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Війна з Румунією а Україна. 
Четвірне порозуміннє стратило надїю 

побідити сього року на заході' й на сході. 
Тому постановило пробувати щастя сього 
року на Балканї, а великий удар у Фран¬ 
ції відложнти до слідуючого року. 

Щоб їх плян мав успіх, треба вбити 
клин між союзні держави: вдарити на 
найелабшу союзницю Німців, Болгарію, від¬ 
бити клином Турціто від Німеччини—а тоді 
можна думати й про побіду на весні, коли 
вже англійська армія буде мати перевагу. 

Допоміг до сього пляну наскок Болга- 
рів на армію в Сальонїках. Цілий Балкан 
напружив свій слух, затрівожив ся зростом 
Болгарії, найбільше Румунія. З того скори- 
стало порозуміннє. Анґлїя заявила Румунії, 
що в разі її невтральностп, вона забере свої 
війська. Росія натиснула на неї, що довше 
ждати не буде, Франція предложила їй 
умови: Приступиш до нас, дістанеш Семи- 
город, Буковину, Сербський Банат і роспй- 
ську Бесарабію. Побідим—будеш мати все, 
не побідим—дістанеш Бесарабію! 

Добре поцілено. Румунія скликала мі- 
нїстеріяльну раду, більшість заявила ся за 
війною з Австрією. Король, з роду німець¬ 
кого цісаря Гогенцоллєрнів, заявив, що він, 
як Німець, піде туди, куди його кличе обо- 
вязок, значить по стороні рішення народу. 
Не обійшло ся й тут без хитрощів. Рішен- 
нє затаєно, згоди з Австрієло не вимоле¬ 

но, а обсаджено військом всі переходи в 
гори, так, що в годину виновідження вій¬ 
ни, армія вже стояла на границі, а росий- 
ські війська стали переходити через Дунай 
до Болгарії. 

Росія подала такий плян румунсько-ро- 
сийського походу, як подає італійська на¬ 
солись, „Коррієре Італїя:“ ліве крило має 
йти на Добруджу на Болгарію до Царгоро- 
ду, осереднє на Софію, столицю Болгарії, 
аби перервати Німцям звязь із Царгородом; 
праве крило має вдарити на Семпгород. 

Тепер подавимо ся на вигляди. Руму¬ 
нія має пів мілїона війська й 7000 гармат, 
одну твердиню Букарешт, обезпечену зі 
сторони Росії, не зі сторони Болгарії. 
Росія має довгий фронт—від Риґп аж по 
Добруджу,—амуніції в обох замало. На обса- 
ду Семигороду треба всеї румунської армії, 
наступ на Болгарію тяжкий, бо болгарський 
беріг Дунаю високий, румунський низький 
і болотистий,—в Болгарії стоїть Макензен 
з німецькою армією вже кілька місяців і 
приготовив ся до ції кампанії. Можуть Ру¬ 
муни зайняти увесь Семпгород, але це ще 
не побіда. Гіобіда або пораженнє рішить ся 
на Україні на волинських болотах під кер- 
мою Гінденбурґа. 

Німеччина знає, що це боротьба „бути 
або не бутн“ Німеччині! Тільки Росія й Ан¬ 
глія є причиною ції страшної боротьби 
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Робили наступ зі сходу—не удав ся, роби¬ 
ли бльокаду п примус голодом—не удалось, 
робили наступ із заходу—не удав ся! Ви¬ 
сунули проти німецької сили Італію, Пор¬ 
тугалію, тепер Румунію, небавом може й 
Грецію—але се вже остання ставка! І те¬ 
пер Німеччина бачить, що „поки одну, з 
тих двох держав не побідпть цілковито, 
доти про мир не можна думати“, як пишуть 
німецькі часописи. Росію побідити лекше, 
як Анґлїю. Росія, крім союзних держав, має 
ще ворога в лиці Анґлїї, бо посягає тим похо¬ 
дом за Царгородом, браму й ключ до Чор¬ 
ного моря. Але побідити Росію значить зай¬ 
няти не Польщу, не Литву, навіть і не Пе¬ 
тербург, а відлучити Україну. І як побідпть 
Німеччина, мусить це зробити! 

Але візьмім навпаки, що Росія зами¬ 
рить нобідно. Чи думаєте, що Англія по¬ 
зволить їй взяти Царгород? Чи позволить 
на мировій конференції з її ласки утворити 
велику Румунію й Сербію та малу болгар¬ 
ську Губернію, з росийськіїм князем на чолі, 
хоч би Царгород був навіть вільніш містом 
усіх держав?—Ні, цього не може стати ся 
без розвязання українського питання. В та¬ 
кому випадку Росія через десяток літ по¬ 
сягнула би знову но Царгород проти волі 
Анґлїї й західної Европи. Тому українська 
справа мусить висунути ся, аби ослабити 
велику централістичну Росію. 

Таким робом із висуненнєм Ромунїї, як 
ставки порозуміння на сході, головна вага 
східного питання перехиляють ся з поль¬ 
ської справи на українську. Питаємо себе: 
що ми хочемо. 

