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Надходить хвиля.
На руїнах західної Росії виростає на на¬
ших очах—Польща.
У французькім дневнику,Даштіа1сІеОенеуе“.
22. м. м. описує ть ся зміст умови Австрії з
Нїмеччиною в тій справі. Польща має бути
самостійною державою звязаною з Німеч¬
чиною конвенцією військовою й економіч¬
ною. Має бути осібний сойм і не висилати
своїх послів до німецького парламенту. Ко¬
ролем має стати кн. Леопольд Баварський,
зять Франца Йоснфа, католик. Обшир її має
обіймати 10 Губерній, з яких Губернію Сувальську, що має прилучити ся до Прусії з
військових причин—замінять на деякі по¬
віти росийської Литви. Після мани випада¬
ло би на слідуючі Губернії: Калїшську, Петриковську, Кєлецьку, Радомську, Варшавсь¬
ку, Плоцьку, Люблинську, Ломжинську, ну—
і Холмську, а замість Сувальської частину
Губернії Гродненської, замешканої Поляками,
а в більшости Білорусннамн й Українцями.
Галичина ж має лишити ся при Австрії.
Се проект порішення польської справи перед
виступом Румунії. По виступі Румунії пе¬
ресунула ся, як ми писали у вступній статі
23 ч., вага війни на Балкан і на Україну.
Тому Поляки з Варшави віднесли ся до
угорського президента міністрів, ґр. Тіси,
аби ухвалою угорського сойму підпер їх до¬

магання утворити мілїонову польську армію.
Ще в ч. 111 „Вістнпка С. В. У." ми чита¬
ли, що в урядових часописях оповіщено:
властп, відповідаючи бажанню, висловлено¬
му з польської сторони, випустили на
свободу часть росийських воєнних поло¬
нених, які походять із Польщі, й відставили
їх до рідного краю.
Услід за тим вийшов дозвіл австрій¬
ського цісаря (оголошений в німецьких часописях 21. вересня 1916. р.), щоби розши¬
рити польський легіон, що носить назву
„польського воєнного кориуса“, далі щоби
офіцери прибрали мундур польського легіо¬
ну, та щоби реґіментп дістали національні
польські хоругви (білочервоні). Не без зна¬
чіння для справи є замітна (після донесення
урядової „Львівської ґазетн“) візита німець¬
кого цісаря й болгарського короля в архикнязя Стефана, в Живці на Шлезку, що, як
звістно, оженений з Полькою, провадить
польський двір і давно уважаєть ся канди¬
датом на польський ирестіл в польсько-австрийських кругах.
Чи не має стати ся щось рішаючого на
сході, чи не ходить.о армію, що має йти
рука в руку з Німцями й Болгарами?
Але з виступом Румунії німецькі часо¬
писи заявляють, що польська справа недо-
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спіла і вяжеть ся з балканською справою.
Аж ось у франкфуртській часописі- „Гене¬
рале Анцайґер“ з 19. вересня виринув но¬
вин проект на основі книжки фон А. Бовеншена „Німеччина на проломі часу“—але
він вже трактований в лучностн з укра¬
їнськії м н и т а н н е м.

Німцями. Засіяно той страх серед темної
маси роспйськпмн часоппсями, а нині бачи¬
мо, що Нїмцї хочуть нас вивести з дому
егппецької иеволї і Москви і Ііольїці. Ми
хлібороби—вони промисловці, ми собі мо¬
жем тільки помагати проти спільних воро¬
гів, якими є нам Польща і Росія*).

Після сього проекту „держава білого
ор.іа“ (себто Польща) мусить бути відбудо¬
вана, яко окрема держава від Німеччини.
Її злука з Німеччиною зашкодила би німе¬
цькій едностн національній в державі. Еле¬
менти русофільські в Польщі, так звані неопанслявістп, (як посол Цмовский) мусять бу¬
ти усунені Поляки з Пру сії
і Познанщини
можуть бути переселені на місце 620.000
німецьких ко л ь о ніс ті в в Ііольїці, які перейш¬
ли би на їх місце—в той спосіб усунеть ся
небезпеку польської ірреденти в тих про¬
вінціях Німеччини. На чолї держави ста¬
вить ся князя саксоньського на основі прав
сеї династії з XVIII. століття до Польщі.

Хоч ми не знаємо воєнного нляну Нім¬
ців, та можемо сподіватись, що кожної хви¬
лі загргють труби йти на Україну. Поляки
вже стоять готові, а ми?!

