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Що вже нам дала війна. 
Розпочинаючи цю війну, Росія мала дві мі¬ 

німальні цілії: здобути Царгород і Галичину. Цар- 

город отворив би вихід до Середземного моря, Га¬ 

личина під Росією не грозила б їй відірваннєм 
України. 

Зовнішньою політикою до недавна управ¬ 

ляв міністр Сазонов. Він ішов з лібералами за 
порадою Анґлїї, тому й справу здобуття Царгоро- 

ду віддав у її руки. Як вона скінчила ся, то ми 
вже знаємо, але важно, що Анґлїя тодї, ради сво¬ 

їх цілий, твердила так: „Дорога до Царгороду ве¬ 
де через Берлїн“. Росія послухала. Але замість 
того, щоб вдарити на Шлезк і піднявши повстаннє 
в Чехів, розбити сили союзників, вона втратила 
всю мунїцію й майже, що не ціле військо тільки 
на захоплення Галичини в 1914. р. Тимчасом Нім¬ 

ці дійшли на ЗО верст до Парижа. Росія, щоби 
ратувати Францію, вислала двічи армію до Прус 
і, хоч понесла страшенно великі втрати,— осяг¬ 

нула своє: 

Париж був уратований. 

Тимчасом війська Німеччини й Австрії всїми 
силами вдарили на Росію на півдні*. Під цим на¬ 

тиском не встояли росийські війська—уступили з 
цілої Галичини й навіть не могли оборонити й 
своєї землі*. Мінїстр Сухомлїнов більше дбав про 
свою кишеню, нїж про побіду над Німцями. 

Але як би там не було, а з початку війни 
Росія провадила меньше-більше самостійну полі¬ 
тику. Зовсім инакшу політику мусїло вести ро- 

сийське правительство після відступлення. Брак 
мунїції й гроший на дальше провадженнє війни 

заставили його зійти зі свого шляху й поставили 
Росію в залежність від союзників. Чим скрутнїще 
було грошове становище Росії, тим більшою й тяж¬ 

чою ставала та залежність: Росія мусїла робити 
те, що було вигодно для союзників, а не для неї, 
як ось офензива в маї. 

У цвітні* сього року мінїстр фінансів Барк 
заявив, що воєнні видатки виносили до того часу 
13 мільярдів рублів і ідо до кінця року треба бу¬ 

де ще позичити 10—12 мільярдів. Але він тоді* ду¬ 

же помилив ся. Перед останніми часами курс руб¬ 

ля дуже понизив ся, тому й воєнні видатки зро¬ 

сли більше нїж удвоє. Причиною обниження кур¬ 

су росийського рубля було те дуже безвиглядне 
становище на фронтї, зріст зовнішніх боргів і 
господарська непевність Росії. На початку війни 
воєнні видатки виносили щоденно тільки 8.000.000 
рублів, а пізнїще зросли вже на 31.000.000 руб. 
Зросли в таких застрашаючих розмірах воєнні ви¬ 

датки з одного боку через пониженнє курсу руб¬ 

ля, з другого через те, що Росія майже всю му¬ 

нїцію й усї засоби для дальшого ведення війни 
мусить купувати за границею, бо дома все це ви¬ 
робляти вона може тільки в невеликій КІЛЬКОСТІ!. 

Крім усього цього Росія має до плаченая Англії 
й Франції старих боргів більше, нїж ці* держави, 

разом із Америкою хотять і можуть їй позичити. 

Тому в минулім місяці* мінїстр Барк знов за¬ 

жадав у Франції й Англії 10 мільярдів позички, 

під загрозою окремого мира з ворогами. Тодї й 
дали йому б мілїярдів—і Росія 6. мая 1916 р. по¬ 

чала офензиву, заключивши тайну умову з Япо¬ 

нією, про яку тодї ніхто ще не знав. 
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Але ця офензива, це вже не чисто росийська, 

як пишуть швейцарські часописи. Зачали її на 
просторі 300 верст французькі літаки, бельгій¬ 

ські панцирні автомобілі", японські гармати, аме¬ 

риканська мунїція, а росийські люди під проводом 
французьких і иньших офіцерів та інженїрів, з 
осібним виддїлом японської артилерії п 20.000 жов¬ 

нірів. Відкіля походить така милостивість Японії до 

Росії, писало „Новоє Время44 в липні" м. с. р.. Капітал 
наших союзників захоплює все те, що ми назива¬ 

єм багацтвом Росії, в чім лежить наша будучність. 

Вже гіерешахровано копальні" золота й плятини на 
Уралі", в Альтаї й на Амурі; розкинено між чу¬ 

жинців концесії на копальні" нашого сріблай пнь- 

ших руд (крушів). Сибір тепер заповнили 
японські ткацькі вироби, медікаменти, навіть ки¬ 

тайські черевики, а японські купці" вже досягають 
Кавказу. Японські капіталісти закупили кращі ча¬ 
сти забайкальського краю на купелеві місця; за 
Японцями йдуть Американці, які вже виперли з 
України всї росийські вироби й перебрали на се¬ 

бе, за згодою уряду, будову всіх росийських же- 

лїзниць. Значить чужий капітал захопив все гос¬ 

подарське життє Росії. Та на цім не кінець. 

