходила вода. Тільки 
треба берегтись, щоб не зацементувать живу 
частину дерева. Коли на дереві опечена тілько 
кора, а деревина зісталась ціла, то се місце заго¬ 
їть можна бороздуванєм кори. 

Бороздуванє кори 

робить ся так: остріш садовим ножем проводять 
скілька смужок вздовж стовбура через опечене міс¬ 
це, стромляючи нїж аж до деревини,—тодї соки 
дерева підходитимуть до сих порізів і се місце 
заросте молодою корою. 

Так само гоють рани, коли вони довго не за¬ 
тягають ся. Се робить ся і з цїлим деревом, *кора 
не разростаєть ся рівномірно з деревиною: дерево 
місцями—тонке, а місцями (де кора розростаєть ся) 
грубше і кора від напору соків тріскає. 

Бороздуванє робить ся на весні* (в маю міся¬ 
ці'), коли вже соки рушили по дереву, тілько при 
сїй роботі* не треба затинати за глубоко, аби не 
нарушитн самої деревини. Натипатн кору можна 
не лише на пнї, але і на довгих гиляках. У вісто¬ 
вих дерев бороздуванє кори треба обходити, бо 
воно визиває велику стеку ґлею, але коли у цих 
гіород від морозу, чи від инших причин репаєть 
ся кора і витікає ґлей, то такі дерева можна і 
навіть треба бороздувать. Часто трапляєть ся, що 
якісь дерево, або зовсім не було цеплена, то не¬ 
підхожим до підсоня (климату), або до инших об¬ 
ставин, сортом. Звичайно, що об сім можно пере¬ 
конатись тілько тодї, коли дерево зачне вже ро¬ 
дити. Такі дерева можна перещепити бажаним 
сортом. 

їіерещішіюванє 

робить ся весною в квітні, або з початку мая і 
ліпше під кору; для сього обрізають їм з до по¬ 
ловини, або й більше гиляки і приіціпляють ба¬ 
жаним сортом. В тоненькі гилячки вставляють по 
їдному, а в грубші по 2—3 і т. д. черенки, а по¬ 
тім лишнї можна повідрізувати, зіставивши тілько 
їден прутик. Кожде прещегілене місце треба об’я- 
зати мочалкою, або рафією і обмазати садовою 
мастью, а щей до того привязать палочку до 
кождого прививки, щоб птиці* не сїдали на при- 
вивки і і не зломали її. 

Можна ще так робить: в кінці* літа, або рано 
весною пообрізувати так, як раніш я казав гиляки 
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і так оставить; такі обрізані гиляки пускають 
молоді жевцї, на яких слідуючую весною прищеп¬ 
люють в приклад, се дуже добрий спосіб. 

Прорідивши, як уже розсказано, сад, треба 
його ще з осени переорати плугом, а як плугом 
не можна, то перекопати лопатою і так зіставити 
до весни. Весною всі грудки розбивати, заскороди¬ 
ти і круглий рік піддержувати чорний пар. Коли 
сад ше не зійшов ся вітями до купи, то між де¬ 
ревами можна садить городні рослини, або овочеві 
корчі, (крижовник, смородину, землянину, суницю 
і пр.)—малину же не треба садить, бо вона 
своїм коріням загорює землю і витягає багацько 
поживи з землі'. 

Біднова землї навозом. 