Тепер воно від нас залежить. Чи ми 
хочемо бути рабами, з похиленим чолом, на¬ 
родом без землі, на найбогатшій землі, гар¬ 
матним мнясом великої Росії, чи хочемо бу¬ 
ти мирними хазяями на своїй землі? Поду- 

Конгрес гноб 
Перший конгрес гноблених народів відбув ся 

в Льозаннї й відбив ся широким відгомоном в єв¬ 

ропейській пресі, тільки до нас дійшли слабі його 
відгуки. 

Конгрес відбув ся під протекторатом товари¬ 

ства „Унїї національностпи“, котрої завданнєм є 
оборона малих народів. Президентом його є фран- 

ман над тим! Чи не краще, щоб та земля, 
яку захопили поміщики чужої народності!, 
припала робочому народові твоєму? Помір¬ 
куй, чи не краще щоб ті багаті копальні 
вугілля, желїза, соли, живого срібла були 
основою до богацтва таких, як ти, замість 
того, щоб бути жерелом наживи капіталі¬ 
стів, котрих наслала Росія за гроші, потріб¬ 
ні їй на війни. Погадай над тим, що твоя 
Україна під росийською управою, шпихлїр 
збіжжа „черкаського4* мняса, не годує тебе, 
а виганяє па Собі}) шукати правди й землі. 
Чи на цій землі маєш право ти посилати 
свою дитину у вищу школу? Чи перший 
ліпший заволока не висміває твоєї дитини, 
за його мову, й не робить із неї тумана на 
цілий вік, що зве себе Малороссом і тан¬ 
цює гопака та пє горілку на втіху москов¬ 
ським панам? А вибухне війна, чи не йде 
пїд гук гармат і гине не за Україну, а за 
її ката, навіть свого брата стріляє й руйнує, 
бо так велить росийський уряд з царем на 
чолі. 

І нині з англійських уст Вінстона 
Черчіля падуть такі слова: 5,Мп хочемо, 
щоби війна змінила карту Європи на 
основі національного принципу, згідно 
з непофальшованими бажаннями на¬ 
родів, що заселюють спірні теріторії. 
Ми стремимо до тревалого миру, котрий би 
установив гармонію, увільнив би народи й 
зєднав поділені на шматки нації44. 

Припустім, нині полагоджують мир після 
цієї думки. Всїнароди: Румуни, Серби, Поляки, 
Болгари дістають свою землю, а ми хочемо 
бути в комірнім у пана, що зайняв нашу 
землю й каже: „Вони не хочуть нічого!44 
І воно так станеть ся, як ми не будемо 
хотіти! Україна буде, але не ваша, ли¬ 
шень змінить свого пана. 

ених народів. 
цузький політик Пенлеф, тепер член фран¬ 

цузького кабінету. Значіннє конгресу набірає спе¬ 

ціальної ваги, коли прийняти можливість, що ве¬ 

лика біжуча війна розвяже також нан{іопальні пи¬ 

тання. 

У конгресі' взяли участь представники 23 на¬ 

родів, з котрих переважаюча більшість походить 



Ч. 23. Рік II. Просьвітнпй Листок Стор. о 

із Росії. Були там: Поляки (неофіціально), Україн¬ 

ці, Грузини, Ірляндцї, Бельґійцї, Вірмени, Альбан- 

цї, Єгиптяни, Татари, Греки, Литовці', Лотиші, Ес¬ 

тонці', Кірґізп, Жиди Катальонцї іі Баски з Ішпа- 

нїї, Перзи, Туркмени. 

Найбільше обжаловань піднесено проти Ро¬ 

сії й Анґлїї. Швайцарські Поляки рішили не бра¬ 

ти участи в конгресі', не бажаючи в своїх заявах 
виступати солідарно з иньшпми народами проти 
Росії, з огляду на спеціальне значіннє польської 
справи, иньшпми словами: уважають себе не- 

гнобленим народом у Росії, а її союзником у гноб¬ 

ленню Українцїв. 

Президентом конгресу вибрано бельгійського 
професора Отлєта, знаного з праць, посвячених 
національному питанню. « 

Представник Українцїв із Росії піднїс, що 
5.000.000 Українцїв у Австрії „поводить ся взага¬ 

лі' не зле“, між тим коли ЗО мілїонів росийськпх 
Українцїв зносить нелюдський гнїт, який змалю¬ 

вав перед присутніми яркими красками. В кінцї 
висказав надїю, що війна визволить Українцїв із 
росийського ярма. 

Супроти заяви предсїдателя, що Англія має 
намір скликати конференцію підчнненіїх собі на¬ 

родів, щоби разом із ними уложити відповідну фор¬ 

му правління—ухвалено виключити Ірляндцїв із 
ряду гноблених народів, але Єгиптянам дано сло¬ 

во, що кинули гасло: „Єгипет для Єгиптян!“. 

Се було може з боязнн перед пімстою Анґлїї, 
бо віцепрезпдент Льозанської мійської ради упо- 

минав зібраних, щоби шанували „нейтральність 
краю“, що дав їм можність свобідно радити. 

На конгресі' були деякі непорозуміння. Після 
промови одного Грузина, що домагав ся відлучен¬ 

ня Грузії від Росії, иньший Грузин висказав сим¬ 

патії до росийського народу. Наслідком сего при¬ 

йшло до нагальної і неприємної суперечки між 
земляками. Знову одна Лотишка заявила, що спа¬ 

сенне свого народу бачить тільки в звязп з Ро¬ 

сією. Тодї кннено їй у лице зовсім виразно за¬ 

кид шпігунства. Дальші події сконфісковано в пре¬ 

сі в Галичині, значить вони доторкалн польсько- 

українського питання. 