Японська часопись „Ніш—Ніш“ принесла стра¬ 

шну відомість про японсько-росийську умову, яку під¬ 

писав в цвітні" міністр Сазонов. На підставі цієї умо¬ 

ви Росія, за доставку мунїції до кінця війни, від¬ 

ступає Японії желїзницю від Чун-Чан аж поза 
Харбін, а також плавбу по ріці" Сунґарі; позволяє 
Японцям гіоселюватп ся в східній Сибірі, Сахалі¬ 

ні", північній Манджурії, відкриває пристань Вла¬ 

дивосток для Японії й лишає їй повну свободу 
дїлання в Монголії та в Китаї. За таку ціну Япо¬ 

нія дала свою артилерію й 20.000 війська до по¬ 

мочи в війні". Вона добре розуміє, що для неї да¬ 

леко краще, коли Росію зовсім не побідять. Побід- 

жена Росія мусїла б прийти до великих реформ і 
порядку, а то Японцям не на руку; коли ж Росія 
лишить ся такою, як вона єсть, то Японії буде 
лекше з нею упорати ся. Недурно Генерал Окума 
сказав у парламенті, кільки літ тому назад таке: 

„У середині" двайцятого століття Японія воювати¬ 

ме. в степах осередньої Азії з Европою за пано- 

ваннє над світом44. Тому тепер вона так допомагає 
Росії. Японія зробила вигиб у австрийськім фрон¬ 

ті" своєю артилерією під Чернівцями й допомогла 
Росіянам дійти аж до Станїславова. 

Та війна коштує страшні гроші. Росийське 
правнтельство вже не має що плюндрувати за по¬ 

зички—остав ся нарід, так воно вже й ним торгує, 

аби добути гроший. 

Під проводом Ген. Лїхтовського вирушила через 
Сибіру Владивосток перша висилка 15.000 людий до 
Франції, довкола Азії через Суез до Марселі". Не¬ 

бавом наспіла вість, що знов Росія висилає 80.000 

людий. З Франції Росія вислала 8.000 тих Росіян 
до Сальонїк, на поміч французько-англійській ар¬ 

мії, проти Болгар. Ось що пише парижський журнал 
„Рагій Лигпаї (1е реиріе44 про нас, про наших братів: 

„Добрі люди ті Росіяни, згідливі як діти, 

бють ся й гинуть не питаючи, за що й для кого. 

Ідуть через Париж, не відчуваючи його краси, 

машерують просто й остро, аж земля дуднить під 
ногами; провадять війну не знаючи чому—бо се 
наказав батюшка цар, а такрж „цара ІІуанкаре. 

Добрі люди ті Росіяни. Добрі для всіх тільки не 
для себе!Проливають кров за всіх, тільки не за себе, 

не за свою свободу, не за свої інтереси, а за ін¬ 

тереси чужих капіталістів44. Та як уступив Сазо¬ 

нов, широкі круги суспільності! побачили, що Ро¬ 

сія стоїть на аркані в своїх союзників. Про це 
свідчить книжка, яка появпла ся скоро по його 
устугіленню й викликала шум в цілій державі, 
її автор, ліберальний московський політик Микола 
Суханов, поставив їй такий заголовок: 

„Чому провадить Росія війну?44 Головні її ду¬ 

мки,як подають часописи невтральннх держав, такі: 
„Війна—се вже покінчене діло. Нечисті, славолюбні, 
підкуплені ті політики, котрі хотіли зробити інте¬ 

рес на війні" й пхнули Росію в кріваву купіль, 

котра завертає її на 100 літ взад без нї якої 
корнети. Теперішня задача росийської політи¬ 

ки направити той блуд. Не було ніколи в на¬ 

шому інтересі" провадити війну проти Німеччини, 
нашої учительки, якій ми завдячуємо найважнїйщі 
наші здобутки. Ми впали жертвою анґлїської 
жадоби слави. Англія й Франція зєднали в нас 
собі потрібних союзників, щоби ми прийняли на 
себе головний тягар і найбільші жертви в бо¬ 
ротьбі за англійські інтереси. Борба може бути 
питаннєм життя й смерти для Німеччини й Англії, 
для Росії нейтральність і усуненнє себе від нас¬ 
тигаючої катастрофи в Европі були б найліпшим 
виходом. Наша свідомість дозріла до сього: Ми, Ро¬ 
сіяни, любимо свою батьківщину, не своїх союз¬ 
ників і гнобителів, з якими нас звязав хвилевий 
союз. Дальша боротьба значить для нас безуслів- 
не пораженнє, бо иобіда по англійській стороні є 
нашим найбільшим пораженням. Так звана патрі¬ 
отична течія в Росії—се є тільки робленнє інтере¬ 
сів. Тільки заінтересовані капіталісти в Росії хо¬ 
чуть війни. 

Чи не досить? Але вже трохи запізно й за 
це пізно нам пройдеться платити дуже дорого. Ко¬ 
му?—від нас самих залежатиме: чи нам, чи тим, 
що війну запалили?! 
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П р и я 
Як сьогодні бачу я бідних, нещасних, обшар¬ 

паних і сухолицих, із мозолистими руками людий 
села К—к, чернигівської губернії. Землї своєї ма¬ 

ли вони дуже мало, а село так широко розросло 
ся й так густо налїпило ся в ньому хат, що но¬ 

вому поколїнню вже не було де її хати поставити. 

Хлїба свого не хватало, худоби пасти нїгде, заро¬ 

біток кепський. 

З трох боків села порозлягали ся величезні 
економії ненажерливих поміщиків. Кляті були ті 
поміщики. Не попадай ся було нїхто на панській 
землї з коровою, або з конякою, бо мало того, що 
заплатиш за неї більш, ніж вона сама того варта, 

але ще її „інгуші44, котрих пани мали в себе по 5 

чоловік, так помалюють тобі спину, що не забу¬ 

деш до нових віників. І додаток усьому цьому, 

урядник заарештує, скомпонує протокола її як 
„неблагонадьожного44 випровадить до станового. 

