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Переднє слбвце. 

Вратя Русини! Посл'Ьдня конвенція ,,Р. Н. 
Союза" ухвалила, що Союз'ь має що року видавати 
свов календарі», однакь той календарь мусить бути 
не великії) п не дорогій, таїсь, щобьі кожднй могь 
ЄГО КуПНТИ. B b СИЛу СЄИ у х в а л ь ї ЯВЛЯЄ СЯ ВЬ СВ'БТЬ 
отсеп календарь, хотяй вонь далеко мснчій водь 
гіонередннхь календаровь, але такожь коштує не 
мало гроша и труду. Водь Вась, братя Руснньї, за 

вжить, щобм сегорочннй накладь календаря ц/Ьл-
комь розойшовь ся. Нехай ще кожднй зь вась ку
пить бодай одень календарь для себе чи свосй ди
тини, ще колька розбихає м-Ьжь другпхь. „Союзь" 
не хоче зиску на календари, але не хоче п втрати. 
Еслп сегорочннй календарь цілковито розпродасть 
ся, то „Союзь ' буде могь видати на другій рбкь 
ліпшій календарь за тисами гроші. 

Рсд, 

Вступайте до „Руского Н. Союза" 

^ ^ a T i o i i i J l 
„Р5СКІЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ'Ь ВТ» АЗІЕГПЦВ" 
се єдина наша иравдиво-руска, народна ор
ганізація, основана р. 1894, днесь числить 4 
тисячі, членові» и складавсь зь 69 агЬеце-
вьіхь організацій або ііоважньїхь братствь. 
„Руекіп Н. Союзь" мавь за два посліднй 
роки доходу зь самого місячпого только 
$4-1.267.85 а видавь на посмертне, запомоги 
вь разгЬ каліцтва, иеспосббности до праць 
її т. п. $30.283.78. Вь касі Союза нахо
дилось подчась тамтогорочнои конвенцій 
$17.613.39. Поміркуйте собі, що то за сила 
грошей на нашу бідну Русь! А чи могли 
бьі ам. Русини тьімь похвалитись, сли-бь 
ходили самопась або витирали кути по чу
жу хь організаціяхь, якь се робить больша 
половина ам. Русиновь до днесь? ТоЖь вже 
чась познати, що вь едностп сила! Русини, 
орґанізуйте братства и вступайте до „Со

юза" и другпхь притягайте! 
Пе^~Шпи^йтТТь^тТГдЬ „СоюзаМйГ~ 



Вь едности сила! 
Се кличь нашоп орґанізаціи. Безь едности 

ан'Ь самономочь ан і оборона та розвой нашихь 
народних'ь справь не можливй. Вратя, нашь ,,Ру-
скій Народний Союзі." має ще иншй н/Ьли, але 
доси не годень бувь ихь виконати, бо ще байдуж-
ность руска не вмерла. Ну, а бути байдужннмь 
для себе самого на вольной земли, якою суть 
Спол. Держави, то значить поповняти тяжкій 
гргЬхь и злочинь на самомь собі! 

Вступайте до „P. Н. Союза". 
Кожднй Русинь и Русинка н вст, Славяне мо-

гуть стати ся членами „Союза", слп вступять до 
братства, що стоить вь ,,Союзі", або утворять 
нове братство и иоддадуть ся статутамь ,,Р. Н. 
Союза". 

Готбвки має днесь „P. Н. Союзь" $17.000.00. 

— V 



— VI — 

Записуйте fltTM до „Союза". 
„Союзь" за, меньше місячне дає больше по

смертне род'ичамь за діти, якь яке небудь това
риство асекураційне, бо ,,Р. Н. С." самопомочь. 
Вашй д-Ьти се будучность ваша, св. Русії п руско-
го „Союза"! 

„P. Н. Союзь" се наша сила! 
Хто недбае о своє и лить вьітирае пороги чу-

жихь и Русинамь ворожпхь організацій, не варті, 
зватись Русиномь! Брате ! Памятай, що сорочка 
близша до тіла якь кожухь ! 

