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А що ми на се?
Виступ Румунії звернув увагу цілого
світу на Чорне море й значіннє Царгороду.
Заздрість європейських держав лишила сю
браму до Чорного моря в руках Туреччини.
Нині витягає свою руку по Царгород Росія
й каже: або пан, або пропав!
І Нїмцї спізнали, що ,,як довго Ро¬
сія велика й сильна, змагатиме вона
до
Царгороду, все одно, чи дорога туди мусить
іти через Відень, чи навіть через Берлін44.
Нині має ключ до Царгороду Берлін. Аби
вдержати той ключ у своїх руках, треба
розбити Росію,, Росія стала великою державою,
коли від Польщі здобула Україну. Не тільки
тому, що вона нині має ЗО мілїонів насе¬
лення, але й тому, що вона є шніхлїром
збіжа, руди й вугіля Росії. Має Росія Украї¬
ну—вона велика, втратить її—упаде її ве¬
лич, бо серце Росії не лежить нинї на півночи, анї в Петербурзі, анї в Москві, воно
лежить на полудні", значить на Україні. І
поки на Україні не повстане великий про¬
вал, що віддїлюватиме Росію від Чорного
моря, вона не дасть спокою Европі.44
Так пишуть Нїмцї*) і всї часописи при¬
*) Книжка Акселя Шмідта: Кінцева цїль Росії.

знають, що треба їм змагати до Чорного мо¬
ря. Небавом почуємо Гі анґлїйські голоси, бой Анґлїї незручно, якби
Росія захопила
Царгород. Росийські часописи пііса: и, іцо
будуть вести війну за Царгород хоч би
Анґлїя й Франція замирили з Німеччиною;
правительство замовило 19. мілїонів арши¬
нів військового сукна на весну. Буде роз¬
права не аби яка! Що скаже Анґлїя?
І Поляки
підняли голову. Заздро їм
стало, що українська справа може заглу¬
шити польську. Коли осереднї держави хо¬
тіли признати польський сойм у Варшаві,
коли Австрія віддала Полякам нашу Холмщину, Краків домагав ся часоинсямп від
Варшави, щоби вона заявила ся за осереднїми державами. Вона мовчала!
А тепер вона заговорила многотисячнпми зборами до угорського народу проти Ру¬
мунії. Вислала письмо до угорського прези¬
дента міністрів Тісп: нехай угорський сойм
ужиє свого виливу (в Німеччині), щоби не
протягало ся оголошеннє польської держа¬
ви й утвореннє польської армії,—„Награ¬
ницях Польщі й на лінії від Двини
поза
припецькі болота рішить ся доля ваша й
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наша"... Сті кажуть Поляки: хочуть Нїмцї цураємося України, не■ хочемо говорити „ма¬
утворити вал проти Росії—ми готові, ми лоруським наречем", боїмо ся політики? Ад¬
даєм армію, тільки ке забувайте про нас, же приїдемо до села, а там ту політику роз¬
що границя Польщі від сходу не є рзначе- і несли між наших бабів і родичів студенти.
на. 'Угри заслонятиме братня Польща від ; Чи не сором буде вам, що ви з цеї нблїтпжп не будете знати ііїчого та що ви не на¬
Росії.
училися но українськії писати й читати, пе¬
Та се уїсраїнської справи не заглушить.
ревернули свою мову на салдатську, якою
Нїмцї знають, що Поляки лукавили перше.
не говорить ніхто па світі? Чи не час вам
Про українське питаннє чимало пишуть у
подумати, що ви спин „славних батьків",
Росії, а особліп; > на Україна Чимало укра¬
що за Богдана її Володимира говорили сею
їнських студентів, як говорив повернувший
мовою? Подумайте, чи не треба вам стану¬
галицький закладини із Росії др. Федан, виї¬
ти проти того, щоби вашу землю не захо¬
хали на села помотати в роботі', щоби виу¬
пили польські пани, чи не треба в: м полі¬
чити ся української мови, ім сором не зна¬
тики, чи не треба вам другого Богдана, що
ти мови народу, до якого воші самі на¬
гнав би тих панків Лишків за Вислу?! Не
лежать і про якого тепер говорить увесь
будете ви говорити про себе—то про вашу
світ.
землю заговорять польські паші її сядуть на
А нам у .полоні хіба не сором, що ми вас, як чорная хмара!

і
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Громадсь кий і полтичний рух на Україні.
за Ка¬ і ня роблять величезний уплив на громадянство
визволен¬ і кра'їнськ’е, особшіво на молодь,

Зараз після скасування Гетьманщини
терини 11 роспочинаєть ся боротьба
ня рідкого враю. Працю в

тім

за,

напрямку

почала

ї

Та до початку XX-го стол. не

було

на

уро-

лівобережна шляхта, що вислала графа Канниста : сийськіп Україні справжньої політичної партії з
до Німеччини прохати допомога проти „росиГісь- і відповідною програмою, організацією іі плановою
кої тиранії".
| роботою.
На початку XIX ст.

