




Передмова. 

Хоч УІ'орські Русини не віддїлеНl ВІД 
нас нїякою неuерехідною І'раницею, то 
про НПХ пишеть ся В нас дуже мало, а 

знавть ся ще ltІенше. Прнчина того цілком 
зрозумі.'Jа: Ненастанна боротьба з нашими 
найблнашими сусїдаltlИ Поляками коло під
весеня вашого парода В ГаЛИIJИНЇ на кож
дім полї та коло увільвеня його з під 
довгого польського панованя займав уваl'У 
всеі нашої сьвідомоУ інтелїtенцuУ та ви
черпув всУ наші сили ва ту боротьбу. Не 
диво про те, що В нас по "росту нема 

часу думати тепер про наших братів поза 
ГаЛИIJИНОЮ. І сей стан мусить тревати доти, 
доко ми не вибвмо ся ва верх, доки не 
станемо панами на своїй власній землі. 
Тоді ЗIІожемо подумати й про ваших за
карпатських братів ... 
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Тодї зможемо подумати ... Ба, але чп 
придадуть ся тодї на що наші думки 'г 
Чи буде тод'і ще кип] займати ся на Угор
ській Руси? На ее трудно тепер відпові
сти. :Ми можемо тут зазначити тільки се, 
що: 1) lнтеЛJtентні угорські Русини стра
тили Цї.'1ковито народне ПОЧУТ6 і не ста
рають ся підносити народа нї матеріяльно, 
нї морально, а коли деякі ОДUНИJ(і й ро
блять ее, то або цїлком по дитинному, або 
дуже невміло. 2) lнтелї(ентні угорські Ру
сини стратили таttож усяке ПОЧУТ6 вДности 

з иньшими Русинами, а в першій лїнїї 
з нами, l'cLлuчанами. Через те вони не вва
жають потрібним переступати границі у. 
горщини, заглядати бодай часом до нас, 
придивляти ся нашоn]у житю, та прищеп

лювати в себе те, що найдуть у нас ко
рисне. А найшло-б ся вже в вас не одно 
таке, що й Їм придалось би. Та проти Їх 
волї трудно Han1 що порадити, особливо 
в теперішнпх часах. 3) Угро-руські селя
не біднУють безнастанно і виходять без
настанно зі своєУ батьківщини цїлими ма
сами, щоби вай ти собі ЛЇIJШУ ДОЛЮ за n10-
рем, в Аn]ерицї (Злучені Держави, Кана
да, Бразилія). Може прийти отже до того, 
що за якийсь час воии винесуть ся зовсУм, 
а коли яка їх частина й лишить ся, то 
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пропаде для нас, бо потоне в мадярськім 
МОрИ, винародовить ся цїлковито. Тодї не 
тільки ми, але нїхто вже не зможе Їм 
ПРИЙТИ в ПОl'lіч ... 

3 другого боку все таки проБЛИСКУ6 
бодай маленька іскорка надїї, що до того 
не прийде, бодай не так скоро. Мадярське 
правительство, хоч не прихильне піднесе
ню яких небудь славянських народів, отже 
й Русинів, спостерегло, що з таких горо
жан, які не можуть навіть оплатити по
датків, ЙОI\IУ нема НЇІІКОЇ користи. Воно 
1І0становило проте бодай що небудь зро
бити, щоби трошки піднести угорських 
Русинів. TOI\IY й поставило було окре-
1\101'0 CBOI'O КОl\lісаря в особі EraHa - яко-
1'0 ПРі&ЦЮ тепер APYKY61'JO .- що мав ви

ключно заilмати ся полїпшеН61'І долі Ру
синів. EraH віддав ся ц)"лковито своїй за
дачі і зробив уже дуже богато в тім на
прямі - скілько можва було зробити в та
кім короткім часї одному чоловікови -
та на жаль Cl\lepTb не дозволила йому до
кінчити розпочатого дїла. Доси ва його 
l\Jісци нема НЇКО1'О; коли правительство 
найде на нього відповідного чодовіка, тодї 
1'1И nІожемо мати надїю, що угорські Ру
сини ве пропадуть скоро; коли не найде, 
або не схоче дальше Русинами займати 
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ся, 'іОД'і угорські Русови цїлком певно аа
гинуть ... 

А можва-б при добрій волї полїпши
ТИ долю угорських Русинів. Хоч земля, 
заселена ними, гірська, отже і неврожайна, 
то LtІожна ЇХ піднести нньшиlt1И способами. 
І~упелеві заведеН8, JlКИХ ItІожна б !Іоза
кладати богато на Угорській Руси, бо є 
для того підстави, принесли-б ДЛЯ око
ЛИ':lнвх селян не nJалі заріб[(и. Промислові 
школи, особливо Д!ІЯ виробів іа Дерева, до 
чого у населена в вроджений талан, про
неС.'Іиб :ИоltІУ також не малу користь. Шд
несенє ткацтва, годівл' худоби, Apu6y, ВІО
лочарство, пасі':lНИЦТВО, гончарство і т. и. 
підпирані правительствоltl, поставилиб та
кож Русинів на ноги. Та се все можливе 
булоб лише тоді. ЯК би правительство не 
тільки підпомагало !)усинів, але і про
боркало якось 'іх найбільших визискува
чів, Жидів, про що так докладно ГОВОРllТЬ 
у своУй: працї Еіан. Та чи CXO':le ВОНО 
зробити се ори теперішних обставинах 
в УгорщинУ, де Жиди запанували на цУ
лій лЇніУ - се анов питанє, на яке тепер 
трудно дати відповідь. 

БОl'ато рі':lИЙ, піднесених у працї 
Еіана дУвть ся також у нас, особлвво 
в l'opax, DІіж ТИМИ нашими Русинами, що 
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сусїдують із угорськими. Ми друкувмо 
проте отсю книже'lКУ не тільки ДЛJJТОГО, 
щобu ааанаЙОDJИТИ нашу суспільність іа 
теперішним економічним положенвDJ угор
ськпх Русинів, але й ТОМУ, щоби авернути 
ЇУ увагу на подібні відносини в вас; 'іх 
ДОКОН'Іе треба викорінити, коли не хочемо, 
щоби в иайблиашім часі і наші Гуцули, 
nопки та Леl\JКИ попали в таке положенв, 
як ~'I'opCЬKi Русини. 

В. Г. 



Кілька слів про автора сеї книжечки. 