Тут уже, як усїм звісно, з таким розраховують ся 
по свойому. 

На роботі’ в наших панів було дуже погано. 

Платня мала, а робити мусиш од сходу до захо¬ 

ду сонця. Крий Боже, коли що загубиш, або зло¬ 

миш на роботі': заплатиш удвоє та ще не минеш і 
кари від полїції, на доказ пана, буцїм то зробле¬ 

но „с умишлрнной цєлью44. Дуже тяжко й неви- 

носно було жити селянам. З усїх боків жали їх 
пани й „начальство4*. 

Стали думати селяни, як запобігти своєму го¬ 

рю. Був у селї хлопець Анатолій Курило. Мав 
він всього 21 рік, але дуже багато бачив і розу¬ 

мів, од чого походить уся кривда людям. Бачив 
він бідування й своїх односельчан і дуже хотїв їм 
допомогти. Знав Курило, що в Росії весь народ 
хоче скинути зі себе тягарі, тому він почав єдна¬ 

ти до цього й своїх людий. До помочи йому при¬ 

їхав ще товариш із партії есерів. 

Щиро взяв ся Анатолій Курщю до ирацї. 

Люди дружно стали гуртувати ся. Перестали за 
малу платню ходити на роботу до панів, і вони 
мусїлн задовольнити домагання робітників. Зовсім 
було перемінило ся життя селян і дома й у панів. 

Ці останні' побачили, що сила на стороні селян, 

робітників, тому й поводили ся краще й платню 
побільшили, мусїли зменьшити й день ирацї. Та 
на жаль не все так робить ся, як хочеть ся. 

Мав Курило в себе одного приятеля. Чоловік 
він був заможній, але з дуже отроєною заздрістю 
душею—все йому мало. Цей і наробив лиха. 

т Є л ь. 
Прочуло „начальство44 про працю в селї й 

захотіло ся йому знати, хто то „бунтує44, щоб то¬ 

го взяти на розправу її тим запобігти небезпеці'. 

Нїхто не находив ся. Тодї воно обявило: „Хто 
вкаже бунтівника, той одержить винагороди 50 

карб., а хто передасть його до рук полїції—діста¬ 

не 100 карб. 

Курило знав, що це річ іде про нього, бо йо¬ 

го товариш уже від'їхав, а він зостав ся працювати 
сам. Боляче його вразила така оповістка.—Купу¬ 

ють—думав він. Туга обняла його серце. 

—„Затоптаний, мій люде, обижений, безправ¬ 

ний... Як низько тебе ставлять, як боять ся тобі 
дати право й признати за людий44... З такими дум¬ 

ками пішов Курило до свого приятеля. 

Той радий приходу Курила, потішає його 
різними словами, самоварчик поставив, чарочку... 

Пішли веселі балачки, звісно як приятенї. Забуло 
ся все на годину. 

Не те думав приятель Курила. Він думав, як 
би дістати за нього 100 кар.—„Ні, не можна... Він 
дізнаєть ся, хто продав його, другі теж узнають... 

Соромно. Ні, дак не можна, хіба 50 дістати?.. Це 
лекше й більш можливе—не виявить ся44. Так і 
зробив, як надумав: росказав усе полїції. Зробили 
трус у Кирила й понаходили книжки, проклама¬ 

ції... 
Приятель дістав своє, а з Курилом тільки й 

бачили ся. 

Минуло два роки. Курилї якось удало ся 
втїкти з тюрми її він повернув у рідне село. 

Зраділи люди, тільки Курило мусїв переховувати 
ся, мов той злодїй, щоб знову його не забрали. 

За те й поводив ся він тепер цілком инакше. Про 
себе йому думати нічого було—чим тільки міг, він 
старав ся допомогти своїм односельчанам, а наш¬ 

кодити поміщикам. 

На цей раз і „начальство44 оцінило його до¬ 

рожче. 
„Хто повідомить, де він знаходить ся—100 

карб., а хто передасть його до рук поліції, живим 

або мертвим, дістане 200 карб44. 

— „Двісті карбованців... Гм... Це сума...—казав 

приятель Курила й рішив дістати цї гроші. 

Від людий Курило не ховав ся й усї йому 
допомогами, в чім було потрібно. Одного дня зу¬ 

стрів його приятель і каже: „Ти б до мене коли 
зайшов. Побалакали б про старе там відпочив би, 

ми ж були приятелями!..44 
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Курило не знав, хто продав його перший раз 
і повірив словам свого найлютїщого ворога. 

Жнива. Теплий, ясний день. Люди всї в полі 
працюють, тільки стражники нишпорять но селу, 

шукаючи Курила. Прийшла й їм жара: губернатор 
видав такий приказ: „бслї не будєт пойман Курі¬ 

ло в сємь дчєй—вся поліція етого уезда будєт 
смєнєна“. Скрізь почали пильно трусити, але Ку- 

рнло, як у воду канув. Так було кільки днїв. Але, 

як усе вже заспокоїло ся й Курила не знайшли, 

він пішов над вечір до свого приятеля. 

Дуже радо той прийняв його й привітав ся 
з ним по приятельськії. Тепер дістану 200 кар., по¬ 

думав собі приятель, треба тільки повідомити по- 

лїцію. 

Як йому прийшло на думку, так він і зро¬ 

бив. 