Головньїй урядь „Руского Народного Союза": 

0. Николай Стсфапошічь, предсЬдатель, 
619 Carson St., S. S. Pittsburg, Pa. 

Семан'Ь Ядловскій, секретарь, 
P. О. Box 76, Jersey City, N. J. 

Алексій Шаршонь, касієрь, 
524 Pine St., Shamokin, Pa. 

Ихт, з а с т у п н и к и : 
M. Кравчшишгь, М'Ьсто-предсЬдатель, 

Northampton, Pa. 
11. Глова, заст. касіера, 

Excelsior, Pa. 
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Р а д н й : 
М. Турокь, Priceburg, Pa. 
Мих. Пачута, Mt. Carmel, Pa. 
Дион. Голодь, Jersey City, N. J. 
Мих. Грацонь McKeesport, Pa. 
Андрей Добошь, Lansford, Pa. 
Ивань Сабать, Yonkers. N. Y. 

И x ь з а с т у п н и к и : 
Ал. Горбаль, Мих. Югась, К. Кобань, А. Валєвскій, 

Ник. Добровскій. 

К о н т р о л ь н а к о м і с і я : 
о. Н. Подгорецкій, Box 31, Jersey City, N. J. 
K. Кирчовь, 140 Essex St., Jersey City N. J. 
Ивань Гардьій,. . . .Trauger, Pa., Westmoreland Co. 

,.P. H. Союзь" повстає зь сльдуючихь братствь або 
мьсцевьіх-ь організацій: 

iIJ<?JIi) Имя братства, місцевостей и місц. секретара Р. Н. С. 
О. и. ь. 

1. М. Р. Н. С. вь Shamokin, Pa. 
Семень Горощакь, Excelsior, Pa, 

2. Бр. св. Дішитрія вь Mt. Carmel, Pa. 
секр. Д. Коропчакь, 332 N. Oak St. 

3. М. P. Н. С. вь Olyphant, Pa. 
М. Паздрій, Box 35. 



— VIII — 

4. M. P. Н. С. вь Jersey City, N. J. 
С. Калакука, ПО Morris St. 

5. Бр. св. Ап. Петра и Павла вь Mt. Carmel, Pa. 
И. Дзятко, 515 Е. Ave. 

6. Бр. Пресв. Бовородиці вь Madison, 111. 
И. Чаклошь, Box 252. 

7. Бр. Нокр. Пресв. Богородиці вь McAdoo, Pa. 
Д. Капітула. 

8. Бр. св. А. Михайла вь Elmira Heights, N. Y. 
Алекс. Курила. 

9. Бр. Пресв. Богородиці ьь St. Clair, Pa. 
К. Врона. 

10. Бр. св. Ап. Петра и Павла вь Ansonia, Conn. 
Т. Ціркоть, Box 408, Ansonia, Conn. 

11. М. P. Н. С. вь Waterbury, Conn. 
секр. Ивань Констанкевичь, 206 Bishop St. 

12. М. P. Н. С. вь Yonkers, N. Y. 
Алекс. Трембачь, 355 Nepperhan Ave. 

13. Бр. св. Арх. Михайла вь Troy, N. Y. 
В. Ускій, Malleable Iron Co. 

14. Бр. св. Арх. Михайла вь St. Louis, Mo. 
секр. Pp. Копча, 173 St. George St. 

15. Бр. св. Михайла вь Buffalo, N. Y. 
Николай Серединьскій, 288 Austin St. 

10. Бр. Пресв. Богородиц'Ь вь Lansford, Pa. 
секр. Мих. Ререпань, Coal Dale, Pa. 

17. Бр. Пресв. Богородиці вь West Pawlet, Vt. 
секр. Илько Лазорніпакь, 

Р. О Box 388, Grenville, N. У. 
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18. Бр. Благов. Пресв. Богородиці вь Sayre, Pa. 
19. Бр. св. Василія В. вь Priceburg, Pa. 

секр. Юрко Фалать, Р. О. Box 180. 
20. Бр. св. Ап. Петра и Павла вь Jessup, Pa. 

Осипь Савка. 
21. Бр. св. Кирила и Методія вь May held, Pa. 