Автор отсе'і книжечки, Едмунд Еіан, 
помер у шпитали в Унгварі ДНЯ 20 ве
ресня СЬОІ'О POI~Y, Хоч він саПІ не був 
Русин і не првзнавав ся до русько'і на
родности, то ЙОl'О імя ЗВlJзане дуже т'існо 
з Угорською Русею. СУмя покіilнвка по
ходила з ІРЛЯ\JДИЇ, а його дІд llРИЙШОВ 
на початку J~ віку на Угорщину і посе
лив ся там. Иого батько Едвард, що мав 
крім E;tMYHAa ще й ДРУГОІ'О сина, Аль
Фреда, купив собі маєток у БОРОШТЯНl~ові, 
який перейшов опісля в спадщин'і на си
нів. Едмунд родив ся 1841 р. в Чакторнї, 
учив ся з разу дома, а іімнаЗВ8ЛЬНУ l\]а
туру зложив у СомбаТl'сльській іімнази'і. 
Від 1869-1871 був практикантом госпо
дарства в одні!}] саксонськім мавтку. В 
1872-1874 учив ся господарства уВіднУ 
і Галлі. В 1875 р. був практикантом 1'0-
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сподарства в Чехах, а опісля адмів'істра
тором великого маєтку в lIрусах. Від 1881 
р. заряджував сво'ім власним маєтком у 

Бороштянкові (ком. Ваш). В 18~3 імено
вано його інспектором молочного госпо
дарства в Угорщинї. Від 1890-1897 за
ряджував M&eTKOl\1 своєї жінки в Прусах. 
В 1897 р. вернув знов на Угорщину, а 
коли з почину угорського правительства 

розпочались заходи над поправою еконо

l\JЇЧНОl'О стану угорських Русвнів, ltJЇH'i
стерство іменувало (101'0 деЛ6tатом для 
псрсведеня ссі акциї, і на TiltI становищу 
робив він безупинно до смерти. Акция 
правительства розтю'ала ся 8 разу тільки 
на Берегський комітат, пізнїйше розши
рилась на Марамороський і Унtськии, а 
поволи мала перейти й на иньші комітати, 
заселені Русинами, в першій мірі на 3eltl
плин. ?':ва роки TOl\JY назад виступив EfaH 
із обширним меl\lоріялом до правительетва, 
де вказав на причину бідноти Русинів і на 
способи зарадженя злу. В меморіялї ви
ступив він I'О-'10В80 проти Жидів, яких між 
Русинами дуже БОl'ато і які й зруйноваЛIJ 
їх сво'іми найріжноріднїtіШИl\IИ штучками 
та обманами. ее наробило Еіановв богато 
ворогів, особливо між Жидаl\JВ, панаltlИ 
Уl'ОРЩИНИ - було причиною інтерпеляциї 



- 10 --

11 сонмі і предмеТОl\1 дисциплїнаркu проти 
Еіана. Його оправдано, а приданuй йому 
на ПОl\Jіч під наПОРОl\;: деяких людців жп
діВСbl~ИЙ сторонник прокуратор Фрідріх 
Паріс мусів уступити. НеПОРОЗУl\lіня між 
Еіаном і його ВОРОI'амп не покінчились 
одначе і здавть ся були прuчиною його 
смерти, яка до тепер не вияснена. Одні 
кажуть, ЩО він застрілив ся вмисно, другі 
ЩО припадково, иньші що він згинув В на
слідок американського повдинка. Та як 
би там не було УІ'орські Русини стратили 
в НЬО:tlУ щирого СПОЙОI'О заступника, а 
яким тішив ся він серед них поважанвDJ, 
видно хоч би з ТОІ'О, щО богато іх взало 
участь у його похоронах, що епископ Фір
цак зложив удові кондолвнциііне письмо 
Їl\lенем Русинів та що зараз же по похо 
ронах ВИРИНУ.'Jа l\Jіж РусинаDIИ гадка, що
би п()кійltикови постаВIlТП паDІЯТНlJК, на 
що н збирають ся СК.'1адки. ВзаІ'а.'J~ треба 
еказаru, що ЦЇ.'1uЙ теперішниіі просьвіТIІUЙ 
і еКОIІОDJіЧllиiJ рух між УГОРСЬКИI\JИ Руси
вами, якин ПрОііВИВ ся І! останніх трьох 
роках, усі чита.'JЬн'і і крамницї, про які 
не чувано та!'l ДО Еіана, се його безпо
середна або пuсередна заслуга. І коло на 
ЙОГО l\Jісце міністерство не найде тепер 
ЧOJIовіка, ЩО хотів би так само щиро і не-
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всипно вести дальше розпочату акцию, то 

страта угорських Русинів буде дуже ве
лика і невіджалувана н'іколи. 

Для поясненя значіня меморіялу Еіа
ІІа наведеl}Ю тут беасторонний голос нї
мецької tазети "Vaterland", яка (число 54, 
із 25 ЛЮТОІ'О 1900 р.) У статУ названій 
"Жидівська I}Jафія t) в північній У горщи
нї" написала в часі, коли на Еіана на
ШІЛИ ЖИДИ за його I}lеl}юріял, таке: У гор
ський мін'істер рільництва, дараній, не 
відкли\Сав I}lінїстеРЯЛЬНОl'О свого КОDlісаря 
Еіаllа за те, що він у Мункачі держав 
6удьто "антисемітський" відчот про по
требу опіки над руськом селянством 11 
угорських Карпатах, хоч жидівсько- угор
ська преса кинулась із цілим заваятєм на 
сего комісаря і ІІа camol'O-Ж мінїсгра 
(жидівськоl'О 1І0ходженя) Даранїй не Оlіг 
відкликаТЕІ свого урядника і лошити ЙОГО 
без оправданя, наколи не хотїв зас'ісги на 
даві обжалованих і виявити себе opyдв~1 
у руках d(идівсько'і Dlафії. СправоздаН6 
Clро еконоltlїчне положеН6 руських селян 
північної Угорщини ІІередав Еіан свому 
I\liHЇCTPOBll недавно. Сс урядова ст)' ДНЯ 
відносин таltlОШIНlХ се.іІБН до Жидів, що 

]) Мафіп = тайне товариство дли доковувави 
роабоїв. 
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наплили ДО УГОРЩИНИ 3 Галичини головно 
Ш.'JЯХОМ І що веде на Мункач. Один із Фа
ХОІ:ІИХ лїтера'rів і ПО.'lїтиків угорських (не 
реакціонер) так вислuвив ся про се спра
возданв Еіана: "Кажу з чистою совістю, 
що в житю не мав я в ру[шх Л6КТУРИ, 

щО зворушила би Вlене більше JШ, спра
воздаН6 Еіана, хоч справоздавець держав 
ЙО1"О зовСЇD[ обвктивно і холодно. Він ви
числив імена і подав факти. Він не па
кладав на сей образ нїяких красок. Він 
оповідав лише, а факти самі за себе 1'0-

вuрили і обжаловували виноватих. Хто про
читав се справоздаН6, сей плакав і ЙОl)IУ 
мусїла кров ударити до голови. Він мусїв 
загоріти злістю 11. 