Якаб добра земля не була, а всеж через спіль¬ 
но років вона зачинає тратити силу, бо з кож- 
днм роком рослини все беруть, та беруть поживу 
з землї, а прибувать сьвіжої не відкіль, раз земля 
не піддобрююєть ся. Отже, щоб віддати її се, що з 
неї витягнуло дерево на зріст і на урожай овочів, 
треба землю ніддобрювати, бо тільки тодї можна 
мати добрий та регулярний урожай. Се особисто 
відносить ся до відмоложених дерев, якім потріб¬ 
но дуже богато їжі. Треба знати, що чим гірша 
земля, тим її треба краще ніддобрювати. Найліпше 
ніддобрювати сад навозом (перегорілим)—се робить 
ся так: кругом дерева копають рів у арш. 172, а 
то більше ширини і 7а—1 арш. глибини, відсту¬ 
пивши від стовбура трохи далі', як кінчають ся 
кінцї гилячок. Сю землю змішують гарно з пере- 
прівшім навозом, або компостною землею і заси¬ 
пають нею сей рівчак. Замість сього кругом дере¬ 
ва і на такомуж віддаленю від стовбура пробивають 
кілком дїри, в які наливають рідкого гною. Після 
сього ямки сї засипають землею, але ліпше буде, 
коли їх чим небудь заткнути, а як прийдеть ся 
ще колись небудь піддливать навозу, то дїри бу¬ 
дуть готові. Коли сад густий і дерева зійшлись 
вітями до купи, то гііддобрують всю землю підряд 
як ниву, тоб то роскидають навоз по землї і при¬ 
копують його. Чорнозем можна гноїть їден раз в 
пять років, но так щоб припало й по пуду навозу 
на кв. саж., иньші землї можна піддобрювати ча- 
стїйще. Піддобрювати рідким навозом треба в лїтї 
до серпня, се помогає дереву до виданя кращих 
овочів і завязувать почек на слідуючій рік. Инколи 
приходить ся додати до землї і вапна, особливо до 
кісткових дерев; вапно причиняєть ся скорійшого 
растворюваню корму в землї і розкращує її*. Ванно 
вносить ся з осени, на кв. саж. фун. з пять. Окрім 
піддобрюваня треба ще і поливати дерево, особено 
в засуху. Поливать відразу добре, щоб вода прой¬ 
шла аж до коріня. 

Л. Ч. 

Дарунок. 
Немаю я в світі* нікого, нічого, 
Лиш доля лихая та зла, 
Нема ні* подвіря, нї хати, нічого, 
Є свита—і та чужа! 

Немаю нї* (батька, нї мами, нї брата, 
Злиднена я є сиротина; 
Єдина лиш дума і доля проклята, 
Се вся моя в світі* родина! 

Нї брешу, є в мене дарунок від батька, 
Ного називають? ярмо— 
По смерти мені* завіїцав його батько, 
А батьковії цар милосерний Петро. 

Вецляр 15 Мая 1916 р. Шнпуков. 

Із таборового життя. 
Форми організацій міняють ся з поступом 

громадського життя. Сей натуральний закон від- 
биваєть ся і на організаціях нашого табору. На 
послїдних засіданнях Генеральної Ради виявилось 
що богато бажань є в користь того, щоб пере- 
строїть де які наші організації і створить новії, а 
також більш усталить ті організації і поширить 
їх діяльність. 

Генеральна Рада, як центральна організація 
табору, перетяжена ділами другорядного, побічно¬ 
го значіня або справами, котрі вимагають створен¬ 
ня для них осібних організацій. Тому ухвалено 
зробить потрібні реформи, для точного обговорен¬ 
ня котрих вибрано комісію із членів Генеральної 
Ради. 

Де які із иньішіх таборових організацій також 
перестроюють ся. Так ІІресоеа Секція поширяєть- 
ся в свойому складі* доповненнєм до редакційного 
комітету представникам і від всіх таборових орга¬ 
нізацій, так званими референтами, для тієї цїли, 
щоб преса була ділом з* наукою для всіх громадян 
і організацій. 

Соціяльна Секція усталилась із загальної* ор¬ 
ганізації в організацію одноцїльну по напрямку 
переконань складаючих ії членів. Члени секції— 
вибрали новий центральний комітет і поділились 
по губерніям з губернськими комітетами в голові. 

Т-во Кооперативної Чайної ограничило своїх 
покупців і продає нинї тільки для гіайщиків, від 
чого оборот не вменьшив ся, а порядок, в чайнї 
став гарний. Запись пайщиків приймаєть ся. 

Гімнастичне Т-во „Сїч“ поки замітно не 
збільшуєть ся членами, бо ще богато не розуміють 
завдань сієї організації і перекручують балачки 
про неї на щось страшне. З дальшим певним оз- 
накомленнєм з завданнями організації „Сїч“ буде 
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зростать і прихильність до неї. 

Блокові організації, як і загальна національна 
організація також реформують ся з того боку, 
що більш обєднюють ся, вибираючи свій централь¬ 
ний національний комітет. Сей комітет перейме 
приближно ті функції, що несла Рада старших 
бльоків і буде провадити загальні, таборові зібра¬ 
на національних організацій. 

Виклади на Висших Курсах ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка і на Унїверзнтетї переносять ся на тї годи¬ 
ни дня, які вільні від занятій в народній школї, 
бо до сього часу, ті і другі заняття відбувались 
одночасно, що відтягало від школи учнів. 