Українці'

піпрнлп

свої

Першою такою партією була „Революцийна
думки через масонські ложі, а далі через товари¬ і Українська Партія", заснована р. 1600. Ця партія
ство. декабристів. Року 1846. повстає „Кирило-Мето- і відома з організації селянських розрух!в на Полдїєвське братство", придушене в зародку твердою
тавіцинї в 1902. й нньпшх пізнїйших виступів. Р.
рукою „фельдфебеля царя", як називає Шевченко
У. 11. найшла собі чимало прихильників серед ук¬
Миколу І.

раїнської молодї

У 60. рр. минулого століття рух український

й щ пі що

п > всіх

більших мі¬

стах України почали працювати її комітети („Віль¬

нньпшх

ні Громади") з. „Центральним Комітетом"

у Київі.

містах закладають ся т. зв. „Громади", що чимало

Крім сього партія мала й „Закордонний

Комітет"

спричинили ся до розвитку української думки.

у Львові. Поминувши

знову оживає: у Київі, Петербурзі'

й

по

кінцї 70-х і на початку 80 рр. серед
молодї

помітні

У

української

радикально-політичні

її соціяль-

загдльно-росипськип

рево-

люцийніїй рух, в якому Р. У. П. грала не останню
ролю, вона особливо багато зробила

для

україн¬

ського руху, як революціїйного. так і загально-на!
'
ської ])еволюцшїної боротьби. Українські організа¬ І цюнального н культурного.
ііо-революцшїні течії, почасти під унливом
ції не сходили ся з роспйськп.мті в тім,
дбали про перебудову Росії на
новах, тодї як другі мали

росий-

що перші

федеративних

Зі своїм розвитком Р. У. П. зазнала деяких змін,

ос¬ І наслідком чого повстало дві

нових

партії.

Само¬

централістичні

тенден¬

стійницькі елементи заклали т.

зв.

„Українську

ції. В ті часи найбільш прислужив ся до

розвит¬

Народню Партію", а ті, що були під

упливом ро-

ку українського соціального й політичного

ради¬

калізму проф. Михайло Драгомаиів, якого росийсьКЧІЇІ

У))ЯД

викинув із київського

змусив емігрувати за кордон.

університету

Ідейний,

вчений працює, не покладаючп рук,

і

І! ,

сппської соціаль-демократії, в 1905 р.

прилучили

ся до останьої, заклавши так зв. „Спілку", краєву
організацію українського сільського пролетаріату.

енергійний

Хоча „Спілка" мала на метї працювати, пристосо¬

за

вуючись до завдань загально-роспйської

кордо¬

ном. Ного писання, особисті знайомства, листуван-

ції, але в дійсності! вона мусила зважати

револю¬
й на у-

Прос.вітнцй. Листок
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країцрщл постуляти .ц, агітувала на' автономію
кра'ши.,;

У-

Стор.

ном кілька перекладних брошур.

і

Отже треба зауважити, що з усіх

Та більшість лишила ся в Р. У. II., яка після
виходу,, Спідьчан“ та„Самостійників“

переіменужа¬

ла ся, в „Українську Соціяль-демократичну

ких партій найбільше виявили працї

українсь¬

й

здібності!

:до життя демократп-радикали та соціяль-демокра-

Робі¬

ти. В 1905—7 р.р. вони згуртовали біля себе май¬

тничу Партііо“, з головною тонкою програми—авто¬
номія України. Ся партія й до тепер .грає значну

же всі" свідомі українські елементи й підчас вігборів до 1-ої й 2-ої

ролю серед української суспільностн, а

кандидатів, що утворили в

молодї.

особливо

.

Другою поважною партією на Україні" є „Ук¬

старше Ноколїннє українського

ся

головно

громадянства,

що

Думі

Приглядаючи ся до життя й

чимало
навіть

своїх

окреміш
який ви¬

працї

політич¬

них партій на Україні", мимохіть кидаєть ся в вічі
пекуча потреба засіювання селянської партії.

перед тим гуртовано ся по „громадах^.

У цьому напрямку вже, правда, чимало зроб¬

Програма й тактика У. Д. П. має багато спі¬
льного з роспйськими

провели

клюб під назвою „Українська Громадді,
давав власну часописи.

раїнська Демократична ГІартдя “. Остання повстала
після 1805 року й до неї прилучило

Думи

Але

головна

лено, підготовлено, так би мовити, грунт

для неї.

