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В 61. роковини смерти.
/(Ьо&ї'й'
„Мені тринацятий минав
Я пас ягнята за селом/'

„Ми в купочці колись росли
Маленькими собі любились.

„Лічу в неволі дні і ночі,
І лік забуваю!
0 Господи! як то тяжко
Тії дні минають!"

„ ... минає
Неясний день мій, вже смеркає.
Над головою вже несе
Свою неклепану косу
Косар непевний."

„Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого
На Вкраїні милій."

Сторона 2.

У к р а ї нсь к и й Скиталець
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Пилип Гошовський.

ДВА ДНІ.
їх два собі пригадую.
Один із них я пережив під синім, італійським небом.
Він був такий гарний ...
Неаполітанське синє, глибоке небо тішилось із сон¬
цем і дивилося в долину річки Гаріліяно до людий, що
жили за сірими мурами, у червоними дахами критих
бараках, у таборі полонених, Касіно.
Як муравлиско виглядав тоді табор. Тисячі голов
думали, говорили, дебатували, сміялися, плакали ....
Це були останки розбитої австрійської, цісарської
армії. Приходили вісти зпоза мурів чимраз шипі. І про
революцію, і нові держави, новий лад.
Серця замкнених рвалися у рідні сторони, до нового
ладу, нової будови, та сірі мури і злоба людська їх не
пускали... тільки думками линули в рідні сторони, та
втішали свої серця веселими вістками... а їх так мало
було...
У морі ріжноговірливої таборової сусїіільности жила
горстка заточенців, членів великої сімї — України — де
злучилися вони в одну: «Українську Громаду«. Доля
вигнала їх із дому саме тоді, коли дома горіла свята
віііна визволення.
Сумні проживала дні оця замкнена »Громада«. Ні
волі, ні світу, ні радости нізвідки... а вістки одна за
другою з рідної України різали їх серця. Сумні дні...
так ішли помалу ...
Один із тих днів я собі пригадую.
Це було 9. марта 1919. р.
Зі сонцем разом устали «Громадянин
Вбралися
святочно й спішили до одного спільного бараку «республики«. Була святочна академія в честь Тараса Шев¬
ченка.
На одній стіні на чорнім покривалі висів Його вели¬
кий портрет, увесь у цвіти вбраний. Ліжка зісунено попід
стіни, а в середині уставлялися «Громадянин
Рознеслася пісня й деклямації.:.
«Немає гірше як в неволі
Про волю згадувать... а я
Про тебе воленько моя
Оце згадую ...«
І всі «Громадини« згадували в тій хвилі про волю.
Дивилися в лице Пророка й читали Його великі слова:
«Вставайте! Кайдани порвіте
І вражою злою кровю
Волю окропіте!«
Читали, а смуток давив груди і в вічі тиснулися
сльози.
В ці ж бо дні брати їх замкнених сповняли заповіт
Пророка... Ламали кайдани, проганяли ворога, а його
кровю поливали волю ріднього краю ... а вони? ...
За сірими мурами, у тихім куточку бараку під
Твоїм, Пророче, образом вони плакали. Лилися сльози..
і очі сумно дивилися нишком крізь вікно у північносхідну сторону, ген на сріблистобілі сніжні верхи Абруців... а думка йшла далі через гори й море й долини,
через Карпати, на Україну до своїх ...
Це був дуже сумний день.
Сонце піднеслось уже високо на небо, заясніли
темнозелені головаті пінії, защебетали пташки, а з вікон
столової рознеслися перші акорди української пісні.
Це був початок концерту «Української Громади« ...
Шевченківського концерту.

Зі столів зроблено підвищення, над ним на чорнім
покривалі образ Шевченка, а під ним співав хор:
«От тоді я і Дніпро і гори,
Все покину тай полину
До самого Бога ... молитися.«
І слухали всі, і молилися: «Дай, Всесильний, допити
цю чашу горя до кінця ... Скороти муки... Прискори
дні. Верни нас там... па оновлену, нашу землю, нашу
святу, сотки літ ожидану . ..
■

«Дай дожити, милий Боже!
А не доси, то донеси
На нашу Вкраїну наші сльози!« ...

А з висоти дивився Батько Тарас на цю громадку
й бачив їхні щирі бажання полупитися з тою, що своєю
кровю писала історію ріднього краю й шептали тихо
Його уста:
«Тепер і тут я молодію
І оживаю і люблю
І серцем тихим незлобимим
Усіх людий благословлю.«
І чули одну хвилинку, один момент ясний, гарний,
теплий ... Чули силу П]юрочу.. . віщого Духа, як ви¬
ганяв зневіру зі зболілих серць полонених... і кликав
Дух:
«У себе вір —
В пророчу силу Духа!
Як віщий Дух
Пхне масу в рух,
То його й Бог послуха.«
А тоді... мій Ти Боже...
«Встане Україна,
Світ правди засвітить
І помоляться на волі
Невольничі діти ...«
Думки скорше, як дні минали. Летіли, гналися на
безкраї степи, на широку землю, за Армією до сімї воль¬
ної, нової.
І бачила думка, мрія: Сонечко сідало над самою
водою... склонилися верби, розпустили свої віти, щебе¬
тав соловейко в лузі на калині, грались із вітрами зелені
діброви, оживали темні луги, веселилися села... хатки
біліли...
Я його бачив ... Раю, мій раю!... Далекий, рід¬
ний краю!...
А дні минали, не гралися, не втішали...
Злучи нас Боже! Нас розпорошених, розкинених,
розбитих!...
$

Я пригадую собі'другий з них.
Це було тоді, як вони злучились. І тих, що замкнені
в своїх серцях будували собі Її як мрію, гарну, непорочпу... і тих, із яких тисячі білим трупом вкрили
поля України, захищаючи Її груди перед ненаситними
ворогами.
Злучились ... з тугою, зі смутком ...
Одні не дійшли, другі не видержали й або впали, або
на чужину втікли.
Усі Скитатьцями зійшлись.
Це було 10. марта 1921. р.
Ранком, ще не сходило сонце, як зривалися, -збира¬
лись, уставлялись, у сотні формуватись... і як устави¬
лись, як понеслося:- »Позір!«, одні з жалем Згадали не-
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давно минуле, а другі шептали собі нишком: «Сповня¬
ється бодай в части мрія«.
Полевий духовніш правив Службу божу й панахиду,
хор співав, а все довкола слухало й шептало:
«Коли на оновленій землі
Не буде Ляха супостата,
А буде син і буде мати ...
КОЛИ? . . .«

Сонце визирало ізза подертих весняних хмар і осві¬
тило біле лагідне лице Пророка, уставлене в зелені при
дорозі. З права при бюсті уставилась українська іі чеська
команда.
За хвилю всі злучені, сформовані почетним кроком
переходили поперед погруддя Того, що Духом своїм вітав
між ними іі сумними своїми очима дивився в серця одйих
і других, та молив Бога:

Сторона 3.

Ти бачив Боже як рвалися наші серця і як огортав нас
смуток, коли опадали безсильні руки ... Та ми підемо ...
підемо із люттю фурії, із вихром вітру, зі свіжою силою,
подамо руку знесилним братам своїм і порвемо другий
раз кайдани іі усею ворожою кровю окропимо Тебе святу,
довго — довго ожидану, вимріяну волю.
Концерт ішов. Ішла‘пісня за піснею і різала серце ...
і не радоети сльози, а сорому тиснулися до очиіі, коли
понеслися слова:
«... кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!«
Так співав Ти Пророче про минуле... а ми згаду¬
вали теперішнє... і невже ніколи не буде поправи? Не¬
вже все тільки ми підстілкою будемо у ворогів-сусідів?

«... Дай їм вогню любови
Щоб ним спалили душ
окови. . .
І дай їм совість над¬
людини,
Вирви інстинкти само¬
любства,
То вже не буде душо¬
губства.
Не проллють більше
братньої крови.
Дай їм! Лиш дай їм
вищої любови!!«
Минав
святочно
день. Зайшло за і: шкен*) сонце, запала ве¬
чірня темрява а її про¬
дирало світло над та¬
боровим театром. Ство¬
рилися двері іі ними
входили: і стрільці і
старшини і жінки і діти
— Скитальці на свя¬
точний концерт.

Коли ж уже схаме¬
немся?! Коли обніме¬
мось, коли усміхнеться
заплакана мати .. коли:
«Забудеться срамотна
Давная година
І оживе добра слава,
Слава України,
1 світ ясний, невечерний
Тихенько засяє...«
Не проллють біль¬
ше братньої крови.

Ов. чет. Іван Рибак.

Почєтний похід

перед погруддям Т. Шевченка в Ліберці в марті 1921. р.

І як колись замкнениіі за сірим муром під італій¬
ським небом, я почув другий раз:
«Як умру, то поховайте
Мене на могилі...«
Пісня змагалась і взивала і кричала до всіх тих. що
слухали її:
«Поховайте, та вставайте
Кайдани порвіте
І вражою злою кровю
Волю окропіте!«
І дві думки були тоді між тими, що зі святостю в сер¬
цях, зі сльозами в очах слухали цеї пісні.
Ми були встали, ми рвали кайдани, й ми мали вже
те сонечко ясне, воленьку святу, й кропили вражою кровю
святу нашу волю, але... за сильні були кайдани, за
слабі наші руки, за богато ворогів. .. Ми встали, ми
впали,... та ми ще встанемо, ще раз підемо,' ще зміри¬
мося з ворогом, і здобудемо то, що ліпше хліба, краще
сонця... воленьку для Тебе, рідний Краю!
А друга думка була:
Очима душі своєї ми бачили Ії вольну вже, у кровавих шатах подертих, усміхнену, і незмірно тяжка туга до
Неї тиснула каменем наші груди ... Чому ми не там коло
Неї, чому не змиємо зісохлу кров із Неї, чому не пере¬
нижемо ран, не приберемо у цвітисті, найкращі шати? ...
*) гора в палуднво-західній стороні в Ліберці.

І я згадав на пер¬
ший день ... Був такий
сумний, такий тяжкий
— сумний .. Сірі мури,
сині довкола горн й
одна біла в північносхідній стороні.. Ясна,
проміниста, наче гово¬
рила таємно: ось ген ..
за мною ...«

Коли б за неї, а там ... радісна хвиля злуки, на воль¬
ній, оновленій, рідній Землі!...
Полупились! ...
Ох як далекі дійсність і мрія!
Скитальці, безщасні, бездомні...
1... де ж сонце, де апостол правди й науки? Чи
прийде? ... Коли?!...
Прийде! Так! Прийде! Полупаться всі скитальці!
Розкуються незабаром усі заковані... Настане суд, за¬
говорять іще раз і Дніпро і гори, і потече сто ріками
кров у синє море!... А тоді ... тоді...
«Не буде врага супостата,
А буде син і буде мати
І будуть люди на землі.«
Йозефів, 10. марта 1022.

*

«Полюбіте щирим серцем
Велику руїну!«
Т. Шевченко.

Український

Сторона 4.
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ЛИСТОПАД В 1918. р. НА УКРАЇНІ.
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Дмитро В ...

(Вирваний листок із воєнних споминів.).
VII. (Продовження.)
Город Катеринослав, чи то як СЬогодня називають
Оічислав, столиця степів. Це гарне, людне, університет¬
ське місто. Сьогодня було воно порожне. Говорили мені,
що воно переживало тяжкі хвилі. Ледво минув один
день із того часу, як билися тут дві партії людий. Говорили.
Махнівці й Українці. Хто були ці Українці, я не мав
часу розпитувати. Тут, як говорив мені один залізничник,
убили Мадярі! австрійського генерала Гофмана.
Думкою був я вже на рідній землі, та розум говорив,
що ще великий простір ділив мене від рідні, І ІЦО ось тими
малими паровозами не заїхати мені. Тому звернувся я
до начальника стації по великий паровіз. На жаль,
хотяй як щиро відносився він до мене, зарадити мені не
міг нічого, бо паровоза не мав. Я вийшов від нього, станув
і задумався.
— Здоров земляче! — гукнув хтось мені за плечима.
Оглянувся. Иереді мною стояв смаглявий, чорновусий,
присадкуватий козак у сивій шапці, в широких шараварах, із кривою шаблею при боці.
— А ви відкіля знаєте мене? — спитав я.
— Не вас а ваші відзнаки знаю я —- відповів він.
Ми розговорилися. Козак цей був пізніше петлюрів¬
ським палковником. Імя його Самокишин, із Печеніжина
родом. Попав був у російський полон, учителював у
часі Центральної Ради, а тепер їхав, як сам говорив, орга¬
нізувати Січ. Користаючи з цього знайомства, попросив
я його, чи не міг би він мені порадити, як і де дістати
паровоза.
— Попробую! — сказав він і подався в контору дижурного урядника. За хвилю вертав і щиро усміхався.
— Земляче!
Ти в чіпці родився!
За півгодини
приїде курієр із Одеси, що ним удирають австрійські гене¬
рали. Міліон корон заплатили! — засміявся він. — Твоя
річ здержати поїзд! —
Як дякувати йому, я не знав. Я тільки стиснув йому
руку й подався до своїх жовнірів.
За хвилю ждали ми генералів зі скоростріламн на
перроні й розстрільною за возами. Маленька півгодина
ждання була для нас роком. Нарешті зашуміли шини й
на стацію вїхав гордо й бундючно курієр. Коротка скоро¬
стрільна серія, довга, й ще раз коротка й поїзд спинився.
Зчинилася паніка. Крізь вікна, двері вискакували
австрійські старшини. Одні втікали, другі ховалися коло
возів і під ними. Мій справник держав уже машиніста
за ковнір. Ми стали панами хвилі й ‘начали роботу.
Тимчасом старшини прийшли до себе. Думали помилка,
бо побачили коло скоростріла також Австрійця, себто
мене. До мене зближався немолодий уже генерал а за
ним у слід рій старшин. Я ступив кілька кроків вперед
і по всяким військовим формам представився йому.
— Скажіть мені! Хто стріляв?! — звернувся він до
мене по німецьки.
— Я! — була моя відповідь.
— Як ви сміли здержувати нас?! Ми їдемо по важ¬
ним ділам в Австрію! Ви большевик! — сказав він
грізно.
Це вразило мене. Моментально приняв я вививаючий
вигляд і сказав: »Видодому, а мої люди свині? Не хотять
домів?« Стало тихо й хто зна, чи не прийшло б було до
стрілянини. 'Іф в тій хвилі підхорунжий надійшов зі
сильним відділом і службово промовив до старшин: »Панове, розійдіться! Коло пана поручника може лиши¬
тися лише пан генерал!«