Народна школа побільшуеть ся учительськи¬ 
ми силами і поширяеть ся в програмі добавленнєм 
нових предметів і нової 4 кляси, так що від нинї 
маєм 4-х класову народну школу. Заняття відбу¬ 
вають ся від 8 до 10 год. рано. Загшсь в усї кла¬ 
си школи приймаєть ся кождий день головно від 
10 до 11 год. рано в школї, в учительській кім¬ 
наті'. 

Дня 23 мая було урочисте посвячена школи 
таборовим пан Отцем при звуках музики з промо¬ 
вами вольних і полонених учителів. 

Ще назріло створення іниціативної організа¬ 
ції Генеральші Старшини. Ся організація скла- 
даєть ся із членів Просьвітного Видїлу і голів 
всіх таборових організацій в згодї і по ствержен- 
ню Генеральної Ради. Генеральна старшина бере 
участь в засіданнях Генеральної Ради і на табор. 
вічах, яко виконавча інституція, але не має рі¬ 
шаючого голоса, а тільки дорадчий. 

На вічах більш часу уділено на освідомляю- 
чі бесіди, як з боку провідників таборових орга¬ 
нізацій, так і з боку всіх учасників віча без роз¬ 
бору напрямків в поглядах. 

Приємно одмітить, що на вічу, 14-го сего мая 
знов розвелась діскусия, як продовження діскусій 
з того віча, що відбулось з товаришами Фрайштад- 
цями. Знов порушили пекучі питання про націо¬ 
нальні і соціальні завдання нашої української 
справи. Цікаво було вислухать нового промовця з 
боку тих кругів, що найбільш критично відноси¬ 
лись до напрямку нашої просвітної працї. Після 
довгої одної і другої промови товариша, удалось 
дійти до висновку всього сказаного. 

Вилилась та приближно думка, що не напря¬ 
мок нашої діяльності! винен тому, що широкі маси 
наших товаришів по неволї з недовірєм на нас ди¬ 
вились і ще дивлять ся, а винне найбільш наше 
росийське вихованнє та національна несвідомість. 

Взагалі' головний чинник недовіра і був і є, 
як се давно видно, несвідомість і тому така вели¬ 
ка почуваєть ся потреба в тій агітації, щоб вияс¬ 
нювать товаришам необхідність перемогти страхітя 
та ходить на віча, на засідання Генеральної Ради, 
слухать виклади на курсах і унїверзитетї, брать 
участь в народній школї і організаціях. Тодї мож¬ 
на буде пізнать, кому ми служим, за кого стоїм 
та до чого прямуєм. П. Горобець. 

Від Т-ва ім, М. Лисенка. 
От уже осьмий місяць, як наш гурток співа¬ 

ків і музикантів, а пізнїйше і артистів, проявляє 
своє істнування в сьому таборі. Його діяльність 
ранніше не так була замітна, але, по волї його 
розвою і скріпління, він поширив ся так, що в 
теперішній час, як ми його бачимо—можна ска¬ 
зать, що цей невеличкий гурток сотворений малень¬ 
кими силами людий, пізнїйше назвали його, „То¬ 
вариством імени М. Лисенка**, став в таборі звер¬ 
тать на себе увагу своєю працею. 

На доказ подаєм спровоздане з діяльності! 
артистичного гуртка за час від 8 грудня 1915 
року до 21 мая 1916 року. 

За цей час на сценї театру полонених Укра¬ 
їнців табору у Вецлярі пройшло під режісерією 
М. Карого: 

8 грудня (н. с.) 1915 р. „По ревізій* етюд в 1 дїї, 
М. Кропивннцького. 

14 січня „Кум мірошник, або сатана в бочці'**., 
ЗО січня „Назар Стодоля** в 3 д., Т. Шевченка. 
12 лютня „Лихо не кождому лихо, иньшому і талан** 

трагі-ком. водев. в 1 д., М. Кропивннцького. 
20 лютня „Вокально-Музичний вечер**. 
27 лютня „Невольник** драматичний малюнки в 5 

‘одмінах, М. Кропивннцького, переробл. 
з поеми Т. Г. Шевченка. 