Стафань Пейко. 
22. М. Р. Н. С. вь Mayfleld, Pa. — А. Гела. 
23. Бр. св. Арх. Михайла вь Homestead, Pa. 

С. Лакомьій, 211 — 3rd Ave. 
24. Бр. св. Иосифа вь Shamokin, Pa. 

секр. Кальмань Заяць, 244 S. 6th St. 
25. Бр. св. Іоана Хр. вь Trauger, Pa. 

Мих. Ющакь, Box 62, United, Pa. 
26. Бр. Пеесв. Богородиці вь Bellevernon, Pa. 

Теодорь Фрицкій, Р. О. Box 538. 
27. Бр. св. Ап. Петра и Пввла вь Glen Lyon, Pa. 

А. Живпцкій. 
28. Бр. св. Иліп вь Mahanoy Plane, Pa. 

Мик. Дембицкій, Box 45. 
29. Бр. св. Спаса вь Rhone, Pa. 

Никола Ралайда. 
30. Бр. CD. Андрія вь Breslau, Pa. 

секр. Тимко Хвасть. 
31. Бр. св. Арх. Михайла вь Eleanora, Pa. 

С. Прочко, Box 133. 
32. Бр. св Ап. Петра п Павла вь Trauger, Pa. 

Іоань Гардій, Р. О. Box 7. 
33 Бр. Пресв. Богородиці вь Northampton, Pa. 

Pp. Онущакь, Box 9, Catasauqua, Pa. 
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34. M. P. Н. С. вь Rendham, Pa. 

Кирило Дідикь. 
35. Вр. Трохь Святителовь вь Whitney, Pa. 

секр. Петро Завада, Р. О. Box 34. 
36. Вр. св. Іоана Хр. в'ь Scottdale, Pa. 

Стеф. Коваль, Box 280. 
37. Вр. Сошествія св. Духа вгь Charleroi, Pa. 

Дамянь Бубняк'ь, Box 85, Pricedale, Pa. 
38. Вр. св. О. Николая вь Auburn, N. Y. 

Стеф. Мельникь, 9 Wall St. 
39. Вр. св. An. Петра и Павла вь Syracuse, N. Y. 

Андрей Варіянь, 106 Plum St. 
40. Вр. Пр. Иліи вь Scranton, Pa. 

Лешко Демко, 1025 Bergen Court. 
41. Вр. св. Михайла вь Westmoreland City, Pa. 

Стеф. Нищоть, Box 242, Manor Station, Pa. 
42. Вр. св. О. Николая вь Passaic, N. J. 

Ивань ПІафрань, 150—3d St. 
43. Вр. св. Василія Вел. вь Simpson, Pa. 

Якимь Раврань, Box 66. 
44 
45. Вр. св. Іоана Хр. вь May field, Pa. 

А. Гела. 
46. Вр. св. Аи. Петра и Павла вь Plymouth, Pa. 

Стефань Рринякь, 546 W. Main St. 
47. Вр. св. Михайла вь Cleveland, О. 

Лука Бнбель, 48 Hershell St. 
48. Вр. св. Іоана Хр. вь McKeesport, Pa. 

М. Грацонь, Box 431. 
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Вр. Рожд. Пресв. Богор. вь Powhatan, W. Va. 
Пет. Луцакь, Box 54. 

Вр. св. Іоана Хрестителя вь Desloge, Mo. 
Ив. Галайда, Box 23. 

Вр. св. Михайла вь Yatesborough, Pa. 
П. ЇЇІевчикь, Box 431, Rural Valley, Pa. 

Вр. св. Андрія вь Brooklyn, N. Y. 
С. Падла, 73 N. 9th St. 

М. P. Н. С. вь Pittsburg. Pa. 
секр. о. Стефаиовнчь, 619 Carson St., S. S. 

Вр. св. Au. Петра и Павла вь Carnegie, Pa. 
А. Астрябь, Box 922. 

Вр. Усиенія Пресв. Богор. вь Allegheny, Pa. 
Ис. Олексякь, 88 McClure Ave. 

М. P. Н. С. вь Cohoes, N. Y. 
Д. Мерена, 15 Newcomb St. 