" V aterland" каже дальше: На се 
СlІравоздаН6 Etaua, предлuжене мінїстрови 
рільництва і иньшим реСОРТОВИD] членаD] 
угорського кабінету, кинула ся північно
YI'GpCbKa жидівська мафія з цїлою люті
стю. Мафія протестує проти ратункової 
акци'і правительства. Щож зробить угор
ське правительство? Чи воно стерпить, 
щоби захожі росийські і l'алицькі Жиди 
31:10ДИЛИ дальше руських селян на жебри? 
Чи проєкт Еіана уадоровить оріанїам русь
кого селянина? ~ІаБУI'Ь розуМН'ійше пово
дить ся німецьке правительство, що просто 
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з60ронюв таку іввазию '1ужинц'ів ва нї
мецьку землю. 3 'lУЖИНЦЯDІИ треба і в У
гuрщині зробитп короткий процес. Про'! 
із сими елвментами, що нищать Уl'ОРСЬКИХ 
селян! ее розкладовий елвмент, ворожий 
християнській суспільности. В. г. 



Головне жерело теперішно'l недолї 
руського селянства в північній Угорщинї 
лежить у невідповіднім переведеню урба
рияльних відносин. Власти, що перевuдили 
ті справи, держали ся букви закона, а нс 
узглядннли в нїчім господарських потреб 
селянина. Вони не питалп ся з ЧОl'О сей 
селянин, привязаний виключно до землї, 
буде ЖИ'l'И? Се.'JянаDl забрано сїножатї, 
пасовища і навіть по части ті іРУНТН, які 
воии уживали перед тим як спідьну 
власність. 

Більша Фіде'lкомісова власність від
дала і віддає свиї земельні просторо пu
найбільше в на6М lJООДИНОКИХ піДllРИЄМ
цям або навМЦЯDJ, а ті віднаИl)lають селя
нам потрібні '1'1'1 до прожитку і годовлї 
товару земл'l, пасовuска і с'lножатї за по
двійну або потрійну ц'іпу. 

А.пе ве .1Jпше більша посУлість про
l'рішаlІа ся тяжко супроти селянства. 
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І сама держава чи правительство прови
нили ся тим, ЩО ЗОВСІМ не подбали про 
підстави істнованя се.'ІЯН у тих околицях. 
Держава не подбала власне про те, щоби 
між Dопуляцивю і земельним посУданвnJ 
удержати рівновагу. Селянин животУв від 
біди, доки мав 6 -1 О моріїв землУ. ІІо 
розд робле ню тих моріїв між 4-5 дУтий, 
зіuшов на жебрака. 

Не диво проте, що ціле угорське Шд
карпатв заселене тепер хліборобним про
лвтаріятом, в якого нема відповідних про 
сторі в вемлї, щоби з неї можна вижити. 
Міг бп сей обіднілий селянин найти ще 
відповідно до клУмати'lВИХ обставин сих 
сторін свій прожпток У годовлі товару, 
але до сего недостав йому нУ С)'ножатии, 
нУ полонин. Авинаймити се все може він 
виключно через посередника, який забирав 
весь зиск для себе. 

Фабричного ПРОl\IИСЛ'у в сих сторо
нах нема нїякого. Нема й ніяких копа
Тоень. Домашний промисл, що обмежав ся 
на вовняні вироби для влаСНОl'О ужитку, 
щез зовсім, бо нУде овець {'одувати. Селя
нвн купув вже крамнвчну од їж для себе. 
Міг би хто думати, що в сих сторонах, 
забитих дошками від сьвіта, бодай про
житок дешевий. Куди І Як-раз навпаки! 
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До пuловини зими з'Їв кождий l'осподар 
свої хл1боробні засоби, а до жнив жив 
дорого купленою стравою. 3а все платить 
він 8-10% дорожше від міськоі ціни. 

На нужду селян складають ся ще 
й иньші обставини. Як в абсолютній УІ'Ор
щинї (за часів Метернїха і Баха)'" н'іхто 
не дбав про економічні відносини в сих 
окраїнах, так і тепер, у конституцийній 
ері, наша адмін'істрация обl\lеЖУ6 ся на 
удержане якого- такого державного ладу 

в комітатах, а економічне 1І0ложеН6 жи
телів їй байдуже. В.пасть у комітатах кон
концентрує ся на повітових нотарях. А 
які з сего вислїди? Жuнатий греко-като
лицький сьвященник, з річною платою 200 
злр., батько Д'ітий, мусить у значній части 
жити з селянина. Епископ не заїздить 
в сі глухі сторони. Він і не контролює 
високости церковних треб. Учитель хоче 
вигідно жити, а інспектор за1здить до його 
школи раз на 3-8 л'іт. Нотарь громад
ський писар,6ачить свого"штульріхтера "**) 
раз на чверть року і не дивниця, що він 
навикне в сел'і розпоряджати ся по своїй 

*) Бувші австриі!сьиі IrIЇIІЇСТРИ. 
*) Судія. 
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1І1l0добі і самоволі. Богато нотарів дерс 
з народу, що може, і тиранУзує селян. 
В ииьших сторовах Угорщини 6 бодай 
якась посередва земельва посУлість, що 
може стати взірцем для дрібних. селян
ських господарів. Тут такої аосередвої 
власности нема. Тут не дбав нУхто про 
контролю адмінїстрациї, про школу, до
рогу і взагал'( про публичні справи. Се
лянський пролвтаріят віддавий божій 
ласці і опіці. 

СУ обставини витворили прояву, ЩО 
R переважно хл'(боробніil УгорщинУ уми
рав хл1боробвий нарід. Руський селянин 
не бачить цілий рік нУ мяса, ні яйця, 
хиба випв кілька капель DІолока, а в не
лико-сьвяточний день, з'їсть кусень жит
ного або пшенпчного хлїба. Зрештою його 
поживою в вівсянний ощіпок і - коли 
не бракне - 6ульба. Не дивниця, що КОJ.lи 
В иньших гірських сторонах ба'1ИМО людий 
ромих, кріпких та здорових, у руськім 
Підкарпатю подиБJ.lемо хиба недокровві 
марні, ПОЖОВКJ.lі мари, безсильні, хиткі, 
нездаJ.lі до військовоУ мужбп, карлико
ваті, золотушні (СКРОФУJ.lїчні), віддані з роз
пуки піянству, 3НИДУJ.lі, лїниві та темні. 