ріжниця полягає в тому, що українські демократи

Сільська інтелігенція—вчителі", кооператори,
агрономи, а по-де-куди навіть й нони ширили ук¬

домагають ся федеративного устрою в Росії й ши¬

раїнські думки через читання, розповсюдження лі¬

рокої автономії для України, до чого пізнїйше по¬

тератури, традицийні Шевченкові свята, що відбу¬

чали нахиляти ся почасти й росийські „кадети“.

вали ся часто-густо її без дозволу, вистави й т. її.

„кадетами“.

До У. Д. ГІ. прилучила

ся

„Українська

Ра¬

дикальна І1артіяа з покійним Грінченком

на чолі",

змінивши назву попередньої

„Україн.

на

назву

Демократично-Радикальна Партія“.

Поминувши консерваторів,

впливових партій.

котрі

не робили коло зорганізувавші й
октябристів

навіть і заходів
горнули

ся

до

чи подібних партій; треба згадати

у-

країнських соціалїстів-революціонерів,
виявляти себе в 1905—6 р.р. В 1907
установчий

з’їзд

української

зало-

Дуже багато прислужила ся розбуджуванню
поміж масами української свідомості! молода наша

Иньші напрями серед українського громадян¬
ства не спромогли ся утворити

Реальним здобутком було кільки „ЦросвітЦ
женпх но селах лівобережної України.

що
р.

преса, призначена для селян і робітників. „Село“,
„Засїв“, а особливо „Маяк“ згуртовали коло себе
багато селянської інтелігенції,

німи часами зявило ся чимало щирих

соціялїстпчно-рево-

люцийної партії, який наражував ся над програмою
партії, але ухвалено було лише окремі пункти її.

якої
і

остан¬

свідомих

працьовників.
Все це подає надію, що наше селянство внев-

почали

відбув ся

серед

довзї

спроможеть

ся

на

свою

власну

органі¬

зацію.
Ось в головних рисах

наш

політичний

рух

на Україні до початку теперішньої світової війни.

Д. Волиняк.

Крім відозв партія укр. соц.-рев. видала за кордо¬

Не порозумнішали
Вже давно загально-відомим є, що
керовничі (правителі") не відзначають

росийські
ся далеко-

дучини з ооку народу.
Вони тільки й ждали тої хвилї, щоб накину¬

сяглістю свого розуму, але в цю війну це виявля-

ти ся на народні" надбання, мов та голодна

єть ся з незвичайною яскравістю. Загальний клич

круків на свою здобич.

„держіг.нє пугиайи став

зграя

гаслом

Тільки вибухла війна, зараз посипали ся за¬

зграї по¬

борони на українську пресу, українські" культурні

сіпак виконують цей клич із незвичайною ретель¬

й иньші професіональні т-ва, одним словом, почали

ністю. Ніхто й ніщо не може,

нищити все, що хоч трохи нагадувало про

чорносотенства

росийської внутрішньої політики. Чорні

переконати

всяких

спіль¬

як

ний здобуток працюючого люду. Це було в середи¬

вони роблять, і не розумно й небезпечно—не помо¬
тає! Як ті хробаки зморщують ся від ясного світу

ні Росії.
Але ще з більшою лютістю накинули ся вони

й свіжого

в Галичині". Свора Графа Бобрішського

Хвостових, Маклакових і т. д., що так робити,

ти проявів

повітря, так вони не можуть

переноси¬

вільної думки й змагань до кращої бу-

улаштову¬

вала цілі облави, аби ішкорінити те, що нагадува-

Ч. 24.Рік II.
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ло про національне

право

українського

Чи це не глум над нашими ночуваннями,

народу,

чи

що нагадувало про існуваннє Українців. Та скоро

не насильство над самими природнїми правами на¬

союзні армії положили кінець цій люті—Галичина,

роду?

цей захисток нашого

національного

висвободжена від лютого

ворога.

руху,

була

Багато

цьому

висвободженню допомогли п ті, кого йшли

визво¬

ляти царські наємншпі.
Вже тодї

—■ Не смій балакати мовою, якою
ворити

почав

найдорощі для себе слова: мати,

якою навчив ся розуміти життя,

людий,

вони самі помітили, що задуже ре¬

тельно взяли ся нищити народнї придбання,
чимало довело ся почути й

Графу

та єпископу Евлогію

пильність

за їх

ність із трібуни Державної Думи.

тому

Бобринському

рий досвід мали, щоб не робити так на далї. Так
нї, не можна—спокою не дає оте

прокляте

„хах-

ломанство".

якій

до

Бога,

здобув науку—на цій мові не смій говорити. Так хотять Трепови, Евлогії й уся їхня свора,

так хоче

оборонець Славян, цар Микола.