. „Про відбудову історичної Польщі „від
моря до моря“ нема що натурально й ду¬
мати. „З Галичини, коли вже так мусить бу¬
ти, могла б Австрія без шкоди і спожалїння
зовсім зрезнґнуватп (відректп ся). Вона ж,
не говорячи про племінні тертя, вимагає
після статистичного обчислена більше вкла¬
ду, як приносить користи. Східна „рутенська“ (українська) часть Галичини мусїла
би бути відділена і прилучена до племінно
спорідненої української держави, якої
відродженнє творить ся (наступає)“.
Той голос німецької опінїї говорить, що
побіч польської справи має бути полагод¬
жена українська. ІІоступованнє Німців у
польській справі показує цілу брехню роснйської преси, ніби то Німці хочуть зни¬
щити всіх Славян. Коли вони так чесно і
справедливо поступають з дволичними По¬
ляками, своїми ворогами—то ми, Українці,
не маємо ніякої причини до трівогп перед

Ми ж мусимо видати з себе верству, що
зуміє поставити таке діло, як своя держа¬
ва. Бо як там не буде нас поруч із Німця¬
ми, то там те діло буде ставити хіба не
для нас мілїонова польська армія!
Правда, на нашій землі застали би Нїм¬
цї нашу інтелігенцію, але з військом ішло
би тільки кілька тисяч українських „Стрі.тіцїв Січових! Всї українські полки вислала
Австрія проти Італії. Чи змогло би кілька
тисяч „Січових Стрілцїв“ провести лад на
такім просторі хоч би від Луцька до Київа?!.
Чи найшло ся би відповідне число лю¬
днії із тіє маси наших полонених, яких би
можна було випустити до рідного краю, як
се випущено Поляків? Але кожний із них
мусить бути зорганізований, мусить відчи¬
нити свою особисту волю волї громадській,
мусить виконувати свій обовязок там, де
того вимагає справа, кожний мусить переияти ся духом карности й иредприємчивостн, щоби ми могли ділом, а не словом по¬
вести люд на новий шлях. А як не зробимо
цього самі, то зроблять Поляки, та не для
нас, а для себе...
І тоді діти наші продленуть нас, що
ми цю велику хвилю не зуміли використа¬
ти для рідної справи, для власного добра,
і вони за наші гріхи каратимуть ся так, як
ми за гріхи наших батьків караємо ся те¬
пер у чужому ярмі!

Спогади полоненого
Останнім

табором,

Вецляру, був Ламздорф,

звідкіль

я

приїхав

до

який дав ся нам у тямкії

Мушу
мене

признати ся, що

велике

вражіннє,

сей

пан

особливо тим,

зробив на
що

гарно

тим, ідо майже цілий рік ніхто з нас не одержував

розмовляв по нашому, по простому, бо в Росії мені

із дому листів.

не

Аж приїздить до нас якийсь пан і береть ся

трапляло

ся

чути,

щоб

пани

балакали

мужицькому. 'Гай розмовляє щиро, любо,

мов

по
із

допомогти в сій справі. Ми, звичайно, охоче посу¬

рідним братом зустрів ся: радить, як молена покра¬

нули до його, радо розказували про себе, з

щити наше житіє тут, у полоні, а також розказує,

якої

хто губернії, повіту, волости, села, подавали своє
йменя та призвіще.

*) Під цим не розуміємо цілий народ, а пануючі верстви.
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що маємо робити, як повернемо ся до дому.
Пан поїхав,

цький унтер-офіцпр, бере мене за рукав і веде до

а між нами почали ширити

ріжні трівожні чутки: кажуть, що

всіх

ся

„хахлів“

вивезуть до окремого українського табору, а звід¬
тіль на позицію.
Зажурили ся ми, а анахтемські кацапи ще п
кепкують із нас, радіють, що нам швидко

„вічну

память“ проспівають, мовляв.
Я

з розпуки

почать—не

сам себе

додумаю

ся,

не

тямлю,

що

проклинаю

долю,

у полоні' й жив

який теж

у нашому таборі,

й про чутки, які ходять у таборі.

на

позицію,

а

вислухав

до

був

був

дадуть 40 Німців і поже¬
як попадете

що так

зажурених тим, що, мовляв, в українському табо¬
рі краще буде жити,

—Так, справді' з вас зроблять гарматне мнясо!
нуть

аж соромно стає, а разом і смішно,
перелякав ся.

про се,

зали, що нічого боятп ся, намагалн ся розважити

мене, а тоді' й каже:
На кождих 20 „хахлів“

мов би перевернуло ся. Тепер, як згадаю

що

про все

Піп

Тієї хвилини довго я не забуду; думкою про¬
щав ся я з білим світом і родиною, все в голові

Правда, декотрі з товаришів були веселі, ка¬

відправляючи

що неділі' службу божу. Розказав йому

гуртка полонених, що призначені були до україн¬
ського табору.

його

народив ся „хахлом“.
Пішов я за порадою до попа,

Стор.

полону в

Росію, то там вас повісять. Памятайте, в українсь¬

Приїздимо до Вецляру. Тоді'
Народній

саме

будували

Дім. Питаємо товаришів вецлярцїв,

і як, та нам такого наказали, що
стало.

ще

що

страшнїще

Другого дня дехто з прибувших

побував

у

школі, на викладах, роздобув картку, що увільняє
від робіт, а я нікуди й не рипаю ся, хоч

як кор¬

царя, проти

тить довідатп ся, що там у школі та на викладах
роблять.

росийських порядків, толе не слухайте й не вірте

Так минуло кілько днів. Одного разу мій то¬

кому таборі навчатимуть вас
сьому, а особливо не

проти

вписуйте

ся нікуди

та не

розписуйте ся нї в чому.