Розпука бере ДИВИТІІ ся на сей уми
раючий нарід. Нинї можна бп навіть пред-
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сказати день, в якім остатнїй Русин утече 
з краю. Доси не найшло сл одначе бодай 
двох-трех люднй, що заНЯ.'lись-би попра
вою .Цолї сих ПРОЛ6тарів. Не заняли ся, 
бо й не могли заНЯТIІ ся, наколи зважимо, 
що сей бідний та темний нарід ІІа скрізь 
лише хл"іборобНIIЙ, дістав ся в руки най
сильвУйшого і наЙПРОВОРllїйтого торговель
НОI'О елементу в Европі - Жидів. 

Початок і!)!!)!іірацоУ сего еЛ6lt!енту, що 
удержувть СЯ виключно з торговлї і з "іе
шефту" паде в давну давнину. Але не
безпечна його пропорция до тубильцїв ви· 
творила СЯ доперва в 70-их роках, на що 
зложились - по моїй думЦУ - дві обста· 
вини: угнет росийським правительство!)! 
своіх IшьшовірцУв (розумій: Жидів) і той 
Факт, що чужинцІ там поселяють ся, де 
1І0дибують ДЛЯ себе пригідниtt фунт. Бо
l'атші Жиди вийшли з РосиУ за ltlOpe до 
Америки і на европейський захід. Біднїй
ті вступили до Галичини, а відти зайшли 
на Уl'ОРЩИНУ, а власне на руську тери
торию, де жив економічно підорваний, отже 
й слабий нарід, який можна було всесто
ронно ВИ8искати. Як паразити'і<) кидають СЯ 
на слабші орtанУзми,так і Жидu-лихварі ки-

*) Паразити - істоти, ЩО живуть на чужих 
oplaв"iB)[II.X. 
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НУJJИСЬ на ц'іле руське ПідкарпаТ6 грубою ма
сою,бо там добачили для себе добре ПОJJе для 
визиску. 3 ТОl'О часу почала ся завзята 
борба між руським, темним, простодуш
ним сеJJЯНИИОМ та сьвітовим, хитрим "тор
l'овеJJЬНИКОі\I" , 

В деяких околицях посУли вже ті 
"торговельники" (Еіан називав Ух із при
чини великої власти Жидів в УгорщинУ 
лише СИDІ іменем, а не Жидами) над 
50% хлопських земель. Нема нї одної, 
осел'і, х оч би вона складала ся з 8 хат, 
де би не жив уже хоч один із сих ек
земплярів, "посередників" до всего. В цен
трах більшого руху являють ся вони в зна
чнJйшім числі. Приміром У Волівци 
маємо на 1115 християн 212 нехристів 
(20%); у Сваляві на 1836 християн -
373 (25%); в Верецьких на 1836 христи
ян - 639 (42%): в Мункачи на 11.000 
жителУв - 6.000 Жидів (60%); в ц'ілім 
Свалявськім повітУ з 56 громадами поди
бувмо 3.833 нехристів, отже 16% всего 
населеня. 

Вони винаймають майже вс'і поло
НИflИ і с'іножати більшо'і пос'ілости і від
наймають Ух опісля селянам. Вони держать 
у своУх руках всУ коршми, де розпивають 

сеЛЯ8 і сим підривають Ух Dl0ральну і ма-
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rерияльну екзистенцию. Здеморал'ізованиil 
і обідн'ілuit селянин став опісдя для них 
певною жертвою. АсУ комунУкацийні під
води, особливо підводи до вивозу панського 
лУсового материялу, чи збіжа, лежать 
виключно в Ух руках. Вони посереднпчать 
при всякого рода торговл'і, вони торгують 
поживою, одежею, рільничими знарядами, 
будівлянпм l\Jатериялом, ломами камін
ними, Ш~'тром, взагалУ - всУм. 

Маючи всякий "l'ешеФт" у своїх ру
І(ах, вони орудують ц'ілим житвм селя· 

нина, BC'il\J річним його зарібком, всею 
його будучиною. 

Оелянин став тут. невіль~иком сих 
"торговельників" у DОВШМ аначlНЮ слова. 

Найнисша стопа процентова, яв:у я за
став у сих сторонах, виносила 3 ар. від 
10 ар., отже 30%. Може бути, що деінде 
процент від позичок меньший, але мен'і 
про се не звісно. Але скоро лише довжник 
трохи обіднїв, то тутешний лихвар сейчас 
підтягав процентову струну на 1 ар. тиж
нево від 10 ар. Місцями процент сей росте 
до 2 ар. тижнево. В Берегській верховинї 
на галицькій граници коло Ляторки і в су
сУдних громадах, ТОРl'УЮТЬ J1ЮДИ галиць
кими беарогаl)lИ і женуть Ух на торги до 
Муика'J8. Там платять селяни аа 10 ар., 
ПО8ИЧКИ тижнево правильно 2 ар. 
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3 почину наджупана*) берегськоl'О ко
мітату прийшло селянам наше правитель
ство а деякою l'рошевою ПОltl0ЧUЮ. Там 
давано селянам аавдатки на нові пільні 
збори. За метричний сот нар давано напе
ред 4'50 ар. і селянин міl' збувати сво'і 
плоди по людській цїн'і. Там лихварі були 
зневолені трохи попустити довжникаnl-се
.'Jянаnl. В найновійших часах роапорядив 
також nlіНїстер справедливости нагінку 
за лихварями. Зразу був успіх. Лихварі 
наполохали ся. Аде тепер уміють вони 
вже видобуваТDСЬ із сеї матн'і, і то теро
PU3MOI\I. Довжник саПІ не зробить на них 
доиосу до суду, 60 тод'і втратив би вся
КИІІ кредит на будуче. А наколи ЯКОІ'О лп
хваря заденунциюе який сьвященник або 
урядник, то лихварі сейчас або спалять 
001'0, або просто убють. 

По моїй гадцї ваяло ся правчтель
ство незручно до викорівеня лихви. Треба 
було в кождій QКОЛИЦИ впнаити I'ОЛОВНUГО 
лихваря і покарати з усякою стро[·істю. 
Тимчасом ударено на всїх відразу і че
рез те ослаблено справу. Доноси зроблено 
явно (не тайно), а лихварі звернулись 0-
пї('ля проти доношиків і стерориаували Їх. 

*) Надzупан - ПОЛЇТИЧRИЙ начальник округа, 
пк у нас е.тароста. 
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Зрештою годУ сьвященникам, що жиють 
окружеві Жидами, доносити про все вла
стям, бо на ті!)1 тратить опісля повага сих 
сьвященвиків. 