ВПЕ 

Вперед! Забудь свої страждання, 
Хан не страшать тебе громи, 
Борись за дальнєє сїяння 
Зорі, що блиснула в пітьмі! 
Працюй, аж поки служать руки, 
Ясних надій не занехай. 
Бо имя світла і науки 
Свій чесний світоч підіймай! 
Нехай прпзпрством і ганьбою 
Плямує тебе злобний мир, 
Нехай з ненавистю сліпою 

Несвідома зустріч 
Ще в 1014. роцї в місяці листопаді' йшов із 

Акерману на позіцію наш ешелон. Зсадили нас у 
Люблпнї й новели в якийсь двір обідати. 

Завдяки тому, що жінка продала кожуха, то 
її у мене було кільки гроший. По дорозі' зайшов 
я в крамницю, купив собі трохи хліба, ковбаси й 
цигарок, хоч і піймав од зводного по лицї за те, 

що буцїм то не спитав його, а воно скоріш за те, 

що не поділив ся з ним. 

Увійшли в двір. Тут уже були полонені Авст- 

рпйцї, які, певно, так само хотіли їсти, як і ми, або 
щей більше. Розглядати їх не було часу, бо ко¬ 

жний мусів лаштувати ся на обід, та й як можна 
з ворогом розмовляти?.. Аж вони самі не зава¬ 

жили ся підійти до нас. 

Тільки що я налагодив ся, щоб сідати за 
той „кандьор“, як ось підходить до мене два Ав- 

стріякн: „Чи далеко ще до Сибіру?—питають, ка- 

Саме в той час, коли Курило зі своїм при¬ 

ятелем вів задушевну розмову, явила ся поліція. 
Вискочив Курило з хати та нікуди було втїкт-и. 

Вскочив у якусь комору й замкнув за собою две¬ 

рі. Через хвилю кемора була окружена й поліцаї 
почали виламувати двері. Але Курило почав стрі¬ 

ляти й ранив пристава. Побачили вони, що коли 
Курила взяти живим, то не одному з них прий- 

деть ся наложити своєю головою, тому пристав 
оддав команду стріляти в комору. Після першого 
залпу Курило ще одстрілював ся, але потім не 
стало чути його стрілів. Розламали двери. Курило 
лежав по серед комори з простріленою головою й 
грудьми. Так скінчив своє життя борець за долю 

й право народу. 

Захар Боязливіш. 

РЕД! 
(3. С. Надсона.) 

На тебе кидає докір: 
Не падай, друже мій, душею, 
Своєю стежкою іди, 
Зустрінь і сплою своєю 
Всї бурі жпзнї побідн. 
Буди поснулих В М.Т1Ї глибокій, 
Упавшим руку подавай 
І істини слова високі, 
Немов проміння, роскпдай! 

1916 р. Переклав 1\. ШЕСТЕРНЯ. 

та свідомий спомин. 
жуть, що нас повезуть але на Сібір.“—Витріщив я 
на них очі й сам собі не вірю: чи то Австріяки, 

вороги мої, чи то наші люди?... 

— Чого ви на нас так дивите ся? Ми такі 
люди, як і ви, православні,—при цих словах один 
із них ростибнув пазуху й показав хрестика. 

Більше говорити ми не могли, бо їх зараз 
же забрали й кудись повели. Остав ся я сам із 
нерозгаданою думкою: як же воно так, що й у 
Австрії є такі люди, як і ми?—а в душі зворушило 

ся, наче б я рідного брата, або батька побачив. 

Скоро після цього зібрали й нас і повели до 
потяга. На позіції мені не довело ся довго бути, 

бо скоро попав у полон і як Українець дістав ся 
до табору Вецляр. 

Тут я тільки зрозумів, що в Люблпнї я зу¬ 

стрів ся зі своїми земляками, галицькими Україн¬ 

цями. Згадую тепер і серце забиваєть ся то від 
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суму, коли пригадую, яким я був, то, навпаки, від 
радости: тут я багато дечому навчив ся й упі¬ 

знав те, чого ранїйш не розумів, завдячуючи тим 
же, колись невідомим менї, Австріякам. 

Хай же їм Бог допоможе витримати тяжку 

неволю. 

Т. Рибалка. 

Із таборового життя. 
Кіно хворе! 

Це не брехня, а чистісенька правда, що наше 
загально - люблене кіно захворіло і то, либнь, ду¬ 
же небезпечно, бо все його на вонїти бере. Що 
йому не даси: чи велику драму з французької ре¬ 
волюції на 2.200 метрів, чи дрібницю яку з репер¬ 
туару Макса Лїндера, чи кого иньчого,—все виб¬ 
лює, нїчого не прийма його душа. 

З чого йому таке стало ся, чи з вітру, чи з 
води, а чи може навіть і з пристріту,—далебі не 
знаємо, бо, либонь, нї ворожки, анї баби-шептухи 
ще не кликали, то ж і нїкому прописати діяґнози 
(означеннє хороби). Поживемо почуємо! 

А тим часом капосне створіннє, хоч і хворе, 
але зїдає одного лиш молока за три днї на 25 ма¬ 
рок! А пелюшки та сороченята для немовляти теж 
потрібні, без няньок також нїяк не обійдеш ся... 
І на все це потрібні гроші, гроші та й ще гроші!.. 
Справді' виходить, що „не мала баба клопоту, то 
купила порося44. 