піде до школи. Я й прохаю

Порада попова не розважила мене. По
виходило, що,
шибениця,

його

або тут „гарматне мнясо“, або там

мовляв, „хоч

вариш занедужав трохи й каже, що

круть

верть,

хоч верть

його,

сьогодні'
щоб

не

позичив

свою картку, бо дуже хочеть ся почути, чого на¬
вчають у школї. Товариш дав. Але

ж

біда,

що

там, кажуть, і нумерп записують. Так товариш дав
мені й свою шинелю з нумером.

круть“, як каже народне прислів'я.
Погано, міркую собі, та треба якось відкараськати ся „небезпешного“ табору. Думав, думав тай

У чужій свитинї й з чужою карткою поман¬
дрував я до школи. У той час саме

була

наука

порішив попасти за якусь провину до арешту на

для неписьменних; провадив її полонений учитель.

той час, як посилатимуть до українського табору.

„візитуй

Чую, кажуть через кілька

днів,

що

завтра

рушатимем у дорогу.
Не гаючи часу, беру під пахву

чоботи,

би то на продаж (продавати чоботи було

мов

заборо¬

нено), тай іду на вулицю, щоб побачив вартовий.
Йду та все озираю ся, чи не

натраплю бува

на

постмана.*) Аж ось і він. Простую на його, мов би
не помічаю, а тоді' раптом удаю з себе

переляка¬

ного й кажу тремтячим голосом: „пост... пост... іх...
штіфель“...
Вартовий помітив мене й я опинив ся

в

циґарнї. Ну, думаю собі, хоч і доведеть ся
діти тут 14 днїв, зате життє
щав, згадав дім

урятував.

і швидко заснув

на

бу-

поси¬

Повеселї-

голих

дош¬

ках. Та не довго довело ся мені спати; чую крізь
сон, одмикають двері й переді мною

станув

нїме-

Як Росія дбає пре
Широка народня освіта

взагалі'

має

й важне значіння для піднесення духової
*) Вартового.

велике
й мите¬

Учнів було в школі чимало, але на мою

не звернув ніхто уваги. Я потихеньку заліз аж у
найдальший куток, еїв та й слухаю,
справжній учень.

Незабаром

мов

зайшов

до

якийсь цивільний пан і почав балачку з

би

й

школи

нами

по

нашому ж таки; розважав, потішав, що нічого бо¬
яти ся.
У вечорі побував я й на викладї, все прослу¬
хав ся, чи не балакають що про „позицію^.
Отак кілько днів у чужій шинелі та з чужою
карткою ходив я до школи та на виклади.

Зго¬

дом записав ся й сам, бо дуже кортіло вивчити ся
читати й писати.
Страх , який було завів мене але до арешту,
тепер розвіяв ся й я лише

жалкую за

чобітьми,

що так по дурному їх позбув ся.

Учень 8-ої кл. таборової школи.

народню освіту.
ріяльної культури народу. Вона облагороднює ду¬
шу людини, змнякшує характер

її,

поширює

її

світогляд та спричинює’ть ся в значній мірі до по-
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Та цього росийському правительству замало.

економічного добробуту в цілому краю.

Це давно зрозуміли культурні народи іі ми

бачи¬
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„В імя фінансового добробуту^ воно зменшує роз-

мо, що в них у державному бюджеті (державні ви¬

пись міністерства народньої освіти на 1917

датки) на першому місці" стоїть народна освіта.

12

Французький

чи німецький громадянин

же не журити ся про народню освіту;

він

мо¬

добре

знає, що правительство само виконає свою повин¬
ність перед народом, бо воно відповідає перед ним

мілїонів

шено видатки на

майже немає

неграмотних.

Че¬

Таким

чином

загальну

значно

народню

на

змен¬

освіту.

На

зменшенні" настоював представник міністерства фі¬
нансів. З цього приводу росийська

газета

„Утро

Росії“ пише таке:
„Досліди останніх часів

за свої вчинки. І сьогодні" ми бачимо, що в Німеч¬
чині" та Франції

карб.

р.

докладно

що зріст грамотності! в Росіі відстає

вияснили,
від

рез те там значно краще нїж у Росії, забезпечені

населення навіть тепер, коли

матеріально селяне та робітники.

освіту: числа учнів з 1906. й 1911. років, у порів-

Та не однакові народи,

неоднакові й

прави-

наннї з населеннєм,

загальну

безперечно установили

шеннє показника освіти: в 1906. р. цей

тельства.
Те, що у

инішіх

культурних народів

вважа-

єть са за передумову економічного добробуту ши¬
роких мас, кращого їх житта, в Росії є небезпекою

був 3,92, а в 1911.