Це помогло. Старшини розійшлися. Ми тільки у
двох із генералом лишилися на перроні. Генерал відразу
змяк і не мав уже нічо проти того, щоб я зі своєю части¬
ною їхав його курієром. Мені цього було мало. Я загадав
видачі оружжа, або слова чести, що жаден із його старшин
не *вжиє сили проти мене. Він викручувався, говорив
щось про обовязки й заховання, але вкінці таки мусів
скликати збір старшин. По нараді я мав бажану відповідь.
Моя сотня могла тепер спокійно полишити службу при
арештованих старшинах, а взятися до навантажування.
МісЦя в курієр і було доволі. Панове мусіли стиснутися
по своїх сепаратках, та згодитися, що їх вози пересуну
в середину нашого транспорту. Коли все було готове,
подалися ми в дальшу путь. Змінилося хиба те, що вже я
їхав на паровозі а підхорунжий на заді, бо звідтам не
грозило, нічого. За те перед був непевний.
Здавалося, все добре піде. Та як то кажуть: »Бідному
все в очі вітер дуе.« Таке саме й наше. Перед тим могли
скоро їхати, та паровози стогнали, а тепер паровіз орел
був, та їхати годі. Доїжджаючи до стації Богданівна,
побачив я крізь далековид червоний прапор. Так ось це
перша запора, подумав і помалу спинив поїзд.
Не розбіраючи довго пішли ми розстрільною. Цього
мабуть не сподівалися місцеві красноармейці. Заледво
впало кілька стрілів, вони дали вже ногам знати. Спи¬
нятися довго не було чого. Скочили до возів і »крути
Гаврило!« сказав я машиністому. Це значило їхати по¬
малу. Тимчасом на горизонті збіралися хмари. Небо
затяглеся сірим покривалом. Сонце сховалося. Люнув
дощ, як із цебра. Холодно стало й сумно.
— Гей Боже! А це що? — крикнув я майже до себе.
Здовж залізничого шляху ішла одинцем хмара лю¬
дий. Це певно ворог, подумав я й начав слідити за
людьми. Хоч дощ засланяв вид, то все таки я міг провірити, кого маю перед собою. Сіра маса була без оружжа
й сунулася далі й далі. Нараз вона станула й начала
махати шапками. Мені краще стало. Це були австрійські
жовнірі. Спокійно міг я їхати далі. Та чим блшце добі¬
гав до них поїзд, тим виразніще було чути їх голоси —
крики. Серце мені стиснулося.
— От бідні, голодні й босі, й так далеко від рідні
думав я.
— Помалу їхати! — приказав я машиністому.
— Паровіз зашумів, засинів, як гадюка, а зі всіх його
сторін бухнули клуби горячої пари. Поїзд не їхав а ліз.
Нарешті ще раз засинів. Заскреготав і станув. Щинився
цокольний крик. Я ще ніколи не чув, не бачив такого.
Як морські филі, одна лава на другу сунулися жовнірі.
Як дикі звірі на жертву, кинулися вони на поїзд. На
машину, на мокрі дахи возів, на ланцюхи, на східки, все
лізло, пручалося й проклинало. Хотів було робити поря¬
док, та дарма. Мій голос губився. Ще тяще стало мені.
Обдерті, пошарпані, з диким обличчам, кидали вони кру¬
гом горячковими очима. Хриплий їх голос подобав до кра¬
пання ворон, а зір до — голодного вовка — розбійника.
Голод, холод і страх шарпав ними. Сікли зубами й
тряслися, мов у пропасниці. Мене ще більший жаль
огорнув, бо чув" із їх уст українську мову. Це ті Тирольці
сходу, що за' свої геройські вчинки й собачу вірність до
австрійської династії дослужилися заплати. Мої жовнірі
не пускали нікого до середини, бо такий мали приказ,
але й самі не виходили. Я заказав, бо боявся, щоби часом
не прийшло до бійки.
Коли яко-тако усмирилися, приказав я своїм людям
опорожнити кілька возів, а заразам візвав сіру масу,
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щоби злізала з даху до возів. Та ніхто не рухався. »їдь!« Тоасти сипалися один по другім. Слово »Україна«, не
кричала сірома.
сходила цьому товариству з уст. Одні , Іяхи сиділи спо¬
— Люди! — почав я. — Адже ж повмираєте на даху кійно іі нишком радилися.
від зимного дощу. Я ж ваш чоловік і хочу вас взяти зі
VIII.
собою домів. —
— Ага! наш!?! Знаємо вас офіцирів! - Нас такі як
Ранок мрачний був, темний і глухий. Поволі одначе
ти прогнали зі своїх полків, а самі втікли з краянами й мрака підносилася, а там роздерлися хмари, відхилилися
майном! — відізвалося кільканацять голосів.
»райські врата« іі показався Д аж бог — ясне сонце, та по¬
золотило
те жовте листя, що трупом лежало на землі,
— їдь! — кричали вони.
Я зрозумів ту гірку правду. Наших людий, що і благословило божий мир. Кінчилося снідання. Жовнірі
чіпляли ще кілька порожних возів для себе а кілька зі
служили по чужих, невкраїпських полках, старшини
стріловиною.
Дижурні стягали стійки. Всі лагодилися
втікаючи, прогнали. Мене вхопила лють. Мало браку¬
.
до
їзди.
вало, щоби я кинувся з оружжам на цих старшин-чужин— Уазіоиріі! — Еіпзіеіщ'п! — кричав дижурний
ців, що їхали зі мною й викинув їх от тут у чистім полі
старшина
Чех, Вільчек, що добровільно зголосився до
на дощ і болото. Та людяність перемогла мене. Я лишив
служби.
їх у спокою. Заразом післав своїх людий на дахи до не¬
Довге »у—у—у—у—!« і бухнула пара, а схопивши
вірної сіроми й ледво в той спосіб зійшли вони до возів.
на
свої
крила пожовкле листя, понесла його в гору. Ще
Свій свого зрозуміти мусів.
раз довге »у—у—у—« і задудніло, загуділо, а 67 пар
Ще кільканацять разів мусів я ставати по дорозі, бо
коліс начало вітром обертатися". Поїзд не їхав, а летів.
жовнірі йшли здовж дороги, як на прощу. Вони бігли за
Час від часу він спинявся, бо ще кілька партій стрічали
поїздом, чіпалися, де попало. Все незле було би, бо хар¬
ми по дорозі. Кожда стація — инша вдасть. Просьби,
чів і скота доволі мали ми. На жаль всього-на-всього
грозьби, а навіть ігаоді стрілянина забірали нам немало
диміла лиш одна кухня. Бідні кухарі день і ніч мусіли
часу. Все одначе щасливо виходили ми з кожної халепи,
варити обід. Цьому також пізніїце зарадилося. На
і знов поїзд шумів, гудів у напрямі до Київа. Нараз
стації Бобрінсько найшли ми аж кілька кухонь, що їх
поїзд начав спинятися, а далі становився. Я знав, що
лишили Австрійці. Нім одначе добилися до неї, мусіли
•це свіжа напасть і поготівля знало. Миттю були ми
пересправляти з Гетьманцями. Хотяй я бачив синьо:
вже на землі. Перед нами на стації повівав український
блакитний стяг на двірці Александрія, то все таки не
стяг. Я догадався, що це певно Петлюрівці. Як стій
важився в'їздити на нього.- До того дорога була замкнена.
пішли ми у чотирох, я і трох підстаршин до них.
Не було иншої ради, як брати її приступом. В тій Ціли
— Ви хто такий будете? — спитав мене вартовий,
вислав я двох цивільних, що їхали зі мною з Улянівки,
що
дижурив
далеко ще перед двірцем біля возів. Я нічого
щоби вивідалися, в чиїх руках двірець, а сам уставився
не
відповів,
лише вказав йому на наш паровіз, на якім
з людьми до бою. Небавам цивілі вернули й заявили, що
повівав
також
синьо-жовтий прапор. Тимчасом із двірця
на стації Гетьманці, та що вони пустять мене аж тоді,
бігло
вже
роєм
військо. Чудне воно. Сині жупани, чер¬
коли зложу оружжа. На те вислав я двох військових
воні,
широкі
шаравари
мішалися з мужицькими свитами
парламентарів, які мали сказати, що як вони до десяти
й
міщанськими
піджаками.
Босі і вбуті, з шаблями і
хвилин не відчинять мені, то напинаю бій. Десять хви¬
з
австрійськими
багнетами.
Козацькі
кучми мішалися
лин минуло. Наша розстрільна начала посуватися, а
з
німецькими
шоломами
й
гетьманськими
шапками. Стіїікрилові скоростріли начали острілювати двірець. В тім
ковий
здержав
їх.
побачив я кількох Гетьманців з білою хоруговкою. Скоро¬
»Пане нолковнику!«, сказав він до високого козака,
стріли затихли, а Гетьманці перейшли до нас. Началися
що
проводив
цим відділом. »Ось Австрійці прийшли!«
знов переговори, які скінчилися тим, що вони пере¬
пустили нас із оружжам. Говорили майже всі росийщиЦей змірив мене острим поглядом. Лице йому виною, а декотрі гарним полтавським говором. І ці якраз иогодилося. Моя вишивана сорочка відповіла за мене.
Полтавці оправдувалися навіть.*— Ви Галичанин? — запитав він.
— І командант еталону! — відповів я.
— Що ж, такий був. цриказ — говорили вони — щоби
Він глянув на наш поїзд. Лице йому засяло.
всіх Австрійців розоружувати. —
— А люди, військо? —
Ми гарно розійшлися. На пращання звертали мені
—
Також Українці з над Дністра. —
увагу, що стріну Петлюрівців і большевиків, та радили по
—
Слава! — крикнув він і обняв мене.
дорозі заночувати. Рада була незла й тому на найблшцій
Ми вїхали на стацію. Довге, гучне: »Слава Укррїні!«
стації Борбинсько стали ночувати. Бухнули вогні іі ярке
залунало по возах і на перроні. Радість огорнула всіх.
світло продерло пітвму. Біля возів сиділи жовнірі, грі¬
Всі виталися. як би давні знайомі. Ще ніколи не видів
лися, та дижурили. Кухні варили, а стежі шукали стрілоя
такої щирости, з якою приймали нас Петлюрівці. Ціла
вини й оружжа. Найшли цього добра доволі — цілими
широка
вдача Українця показалася в повній красоті.
возами.
Щира,
глибока,
тепла й ідейна українська душа обіймала
Ще цеї ночі роздав справник кріси всім тим, що їх
нас
і
пестила.
ІЦирі слова сипалися, мов пахучі рожі,
не мали. Мило було дивитись, як ті померзлі й мокрі
а
грімка
пісня:
сиділи коло вогнищ і співали. Другі снувалися, як тіни
— »Та як станем разом браття від Сяну до Дону,
в полумінях. Треті витинали гопака. Та вже душею
В своїм краю панувати не дамо нікому« —
всвого був справник. Він розділював їду, назначував
службу, ділив на сотні і проводив присягу на вірність літала далеко й високо. Це найкраща хвиля в моїм життю.
українській державі й панові поручникові. Присяга при Ми гостювали тут цілий день. Богато чого я видів тут.
вогні зворушила мене. »Ще ножі свячені й Гайдамакн«, — від котрого ще й досі ворушиться душа іі голова гордо
підноситься. Хмара селян, старих дідусів, молодиків і па¬
.думав я тоді. Я попав у такий рожевий настрій, що
рубків зліталося сюди. Цей із крісом, той з патиком,
перший раз не відмовив австрійським старшинам зайти
до них. Всього добра тут було. При вині розвивалися тамтой з косою, а всі до Петлюри йшли. Імя Петлюра, це
язики іі Австрія воскресла. Німецька мова зникла, хиба той динаміт був, що висаджував, запалював вогонь
лише тут і там хтось послугувався нею. Більшість стар¬ в українських душах по цілій Україні. Це велитень був,
шин, це були Славяни, Мадярів Румуни, та Жиди. Всі свята особа, чародій. А еьогодня? Жалко згадувати. Не
минуло, це сон хиба був.
говорили на своїх мовах, співати, кричали, жартували.
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віть не дивилися Германці. Прийшла черга на мій ре¬
вольвер. Жалко було пращатися з ним. бо довгий час
я ііого носив. 'Тому звернувся з просьбою до команданта
двірця, німецького сотника. Цей спокійно замкнув двері
за собою і сказав мені: »1Іриятелю! Сховай револьвер у
кишеню а пояс возьми на штани, та скажи дижурному,
що я розоружив тебе! — Може й мені станеш коли в при¬
годі.* — Тон його дивний був і зовсім не вказував, що
говорить до мене залізний, германський старшина. Та
я зрозумів це докладно, коли побачив, що німецькі
жовнірі не здоровлять уже своїх -старшин. Ми чекали
ще годину, а там нам дали паровіз і я знов рушив у напрямі
Збруча, а австрійські старшини в Київ, бо довідалися,
будьте дорога в Галичину зірвана. Немало непокоїло
мене це також, але я думав іти евентуально пішки. Сумно
було якось, бо й природа плакала, а холод добирався до
костий. Сидя на машині я змок і сік зубами. Ще довго
ми їхали, иім добилися до Жмеринки. По дорозі стрічали
ще гетьманську міліцію, але все пішло з ними гарно.
По їх запевненнях.у Жмеринці мали бути Австрійці.

Народ ішов, та людий організаторів, сили, щоби втри¬
мала ту масу — не було богато. А ті що були, це герої,
яких історія хиба досі не знає. День і ніч, ніч і день
на ногах, при праці. Ще й досі вони не перевелися.
Останки караються по ляцьких тюрмах і таборах. Це
славні, великі люди Запоріського Корпуса. Мені довелося
ще раз бачити їх і воювати разом, та це колись може
згадаю. Я мав їх власноручні підписи, та ляцька куль¬
тура в часі трусу в мене в дома пірвала в свої брудні
кіхті.
Мене відправлено в Київ. Мені здавалося, що бачив
душу й серце України й тому жалко було прощатися.
Те гучне, пращальне: »Слава!« ще й тепер сидить у мене
в глибині, душі і жде на ту хвилю, коли ще ран доведеться
злучити його з другим: »Слава!« знад Дніпра.
Доїхати до Київа не судилося мені. По дорозі, а було
це у Хвастові, нас розоружили Германці і в Київ не пу¬
стили. Та тільки формально, бо в дійсності! мої жовнірі
з одного боку складали оружжа, а з другого боку возів
заходили й забірали, та ховали в соломі коло худоби. Це
не була штука, бб оружжа всюди лежало купами. В соломі
виховали підстаршини й наші скоростріли. До возів на¬

(Далі буде.)
Ф

„Ми дивились і мовчали,
Та мовчки чухали чуби,
Німії, подлії раби ...“
Т. Шевченко.

Чет. Володимир Михайлів.

САЛЬЦЬО РОТЕНБЕРГ.
Пін був четарем Укр. Гал. Армії при 4. золочівській
бригаді. Жид з Галичини, молодий, гарний з лиця брунет.
Скороетрілець по військовім званню.
Богато про нього оповідали й стрільці його сотні й
старшини 4. золочівської бригади. Це один із тих, якого
імя стало звісне в У. Г. Армії.
В другій половині мая 1919. р. стрінув я його в 4.
бригаді.
Ф

Під кінець мая 1919. р. наша Армія відступала.
Команда 4. бригади стояла тоді постоєм у. селі Теляче, де
розташувалася теж моя пробоєва сотня й кінна скоро¬
стрільна сотня чет. Ротенберга.
IX. курінь йор. Д. Блавацького стояв у Літятині.
Поляки були тоді досить далеко ще на заході і з ними
ми не мали »чуття«. Курінь йор. Блавацького не потре¬
бував тому обезпечуватися так, як це робиться в найблиіцім віддаленню від ворога, тимбільше, що наші стежі
були перед нами.
Ніччю набігли несподівано з Козови й Бережан
Поляки на Літятин, крикнули: »То за Пруси!« (село піді
Львовом, де 4. бригада дала Ляхам нераз доброго прочу¬
хана — Ред.) й начали різню. Наші зі завзяттям відбивали
удар, та не видержали напору переважаючих ворожих
сил і начали відступати.
Як про це довідалася команда 4. бригади, наказала
сейчас замкнути шосейну дорогу: Бережани-Підгайці та
лриказала моїй сотні виконати це завдання. Треба було
здержати Поляків і дати бригаді змогу спокійно й упо¬
рядковано відступати. Команда 4. бригади перенеслася до
Соколова.
Моя сотня обсадила горби на північний захід від
Телячого, по західній стороні шосейної дороги аж під ліс,
що там ріс недалеко. На схід від цеї дороги були У. С. С.-и,
іменно сотня йор. Ващука. По недовгім часі звідомила

мене команда цеї сотні, що сотня У. С. С. відходить, а на
її місце прийде II. коломийський пробоевий курінь.
В Телячім остача сотня чет. Ротенберга, а сам Ротенберг, маючи перед собою нашу обсаду, прийшов до мене
на фронтову лінію й осгляда.в позиції, та поземелле перед
ними. Досить довго ми сиділи. Обіцяного коломийського
куріня не було.
Нараз приїхав, чвалом їздець із кінної скоростріль¬
ної сотні чет. Ротенберга й звідомив: »Пане четар! Ляхи
в Телячім!«
Ні слова не відповів Ротенберг. Всів скоро на коня
й вже гнав до Телячого, а за ним його їздець.
Ротенберг стягнув • поспішно свою сотню на полудне¬
вий край Телячого. Приказав усім своїм скорострільцям
поховатися поза хати, заховуватися преспокійно та ждати
в строгім боєвім П0Г0ТІВЛ10.
Скоро переведено приказ, але ще скорше зник від
сотні Ротенберг, а команду обняв його заступник.
Ф

Скрадаючися попід хатами, їхав Ротенберг селом у
напрямі фільварку. Його кінь мабуть це добре розумів,
бо ні разу не порскнув, а ступав так тихо й обережно,
наче боявся, щоби не зрадити себе й свого пана. Нераз
бував цей товариш Ротенберга на подібних розвідах.
Перед садом, у якім стояв фільварок, кінь слинився.
Зрозумів це Ротенберг, бо теж знав добре вдачу свого коня.
Виняв далековид і вдивився на фільварок, де зобачив
рухливе життя нових гостий-Поляків.
На вид цей Ротенберг лише зуби затиснув. Скрутив
поводами, а кінь уже йшов прискореним кроком в иншу
сторону фільварку.
Оглянувши добре фільварок із усіх сторін, вертав
спішно Ротенберг до своєї сотні.
ф
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Ілюстрований Місячник

»Ленти приготовити! Скоростріли готові до стрілу!
Ляхи в фільварку! За мною!«
Вісім скорострілів рушило вперед на возиках-двоколках. гГихо. Ніхто ні слова, наче би дух усім заперло.
За кількаиацять хвиль тарахкотіло вісім скорострі¬
лів із рідших сторін на фільварок. Поляки начали по¬
важну оборону. Свист куль, вибухи ручних гранатів і
клекіт скорострілів тревав уже иів години. А по сім
чути було у фільварку крик, зойк. Летіли теж кусники
стін з господарських будинків, курилося вапно на стінах
домів, шиби дзвенькаючи падали на землю. Поляки по¬
чали втікати. Що пустилися в яку сторону, вертали знов
скоро до фільварку й далі продовжували оборону. По
короткім часі вдруге пробували втікати в иншу вже сторону, але скоро назад вертали на давне місце.
Ще бій не скінчився, як вістовий з команди бригади
привіз приказ до відступу.
»3араз! Нехай скінчу!«, була відповідь Ротенберга.
Шістьох Ляхів утікло з цілої сотні. Прочі побиті, ранені
або в полон забрані сотнею Ротенберга.
По бою сам Ротенберг передав мені бригадний приказ
відступати.
І ми разом відступали, хоронячи прочі
частини нашої бригади.

.

*

*

Сторона 7.

Курінь сот. Іванова з З. полка, до котрого приділено
переходово кінну скорострільну сотню чет. Ротенберга, по¬
сувався від сходу здовж залізничого шляху на Коростень.
Як лише зближився цей курінь під Коростень, сей час по¬
сипався на нього такий град арматніх і скорострільних
куль, що курінь мусів податися взад. Це повторилося
кілька разів, а за кожним разом курінь вертав зі знач¬
ними втратами. При кінці годі було вже вести курінь до
безнаді йного наступу.
Тоді сот. Іванів приказав чет. Ротенбергові наступати
своєю сотнею на Коростень з того самого напряму, з якого
наступав курінь.
»Пане сотник! Чи туди має дійти моя кінна сотня,
куди не міг дійти піхотний курінь?«
«Старайтеся! Приказ!« — відповів сот. Іванів.
«Після приказуй, сказав чет. Ротенберг. .
Миттю піала вже кінна скорострільна сотня чет. Ротен¬
берга вперед. Скоростріли лише підскакували на двокол¬
ках, що котилися скоро по нерівній землі. Під'їхали під
самий Коростень, виминаючи ворожі панцирники.
Під Коростенем розгорівся адський бій. Большевики
пустили в гру артілерію і всі свої скоростріли, що стояли
на східнім краю містечка. Бій продовжувався. Скоро¬
стріли Ротенберга грали теж безустанно й поволі посу¬
валися. Вже відступати начали большевики з перших
східних хат, що їх заняла сотня Ротенберга й чимраз далі
поступала в глибину містечка. Р> лінії скорострілів чет.
Ротенберг. Він густо-часто сідає на коня й об'їздить позиції
своєї сотні.
«Хлопці! Вперед, вперед!«, кричав він, та уважно
слідив слабші місця своєї позиції і відповідно до ожени я
справляв вогонь своїх скорострілів, які поволі, але по¬
стійно посувалися вперед.
Та по короткім часі надійшло большевикам підкрі¬
плення. Ворожий вогонь знов змігся.
«Вперед, хлопці! Впе ...« — недокінчив уже Ротен¬
берг, бо в тій самій хвилі ворожа куля вибила йому всі
зуби й застрягла біля артерії в шиї. пробивши з одного
боку лице. Ротенберг впав иа землю. Скоро підняли його
хлопці та занесли поза хату.
Його сотня держала одначе дальше позицію. Больше¬
викам надходили з кождою хвилею свіжі підкріплення.
Ворожий вогонь іще більше змігся іі большевики стали
підходити вперед. Пащі привитали їх іще сильнішим
вогнем, але це вже не помагало, бо большевики крок за
кроком наближалися до наших.
Кінна скорострільна сотня забрала своїх ранених на
возики.
Два скоростріли здержували большевиків, а
решта сотні відступала з раненими.

*

Довго затягалася облога Коростеня на Великій
Україні. Зібралося в ньому понад 20.000 большевицкої
піхоти. Панцирники гуляли по вузловій стації, та за¬
сипали гарматніми й скорострільними кулями нашу
піхоту.
По відбиттю Київа втікло богато большевиків до
Коростеня, а й ті, що їх У. Г. Армія відірвала в Одесі
від большевицької армії, перейшли теж до Коростеня, де
задержалися і скріпленими силами відбивалися від на¬
шого II. У. Г. Корпуса. Та цей наш Корпус був доволі
слабий. Він начисляв приблизно 7000 боєвої піхоти. На
полудневий захід від Коростеня, десь на половині дороги
в напрямі до Новгороду Волинського, вели Січові Стрільці
Дієвої Армії дрібні бої з большевиками й ніяк не могли
підійти під Коростень, як це їм було приказано командою
II. У. Г. Корпуса, котрому вони тактично підлягали.
Показалося, що Коростень, це оріх, якого без помочі
инших корпусів розкусити не •вдасться.
Стягнено під Коростень послідний запас Корпуса —
4. бригаду, що нею командував от. Богуслав Шашкевич.
Та 4. бригаду ще перед боєм розірвано на дві части.
7. піхотний полк сот. Петра Газдайка разом із полком
сот. Черевна з 3. бригади утворено групу от. Шашкевича.
Група ця стояла під Ушоміром, на південний захід від
Коростеня, й наступала з цього боку на Коростень.
8. полк сот. Метельського з 4. бригади наступав на Коро¬
стень від сходу через села Жлобич, Хотинівку здовж
залізничого шляху Київ—Коростень.
3. і 7. бригада II. У. Г. Корпуса наступали від полудня.
Всі бригади II. У. Г. Корпуса творили групу иідполк.
Бізанца й були під його безпосередною командою.
Моя сотня обезпечувала зади наступаючих від сходу
і стояла в районі сіл: Шершне—Мелене—Поповичі. Мала
завдання стежити східні ліси й недопустити, щоби зі
сходу, з напряму Київа надходячі большевики вдарили на
наш 8. ніх. полк.

&

Цього дня, 4. 9. 1919. р. відступав цілий II. У. Г. Кор¬
пус зпід Коростеня.
Ротенбергову сотню перенив чет. Боднар, а Ротенберг
забандажований їхав на возі при своїм обозі. Доїхав до
Житоміра, а далі до Камінця на Поділлю.
Та там — після слухів — його не оперували, бо не
було апарату Рентгена. Оставлена в шиї куля, що може
й заржавлена була, робила своє.
&

До нас дійшла чутка, що Ротенберг номер у Камінці
Подільськім. Якщо це правда, нехай могила Його прийме
наш поклін для Нього, що був взірцем патріота й оборонця
України. Нехай імя його покриється вічною славою!
*

•

«Кров за кров
І муки за муки.«
Т. Шевченко.

Сторона 8.

Український

Скиталець

ГУЦУЛИ В БОЯХ ПІД ГОРОДКОМ У МАРТІ 1919.
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р.

Петро Буде.