На скідько винУ можиа судити, то 
лихва процвитав тут дальше, лише в инь

ших видах і тайно. Селянин не ПРИJНасть 
ся перед судом, які проценти він платяв 
лихвареви, бо тодї не позичено би ЙОl'JУ 
нУ одного краіщаря. .як прийде до JJЇЦИ
rациУ селянського ірунту, тnдї вже за 
пізно слУдити за лихварем. Зрештою най
більше Щ)СЩRптав тут лихва худобою. Яка:ж 
n Форма? Ось приклади: 

Жид купув пару бичків за 70 зр., 
і BiA;t&Q Їх до "ріввого подУлу" селянинови 
в Цїнї 100 Вр. По роц'і продав Жид ті 
волп ва спілку 3 селянином н"{би то за 
140 зр., хоч тихцем пр<,дав їх купцеви за 
160 ар., Жид ВЇДТЯІ'ав собі тепер 100 ар. 
(фалшиву ЦУну купна), а останнїми 40 зр. 
дїлить ся а селянивом, що годував ти]( 

пару волів цїлий рік СВОБЮ пашею ва 
своїй оборі. Притім відтягає вів селяни
нови припадковий ДОВІ' із відсотка!)1И так, 
що спільник селянин одержує звичайно 
чисте зеро. А що ааробив Жuд? Віи за
робив: 30 ар. при передачі бичків се
лявинови, 20 зр. як IJOЛОВИЦЮ зиску ори 
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продажі волів по однорічній l'ОДОВЛ'l, що 
наЙDІеньше 10 ар. як процент від давній
Ш()['О довгу селянина за всякі віктуали 
і других 20 3р. при продажі волів, тому 
що він ті воли продав тихцем купцеви не 
аа 140, а за 160 ар. Рааом ааробив проте 
сей "ТОРl'овеЛЬНllК" в одпім роцУ аа 70 ар. 
кщіталу - 80 зр., се аначить 1151/0' 

Iluдібно дів ся і при вставлюваню 
селянам корови. Корова коштувала Жида 
35 ар., однакож віп віддав їУ сел яви нови 
("вставив" в ЙОl'U стайню) по цУнУ 50 ар. 
В трех роках отелила ся корова три рааи. 
ІІа трех роках неде Жид чотири штуки 
на ТОРІ' і продав їх опять по висmій 
цінУ тихцем. Заробок jI{ида ще більший. 
3а 4 штуки бере він такі гроші, що нло· 
жений капітал (35 ар.), uринУс йому 'Іи
стого аиску що найменьше 125 ар. Селя
"он одержув лише кілька аолотих, бо доїв 
три РQКИ корову. В непашнім роцУ мусить 
іще селянин купити у "свого" Жида і до
бродїя наші на прогодоваН6 сих 'Іотирох 
штук, або винаііnlUТИ у Жида половину 
Інакше може худобина амарнїто або зги
нути, а тодї всю втрату винагороджує 

Жидовп селянин-спільник. Розумівть ся, 
що аа "ВИІ'ОДУ" (аа вставл;енв корови) вl.!-
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вить селянин СВОl'О добродїя по вс'іх тор
гах і робить на його ірунтах за дармо. 

3 таким селянином-невольником по
водить ся угорський "ТОРl'овельник" де
спотично, по тиранськи. Він клаНЯ6ТЬ ся 
лише перед "горою", _. "долину" давить 
немилосерно. Руський селянин дуже боУть 
ся "CBoro· Жида і не важить ся навіть 
аоЙкнути. А "свій" Жид дере .СВОI'О" се
лянина до само'і шкіри. Так, приміром 
платять у ДолУшних Верецьких усУ aenl
ські властителУ женцеви денно 60 - 70 кр. 
і дають ще три чарки І'орівки і пачку тю
тюну. "Свому" Жидовп виходить селянин 
до жнива за 30 кр., а в деяких сторонах, 
де Henla дворів, діставав селянин аа порі
заН6 і порубане стоса дров пачку тютюну 
вартости 3 кр. 

Наколи би хто відважив ся нару
шити ті відносини (невольництво) між 
руським селянином і клясою т. ав. "тор
l'овеЛЬНDків", то • торговельники" готові 
на все. Вони сейчас порозуміють ся а со
бою і не пеберебирають у способах. Сьвя
щенника в Вербяжи пустили вони в трех 
лїтах три рази з I1ИМОnl за те, що він ва
жив ся станути до лУцитаци'і полонини, 

що доси була в жидівських руках. Сьвя
щеННDКОВИ в Дол. Верецьких заl'роаилп за 
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л'іцитацию сїножатий підпалом, а ко.пв він 
обезпечив усе свов майно від огню, то 
"торговельники" пімстили ся на нїм сим 
способом, що в ночи повирізуваJ!И чотиром 
його коням язики. 3 Галичини прuвозять 
богато кльоців до тартаку в Волівци. Ча
стина візників ставала ве в Жида в кор· 
шмі, але в руського СeJJянина в Ляторц'і 
на попас. 3а те спалено небавом сего се
лянина. В МараlШ.tроськіl\l комітатї зало
жено nlИНУ.7Jого року в деяких селах за

даткові каси і крамниц'і на лад галиць
ких. Щож стало ся? Про се дізналн ся 
"торговельники". і сейчас вислали двох 
сво'іх людий до руського сьвящевника 
в Долїшній Бистрі (що станув на чолї се'і 
селянсько'і орtав'ізаци'і) 3 представлеВ6М, 
щоби він сейчас залишив свою роботу. 
Сьвященник засьміяв ся і заявив що крім 
него ще вньшвх 10 люднй трудить ся вад 
сим дУлом, і що проте його виступлеН6 
з орtан'ізациУ ве СПИНИЛ0 би дУла. Невдовзї 
потім підпалено обійств сего сьвященника 
на чотирох Уl"лах і він утратив весь свій 
необезпечевий маєток. Деканови з Долїш
них Верецьких поручпв мінїстер рільниц
тва списати в своїм деканатУ число ХУ
доби селянської і подати ДО відомости 
правительства простори половив і СУВО-
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жатий, які 6 в селянських руках. Декан 
їадив від смз до села в серпни 1898 р., 
і списував селянські потреби. Під конець 
жовтня явились "торговельники" у декана 
і радили йому добрим способом залишити 
сю роботу, бо DІоже найти ся хтось (?) та
кой недобрий, що міг би декана за те 
підпалитп. Декан мусїв у сл'ід за ~им зре
кти сл своєї задачі. Оьвященнпк у Оускові 
вислав перед двома ТИЖНЯІ}ІИ просьбу до 
сво'іх: властин, щоби його чим скорше пе
ренесено на НВЬШУ пзрохію, тому що він 
тут неllевнении н'і свого, нї своїх Д'ітий 
ЖИТ8. І сей сьвященник належав припад
ково до сих, що донУс дО СУ1lУ про лихва
рін у CBo'i~1 селі, а від кількох л'іт до
Сl'авляв ураз із громадою материял до бу
дови КОDІЇтатської дороги. 

Можна би навести ще богато ПРИ
кладів в лких ті "торгове.'ІЬНИКИ" станули 
в простій супереЧIIОСТИ до інтересів дер
жави і державних урядників. 