На цьому думав уже ставити крапку, та зга¬ 
дав, що вчора менї Кум Микита розказував про 
наше нещастя. Каже, як що, звичайно, не бреше, 
що виною в усьому цьому старша нянька. Мов би 
то вона в неділю нїяк не може не випити зайвої 
чарчини міцнзнької перчівочки, чи запіканки, або 
варенухи якоїсь. Річ цілком звичайна й навіть 
наслідування варта, та капосне кіно не розуміє 
того й як зачує запах алкоголю то й прикинеть ся 
хворим: забастує й нї з місця. Оттаке оповідають, 
та я гадаю, що брешуть. 

Хтось. 

В ненїлю 20 серпня Артистичним Т-вом ім. 
М. Лисенка була виставлена комед. на 5 дїй „Ро¬ 
зумний і Дуреньи І. Тобілевича. 

Зміст і характери дїєвих осіб пєси засовують 
нам життя нашого селянина та навчають більш кри¬ 
тично відносити ся до людий, щоб пізнавати їх вар¬ 
тість. Часто помиляють ся батьки в оцїнцї своїх 
дїтий. Того сина, що всякими засобами дбає тіль¬ 
ки про гріш, про збагаченнє, називають „розум¬ 
ним44, не вважаючи на те, який він із морального 
боку в поводженні’ з людьми. А того сина, що 
стремить до книжки, до світу, що має добре сер¬ 
це, ославляють, як „дурня44. Згодом життя пока¬ 
зує здібності! „розумного44 й „дурня44. Щирість, 
моральність, праця та ум „дурня44 беруть верх 
над хитрощами, підлотою та кулацькою зажерли¬ 
вістю „розумного44. „Дурень44 одержує признаннє 
на вартного чоловіка, котрий заслуговує щастя 
від судьби, а на „розумного44 відкривають ся очі, 

як на злу силу, котра за свої вчинки не обминає 
кари судьби. 

Ся ідея, ся правда служила підставою бага¬ 
тьох наших старинних народнїх казок, в котрих 
„дурень44 переносить зпочатку зневагу й прикро- 
сти від ріднї, від „розумних44, а після підносить 
ся життєм, як найвартнїща людина. 

Така ідея, не дивлячи ся на часті життєві 
їй протилежності!, характеризує наш нарід із ліп¬ 
шого боку, показуючи на його стремлїння до доб¬ 
ра, до правди. 

Вистава пройшла гарно. Головні ролї „Розум¬ 
ного, „Дурня44 й їх батька проведені були товари¬ 
шами з повним розуміннєм і старанністю. Тільки 
важній ролї „Маряна44, мабудь не знайшло ся в 
Т-ві відповідної сили. Може й товариш, що вико¬ 
нував ролю „Марьяни44 показав би в нїй живіїций 
тип, коли б у свій час подбав про відповідність 
рухів, про переходи й передачу словами почуття 
переживань. Дефекти з сього боку яркіще поміча¬ 
ли ся в монольогах, які, крім того промовляли ся, 
без потреби, крикливо. 

Дуже гарно виконав коротеньку ролю зако¬ 
ханої „Марти44 т. Д. Любо було бачити в ролї 
„Гайдабурихи44 знамениту нашу бабу т. К. 

Від щирости бажаємо шановним товаришам 
артистам і дальшої успішної працї над виставами 
таких пєс, як „Розумний і Дурень44. 

Слїд звернути серьозну увагу на орудуваннє 
завісою, бо невчасне опусканнє й иіднїманнє за¬ 
віси дуже шкодить новнотї й цїлости вражіння. 
Також треба звернути як найбільшу увагу на пра¬ 
вильність вимови, бо дуже неприємно вражає ву¬ 
хо, коли чуєш „хлиба44, замість „хлїба44, „хаднв44, 
замість „ходив44 і т. ин. 

Багато дає приємності! в антрактах вистави 
також духова орхестра Товариства. Орхестра 
грає так, що в салї слухають музику не як в ан¬ 
тракті’, а як на концерті’. Приємно було б, щоб в 
репертуарі орхестри на виставах були й україн¬ 
ські’ річи, хоч попурі й окремі піснї, коли нема 
нот на складнїщі українські музичні пєси. 

Кіно зачинає вже сердити людий своїми шма- 
тованними картинами. Із послїднього сеансу в не¬ 
ділю по обідї багато товаришів вискакувало від 
нетерплячки із салї, лаючи кіно. Та й не можна 
не співчувати таким товаришам, бо коли через 
2—3 хвилини картина розриваєть ся й часу біль¬ 
ше йде на перерви, нїж на глядїння, то тяжко 
усидіти, хоч і заплатив гроші. Дякуючи тільки 
т. Лис—му, котрий використовував довгі перерви 
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на доклаїні пояснення французької революції, із 
часів котрої йшла картина, люди могли висиджу¬ 
вати ті довгі перерви. 

Треба б подбати про те, щоб картини (філь¬ 
ми) присилали ся справнїщі. 

Сухарі. Багато шуму нароГили прислані із 
Росії сухарі. Досї всї дарунки роздїлювали ся 
тільки між тими полоненими, котрі перебувають у 
таборі. На цей раз хотіли вислані іце на три ко¬ 
манди—150 чол. (на шахти), бо вони дуже того 
потріпують. Так де там, люди наробили такого 

репету, що страх. 

Вся вина спала на плечі учеників, мов це 
все для них, бо вони поїхали на роботи; дехто, то 
навіть готовий був їхати до другого табору, аби 
сховати ся від „Просвітив 

Сумно, дуже сумно робить ся коли чуєш ще 
таке від людий.—Не старайте ся ховати ся ви від 
„Просвіти41—вона сама від вас захована. 