та невтом¬

Здаєть ся доб¬

батько,
на

переповідаєш найгарячіщі молитви свої

го¬

Дивіть ся ж,

діівіть

ся ви,—бідолашні патріо¬

ти, яке право й яка роснйська
робить свободолюбна Росія. А

свобода! Це так
пригляньтесь, чи

так роблять вороги—Німці? Чи видавали вони та¬
кі прикази на зайнятих землях, чи нищили куль¬

Знову таке неіцастє, як

і

вперше,

постигло

турні народнї інституції?..

частину Галичини й Буковину. Знову лютує страш¬
ний ворог і глузує над найкращими, насвятїіцими
народнїми почуваннями.
Прибувшпй

у

Буковину

Генерал-Губернатор

Трепов видав указ, яким гостро заказав уживати
української мови; велїв поздирати всї

українські

написи й позамінювати їх росийськими. Мало
го—назву Буковина перехрестили

на

то¬

„Зельоную

Приглядайте ся ж, та добре

приглядайте ся,

бо прийде каяття, та не буде вороття.
Кращі сили України, вірні своїй ідеї,

видер¬

жали першу московську навалу, видержать і дру¬
гу—ворог буде усунений, але
ваним перед усім культурним

усунений

заплямо¬

світом своїм посту-

пованнєм проти українського народу.

Русь“.

Онгісим Чемара.

Де-що про виста іу в Франкфурті'.
У великому німецькому місті' Франкфурті', де
мешкає багато визначних мужів

краю,

а

Дякуючи заходам ироф. Лепкого, заняли від¬

також

купців і фабрикантів, відбула ся з 16. серпня
15 вересня велика військова вистава, що
ла ся з воєнних трофеїв: французьких,

Вистава виробів Кустарного Т-ва нашого табору.

по

склада¬
англійсь¬

ких, російських, бельгійських та иньших воюючих
із Німеччиною держав.

діл

на

табору
ся коло

виставі

й

вироби

Кустарного

Вецляр. Дуже багато оглядачів зупиняли
нашого кутику,

любуючи

ся

на

поле

війни з її наслідками. Насамперед кидаєть

ся

у

простотою

й звязаністю нашої рідної штуки.
Жаль тільки, що на цій виставі,

Вистава зразу переносить глядача

Т-ва

куди

з'їха¬

ла ся така сила людий, де ми своєю рідною шту¬
кою могли би багато сказати про себе й показати

вічи, коли зайти до першого відділу, ряд окопів з

природні здібності! українського народу,

не

було

приладами до них; далі' бачимо

річей і з других українських таборів. А

то

було

великих розмірів

гармати, а також вози, аероплянп, автомобілі', по-

би так бажано й так потрібно

ходні кухнї й багато иньших річей.

нашої простої, але милої штуки.

Ось перед глядачем страшна

картина

сної війни: розірвана броня з морського
порвані гармати, розбиті й погнуті

вози,

мотори й узагалі' всї страхіття, що несуть
та муки. Далі йде ряд иньших

для

популяризації

суча¬

Багато ріжних річей було роскуплено в пер¬

корабля,

ший день відкриття вистави й багато було бажаю¬

залізні

чих ще щось дістати на спомин про Українців, та

смерть

на жаль наші сили не вспіли заранї

в

кар¬

потрібній кількости тих річей, щоб ними задоволь¬

тин війни: образи, мальовані артистами на фронті,
фотографії ренґенівським світлом, які показують
кулї в тїлї до операції й т. ин.

нити покупців. Одержано навіть кілька замовлень
на наші національні вироби.

Зі всіх

сторін

Німеччини

характерних

виробити

їхали

люди

Франкфурту подивить ся на цікаву виставу.

до

Оглядачі цікавили ся гончарними

виробами,

особливо нашими узорами та вишнваннєм
лотні' й взагалі' стильовими виробами.

на

по¬
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Між Німцями у Франкфурті.

а

Ще кілька слів про мій побут на цій
ві. Я був у вишитій

сорочці з

виста¬

гаптованою

ком стрічкою в комірі, в козацькій шапці',
міста,

людий зупиняло ся та дивплн ся на

довідали ся, що я Українець, то це сло¬

во „Українець*4 передавалось із уст в уста.
Через кілька годин я повертав із вистави до

підпе¬

залізниці' й знову був предметом цікавості! Нїмцїв.
Відношеннє до мене увесь час було дуже гарне.

дуже

багато

мій

одяг, а

коли я підійшов до майдану, де між деревами широ¬
кого мійського парку видко було чоло великої ви¬
стави, то мене так обступили цікаві, що довело ся
на деякий

коли

Стор. 5.