Полуднево славянські народи, себто Серби, 

може й Словінці’ зложили заяву, що відклонюють 
ся від участи тому, що сподївають ся здійснення 
своїх мрій від четвірного порозуміння. 

Із другого конгресу не маємо поки що ніякої 
вістки, за те дістали ми від Президії Союза Визв. 

України слідуючі 

Витяги :і українського реферату, пред- 
ложеного третій конференції народно- 
стий, відбутій у ЛьозанНЇ 27—29. чер¬ 

вня 1916. року. 

„Війна, одною з причин, котрої було стремлїн- 

нє Росії захопити під своє гіанованнє Східну Га¬ 

личину (то значить українську часть сего краю), 

а також Буковину, підчеркнула значіннє україн¬ 

ського питання. 

Преса багато писала про проект сотворення 
самостійної української держави. Сазонов говорив 
про український рух та трудностн, які повста¬ 

ли через него для росийського уряду. Насильні 
заходи зрусифікувати Галичину підчас заняття її 
в минулім році Москалями та душеннє українсь¬ 

кого руху внутрі Росії викликали протести навіть 
у Думі та в росийській пресї.“ 

У дальшім викладі реферат представляє по¬ 

літичну історію України від часу утраченим полі¬ 

тичної волї в 14. віці, історію, котра являєть ся 
перед нами неперерпвною героїчною боротьбою 
українського народу за свою свободу. 

По тім переходить реферат до відродження 
українського народу, котре зачало ся в 19. віцї. 

Не уважаючи на політичне поневоленнє, в 19. віцї 
для українського народу зачннаєть ся доба літе¬ 

ратурного відродження й національного пробуд¬ 

ження. Тут власне виникає пнтаннє, чи являєть ся 
українська мова самостійною й чи заслуговує во¬ 

на на право стати мовою літературною на рівні’ з 
иньшпми мовами. Відповідаючи на закиди русифіка¬ 

торів, котрі твердять, що українська мова то лиш 
діялєкт мови роснйської, засуджений на смерть. 

Реферат наводить гадки поважних славіст ів, ро¬ 

сийськпх і неросийських учених,котрі одноголосно 
признають українській мові право на самостійне 
істнованнє й літературний розвиток поруч зпншн- 

ми мовами, а спеціально поруч і незалежно від 
мови московської. Тут згадано також про думку 
в сїй справі роснйської „Академії Наук“, котра в 
спеціальнім рефераті, предложенім, на жаданнє ро- 

сийського правительства, міністерству внутрішніх 
справ, признала, що Українці говорять мовою, 

котру належить признати за цілком самостійну й 

відрубну від московської. 

В кінцї знов зачеплено політичну сторону 

українського питання й говорить ся: 

„Коли з одної сторони Росіяне займали Га¬ 

личину, а з другої сторони Австріяки вступили 
на Волинь, то вони підчеркнули міжнародне зна- 
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чіннє українського питання. Не будемо розводити ся 
про значіннє сего питання для внутрішнього життя 
тих держав, в склад котрих входять Українці'. По¬ 

ділені між Росію та Австрію, ми подібно Поля¬ 

кам та Литовцям засуджені на те, щоби взаїмно 
мордувати ся, як ті ґлядіятори в старі часи, для 
приємностп наших гнобителів. Ми терпимо окрім 
того від спустошень війни, від примусових еваку¬ 

ацій, бо власне Українців загнано аж на Сибір, 

як то твердив помішник міністра Плєве перед од¬ 

ним польським послом. До того наших священи¬ 

ків і наших інтелігентів із Галичини вивезено на 
Сибір, нас і нікого пньшого переслідують у Гали¬ 

чині, ми терпіли релігійні перес.йдування від часу 
арештований голови унїятської церкви митрополита 
ПІептицького, як також проти нашого національ¬ 
ного життя направлені заходи знищення, які про¬ 

голошено іі які переводять ся вже в жпттє. „Але 
ми повні вірп“. На обширі, більшім ніж Франція, 

нас єсть 35 мілїонів, і то на підставі даних офі¬ 

ціальної статистики, котра подає наше число ниж¬ 

че правдивого, а наше національне пробудженнє 
єсть вже доконаний факт. 

Росія заявляє вже тепер голосами своїх по¬ 

слів та преси, що розвязаннє українського питан¬ 

ня, так само як польського, то домашня, внутріш¬ 

ня річ Росії, до котрого її союзники не мають 
права вмішувати ся. 

Ми не знаємо, якої гадки будуть тримати ся 
правіггельства союзних держав, але думаємо, що 
їм прислуговує право піднести свій голос у оборо¬ 

ні справедливості! й свободи кождого народу й 
зажадати, щоби цілому українському народові 
признано право, коли вже не на самостійну дер¬ 

жаву, то бодай на розвиток його національної 
індивідуальносте, і дана була можність користати 
зі всіх тих політичних прав, які Гарантовані Ук¬ 

раїнцям у Австрії, під панованнєм австрийсьішм та 
в Росії, як то Гарантував Переяславський до¬ 

говір. 