В уНіварськім комітат'і удержує дер
жава, в Тур'і-Рсметї розплодову t(iHCbKY 
стайню. Не пос'ідаючи власних сїножатий 
мусить стайня купувати сїно і овес. Але 
ДO~TaBY мають у своїх руках виключно 
"ТОРl'овельники". В найновійших часах по
дали вони собі руки і ЗDJOВИЛИСЬ доста1l-
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ляти стайнї 100 кільо вівса лише по 8 
вр. КОl\Іанда в Де6рецонУ, що орудув стаЙ· 
нею в Турі, була змушена СПР08аztЖу· 
вато овес аж із Дебрецона, щО ОІІЯТЬ по· 
ходив не від приватних достаВЦlВ, тільки 
від збожевих куицїв, але по цїоі 6.20 зр. 
ПРИ винаіімі пропінациї в Вuлівци і су
сУдних селах берегського комітату не ва
жив ся нУхто станути до лїцитациї, бо вс'і 
боялись шинкаря, що від o'JЇT винаимав сю 
проuінацию. ВuслУд був такии, що ерар, 
аби покінчити справу, l\JYCYB Воловецький 
повіт ЗЛУЧИТИ з Мункачівським. 

НаКОJ)И ся кляса "торговельників" 
важить ся так виступати проти держав

них урядів і уря:tНl:Іків, то можна собі 
IІредставити, з якою тиранською самово· 

лею виступав вона проти сІльських гро· 

l\laA, де писар чи судіа просто підлягають 
сим "торговельникам 11, або де "торговель
ники C8l\J ~ суди~ю, або належить до круж
ка селянських ввзискувачів. 

Ті "торI'овелы�ики"" сповняють свої 
ОООВЯЗКІІ супроти держаВIІ дуже слабо, 
недостаточно. Н не стрінув дос" таких, 
що були би УІ'ОРСЬКИМИ х'орuжаuами, хоч 
нuни тут сидять уже довший '.Іас.. Знаю 
численні вuпаДки, ЩО богатші "торговель
вики" валагають по два і більше років 
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3 податками в надїї, що удасть ся 'iJ)1 їх 
не заплатити. А лк зручно вони уміють 
відтлгнутись від військово'і служби! Вони 
калУчать себе, або натирають части тУла 
їдкими смаровилами, щоби при бранцУ пе
репа сти лк неспосібні до війська. У су
ванв від ві ЙСЬК(lвоі служби приходить 'iJ)1 

тим легше, ЩІ) метрики уроджt"ня ведуть 

ся дуже недбало. 3а старшого 20-лїтного 
брата ставить ся до бранки молодший 15 
лїтнии, а старший l'уляв тимчасом за гра
ницею. Близькість галицько'і границ'і в їм 
дуже на руку. Богатші "торговель
ники" наймають бранцїв і посилають їх 
під сво'ім iMeHCl}I родинним до бранки до 
Галичини. 3а ІІетра ставляв ся Павло, 
розумів ся якuйсь нїмий, кретин або гор
бaль' нездалий ДО війська. 

Підкупство урядів і судів се тут так 
буденне дУло, що рідко коли селянин 
у справі 3 Жидом прийде до свого права. 
Кождого уміють аони підкупити. Непід
купного тероризують навіть ПОГрО30ffi 
смерти. 

ІІовітовий судія в Дол'ішних Верець
ких розповідав l'Jенї перед кількома тиж
нями, що він НС важив би ся без стрільби 
вечером вийти 3& місто. В дорозУ на візку 



-- 29-

держить він заGДНО стрільбу Dlіж колї
нами. А мушу ще аамітити, що сему судиУ 
відобрано карні справи. Звісного "торго
вельника" з Волівця судить завсУгди судия 
делвtuваний в Береtсасу, а то на при
кав висших властuЙ. Свалявський стар
ший судив звісний ві свовї справедливо
сти і енеРііУ. Нарід обожав його і любить. 
Він дбав про справи тубильц'ів. Але на 
його житв важили "торговельники" вже 
два рази. В роздільських сутках зача'ілись 
на вего і були би й убили, колиб припад
ково иньші люди не задержали його силою 
в чардї Данила. 

"Торговельник" певний завс'ігди, що 
виграв справу в судї. Ось приклад: Пе
ред роками вай шов тутешний лїсвичий 
в Фіде'іКОDІісвих добрах, вірний старий 
слуга, до тиго богатший чоловік, до склепу 
в Сваляві, щuби купити кільо шроту. Не 
маючи а собою гроший, ваяв він шріт ва 
борг за 30 кр. Вернувши домів, аанеду
жав припадково і по тижни помер. У ми
раючи зробив при сьвідках вавіщанв і ека
зав виразно, що не мав н'іяких довгів 
крім 30 кр. за шріт у згаданого купця 
В ;J,есять днїв по його смерти явилась 
у вдовиц'і урядова коміСВIІ а купцем аі 
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Сваляви і зафантувала за фальшивий ДОВі' 
небіщика в сумі 200 зр. частину спаДЦИНD. 
Справа пішла перед суд, купець поставив 
своіх сьвідків, сьвідків вдовиці не допу· 
щено, а конець був такий, що суд при
судив купцеви 200 зр. з процентаD1И, а вдо
виця заплатила кошти процесу і кару за 
те, що в CBuYDI часї урядову комісuю ви
кинула за двері. Нарід трепеще на вид 
"торговельника" • 

Рабунки і обвішуваН6 зрабованих о
сіб 6 тут чимсь 8вичаііНИDI. У всУх випад
ках провірено, що злочину допустили ся 
"торговельники" . Між Русинами було 
в остатн'іх десятках лїт лише два розби· 
таки, з яких один, Володимир, сидить за 
убийство від 4 лУт у криміналУ. Число під
палячів, розбишак та злодіїв із кляси "тор
говельників" ДОХОДИI'Ь до кількох соток. 

Старший командант кошицькоУ жан
дармерві, куди належать КОDJітати Берег
ський, Унtвареький j иньші, заявив менУ 
DІИНУЛОГО тижня, що публична безпечність 
заl'рожена в сих KODJiTaTaX лише зі сто
рони сих захожих елвментів. Руський се
лянин спокійний і як би не ті "торго
вельники", то вцУлій охресности не треба 
би ні одного поетерунку жандармів. Нарід 
руський, каже, побожний і богобоязливий. 
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я се провіРИR сам своїм досьвідом. Я обо
нязую ся ЦЇ.'lИЙ рік ходити без збруї 
по всїх полонинах, лісах та де6рах, розу
I)lів ся під умовою, що не стрінусь із "тор
!'овельником 1&. СЇ зайди трівожать. лите 
ЛЮДДИ, а тероризуючи все населенв, па
нують на.д ним. Вони тут безмежні пани. 