Багато ще треба покласти боротьби, щоб її 
до вас пустили! 

Вісти '.і Росії і зі світа. 
Мир зб.шжаєть ся зі схову. Перед двома 

тпжднямн англійський уряд запитав Росію, чи се 
правда, що вона думає заключній окремий мир із 
ворогами. Росія відповіла, що вона йде згідно з 
інтересами четвірного порозуміння. 

Тимчасом 20 серпня наспіла вість із ІНток- 

гольму, що в головній кватирі відбула ся царська 
нарада, на котрій був присутнім і віцепрезідонт 
Думи Протопопов, що, підчас своєї подорожі з 
Анґл'її, старав ся навязати зносини з визначними 
нїм е ць ким п п олїт 11 кам 11. 

Скоро після цього заговорила дуже живо ро- 

спйська преса, про що доходять вісти зі Шток- 

гольму: Газета „День44 оголошує лист президента 

Думи Родзянка до посла Бублїкова, в якім гово¬ 

рить ся, що він скликає надзвичайне засїданнє 
членів Думи на вість, подану в московській часо¬ 

писі „Утро Росії44. Та вість каже, що Протопопов 
вишукав у Штокгольмі німецького посла, щоби го¬ 

ворити про можливість окремого мира. Там здав 
Протопопов звіт слідуючого змісту: „Разом з пос¬ 

лом державної Думи Олсуфієвпм зустрів Протопо¬ 

пов у знайомого графа О. пана В., котрий нале¬ 

жить до німецького посольства. У товаристві ґр. 

О. й нньших осіб завязала ся розмова про мир. 

Подробиці тих сповірень не можуть бути оголо¬ 

шені, щоби не захитати четвірне порозуміннє. 

У звязку з тим кидаєть ся в очі те. що мі¬ 

ністр фінансів Барк не дістав останньої позички на 
покрите воєнних коштів анї в Англії, анї у Фран¬ 

ції, але ледви натягнув на один мілїярд аж у чо- 

тпрох державах, а се: в Італії, Японії, Швеції й 
Норвегії. 

1 а німецькі часописи все це спростовують і го¬ 

ворять, що такої розмови Протопопов із членом 
німецького посольства не мав. 

Туга за миром у Франції проявляєте ся в 
артикулі' часописи „Прогрес44, де домагаєть ся від 

уряду подання до відома умов мира. Правнтельство 
проволїкає, аби не збуджувати небезпечних іллю- 

зій серед людностн, що бажає повороту своїх рід¬ 

них. Але число тих, що хочуть знати умови мира 

зростає все більше, тому що теперішня хвиля на¬ 

даєте ся до обговорення їх, бо четвірне порозу¬ 

міннє чуєте ся тепер таким сильним, як і Нїмеч- 

чпна, коли вона оголошувала свої мирові умови. 

Нація мусить пильнувати працї своїх дипльоматів 
і виказати свої домагання. 

Запит про мир в англійськім парляментї 
поставив до Асквіта посол Вуіез: Чому німецький 
уряд частїще завляє охоту зачати мирові перего¬ 

вори, як четвірне порозуміннє, що стоїть під на¬ 

тиском Анґл'її, чи Асквіт звернув увагу на мирові 
бажання, які поставили соціял-демократичні збо¬ 

ров Липську і в иньших містах Німеччини? „Вкін- 

цї запитав, на скільки англійський уряд є гото¬ 

вим відповісти на ці виявлені бажання ворогів. 

Асквіт відповів, що німецьке правнтельство не ви¬ 

явило ніякого нахилу до мира, бо подало такі умо¬ 

ви, які для союзників є неприйнятливими Й 110- 

понпжаючими. Те твердженнє, що Анґлїя на со¬ 

юзників виконує натиск, є неправдиве. 

Тоді посол Оаі/іеі запитав: „Чи умови миру 
предложено? „На се Ась,віг:—1Тільки ті, що згаду¬ 

ють ся в часописах44. ІЗаІ/іеІ знов: „Отже не уря¬ 

дово?44 Асквіт: Нї.44 

На слідуючім засіданню запитав радикал Ро- 

папЬу, чи в тому випадку, як би підчас вакацій 
парламентарних були навязані мирові переговори, 

щоби покінчити війну, чи тодї премієр міністрів 
скличе парламент для спільних нарад? 

Асквіт відповів остро: „Ні, я не можу брати 
на себе такого зобовязання. 

Видно не певне правнтельство. що мир здій¬ 

снить його обіцянки для Анґлїї. 
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В справі мира пишуть з Льозанни: Підчас 
соціалістичного конгресу говорив американський 
професор унїверзитету Гаррен, що Сполучені Дер¬ 

жави вмішають ся в війну, коли вона до вибору 
президента не скінчить ся. Вони навчать зрозу¬ 

міти воюючі держави, що через оружну розправу 
не можна осягнути рішення. Тому Сполучені Дер¬ 

жави звернуться своїми військовими й господар¬ 

ськими силами проти того, хто не хотїв би пристати 
на завішеннє оружжя для справи мира. 

Ми тут ждемо миру з дня на день, а тим- 

часом Штюрмер вітає третій рік війни такими 
словами: „В день, де ми всї вступаємо вже на по¬ 

ріг третього року війни, в цей день ми всї ріша¬ 

ємо вести ії аж до побїди-—до кінця“... 

Невжеж цей кінець війни в Шпормера є без 

кінця? 