шов¬

резаний широким червоним поясом.
Коли я йшов вулицями

Листок

час зупинити ся, бо неможливо

було

Почувало ся, що так замазала
перед світом,

нас Московія

що люди дивлять ся на нас, як

на

вихідців з другої планети. 1 пригадували ся з істо¬
рії ті часи, коли й нас ближче знали, коли слава
про наших предків лунала по світу.

М. Р—о.

продерти ся. Навкруги мене чутно було: „хто він?“,

Із таборового життя
Життя в таборі потрохи починає ворушити
ся. Що вечора сурмач грає сїчовий марш, яким
скликає людий на виклад чи віче, буває що іноді
й у ранцї почуєш—але не часто. У день люди од¬
ні на роботі', другі находять собі иньше заняттє:
ті забравши ся до чайні чи до читальні цілий
день водять пальцями по мані, міряючи чи далеко
до кордону Голяндиї, або Швейцарії, иньші та¬
ки цікавлять ся становищем на фронті й навчають
ся ґеоґрафії—добре діло роблять. Але найбільш
роботи комерчеським людям: за ними ніде не
встигнеш—нї в кантинї, нї вчайнї, — тай чого спі¬
шити, вони самі піднесуть, тільки вже вибачайте,
здеруть, як із рідного батька. Але ще є пні.ша ка¬
тегорія таборових промисловців. Цілий день вони
сидять у барацї, а як тільки повернуть ся люди з
роботи й трохи підвечеряють, вони зараз стільці'
на плечі й на найбільш людяні місця. Тут уже
звичайне заняттє: той придумав лотерею та ви¬
уджує гроші з кишень землячків, той за червону
й за чорну обіцює добрий виграш, а той крутїдкою туманить голови людям. Отак розважаючи ся,
землячки, хоч і підуть із пустими кишенями, зате
вдоволені, що нема політики.
В суботу 9. вересня після довгої перерви від¬
було ся перше загально-таборове віче з таким ден¬
ним порядком.
1) таборові справи,
2) національне питаннє (реферат),
3) Світові події.
' Багато назбірало ся питань із таборового
життя, тому перша точка забрала найбільш часу.
Між иньшнм знову порушували справу дрібних
таборових гроший, справу дорожнечі в централь¬
ній таборовій кантинї, справу вступу до школи
утікачів із робіт.
Останні' матимуть вступ до школи тільки пі¬
сля вияснення причин утечі та після ствердження
того, чи такі справді' хотять учити ся, чи тільки
може ухилитн ся від роботи.
Справа дрібних гроший досї не рішена згідно

проханню полонених.
Референт очевидно не уяснив собі докладно,
в чім полягає вага національного питання, тому
весь час говорив про становище гноблених націй
у Росії, а не про суть національного питання.
На дискусії часу не було. Про. подїї в світї
згадано дуже коротко, бо всї мусїли спішити на
повірку.
Дуже приємним явищем є для нас, що Т-во
імени М. Лисенка працює не тільки для плекання
української театральної штуки, але також розу¬
міє громадянське значіннє своєї працї, старагочи
ся провадити її згідно цілям Союза Визволення
України. Через те воно тепер перевело таку ух¬
валу, що ті члени, котрі є ворожі українській
справі, будуть виключати ся з т-ва без згляду на
те, на скільки вони товариству потрібні.
За час своєї працї т-во передало на волин¬
ські школи 75 м. 10 фен. й що місяця від першо¬
го липня відчисляє із загального прибутку 15°/о
на щкільний фонд, на соціяльну секцію т-во ви¬
дало 51 м. 25 фен.
З радістю
вітаємо цей
крок і бажаємо
як найбільшого успіху в дальшій діяльності! то¬
вариства.