Росийське

бюрократичне

правительство

тільки не поширює далі" народню освіту, цю

не
най-

важнїщу основу громадського добробуту, а всякими способами стараєть

са

звузити

її,

здушити

найменьший проав культурного надбання. Правда,
воно так само, як і

пньші розуміє вагу й значін¬

ня народньої освіти і, властиво, через це

саме

й

стараєть ся держати народ в темряві. Воно міркує
хочеш,

можна

його

використати

учнів

то

в

припадало

менше нїж у році" 1906“.
Як узяти на увагу, що видатки на
одного учня в початковій

навчаннє

школі" пересічно

вино¬

сять 14 р. 69 к. (в міністерських школах 16 р. 86
к., церковних 8 р, 84 к., в школах других відомств
21 р. 76 к.),

то

легко

установити,

що

кожний

„зменшений“ мілїон рублів по розписі на
ну освіту що року

відбірає

можність

загаль¬

одержати

саму початкову освіту близько коло 67

тисяч дї-

тий шкільного зросту.
Таким чином, зменшуючи вадатки на загаль¬

собі так: доки народ буде темний, доти з ним мож¬
що

населення

змен-

показник

р. вже тільки 3,85, тоб

1911. р. на 100 душ

дла існування держави.

на робити

заведено

зросту

ну освіту, хоч би тільки на один

мілїон

так, як того потріпують інтереси багатої класи, у

побільшить ся число

котрої воно є ретельним слугою.

не

у Росії на 67 тисяч душ. А позаяк видатки змен¬

уміло

шено на кілько мілїонів, то виходить, що за один

скорпстало са, обернула в нївець здобутки кріва-

тільки 1917. р. число безграмотних дїтий Росії мі¬

вої боротьби за кращу буду чину росийського

ністерство скарбу має на цїли побільшити

темнота народу,

Бо

хіба

якою правительство

так

ж

на¬

роду 1905—6. рр. Або хіба не довічна темрява по¬
тягає за собою економічні злпднї,
правє та безпорадне соціальне

політичне

становище

(неграмотних)

На жаль представник міністерства скарбу не
взяв на себе труду пояснити

громадянству,

саме фінансовий добробут він має на

ких робучих мас Росії?

цілою

армією в кілька сотень тисяч душ.

без-

широ¬

анальфабетів

карбов.,

увазі

який
осяг¬

Подаємо тут деякі цифри ухваленого на 1913.

нути цим штучним витвореннєм армії безграмотних.

р. державного бюджету у висоті" 3 мільярдів карб.,

А нам здаєть ся розгадка цього дуже проста.

які досить яскраво

показують,

як

чиновницька

Росія дбає про народню освіту.
На армію річно витрачаєть

Раз

те,

що ті мілїони, які мали йти на народною

освіту,
ся

779,1

мілїо-

воно

поверне

адміністрації та инших

на

зміцненнє

поліції,

засобів „держать і непу-

нів, .міністерству втутрішнїх справ разом із видат¬

іцать“ бідний народ у залізному кулацї росийської

ками на поліцію 180,5 мілїонів, міністерству фінан¬

сваволі", а

сів

тільки

484,7

мілїонів, міністерству рільництва

135,5

мілїонів, львпна частина йде на утриманнє царсь¬

инші

кого двору та инші трати,

те,

які здебільшого нічого

друге,

що

неграмотним

народом

не

легше управляти в себе вдома, але й на
цїли його легше можна вжити.

щоб

покірно

й

мовчки

Бо хіба на

зносити росийський

на¬

кнут потрібна грамота? Або хіба вона потрібна на

роду, а на народню освіту всього тільки 142,7 мі¬

те, щоб покірливий і нужденнії росийський мужик

лїонів.

без нарікання

спільного не мають з культурними потребами

З цього ми бачимо, що утриманнє династії й

клав голову свою за

забаганки своїх новелителїв.
того,

далеко важнїще для самодержавної Росії, нїж на¬

усї

кривди, треба було його

родна освіта. Наслідком цього є 80% неграмотних

держати в темряві й несвідомості!.

в Росії.

армії

й

адміністрації,

звичайно,

щоб

народ мовчки

Ні, як раз навпаки

Для

правптельства,

завойовничі

й покірно,
цілими

зносив

століттями

Для чиновницької Росії стремлїння до загаль-

Ч. 20. Рік II.

Просвітний

но-людських ідеалів,

як я вже

сказав

Листок

ранїще, с.

Стор. 5.

А коли так, то на

іцож допускати його до

небезпекою для існування держави. Вона нічого не

поступу

хоче внести в скарбницю загально-людської куль¬

краще сидить мовчки, як сіідїв уже вїки в багнї

тури.

неуцтва й темряви, нехай буде посрамовнщем для

ГІо що?

Хіба

це

прославить

роснйського

самодержавного царя, або його правительство? Нї!
Це

може

зробити тільки народ—дійсною

на

полї

культурного

доробку,

всього цивілізованого світу.

силою

ума й енергії, зробить його свідомим своїх

нехай

С. К—й.

прав.

З воєнних мотивів.
„Все я бачив, од усього
серде надривалось*?.
Що голів.

Полки за полками в поход виступали,

Що сину готує фортуна слїпа...

Рядами вояки озброєні йшли,

Там сльози ронила нещасна дружина:

А члени родини з жалю умлївалн,

Вона так недовго щаслива була,

Крівавії сльози в розпуцї лили.

Так нагло підкралась лихая година

І неньки й сестриці, і дїти й дружини

І тихеє щастє її відняла...