Український народ має право на інстнованнє 
як кождий иньший, і він твердо вірить в благород¬ 

ні слова Вінстона Черчіля: „Ми хочемо, щоби ся 
війна змінила карту Европи на основі національ¬ 

ного принципу, згідно з непофальшованим бажан- 

нєм народів, що заселюють сї спірні теріторії. Ми 
стремимо до тревалого миру, котрий установив би 
гармонію, увільнив народи й зєднав поділені на 
шматки нації. “ 

Україна сподїваєть ся, що се слово, дане на¬ 

родам Европи, не зістанеть ся пустим звуком. 

Український павільон на 
У Віднї влаштовано воєнну виставу, куди 

зібрано все, чим воює сучасна людина на суші, на 
морі та в повітрі. На цїй виставі має свій куточок 
і український легіон, або ж „Українські Сїчові 
Стрільцї“, про що повідомляють українські .львів¬ 

ські часописи. 

Маленький кусник землі, 7 кроків довгий і 5 

широкий, що на йому збудовано невеличку дерев- 

ляну хатину, коштує на час вистави по над 12 

тисяч корон. У хатпнї по стїнах розвішано зброю, 

яку здобули Стрільці за теперішню війну, фотог¬ 

рафії й малюнки з життя стрілецтва та патретп 
атаманної старшини й иньших діячів українського 
легіону. Звертає на себе увагу таблиця, на котрій 
зазначено розвиток ріжних українських організа¬ 

цій, котрі мали в себе наші закордонні брати пе¬ 

ред війною. Довідуємо ся з таблиці', що „Сокіл- 

Батько“ мав 967 товариств з 58.627 членами; „Ук¬ 

раїнський Сїчовий Союз“ мав „Сїчий“ 944 з 60.000 

членами та 86 товариств „Сїчові Стрільці4* з 8.200 

чл. Союз Сїчий на Буковині' заснував 112 това¬ 

риств з 6.000 чл. Як оповіщено було війну, народ 
лавою посунув до „Стрільців**, так що на протязі' [ 

воєнній виставі у Відні. 
першого місяця зголосило ся по над 27.000 людий, 

не дпвлячп ся нї на які переполи. Але заздрому 
сусідові*) було це не до вподоби й він подбав, по¬ 

слуговуючи ся брехнею й байками про „Зраду**, 

щоб вступ до українського легіону був обмеже¬ 

ний. Наведені в горі товариства мали передовсім 
економічний характер—боротьбу зі своїми злидня¬ 

ми та з віковічними гнобителями. Ту боротьбу про¬ 

вадили вони дуже енергійно, завзято, а через те, 

звичайно, з успіхом. Згадаймо, наприклад, остан- 

нїй загальний страйк селян 1902 р. у Галичині', 

коли добре зорганізовані галицькі хлібороби, під 
проводом своєї інтелігенції, примусили панів збіль¬ 

шити зарібну платну в кільки разів. Крім цього 
зорганізовані маси мали великий уплив на зміну 
виборчого закону до парламенту. Після російської 
революції вони розвинули широку агітацію за за¬ 

гальне, рівне й таємне виборче право, відбуваючи 
денно понад тисячу віч, а коли польська адміні¬ 

страція почала ставити перешкоди й забороняти 
віча, обурений народ звернув ся до міністрів і на¬ 

віть до цїсаря з пересторогою, „що не безпечно 

*) Полякам. 
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є дратувати українського льва ... 

Після цього Поляки помнякшали, а згодом 
було оголошено новин закон про вибори. Бороть¬ 

ба галицьких селян за свої права дуже цікава її | 

для нас повчаюча; вона свідчить, що тільки зорга¬ 

нізований народ може поліпшити свою долю, вир¬ 

ватись із пазурів своїх гнобителів. 

Із таборового життя. 
Вже більше місяця, як таборове органїзацийне життя 

майже зовсім завмерло. Кільки членів редакцийного комі¬ 

тету, що лишились в таборі, відбувають свої звичайні засі¬ 

дання для ведення часописи;кооперативна чайня веде свою 

торговлю; кустарня працює над виробами; по неділям або 
Артистичне Т-во розважить земляків виставою, або погуде 
кіно. От і все. Зборів иньших організацій, а також викла¬ 

дів і віч давно не було. А треба сказати, що почувала ся 

потреба і в цьому, хоч би зрідка, по вечері, бо людей в та¬ 

борі увесь час лишалось в порівнаннї з тим, що чекали, 

дуже багато й таки зануджували ся від тії гульні. 

Застій сей мабуть вже кінчаєть ся й скоро стане по¬ 

троху ворушить ся орґанїзацпйне життя, а головне мають 
відбувати ся від понеділка 4. вересня н. ст. віча й виклади 

щодня, по вечері. 
Через кільки неділь піде повним ходом таборове 

життя, то ще не відомо. 

Люди то прибувають до табору невеличкими гуртка¬ 

ми й одиницями, то відбувають на робітничі команди. 

Баптисти дуже щиро молять Бога, щоб послав мир 
та щось не помогає, навіть Румунія захотіла воювати, певне 

тому, що не на рідній мові молять ся. 

А землячки—патріоти III бл. 3. барака скільки не 
надривають горло, щоб Бог послав побіду Миколі II—теж не 

помогає. 