(З дневника учасника.)
»Перший гуцульський пробоевий курінь чет. Гриця
Голинського«, який мав уже свою славу з попередних боїв,
стояв при кінці лютого і в перших днях марта 1919. р.
місцевою залогою в Самборі. Був це час великого на¬
пруження серед нашої Армії. Дня 1. 3. 1919. р. зірвано
з Поляками переговори. Гуцульський курінь вижидав
чогось нового й великого. Знав, що з хвилею боєвої ДІЯЛЬ¬
НОСТІ! на фронті, піде з ворогом у кровавий танець.
Знав,
бо й до тепер не стояв стало на позиціях лише длятого,
щоби легко й скоро піти до бою там, де було загрожене
власне положення. Дня .2. 3. 1919. р. доповнено гуцуль¬
ський курінь одною сотнею з ІУ./36. коломийського куріня
й наказано поготівля. По доповненню, маючи три піхотні
сотні по 200 пробоевиків і одну скорострільну сотню з 14
скорострілами, чекав курінь дальших приказів. Другого
дня 3. 3. 1919. р. приділено до нього ще сотню кавалерії й
одну батерію легких армат. У той спосіб зложено: »0кремий загін чет. Гриця Голинського« й поставлено його до
диспозиції Начальній Команді Української Галицької
Армії.
Дня 4. 3. 1919. р. одержав чет. Голинський приказ
Н. К. У. Г. А. того змісту: »Чет. Голинський відійде сейчас зі своїм окремим загоном до групи Рудки й зголо¬
ситься там у команданта тої групи.«
Вже рано 5. 3. 1919. р. зголосив чет. Голинський
командантЛі групи Рудки прибуття загона до Рудок. Там
приказано йому відійти ще' того самого дня з цілим за¬
гоном до ГІутятич — 12 км. на північ від Рудок — а самому
явитися на другий день о 1. годині пополудні в кімнатах
парохії в Гошанах для подрібного обговорення завдання
найблшцих днів.
Слідуючого дня 6. 3. 1919. р. пробоевики спочивали
по кватирах. Погода була дуже непривітна. Густа, мокра
мрака й дрібна сніжниця, що сікла в зимнім воздусі, наче
гострими шпильками, не манили нікого на двір. Та Гуцули-молодці не нудилися в хатах.
Рано коротка
»школа«, — а пізніще гутірка, байки, приказки й жарти.
Навіть сопілка грала в деякім гуртку моторніщих легінів,
які витинали гопака, що аж хата ходила.
«Курінний батько« — чет. Гриць Голинський, якого
всі пробоевики так називали, був під той час. у Гошанах
на старшинськім зібранню, де крім усіх самостійних командантів із фронту, явилися також старшини булави
III. Корпуса, Обговорено плян заняття залізничої лінії:
Львів—Перемишль. Операції мали зачатися 8. 3. 1919. р.
о 5. годині перед полуднем. Вступне завдання, а саме —
перерваний залізничого шляху коло Мельниці — при¬
значено першому гуцульському пробоевому куріневі. У
слід за тим мала розвиватися дальша діяльність у двох
напрямах. Бригада У. С. С. мала йти на схід і заняти
Городок, а група курінів, між якими були три коломий¬
ські, мала посуватися через Судову Вишню на захід і за¬
няти Перемишль.
Ранком 7. 3. 1919. р. відійшов чет. Голинський із
командантами підвідділів на фронт, щоби перед вико¬
нанням свого завдання докладно розглянутися в поземеллю й оглянути ворожі позиції. Та по дорозі дігнав
його кінний післанець і на приказ команди групи Рудки,
завернув до телефону.
Було полуднє. Чет. Голинський сидів при телефоні.
Пробоевики брали обід і скоро втікали до хат. На дворі
погода не змінялася. Над землею налягла ще густіща
мрака. Воздух пересяк вогкістю.
З команди групи телєфоновано: »Сьогодня рано
Поляки використали густу мраку, вдарили більшими си¬

лами па наші позиції перед Долинянами й за.нялн Долиняни. Удар їх був наглий і такий сильний, .що У.'ЗО.
коломийський курінь не міг удержати своїх, найдальше
на північ висунених позицій. Навіть кількаразовим протинаступом не вдалося йому відкинути переважаючого
ворога. Відбив лише двір у Долинянах і там держиться.
Перший курінь У. С. С. обсадив позиції на ліво від двора
в Долинянах. Дальший похід Поляків здержаний. Положення одначе грізне,"бо Поляки сильно загрозйли II./24.
коломийському куріневі пор. Володимира Левицького,
який хоробро держить свої старі позиції на Аі 294. Для¬
того приказую: «Окремий загін чет. Голинського відійде
сейчас до Годвишні Двір, зробить протинаступ, відібе
Долиняни й обсадить утрачені рано власні позиції.«
О 4.30 годині по полудні були вже Гуцули у протинаступі. Ворог у першій хвилі не подавався. Скріплений
свіжими силами, зірвався був навіть до дальшого походу
вперед.
Розгорівся завзятий, кровавий бій. Загриміли гар¬
мати, затарахкали скоростріли, заклекотіли кріси. Голос
їх злився в одну пекольну музику, що морозить кров,
гамує -думку, та перетворює людий у диких звірів. Здава¬
лося, всі адові сили зійшлися на пекольний пир і хотять
світ завалити. Бій що-раз-то змагався, а перед самим
вечером, коли потис мороз і розігнав мраку, дійшов до
найвищого напруження. Нараз всьо стихло, неначе за¬
вмерло. То надійшла рішаюча хвиля, в якій рівний і
дзвінкий голос боєвої трубки давав Гуцулам знак до при¬
ступу.
Як щихор схопилися Гуцули-Соколи, й по короткім:
»ура!« злялися з ворогом в одну хвилюючу масу. Потекла
ворожа кров, і землю вкрили ворожі трупи. Крізь воздух
пронісся крик, а Гуцули йшли — летіли далі й далі. Як
полонинський вітер, що з корінням дерева вириває, як
розбурханий Черемош, що не має перед собою перепон,
летіли вони вперед. Вже давно запав вечір. На небозводі
мерехтіло море звізд. Світили Гуцулам-Героям у дорогу ..
Перед собою вже не мали Гуцули ворога, як «порох
змели його з рідної землі. Відбили село Долиняни, пере¬
йшли старі власні й ворожі позиції, заняли село Вовчухи,
а тим самим перервали ворогові залізничу лінію Львів—
Перемишль. Перед ними стелилася створена дорога, а за
ними світив наглядний доказ завзятої розправи й великої
нобіди, світила слава, гідна Українців-Героїв. На побоєвищі лежало сотай ворожих трупів і ранених. Згро¬
маджено 350 полонених ворогів, 22 скорострілів, 0 армат,
2 міномети й богато иншого здобутого, воєнного майна.
Крім того Гуцули захопили у ворога полеву лічницю3 цілим її урядженням і аптикою.
У Вовчухах заночували. Заплативши свою побіду
кільканацятьма вбитими й 76 раненими, розложилися до
належного їм відпочинку.
Вечером дня 3. 3. 1919. р., коли курінь відпочав, одержав новий приказ заняти залізничу стацію Родатичі, де
після власних звідомлень мала стояти лише невелика
ворожа сторожа. Показалося, що стацію держала дуже
сильна сотня добірного ворожого війська, що складалася
зі самих краківських і варшавських студентів. Стації
боронила на залізничих валах в укріплених окопах. Треба
було підготовити наступ.
По докладних розвідах післав чет. Голинський одну
сотню на право, яка мала вдарити на укріпленого ворога
з півночі, а одну сотню, що мала наступати зі сходу,
уставив по обох боках залізничого шляху. Кавалєрийська
сотня відійшла в полудневу сторону, щоби зайти ворога зі
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заду й не допустити йому ніякого скріплення, та не ви¬
пустити нікого з ворожої залоги на старії в Родатичах.
' В означенім часі а саме о 2. годині перед полуднем
рушили обі сотні з означених місць до наступу. Вдарили
на стацію, але за першим розмахом не здобули її, бо ворог
завзято боронився й за жадну ціну не здавав своїх ста¬
новищ. Гуцули-пробо?вики рушили до приступу. З окли¬
ком: »ура!« вийшли вже на вали. Вже кричали: »Янтек.
піддайся!« Та ворог, зложений зі самих інтелігентів про¬
бував далі боронитися. Прийшло до рукопашного бою,
в якім Гуцули прямо роздавили ворога. Кількох убитих
і 32 ранених легінів лежало на здобутих ралах, але з во¬
рожої залоги-еліти, остало здоровими лише 78 люднії, що
ще в останній хвилі вспіли піддатися. Між ними було
4 поручників. Решта лежала трупом, або стогнала в тяж¬
ких ранах.
Коли на залізничім двірці в Родатичах ішов бій,
виїхав зі Судової Вишні ворожий панцирник на поміч
своїм на стадії. По дорозі попав у руки кавалерійської
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Білинкевича, команданта II. куріня У. С'. С. по дальші
прикази.
Як 1 "упили прибули на призначене нове місце,
II. курінь У. С. С. стояв у тяжкім бою о цегольні під Город
ком. Поляки обсадили їх сильною залогою і скорострілами,
та боронили, як кріпости.
Ранком дня її. 3. 1919. р. розвинувся І. гуцульський
пробоєвий курінь до бою й разом із II. курінем У. С. С.
заняв першу цегольню. Там окопався й держав здобуті
позиції, бо всякі спроби заняття другої цегодьні не вда¬
лися. На тих становищах задержався аж до вечера дня
16. 3. 1919. р., коли відкликано його, як корпусний запас
до Братковець.
Так то Гуцули в боях під Городком боролися за рідну
землю й добували слави, яка з воєнних звідомлень ро¬
зійшлася по цілій Україні, та світить приміром великої
дисципліни, хоробросте, відваги й любови до святої, найдорощої Вітчини.
*

3. сотня І. гуц. пробоеного куріня чет. Голинського.

сотні, яка розібрала залізничнії шляхд чекала. « Як во¬
рожий панцирник застряг на розірванім шляху, вона
кинулася на нього з ручними гранатами й миттю знищила
паровіз, розоружила залогу, та забрала її в полон разом
із цілим воєнним матеріалом.
Весело сходило сонце дня 9. 3. 1919. р. на стації в Ро¬
датичах. Обняло Гуцулів своїми привітними лучами, та
голубило й благословило їх, як рідна мати найвірніщих
синів. Весело було й Гуцулам на новім місці побіди. Всі,
що були вільні від служби тішилися, співали й гуляли
аркана.
В полуднє, ще того самого дня прибув на стацію Родатичі І. курінь У. С. С. і змінив Гуцулів. Змінені Гуцули
вернулися до Вовчух, де слідуючого дня 10. 3. 1919. р.
дістали приказ відійти до Братковець і зголоситися у сот.

„А ви Україну ховайте;
Не дайте матери, не дайте
В руках у ката пропадать
— --ДОСІ

Пожар не гасне, люди мруть.
Конають в тюрмах голі. босі.
- козак
Сам не соромиться конать
В ярмі у Ляха. Горе, горе!
-Страшний суд
Ляхи в Україну несуть."
Т. Шевченко.

НАД ПРОПАСТЮ.

Чет. Мирон Дольницький.

(Продовження.)
5. падолиста 1919.
Відносини наші до Денікіна якісь неясні. Перемирря.
Вчора прийшов я з курінем до с. Бійовець. У команді
бригади стрінув я дав ного команданта нашого куріня.
(ІІор. Гоіі, помер на тиф у земській лічниці в ГІечарі,
брацлавського повіту, дня 2. січня 1920. р. й там похо¬
ронений. — М. Д.) Він запитав мене, який настрій у

люднії, та чи е можливість дальше воювати. Я розказав
йому: в нас почування, наче ми вже погибаемо. Стрільці
наші знесилені й перемучені, думають лиш одно, як би
найскорше скінчилися їх муки. Поручник Гой розказував
мені, що між нами а Денікіном ідуть переговори. У Жме¬
ринці мали відбутися дуже важні наради, на яких були
присутні: Петлюра, Диктатор Петрушевич, та представни-
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ки Галицької і .Діє-вої Армії. На нарадах цих. які мали
дуже остріш перебіг, засовало докладно стан обох армій.
На закінчення мав Петлюра сказати, що розвяше армію
а воювати ме лише повстанцями. Який був реальний
вислід нарад, не знати. Після того Н. К. У. Г. А. вислала
от. Омеляна Лиеняка до Денікіна й він привіз услівя, на
яких Денікін е готов заключптп з нами перемирря. Між
услівями наііголовнініі е: і. У. Г. А. задержує свою
автономію. 2. Денікін примістить її в полосі між Дні¬
стром а Чорним морем. 3. Не буде вживати її до війни
з Петлюрою. 4. Дасть скоро повну санітарну підмогу.
Вістка ця заворушила нас усіх. Кожний поясняв
її на свій лад. Деякі товариші бачили в цім зраду су¬
проти Петлюри й нашої справи. Та ніхто з нас не знає,
що було би краще. А на питання, що робити далі, ми
бачимо в перемиррю наш одинокий ратунок.
Цілий день переходить на службових ділах. Вечером
сиджу на кватирі й балакаю зі старою хозяйкою, що пряде
вовну й гарною українською мовою розказує про село, та
про своє життя, то знов потішаю молоденьку невістку, що
теж пряде й колише крикливого сина, та панує дуже за
му жом. На днях забрали його до нашої Армії. Дивлюсь
на її сльози, на її біду тай думаю: на що здадуться нам
нові доповнення? Чи варта набирати нових рекрутів та
гонити їх на добре вже звісні нам муки?
я. падолиста 1919.
На фронті, о скільки це фронтом можна назвати,
спокій. Цілий курінь (Боєвий стан 82 людий. Дата винята з денних відомостей команди С-го полка піхоти зі
7. XI. 1919. — М. Д.) закватирований у селі, тільки на
двох дорогах виставляє полеві сторожі. З Денікіном ідуть
переговори, а баби вже говорять: »Україну розділять по
полам і буде вже мир«. У наших вищих командах має
йти дуже інтенсивна виміна думок, що до відносин до
Денікіна, До нас доходять лише суперечні вісти. Між
старшинами витворилися два табори. Одні стоять на
становищі видержати до кінця й до останнього боронити
наших девіз незарисимости України. Якщо ворог силь¬
ніший, він нас зломить, але ми згинемо чесно і своєю
геройською смертю докажемо, що ми чесно боронили сво¬
боди ріднього краю. Противна група, група фронтовиків,
обстоювала своє становищ?1 такими аргументами: ми не¬
має мо тільки сил. щоби проводити війну на всі сторони.
Наша Армія гола, боса, змучена, проріджена пошестями;
У нас немає найконечніщих воєнних средств. Годі нам
марно пропадати на те, щоби остати тільки історичним
чинником. Нам треба реально глядіти на події і ряту¬
вати, що вдасться. Порозуміння з Денікіном це зі всього
злого найменше зло. Це »віе майор«, якій ми мусимо під¬
датися. Впрочім Денікін — це ще не омега тутешнім
ділам. Ріжниці наведених груп затираються на'вістку,
що й Петлюра післав свою місію до Денікіна. Стоїмо
перед важними подіями. Нетерпеливо жду на їх розвязання.
11. падолиста 1919.
Довгі ночі прямо замучують мене. Світла нема, ля¬
гати треба зі смерком а вставати аж за дня. Так богато
спати не можу. Обертаюся з боку на бік, нарікаю на без¬
конечну довготу ночі та думаю про всіляке. Та ще й діла
стають на перешкоді. Тільки положився вчера, а тут
зачинають телефоністи пробувати лінію: »Гальо Коломия,
галко, чого вас так слабо чута — ану говоріть іще, — ану
нумеруйте: ваш зумер грає як муха в горшку«, — і тим
подібні спеціально телефонічні заклики. Ще їх не розі¬
гнав а вже приходить із сотні письмо: »Голошу, що
цивільні вкра пи перед ні в годиною дві скрипки муніції«.
Це ще оільше дратує мене. Як сміють цивільні красти
від війська?! Га, трудно. Нема кому пильнувати. Поволі
успокоююсь і зачинаю засліпляти ... Нараз: «Галко Бере¬
жани . .. знов будить мене, — »пе]>енимайте депешу!«
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Я вже знов схвильований. Що нового? Жду з нетерпели¬
вістю. Телефоніст читає: »І./6. курінь має вислати стар¬
шинську лучбу до Фердинандівки, й розвідати ситуацію
10. бригади (І. У. Г. К.)«.
Що це значить? Невже ж дальше війна? І від цеї
думки нараз мов чорна хмара затяглася над моєю головою
а тяжкий настрій огорнув мою душу. І як тут воювати
далі? На дворі страшна негода, холодно й мокро. Вчас¬
ний сніг пускає. Густе, перемішане зі снігом болото. Днем
дощ. під ніч мороз, такими грудами покрив землю, що
кроку но ній зробити не можна. А відтак безупинні по¬
ходи, бої засуджені заздалегідь на невдачу й богато инших трудів. А ми. що ще живими осталися, ледве воло¬
чимось. Як окружаюча темна ніч, так темною видалася
мені наша доля.
Нараз знов заграв зумер. »Гальо, Бережани! Припи¬
найте депешу!« Телефоніст світить останки послідної
свічки й пише: «Від сьогодня від 7. години рано почина¬
ється перемирря між добровольчою, а нашою Армією,-яке
автоматично нродовжається аж до відкликання. Команда
6. ІТ. п. Ю. XI. 1919., оп. ч. 1011./2.«
Як дим дівся кудись тяжкий настрій. Стало чомусь
легче її відрадніше. Темна, холодна ніч якось наче менше
давила утомлені груди. Так! Не воювати нам більше!
Мира за всяку ціну! Відітхнути по трудах, які вже пере¬
питають нашу видержливість. І вже наче рівненькою,
гладкою стежкою помчались весело легонькі гадки. Зда¬
валось, що й ясні теплі лучі сонця огрівають цо стежку,
і ніби чути десь далеко дзвінкий спів тітичок. Хотілося
щось веселого розказувати, а навіть сміятися бажалось!
Як змучила нас ця війна!
Коло полудня дістаю приказ із команди бригади при¬
бути до неї а відси до Команди Корпуса - до Немирова.
Мають відбутися якісь сходини вищих старшин, до яких
химерна доля й мене на момент загнала.
Сів на коня й їду. Якась бішена цікавість гонить
мене вперед. Аби не спізнитись! Щось важного там буде.
Вже смерком приїхав до Немирова й не спізнився. За¬
ходжу до Команди II. У. Г. К. до кабінету команданта
полк. Вольфа. Зголосився й сідаю в кутку, бо виджу,
що попав між начальство. В маленькій, чистій, елек¬
трично освітленій кімнаті сидить за столом застеленим
мапою, почерканою синіми й червоними олівцями, полк.
Вольф, а біля нього стоїть от. Льонер, начальник його
булави. Півкругом сидять команданта трох бригад (от.
Кнітель, кмдт. 3. бриг., от. Шашкевич, кмдт. 4. бриг, і підполк. Бізанц, кмдт. 7. бриг. — М. Д.) зі своїми началь¬
никами булав, команданта полків і нас двох курінних.
Сходини скликано тому, що Команда Корпуса одер¬
жала від Начальної депешу, яка її дуже збентежила. Де-'
пеша була того змісту: «Генерал Тарнавський (тодішний
начальний вожд У, Г. А. — М. Д.) заарештований за пере¬
ступлений даних йому повновластий при веденню пере¬
говорів із Денікіном. Арештування відбулося на приказ
Петлюри за порозумінням із Д-ром Петрушевичом.«
По прочитанню депеші полк. Вольф пояснив, що
Команда Корпуса не знає як пояснити собі цей переворот,
тому скликано вищих командантів, щоби почута їх думку
в цій справі. По докладній інтерпретації депеші, в якій
розбиралось кожне її слово і всі можливі евентуа іьности,
прим.: чому нема згадки про полк. ІПаманика, начальника
булави Н. К. У. Г. А., що теж мусів бути арештований -яку повновласть мав ген. Тарнавський і чи справді її пере¬
ступив, які услівя підписаного договору і таке пише,
попросив полк. Вольф, щоби кожний з присутних по черзі
забирав у цій справі голос. Вирішено вислати делегацію,
зложену з одного отамана, одного сотника й одного по¬
ручника до Н. К. У. Г. А. і до Диктатора за поясненнями
цього важного факту. Депутація мала, виїхати слідуючого
дня. На цім сходини скінчилися.

Ч. 12.

Ілюстрований '"Місячий к.
17. падолиста 1919.