Англійське правительство видало таку відо¬ 

зву до своїх робітників: „Всї, хто говорить, що ро¬ 

бити на фабриках мунїції є нездорово й навіть не¬ 

безпечно для життя—цї будуть засуджені на 6 мі¬ 

сяців тюрми й на заплаченнє 100 мілїонів (2400 

марок)“ Значить—як є війна, то мусить бути всю¬ 

ди здорово й безпечно—так то можна балакати! 

Як умирав Сер Рожер Кейзмент,ірляндський 
моральний провідник повстання проти Анґлїї, за¬ 

суджений на смерть через розстріляннє, описує 
нам лікар присутній при екзекуції у вязницї. 

„Я застав його дуже спокійним і зрівноваже¬ 

ним. Наша розмова звернула ся на уласкавленнє, 

якого ожидав я й його приятелі'. Та він сказав, 

що йому предкладали, щоб підписав прохання до 
короля, а він відмовив ся. Він знав, що його смерть 
скорше, чи пізнїще справить Англії великі труд¬ 

ності!, з яких увільнилоб її його уласкавленнє. 

Він не хотїв прохати ласки короля, щоб не бути, 

зрадником ірляндської справи. Він радів, що ір¬ 

ландське питаннє через його засуд стане приво¬ 

дом до вміщання в ірландську справу всього ціві- 

лїзованого світа. Уласкавленого Кейзмента забув би 
небавом увесь світ, тодї, коли засуджений Кейзмент 
спонукає цілу Ірландію до діла. Ще в останній хви¬ 

лі' урядники хотіли витягнути недостойне зізнаннє 
від нього за цїну його уласкавлений, але він обу¬ 

рив ся й відповів: „Вони мусїти зробити з людсь¬ 

кими переконаннями злі досвіди—я зістану ся Ір- 

ляндцем“. Через пів години його розстріляно. 

Останні' слова його були: Я поміраю за мою віт¬ 

чиму (батьківщину)/ хай живе ІрляндіяР Кіль¬ 

кадесяти чоловік і жінок упали під тюрмою на 
коліна й клячали з молитвами до нього, поки він, 

невмірущий герой Ірландії, не впав поцілений у 
серце. Це було 2. серпня 1916р. о9годині зранку. 

Команда цариці. Зі Штокгольму настигла вість, 

що цариця має великий уплив на переміну лю¬ 

днії в росийській команді. На місце Куропагкіна за 
її впливом обняв команду ґен. Рузсьісий. Куропат- 

ьін пішов до Туркестану втихомирювати повстаннє, 
що вибухло проти Росії під проводом хана з Хіви. 

Ієн. Брусілов має бути висланий на Кавказ. Мі¬ 

сце міністра фінансів Барка має заступити секре¬ 

тар Покровський, що стоїть за независимістю Ро¬ 

сії від Англії. Далі мають стати членами кабінету 

стороннпкн згоди з Німеччиною: Маклаков, бувший 
міністр внутрішніх справ: ҐЦеґловітов, бувший мі¬ 
ністр справедливости. 

З тим лучить ся таинии приказ Шпормера 
не допускати ніде в пресї напастий на двірського 
любимця, монаха Разпутіна. 

Повстаннє в Туркестачї проти Росії обхо¬ 

пило широкі круги. На чолї станув хан Хіви, що- 

ои визволити Хіву з під роспйського пановання. 

Чиновники не находять послуху серед населення. 

Повстанці криють ся в горах і узгіррях і мають 

добрий матерял у вооруженню. Ґен. Куропаткін, як 
прибув, заказав всї збори, паради й свято в честь 
Лєрмонтова та оголосив воєнний стан. Серед 
лібералів підносять ся голоси за мирним полагод- 

женнєм через посередництво посла Датирова. 

Нове злодійство в Росії припало сего разу 
на міністра земледїлля графа Бобрннського й мі¬ 

ністра желїзницї Трепова. Бобринський, один з 
найбільших фабрикантів цукру в Росії, ховав його 
Для спекуляції, а „Новоє Время“ спихало вину 
на управителя, якого назвисько видумало. Як цей 
обман виявив ся, міністр визначив ревізийну ко¬ 

місію з предсїдателем Дейтріхом на чолї. Але цей 
Дейтріх є головним кредітором Бобрннського... 

Другий міністр Трепов підняв ся викрити свої 
сховки цукру й у трьох днях удало ся йому вик¬ 

рити 11 криївок вартістю на 63 мілїони рублів, 

але з них на 15 мілїонів пропало. Міністр поста¬ 

вив своїх урядників перед суд. Який то суд буде— 

ми знаємо. От Сухомлїнова вже випустили—бо хо- 

рнй. 

Французькі приготованая на 1917 р. Військо¬ 

ва управа розписала новий побір рекрутів 1918 р. 

на жовтень і падолист, а до нього ще раз зроби¬ 

ти загальну ревізію всім увільненим і тимчасово 
відпущеним, щоби приготовити стан війська для 
весняного походу 1917 р. Так само бельгійське пра¬ 

вительство оголосило, що бельгійські піддані років 
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16—18, та 40—45 повинні голосити ся на добро¬ 
вольців. 

Румунія ставить услівя. Братіяну, презідент 
міністрів у Румунії поставив Росії й союзникам 
таку умову для виступлення проти Австрії: Руму¬ 
нії повинні відступити по війні Семигород, Букови¬ 
ну, полудневу сторону галицьких Карпат, пивніч- 

ну частину повіту Торонтоль—але вона приступить 
до війни тільки тодї, як Росія займе Львів, Ко¬ 
вель і Володимир Волинський. На це згодив ся 
французький посол, а росийський сказав так: „Це 
неможливо, він далї захоче цілої Росії; от зажа¬ 
дав від мене рамени Дунаю, Кілїю, іцоб захопити 
ціле гирло Дунаю, а нічим не хоче вязати ся“! 