Прийдеть ся й їм скоро здати ся на капітуляцію. 

Багато товаришів надсилають листів про зміну їх з 
роботи, але то зробити занадто трудно. Прпйдеть ся перетер¬ 

піти до кінця жнив. 

Від понеділка 4-го вересня друкарня з міста вже пе¬ 

ренесла ся до табору. Багато з приводу цього радіє, але 
дехто може є й незадоволеннй. Ну та менше з тим, аби для 

діла було добре. Від тепер газета почне виходити що тиж- 

дня. 

У четвер 31. серпня відбули ся загальні мі¬ 
сячні збори кооперативної чайнї. 

Не вважаючи на те, що в нашому таборі, з 
усїх майже організацій, одна тільки чайня не пе¬ 
реривала нормального життя за весь час канікул 
і повинна, так би мовити, займати уми всіх чле¬ 
нів її, на збори зявила ся незначна кількість їх 
(всіх членів є 970) тай та, за винятком хіба 100- 
150 люда, вела себе дуже не тактовно: одні гур¬ 
тами розглядали географічні карти, розвішані по 
стїнах, другі забавляли ся якоюсь грою (домино, 
шахмати), голосно розмовляючи, заважали збо¬ 
рам. Дивно, що навіть таке, переважно матеріалі¬ 
стичне діло, як кооперація, з якої кожний член 
міг би винести тільки добру науку для самостій¬ 
ного економічного життя в будучинї, й то мало 
цікавить. 

Де-де, а в цьому дїлї вже здаєть ся немає 
ніякої політики, отже й відношеннє ДО ЙОГО 110- 

винноб бути ЗОВСІМ ИНЬШІІМ чим до тих справ, де 
наших землячків політика лякає. Але на привелн- 
киТї жаль тут ми стикаємо ся з упоєною в орга¬ 
нізм байдужністю до громадянського життя біль¬ 
шості! наших селян. 

Булиб дуже раді, як би виявило ся, що ми 
помиляємо ся в своїх думках. 

Приступаємо до суті' діла. 

По прочитанню місячного звідомлення Управи 
з дїяльности чайнї й звіту Ревізійної Комісії з 
провіркп рахунків приступлено до розділу зиску 
за липень місяць, який виносить 860 мр. 95 ((ієн. 
Із них призначено 270 мр. 90 фен. на виплату де- 
віденди, по ЗО фен. на члена; 5%=39 м. 50 ф. на 
таборову соціальну секцію, 10 м. на стіпендію 
убогому учневі при українській Гімназії по війнї; 
150 мар. на будову памятника помершим в таборі 
полоненим товаришам; 50 м. допомоги хорті по¬ 
лоненим, які знаходяї ь ся в таборовому шпиталю. 
Лишок від чистого зиску 270 мар. 35 фен. та 70 
мар., які подарила чайнї команда, разом отже 340 
мар. відчислено в запасний капітал. 

Лише допомогу організації „Сільський Госпо¬ 
дар44 в сумі 25 мар. відкинуто з того огляду, що, 
мовляв, „Сільський Господар44 зараз „не працює44. 
Також рішуче відкинуто кілька пропозицій про 
асіґнованнє допомоги пресовій секції на виданнє 
таборової газети, принципіяльно виправдовуючи це 
тим, що пресова секція не дає даром газети чле¬ 
нам чайнї. 

Після цього вибрано 4. членів нової управи 
та ревізийну комісію з 6. членів. 

Більш не було нічого важного, хіба що чле¬ 
ни управи просили підвищити платню їм та скар¬ 
жились на делегата „Просьвітного Виділу44 за те, 
що він без осібного повідомлення не явив ся на 
збори. 

Як бачимо, товариші кооператори, трохи за¬ 
мало уділяють своєї ласки культурно-просьвітним 
цілям. 

Але ми маємо надію, що ся матеріалістична 
хвиля є тимчасовою, яка з появленнєм громадянської 
свідомості! потоне в морі культурно-просьвітнпх 
завдань. Пайщгш. 

Після майже що півторамісячної перерви та¬ 
борової роботи Генеральна Старшина відбула своє 
засїданнє 6. й 7. вересня. Головним осередком на¬ 
рад було приватне засідання членів організацій 
під час перерви 18. серпня. Одні вважали його 
легальним і нормальним, другі противно. Також 
жваві дискусії викликала справа таборової газети. 
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Через тс, що з робіт майже ніхто ще не повернув 
ся ухвалено робити вечірні читання іі віча, а також 

Дома не сплять. 

У числі 21. ми вже подавали про революций- 

Ніш рух на Україні. Але ось „Райхсиост“ до цьо¬ 

го ще подає слідуюче поясненне від свого допи¬ 

сувача. • 

„Про заговір Українців я довідав ся ще слі¬ 

дуючі подробиці. Українські товариства в Росії, 
закриті у хвилі вибуху війни, зовсім не припини¬ 

ли своєї діяльності!, але витворили чисельні ши- 

роко-розгалужені союзи, котрих метою є працю¬ 

вати при допомозі тайнпх летючих листків і про¬ 

кламацій над впзволеннєм України. В одній про¬ 

кламації, яку привезли люди подорожні, сказано 
таке: Українці! Година визволення наближаєть ся! 