Сидимо далі на старім місці. Війна ніби то скін¬
чилася. Курінь закватирований по хатах. Навезли дров
і гріються збіджені Галичани коло чужих огнищ, а думкою
певно до своїх повертають.
Нічого незвісно, що буде далі. Від вищого на¬
чальства не приходять ніякі вказівки. Настала мертва
тишина. Кружляють тільки химерні вісти, що селяни
за це, що ми не воюємо з Денікіном, на нас озлоблені, а
но околичних селах-крутяться агітатори повстанчого ота¬
мана Волинця й підбурюють проти нас населення і при¬
готовляють повстання. Мені чомусь байдуже це. Повстання
проти нас не боюся і в нього не вірю. Селяни добре ро¬
зуміють наше положення. Сталося це, що мусіло статись
а чого наші політики не вміли предвиддти, бо не мож було
лише Галицькою Армією і Поляків із Галичини прогнати
й большевиків із України а тепер іще й Денікіна побити.
Ми гонили як пси. Пересувалися з фронту на фронт, як
би не знати яка армія. Забували наші проводирі, що розпоряджують лише горсткою Галичан, що не мають добре
заосмотреного тилу, що не мають воєнних средств, та нія¬
кого союзника. 1 довоюватися ми. Поляки вже в СтароКонстантинові й ГІолоннім, у Бердичеві большевики а
Денікін пішов на Жмеринку. Ми осталися без території.
Хоч байдужна мені моя будучність, то все таки жаль
пролитої крони та цих надлюдських терпінь, які наша
Армія за рік свого існування перебула. І мало б це все
бути даремним? Ходжу з утла в угол і так успокоюю
розбурхану душу.
Того самого дня вечером.
, Ми перехопили таку депешу, що її Корпус надавав
бригадам: »16. XI. 1919. р. виїхав пан Диктатор під охо¬
роною двох курінів і одної батерії з Камінця Подільського,
який 17. XI. 1919. р. заняли Поляки.«
Сумно, аж трагічно.
Мені привиджується, як загрижений, засумований
Диктатор опускає місто під охороною своїх земляків.
І куди тепер йому йти, куди удатися, коли ціла Укра¬
їна занята чужими людьми? Мабуть ні один нарід не
пережив у цій великій війні такої трагедії! Війна про¬
грана, а вертати нікуди. В дома жде наруга, а то може
й кара, що волі захотів добувати відвічний раб...
21. падолиста 1919.
Війна з Денікіном закінчена. 18. ц. м. підписано
договір на невідомих нам іще услівях.
Скінчилась велика кампанія Галицької Української
Армії, та не так, як цього бажалося. Заатакована иоелідним і найлютіщим во]х>гом — пошестю, мусіла залишити
якенебудь дальше ділання, і приневолена була замиритись
із Денікіном. Кажуть, що маємо прийти у призначений
нам район на відпочинок. Відпочивати на це. щоби піз.нііце знов узятись до війни? Вести останки цього, чого
не добили Поляки, большевики й Денікін, чого не змела
невблагана пошесть — вести на нову війну? Теперішнє
покоління Галицьких Українців дало аж надто доказів,
що воно хоче свободи, але не може її власними силами
здобути. Воно вже так много надлюдських мук перенесло,
що вповні заслугує вже на цілковитий спочинок і на по¬
ворот до рідних, свобідних хат.
23. падолиста 1919.
Неділя. Кругом тишина, спокій. На дворі тепло.
Деколи крізь рідкі хмари пробивається сонце й огріває
замерзлу землю. Я вернув із обіду від полкового, який
задержав курінних після старшинського збору цілого
полка. Збір старшин був скликаний на це, щоби про¬
голосити нам услівя договору з Добровольчою Армією.
Галицька Армія переходить у розпорядження командую¬
чого оруженими силами південної Росії. Це найголов¬
ніша точка. Инші точки застерігають цілість і автономію
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Армії й відношення нашого Уряду до неї. Ми вислухали
спокійно, всі мов води в рот набрали.
Вчора прийшли радіо-вісти, що червоні війська від¬
били Курськ та розбили Колчака й Юденіча. Святкують
побіду над Денікіном. Дійсно якась недоля нас пере¬
слідує.
26. падолиста 1919.
... Рано їздили всі старшини до полка представ¬
лятися новому командантові бригади от. Кучері. Молодий
отаман приїхав із Відня, думав найти собі кращу долю
у нас. Не знав, що ми самі такі збіджені, збаламучені,
що з непевністю дивимося в будучність...
ЗО. падолиста 1919.
Пройшла неділя. Потепліло так, що земля розмерзлась і з болота вилізти годі. Ясні лучі сонця ви¬
манили мене з хати. Пішов у село. Відвідав школу, де
лежать хорі 2-ої сотні. Нужденний вид. На соломі попід
стіни лежать змарнілі, виснажені недугою наші стрільці.
Бліді, витягнені лиця, тільки очі блестять лихорадочним
блеском. Із рол хрістани ми брудними сорочками, в по¬
дертій одежі, прикриті подертими плащами. Не міг я
довго дивитися на це горе. Заглянув до передсінка, де
лежали на соломі два трупи прикриті лахміттям. Не
стало відваги підняти заслону й поглянути в мертві лиця.
Відвідав іще свого чуру, що вже піднявся, і поручн.
Печарського. якого горячка також від довшого часу при¬
кувала до ліжка.
Показався синій лазур неба, стало веселіще і від¬
радніше.
1. грудня 1919.
.. . Поїхав до команди полка на старшинські збори.
Що за погань на дворі. Мрака, болото коневі по коліна.
Прикра погода й тяжкий настрій душі злилися в одну
гармонію.
На зборах прочитали нам довірочні вказівки Н. К. У.
Г. А., як провадити в теперішнім часі пропаганду, щоби
населення не думало про нас, як про зрадників україн¬
ської ідеї. З цих вказівок виходить ясно, що ми й далі
обстоюємо ідею загальної української державносте. Вка¬
зівки забороняють між ішшими чимнебудь обиджата
Петлюру й Директорію.
Приїхав на кватиру. . Нове горе. Мужик, що мав
відослати дошки на домовину для помершого стрільця,
не зробив цього. Ждав аж заплачу. Я закликав його до
себе. Стоїть при своїм, а гроший на домовину нема.
Я розлютився, став кричати, але й це не помогло, і поки
не заплатив йому 2000 гривень, з місця не рушився. Від¬
так стала мене боліти голова, ні на похорон наших двох
стрільців не ходив, пі не читав, тільки нудив світом.
2. грудня 1919.
Дні стають мені невиносимими. Цілий день із хати
не рухаюсь.
7. грудня 1919.
Я хорий. Болить голова. Деколи, головно під вечір,
ноги так слабнуть, що ходити не можу. Мушу лежати.
Па дворі мрака, болото, погань.
Ф

Цею запискою, в якій вже слідно змінений почерк
письма, кінчиться дневник. Під ним чиясь рука до¬
писала: »Дня 3. січня 1920. р. помер у земській лічниці
в Печарі (брацлавського повіту).
(Далі буде.)
*

т

»Посіяли Гайдамаки
I! Україні жито,
Та не вони його жали
Що мусим робити?«
Т. Шевченко.

У к р а ї нсь к'и й .Скиталець.
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Петро ВуОз.

З ЖИТТЯ-БУТТЯ В ТАБОРІ В ЙОЗЕФОВІ.
(ІІа основі таборового дневника.)
10. І.

Відбулися Загальні Збори „Самопомочі", на яких доповнено
здекомплетований Виділ, вибираючи сот. чарнецького головою,
а пор. Онпшкевича містоголовою.
Сотник Куріца, якого покликано до ВКД., відїхав з табору
в Иозєфові до Відня.
До робітничого відділу в Мільовіцах відійпідо 6 стрільців.
2. V. V. уділило 6 свіжих студийних відпусток до Праги.
Зачалася письменна матура на гімназійно-реальнім курсі.
Абітурієнти писали українське завдання.

11. І.

Абітурієнти пишуть математичне завдання.

12. І.

Вернув з лічниці у Празі полков. Вольф, а з Придніпряшцини
хорунж. С. С. Магалас, який ского часу віддалився само¬
вільно з табору в Лїберці.
Абітурієнти гімназісті пишуть латпиське а реалісти Француське завдання.
На різдвяну „Коляду" для „Рідної Школи" зібрав К. П. К.
1550 Кч.
Чсл. команда дала вже врешті Редакції „Укр. Скитальця"
10-свічкову електричну лямпку. Дотепер світила 50-свічковою
лямпкою К. П. К., яку сконфіскував 17./]. чеський електро¬
технік (Німець).

13. 1.

Відбулися Загальні Збори вчительського гуртка, на яких
зроблено новпй проект статута вчительської секції.
Абітурієнти гімназістп пишуть грецьке а реалісти геометричне
завдання.
З огляду на дуже нерівний степень підготований натуральних
кандидатів на ееминарійнім курсі розділено його на два відділи
а саме на курс натуральний і курс 2го року.
Спортова Секція уладпла в салі чеської „Бесіди" „Маланчнн
вечір" за запрошеннями для старшин і чеських гостий зі
слідуючою програмою;
1. Орхестра.
2. Впметаль: „В снах тебе я видів")
Нижанківський: „Минули літа
> тенорове сольо відспівав
молодії"
*
1 чеі- Слезак'
3. „Стара Пані", відіграли Чехп.
4. Хор спортовців.
5. „Гарна сімя", італійська комедія, відіграла театральна
секція.
6. „Марш Лазаронів", відспівав старшинський хор. З Диктатури
прийшла поляка Пана Диктатора „До українського військового
табора в Иозєфові". Команді табора, Виділові Культурнопросвітного Кружка,
всім
старшинам, підстаршинам і
стрільцям табора за переданий мені величавші, пропамятний
альбом складаю оцим мою сердечну й щиру подяку!
Альбом цей, це наглядний доказ великої особистої культури
його виконавців, історичний документ праці і найкраще
свідоцтво духа й настрою дорогих мені мешканців табора.
Для мене він є ще чимсь більше! Для мене він є і буде
доказам, що цвіт нашого Народа Галицької Землі, котраго
воля поставила мене на його чоло, його військо, його найкращі
сипи, мимо трох літ тяжких боїв, змагань, розчаровань,
скптальства і злиднів не втратили до нині у своїх душах
віри в побіду нашої великої Ідеї Визволення, а в серцях
своїх любов і иривязання до своїх провідників і уряду, котрі
в імя тої Ідеї неиохптпо, з чистим серцем прямують до Її
визволення.
Альбом цей, — це для мене символ Вашого довірря до
Уряду 3. У. Н. Р. і його верховного представника, його праці
і змагань, це момент, котрий мені скріпляє віру в побіду
Ідеї нашої Державности й додає мені сили і охоти до дальшої
праці.
З надією, що в недовзі переведений на
рідну нашу Землю, стане він окрасою
музея і незабутнпм гарним спомином на
— іще раз дякую ! Відень, дня 4. січня 1922.

18. І.

Свято Нового Року. Вечір „Малакки" в бараці таборового
театру відложено до завтра.

15. І.

Відбувся вечір „Малакки" в таборовім театрі. Пор. Липчук
відійшов на робітничу партію в Лисій й. Лабою а заряд
таборової почтп обняв рах. пор. Романик.

16. І.

Зачато науку в виділовій школі, якою управляє мйр. Дпбуляк.
Укр. команду табора обняв знов полк. Вольф. Чсл. команда
зарядила виміну чеських полотняних сінників на паперові,
українські.
Чет.Даньчика звільнено з іитерновання, на його власну просьбу.
В таборі вибухла епідемія іспанки. 100 хорих лежить вже.
На щастя недуга переходить дуже легко а треває пересічно
З дні.
М. N. О. назначило мйра. Дичку командантом
комбінованого куріня в Терезині.

робітничого

Щедрий вечір.
Вечера не відбулася спільно, але була
святочна й обпльна, складалася зі шістьох страв а кінчилася
чайом з румом. Таборити смачно їли та бажали собі що дня
такої.
З ІІардубиць прибуло 10 стрільців, відісланих за кару з
робітничого відділу до табора.
На зазив В. Відпоручнпка Диктатури сот, Івана Рудннцького
зложили далі на поправу харчів у свято Хр. Різдва для
таборитів 50 — сотиківців, укр. робітничі відділи.
Робітничий курінь сот. Федика у Празі, а саме:
робітничий відділ ч.
1.20 Кч.
„
„
ч. И.50 „
Я
Я
ч- ІИ.87 „
Я
я
ч. IV.100 „
Я
Я
ч. V.56 „
Я
Я
ч. VI.32 „
четар Дерлиця
.
5 „
пор. Кобєрськпй.10 ,,

360 Кч.

Відділ
„
„
„
„

200
247
150
100
100

сот.
пор.
хор.
пор.
„

Равлюка в Братиславі . . .
Ррстенюка в Ч. Будєйовіцах
Снилика в Ліберці . -. . . .
Цурковського в Берні . . .
Рудзінського в Пардубицях

„
„
„
„
„

разом 1.157 Кч.
Гроші ці розділено після харчевого стану 2. й 4. сотні
(2. сотня одержала Кч 474"—, 4. сотня Кч 683’—).
Додатково містимо подрібне зіставлення добровільних датків,
зібраних на ту саму .ціль у робітничім куріпі в Терезині, яке
подано в „Укр. Скитальці" Ч. 11. лише загальною сумою.
Укр. робітничий курінь у^ Терезині прислав дня 26. грудня
1921. для 50-сотиківців в Иозєфові Кч 1216'50, на яку зложи¬
лися :
1. сотня в Терезині
.Кч
796'50
2. лічнпця.
„
80'50
3. відділ сот. Павлика
. • . .
„
52'50
4. відділ сот. Буцманюка ...
„
237’—
5. даток просвітного Кружка .
„
50'—
Разом . . Кч 1.216'50
Всім жертводавцям таборити щиро дякують.
19. І.

Йордан, без ІІордану. Не без ріки, бо ріку й тут маємо.
Чомусь не було в нас торжественного водосвяття, до якого
ми так звикли. А плине тут таки близько ріка Лаба, на
якій воно могло відбутися дуже величаво. Причин Редакція
„Укр. Скитальця" не знає.
Може хори, яких табор має'
аж два, не могли на морозі співати, а може полевий духовник не мав у своїм требнику великого водосвяття. Відпра¬
вилося лише богослуження в місцевій церкві, на якім співав
підстаршинський хор і грала таборова орхестра.
З Праги приїхав у справі студентів голова У. А. Г. пор.
Черкавський.
До Ужгороду від'їхала п. Морозова, одна з найліпших дра¬
матичних сил тутешнього театру.

20. І.

Сот. Котика назначено адютантом команданта табора.
Полевий духовнпк иохоронпв у Берні стр. Петра Шкирду,
родом зі Задвірря, пов. Ліско. Бл. намяти ІІІкирда мав уже
39 літ життя (роджений 1883. р.), але цілий час на еміграції
непохитно вірив у побіду нашої справи. Під рідну стріху,
доки вона поневолена, не хотів вертати. З твердою вірою в
кращу долю й заснув на віки в чужій стороні. Спи спокійно,
тихпй Герою, може Тобі бодай присниться воля, до якої Ти
так стримів!

21. І.

Театральна секція виставила
„Ніч перед Різдвом".

22. І.

Сот. Кравець і пор. Свирида виїхали до Праги на свято:
„Злуки".
Іспанка розвивається. В таборі лежить вже 150 хорих.

23. І.

На дворі нагло потис мороз, а вугля в таборі брак. В деко¬
трих кімнатах мешканці огрівалися танцями: „коломийки" й
„аркана".
'
^
М. N. О. звільнило пор^ Гурка з іитерновання.
Робітничий відділ в Йозєфові зложив на „Рідну Школу"
125 Кч.
Чсл. старшини прислали до нашої команди запрошення на
баль їіозєфівського гарнізону, який відбудеться З./З. с. р.
Мороз щораз ліпше тисне, а вугля все таки брак. В кім¬
натах замерзає вода. Таборові спортовці задумують вико¬
ристати добру нагоду і в найбільшій кімнаті табора уладити

вільну від ворога,
нашого народнього
йозєфівський табор
Др. Петрушевпч в. р.

14. І.

17. І.

Звільнено з іитерновання пор. Василя Лукача та пор. Якова
Лащукевича.

24. І.

в

таборовім театрі

Гоголя:

Ч. 12.

Ілюстрований Місячи и к
сопганку.
Вступ, як зачувати, будуть мати лише ді, що
вміють совгатися на запятках, бо за зелі, які тепер табо¬
рити дістають, секція не ручпть.
Табор „Б." дістав додатково 5000 кг. вугля.
Чсл. стац. сан. шєф полк.-лікар Др. Бельшан відвідав у това¬
ристві цивільного лікаря табор, бо в нім лежало вже понад
200 хорих.
Команда пригадує приказ ношення „виказок".

25. І.

20. І.

В. К. Д. прислала з Відня 120 гарнітурів одностроїв. Чехи
наложили на них 40.000 Кч цла. В тій справі ведуться
переговори.
Сот. Малецькпй від'їхав через Прагу до Львова.
В огляду на великі морози приділила чсл. команда таборові
„Б.“ 30 </, а таборові „Д.“ 20
вугля.

1. II.

їнтендантура З ВВ. ч. 205189/ортоп. дозволила виготовити
протези для немічників: Кирила Беззубця, Федя Коснявого
і Степана Бокали.
З лічниці повернув сот. Ку^чанко.
Робітничий відділ у Нітрі прислав 56 Кч для таборових
дітнй. Дар передано „Самопомочі" до розділу. Діточки ка¬
жуть жертводавцям: „Дякую!"

2. II.

Пна. Рачинська від'їхала до Жовкви.

3. II.

Відбувся іспит Німців з української мови зі слідуючим вислідом:
пор.
хор.
сотх
и
„
чет.
„
сот.

На звідомлення ВВД. 3. УНР. у Празі заборонено членам та¬
бори користуватися інтервенцією празького: „Горожанського
Комитету“ в якій будь справі з огляду, що наших всіх горожан заступає перед чсл. властями виключно лише до цього
компетентне представництво 3. У. II. II. у Празі.

Іспитова Комісія для гімназійно-реальної матури

27. І.

28. І.

29. І.
30. І.

31. І.

Після рози. М. N. О. ч. 56.029/сир. буде від тепер видавати
посвідки на одержання харчового дзвінкого лише чсл. гарнізоновий лікар.
З табору „Д." приходила до команди табора депутація камедулів" зі слідуючімн прЬсьбами: а) обсадити „камедулою"
бодай одно місце при команді табора, б) змінити „камедуламп" командантів робітничих відділів. Команда обіцяла по
можности виповнити просьби.
Від'їхав до чсл. лічниці в Кор. Градці немічник стр. Василь
Грущак з ціллю репатріації.
Вечером відбулися надзвичайні Загальні Збори співацької
Секції у справі доповнення Виділу, та обговорення уладження шевченківського концерту.
Головою вибрано пор.
Довбенка, а дірігентом мйра. Лянга.
Мороз змяк, а таборити віджили.
--о Відбулося чергове засідання Виділу К. П. К.
ІІідполк. ґен. булави Мазель зложив іспит з української
мови з добрим успіхом.
Число таборитів збільшилося новонародженим сином у ві¬
стуна Вовчука.
„Самопоміч" розділювала грошеву підмогу 50-сотиківцям.
Старшинам по 15 Кч, стрільцям по 10 Кч.
Театральна
Секція почала проби до вистави: „Ой не ходи Грицю та на
вечерниці".
В театральнім бараці почався курс танців для стрілецтва.
Відбулася перша проба на шевченківський концерт. ІІідполк.
ґен. булави Мазеля звільнено з. табора.
Чсл. сгац. команда в Німецькім Яблоннім умістила в своїм
приказі похвалу для чет. Стасишина, який був до неї при¬
ділений, як звязковий і ліквідуючий старшина.

Сторона 13

Вайс (Галичанин) . . знаменито
ІПенгавт „
. .
„
Геніґ.добре
Рідель
.
Верніш.
„
ІНодьц.
„
Біш.
„
інж. Дурсма ..... достаточно.

в Нозєфові.

На репрезентацийнім балі
гостий.
4. II.

чсл. старшин

було 7 Українців-

Приїхав із Праги в службових справах сот. Федик. Відбулося
чергове засідання Виділу К. II. К.
На Загальних Зборах учителів вибрано такий Виділ: мир.
Котович, голова; хор. Гула містоголрва; однор. Пенцак писар;
пор. Смолписький, скарбник; чет. Чорномаз, бібліотекар; сот.
Чарнецький і пор. Лисий, виділові.
Вечером потис знов сильний мороз (— 16° С.).

5. II.

Відїхав до Берна на студії дотеперішнпй Редактор „Укр.
Скитальця" сот. Осип Демчук. Відїхав незамітио й тихо так,
як тихо працював цілий час у таборі. Виділ К. П. К. бажає
Йому здоровля й щастя на новім місці, та щиро дякує за
ведення Редакції „Укр. Скитальця".

6. II.

Почалася наука для не- і малограмотних.
Робітничий відділ пор. Устіяновича в Берні прислав для
дітий у таборі 114 Кч. Всі діти-Скитальці кричать в один
голос: „Слава жертводавцям!"
Чеський голяр звпнув свій „інтерес" у таборі а його місце
заняв укр. підстаршина.
У бул. ст. дес. Лазурка вмерла піврічна дитина, що з про¬
студи в бараці дістала запалення легких.

7. II.

Ціле чеське населення ИозеФова заговорило про смерть дитини
від морозу в лихих бараках. Воно не дуже відбігло від
правди, бо в останніх часах панують сильні морози й бараків,
що їх збудовано ще 1914. р. з дощок, не можна огріти, тим
більше, що й вугля видається мало.
До робітничого відділу в Братиславі відїхав бул. ст. дес. Лев
Зенон із 9 стрільцями.

Сторона 14.

8. II.

9. II.

10. II.

11. 11.
12. II.

13. 11.

Український

Скиталець

Чсл. команда назначує від сьогодня при обох вартівнях
таборів „Б“ і „Д“ командантамп чеських підстарший.
До матурального іспиту назначено сьогодня 9 ґімназістів
а іспит випав слідуюче:
Дмитро Добротвір . . . одноголосно.
Федір Залуцькпй
.
. одноголосно.
*Ілько Зільник . одноголосно.
Володимир Лехіцькпй . . одноголосно.
Олекса Назарович
. . . одноголосно.
Жигмонт Кранц .... більшостю голосів.
Двох перепало на іііп року, а один на необмежений час.

В Мільовіцах похоронив йол. духовннк стр. Степана Музику,
родом із Гошан пов. Рудки. Вічна Йому памнять!
Стрілецьким баракам видано до 10 е. м. збільшену скількість
вугля, але під уелівям, що воно мусить вистарчати аж до
15 с. м. наколи б не прийшов свіжий транспорт вугля.
Мороз кріпшає (—17° С'.).
В „Кйгобпїсії ІлаІасЬ1* появилася доппсь п. з.:
„Уе рпбпи Шакозіі", де чеський догшсуватель яркими словами
представив гірку долю Українців у зимних бараках, та віднісся
до компетентних чинників зі зазивом, щоби вони бодай огріли
й так нужденні мешкання в бараках і не допускали до того,
щоби там замерзали діти.
З Відня приїхала пна. Левицька, дочка посла Л. Левицького,
складати іспит зрілости.