Положеннє на фронтах. 
(від 12—25 

На англійсько-французькім (фронті над річ¬ 
кою Соммою положеннє незмінене. Американський 
журналіст Віґанд пише ось що: „На протязї майже 
двох місяців відбили Французи й Англійці приб¬ 
лизно 150 км2., а Німеччина має ще 21.000 км2. 
північної Франції й 29.000 км2. Бельгії. Цей наступ 
і оборона за тих 150 км.2 коштує обом сторонам 
найменче 300.000 людий, як не пів мілїона. Кож- 
дий день падає тільки по стороні Англії й Фран¬ 
ції по 9.000 людий. Але битва йде далї, головно 
артилерія обох сторін стоїть на рівні*. Що одну й 3Д 
хвилини падає 1.600 шрапнелїв на кільки сот мет¬ 
рів, так щоденно падає 200.000 французьких і ан¬ 
глійських гранатів на німецькі лінії. А як поду¬ 
мати, що кождий набій коштує 60 м.—то сама му- 
нїція коштує денно мілїони. Числять на 10.000 
гармат по обох сторонах. Хто переживе це пекло 
на землі', той не побоїть ся й попівського пеклаа. 

На росийсько-німег(ько-австрийськім (фронті 
росийська офензива застановила ся. Перед тиж- 
днем була велика битва на 120 км. в Галичині': 
між Бродами, Бережанами аж до Маріямполя, в якій 
брали участь турецькі війська під кермою нїм. 
ген. Ботмера. Тепер стоїть фронт на лінії Стоход, 
Броди, Зборів, Підгайцї, бзупіль, Станіславів і Над¬ 
вірна попід Карпати. Наслідком невдалої битви 
дня 17 серпня с. р. заявили офіціяльні росийські 
комунїкати, що застій на галицькім фронті' пов¬ 
став із за того, що Австрійці такі великі сили 
нагромадили, що навіть хочби ми й зайняли Львів, 
то втратили б стільки людий, що не оплатила ся 
б шкірка за вичинку. „Львів має більше політич¬ 
не значіннє, але не має ніякої стратегічної варто¬ 
сті^. Тому остановили офензиву. 

На перзько-мурецькім (фронті. Турки обса¬ 
дили місто Гамадан, що має дуже велике страте- 

серцня 1916.) 

ґічне значіннє на роздоріжу до Тегерану, Касвіну 
і Теоріє. Таким способом турецькі війська знїве- 
чили плян сполуки Англійців і Росіян в одну ар¬ 
мію. Це зробило велике вражіннє на Перзів, що 
готують ся злучити ся з Турками, щоби скинути 
анґлїйсько-росийське ярмо. 

На македонськім ф>ронті на північній грани¬ 
ці' Грециї, в напрямі до Сальонїк, 17 серпня зача¬ 
ли велику офензиву болгарсько-німецькі війська. 
Від Фльоріни коло Монастира аж до Демір Гіссар 
та в напрямі Кавалї, зі сходу виступили болгар¬ 
ські сили дуже скорим зосередженим наступом 
проти Сербів, Французів і Анґлїйцїв, що стоять 
під проводом ген. Сераїля в Сальонїках. Німецькі 
підводні судна заложили море від полудня. У всіх 
балканських державах це викликало найбільше 
напруженнє. Цілий балканський півострів дріжить 
перед цією бурею, що має рішити долю майже ці¬ 
лої війни. Болгари машерують на Серес, обсадили 
Кавалю, наближають ся на південь. Англійці ша¬ 
нують себе—дістали наказ остати ся в резерві, а 
проти Болгар ідуть тільки Серби, Французи й 
прибувші Росіяни. 

Нїмцї й болгарське иравительство дали за¬ 
поруку, що зайняті землі вернуть ся Грекам. Тому 
грецькі війська опорожнюють свої міста й тверди¬ 
ні' перед Болгарами. Людність утікає з загроже- 
них місць і заложила всі стежки в горах, що ні¬ 
куди пройти військам четвірного порозуміння, яко¬ 
го є там 500.000, а Болгарів з Німцями, під про¬ 
водом Макензена,—800.000. 

Ця офензива Болгарів несподівано заскочила 
союзників. Вони ждали поки рішить ся Румунія 
стати проти Австрії—та поки в Греції перейдуть 
вибори, від послів котрих вони ждали рішення 
про виступленнє Греції проти Болгарів. 

Від Редакції. 
Оголошують ся на конкурс слідуючі теми: 

1) Автономія чи самостійність краще для ро¬ 
бочого народу. 

2) Спомин із революції 1905 р. (оповіданнє 
очевидця). 

3) На царській службі (малюнок із життя 
жовніра Українця). 

4) Що принїс селянству земельний закон 9 
листопада? (його користи й шкода). 

Грошеві нагороди визначить Редакція. 

Дрібні рукописи, що надсилають ся до газе¬ 
ти, редакція авторам не звертає. 

І" 
Поемерні звістки. 

Петро Мотренко, помер од туберкульози 10. 
серпня (із табору Зальцведель). 

Іван Артеменко, із Єлисавеграду, 256 піхоти, 
полку: уродив ся 1872. року, помер 10. серпня від 
перітіплїтісу. 