Генеральна Старшина відбула засідайннє в
четвер 14. вересня, на якому ухвалено розклад
занять на попереднїй тиждень; також рішено за¬
нять у школї не розпочинати, доки люди не по¬
вернуть ся з робіт.
У неділю 10. вересня драматичним гуртком
ім. М. Лисенка виставлено було в память Івана
Франка його драму: „Украдене Щастє“:
Прийшло людий на виставу багато, але на
жаль деякі спізнили ся й тим турбували товари¬
шів, які уже сиділи перейняті увагою до того, що
діяло ся на сценї. Із початку вистава йшла трохи
мляво, але потім артисти перейняли ся духом не¬
си й виконували свої ролі досить гарно. Ролю
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„Гинниі" виконана-щумое дооре: теж виразно й прав-’ 90 ф. на Соціл.іьну ■ Секцію; 1.0. м\ на;, стіпендію
диво в, ро. ії-. „Миколи,“ .виконавець дав глядачам і вбогому учневі при українській гімназії по. війні,
6І Зі.' 80 <|>. на Пресову Секцію' та стільки ж (67 м.
тип селянина з доброю душею й мягким серцем,
але заляканого іі без волі1. Його
правдивіш жах. 80 ф.) т-йу 'СїльсЬций Господар. ЩкДво' між иньперед Жандармом д’ббре відомий більшості! влада-і іііпм-зазначити, що останні де,і організації на ми¬
нулих зборах мали якраз неласку чайнї й усї
чів. Що до ролі жандарма, іо вона виконана гарПропозиції
про асігнування їм були провалені.
по й правдиво. Глядачі побачили чоловіка, в яко¬
го в "молодості! украдено щасте—ного кохану. Сце¬ Правда, д на еїх зборах один із товаришів нама¬
на „гостї в Миколи™ виглядала трохи карікатур- і гайся щбсь закинути Пресовій СеЩіф але що
но іі нагадувала більше гульню в корчмі: молодиці і саме, так- ніхто й не довідав ся від нього. Другий
занадто вдавали-.зі. себе пяних і боялгг ся розлу- товариш відповів йому, що ми маємо допомогати
Пресовій Секції грішми й співробітництвом, а не
чнти ся з пляшкою. .Правда, наші жінки хоч і лю¬
підкопувати ся під неї.
блять випитії' але ж до цього треба їх уважно при¬
На запит, чому такий малий прибуток проти
прошувати; краще було б, як би всі сиділи за од¬
попереднього місяця, пояснив голова Заряду, що
ним столом.
стало,' ся се через те, що по постанові минулих
Загально ж пе.са пройшла дуже ; Добре, що
зборів показано лишок краму по закупній цїнї, а
свідчить про серйозне відношониє до свого діла
не по цродажнїй, як було до тепер. Але се мало
тт. артистів.
рплив тільки на сей раз.
Після закінчена вистави, в короткій;- але го¬
Підносили товариші ще голос, щоби девіденду
рячій, захоплюючій промові голова „Просв. Вид.™
виплачувати крамом, а не готівкою. Під час дис¬
познайомив присутніх з автором неси, покійним
кусії по цьому питанню вияснило ся, що краще
Франком, і провів 1 анальогію .міме ним і Шевчен¬
пождати із сїєю ухвалою, поки не зїдеть ся до
ком, які все своє життє присвятили своєму обезтабору більше пайщпків, щоб, мовляв, не було на¬
долеиому народові.
рікань.
Рясні оплески були відповідь) на
мову голови.

іцпру

про¬

У неділю 10. вересня відбули ся загальні мі¬
сячні -збори кооперативної чайнї.
Чистин прибуток за серпень у сумі 358і мар.
70 фен. поділено так: 195 лі. 20 фен, призначено
на виплату девіденди, по 20 ф. на члена: 17 мар.

Перед замкненнєм зборів забрав голос новий
відпоручнпк до чайнї від „Просв. Видїлу™, т. Б—й,
й прїгвітав присутніх іменем товаришів полонених
із Зальцведеля, звідкіль він недавно прибув до
нас. Тоді спішив .ся трохи на великому значінні
кооперації для робучого народу Іі закінчив признаннєм, що сьогоднішні збори зробили на нього
дуже миле вражінне.

Пайгиик.
*

(від 5. до 13 вересня 1916.)

На до. ігарсьт-румунськілі фронті.

лаєвичу.
!

%

На галицькім фронті.

На цьому фронті’ сього тиждня були рішаючі
бої. Дня 7.

вересня

взяли

Болгари

твердиню наддунайську Туртакан.

румунсьску

Був недавно (онодї)

великий

наступ

Росіян

Всю

мунїцію,

артилерію, 21.000 салдатів, 400 офіцерів

взяли до

шого брата 100.000. Але де-де посунули ся Росія¬

неволї. Дня 11. вересня взяли Болгари з Німцями

ни в Карпатах на Буковині’. Загалом київське цен¬

другу наддунайську■ твбрдиню Сілїстрію,

тральне бюро виказує лїсту

другу

з

коло Бережан, але не удав' ся.

Там

полягло

втрат

Росії

на¬

від

черги по Букарештї. Сіє викликало гіанїку (страш¬

червня до 20. серпня

ну трівогу)

офіцерів, 23 Генерали, 88 командантів реґіментів.

в Букарештї,, з

якого

вся

утікає хто желїзницею, хто повозками
до Плешті—Сіная.

людність
або иіхом

З болгарського фронту тільки

6,0 км. до столиці. А до того, найблизча пристань
над Дунаєм, Рамадан, стоїть у вогні.
На Букарешт раз у раз падають бо.мбп з лїтакій та цепелінів. -! ’} п- • ‘

685.000

людий,

54.600

На угорсько-румунськім фронті.
У СеМигорбДЇ стоять

австрийсько-угорські й

румунські війська проти себе коло міста Клявзенбурґа, яке стоїть пусткою.