Своїх виражали в непевную путь;

Там дїтки—дрібнята з плачем виражали

Картини прощання—сумнії картини,

В далеку дорогу салдата—отця;

Яких до могили мені' не забуть.
О, скільки тут горя, одчаю і муки

Там сестри над братом невтїшно ридали...
Плачу і риданням не було кінця.

Читав я на лицях нещасних людий!

І душу гнітило людськеє стражданнє,

Там ненька старенька, ломаючи руки,

Хотілось самому од болю ридать...

Тулила салдата—синка до грудий:

В думках мимоволі' зявилось пптаннє:

„Мій сину каханий“, крізь плач промовляла,

„За віщо ж цї люде повинні страждать?...

„Хай Матїнка Божа тебе заступа!“

1916 року Вецляр

Старенька душею, мабуть, почувала,

Завзятий.

А.

Мілюков був кравцем, а тепер став ворожбитом...
Нї, це не є жарт. Мілюков, провідник консти¬
туційних демократів

(кадетів)

росййської

Думи,

Мілюков над цією шубою, а врешті' кинув цю про¬
фесію кравця й став „ворожбит ом“.

Тільки

вже

вивчив ся за два роки аж двом професіям. А все те

не собі ворожить, анї своєму „отечеству“, а Сербії,

наробила війна. Колись, як тільки цей вогонь роз-

Румунїї та Італії.

горів ся по всьому

світі,

два

роки

тому

Зачав кроїти Европу на більші й менші

ка¬

валки—як кравець сукно. Тут утне шматок східної
Галичини та північної Угоріцьни—ботам бач меш¬
московського

князя

Івана Калити.)-—там знов кроїть аж геть поза Бос¬
фор, Дарданелї, Царгород, а

навіть малоазійське

побережже. А скроїв Кавказ гористий, взяв ся мірити
Арменїю турецьку тай Адріянопіль на

латку ви¬

тинає—вже й Прусію почав мірити... І все це для
свойого „отечества“—думав шити шубу для Мико¬
ли та не вийшло. Кроїти то

покроїв,

прийшлось

шити—анї руш! Або нитка

вірветь

зломить ся,

латка не пристає,

або так щось

часописі „Журналь“

люков таке: „Я наперед предвиджую,

Мілюков забавив ся в кравця.

кають Українці (се ще край

В паризькій

назад,

„полагаєть ся“.
Близько повних 2 роки мучив ся бідолашній

що

в

Мі¬
цїй

війні'—по розділі Астрії—народ італійський, серб¬
ський і румунський дістане свою давню історичну
вітчпну...“ Чому ж той самий Мілюков не ворожить
своєму „отечеству“ от хоч би так „як у цїй
будуть ділити Росію,

самостійні

й

то ми,

вільні,

щину, яку ми давнїще
товці',

Кавказці й усї

Українці, станемо

дістанемо
мали,
инші

війні'

свою

батьків¬

що Білорусини, Ли¬
поневолені

Росією

народи також будуть самостійні, а навіть русько¬
му робучому народові буде лекше

побідити

царе-

славний абсолютизм.
Чому таке не ворожить Мілюков? Нїчого див¬

ся, або голка
як

пише

ного.

Це бачите діло циганське. Ворожбит циган

ніколи не стане ворожити собі—а другому.
N. N.

Жартівливий і Богомільний.
{Бувальщина).
Наш таборовий штукар завжди веселий, усю¬
ди вештаєть ся й править свої теревені.

Чи то в

чайні, чи в театрі, а чи на таборовому базарі, всюди
він буває, до всіх залицяєть ся, всім догоджає.

Стор.

Просвітний Листок

6.

Почалась у таборі просвітня

робота

поплентав ся до школи; взяв картку,

п

щоб

він

вище, словом збіралп ся всї панські посіпаки, які

увіль¬

до війни не вміли инакше з „темнотою" розмовля¬
ти, як „осадї назад!"

нити ся від роботи, понюхав науки та іі залишив,
заходив ся коло торговлї. Накупив

ріжних соло¬

дощів та циґарок й швендяє по таборі й вигукує.
— Солодкого!

Солодкого!

Господи,

Ч. 26. Рік II.

яке

со¬

лодке!

Забрязчали в скрпньцї гроші й одного

разу

після відправи почали Жартівливий із Богомільним
ділити ся. Як завжди буває з грішми, прийшло до
непорозуміння: кожний хотів більше собі загарбати

Скрізь лунає голос

Жартівливого

й приваб¬

феників. Зчинили біля

образа

страшний

лює покупців. Линуть до ного, кишені останні' фе-

звичайно, не бракувало московської лайки.

никп, а він і радїє та ще й до

шті' решт

нншого

додуму-

той забірав

єть ся.
Одного разу зявляєть ся він у чайнї з гарно

галас,
В ре¬

Богомільний сказав Жартівливому, щоб
ся геть із своїм образом і що він за¬

мовить собі далеко кращий, мавляв.

при¬

Та все йде, все минає й Жартівливий із Бо¬

биває скарбоньку, чи не знайдеть ся, мовляв, спа¬

гомільним швидко помирили ся й дальше провадять

сенна душа й чи не кине якогось шеляга!

свої ґешефти.