Було б зайвим тратити багато слів за нашу спра¬ 

ведливу справу. Наші предки заключилп в р. 1654. 

в Переяславі угоду з Московщиною, якою зобовя- 

зала ся Росія зберігати нашу автономію. Серед 
найлютішого нехтування договору, Москалі потоп¬ 

тали наші права; цілі століття ми змушені проли¬ 

вати нашу кров за виключно росийські інтереси. 

Підчас, коли вел. князь Микола Миколаєвич обі¬ 

цяв Полякам автономію, то в маніфесті до наших 
братів у Галичині він замість майбутнього визво¬ 

лення заповів повне обрусїннє. Приступайте до 
наших організацій, поможіть нам зєднанимп си¬ 

лами в цю рішаючу хвилю вибороти собі також 
національні права. Хочемо спільно розважити всі 
дійсні можливостн, не відступати перед ніякими 
жертвами, щоби тільки визволити поневолену Ук¬ 

раїну“. 

Поліція в Київі, підчас трусу в одній хаті 
мала впасти на слід української організації. Од¬ 

ного студента, у якого найшли вибухові матерії, 
обвинувачують, що він хотів зірвати т. зв. ланцюго¬ 

вий міст у Київі. Є фактом, що в перших неді¬ 

лях війни, невідомі люди сильно ушкодили цей міст 

вибухами динаміту. По донесенню, все це зробило 
велике вражіннє у великих політичних кругах Пе¬ 

тербурга. 

Українська справа на кооперативнім конгресі в Київі. 

На кооперативнім конгресі, який радив у 
Київі в половині лютого при участи 250. засту¬ 

пників ріжнпх кооперативних організацій, ухва¬ 

лено такі резозюції: 

З огляду на те, що пошпреннє кооперативної 
думки можливе тільки через основаннє праці на 

заснувати окремі курси: бухгалтерії, німецької мо¬ 
ви й иньші, коли знайдуть ся слухачі. 

національнім грунті, вважає конгрес конечним: 

знести всі виїмкові укази, що відносять ся до на- 

ціональностий і домагаєть ся: 

1) скасований обмежень українського слова, 

2) знесення заборони української преси й ви¬ 

давництв, 

3) відновлення давнїйших і дозволенна нових 
українських иросвітних і наукових орга¬ 

нізацій, 

4) заведення української викладової мови в 
народнїх школах на Україні. 

Постанова кооперативного з'їзду. 

Харьківський з’їзд кооперативних товариств 
півдня Росії ухвалив, щоб кооперативні спілки й 
товариства звернули як найбільшу увагу на ви¬ 

давничу діяльність та росповсюдження літератури. 

Книжки ухвалено друковати на українській мові. 

Чп но замало? 

Тернопільський Губернатор дозволив прова¬ 

дити науку по дїточих захистах (приюти) рідною 
(українського) мовою. 

Поляки працюють. 

В останніх днях усякі польські заходи увін¬ 

чали ся знов значними успіхами. В урядових ча- . 

сопнсях читаємо, що власти (австрійські), на ба- 

жаннє, висловлене з польської сторони, випустили 
на свободу частину роснйських воєнних полоне¬ 

них, що походять із Польщі, й відставили їх до 

рідного краю. Заступником військового Генерал- 

Губернатора в Люблинї іменовано дотеперішнього 
бригадира польських легіонів, Генерал-майора Вік¬ 

тора Гжесїцького. Загалом у Люблинї (австрійське 
генерал-губернаторство) всї власті! находять ся в 
польських руках, компетенція (права) яких незви¬ 

чайно широка. Тепер старають ся зробити з Люб- 

лпна великий польський осередок, прилучуючи до 
нього сусідні села. Се буде так званий „Великий 
Люблнн“. Як поступив уперед розвиток польсько¬ 

го шкільництва під австрнйською окупацією, до¬ 

казом сього є хоч би замостейський повіт, де крім 
52 давнійших шкіл заложено 111 нових, так що 
тепер ціла ся округа засіяна школами. А з по¬ 

чатком шкільного року 1916—17 повстає 4 муже- 

ских учительських семинарій (з них одна в За- 

мостю з 4 класовою взірцевою школою для хло¬ 

пців), 3 жіночих учительських семинарій, 4 ре¬ 

альних мужеських гімназій і реальна мужеська 

Із українського життя 
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школа в Пулавах. Польські газети подають в ос¬ 
танніх часах звістку, іцо польська суспільність у 
Королівстві дожидає в найблизшнх днях важних 
рішень у користь польської державності!. Сї ви¬ 
жидання основані на висловах поодиноких вищих 
німецьких (австрійських) урядників, котрі запові¬ 
дають польським діячам недалеке вельми корисне 
рішеннє центральними властями польської справи. 

Скільки в сїм правди, побачимо. 

Отаке подає В. С. В. Укр. про польську ро¬ 
боту на окупованій теріторії. В той час, як ми 
тут у таборі будемо болти ся просвіти рідною .мо¬ 
вою, спритні Поляки буквально засоплять нашу 
Холмщпну й Волинь своїми школами. Подумайте 
про се, кому дорога доля рідного краю. 

ВІЙНА. 
(від 22. серпня по 5 вересня 1916.) 