12 марця „Назар Стодоля** в друге. 
19 марця 1-й Ювілейний Концерт Т. Г. Шевченка. 
22 марця 2-й Ювілейний Концерт Т. Г. Шевченка. 
2 цвітня „Сто тисяч** трагі-комедія в 4 діях, 

1. Тобілевича. 
11 цвітня „Вечір сміху й забави**. 
24 цвітня „Бондарівна** драма в 4 діях 5 одмінах, 

І. Тобілевича (Карпенко-Карого). 
6 мая „Сто тисяч** вдруге. 
14 мая „Вечір сміху і забави**. 
21 мая 1. „Чи вдуріла** фарс в 1 дії, Івана Франка 

2 „Помирились** комедія в 1 дії, М. Кро- 
пивницького. 

Але в тім його велике несчастє, що на його 
більшість людей дивлять ся якось зверху, і то 
тодї тільки, як їм приходить ся бачити в часі 
вистав його на сцені (в Народнім домі). Ближче до 
його придивить ся, хоч трошки зацікавить ся його 
життєм, то в людях тії цікавості! мало замітно. І 
чого воно так? А, як приглянеш ся ближче до 
своїх людей, то не треба бути дуже цікавим, щоб 
не замітить великі в їх почуття, як до співів, му¬ 
зики і т. и. Хто’ж найбільш, як не ми, Українці' 
маємо найгарнїйшх пісень, в котрі не один чужи¬ 
нець з великою охотою і чувством заслухаєть ся?! 
А музика? Кого’ж більш побачиш скрізь по світї 
во всіляких орхестрах, як не українця?! 

З цього виходить, що зачувши наш чоловік 
свою музику або піснї, зразу пішов би на зустріч, 
повинуючись своєму почуттю, маючи хоч маленьке 
знаннє і здібність, старав ся б і собі приняти хоч 
маленьку участь в його розвою. 
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Алеж ми бачимо противно, люди, якось до 
цього відносять ся ворожо з великим сумнівом, і 
бачать в цьому дїлї якийсь негарний замір. З по¬ 
чатку, дійсно люди якось дуже боялись, хоч про 
всіх сказать цього і не можна, а все таки велика 
частина людей не хотіла навіть і слухати тепер 
же, як бачимо—багацько людей переконались і 
дивлять ся на все те, як на найкращу штуку, а 
головним чином, як на просвітну працю. 

А як нам, будучим тут одірваним од свого 
рідного краю, при таких незвгодах, деж найти, як 
не в музиці, і співах, і инших таких іскуствах хоч 
на одну хвилину спокій для душі?! 

Або хиба найдеть ся хоч один свідомий чоло- 
ловік, щоб сказав взагалі, що небудь противне 
про наші українські драматичні вистави? Ні, весь 
світ знає про українські пісні, вони зацікавлять 
кожного чоловіка. 

Наша минувшина, котра так гарно улажена в 
українськіх п’єсах, дає нам змогу бачить і пізнать 
своє поколінне свій корінь—хто ми й із якого ро¬ 
ду походимо. А пісні і музика, хібаж не застав¬ 
лять кожного із нас задумать ся над тим, від чого 
воца повстала, і чого вона сумна, а не весела?! 
І тут, як заглянуть глибше, то також бачимо своїх 
предків і ціле їхнє життє. А хіба це не цікаво? 
А, як то приємно кожному із нас знати не тільки 
те, що ми тепер бачимо і переживаємо, а й те, що 
й колись було, бо хто не знає історії свого наро¬ 
ду, той чоловік і сам себе не знає, та не знає, як 
добувати будуче життя для свого народу. 

Хто почуває себе чоловіком культурним 1 
має хоч маленьку охоту до сего мистецва, хай 
не зостановлюєть ся над всілякими . сумнівами, а 
в силу любови до іскуства, несе свою поміч, як то: 
чи то він співак, музикант або артист. Тепер ма¬ 
ємо духові інструменти, а людей в нашім Товари¬ 
стві зовсім мало, співаки і артисти також шукають 
людей. Не покидаємо надії, що в цьому дїлї яке, 
по всьому світі так сильно процвітає, як найбіль¬ 
ше людей прийме участь для його поширення. 

Товариство імени 
М. Лисенка. 

Кустарство. 
Дякуючи гарному розвою Кустарного гуртка, 

Німецький уряд дав під кустарню два великих ба¬ 
рака, в яких тепер і розмістились поодинокі відді¬ 
ли кустарів. 

Кождий відділ має окрему кімнату, в якій і 
виробляє свої штуки і знакомить других з своїми 
виробами. 