Банк або задаткова каса не в сидУ 
тут опер~'вати. Дна чи три рази пробо
вано тут завоцитu позичкові каси, щоби 
людям подавати дешевий кредит. Але "тор
говельники 1& сейчас змовились і всїх дов
жників каси знищили матерuнльно. А як 
прийшло потім до лїцитациї довжника, 
то ве явив ся в1 один купець ва майво 
довжвика і позичкова каса втратила 
свою позичку. Гроші можва тут позичати 
лише у "торговельвика 1&, розумів ся на 
лихву. 11 Торrовельнuк" позичав гроші без 
ризи ка. Селявив попадав в першу залеж· 
ність від такого вірителя при "вставлю
uавю" худоби ва половИІ\Ю зиску. Ся ху· 
доба покривав вже І)ЮЖЛИВУ втрату віри
теля. Часом сам селянин бере таку ху
добу 3 рук "торговельника 1&, але по біль
шій части "торговельник" всякими обі
цянками наклонюв селянина до сеУ будь
то корисної спекулвциї. Коли селянив 
припадком веде ся легкодушно, то "ТОР-
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l'ОВСЛЬНПК" навідув ся до него дуже чаСТи 
і пильнув його, щоби не змарнуоав встав
лено'l штуки. Такою худобою не сьмів се
лянин 'їздити нї на торги, ну в поле. Бу
вав, що й до плуга не вільно йому впря
гати вставленого вола. По про:.tаню встав
лено'l худоби обчислюв торговельник із се
лянином, а на припадковий довг велпть 
собі зараз вписувати вексель або т. зв. 
тратку. При другім обрахунку наріс зви
чайно Довг. ТодУ "торговельник" продав 
движиме майно селянина, а як сего за 
мало, то частину ірунту інтабулюв на 
себе. Така процедура продовжав ся кілька 
лУт, віритель обмотув свого довжника що 
раз новими грошевими інтересами худо
бляними, а за трет им вставленвм худоби 
переходить звичайно ц'їле недвижиме майно 
на .торговельника". Бував й так, що тор
говельнок не перепише набуте господар
ство навіть на свов імя, а селянин пла
тить за него ще tрунтовий і домовий по
даток. 

На сУм місци завважу, що хоч як 
був бп бідний будучий "торговельник" 
зразу, зайшовши з Галичини чи РосиУ до 
Угорщини, - він жив просто з МИJJОСТИНЇ 
своУх одновірцУв - то таки не занедбув 
образованя сво'іх дУтий. В глибокій Вер-
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ховивї, де в руських селах крім сьвящев
ника та учителя нема звичайно н'і одного 

письменного чоловіка, )'держують "торго
вельники" на свій кошт покутних учите
л'ів, т. зв. "бохерів". Ті ходять від хати 
до хати, збирають жидівську молод"fж, від 
чотороЛ'ітнох почавши, і учать ї'і віР0, чи
тати писати і головно раху ва тн. Таке во
дить СЯ в околицях У нівара і в ц'ілім 
Марамороськім комітатУ. В Марамороськім 
Сигот'і відбував ся навіть два рази в рік 
"торг" на сих бохерів. 

Скоро лише лихвар набув собі тут 
і там кілька селянських господарств по
даним ПОВllсше способом, а всіх разом 
управляти він не в силУ - тод'і обезпечув 
він господарські будинки від огню. Не
вдовз'і nOTilt] підпалюв caltl ті обеапеlJені 
предмети, ховав в карман грошеве від
шкодоваНІі, а фунт віднаймав опять селя
нам. Деякі "торговельники" були вже так 
добре звісні Уl'ОрСЬКИМ асекурацийним то
варистваПІ із того ремесла, що Ух жадна 
асекурация не хот'іла приймати. Вони му
сїли проте обезпечати сво'і неД8ИЖВltlOСТИ 
в заl'рани'lНИХ асекурациііних товариствах. 

Деякі "торговельники" аабогатїли навіть 
а сего ремесла і жиють вин'і по містах із 
ц'ілим комфортом. 

Економ. ПОJlо_енQ русь. се.lНВ ва Уroрщ, 2 
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Чужинець, що вперше зайде в руське 
село, не завважоть зразу убожества та
мошнїх селянІ). Бо хоч в деяких централь
них селах (при головних шляхах) "торго
вельники" сrаиовлять вже четвертину або 
третииу населевя, а Dlісцями навіть поло
вин~т, ТО В глибокій Верховинї заЙDlають 
вони три ДО пнть хат. В селї треба роз
дивитись і розслїдити мавткові віДНОСИН0 
селян, та аж тодї покаже ся, що третина, 
половина або й більша половина селян не 
має вже ніякої земельноУ власности, бо 
вся Їх земля перейшла в руки 2-3 "тор
говельників" . Селяни жиють лише в ко
мірнім, а землю віДllаймають від "торго
вельників". Нї худоба, нї збіже, нї с'іво 
не належать до них, ХОЧ вон я коло того 

всего ходять. iltI відпускає "торговельник" 
лише малу панку на прожиток, решту 

бере собі. 

Весь господарський інвентар такого 
"торговельника" складав ся в селі з од· 
но'і великої шопи, де зложена кукурудза. 

') Еlан ПОIІІИ.llllвть сп тут. Не треба аж випи
тувати 8 се.llї про віАНОСИВИ, аби на перший ПОГJ!ЯД 
вс sавважати бідноти угроруських С6.ІІПIІ. Вона таки 
ве.llива, ЩО МУСИТh сама КОЖДОМУ впасти в очи, на

віть бев його во.llї. В. Г_ 
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3 вели'lИНU такоУ шопи можна піанатп, 
кілько селянських фунтів проковтнув уже 
сей "ТОрl'ОВельник·. Сам він цїлий рік не 
бере ся до нУякоУ пільноУ роботи. Його 
робота лежить у TiDI, що В осени розкаже 
"своїм" селянам: "Тепер звозїть "мою" 
ІСУКУРУДЗУ !" 