На італійськім фронті.
Борба

ведеть

Се найшло відгомін за границею. До головної якої твердиню,
'ц^рсьіш)’ кватпри по.клцкано. румунського головцогццуо.уандацтсі і |ґеіі.' їванррцц що стоїть під його.
ч

1!

ся

на

передмістях

Горпції,

як звісно, захопили Італїпцї.

1

ашмкндоіацМаюта віддати провід Миколаєві! Мико-

на

1.

,

!

•

■

.

,

Т
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і
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Сумніш образ.

І їх торячо, жінки й дїтії носять їм воду гасити розГазета. „Реч“ починає свою передо ви іцю такими ! палені кулемети. З болгарськими селянами злучи¬
словами: „У нас нема жадного міста де о за о стішлися н румунські, яких визиск кують румунські панн,
ній час не стало ся, зі звичайною безааказаністф,
й зробили повстаннє. .Висланий проти румунський
крадїжі, грабіжництва., душогубства.“
по.ік, нічого не вдіяв. Його прогнали, а ІООжовнїріь
узяли в неволю.
Становите росийсьиих солдатів у Иерзії.
„Нов. Бр.“ доносить із Тегерану, що становище
В Греції зміна кабінету.
ро.сийського війська в ІІерзії дуж‘Є серйозне:
Під натиском четвірного порозуміння кабінет
армія гине. Вона дуже терпить тепер від спеки й
Заїміса уступив, але вибори не певні для Венїмалярії (східна хороба). Санітарна поміч мала, про¬ 'з ель оса; Армія стоїть по стороні короля, бо оиідукти не надходять завчасно її через те грозить I кунп хочуть Грецію поділити між себе.
іще голод: Народ (ГІерзм) веде з роспйським
Робітничі розрухи в Одесі.
військом партизанську війну.
Часописі, „Реч“
подає слідуючі подробиці

Німецькі соціалісти про

війну. ■

Берлінська
фракція більшості!' соціальної
демократії зібрала ся вперше в цїлп обговорення
війни й с.-д., депутат до парля.менту, др. Давід,
сказав між пившим слідуюче:
„Як каже цісарський розпорядок, народи
тужать за сонцем мира. Але охоту до мира, не
всюди можна добачить у рішаючих мужів, і іак заява
нашого правптельства не найшла відгомону у на¬
ших противників. Жофр (франц. головно-ко.мапдуючий) заявив: за границею говорять про мир, а у
нас тільки про побіду. А Асквіт (англ. мінїстер
для заграницї) „німецький мир“ відкчінув з на¬
смішкою. На такпй-же тон були настроєні промови
Пуанкаре (франц. президент) й Сазонова, то б то,
не може бути мира скорішії, аж поки не буде
розтороіцена німецька воєнна могучість. Що з
німецького боку були мирові цредложення, не
підлягає
отже
сумніву. На
жаль
офіціальні
представники французької соціально-демократичної
партії й англійської робітничої партії віднесли ся
до мирових предложень неґативно“.
А далі' каже бесідник: „Революція (в Нїмеччинї) поза фронтом була-б божевіллєм і злочином.
Ьо гарна була-б ся свобода, яку при несла-б нам
парова машина царя (так звали російський наступ
в 1914 р.) А якої пощади моглп-б ми надіятись
від Французів і Англійців, що увійшлп-б в Німеч¬
чину?^
Висновок із сих слів такий: видержати, аж
поки вороги Німеччини не зрозуміють, що їхня
надїя на здавленне Німеччина безвнглядна.
(.Р-т)

Що думають Росіяни про війну?

Про хід війни в Росії заговорив Брусілов таке:
наступ Росії щойно приготовляєте ся. А кінця на¬
лежить сподіватися в серпні 1917. р. А росийський
публіцист Меншиков пише в „Новім Бремені:11 То¬
му іцо осіння негода не пригожа.до робленая на¬
ступу, то увесь наступ може трівати до Покрови
1910. р.—а після того мусить застановити ся до
весни.

Повстання селян у Добрудлеі.
Перед 1913 роком була Добруджа болгарською.
І тепер, як вступили Болгари, селяни привітали

про розрухи в Одесі: Коли на Александровськім
Цр'ОСюктї '(базар) добі дали ся, що поліцейські уби¬

ли на емергь увязненого робітника, повстало вели¬
ке збіговище, що кинуло ся на полїцмцний буди¬
нок'. Шефа поліції її кйлькох полїцшїних урядни¬
ків ранено. Дві Росіянки, що їх посуджено о
ііідюдженнє, увязнено іі на основі воєнного права
засуджено на тяжку Вязнпцю.

Обіцяний четвірного порозуміння.