намальованим образом, вішає його на

стїнї,

Та* „спасенні" до чайнї не вчащають,

бо бо-

На що витрачають виманені фенпки—не відомо,

ять ся політики, то й феників до скриньки не ба¬

але частенько спільники бувають дуже веселі,

гато котить ся.

це, може, релїґійннй екстаз ними

В допомозі' стає „Монахл,

або ж

ний. Удвох із Жартівливим заклали
Богомільний
голови

уміє по

„темноті",

а

попівському

Богоміль¬

вони спілку.
затуманювати

Жартівливий

жартами

її

після

поділу феників...
Останніми часами спільники мусїлп ділитися
ще й із титарем зауряд-гір.

К., який недавно

виї¬

хав із табору, взявши з собою 18 марок спільних
гроший.

заманювати.
Образ було перенесено до порожнього
ня й почали ся ґешефти. „Темноти" до
чатку чимало ходило. Були тут люди
ні: підпрапорщики,

опановує

чіі

курі-

них

спо¬

Як бачите, люди добрі, „зібрала ся кумпанїя
невеличка, але „чесна".

ріжної ран¬

заурядпрапоріцики

й

Чорну ха.

навіть

Із таборового життя.
Генеральна Старшина відбула
вересня.

засїданнє

26.

Найважнїщою точкою обговорення була спра¬
ва нового розпорядку про від'їзд нової партії на
роботу. Після того в таборі майже що нікого б не
застало ся й робота, в широкому розумінню
того слова, мусїла би припинити ся. В цій справі
голова Просвітного Виділу має їхати до Берліну.
Генеральна Старшина подала йому такі директиви:
обстоювати, щоб до табору можна було повернути
членів організацій і ученпків, щоб члени органі¬
зацій мали як найширшу можність їздити по
робітничих командах із тою метою, щоб піддержу¬
вати тїснїщу лучність із табором, а також для
переведення орґанїзацийних і просвітних справ.
23. вересня відбуло ся чергове таборове віче
з такими точками: 1) таборові справи, 2) вільні
внесення та 3) реферат про світові иодїї.
Більшість учасників «віча складала ся з ін¬
валідів (10-й бльок), що дуже боять ся „політики",
а прибули на віче мабуть через те, що на черзі'

була цїкава для всіх справа з хлїбом.
Звичайно, дискусії були дуже горячі, до того ж
один панок завзяв ся підлити масла в огонь. Цей
„Інтернаціонал", як він себе величає, що вже
скільки разів на попередніх вічах промовляв в
„інтернаціональнім" дусї „Нов. Времени", й тепер
хотїв зірвати дешеві оплески демагогічними вира¬
зами про „права" полонених. Але на сей раз ді¬
став дуже влучну й гостру відповідь із боку т.т.
і мусїв замовкнути.
Про світові иодїї говорено було досить вичер¬
пуюче. Люди довідали ся про становище україн¬
ської справи в міжнародній політиці', про Польщу,
проекти відбудови королівства, про становище на
фронтах і т. д.
У неділю 24. вересня показували ся картини
таборового кіна. Людий було повно, не дивлячи ся
на те, що багато -виїхало на роботу. Кіно дуже подобаєть ся й землячкам, бо там не завше буває
політика.

Із українського життя.
Про митрополита Шептицького.
Занепокоєні трівожною чуткою

про

улюбленного митрополита українські посли

личини звернули ся до австрийського міністра за¬
смерть
з Га¬

кордонних справ бар. Буріяна, який обіцяв довідати ся через іспанське

посольство

в

Петербурзі
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про стан здоровля митрополита

Шептицького

й

повідомити українське суспільство.

письменну Заяву в усіляких мовах, котра

в

імя

нули ся по книгарнях,
ськими піснями.

культури й цивілізації, в імя людськосте й поступу,
в імя природного права українського

попит

ські музичні твори, бо присутні" па

ухвалила видати

народу

на

7.

ня викликав виступ М. Менцїнського, видко з то¬
го, що в Стокгольмі зродив ся

Протест Загальної Української Ради.
Загальна Українська Рада

Стор.

шукаючи

на

україн¬

концерті"
нот із

ки¬

україн¬

Українські Січові Стрільці.

своє власне життя й на розвиток своєї національ¬

Як подають львівські українські часописі",
Сїчові Стрільці" мали останніми часами дуже зав¬

ної окремішностп,

зяті бої з Росіянами, що з

запротестувала б як найбільше

рішучо й урочисто перед лицем

вересня все

цивілізо¬

напирають з надзвичайною силою

давлення

та Галич; Стрільці", хоробро боронили свої

стано¬

українського національного життя, веденого Росі¬

вища й часто

Підчас

єю в

одного бою трох офіцирів із еїчового війська

ваного світа проти

цїлого

початком

переслідування

занятих частях

та

Галичини й Буковини,

як

також проти явного змагання Росії підчинити

Га¬

личину й Буковину царській тиранії.

Український вечір у Стокгольмі.
15. серпня відбув ся в Стокгольмі,
В. С. В. У., великий концерт

на

угорського червоного хреста,

в

до

Берелсани

протинаступу.