До сего часу в кустарних бараках є слідую¬ 
чі виділи: 

різьбарство, 
столярство, 
вироби музичних струментів, 

токарство по дереву, 
виплітання з соломи шкатулок і кор- 
виплетання з ниток, [зинок, 
плетіння з лози, 
випилюваннє лобзіком, 
вишиваннє на полотні, 
переплетство, 
слїсарство, 
гончарство і 
малюваннє картин. 

В кустарному барацї містить ся школа рисува¬ 
ння, яка вже має окрім ЗО учнів—15 учнів, котрі 
переходять на масляні краски і живу натуру. Вся¬ 
кому даєть ся змога працювати в Кустарному То¬ 
варистві, хто тільки до чого здібний і всякому з 
своїх виробів є гарний заробіток. 

Кустарне Т-во має лавку своїх виробів за во¬ 
ротами табору, а також в місті, де продажа йде 
що дня. 

Хто бажає працювати по своїй спецїяльно- 
сти, тих Т-во просить зголошувать ся що дня від 
8 год. рано до 7г6 вечера. 

За поясненнями звертайтесь в кустарню до 
тов-ша С. М. Р. 

Не курси рисування можна записуватись що 
пятницї від 10 год. рано до х/г11 в учні кустарів, 
а то і що дня в ці години можна записуватись. 

Дуже потрібні в кустарну бараку, як можно, 
більш гончарів і вишивальїциків. Приходьте, Това¬ 
риші, та зголошуйтесь або пишіть, як хто є на ро¬ 
бітничій команді. Кустарні бараки і рисовальна 
школа є по улицї Мольткого за 4 бат., між 9 і 10 
блок., за дротом. 

Г. К. С. М. Р-ло. 

Дві верби. 
При дорозі дві верби 
Вістами силилися, 
Як дві сестри 
Вони обнялися. 

Віти до долу 
Вони опустили, 
Вершечки до купи 
Ніжненько схилили. 

Стоять верби при дорозі 
Вітами гойдають, 
Мов бавлять ся сестрички 
І думи гадають. 

Ідуть люди дорогою, 
Під верби заходять, 
Одпочинуть в холодочку 
І далі проходять. 
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Всіх приймають верби-сестри: 
Людей і скотину 
І ховають в холодочку, 
Як мати дитину. 

Пече сонце без жалости, 
Вітер повіває 
І курява на листячко, 
На вербі сїдає 

Прийде ніч і росою 
Листячко обмиєть ся; 
А настане день то й знову 
Курявою вкриєть ся. 

Гуляйбіда. 

Події в світї. 
Гарненький голосок, а чортова думка. 

Анґлїя, як звісно, хоче усе добути чужими силами, 
а до того дійти, щоби в Европі всї держави ослаб¬ 
ли, а вона стала панїєю над світом. З ротовим вій¬ 
ськом у Франциї скрута тепер, то домотають ся від 
Анґлїї вугля і війська, та не те підняла з Англії 
буря: Ми—говорять пани з Анґлїї—мусим заосмо- 
рювати Італїю, Росію, Бельгію, Сербію, а небавом 
прийде на таке, що нам самим не стане. Все жа- 
даєть ся від Анґлїї: кораблї, вугля, вибухових ма¬ 
терій, сталї, вагонів, машин, маса, хлїба грошей— 
а далї тепер ще і війська! Те вже трохи за бага¬ 
то на одного! 

І сам не гам і людям не дам! 

Каже Анґлїя всїм нейтральніш державам і конфі¬ 
скує на кораблях, що попаде. Б Ромунїї підкупила 
за 15 мілїонів франків всїх мельників, аби запере- 
стали збіже молоти, щоби мука не дістала ся до 
осереднїх держав, аж мусїло саме правительство 
переймити управу тих млинів, щоби люди і війсь¬ 
ко ромунське не остало без хлїба. А Ішпанїю під¬ 
мовляє захопити німецькі кораблї та увійти у вій¬ 
ну проти Німеччини і за се не хоче відступити 
Ґібральтару, тільки Танґер. 

На тобі небоже, що мені негоже! 