17. II.

Для доповнення ро.бітннчого відділу в Кор. Грядці виїхало
10 стрільців а до Берна бул. ст. дес. Черлінка з 4 стрільцями.
Приїхав Др. Агенор Артимович, як делєґат укр. ІІравительства
3. УІ1Р. на матуру ґімназійно-реального курсу.
2. V. V. уділило таборитам 3 нові студийні відпустки.
Театральна Секція виставила драму Яновської: „Повернувся
зі Сібіру“. Чистого доходу, який призначено на: „Рідну
Школу , було 384 Кч.
На дворі потепліло.
На прпказ чсл. команди ч. 35. отворено (на папері) в таборі „Д“
приют для хорих, куди мають відходити всі легче хорі
цілого табора.
На доповнення робітничого відділу в Братиславі виїхав дес.
Андрій Калинович із 4 стрільцями.
З Праги приїхав радник Др. Вінклер, як делеґат чсл. Міні¬
стерства просвіти на матуральні устні іспити ґімназійнореального курсу. Началися іспити. На день сьогоднішній!
призначено 4 реалістів, яких іспитова Комісія признала
зрілими як слідує:

18. II.

15. II.

Сьогодня покінчено матуральні устні іспити на ґімназіннореальнім курсі зі слідуючиш-загальніш вислідом:
Записаних на курсі було.....

Командант дивізії в Корол. Градці приїздив оглядати наш
табор, який від сьогодня не буде вже підлягати прямо 2. V. V.
у Празі, але команді дивізії в Корол. Градці. Підчас побуту
чеського дивізіонера в таборі, був у нас великий рух.
Фіри одна за другою возили нам вугля, а всі таборити
дивилися й думали: „От, кобн така візита частіще".
До матурального іспиту сідало 8 реалістів а іспит зложплпзі слідуючим вислідом:
Ігор Сокира-Яхонтів
з відзначенням,
Олекса Мудрак . .
одноголосно,
Кость Бутович . .
більшостю голосів,
Микола Левітський
більшостю голосів,
Дмитро Миронюк .
більшостю голосів,
Іван Островершенко
більшостю голосів,
Іван Рудкевич
. .
більшостю голосів,
Іван Рябовіл . . .
більшостю голосів.

Недопуіцено до іспиту зрілости .
Іспит зрілости зложило:
а) з відзначенням.
б) одноголосно.
в) більшостю голосів.
При іспиті перепало:
а) на пів року.
б) на необмежений час ....
Разом

Сьогодня вийшов „Укр. Скнталець** ч. 11.
До матурального іспиту сідало 3 реалістів і 4 ґімназістів.
Іспит відбувся з таким вислідом:
а) Реалісти:

16. II.

10

—
13
11

1
З
11

2
1

—
—

34 ґімн.

25 реал.

Відбулося отвореннн 4" класової діючої школи, та „Діючого
садку1*. Обі школі веде вчителька Марія Войтовичівна.

23. II.

В. К. Д. дало пятьом стрільцям дозвіл на заключення
нодружжа.
Від'їхав ґсн. Кравс на 2-місячну видпустку до Відня.

27. II.
28. II.

На радість і потіху таборитам, головно дітям, що люблять
саночки, впав сніг.

7

21. II.

26. II.
одноголосно.
одноголосно.
більшостю голосів.
більшостю голосів.

реал.
25

Учительська секція зарядила внисп до діючої школи.
Пор. Щирба виїхав на робітничу партію в Корол. Градці.
З Праги з робітничого відділу приїхало 6 стрільців, а 3 стріль¬
ців від'їхало до робітничого відділу в Хомутові.

25. II.

б) Іімназісти:

ґімн.
34

20. II.

24. II.

Осип Печенюк .... більшостю голосів.
Юрко Цюрак
.... більшостю голосів.
Іван Чорний.більшостю голосів.
Петро Возняк .
. .
Петро Водославськнй .
Василь Горбай ....
Марія Левицька . . .

При команді табора назначено персонального референта пор.
Ярослава Пастернака.
На курсі виділової школи почато науку чеської мови.
До матурального іспиту сідало 11 ґімназістів а існит випав
слідуючо:
Олекса Ольшевський
одноголосно,
Маріян Секунда
одноголосно,
одноголосно,
Іван Солодуха
.Степан Сулятицький
одноголосно,
Петро ІІетрівськнй
більшостю голосів,
Снлвестер Пігуляк
більшостю голосів,
Микола Прокопів .
більшостю голосів,
Андрій Романчук .
більшостю голосів,
Михайло Сосяк . .
більшостю голосів,
Василь Темник . .
більшостю голосів,
Іван Федорович
більшостю голосів.
2 V. V. уділило таборитам 3 нові студийні відпустки.
До матуральпого іспиту назначено 3 ґімназистів а іспит
відбувся з таким вислідом:
Володимир Фрондзей . . одноголосно.
Зенон Яворський .... одноголосно.
Степан Яремко.більшостю голосів.

Методів Королівський . . одноголосно.
ІІрокіп Рябовий.одноголосно.
Володимир Гончарів . . . більшостю голосів.
Петро Красноніс
.... більшостю голосів.
14. II.

Ч. 12.

В. К. Д. поручило полк. СтеФанову вести нашпортову експози¬
туру в Ужгороді, яку рівночасно відчинило посольству
3. У. И. Р. у Празі.
Гарний, весняний день. Наші спортовці вннростовують нош
й грають на площі зі і ж бараками мяча.
Розпорядозі . В. К. Д. ч. 3687/Вс. відчинено управи всіх ту¬
тешніх курсів Урядові 3. У. II. Р. через ковіанду табора й В. К. Д.
Від'їхали до Праги для розслідження грудної недуги пор.
Столяр, хор. Борисовський і хор. Григорчук.

Ф

„Тяжко жить в оковах!
... Боже, поможи нам
Встать па ката знову!**
Т. Шевченко.
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УКРАЇНСЬКІ ПОВСТАНЦІ.
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Пор. Гр. Голипський.

(Кінець.)
* Де неправда, що повстанці граблять селян. Р> часі
мойого перебування в Київщині в 11. 10. 1920. р. по ЗО. 6.
1921. р. не лупився ні разу якийнебудь ексцес із боку
повстанців супроти вкраїнського або жидівського насе¬
лення. (Коли на Вкраїні лупались ексцеси при »нальотах«-нападах повстанців на міста, містечка й села, де на¬
ходилися росийські війська — білі або червоні, все одно.
— то треба це приписати виключно місцевим грабіж¬
никам, що їх витворив довготреваючий хаос і війна. Вони
то використовують иноді принагідний »нальот« для особи¬
стої корнети й рабують жидівські крамниці або навіть
українські кооперативи. Повстанцям у вину цього класти
не можна, бо годі від них вимагати, щоби вони в часі бою
наглядали за ладом у місті. А грабежі докопуються
в часі бою. або безпосередно по нім. По скінченім бою
повстанці карають за вибрики кожного виновника, якого
тільки зловлять. — Ред.)
Одинокими ворогами повстанців є тепер Москалікомуністи, що безпощадно нищать Україну, і з ними то
повстанці ведуть боротьбу на смерть і життя.
Яким способом баряться повстанці з московськими
окупантами, хай послужить ось який примір:
10. 0. 1921. р. переїздив залізницею в напрямі Бірзулі
большевицький транспорт піхоти, зложений з 400 баг¬
нетів із 60. дивізії. Коло містечка Кодима вийшов із
ліса відділ повстанців отамана Забалотного, розібрав
залізничнії шлях, задержав поїзд і розоружив усіх червоноармейців. Командантів, комісарів і політичних робітників-комуністів повстанці тяжко вкарали, червоноа рмей ці в- рядовик і в легче. Опісля відіслали всіх до Вап¬
нярки, де я їх сам бачив.
Другий примір: у марті 1921. р. наскочив повстанчий
відділ отамана Лиха (Лихо — це після чуток право¬
славний священик. — Ред.) на стацію Зятківці та за¬
хопив там у полон 26 червоноармейців із відділу Байтова,
що вславився на цілу околицю своєю жорстокістю. По¬
встанці розвідавши, хто ці червоноармейці, та звідки
вони родом, переконалися, що це Москалі з центра Росії.
Розоружили їх і тяжко в карати. Опісля відіслали їх, як
»развйорстку« до революційного комітету в Районні
з письмом: »Від отамана Лиха! Ось вам развйорстка
виповнена! Коли хочете знати, що то за отаман Лихо,
то це той сам, що робить по Вкраїні тихо.«
Як воюють українські повстанці? (Оповідання на¬
очного свідка пор. Д.) Діється це 4. III. 1921. р. Больіпевики в Умані непокояться, бо рознеслася вістка, що
повстанчий відділ отамана Лиха має наступати з напря¬
му Христинівки на Умань. Червоноармейці збирають
скоро загін, у склад якого входять дві піші сотні пов¬
торних курсів червоних командірів при 45 дивізії«, 2 чети
кінноти та 2 гармати. Командантом загону назначують
Дідика. Загін числить за.галом 700 багнетів, 400 шабель
і 2 гармати. Завагоновуються в Умані та від'їздять під
охороною панцирного поїзду в напрямі Христинівки,
звідки мають наступати на село Северішівку, де роз¬
ташувались українські повстанці. Приїздять на стацію
( итаївку й заночовують на ній. Перед їхнім приїздом
були тут повстанці, зняли на стадії телефонічний апарат
і подалися в село Северинівку, де організуються цілу ніч.
Раннім ранком переходить большевицький загін у наступ
на Северинівку, але не застає там майже нікого з мущин,
лише стариків із бабами й дітьми. Молодші всіли на коні
й поїхали з повстанцями в ліс.
Большевицький загін розстрілює в селі кількох ста¬
рих дідів, а приблизно ЗО забирає в заложники. Із села
виїздить 25 большевиків-кіннотчиків у напрямі ліса, де
сидять повстанці. З них ледво 6 вертає назад. Прочі

полонені повстанцями. — Дідик закватировується у попа.
До хати не йде, бо непевний, чи червоноармейці не по¬
кинуть його, як би несподівано наскочили повстанці. Па
купі дров перед хатою розміщує телефонічний апарат і
сам коло нього сідає. По обіді закурює иапіроску та
проходжується по подвіррю. Міжтим підходить до нього
двох співробітників уманської чрезвичайки, що приїхали
перебрати заложників. Просять Дідика дозволити при¬
курити. Прикурюють, виходять за браму та йдуть на
свою кватиру.
Печайно з бічної вулиці зявляється двох їздців,
під'їздять до обох чекістів (чекіст або чрезвичайник—це
назва членів надзвичайної большевицької комісії, що має
»боротися з контрреволюціонерами^ — Ред.) та з окликом:
»Це за кривди й кров наших братів!« -— зарубують обох
чекістів. Опісля піднімають шаблюки в гору, звертають¬
ся до остовпілого Дідика і з окликом: »Слава!« зникають
у бічній вулиці. (Дідик це Галичанин і тому повстанці
його не зарубали. — Ред.)
Як згинув отаман Чумак, командант відділу повстан¬
ців? Він спав у власній хаті в селі Нерубайці (океанівської волості, уманського повіту). В хаті була теж його
жінка та його помічник Кравченко. Большевики заско¬
чили їх ніччю. Кравченкові вдалося сейчас утічи з хати,
а Чумак не вспів.
^
.
По короткім часі большевики облягли хату. Відділ,
зложений із 65 шабель з одним скорострілом, окружив
хату з усіх сторін та став її обстрілювати. 1 усто діравили
кулі хату. Ні стояти, ні сидіти в ній не було можна.
Чумак і його жінка лежали в хаті на долівці. Як лише
большевики переривали вогонь та наближалися під хат\,
отаман Чумак відстрілювався з кріса. Стріляв цільно,
найбільше крізь вікна. Убив чотирох большевиків та
шістьох їхніх коний. Нарешті бракло набоїв і больїпевикам і Чумакові. Большевики взялися на спосіб, на¬
йшли зі заду під хату й підпалили її запаленим околотом.
Заки бухнула полумінь, чорний дим розстелився довкруги
хати й закрив усьо: обляганих, облягаючих і хату.
Жінка Чумака начала дуситися димом. Заки Чумак
це спостеріг, вона вже не жила.
Закритий димом висунувся Чумак із хати та сховався
в льох, тут же біля хати. Не міг далі йти, бо крлгом
большевики стояли.
Полумінь скоро обхопила хату, полетіли в гору іскри,
запалася стеля з дахом. Лишилися лиш обгорілі стіни.
На попелищі перекидали большевики погорі м о*. ган¬
ки, але найшли лише спаленого трупа Чумакової жінки.
Здивувалися. Миттю впало якомусь большевикові на
думку — заглянути в льох. Тільки ступив він на поріг,
зараз же покотився сходами в льох.
Большевики взялися на попередний спосіо. Запалили
околіт і кинули його в льох.

Не можна було вже дихати в льоху. Диму повно.
І в очі, дусив грудь... Дусив, що вже видержати годі
Чумак вийшов з льоху та крикнув: »1овариші.
вже здаюся, бо мені не стало набоїв!«
Большевики приступили брати його, але він за¬
стрілився в тій хвилі з нагана. (Наган
це росийськии
револьвер системи »Наган«.
1 ед.)
Смєрт отамана Гризла.
Отаман Гризло, родом зі Звенигородщини, був членом
Української Центральної Ради. Пін один із тих, пю
ставши на пості, остав вірним свойому високому завданню
По розвязанню Української Центральної І ади Нім¬
цями він разом із Дутчаком піднімав на Звенигородщині
повстання проти Німців. За часів Директори І ризло
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один із перших відбив із повстанцями Звенигородку,
Тольне й инші містечка від большевиків. Через цілий
час московської інвазії боровся він як партизант проти
МОСКОВСЬКИХ КОМУНІСТІВ і з їх руки згинув 9. квітня 1921. р.
В селі Каменече захопили большевики його сплячого
з девятьма повстанцями.
Як Гризло і його повстанці почули стрілянину, за¬
раз же вхопили за зброю та вибігли на двір. Хотіли
допасти своїх коний, що стояли в стайнях на краю села,
щоби цимскорше втічи до близького ліса, який ріс дві
верстви за селом.
На дворі поза хатами була розставлена большевицька
.сотня, що обстрілювала вибігаючих із хати повстанців.
Завдяки притомности духа підполковника Дерегцука.
що був разом із Гризлом, удалося повстанцям ціло вийти
з хати. На дворі повстанці розбіглися. Отаман Гризло
побіг до свого коня, хоч йому радили втікати пішки а
коні оставити. Вивів Гризло свого коня на двір але зараз
почув ворожу кулю в своїх плечах саме в цій хвилі,
коли встромив ліву ногу в стремено.
Тяжко ранений впав на землю й кричав: »Друзя! До¬
бийте мене, нехай не попадаю живий у руки комуністів!«
Зачув це його помічник і прискочив сейчас до Гризла,
щоби взяти його на коня, але Гризло був уже мертвий.
Повстанці мусіли оставити неживого отамана на місці.
Самі поїхали в ліс.

Скиталець
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Большевики взяли трупа на віз та повезли до містечка
Звенигородки, щоби там почванитися перед населенням,
що »самого главного бандіта убілі«. У Звенигородці зло¬
жили трупа в трупарні й сказали Звенигородському революцийному комітетові, щоби цей зробив із трупом, що хочр.
Блискавкою рознеслася по Звенигородгцині вістка про
смерть улюбленого борця за селянські справи. Селяни
начали гуртами сходитися до Звенигородки, щоби ще раз
глянути хоч на мертвого отамана. Обсипали трупа він¬
цями так, що ледви лице його можна було бачити.
Ревком мав тоді засідання й радив, що робити з- тру¬
пом. Трох Жидів радило тіло опалити а попіл розсипати
по всіх усюдах, щоби не було могили Гризла й щоби
люди не мали де сходитися, бо инакше може колись лупи¬
тися нещастя. ІТрочі три члени ревкому а саме укра¬
їнські селяни запротестували проти цього. Заявили, що
до такого варварства не допустять, а навіть загрозили, що
в случаю обстоювання такого дикого бажання, вони про¬
голосять це товпі, яка громадилася на цвинтарі біля
трупарні.
Стало на цім, що Гризла поховано на цвинтарі при
участи великого здвигу народу. Могилу його завішано
цвітами та заложено вінцями.
Так хоронила Звенигородщина цього, кого большевики
називали бандитом. Кожний прохожий, що приглядався
похоронам, відніс вражіння, що це за козацьких часів
хоронить Січ свого улюбленого отамана.

»Брешеш людоморе!
За святу правду, волю
Розбійник не стане,
Не розкує закований
У ваші кайдани
Народ темний ...«
Т. Шевченко.

З ЖИТТЯ ПОЗА ТАБОРОМ.
Мости. Укр. робітнича сотня в Мостах, що числить
тепер 100 стрільців, прибула сюди двома відділами. Пер¬
ший перед двома роками, а другий перед роком. Працює
над ліквідацією бувшого табору полонених. Праця легка.
Стрілецтво вдоволене. Взагалі духовий стан тутешнього
стрілецтва вповні добрий. Це самі свідомі борці за укра¬
їнську державність. До культурно-просвітної праці гор¬
нуться дуже радо. У них при сотні є аматорський і спі¬
вацький гурток, курс малограмотних, стрілецький захист
і крамниця.
Оба гуртки: аматорський і співацький розвинули
останніми часами велику діяльність. ‘За час від 1. 11.
1921. р. дали три концерти, одну академію,й виставу: »Пан
Штукаревич«. У підготуванню мають комедію: »Мартин
Боруля« й Кропивиицького: »Невольник«-а.
До стрілецького Захисту сходяться стрільці на чи¬
тання часописів і книжок, а два рази в тиждень роблять
обовязкові сходини, на яких спільно читають, або гуторять.
Книжок і часописів мають досить. Крім вижичуваних,
предллачують до стрілецького Захисту слідуючі часо¬
писи: »Укр. Прапор«, »Укр. Слово«, «Укр. Голос«, »Соборна Україна«, »Громадський Вісник« і «Вперед,«.
Крамниця розвивається добре. До дня 1. 3. с. р. ви¬
казала чистого майна 7202’84 Кч.
На укр. народні цілії теж не забуває наше стрілецтво.
В останніх чотирох місяцях зложило:

на «Рідну школу«.810 Кч.
на »Коляду« для 50-сотивівців ....
500 „
на Памятник у Нім. Яблоннім ....
300 „
Для хорих стрільців своєї сотні ...
150 „
Разом .

.

.

1760 Кч.

Всі стрільці є членами К. П. К. в Йозефові і платять
точно місячні вкладки.
Місцеве, чеське населення відноситься до нас і до
наших національних змагань прихильно. На наші кон¬
церти й вистави приходять дуже радо й численно, та обзнакомлюються з нашими справами.
Ліберець. В укр. робітничім відділі в Ліберці йде
досить жива культурно-просвітна праця.
При відділі
існує читальня, що числить 118 членів. До Виділу її належуть: бул. Осип Курчаба, голова; дес. Гайха, містоголова; дес. Захарчук, бібліотекар; однр. Чайківський,
писар; віст. Кричківський і стр. Бурий, заступники виділових, а стр. Свищ і Боянівський члени контрольної комісії.
Читальня має власну бібліотеку з 87 томами книжок ріжного змісту, та часописи, як: «Укр. Пра,пор«, «Укр. Слово«
й и. Стрілецтво радо сходиться до читальні, в якій три рази
в тиждень відбуваються відчити з рідної історії, географії
й літератури.
Для 10 неграмотних заложено при читальні курс чи¬
тання й писання, що його веде однр. Чайківський.
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Відділ мас також свою власну крамницю, якої чистий
дохід призначено на поправу харчів для стрілецтва, та
на закупно книжок і часописів до читальні.
День 1. падолиста 1921. р., як трету річницю україн¬
ської Державносте відсвяткував відділ величаво. Хор.
Снилик відчитав відозву Правительства ЗУНР. і виголо¬
сив промову. Пополудні того дня відвідали стрільці клад-

Сторона 17.

бище в Руперсдорфі к. Ліберця, де на гробах 17 стрільців
і 1 старшини, зложили вінці й відспівали: »Вічная
память« і »ІЦе не вмерла«.
Різдвяні свята с. р. відбув відділ теж величаво. 'За¬
сівши на Свят-вечір у гарно прибранім бараці до спілішої
вечері, весело гуторили й колядували, та бажали собі
спільно кращої долі.
*

»І спочинуть невольничі
Утомлені руки,
І коліна одпочинуть

Кайданам и куті.
Радуйтеся, вбогодухі
Не лякайтесь дива!«
»

ТАБОРОВЕ ЖИТТЯ В ТИПАХ.
В царстві Редактора.
Ви були вже в нашій школі, помолилися в таборовій
церкві, похарчували в крамниці, а тепер поведу Вас у
редакцію. Бачите барак число вісімнацяте? Отам як¬
раз звив собі гніздочко редактор. Там виховується наш
»Український Скиталець«. Походження його мітичне,
божеське. Так, як Вен ера набрала душі й тіла з морської
шуми, як богиня Мінерва вискочила з лоба Юпітера, а
наша чепурна й цікава прамати Ева набрала життя
з ребра Адама, так »Скиталець« вродився зі шуму ліберецького табора й вискочив із лоба редактора памятного
дня 1. падолиста 1920. р. Та нім настав цей божий день,
не одну нічку не спав редактор ані його подруга редакція,
Немало зужилося олівців і паперу. Немало боліли крижі
й руки редакторських учнів. Немало чорнила й тушу
проляли вони. А кілько набігався редактор коло них,
кілько наговорився. Гай, гай!
Посідають бувало учні коло столів і пишуть а пи¬
шуть аж ніч знудиться і втікає від їх. А редактор все
тупцює біля них і приказує: »А ще це товариш! А протиночок отут! А тут крапочки не дали! А може папіроску?«
Отак усе. Все легонько, мягонько з усмішкою, так
їх прикує до роботи, аж доки не скінчуть. А раненько
гайда в школу, й редактор і його учні. Винятків і про¬
текції дасть Біг у нього. Він уже так їх виховує по словам
Котляревського:
.