подає

користь австро-

пало до неволї, але наспіли сусїднї відділи Січо¬
виків і відбили їх.
завзаття, але понесли значні втрати в людях, які
одначе ще докладно не вияснено.

Чи порозумнішалиР

виступав

також оперовшї співак Модест Менцїнський

(спі¬

Росийський уряд (правительство) порішив по¬

вав на Шевченківськім святі в нашому таборі) з 6

кищо не переводити русифікації в занятих

українськими піснями. М.

востях Галичини й Буковини. Москвофільські

Менцїнський співав

по

українському й відкрив не перед одним із присут¬

сописі „Прікарпатская

ніх гостіей, Шведів і

заборонено.

членів дильоматпчного

в Стокгольмі, котрі явили ся на концерт у

тїла
вели¬

кім числї, новий світ музикальної творчості!, який
крнєть ся в прекрасній і що до форми
змісту український піснї. Яке велике

по¬

Сїчові Стрільці" виявили багато хоробросте й

як

якому

ходили

на

і

що

до

зацїкавлен-

Русь“

та

місце¬
ча¬

„Голос Народа“

Таколе заборонено переїзд до

Гали¬

чини „Народному Совєтові“ та Дудпкевичові.
Ця звістка не вяжеть

ся

з

попередніми,

яких видко, іцо праця русифікаторська
чала ся.

вже

з
по¬

В ї й Н А.
(від 20 до 27

Па галии.ько-волинськім фронті.
Росіяни підіймають
бити ся

до

на волинський фронт,

раз-у-раз зусилля

Ковля та Львова.

24. с. м.

про¬

робили

пять раз наступ на Зборів і їх відперто. Втратили
700 людий до неволі" і 7 кулеметів. 26.
били там шість раз наступ

і

знов

с.

їх

м.

Недавно

щадити мунїцію на зиму. Але

з

невправлені. Великий

Нові

ропіт

у

ро-

дістали

наказ

мунїцією

скупо,

бо фронт у Румуни продовжив ся.
людий дуже придавлений.

ро¬

відперто.

Стокгольмська часописи пише про настрій
сийському війську таке:

Настрій серед

сили

приходять

невдоволення

серед

Росіян, що не в силі" взяти навіть Галича, на кот¬
рім молена би оперти ся в зимі. „Русскій Інвялїд“
нарікає на Румунів, іх офіцери думають тільки як
би скорше втїкти з

фронту,

а

прості не

військового духа. Парткськшї „Журнал“

мають
журить

ся, що „боротьба на східнім фронті" що раз тяжча.
Нїмцї дістали нові сили і переходять

з

оборони

до наступу від часу, як прийшов Гінденбурґ“, який
перемінюєть ся з Макензеном

наступами

колений

на своїм фронті". Росіяни вислали багато

війська

на Добруджу, тепер пршїдеть ся його

вересня 1916.)

перевозити

а полученнє желїзниць

нз

добре.

На семигородсьпім фронті.
Австріїїіцї зайняли вульканськпй перехід. Бої
ведуть ся по обох боках

Германштадту.

румунський Фердинанд зрік ся

проводу

Король
над

вій¬

ськом, обняв провід „Червоного Хреста“. За двацять днїв втратили Румуни

70.000 убитих і ране¬

них, а 30.000 дістало ся до неволї—отлее втратили
четверту частину армії.

На болгарсько-румунськім фронті.
У Добрудлсі закінчено битву коло Тузлі Копадіну. Під напором росийських

переможних

20. вересня Нїмцї й Болгари посунули

ся

сил
взад,

але потім знов зайняли позиції коло валу Траяна,
20 км. від желїзницї Констанца-Чернавода. Голов¬
нокомандуючого росийського

Поляка

Зайочков-

ського скинено, а провід армією має обняти фран¬
цузький генерал По. Ієн. Іванов має перейти

на

північний фронт. Тепер там тихо—вістей нема.

На македонськім фронті.
Бо обох боках Фльорінн й над азером Пресба
ведуть ся бої між Болгарами, а союзниками.

Стор. 8.

Ч. 26. Рік II.

Просвітиий Листок

На ашлШсьт-ф)рані(узькім фронті.
Увесь час трівають тяжкі бої над рікою Сомною. Три пятпх частий французької її англійської
армії стоїть в огнї проти Нїмцїв. Завдяки великій
кількості! оружжя вироблюваного у всіх фабри¬
ках світа, здобули від Нїмцїв кілько сїл, але лінії
німецької не проломили. ЗО км. за фронтом дро-

жить земля від сеї страшної стрілянини.

ніч
що
427
лів

На італійсьно-австриііськім (фронті.
Італїйцї напирають далі на Карст. На пів¬
від Азієро висадили Австрийцї гору Чімоне,
зайняли Італїйцї. З нею взяли 13 офіцерів і
людпй до неволї. Решта загинуло серед зва¬
каміння присипані горою.