Ножар рогширяєть ся далі. 
Наскок Волга рів на Солунь—як ми писали— 

зробив переворот в сїй війнї. Головна точка війни 
перенесла ся з над Сомнн і з Галичини на Балкан. 
Дня 27. серпня н. ст. оголосила Італія стан воєн¬ 
ний проти Німеччини. Дня 27. серпня вечером ви¬ 
дала Румунія війну Австро-Угорщині', Дня 28. сер¬ 
пня Німеччина оголосила стан воєнний із Руму¬ 
нією, як союзник Австрії. Дня 31. серпня Турція 
оголосила війну Румунії. Дня 1. вересня Болгарія 
обявила війну Румунії. 

Голосний у зол війни на сході. 
Німецький цисар здіймив обовязок шефа ге¬ 

нерального штабу з Фралькенгайна, а перенїс його 
на Бенекендорфа і Гінденбурґа, іменуючи генераль¬ 
ним майстром кватнри генерал ляйтнанга Лю- 
дендорфа. Воно має для нас велике значіннє. Ві¬ 
денський дописувач часописи „Аз Епіта кидає таке 
освітленнє: з іменованнєм Гінденбурґа віднесла побіду 
політика Бетмана Гольвеґа, канцлера Німеччини. 
Він заявив ще в листопаді' минулого року, що з 
найбільшою силою треба звернути ся проти Ро¬ 
сії. Тої власне думки й Гінденбург. З його імено- 
ванєм побідив сей погляд в рішаючих кругах Ні¬ 
меччини. З виступом Румунії, після нашого пог- 
ляду, рішеннє війни наступить на східнім теренї. 
Се має велике значіння для української справи, 
бо велику місію (післанництво) Румунії, яка здер¬ 
жувала Росію від Царгороду займе тепер Україна, 
як не будь рішить ся війна. 

Росіяне йдуть на Балкан. 
Переставна військових сил Росії відбула ся 

сими днями. Головна тяга боротьби має бути на 
Балканї. „День“ подає число машеруючих Росіян 
в Румунії на 400.000. На чолі стоїть Іванов, а в 
Добруджі Болгарин Радко-Дімітрієв. На власну 
вітчину несе пожежу й кров і руїну. Росіяни йдуть 
в трох кольонах: з Ґаляц до Ченавато, з Ґаляц до 
Сілїстрії із Галяц до Джюрджєво. Цариця поїхала 

до головної кватнри—-ціль покажеть ся. 

На східнім теренї. 

Росіяни підняли головний напір в околиці' 
Луцька межи Турією й Лугом, а в Галичині коло 
Зборова. Там потерпіли великі втрати. Те саме на 
Волині'. Як подають газети втрати досягають 5.000 
убитих. 

На кавказькім фронті. 
Турки розбили дві дивізії наступаючих Росі¬ 

ян і взяли 5.000 в полон при кінці серпня. 

Болгари з Німцями в Добруджі. 

Болгари посувають ся наперед. Зайняли Ма¬ 
кедонію, обсадили місто Серес і Кавалю, а на сходї 
великі сили, разом із Німцями, розбивши погра- 
ничні війська, йдуть на зустріч роспйському вій¬ 
ськові. Констанцу, Букарешт і склади нафти в 
Пляштї запалено бомбами. 

Румунія в Семи городі. 

Румуни вдерли ся до Семпгороду. Але тепер 
побачили, що здобути його дуже трудно. Треба 
переходити цілий ряд високих гір і тратити бага¬ 
то людий, тоді як ворог, добре захищений, майже 
нічого не тратить. 

Греція перед Шйною. 

Уся власть правління в Греції перейшла в 
руки четвірного порозуміння. Королівські війська 
обезоружені, а їх команданта Труконїса увязнено. 
Партія Венїзелося взяла гору й він має стати на 
чолї правління. В Атенах панує страшне замішан- 
нє й розпука. Французько-англійська фльота 2. 
вересня від'їхала до пристані Пірей у Атенах і на¬ 
ставила цілі сотні гармат на місто, де уряджено 
демонстрацію проти війни. Крета оголосила репуб- 
лику й президентом оголосила Венїзелоса. Четвір- 
не порозуміння господарює в цілій Греції, забрало 
до своїх рук цілу управу почти й телеграфу. Не 
сьогодні, завтра треба . сподїватп ся виступлення 
Греції проти Німців і Болгар. 



Стор. 8. Просьвітнпй Листок Ч. 23. Рік. II. 

Вісти а Рот *ії і зі світа 
Рух магометан у Росії. 

В останніх часах сильно гіоширюєть ся про¬ 

паганда серед роснйських могометан до повстання 

проти Росії, 
Приводом до того, послужив приказ царя, 

щоб народ Середньої Азії її Кавказу, попереду увіль¬ 

нений од рекрутчини, тепер давав би люднії до 

вїйська. 
Також магометани вважають за свій обовя- 

зок іти проти Росії іце тому, що Султан, розпо¬ 

чинаючи війну з Росією обявив 'і'і священною. Цілі 
сотнї ріжних старців пішли між магометан і іме¬ 

нем Султана закликають до повстання. 

В Судані*, Тріполї й магометанській Індії вони 
вже визвали народній рух, а в Хіві підняло ся 
цілком організоване повстаннє. 