А сей Танґер вольне місто, обеспечене Францу¬ 
зами і Німцями. Швецію на війну підмовляє, аби 
Росія мала вільний доступ на море із заходу: 
забрала ся з гіерзького заливу—та король не схо¬ 
тів! Підмовляє агентів разом з Росією, аби короля 
зі світа згладили анархісти. Але сей заговір ви¬ 
крито і не вдала ся справа. А Японія, як 

Ворона маленька, а рот великий 

має, наставила ся на Китай і між нею, а Китаєм 
повстало велике найруженнє так, що всякі надії на 
поміч Японії в Европі мусять розвіяти ся. Так са¬ 
мо сполучені держави Америки грозили війною 

Німеччині’, а з Мехіком собі ради не дадуть, сто¬ 
ять перед війною в Мехіку, що сміло стає проти 
великої напасти, гадаючи собі: 

Відвага мед пє, а\ кайдани тре. 

Не таке в Італії, там біда велика. Хотіла Італія 
святкувати річницю своєї війни з Австрією, та вся 
кровю обкипіла. Австрія наступає сильно, увійш¬ 
ла 8 верстов в Італїю вздовж границі', полонила 
25,000 жовнірів і 500 офіцерів, забрала 188 армат. 
Біда тай горе, замість гучного ювілею, прийдеть ся 
сказати: 

спускайся з гори тихійше вниз, щоби хто 
голови вгриз. 

А в Ірландії повстання самостійників здавлено, 
1815 осіб ранено, з’яких 304 вже умерло, двох на¬ 
чальників повстання розстріляли. Але прозорі Ан¬ 
глійці' поставили до парламенту, щоби дальші об- 
жаловання перепинити. Асквіт прибував сам до Ір¬ 
ландії і увійшов в переговори з уніоністами, або. 
автономістами і вони мають зложити національне 
ірландське правительство автономічне, бо пізнала 
Анґлїя, що Ірландія 

мала пташка та гострі кігті має! 
То і Україні' наука, що печені голуби не летять до 
губи, а треба сміло домагать ся свого права. За 
дурно ніхто Малороссам не дасть землі' нї школи 
—як будеш мовчати Малороссом, то все буде тебе 
в спину бити раз у раз дядько Великоросе, але 
скажім собі раз: 

не боїть ся мокрий дощу, а голий розбою 
і підіймім ся за своє право на своїй землі, яку за¬ 
городили польські і московські пани з чужими ка¬ 
піталістами на шкоду усій Україні. А Росія гото¬ 
вить ся до весняної офензиви, цар, Миколай Ми- 
колаєвич і французький генерал по виїхали до 
Тернополя, але з Швеції приходять вісти від тер¬ 
нопільських Галичан, що місто Тернопіль сваку- 
вали з цивільної людности—видно там знов нід- 
маєть ся крівавий танець. Але Росія добрих гра¬ 
чів не має, а знаєте 

Які грачі, такі й танцї! 
От взяли під суд одного з них міністра Су- 

хомлїнова і засадили в Петропавловську кріпость, 
але злагодили йому тюрму, урядили по панськи 
його кімнати; а другого головного команданта ар- 
телєрії Кузьміна Караваєва хоч і брали під суд, 
але за „недостачею доказів^ увільнив його цар і 
готовить для його високе місце за пролите на дур¬ 
но море крови з народу, бо 

мужича правда болюча, а панська на всї 
боки гнуча. 

Великих злодіїв увільняють, а 5 соц.-демокр. 
послів гг. Петровського, Бадаєва, Муранова, Сар- 
найгова, Шагова убрали в арестанські убрання і 
заслали на примусові робори, до віку. В Петер¬ 
бурзі і Москві арештували много робітників і сту¬ 
дентів і заповнили ними тюрми, бо вони готують 
революцію за дурно проливу народну кров. А тим 
часом в управі Росії 
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Кожда ручка собі горне 
Велика княжна Мінїца з Чорногорії, що вий¬ 

шла за вел. Князя Петра Николаєвича захопила 
увесь вплив на дворі. Вона впровадила Разпутина 
до царя. Тепер його убили—стало на його місце 
З нових кандидатів, що їх будуть любити царські 
дами: єн. ГІітірім, один молодий чорногорський 
монах один чорноокий Кавказець. Княжна має 
вплив на самого царя через одну даму Виробору, 
що посередничить цареви розмовляти ся з духами 
того світу. Вони всї кермують тепер Росією, вони 
впровадили хабарництво і підкупство до всіх ста¬ 
новищ, так що без хабаря на високій чин ніхто і 
не пхається. 