Проби перехплення Болгарії робила Росія по
' виступі Румунії. їй обіїцовано Навалю,часть Тур| ції по Мідія-Ефрос, Грецьку Македонію, Сербію Гі
і часті, Добруджі, що до неї належала до 1913. р.
Але иадурно. Обіцянка—-цяцянка, а дурному ра¬
дість! От Румунії вже відмовляють російські ча¬
сописи Бесарабії й Буковини, а англійські навіть
і сего Семпгороду, де мешкають .Угри й Німці. ТсІ пер поставили Болгари перед суд о підкупство
тих, що входили в переговори а се: Генедісва іі
| провідників аграрної партії, Турлякова її Стамбу| .пінського.

Синод п ік. і у єні ься

Св. Синод займаєгь ся тепер у веде ниєм правосла.
І вія в
занятнх повітах Галичини й Буковини
У всіх церквах заряджено Молитви за царя її побіду росийського оружа.
Оповістка.
Бід 11. вересня починають ся записи в школу,
на курси бухгатерії, сїльського хазяйства та нїмецкої мови.
Просимо товаришів як найскорше зголошуватп ся. Хто на роботі, нехай наперед повідомлює
про своє бажаннє вчити ся. Не гайте, товариші,
дорогого часу, кормстайте з усього доброго, що
може дати полон.

їїереписка редакції.

Т. С. Зубченко. Ваше оповіданнє « 1 ти будеш убива¬
ти» признане конкурсовпм і призначена перша нагорода.
Ви маєте здібності! до писання, тому просимо й надалі
писати.
Т. Л. Ко. Оповіданнє «На.царській службі» написане
задовольняючо. Призначена третя нагорода.
Т. Є. Перемога. „Во імя світла"—розумієть ся „світло"
ідеалу, ідеї... Нагляньте в твори наших письмеників І. Франка
й иньших, то й ви зрозумієте так як треба, а не так, як
вам здасть ся.
Товаришів, що на роботі, просимо давати звістісн про
себе іі узагалі просимо переписувати ся з нами.

Ч. 24. Рік. II.

Просвітнії» Листок

Стор. 8.

МІСЯЧНЕ ЗВІДОМЛЕННЄ. кооперативної
прибутки.

РАХУНОК

чайнї за м.

серпень 1916. року.

КАСИ.

ф.
668 35

видатки.
мар.

мар.

Решта на 1-е серпня
Поступило за серпень:
Паєвого .
.
.
Краму
......
За ящики від товару
Знижки з рахунків ....

На закупку краму й майна
Винагорода членам управи, служащим, канцелярські й иньші трати
Боргу
......
Звернено паїв.
....
Видано девіденди
....

•

11 10
6972 76
3 70
4 84

Ф.

3415 69
196 40
3491 19
3 90
10 40

Решта на 1-е вересня.

543 17

-Білянс ...

Білянс .

7660)75

Р А X У Н 0 1«
мар.
Ф-

ПРИБУТКИ.

Решта на 1-е серпня

2464 47

Краму
......
Загального зиску за серпень .
Білянс .

п р иб у т к и.

мар.

Продано за серпень

Загального зиску за крам.

Решта на 1-е вересня.

2920 90

Білянс

10047 03

видатки.

ф.

мар.

Торгові трати .....
Канцелярські прилади
Куплено майна
....
Винагорода управі й служащим.
Витрачено за серпень какао
Зіпсовано краму
....
Виплачено за сахарин
Чистого зиску за серпень.

727 38

Від продажі банок і ящиків
Знижки з рахунків .

7126 13

_^-

ЗИСКІВ і СТРАТ

мар.

Ф-

_

6855 18
727 38

РАХУНОК

видат ки.

КРАМУ.

10047 03

•

7660 75

3 70
4 84

43
23
19
148
129
7
6
358

Ф05
75
20

40
46
36
70

_
Білянс .

АКТИВ.

Білянс .

735 92

БІЛЯНС на 1-е вересня 1916. року.

735 92

ПАСИВ.

мар.

Ф543 17
2920 90

У касї готівкою
Краму

мар.

|

Білянс .

3464 1 07

л

Е

Капітали:
Паєвий .....
Нерухомий . .
Запасний
....
Фондовий
...
Борг
.
....
Невиданої девіденди
Прибуток з минулих місяців
Чистий зиск за серпень .

н

и

г

Білянс .

На 1-іие вересня числить ся членів .

° друкарні ,,Союза Визволення України“ в таборі Вецляр

70
74
27
52
46
68
70

3464 07

Членів
На 1-е серпня було членів
За серпень уписалося
V
„
виписало ся

357
ЗО
767
148
917
510
373
358

Ф-

Сума паїв.
мар.

ф.

953
31
8

350 50
11 10
3 90

976

357 70

УПРАВА.