Прпзначеннє туди Куропаткіна генерал-губер¬ 

натором, як найкращого знавця середнє-азпйської 
Росії, свідчить про те, що повстаннє приймає ду¬ 

же небезпечний характер. Він уже навіть зажа¬ 

дав, щоб йому дали найменьше пять корпусів 
війська й додає, що з цим військом здушити пов¬ 

стання вдасть ся не ранїще, як через рік. 

Панщина. 
Зі Стокгольму повідомляють, як пише „Р. 

В.“, що калужськнй губернатор своєю владою 
знову заводить панщину. Він наказав, щоб 
усї селяне, чоловіки й жінки від 15 до 50 років 
життя, після закінчення своїх жнив, обовязково 
наймали ся на роботу до панів та орендарів, коли 
вони потрібують робітників. Плату за роботу має 
визначити земство, тоб то, самі поміщики. Ніхто 
немає права одмовляти ся від роботи. Поліції на¬ 
казано в потрібних випадках примусово заставляти 

Переписка редакціі. 
Товаришам, які просили книжок посилаємо на такі 

каманди: 
1) НосІїзІенЬш'д: перевод—„Українець в Німеччині", 

Газети. 

2) ОЬеі'іозЬасІї, Грицьку А. Л-ру: „Кобзар" II ч. 
3) Меіпг-КозНіеіт: „Звідки пішло імя .''країна", „Що 

тепер діється в Росії", перевод „Українець в Німеччині". 
4) Апзсіїїад Ве2: на прислані гроші 1 м. ЗО ф. поси¬ 

латимемо, що просили. 
5) АГгЬасЬ: перев. „Українець в Німеччині". 
6) 8егкеигос1е: перев. „8о!с1аГеи зргасіїе", „Що тепер 

дїєть ся в Росії". 
7) Мескагіпшзеп: 4 перев. „Українець в Німеччині". 
8) ВгаишГеІз: 3 перев. „Українець в Німеччині". 
Надалі просимо товаришів подавати точно адресу, 

хто хоче одержувати на себе, нехай подає призвіще й ІЧг. 
Листи адресуйте до редакції „ІІросвітного Листка". 

Тое. Л-ко. „В обіймах Д-ща" й „Панн побили ся, а в 
селян зуб заболів" не підходять. 

'Гов. Донецький. „До земляків" й „Чи треба вчити ся" 
не надаєть до друку. Вірш „Доля" також. Даремне ви по¬ 

селян працювати на панських ланах. Такі звістки 
надходять і про волинську та ннші губернії. Пани 
роблять собі добрі інтереси на війні, а народ зму¬ 
шують працювати на них майже задурно. 

'Китайці—робітники. 
Газета „Рєч“ пише, що до Петербурзі має 

прибути 100.000 Китайців, яких найняли поміщики 
на сільські роботи. Росийські робітники боять ся, 

що „жовтошкурі", як їх називають, лишать ся в 
Росії й на після війни. Як відомо, китайські ро¬ 

бітники црацюють за дуже низьку платню. Свого 
часу сила їх було посунула до Америки, та міс¬ 

цеві зорганізовані робітники добили ся від уряду 
(правительства) закону, по якому китайцям—ро¬ 

бітникам заборонено вступ до Зєднанних Штатів. 

Арештованне депутата. 
Депутата росийської Державної Думи з Ка- 

теринославщинп соціаль-демократа Ііетровського, 

що за агітацію проти війни було покарано заслан¬ 

ням, недавно арештовано в Енїсейську й переве¬ 

дено аж до Якутської областн. Цей депутат бага¬ 

то промовляв у Думи в обороні прав українського 
народу. 

Між партіями. 
Союз американських соціалістичних партій 

виключив польських соціалістів за те, що вони 
агітують за вступ у польські легіони—значить 
підтримують мілітаризм. Польські соціалісти в Аме¬ 
риці відповіли на те відозвою, в котрій кажуть, 
що боротьба за свободу рідного народу не може 
числити ся з ніякою доктриною. 

Нова позивна Росії.. 
Цар уповноважив міністра фінансів Барка 

зробити нову позичку в сумі 2 мілїярди на таких 
самих умовах, як були зроблені позички попередні’. 

тїєте над ними та напружуєте свій мозок. Полпшіть вірші 
писати кому иньшому. 

„Мара" буде поміщена, як вона не виїде. 

Пересторога землякам. 
Доходять до нас вісти, що деякі земляки уті¬ 

кають з чільних робіт на волю. 
1) Утеча з полону неможлива, бо границя— 

далеко, а утікач, що звичайно не знає ні дороги, 
ні німецької мови—мусить примиратн з голоду; де¬ 
яких утікачів вже найшли трупами, або простріляли. 

2) Утікачі будуть записані і опісля виїдуть о 
0 місяців тпзнїйше до рідні, як всі гірочі. 

3) Утікаючи з робіт, шкодите своїм землякам, 
бо німецьке начальство впровадить суворійші умо¬ 
ви життя в таборі, як отеє иовірка двічи на день. 

Отже перестерігаєм Вас, що утечою тільки 
собі накоїте лиха, а не осягнете ніякої цілії. 

За голову Представник ІІросвітного Виділу 
Лепкий Богдан. Пачовськпй Василь. 