Вісти з Росії й зі світа.
ГОЛОС МИРА В АНГЛІЇ І ФРАНЦІЇ.
У французькім парламенті за миром підняв
голос соціаліст Костадан: „Франція—казав він—
вже досягає кінця своїх сил. Вона дала 60 мілїярдів і більше пяти мілїонів людпй! Ми дійдемо до
100 мілїярдів. Ми одинока нація, що вишлемо на¬
ших 45 літних у вогонь. Ми мусимо від своїх ге¬
нералів жадати пощади людського життя. У нас
вже нема селян! Се непокоїть нас, що французь¬
кий край далї стане пустинею! Я апелюю до ва¬
шого патріотизму, ратувати нашу расу. Я хочу
побіди, але не побідп на цвинтарі! Ми мусимо зак¬
лючній мир“. На се відповів Бріян, що Франція
робить старання, щоби Росіяни взяли більшу
участь на французьким фронті'. От де поле сте¬
лить ся для нашого брата! Росийський цар дав
пораду західним союзникам не щадити війська, як
Брусїлов—а вони Яйчуть людий із Росії. Англія
стоїть як камінь проти мира. Хаііопаї Веміем' ста¬
вить такі услівя миру до Німеччини: „Всі кольонії німецькі для нас. Бельгія відбудована з Ахеном із відшкодованнєм 600 мілїонів ф. штерлїнґів.
Альзас Льотаринґія з Трієром для Франції. Пруси
й Польща для Росії. Всім воєнні кошти. Усю во¬
єнну і торговельну фльоту мусить Німеччина ви¬
дати Англії. Каналь Кіль оголосити невтральним.
Військо німецьке розоружити до пів мілїона. Збу¬
рити найкращі палати в Берліні' і міст на Рейнї
в Кольонії. Як же Німцям не бороти ся далї?!
Але на Анґлїю йде кара. Часопись „Націон“ пи¬
ше з переляком, що з шести мілїонів дїтигі мі ЛІОН
виявило ся в школї зовсім духово й тілесно упо¬
слідженими. Нічого не піймають з науки. Чи з
переляку перед цепелінами? То є кара—пише сей
дневник—за затверділість наших сердець і темно¬
ту нашого духа.
КРАДЇЖИ В РОСІЇ.
Повновласник інтендатури на північнім фрон¬
ті Рап, иредсїдатель губернської адміністрації в
Курляндії, продав 600 пуд. найліпшої муки, призна¬
ченої для армії по цїнї V2 руб. за пуд. Міністер¬
ство війни повідомлено, що мука зіпсувала ся.
Надужиття з деревом на полуднево зехідних
зелїзницях виносять зегалом 6 мілїонів руб.
НАЙНОВІЩА ЛЄҐЕНДА ПРО КІНЕЦЬ ВІЙНИ.
В симбірскій губернії в Росії ходить між

людьми така легенда про кінець війни: В одній
тамошній родині заснув хлопець і спав три доби.
Як четвертого дня збудив ся, прийшло багато су¬
сідів і зачали розпитувати ся, що йому снило ся.
Хлопець не хотів злершу оповідати, бо казав, що
як оповість, то вмре. Але врешті таки оповів. У
снї бачив він сивого старця, який сказав йому: Як
збудиш ся хлопче, то оповідж людям, що на Кузьми
й Демяна перестане лити ся кров людська.“ Потім
зник. Кузьми й Димяна припадає 1. листопада.
АТЕНТАТ РУМУНСЬКИХ ЖОВНІРІВ.
Зі Штокгольму пишуть: Потяг обсаджений
400 румунськими офіцерами висадили жовніри бом¬
бою в повітря. Вони їхали до Семигороду. Тільки
7 офіцерів вийшло цілими. З одного реґіменту за
се розстріляно 6 підофіцпрів, тоді відмовив послу¬
ху цілий реґімент. Видно народ не хоче воювати,
що панам румунським забагло ся.
ЖІНОЧЕ ВІЙСЬКО В МЕКСИЦІ.
Ще в 1910. р. почали закладати ся по біль¬
ших містах Мексики (північна Америка) жіночі
союзи, що на випадок війни мають не тільки
доглядати ранених, але й зброєю боронити вігчину.
Жіночого війська тепер є там понад 100.000. Но¬
сить воно, звичайно, чоловічу одїж, добре вміє
стріляти, а ще краще знає докладно Мексику зі
всїми кручами й проваллями.
НОВИЙ ГРЕЦЬКИЙ КАБІНЕТ.
Новий кабінет з Кальоґеропульосом на чолї
заступив на місце кабінету Заїміса. Його члени
всї вороги Венїзельоса, а сторонники армії й ко¬
роля. Супроти того Венїзельос зі своїми сторонникамп хочуть оголосити самостійне правигельство на Кретї й у Македонії.

Переписка редакції.
Т. Бурчаков. Безпосередно задовольнити ваше проханнє редакція не може, але воно передано куди слїд.
Т. Большак. Подаііте нам точно адресу: назву коман¬
ди й її Ар.
Т. Любисток. Ваше оиовіданне: „Хто ж утїшить“ буде
надруковане. Просимо й надалі писати.
Товаришів, які звертають ся до редакцї в яких небудь
справах, просимо докладно й виразно писати свої адреси,
зазначаючи № робітничої команди; також треба подавати
своє прізвище й №.

З друкарні' ,,Союза Визволення України44 в таборі Вецляр.