Де гріх, там і покута буде: 
Дар повірив в свою заповіджену духами мі¬ 

сію і має візії, що він має післанництво боже. За 
його і боять ся та думають його струпути' з пре- 
стола. Николай Николаєвич не хоче вставати, як 
пють чарку на честь царя официри, і сам думає 
оголосити ся царем. Пани з двора хочуть царицю 
підмовити, аби вона стала другою Катериною, себ¬ 
то убити царя, иньші знов хочуть зсадити увесь 
дім Романових і пастановити царем одного з „боя- 
рівЄ—а середні верстви мріють про республику. 
Так 

що хатка то иньша гадка. 
але се певне, що в Росії не йде до ладу, а до 
безладдя. А тепер про зшр заворили побіч папи 
ішпанський король Альфонс і Уільзон зі сполу¬ 
чених Держав. Треба, кажуть, довести до завіше¬ 
на оружа, а тодї вже годї буде вертати до проли- 
ву крови і лекше зложити згоду. Що війна має 
скінчити ся сего року, такою погляду є одеські 
купцї, що замовили у французьких фабриках 
прібки товарів до трох місяців, бо зараз після 
війни будуть їх потрібувати для повернувших лю- 
дий. Значить сподівають ся кінця війни за три 
місяці'. Але 
се ще вилами писано, а граблями скороджено 

на водї: У Франції завязав ся гурт міністрів і ге¬ 
нералів, що не хоче приступити до ніяких пере¬ 
говорів, хоч до сього схиляють ся иньші держа¬ 
ви. Уільзон заявив, що сам прийшов час до заві¬ 
шена оружя, в Анґлїї завязав ся комітет, що зби¬ 
рає підписи за миром до премієра міністрів, а ан¬ 
глійська робітнича партія оголосила маніфест злу¬ 
чити ся всім робітникам для мирової* справи. Та 
кінець ділу вінець! 

А на сїм слові будьте здорові, Божа власть, 
що схоче те й дасть, та ми кажем: Богу молись, 
та до берега гребись—щоб воскресла Україна! 

Почтова скринька. 
8. З бльоку «Ваш лист о т. Скшинском дістали і прийняли 

до відома» 
7. З бльоку, без подписп: «Ваші застережена приймаємо до 

відома зробим слідство о указаних лицях і дякуємо 
Вас за вказівки напрасно боїте ся казати отверто;— 
за слово правди в штраф-барака ніхто Вас не поса¬ 
дять» 

7 К. К.—«Ваші вірші не підходять, але попробуйте писати 
в прозї; у Вас є хист до сього» 

7 Ми С-сов «Присилайте ще». 
Полон. Гороху: Ваш лист ми дістали, але не можно надру¬ 

кувати за браком місця. Дякуємо Вам за щирі слова. 
Пишіть образки з життя в таборі, але короткими ре¬ 
менями—то надрукуємо. 

Оголошення. 
Маємо на складі до розпродажні 

1) Православний Калєндарь на р. 1916. Виданий за¬ 
ходом полонених табору Вецляр.—Ціна 20 фен. 

2) Модестови Менцинському—видана тамже. — Ціна 
15 фен. * 

3) Тарасові Шевченкові в 102 роковини, видана там¬ 
же—Ціна 20 фен. 

4) Дідова казка ІІ-тка видана тамже ціна 10 фен. 
5) 3 минулого П-тка видана тамже ціна 10 фен. 
6) Звідки пішло імя Україна.—Ціна 15 фен. 
7) Що тепер дїєть ся в Росії.—Ціна 10 фен. 
8) Німецькі пецеводи для солдатів.—Ціна 15 фен. 
9) Полонений. Голос пробудженого Українця, полон, 

табору Зальцведель.—Ціна 8 фен. 
10) М. Возняк. Наша рідна мова.-—Ціна 8 фен. 
11) Др. Шишманов. Роля України в болгарськім від¬ 

родженню.—Ціна 12 фен. 
12) Др. М. Лозинський. Галичина в життю України. 

—-Ціна 40 фен. 
13) «Просвітняй Листок», часопись табору Вецляр. 

—Ціна 5 фен. 
14) «Вільне слово», часопись Зальцведельского табо¬ 

ру.—Ціна 2 фен. 
15) «Розсвіт», часопись табору Раштат,—Ціна 2 фен. 
16) «Розвага», часопись табору Фрайштат.—Ціна 2 фен. 
17) «Вістник Союза Визвол. України»—Ціна 5 фен. 
Усе те можна замовляти також з робітничих команд. 