»Де общеє добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку —
Лети повинність іеправлять.«
(У., 97.)

В полуднє зібрав редактор кісточки »Сингальця«
й нумо в друкарню по цілющу воду. І знбв сталося чудо.
За кілька днів повідомила його друкарня, що з одного
»Скитальця« вродилося аж 300 молодців. Зрадів редак¬
тор, схопив візок за дишель, та в город.
— Дрр ... дррр ... дрррррр ... ! — загуркотіли колісцята но битім шляху й дали знати буйному вітрові.
— Вродився »Скиталець ... ць ... ць ... ць ... ць!« —
зашумів вітер.
Загудів табор. Зароїлося кругом. А вітер знай шу¬
мить і шумить: »Скиталець ... ць ... ць ... ць ...ць!«
Редактор ніби й не чує, як вітер добірається до його
русявих вусів та шарпає ііого за поли австрійського ко¬
жуха, а слідить глубокими очима далеку дорогу, що ділить
його від друкарні. Не чує він і холоду, бо він іще й як
убраний. Вправді пальці вилазять із черевиків, тай коліно

Т. Шевченко.
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соромливо на світ виглядає, за те на нім тепла блюза,
навіть довша від кожуха. Він чує тільки безконечне:
»ць ... ць ... ць ; ..« і «дрр . .. дррр ... дрррр. . .«
Тимчасом на землю злізла ніч. Гамір затих. На небо
'висипалися ясні зорі. Цікаві заглядали вони через мале¬
сенькі шибки в редакцію. Та нічого не побачили, бо вона
дрімала. Аж ось де не взявся знов вітрець.
— »Скиталець ... ць ... ць... ць...!« — зашумів
він, а там гучне: »дрр ... дррр ... дрррр ... !« — пере¬
рвало нічну тишину.
Збудилася редакція. Бухнуло світло. Заметушилися
зірки, заморгали. Скиталець приїхав. А рано ще ясне
сонце не вставало, як уже вганявся по таборі кольпортер
і кричав:
»Купуйте „Скитальця“, люди,
бо зараз не буде!«
Збудився табор. Розплющив очі. Зароїлося по курінях.
Як мухи до меду липли таборита до »С’китальця«. А коль¬
портер знай гукає:
•
»Один беріть,
другий крадіть!
Гай, гай, най іде!«
Тимчасом редактор думав про будучність свого синка
»Скитальця«. Думав, думав і видумав. Треба його краще
одіти, рішив він. Загадав, зробив. »Скиталець« одягнувся
в кращу одежу, чи то вийшов уже не писаний пером, а
битий на машині. Таким же приїхав він у Йозефів. Та
тут склалося нещастя. Не мав бідненькрй де голови при¬
клонити. Не роздумуючи довго, закотив редактор рукави
і збудував цю клітку, чи то редакцію; вибив у стіні діру,
щоб ясне сонічко мало спромогу заглянути иноді сюди,
прикрасив стіни полицями, поличками власного виробу,
та завісив редакційну • торбу. І стало гарно й мирно
в цім храмі. По полицях і поличках спочивали часописи,
книжки, хліб, мило, перо, ручка, половина тарілки,
тютюн, вилки, млзь до чобіт і до машинової ленти, їдунка.
хусточки, туш, щітки, щіточки, гузики, нитки, шнури й
шнурочки, папері й папірчики, а найбільше порох і ще
дещо. Б редакційній полотняній торбі — чи то по вій¬
ськовому — в хлібнику містилася уся мудрість, себто найновіщі твори таборових »писаків«. І тому мабуть висіла
вона якраз над головою редактора під найголовнішою
поличкою. Під самим вікном умістив він довгий стіл,
біля нього лавку, також власного виробу, а в куточку
віник. Чи власного виробу, присягнути не можу. Право¬
руч під стіною закватирувався сам на залізнім ліжку, а
стіну прикрасив видівками,' світлинами й малюнком, ду¬
ховим твором »шкільної душі«.

Український С к и т а л е ц ь.
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Ч. 12

Новий Редактор.
У свою святиню нриняв він і адміністратора, та при¬
значив йому цілий простір під лівобічною стіною на при¬
Осіння ніч. Небо хмарне. Нігде ні зірочки. Буйний
ватне мешкання. Зате на урядовання виміряв йому тре¬ вітер мете пожовклим листям. Чорніють бараки. Ще
того
більшого суму додають. Нігде ні душі. А там ... щось
тину стола, лавки і взагалі цілого простору,
крадеться. На плечах сінник, у руках горнятко й миска,
вийшло немало клопоту.
а в ній повно паперів. Тихо — тихо! Це новий редактор
Прийдеш бувало до них а адміністратор питає:
Ні? То прошу ступити
— Ви в адміністрацію'
іде на вигнання зі »Скитальцем« до «цивільного табора«.
— Як, що, куда? — шелестить листя. — Адже -ж він
крок на право! —
сотник! —
Положиш шапку на стіл, а тут знов адміністратор
»Вибачте, як ви в редакції, то кладіть свої речі на редак
— Тихо — тихо! Це знає команда! Кажуть, він
»камедул« — відповідає темрява.
ційнім боці!«
Змішаєшся й сядеш ми¬
І знов тихо. Згубилися
моволі на редакторськім ліж¬
кроки, а висока стать редак¬
тора пірнула в пітьмі.
ку, а він: »Товариш! Це при¬
*
*
ватне мешкання!
Як ви
*
урядово, то сідайте — будь
Зима. Мороз тисне, скре¬
ласка — на редакторську
гоче, зуби скалить.
Буря
лавку.«
гуде. При столі згорбився
редактор і бавиться зі »СкиСтоїш — бувало — як
тальцем«.
зачарований. Та бо й стояти
нема де. Два кроки вільного
„Ой на дворі заверуха.
простору й кінець редакції
Залетіла в хату муха.
іі адміністрації. Піднімаєш то
Штири воли запрягали,
одну ногу, то другу й гово¬
З хати муху витягали" —
риш, коли нараз чуєш див¬
співає редактор і бігає по
хаті та гріється.
ний голос: »Андрух-х-х —
Знов
сідає.
Простує
у-у-у — ву-у-у! ву-у-у — у
пальці, бере перо і вчить
— крр — крр --!« Здурієш
прямо. — Що це — думаєш.
»Скитальця« грамоти. Не ба¬
Коли глянь під ліжко редак¬
чить навіть, що його співжитора, аж там — диво. Дві
телеві мерзне змочене во¬
парі очий і два голубячі
лосся, а в куті в цебрі жде
дзюби виглядають із клітки.
на нього непране білля.
*
*
Та це ще не кінець дивам.
*
Цього цвіту, як кажуть, но
— Гей! Димитрій Фьовсьому світу, а, в редактора
доровіч! Читали? — питає
аж чотирі пари. Збудував
весело редактор.
їм на причілку бараку па¬
— Що? — питає цей.
лату, що іі .людина могла би
— А Українське Слово?
— Ні! А що? —
перебути чорну годину. А
кілько там гнізд і гніздочок
— Дивіться!
Читайте!
для голубів »сущих« і гряду¬
Наш »Скиталець« це літера¬
чого їхнього покоління! —
тура іі мистецтво! —
*
*
Гай, гай!
*
Не думайте, що їх зане¬
— Бувайте здорові! Маю
дбує. Крий Боже! Попри те,
честь представитися — сту¬
що вчить у школі, бігає на
дент пєрваго сємєстра! —
всякого рода засідання й за¬
ітращається редактор і висідай нячка, найде все час,
їждажає з табора.
щоби накормити їх, напоїти,
Та тут він помилився в
а то і і попасти на стерні.
математиці,
бо вже давно як
Перед Редакцією „Укр. Скитальця
Та не лише слухає він
скінчив права і сам же ж нах Редактор: пор. Якій Голота.
їх пісні. Таки 'за стіною
чйслив аж 32 курси.
в »ІМЦІ«, чи по нашому в »Стрілецькім Захисті«, або
Скитальця він гарно зодягнув і здобув для нього
»Химці« реве й стогне грамофон, аж в ухах лящить. Та
вступ до всіх європейських, а навіть заморських держав.
це не шкодить. Концерт цей додає йому охоти й енергії
В Азії щастя не шукав. Дивно лише, що до азіатських
до його праці.
держав зачис.’Гив він Польщу й Румунію.
Ось так жив він і будував. Та треба було вкінці
і все булоб гарно. Коли тут нечайно залопотів кри¬
вирватися з цього раю. Прийшов тяжкий день розлуки.
гами »Укр. Пранор« і гукнув: »Гей, таборити! Схаменіть¬
Він попращав усіх і вся, а голубів аж кілька разів, і
ся! Виж ганебно перейшли до Ляхів! А ваш »Скиталець«
рушив.
говорити по українськії не вміє!«
— Товариш! — сказав він адміністраторові на перроІЦинилося в таборі замішання. Зійшлася рада й
ні — »Скитальця« бережіть, про школу дбайте, і голубів
віддала »Скитальця« на науку грамоти, рідньої історії і
не обіжайте! —
права.
Сказав і скочив до поїзду.
Адміністратор побажав йому всього найкращого, як
Запищав свисток, бухнула пара й поїзд, рушив, та
виправляв його в школу.
поніс на своїх крилах редактора на Прикарпатську
Чи вивчиться чого він, це покаже будучність.
Україну до стрільців-робітників.
Ліберець, 1920. р. — Йозефів, 1922. р.
*

*

„На то й лихо,
Щоб з тим лихом битись.

я*

Т. Шевченко.
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Сторона 19.

ЗВІТ
праці Виділу, секцій, курсів і установ Культурно-просвітного Кружка укр. військ, табора
в Йозефові за час від 24. червня до ЗО. падолиста 1921.
(В річницю істновання кружка.)
Вибраний на Загальних Зборах дня 24. червня 1921. р. третин
з ряду Виділ, в якого склад увійшли: мир. Волощук Роман, як голова,
чет. Др. Мельницькнй Іван, як заступник голови, чет. Дацків Михайло,
як писар, чет. Метельський Роман, як скарбник, сотник Вілинкевич
Богдан, як завідуючий фінансовими інституціями, пор. Семака Воло¬
димир, як бібліотекар, пор. Пастернак Ярослав, як архівар, пор. Аріо
Карло і п-ні Грипів як виділові та сотник Головінський, застав вже
в Кружку такі секції, курси та установи:
1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.
9.
Ш.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

театральну секцію,
співацько-музичну секцію,
спортову секцію,
історичну секцію,
Фотоґрафічну секцію,
учительську секцію,
Кружок правників,
мистецьку секцію,
Курс вищої освіти для стрілецтва,
державний почтово-телеґраФІчний курс,
курс української мови для старшин неукраїнців,
Курс неграмотних в таборі,
Курси но- і малограмотних по робітничих сотнях,
Комісію для читання часописів для стрілецтва.
читальню К. II. К.,
бібліотеку,
редакцію журнала „Український Скиталець“, і
крамницю.

За час істновання нового Виділу заложено з його рамени або
принято під його заряд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Союз Українок1*,
курс техніків,
торговельний курс,
матуральний гімназійно-реальний курс,
матуральний семинарійний курс,
діточу школу: „Союза Українок-,
курс української мови, літератури й історії для жіноцтва,
діточу школу,
редакційну комісію історичного альманахи У. Г. А.

Культурно-просвітннй Кружок був автономною організацією
в таборі а праця його полягала на добрій волі членів. Не йшла вона
одначе через цілий час урядований нового Виділу рівномірним темпом,
але відповідно до обставин, або плила повним руслом або завмирала.
1 так постійна і безпереривна висилка стрілецтва на державні роботи
по цілій чсл. републиці, виїзд студентів вищих шкіл на науку до.
Праги, Берна, Пшібраму, Відня, Загребу і т. д., вісти про нове пе¬
ренесення табора в инше місце, страх перед зимовзнням у дірявих
бараках, зовсім недвозначне стремління чеської влади покласти край
своїй гостинности, брак найконечніщої матеріальної забезпеки, все
це в великій мірі обмежувало діяльність К. П. К., яка в перших
місяцях побуту в таборі в Иозєфові так гарно розвинулася.
Та і в складі самого Виділу за цілий час його праці наступили
деякі зміни. Треба було кілька разів Виділ доповняти. Коли ж од¬
наче й доповнений Виділ по нецілій одиоміеячній праці в наслідок
виїзду його членів на студії знов здекомплетувався, порішено на
засіданню дня 26. X. не доповнювати його вже більше, лише скликати
загальні збори. За цим промовляло ще й це, що до ИозеФОва прибула
вже була Українська бригада з Німецького Яблонного й зайшла
конечна потреба злуки обох Кружків в одну цілість.
Вислід праці останнього Виділу_за цілий час його
представляється так:

урядовання

Всіх членів зі сьогоднішним днем числить К. II. К. 621, з цього
в таборі 330, поза табором 291. Засідань Виділу було 23, з чого
надзвичайних 6 і одні надзвичайні Загальні Збори, скликані в справі
доповнення Виділу, членських вкладок та „Союза Українок". Захо¬
дами Виділу при співучасти співацько-музичної секції, улаштовано
дня 5. серпня 6 таборі „Вечір української пісні"; дня 7. серпня по¬
вторено його в салі чсл. старшинської „Бесіди" в Иозєфові ; дня
1. XI. відсвятковано трету річницю проголошення Західно-Української
Республики святочною академією.
З цеї нагоди прнпоручнв Виділ
К. П. К. ФОтоґраФІчній секції зложити альбом світлин з таборового
життя, який в короткім часі буде вручений Впсокодостойному Панові
Президентові Др-ові Евгенові Петрушевичові.
Виділ старався також
відсвяткувати дня 31. серпня трету річницкь здобуття Київа У. Г.
Армією, свято було вже навіть підготоване, не відбулося одначе^з
причини заборони його чсл. Міністерством Народньої Оборони.

Від 24. серпня до сьогодня відбулися з рамени Виділу К. 11. К.
або його секцій слідуючі відчити: 11. VIII. відчит сох. Галицького и.
з. „Передшкільне виховання" ; 18. VIII. чет. Бариша п. з. „Про значіння
та організацію господарсько-торговельних кооператив"; 5. ЇХ. відчіп
пор. Голоти: „З української історії" при помочі чарівного ліхтаря;
23. і 24. ЇХ. докінчив чет. Дольнпцький виклади, розпочаті пор. Голотою.
З припоручення Виділу заступали в цім часі члени К. П. К.
товариство та цілий табор як делеґати на слідуючих святах та скла¬
дали відповідні привіти: 22. VIII. сот. Кравець і чет. Др. Мельницькнй
на Франківськім святі Укр. Бригади в Нім. Яблоннім ; 20. X. чет. Др.
Мельницькнй і 2 стрільці на посвяченню памятника помершим жовні¬
рам Укр. Бриґади в Нім. Яблоннім. 23. X. чет. Дольнпцький на свя¬
точній інавгурації Укр. Вільного Університету в Празі.
З причини лихих матеріальних, відносин команди табора та тов-а
„Самопоміч" мусів Виділ К. П. К. крім репрезентації табора на ріжних
святах навязувати зносини з місцевим чеським населенням та вла¬
стями. І так: із припоручення Виділу підпомагала співацько-музична
секція товариства на їх концертах в память 70 літних уродпп чеського
письменника Альойза Іраска, що у великій мірі причинилося до по¬
ліпшення товариських відносин з місцевим населенням.
Тому, що першим завданням кружка є поширювання освіти, Виділ
старався через цілий час свого урядовання викоріняти неграмотність
в таборі та підмотати цим, що хотять здобути вищу освіту. Тяжко
одначе приходплося Виділові боротися з обставинами, які не дозвалялп урядптн відповідної шкільної салі. По перенесенню читальні
К. II. К. до У. М. С. А. внєднано з трудом салю для курсу неграмотних, а
в .місті в чсл. У. М. С. А. приміщення для курсу натурального гімназійнореального, семинарійного та для курсу вищої освіти. Не довго одначе
тішився Виділ цим здобутком, бо вже по двомісячній науці принево¬
лений був Виділ перенести науку цих курсів до табора, де на цю
ціль урядив окремий барак. В цій цілії допомогли богато учасники
курсів, за що Виділ складає їм цею дорогою щиру подяку. Крім
студентів, які студіювали в таборі на курсах К. П. К., не оставив та¬
кож Виділ без опіки та матеріальної допомоги студентів, які му сіли
виїхати на студії на вищих школах, але служив їм всякими інФормаціями про вішси на вищих школах, висилав своїх відиоручннків
для навязання зносин з ріжними студентськими організаціями а та¬
кож старався о приміщення студентів таборитів у Празі. Вкінці,
колп на виїзд із табора студентам забракло гроша. Виділ, руководячись наглістю і важністю справи дав на цю ціль ножичку „Самопо¬
мочі" у висоті 5000 Кч. Не'забув Виділ і про заокруглення образовання таборового стрілецтва. На своїм засіданню з дня 23. ЇХ. рішив
отворити виділову школу для иідстаршин та стрільців. (Школу вже
заведено й тепер відбувається в ній правильна наука. Ред.)
З початком червня завязався комітет таборового жіноцтва, який
мав на меті виховання дітий та опіку і підмогу жіноцтву і дітворі
табора. Комітет цей сейчас вступив як секція „Союз Українок" до
Кружка та відчинився його статутові. За одержану від Виділу до¬
помогу отворив він сейчас дві школі: одну Фреблівську для малих
дітий і другу укр. мови, літератури й історії для жіноцтва в таборі.
Та на жаль вже в третім місяці існовання Союза повстали у його
нутрі ріжні непорозуміння, які довели навіть до роздору в товари¬
ськім життю. Щоби цьому зарадити, скликав Виділ К. ІІ. К. надзви¬
чайні Загальні збори, які старалися ці непорозуміння усунути і
видали в тім напрямі відповідне рішення. Одначе 26. ЇХ. чеська а
враз з нею і укр. команда табора зажадала від Виділу К. 11. К. роз¬
вивання цеї секції. І так „Союз Українок" мпмо гарних і богатих
успіхів своєї початкової діяльності! перестав існувати.
Велика повільність з якою вирішується наша справа, тяжке матеріяльне положення членів табора й богато инших причин зродили
у членів табора зневіру, яка відбилася на життю товариства найгірше
в місяцях : серпні і вересні. Щоби цьому лихові зарадити відбув
Виділ К. П. К. з командою та прочими інституціями табора в днях
31. VIII. і 5. IX. спільну нараду, на якій рішено вислати делегатів у
справах табора до Правительства.
Делєґатп а іменно сотники:
Микола Хробак і Осип Демчук виїхали до Відня а по приїзді здали
звіт з поїздки і утвердили нас у переконанню, що без цілії ми тут не
ждемо.
В цій справі вийшов Виділ товариства дещо поза вузкі рами свого
статута, та сповняючи свій горожанський обовязок подбав також про
духову єдність і консолідацію поглядів у таборі, які до дальшого розвою товарпетва конечні й необхідні.
З робітничими відділами табора в Годоціні, Берні, Кральовім Полі,
Лєопольдові, Терезині, Липнику, Літомирпцах, Кутній Горі, Молодій
Болеславі, Братиславі, Лучинці, Ліберці, Королевім Грядці і Иозєфові
стояв Виділ у Постійнім звязку й переписці та посилав їм книжки
й часописи.
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Через увесь час своєї пятимісячної праці дбав Виділ про духову
сторону життя членів табора, маючи на увазі передовсім добро то¬
вариства. Оскільки Виділ у дечім не відповів наложеному на нього
завданню, то в великій мірі винні тому неприхильні обставини еміґрацінного життя — сам Виділ працював для загального добра — по
змозі щиро.
У відношенню до своїх секцій, курсів та установ, дбав Виділ
про їх матеріальну і всяку иншу поміч при помочі своїх орґанів вів
нагляд над їх працею, та маєтковим станом. Зі сьогодніпшнм днем
праця секцій, курсів та установ товариства представляєтся слідуючої

1. Театральна Секція.
Після вистави „Невольника" в Кральовім Градці 19./VI. театраль¬
ний Виділ почав підготовляти інавґураційну виставу для самого та¬
бора. Будова театру завдяки співділання бувших Фреквентантів
гімназійного курсу та невсипучої праці майстра сцени підхор.
Пачовського, була вже покінчена. З закінченням будови театру
починається в секції період дуже оживленої діяльности. Протягом
не цілого півтора місяця улаштувала секція 6 драматичних вистав.
Першою була „Воскресення“, драма в 4 діях. Цею штукою відкрито
1 ./VII. позєфівський таборовий театр. По тім пішли дві вистави „Невольппка“ поза Йозєфовом (в Пардубицях 8./VII. і в Кутній Горі
9./VII.). Ці вистави улаштовано на запрошення укр. роб. сотень у
згаданих місцевостях зробили на укр. зтрілецтві та численно зібраній
чеській публиці дуже гарне вражіння. Не так підготованими вийшли
Цеглпнського „Соколики" виставлені 17./VII. в таборовім театрі.
Дня 21./VII. виставлено в таборовім театрі „Наталку Полтавку11.
Після вистави відбулися товариські забави; дохід призначено на річ
„Союза Українок1'. Дня 11./VIII. виставлено в таборі комедію Тобилевича: „Мартин Боруля". Як до „Воскресення" так і до „Мартина
Б°рулі“ виготовлено нові декорації. Пізніще йшла підготовка Загальних
зборів, які видбулися 7./IX. при досить великій участи членів. Після
уділеная абсолюторії старому Виділові ухвалено статут Секції і вибрано
новий Виділ, всклад якого увійшов чет. Балицький, як голова, пор.
Коритовський, як містоголова, пор. Галушка, як пийар, пор. Гошовский,
як скарбник, підхор. Сеньків, як господар, пор. Ващук, як ґардеробщпк а пор. Федак, як впділовий. Сталого режісера не назначено,
лише порішено для кожної штуки спеціально кооптувати відпо¬
відного режісера. Після Загальних Зборів секція довший час не
проявляла жадної діяльности; причиною цього був виїзд великого
числа членів та декількох виділових на студії. Театральну діяльність
обмежено до налагодження театрального будинку на зиму. Крім того
засновано підстаршпноько-стрілецькнй драматичний гурток, на котрім
члени вчаться практично драматичної штуки. Членів цього гуртка
є 32. Вони крім підготовлення театральних штук помагали ще при
наладжуванню театрального будинку та брали участь у гуртових
сценах підчас представлення 23./XI. „Хазяїн" Тобплевпча. Дня 27./XI.
уладила Секція веселий театральпий вечір, у склад котрого ввійшли
дві одноакі'ііиеи: „Живий мертвець" і „Бувальщина", що їх вивели
підстаршинп та стрільці і „Халепа" Ю. Яворенка, виведена членами
старшинами.