Хто 3 захожих поба'lИТЬ у селУ ху· 
добу, сей не мав nОНЯТJJ, що переважиа 
'1астина cet ху доби належить також до 
.. торговельників" Селянин году в її лише 
і уживав. В цУлім Свалявськім повітї в 
6.500 коров і волів. 3 того належить до 
"торговельників" 3.192 штук. В поодино
ких l'ромадах ще більша діспропорция. 
В Ганьковицї мають селяни 33 власні 
штуки, а до "ТОРl'овельників" належить 
229 штук. В Волівци мають селяни 122, 
Жидп ~~6 штув: В Гукливіl\1 - селянп 160, 
Жпди 165 штук. В Ki'lopHY - селяни 35, 
Жидп 81. В lIерехресній - селяни 21, 
Жиди 46. В Сербівцях - селянн 50, Жиди 
58. В Малих Ростоках - селяни 34, Жиди 
88. В Вербяжї -- селяни 56, Жиди НЮ. 
В 3авадцУ - селяни 46, Жиди 150. 
В Тисовій _. селяни 2(і, :Жиди 60. В Ко
тильници - селяни 16, Жиди 70. В Ви
жній Бистрі - селяни 26, Жиди 70. 
В Мискаревицї - селани 11, Жиди 16. 
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в БОРСУЧDН'і - селяни 5, Жиди 20.В Ля
торцї - селяни 61, Жиди 150. В Ilлав'і 
- селяни 20, Жиди 30. В Росос'і - се
ляни 10, Жиди 74. В Великих Ростоках -
селяни 10, Жиди 74. В Ветлинї - селя· 
ни 16, Жиди 65. 

В таких обставинах нема вже ра
тунку для селян. Земля до половини в ру
ках чужинцїв, що не в і не будуть нїколи 
Мадярами, що не в і не будуть хлїборо
бами, що ссуть лише землю, а ніколи У'і 
не справляють, що уважають сю землю 

за предмет ТОРl'ОВЛї і покинуть її, скоро 
земля опустаруватУв. Жителї сих околиць 
мусять згинути, земля мусить ОПуС'tару

ватУти, худоба що з року на рік чисельно 
зменьшав ся, пропаде. 

Нарід, що не мав нї землУ нї ху
доби, якого судьба лежить у руках ли
хваря; нарід, що зависить від гумору і са
моволї сеl'О лихваря; нарід, розпитий на
рочно і здеморал'ізований, якому вже нУ 
сьвященник, нї війт. не мож~'ть прийти 
в поміч, а якого всякий адмінУстрацийний 
урядник використув і кривдить; нарід, 
якому взагалї нїхто в сьвітї не подав по
мічної руки - сей нарід буде постепенно 
упадати матеріяльно і морально чим-раз 
ниаmе, поки не загине. 
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Наколи, Ексцелєнціо,1) думаєте 110-

могти сему пародовn, наколи хочете на

доложити те все, що держава і суспіль
ність тут за столїтя занедбали і по силам 
направити зло, яке натворено; наколи хо· 

чете в останнїй годинї та в крайній не
безпечности подати руку сим, ЩО борють 
ся зі смертю і бодай одну Ух частину 
спасти від загибелї, - то тут лише один 
вихід. Лишіть на боцУ всякі палУятивні 
дрібні способи, і беріть ся Z!a уздоровленв 
цїлого недужого орtанїзму. 

Найперше треба подбати про довго
речинцевий кредит зеl\Іельнии, щоби під
нести опять штучно обнижену вартість 
землі Крім того треба uодбати про ко
роткоречинцевиЙ осuбистий кредит. Опіс.1ІЯ 
треба "вставити" селянаl\І розплодову ху
добу. Ся худоба остане поки-що власністю 
держави, а користь із неУ припаде селя
нам. Дальше треба під проводом місцевих 
сьвященників з'орtанїзуватu господарські 
селянські спілки. Над CBl\JU спілками треба 
розвести контролю, висилати туди ман

дрівних інструкторів, а поодинокі спілки 
злучити в одну цІлі сть під надаором мі
нїстеріяльного комісаря. ОрtанУзацию таку 

1) Тут треба рову_іти мінїстра рj,l[~ництва. 
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треба перевести (для проби і досьвіду) 
найперше в однім повітї. По році ltlOжна 
буде вже довести до ТОl'О, що В сУм повіТІ 
НІ в ОДНОІ'О І'осподаря не буде вставленоі 
.торговельником" штуки товару, а довги 
його через те не зростуть. ее загрів селян 
до праці і ощадности. Селянин вибв ся 
з просонн, В яке попав. Він почув себе 
вільним, визволеним із лихварського ярма 
і набере сили і охоти до труду, 

Дехто думав, що руський нарід Фі
зично так занидів, духово так нерозвитий, 
а морально так занепалий, ЩІ) вже неспо

сібний до нїякої праці і до тверезого, пра
вильного житя. Хто так думав, сей не 
знав руського народу. Руський нарід у 
фунтУ Avmi добрий, слухннний, слівний 
і приличний. Він перейме ся поступом і 
він знав дуже добре, де лихо сидить. 
Тілько-ж У него нема снаги, щоби власними 
силами видобутись із тенерішного поло
женя. Розумів ся, що нинї сей нарід не
спосібний до НІякоl роботи. Він же ж 1'0-

дув ся лише вівеЯННIІІІ ощіпком, капустою, 
а в найлїпшим випадку бульбою. Ся страва 
І!е подав йому Фізичної сили і тривкости. 
Иого орtаН1ЗМ немощний і нерозвитиЙ. У 
війську, де його добре живлять, руський 
селянин не тільки сповняе свою службу 
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на рівн'і з иньшими, але він витривальший 
від УГОРСЬКОГО подолянина, бо заправлений 
до біди. 13 Галичині, де руське населене 
в деяких околицях мавть ся л'іпше, Русин 
розвивав ся духово дуже добре, понятли
вий і спосібний до всяко'і ручно'і роботи. 
3а дві десятки лїт змінять ся обставини 
в нашім Шдкарпатю на лїпше, скоро тільки 
держава подасть його жителям скору і 
добру помі'l. 

Дехто сумвївав ся, чи зможемо ми 
сей нарід для себе виховати, коли ви
TSI'Hel\lO ЙОГО з теперішноі біди. По моїй 
І'адцї поведе ся нам зблизити сей нарід 
до нас, нако.'ІИ 1І0дамо ЙОІНУ передовсїм 
лУпші жuтєві умови. Руське питанє в на 
разі питанем жолудка. Ужив держава всїх 
своУх сил для 1I0ратованя сих людей, то 
ми зискаЄl\10 в вих трудящих хлїборобів. 

Теперішна хвиля надоботь ся до акциї 
правительства в сїм напрямі як найбільше. 
Вся публика ПРИХИЛЬНІ& акциї і вижидає 
її від Вас, Ексцелєнціо! 

СЇ карпатські верховини були ко
лись прал'ісом. Ті, що викорчували і спра
вили сю землю, ті, що тисяч лУт зрошу
ва.'1И ЇЇ своїм 1I0TOl\'I і ЖUЮЧИ тут сповняли 
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совісно свої l'орожаооькі і патріотичні обо
вязки в мирних чи вовнних часах супроти 

держави - ті хлУбороби замугують на 
державну поміч у сУА тяжкій для себе 
ХВИJJИ. Двигнути іх, лежить у державнім 
нашім інтересУ. 





ЦVнa 25 сатинів. 
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