Хто би знав, де є мій брат в полоні' з Ново- 
Георгієвскої крігіости 1) Онисій Конович Ренгач із 
М. „Дубви“, Уманського уїзду Київської губ. 

2) Афанасій Іосифович Ніжник Уманського 
уїзду Київської губ. із села „Старі-Бабани“ 

3) Сергій Миклаєвич Хомутов Станиці' Верхнє 
Кундриєвськоє Військо-донської области. 

4) Єфим Миколоєвич Прихожій із села „Па- 
ришкова“ Переяславського уїзду Полтавської губ. 

Хто де є, оклинїть ся до мене вісточкою, мій 
адрес г. Вецляр лагерь Воєнно-плїннпх 5 батальон 
5 бльок 5 барак № 2461 Антон Євдокимович Кузь- 

менко. 

У В А Г А! 
Все і всюди пишіть по свойому, по українськії. За пів години кождий може навчитися 
по свойому читати й писати. Хиба це тяжко? Гляньте: II се не руське І, а вимовляєть 
ся твердо так менче більше, як руське ЬІ. І чнтаєть ся як руське И. Е вимовляєть ся 
твердо як руське 9; за те є вимовляє ся мняко: ї це мняке і, н. пр. мої, твої, читаєть 
ся мойі, твойі. Твердого знаку не пишеть ся, бо він непотрібний. 

З друкарні' Союза Визволення України. 



МІСЯЧНЕ ЗВІДОМЛЕНЯ 
Обороту Кооперативної Чайної полон. Українцїв табору Вецляр, з дня 1-го Марця до 1-го Цвітня 1916 р. 

КРАМ 

Цукор 
Чай . 
Какао 
Шоколяд 
Коржики „8с1іШ2\уіеЬаск“ 
Сухар. „2\уіеЬаск“ 

„ „Кек8“ 
Лїмони 
Апельсіни 
Цикорія 
Яблука 
Маггі . 

# Цукорки 
Мед 
Вареня 
Ящики від товару 

РАЗОМ 

Рахунок при 

Оставалось 
на 1марта 

1916 р. 

ОБОР 0 Т 
Прихід | Р а с х і д 

Решта на 
1-е цвітпя 

1916 р. 

Мар. Ф- Мар. ф. | Мар. ф. Мар. Ф- 

72 80 2384 69 2190 85 466 35 
21 92 32 173 31 18 40 
83 83 909 90 753 50 312 88 

3 85 154 37 132 77 21 38 
— 249 ЗО 283 37 — 

— 389 08 412 94 — 

70 90 1503 23 1676 35 43 02 
— 142 85 171 59 7 80 
18 92 308 341 57 45 50 

9 96 64 35 73 74 19 92 
— 1219 71 1262 96 — 

— 11 25 4 64 15 28 
— 212 95 101 77 119 19 
— 91 55 79 51 27 75 
— 59 40 43 32 23 15 
— — 12 45 — 

282 18| 7732 63 7714 74| 1120 54 

і у б и т к у. . 

Загальних расходів 
Імущество 
Жалованья служащ. 
Чистий прибуток 
Загальний дохід 

130 
92 

52 — 3 краму .... 580 22 

90 312 
507 

52 
95 

3 заварки чаю і какао ' 240 25 

— 820 47 Загальний дохід 820 47 

Капітали: 

1] Паєвий 
2] Основний 
3] Запасний 

і 4) Фондовий 
Борг 
Не виданний девідент на 
Чистий прибуток . 
Крам 
В касі готівкою 

паї 

БАЛАНС 

На перше Марта було 
В Мартї поступило 

Сключилось 

На 1-е Цвітня 1916 р. 
чайна має: 

Д Е Б Е т К Р Е Д І Т 
мар. Ф- мар. Ф- 

— — 192 
— — ЗО — 

— — 124 60 
— — 108 27 
— — 769 69 
— — 114 23 
— — 507 95 

1120 54 — — 

726 20 — 
1846 74 1846 74 

Сума запи- 

Членів сан. паїв 

мар. Ф- 

318 175 20 

83 25 20 
24 8 40 

Оборот в Мартї місяці 33226 мар. 54 ф. 

Відповідальність сего місячного звідомлення з рахунками і книгами кооперативної чайної 
потвержує: 3 Цвітня 1916 року 

Заряд Чайної. 