2. Співацько-музична Секція.
По виступі дня 1 ./VI. на чеській академії в память ЗОО-літної
річниці страчення 27 чеських панів у Празі, яка відбулася в стар¬
шинській „Бесіді" в ііозєфові, брав хор участь у відспіванню Служби
божої на Зелені Свята й панахиди по поляглих борцях У. Г. А. Дальша
праця полягала на приготованнях до наміреного великого вокального
концерту, що мав відбутися в ііозєфові іипших місцевостях. Підчас
приготовань до концерту дістала секція від драматичного кружка
чеського „Сокола" в ііозєфові запрошення до участи в їраскових
святах дня 23. і 24./\ЧІ., на яких крім українських пісень відспівав
хор і три чеські, а саме: „Уепо“-Сметанп, „8іо\гашка Ілра“-Кубата
і чеський національний гимн. Хори випали гарно, чого доказом було
вручення діріґентові букету з чеськими національними лентами.
Дня 27./УІІ. брав хор участь в похороні бл. пам. пор. Гладишовського, а 28./VII. відспівав по пім панахиду в ґарнізоновій
церкві. Дня б-ГУПІ. відбувся копцерт: „Вечір української пісні"
в таборовім театрі, повторений дня 7./VIII. в салі чеської старш.
„Бесіди" в ііозєфові при співучасти бандуриста вмца і співачки п-ні
Іваницької. Оба вечері випали гарно, за що публпка винагородила
виведені продукції гучними оплесками.
Дня 1 ./VIII. брав хор участь у святочній академії в річницю
смерти Івана Гуса. За цей виступ дістав хор від тутешньої чеської
військової залоги лавровий вінець із чеськими лентами та написами.
Дня 20./VIII. відбувся вечір української пісні в Кральовім Дворі
а 4./ІХ. у Веліховці. Оба копцерти випали на повне вдоволення
публикн, чого доказом були чеські рецензії в „Кральоводвореькнх
Лістах".
В межпчасі приступлепо до засновання стрілецького хору, який
дня 8./ІХ. мав свою першу пробу.
З причини виїзду
співаків та обох діріґентів на студії до
Праги й до инших університетів чсл. републики, праця секції майже
устала. Хор змалів до 15 членів. Секція не проявляла ніякої
діяльности аж до половини жовтня, коли началися проби до святочної
академії з нагоди державного свята 1./ХІ., яка була послідним ви¬
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ступом хору. Музика секції була завсігди дуже слаба з браку від¬
повідних сил та за цілий час брала участь у виставі „Наталка
Полтавка", грала в антрактах підчас вистави „Мартина Борулі", а
дня 5./УІІІ. дала концерт в Стрілецькім Захисті (УМСА).
®
За цілий час від 24./VI.
хор ЗО пісень.

до

сьогодня

відспівав

старшинський

Мішаний хор співав 4 пісні, стрілецький 8.
Проб відбув старшинський хор 02, стрілецький 23 а музика 18.
Засідань Виділу було 7, звичайних Загальних Зборів 1 а
надзвичайних 3. Концертів хору було 11, похоронів 2, панахид 2 і
одна співана Служба божа.
Членів числила Секція 24./VI. с. р. 53 а сьогодня 19.

3. Сиортова Секція.
Загальні Збори У. С. К. відбулися 11./V. с. р. В склад Виділу
ввійшли: Майор Лисняк, як голова, пор. Довбенко, містоголова, пор.
Байґерт Северин, як скарбник, пор. Нижанківськнй, як писар, чет.
Попович, як господар, чет. Білокур, як референт копаного мяча, чет.
Мовчук, як референт легкої атлетики. Контрольна комісія: пор.
Ципріянович, пор.' Семака і чет. Крамарчук. Виділ відбув 5 засідань.
Кружок проявляв свою діяльність двома дружинами копаного мяча
в ііозєфові й околиці, граючи цілий ряд змагань у чеськими дружи¬
нами. Инші галузи спорту не розвивалися цього сезону з ріжних
причин. Виділ поставив собі за завдання улаштувати легко-атлетичні
змагання, що вимагало кількамісячної праці, одначе дуже мало членів
зголосилося до участи, так що змагання не відбулися. Натомість
члени У. С. К. брали участь у легко-атлетичних змаганнях в чеських
клюбах, куди їх запрошувано. І так: дня 14./VIII. відбувся біг
Иозєфів-Сміжіцє (10 кільометрів).
Змагання ті уладив чеський
військовий спортовпй клюб у ііозєфові. З чотпрох нагород призначених
за біг, взяли три перші члени У. С. К. а то першу йор. Заславський,
другу чет. Зелений, трету хор. Сулятицькнй. Дня 13./ІХ. ставав чет.
Зелений Василь до бігу на легко-атлетичних змаганнях, улаштованих
чеським С. К. з Яромежа. Дружини У. С. К. складалися виключно
зі старшин табора, що були рівночасно членами й инших секцій
К. П. К. Завдяки матеріяльній підмозі Виділу К. II. К. могли обі
дружини часто виїздити на змагання до инших місцевостий і так:
перша дружина, котрої провідником був пор. Модест Купчанко
розіграла 16 змагань, з того 7 поза Йозєфовом, друга, котрої провід¬
ником був пор. Кирстюк, розіграла 7 змагань, з чого 2 поза Йозєфовом.
Загальний вислід змагань першої дружини У. С. К. за час від
19./VI. до кінця істновання дружини представляється 20 : 13 отже - 7.
Вислід, як коротке істновання дружини дуже гарний.
Друга дружина У. С. К.
внелідом 8 :4, отже 4.

розіграла

4 змагання

зі

загальним

Крім цього відбулись змагання комбінованих дружин.
Обі
дружини грали зі собою 2 рази.
Грою копаного мяча зєднав собі У. С. К. скоро симпатію у всіх
чеських клюбів, чого були доказом часті запрошення від першо- і
другорядних спортовнх клюбів кральоводворського повіту. В жовтні
роз'їхалися грачі на студії, так іцо обі дружини здекомплєтувалися
та змушені були припинити свою діяльність. Дня 20./Х. зложено
ще одну дружину з членів власної секції та „С. К. Нім. Яблонне",
яка розіграла 28./Х. послідні змягання з С. К. ііозєфів. Тими зма¬
ганнями закінчено осінний сезон.

4. Історична Секція.
Від часу послідних Загальних Зборів діяльність секції представ
ляється слідуючо:
1. Конкурсова комісія для стрілецтва відбула два свої засідання,
на яких оцінила предложені праці і признала згідно з постановою
Фундаторів конкурсової премії слідуючі нагороди: першу у висоті
Кч 300 ст. десятникові Солодусі, другу у висоти Кч 200 підхор.
Віитонякові, трету надіслану працю комісія відкинула. Праці і про¬
токол засідань разом з осудом віддано до дальшого переведення
Виділові К. П. К.
2. З огляду на змінений спосіб видавання історичного альманахи
У. Г. А. а іменно перенесення місця його зложення і видавання
з Америки від про®. Івана БоберськоСо “на військову еміґрацію в чсл.
републиці, відпоручник історичної секції на зазпв Виділу К. П. К. взяв
участь у осібній конференції, призначеній цій справі, в Заступництві
3. У. II. Р. у Празі. На основі ухвали цих нарад взяла на себе секція
підготовку матеріялів до видання історичного'альманахи. По відповід¬
нім приготовлений) і зложенню редакцийної комісії, секція передала
це Виділові К. П. К., який поручив цю працю редакційній та оціночній
комісії.
Як досі так і тепер головна праця історичної секції полягала
на збиранню матеріялів під проводом пор. Я. Пастернака в архіві,
який від послідних здобутків зріс о 143 чисел - катальоґа в 572 при¬
мірниках і складається тепер із 313 чисел катальоґа в 1072 при¬
мірниках.

Ілюстрований

Ч. 12.
5. Фотографічна Секція.

По перенесений) табора з Ліберця до Йозєфоня та уладжецню
примітивного Фотографічного ателіе відбулися 24,/У’І. Загальні Збори,
на яких вибрано новий Виділ з головою сот. Чарнецькнм Василем.
Виділ цей проявляв при допомозі К. II. К. досить велику діяльність.
Зроблено понад 100 світлин із таборового життя й около 120 пор¬
третів. Найбільше працював гурток при Фотографіях до виказок для
відїзджаючих студентів. |В межичасі зроблено також 24 репродукцій
зі світлин з життя У. Г. А., як також з рисунків термінольоґічної
комісії. Всіх світлин (копій) зроблено 1700 штук, з чого віддано до
міського архіву в Иозєфові 19, до історичної секції 69, учителеві
чеської мови томічекові з Ліберця 65, видавництву ілюстрованого
журнала „1Іорногора“ у Відни 19, до Америки післано понад 50 штук.
Всі ті світлини видано безплатно
в цілях пропаганди. На порученця
Виділу К. II. К. виготовлено аль¬
бом для Пана Президента 3. У. Н. Р.,
в якім представлено в світлинах
історію таборового життя Ліберецііозєфів та роб. відділів. Альбом
містить 270 світлин ріжної величини.
Виготовлено також два малі аль¬
боми, оден для хор. Дмитра Ткачука,
що відїхав до Югославії, другий
для пор. Якова Голоти, з нагоди
його від’їзду до Ужгороду.

б. Учительська Секція.
Новий Виділ згідно постанов
Загальних Зборів як і поручень
Виділу К. П. К. та ухвали власного
Виділу з 21 ./VI. утворив слідуючі
курси: 1. курс для неграмотних,
2. діточу школу, 3. курси україн¬
ської мови для неукраїнців, 4. курс
натуральний Гімназійно-реальний,
5. курс натуральний семинарійний
а провід над поодинокими курсами
поручено до 1. чет. Морозові Ми¬
колі, до 2. хор. Ткачукові Дмитрові,
до 3. хор. Тимчукові Степанові,
до 4. і 5. сот. Кравцеві Останові.
Крім цього весь час секція вела
нагляд над наукою на цих курсах.
Науки на всіх курсах уділювали
члени секції безкорисно. Відносини,
серед яких прийшлося працювати,
були вельми невідрадні, а це задля
браку відповідних
поміщень на
школи. Курси переношено зі салі
до салі. З кінцем жовтня переве¬
дено як доповнення до попереднього
семинарійного курсу поправчий ісппт з двома учениками під про¬
водом проФ. Якова Голоти. Іспит
випав вдоволяючо.

Місячник.

Сторона 21.

8. Мистецький Гурток.
Не міг працювати по думці і плянам свого статути, через відсут¬
ність своїх трох головних членів, а саме: малярів: сот. Буцманюка
і йор. їванця та різбара чет. Брянського. Обмежився виключно лише
до дрібних декоративних праць у видавництві „Українського Скитальця“ та з нагоди всяких таборових свят, вистав і прочих. У працях
військової термінольоґічної комісії брала секція теж участь. Пор.
Лев Ліщинський і сот. Чарнецький виготовляли для неї потрібні
тематичні рисунки та їх описування. По виїзді пор. Ліщинського
секція автоматично перестала існувати.

9. Союз Українок.
Секція ця, що складалася виключно з жіноцтва табора, завязалася
9./УІ. с. р. Ціллю її була опіка та
матеріальна поміч дітям і жінкам
табора. На перших своїх Загаль¬
них Зборах дня 9./УІ. вибрано слі¬
дуючий Виділ: голова п-ні Недєлко, містоголова п-ні Ліщинська,
писарка п-ні Грипів, скарбничка
п-ні Михайлова, виділові: п-ні Флюнтова й п-ні Стахова. В початках
зачав він досить успішну працю.
Відкрив Фреблівську шкілку для ма¬
лих дітпй та курс української мови,
літератури й історії для жінок;
навязав зносими з місцевими й позамісцевими чеськими й иншими
товариствами, та всяким чином
старався о полекшу долі таборо¬
вого жіноцтва, 3 причини одначе
непорозумінь у нутрі самої секції
мусів Виділ К. П. К. — під натиском
Команди табора — розвязатп сек¬
цію вже по 4. місяцях її існовання.
Майно перебрав Виділ К. П. К,
а школи учительська секція. Чле¬
нів було 40, засідань Виділу 10.

КУРСИ.
1. Курс вищої освіти.

Курс вищої освіти покінчився
дня 16./IX. святочним розданням
свідоцтв, на якім взяли участь чле¬
ни Виділу К. П. К. і вчительський
збір.
Перед розданням свідоцтв
промовив управитель курсу чет.
Дольницькпй. Звернув учням ува¬
гу, щоби на дотеперішних основах
поширяли дальше своє знання і в
цей спосіб стали корисними чле¬
нами власного народа.
Виділові
К. П. К. подякував за підмогу для
курсу. Свідоцтва покінченого кур¬
су одержали: бул. ст. дес. Фурик,
Слюсар, Лазурко, ст. дес. Демяк,
Гнатів, Пасинюк, ст. стр. Нако¬
нечний, стр. Виепянський, Стру7. Кружок ііравників.
тинський, Хомин, Лобаз, Поліщук,
Кружок числить 48 членів і
Петруспк і Стойко.
По роздачі
VI)* IV X • V^1^11 II Ції
по думці своїх статутів вів свою
свідоцтв відбулася спільна Фото¬
Чет. Крітський
діяльність у двох напрямах а саме:
графія учителів з учнями курсу.
старався
придбати
для
членів
Учителями цього курсу були сот.
при роботі погруддя Т. Шевченка.
потрібні
підручники
до
науки
Кравець Остап, сот. Чарнецький
права та помагати в науці через
Василь, сот. лікар Др. Чабак Богдан,
уладжування спільних лекцій. Перше своє завдання сповнив він
сот. Брилинський Евген, сот. Коссар Володимир, пор. Байґерт Север,
у цей спосіб, що з грошевих підмог, уділених йому Виділом К. П. К.,
пор. Пастернак Ярослав, йор. Голота Яків, пор. Веґера Іван, пор.
закупив нотрібніщі научні твори, яких число виносить тепер 19 а саме
Др. Грпнів Михайло, чет. Вахняк Дмитро, чет. Дольницький Мирон
24 томи книжок і 4 томи зшитків. Ці твори служать до науки
чет. Др. Чумак Степан, чет. Балпцький Олександер, хор. Гула Федь
членам, які підготовляються до IIго або III1’0 іспиту або рнґорозів.
і проФ. Андрієвський Віктор.
Дла членів, що приготовляються до Iго испнту випожичила кружкові
потрібні підручники Академічна Громада в Празі, що до другого
2. Державний почтово-телєґраФІчний курс.
завдання, то ведено спільні лекції права римського і австрійського
Науку на курсі по перенесенню табора до ИозеФова розпочато
і цивільного закони.
З добрим успіхом зложило перший іспит
дня 28./У. с. р. Наука відбувалася в таборі „Д“ в бараку ч. 10. що¬
в літнім і осіннім речинці 8 членів а 1 зложив риґороз.
денно від годони 8—12 перед полуднем і від 2—5 по полудні. Число
Тому, що кружок е в постійнім контакті з Академічною Гро¬
учасників виносило 39 в тім 21 старшин і 18 підстаршия і стрільців.
мадою в ЇІразі, якої членами являються члени Кружка, прийшлося
Научннй матеріял розділено між Фахові сили в слідуючий спосіб:
кружкові як одинокій студентській організації в таборі скликати
Мидляк Атанас, ночтовий концептовпй урядник — листова і возова
Загальні Збори не лише своїх членів, ал'е й усіх тут. студентів із
почта та перзональні приписи, тижнево 10 годин; Гуриш Іван, стар¬
метою заняття становища відносно предложення студентів зі Львова,
ший начальник почти — касова служба і місячні рахунки, тижнево
відбуття студентського з'їзду на нейтральнії території, приміром
10 годин; Доскоч Гриць, почтовий адюнкт — телєґраФ і тєлєфон 11
у Гданську, й основання всеукраїнського студентського союзи. Збори
годин; сотник Кравець Остап — фізика, тижнево 4 годипи; четар
такі відбулися в дпях 5. і 6./Х. с. р. і винесли відповідні резолюції.
Балпцький Олександер — ГеоґраФІя, тижнево 2 години; чет. Др. Іван
Тепер більша часть членів виїхала з табора на студії до Праги та
Мельницький — державний лад, тижнево 8 годин; пор. Онишкевич
Берна. Ті що осталп, працюють самостійно по своїх кімнатах бо на
Тадей — Француська мова, тижнево 4 години; науку ведено теоспільні лекції брак кімнати і топлива.

У краї н ськ и іі Скиталець.
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ретично і практично.
В днях від 24./\’Ш. до 27./VIII. відбулися
іспити в ирпсутностп відпоручника міністерства иочт і телєґраФІв у
Празі, директора ІІстровського Франца.
До іспиту зголосилося 35
кандидатів: вислід іспиту був слідуючий: одноголосно дуже добре
спосібнпмп узнано 7ох кандидатів: четара Мініва Олексу; чет. Попо¬
вича Богдана; хор. Базара Антона; підхор. Ііастеряака Северина;
підхор. Пачовського Михайла: однор. десят. Чушака Гриця; однор.
віст. Лабія Ераста; дуже добре спосібними 3 кандидатів: пор. Винниченка Івана, хор. Рачийського Івана, ст. десят. ІОрчпшина Івана,
одноголосно спосібними узнано 7 кандидатів: пор. Липчука Дмитра,
чет. Гавалку Едварда, чет. Коника Володимира, «хор. Варгана Миколу,
хор. Ґембарського Петра, хор. Солодкого Василя, підхор. Баса Ми¬
хайла: спосібними 13 кандидатів: пор. Перогівського Василя, чет.
Жевка Юрка, чет. Павлика Михайла, чет. Петрикевича АльФреда,
чет. Яцуляка Василя, воеп. чет. Цпмбореького Михайла, підхор. Кіящука Михайла, підхор. Моспанюка Антона, підхор. Слюсарчу^а
Гриця, вахм. П. кляси Колодія Олексу, ст. дес. Медведя Антона,
пішу. Гураль Марію і пнпу. Ґураль Розалію. Кандидатам виставлено
свідоцтва, які вислано до Міністерства почт і телеґрафів для за¬
твердження.

3. Курс техніків.
Завязавея в другій половині липня с. р. Числив 13 членів, які
через 6 годин тижнево слухали 3 місяці вищої аналізи й анатомічної
механіки. Перероблено вступ до ріжничкового рахунку, похідні,
першого і вищих, степенів Функцій альґебраїчних, Гоніометричних,
виложникових і льоґаритмічних, розвинених і нерозвпнених, частинні
похідні визначування границь неозначених Форм, ряди Тауіог’а
і Масіашїп’а з приміненням їх до розвивання Функцій в ряди
максіма й мініма. Функції розвинених о одній змінній, інтеґровання
ріжничок звичайних, раціональних, ірраціональних і переступних.
З механіки: основи векторового рахунку, рівняння руху матеріальної
точки з приміненнями. З початком Академічного шкільного року
1921/1922. курс автоматично перестав існувати.

5. Курс української мови для старшин неукраїнців. .
Відбувався на двох курсах: вищім і пищім. Розпочалася вона
8./VI. і відбувалася в бараках 16. і 19. На першім відділі вчив сот.
Чернецький Василь, пізніще хор. Тимчук Степан, на другім пор.
Лисий. З початку було на першім курсі 8 учасників, на другім 18,
число відтак змаліло. Наука відбувалася що другий день по 2 годині
денно; науковий матеріал був дуже обшнрний а час, в якім цей
матеріял треба було переробити, короткий, бо вже 31. вересня мали
відбутися іспити. В тій цілії подвоєно кількість годин, в наслідок
чого перероблено основно весь науковий матеріял до кінця вересня
й учасники курсу були підготовані до іспиту вже 1./Х. с. р. Іспит
одначе не відбувся того дпя по причині видання нового розпоряду
В. К. Д., який переніс речпнець іспиту на день 1./ІІ. 1922. Тому
що матеріял вичерпано, курс закінчено. Трох учасників курсу зго¬
лосилося вже до іспиту і зложило його з добрим впслідом, решта
зголоситься в призначенім речинці.

б. Натуральний гімназійно-реальний курс.
По думці рішення Виділу учительської секції з дня 21. VI. утво¬
рено з днем 1. VII. науку на натуральнім Гімназійно-реальнім курсі.
Науку подавали слідуючі учителі: Балицький, Вахняк, Ґула, Доль-
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нпцький, Кравець, Кривуцькпй, Оішшнкевіїч. Учеників зголосилося 22,
з того 12 реалістів а 10 ґімназістів. Крім них на курс мали перейти
ученикн з Нім. Яблонного та ждали лише на дозвіл чеських властий.
В липні під копець місяця наспів дозвіл чсл. Міністерства народньої
оборони на пришіття в стан усіх учеників, іцо перебувають на робіт,
партіях а хотіли б покінчити середні школи. Через це число учени¬
ків піднеслося так, що тепер число їх виносить 60 а саме 24 реалі¬
стів і 36 ґімназістів. Наукау подавано з першу в льокалі чсл. УМСА.
в місті. З приходом чеських новобранців, чеські власті! запотребувалн
салі для себе й науку перенесено з 1. X. до табора, де вона відбу¬
вається в окремо на це призначеній салі.

7. Натуральний семннарійний курс.
Рівночасно з отворенням реально-ґімназійиого курсу, рішено ство¬
рити курс семннарійний. Спершу призначений виключно для матуристів середній шкіл для доповнення семинарійної матури, але з
часом, розвинувся цей курс через натлив кандидатів у новий нату¬
ральний курс.
На цім курсі подають науку пн. Будз, Вахняк,
Дольницькіиї,
Кравець,
Кривуцькпй, Слєзак,
Сецінський, Чарнецький, Чорномаз. Учасників цього курсу є поверх 80.
Велике
число учасників пояснюється тим, що не всі вони підготовляються
до матури; частина з них хоче осягнути признання ріжнпх років
учительського семинара. Науку подавано з першу в льокалі чеської
УМСА. в місті в пополудневих годинах. З перенесенням курсу Гім¬
назійно-реального, перенесено й цей курс до табора й тут продовжу¬
ється його в спільнім льокалі для обох курсів.

8. Курс неграмотних в таборі.
Дня 13. VI. почався новпй курс для неграмотних; науку на
курсі вів чет. Мороз Микола 12 годин тижнево, крім цього пол.
дух. 0. Кривуцькпй подавав науку релігії 1 годину тижнево. Учени¬
ків вписалося 18, опісля прибуло ще 3 із роб. сотні в ііозєфові, так
що загальне число виносило з початку 21. На жаль через відкомандовання на робітничі партії, оетало на курсі лише 13 учеників. З
учасниками перероблено цілий матеріял І. початкової кляси. Науку
на цім курсі перервано задля браку поміщення.

4. Торговельний курс.
Курс цей завязавс'я 14./УІІ. 1921. р. Обсяг науки обнпмав три
предмети: я) Науку англійської мови на двох курсах (для початкуючих і повторюючих) викладав чет. Роман Метельський, підх. Іван
Бакалець і хор. Топольнпцький Василь, 6 годин тижнево; учасників
48; — науку Француської мови на двох курсах (для початкуючих і
повторюючих) викладав пор. Тадей Онпшкевпч, 6 годин тижнево,
учасників 19; науку німецької етеноґраФІї, 3 години тижнево, викла¬
дав хор. Василь Топольнпцький і пор. Великий Андрій, учасників 27.
Наука відбувалася в УМСА. і бараку ч. 16. до 1. X. 1921. Управи¬
телем курсу був сот. Гриць Олесницький.

\

9. Діточа школа.
Дня 13. VI. зачалася рівночасно з курсом неграмотних школа
для дітшї в шкільнім віці. Через тиждень побирала науку дітвора
з неграмотними, опіела відлучено її і отворено для неї у крему науку
під проводом хор. Ткачука. Науку побирало 9 дітшї. По виїзді хор.
Ткачука з табора школа ця перейшла в руки „Союза Українок".

10. Діточнй садок-школа „Союза Українок^.
Діточшї садок-школу „Союза Українок" отворено 4. VII. с. р.
До неї ходили діти від 3—14 літ. Ділилась вона на 2 Групі: перша
Група для дітпй у віці від 3—8 літ, друга від 8—14. Школу ведено
на основі діючих шкілок системи Фребля, звертаючи спеціальну увагу
на національне виховання. На першім курсі було 7 дітшї, на другім 5.
Вчили п-ні Кипріянова, Іваницька, Лііцпнська і п-на Рачннська. Школу
замкнено мимо гарних успіхів по розвиванню „Союза Українок" 20. IX.

11. Курс української мови і літератури для жіноцтва.
Курс завязано „Союзом Українок" з початком липня с. р. для
жіноцтва табора. Предметом науки була українська граматика, літе¬
ратура та історія України. Вчили чет. Вахняк, чет. Дольницький і
хор. Тимчук. Викладів слухалцДб пань. По півторамісячнім треванню
перестав існувати разом зі „Союзом Українок".

12. Курси не- і мало-грамотних по робітничих партіях.
При слідуючих роб. відділах тут. табора основано курси для
не- і мало-грамотних: Берно, Братислава, Кутна Гора, Лучинець, Лєопольдів, та Иозсфів. Всі ті курси навязали злуку з К. П. К., від
якого дітсавали книжки та потрібні інструкції.

УСТАНОВИ.
1. Редакційна комісія історичного альманаха У. Г. А.
Покликана до життя Виділом К. П. К. дня 20./ІХ. редакційна
комісія історичного альманаха У. Г. А. проявила досі таку діяльність:
1. Видала відозву з закликом списування і присилання споминів із
визвольної боротьби У. Г. А.; відозву цю видрукувано разом з 9.
числом „Укр. Скитальця", розіслано в 230. примірниках. Ту саму
відозву вислано теж до ІІравительетва 3. УНР. з проханням одобрнти
її та зайняти до цеї акції відповідне становище відносно її фінансо¬
ваний та з проханням поміщення відозви в „Прапорі".
Покищо
Гіравительство умістило відозву в „Укр. Прапорі". 2. Зложила до¬
кладний плян цілої підготовчої акції виданя альманаха, предложила

його Виділові К. П. К. для переслання його заступництву, а згл. проФ.
Др. Смаль-Стоцькому в Празі і проФ. Боберському в Америці. 3.
Приступила й до самої праці збірки і підготовки матеріалів, а вислід
цеї праці сьогодня такий: в редакцийній теці комісії є тепер 11.
праць; 4 з них приготовані до видання, 7 в роботі, а всього 2 заопіньовані і оцінені оціночною комісією. На разі комісія працю припинила,
а це ізза браку фондів, бо К. П. К. цих видатків дальше покривати
не може а обіцяних на цю ціль грошин комісія нізвідки не дістала.
Тепер комісія викінчує дальші праці, які досі до неї наспіли.
Зазначити треба, що комісія находиться в дуже тяжкім поло¬
женню, бо до неї надходять ріжні письма за інФормаціями, вказів¬
ками і т. п. а вона з огляду на Фінансове положення, не знає які давати

Ілюстрований Місячи и к.
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відповіди. Таксамо не знає комісія, що зробити з цими авторами, які
вже праці предложили і ждуть на належні їм-гіо інтенціям відозвнгонорарі.
В склад редакцийної комісії входять: пор. Будз Петро, чет.
Дольницький Мирон, підхор. Пастернак Север (як рисівник), а в
склад оціночної комісії: мир. Лнсняк Омелян, сот. Хробак Микола,
сот. Демчук Осип, сот. Купчанко Корній, пор. Пастернак Ярослав,
чет. Вахняк Дмитро, і чет. Голинський Олександер.

2. Комісія читання часописів для стрілецтва.
З початком липня зачато знов читати часописі стрілецтву та
їх відповідно пояснювати. Як комісію до цього вибрав Виділ: йор.
Арія Карла та Гринева Михайла.
Часописі читано тільки місяць,
бо Виділ КІІК. .мусів застановити цю працю з ріжних від нього неза¬
лежних причин. Крім цього комісія видавала іцоденно часописі для
хорих членів табора, які лежали в тут. чсл. лічилці.

Сторона 23.

5. Редакція журнала „Український Скиталець“.
Журнал „Український Скиталець** виходить неперіодично. Досі
вийшло 9 чисел а послідне 22./Х. В обємі -40 сторін по піднесеній ціні
2'80 Кч в таборі а Кч 4"— на провінції. Відбито 400 примірників.
З того в таборі дано в розпродаж 180 примірників до крамниці К. П. К.,
решту вислано поза табор а саме’ Америка 20 примірників, Франція З,
Німеччина 22, Австрія 51, Югославія 1, Італія 1, Чехословаччина 110,
з того в заміну за часописі „Укр. Стрілець1*, „Чорногора**, „Укр. Слово**,
„Воля**, „Хліборобська Україна**, „Американська Свобода**, „Україна**,
„Укр. Голос**, „Січові Вісти**, „Соборна Україна" і видавництва Сімовича но одному примірникові — разом 12. Даром: Архів укр. бри¬
гади в Нім. Яблоннім 1, Архів К. П. К. тут. 2, архів Ужгород, співро¬
бітники і редакція 8 — разом 13.

6. Крамниця.
Крамниця К. II. К. розвивалася в цім періоді часу дуже гарно,
та стала дійсно одинокою фінансовою підпорою К. II. К. До цього

причинилися в першій мірі її управитель чет. Дорожинський та
його помічники, які вповні видповіли всім завданням крамниці, та були
під кождпм зглядом ловісні та роботящі. У вересні змінився майже
весь перзонал, бо чет. Дорожинський і підхор. Алексевич виїхали
на студії а віст. Доскоч на довшу відпустку. ІІа їх місце прийшов
новий заряд і новий перзонал: пор. Ільницький Іван, як управитель,
чет. Паславський та підхор. Кузьмик, як помічники. Заряд крамниці
старається по змозі вдоволити всіх приналежних до табора та
достарчити їм по дешевих цінах всі потрібні товари. Найважніщим
старанням заряду є, щоб ціни товарів не перевищили цін у місті.

3. Читальня.
В місяці липні побільшено число часописів в читальні о 5 чисел>
так що члени товариства мали до диспозиції щоденно кілька часописів-

4. Бібліотека.
Бібліотека має 450 членів а 1300 томів книжок. Книжковий
тижневий оборот пересічно 2п0 томів. Вартість бібліотеки виносить
14.300 Кч.
Від послідних Загальних Зборів оправила иеренлетня
товариства около 600 книжок, так, що більша часть бібліотеки
находиться в досить добрім стані. Крім бібліотеки кружка є підручна
бібліотека Виділу, яка складається з більшого числа книжок пропаґандного і шкільно-научного змісту. З неї користають учителі та
ученики всіх курсів товариства.

ЙОЗЕФІБ, дня 30. падолиста у)21.
Голова:

Роман Волощук, майор.
&

„Поки живе надія в хаті,
Нехай живе, не виганяй!
Нехай пустку нетоплену
Іноді нагріє,
І потечуть з очий старих
Сльози молодії.
І, умитеє сльозами
Серце одпочине,
І полине із чужини
На свою Вкраїну!**
Т. Шевченко.

Секретар:

Михайло Дацків, чет.

Сторона 24.
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ОПОВІСТКИ.
Добровільні датки.
На будову памятника в Німецькім Яблоннім зложили
На »Рідну Школу« до 28. II. с. р.: Н. Н. 10, Н. Н. 5,
в чеських коронах за час від 21. Т. до 8. III. 1922. р.:
дохід з вистав: у таборовім театрі 384-20, в У. М. С. А. 129,
Робітничі відділи у: Тренчинських Теплицях 105, Індріх. робітнича сотня в Мост (другий раз) 300, чет. Воробець
Грядці ЗО, Турнові (сот. Ольшанський) 92, Рудольфові
(свій депозит зложений в команді табора) ПО. Разом
77-60, Німецькім Яблоннім (сот. Заяць) 325-80, Франціш.
з попередними датками: 413Г35 Кч.
Честь і слава
Лазнях 55, і 125, Мостах (чет. Бобків) 300, Лабськиа» жертводавцям!
Тиніцах (чет. Касараба) 63, Ліпніку (сот. Шматера) 86-80,
К, ГІ. К. заокруглило цю суму до висоти 4150 Кч.
Прага-Дєйвіце (пор. Дякунчак) 161-50, Студенці 32,
і вислало її дня 14. 3. 1922. р. через філію «Віденського
Кошицях (пор. Ліщинський) 154, Братиславі (сот. РаСоюзного Банку« в Ліберці до Львова на фонд: «Рідна
влюк) 205, Жіліні (пор. Олексій) 45, Кошицях (пор.
ПІкола«.
Прохурський) 390, Ружембурку (чет. Пелех) 67-60, Лєопольдові 118, Корол. Грядці (пор. Новосельський) 100,
Для поворотців з України.
Михайлівцях 395. ІІряшеві ПО, Берні (чет. Сегерич)
148-50, Молодій Болеславі (пор. Одинець) юо, Корол.
Укр. робітничий відділ сот. Ольшанського в Тур¬
Полі (сот. Газдейко) 115-50, Ужгороді 208, Берні 176.
нові 27 Кч.
Разом 3736 Кч.
Членські вкладки до К. II. К. зложили укр. робіт¬
За картки вилатали: робітничий відділ у Нім. Яблон¬
ничі відділи: чет. Бобкова (Мост) Т92, сот. Пенчака (Лсонім 42, у Кошицях ЗО. Сот. Кривенко 140, чет. Ду'чинольдов) 56, пор. Каратницького (Ружомберк) 55, пор.
мінський 60. Разом 272 Кч. Всім жертводавцям щира
Цурковського (Берно) 43, чет. Дутчука (Оломунець) 39,
подяка.
сот. Ольшанського (Турнов) 33, пор. Зелика (бндр. ГраПісля приблизного обчислення не стає ще на покриття
дець) 32, бул. Боднара (Сеніце) ЗО, сот. Федика і прочі
видатків будови й огорожі памнятника около 3000 Кч.
(Прага) 13, чет. Павлишина (Тренчін) 10, чет. Калєра
Тому проситься й дальше не забувати обовязку вирівнян¬
і прочих 6, чет. Білобрама (Нітра) 4.
ня цього довгу, та надсилати належитости за побрані
картки. В. Котович мйр.
Виділ К. П. К.

♦
ЗАКЛИК ДО УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА !
Український Народ прокинувся до життя. Воскресло славне
українське лицарство, прокинулося з забуття наше козацтво, що
споконвіку грудю своєю здержувало орди наїздників на своїх "межах.
Воно, сповняючи свій святий обовязок, хоробро вхопило за зброю
в обороні своєї Землі перед наїздом.
Та іце ніколи не було так тяжко, як тепер. Не було ще такої
напасти зо всіх боків, таких несчпслешшх ворожих полчищ. Проте
український козак не впав духом. З вірою в праве діло, з безмежною
любовю до Рідної Країни взявся він за лицарську зброю і свято
сповняє перед Батьківщиною свій лицарський обовязок, чотирі роки
по геройськії бореться в нерівній страшній боротьбі, чотирі роки
встелює своїм трупом рідну землю, чотирі роки карається і стогне
раиами покритий, босий і голодний, але не падає духом, вірить
в перемогу й бореться далі.
Я мав високу честь боротися плече об плече з українським
лицарством. І сам я інвалід. Тому я беру на себе смілість заступи¬
тися за нашого страдника-інваліда, за сиріт і вдовиць по українських
погибших старшинах і козаках, перед українським громадянством на
Україні і поза Україною.
По всіх краях панує право і звичай, що жовнір підлягає не¬
безпеці бути вбитим тільки до тої хвилини, поки він має зброю
в руках. Ранені й інваліди можуть спокійно лікуватись і перебувати
навіть у ворожих лікарнях і таборах і ніхто їх не зачіпить, ніхто не
покривдить, а навпаки всякий поможе, чим може. Вони самі, їх
семі і сироти но них користуються опікою і допомогою своєї держави
і всі їх поважають ...
Не така доля випала нашому раненому, нашому інвалідові,
нашим сиротам воєнним ... То у нас вороги України витягають
з лічнпць ранених старшин і козаків, катують їх і вбивають, то наші
безрукі й безногі інваліди, то наші сироти по загибших у визвольній
боротьбі батьках мусять тікати з рідного краю, рятуючи своє життя
перед помстою переможців.
За них то, за цей цвіт нашої Батьківщини, за цих
най д ос т ой ні іц пх синів її я й підношу свій голос! Коли
всі здорові і здібні до праці, богатщі й бідніщі земляки наші но
допоможуть їм, не заступляться за них, не пригорнуть і не нагодують,
то хто-ж це зробить ? Хто сплатить їм хоч в частці той святий
довг, який має перед ними всякий Українець, усе українське гро¬
мадянство, весь український нарід.
Я закликаю всі українські громади, товариства,
спілки, гуртки й організації, заснувати кожне у себе фонд
українського інваліда, закликаю всіх українських горожан,
особливо дюдий маючих, купецтво, промисловців, кооператорів, а
також українське жіноцтво й українську молодь, нести хоч би
найменші не одноразові, а постійні лепти- в жертву до цих фондів,

працею своєю, агітацією і організаційним хистом помагати успіхові
збірання жертв. Закликаю всі бездітні українські семї, які мають
стріху над говою, взяти до себе на годування й виховання хоч по
одній нещасній воєнній українській сироті.
На мою думку, поки виборемо собі право спокійного життя на
Україні й поки долею наших інвалідів і воєнних сиріт могтиме
занятись Держава, мають ці фонди зоставатись в безпосередному розпорядженню і завідуванню тих органі¬
зацій, при яких вони будуть засновані й зібрані і м ають витрачатись під їх контролеюна дійсну допомогу
по призначен ню.
З особливо горячим закликом звертаюся до нашої американської
еміграції, що не потерпіла від війни і склала вже досі значні докази
великого патріотизму й почуття обовязку до рідньої країни. Ви
мусите кожний без винятку скласти до своїх найблизчпх то¬
вариств, громад і організацій хочби найменшу жертву на фонд
у*крпінського інваліда і мусите прихилити до того всіх своїх
найблизчих співгромадян.
Нехай ці жертви визвольної боротьби, нехай ці найліпші сини
свого краю знають, що вони не забуті, не самотні, що їх жертва не
пропала дармо, не безплодна, що вона горячою луною відбивається
у вдячних серцях земляків, яким не дано було зазнати щастя і
чести взятп участь і пролити кров свою в оружпій боротьбі за Бать¬
ківщину.
На початок фонду інваліда закликаю всіх Українців, всі
українські громади, товариства, гуртки й організації оповістити
Великодні свята цьогорічні, день Христового Воскресевня,
яко день українського інваліда!
Українське духовенство особливо прохаю в ці дні закликати
вірних до жертв на фонд українського інваліда. Нехай всі
трудящі й маючі віддадуть на цей фонд кожний по достатку й тоді
не буде в нас ані одного голодного й безпорадного інваліда, не буде
ні одпої сироти без опіки й науки, тоді докажемо тим вчин¬
ком своїм, що наш нарід є живий і вартий незалежности й волі, а вороги наші побачать непереможну
силу в нашій єдности.
Інформації про справи, що торкаються потреб і місця перебу¬
вання потрібуючпх допомоги українських інвалідів і воєнних сиріт,
можна добути в тимчасовім Центральнім Правлінню Всеукраїнської
Спілки Військових Інвалідів і в уповноважених представників Спілки
закордоном через українські часописи, і громадські українські уста¬
нови у Відні й Український Громадський Комітет у Празі.
Всі часописи прохаю передрукувати.
Ґенерал-иоручник:
Омелянович - Павленко.

Друкарня Братів Штіпель, тов. а об, пор., Ліберець.
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