М. P. Н. С. вь Ramey, Pa. 
П. Джмеликь, Box 2, Smoke Run, Pa. 

Вр. св. Іоана Крест. вь Sterling, Pa. 
И. Фаринякь, Box 98, Dawson, Pa. 

Вр. св. Тройці вь Bridgeport, Conn. 
Андр. Manypa, 822 Ogden St. 

Вр. св. Іоана Хрестителя вь Monessen, Pa. 
А. Горощакь, Box 534. 

M. P. H. C. вь Ford City, Pa. 
C. Валь, Box 319. 
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64. M. P. Н. С. вь Cxradatim, Pa. 
П. Винярь. 

65. М. Р. Н. С. вь Elizabet, N. J. 
Вас. Явилякь, 11 Washington ave. 

66. М. P. Н. С. вь New York, N. Y. (г. м.) 
Ив. Парилякь, 513 Е. 70th St. 

67. Вр. св. Михайла вь Butler, Pa. 
Ивань Вунґа, 209 Mulberry St. 

68. М. P. Н. С. вь Ansonia, Conn. 
М. Феленчакь. 

69. Тов. Зоря вь New York, N. Y. (д. м.) 
М. Тарновскій, 421 Е. 5th St. 

Русине! Чись забувь якь прійшовь-есь до 
Америки? Не кажи, я прійпювь, то и другій тра
фить — але вступай до товариства Р. Н. Домь Емі-
і'раційньїй! 
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Рочна вкладка внносить лишь 50 цнт. Хто 
зложить $25.00, єсть членомь-основателемь. ЦгЬль 
Р. Н. Д. Е. подати першу помочь и пораду рус-
кимь еміґрантамь, мати своихь агентовь еміґра-
ційньїхь, подавати раду и помочь в6дьгЬзджаючимь 
до краю, а що найголовнгЬйше постарати ся чимь 
скорше о Ем. Домь. 

Товариство Р. Н. Д. Е. збетало основане 1. 
сЬчня, 1900 р. на народномь вгЬчу вь Jersey City, 
N. J., а зачартероване вь маю, того-жь року. ,,Р. 
Н, Союзь" на головної! конвенцій вь Pittsburg, Pa. 
дня 13. юнія принявь покровительство ипоручивь 
членамь вспомагати се товариство певньїми роч-
ньіми жертвами. Сема гол. конв. Союза вь Jersey 
City, N. J., ухвалила 21. юнія 1902 p., що доросли 
члени повиннй бодай по 50 н,. на рокь складати 
жертвьі на Домь Ем. Тов. Р. Н. С. Е. зобрало до 
теперь звить $700.00 на ту ігЬль, и если еще тро
хи больше збересь, то буде можна діло ввести вь 
жите, проте вступайте н'ь членьї P. Н. Дому Ем. 

ВьідЬл-ь Р. Н. Д. Е.: 

о. Николай Подгорецкій, предсгЬдатель, 
88 Sussex St., Jersey City, N. J. 

Ивань Глова, заст. предсЬдателя, 
Excelsior, Pa. 

К. Кирчовь, секретарь, 
140 Essex St., Jersey City, N. J. 
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Рів. Парплякь, заст. секретаря, 
513 Е. 70th St., New York City. 

А. Горбаль, Ansonia, Conn. 

В м д і л о в й : 

Михаиль Нехай, Tonkers, N. Y. 
И. Омить, « Mahanoy City, Pa. 
Ив. Фарпнякь, . Trauger, Pa. 
H. Пейко, Pittsburg, Pa. 
K. Кобань, Olyphant, Pa. 
И. Адзима, Mt. Carmel, Pa. 
П. Ярема, New York City. 

В ь і д і л о в й за. р а м е н и ,,P. H. Co юз a": 

Лазорь Сиротякь, касіерь, 
42 Washington St., Yonkers, N. Y. 

0. A. H. Стефановичь, Pittsburg, Pa. 
1. Коваль, Shenandoah, Pa. 

З а с т у п н и к и : 

А. Янкевичь, McAdoo, Pa. 
А. Шлянта, Mayfleld, Pa. 
M. Романикь, Brooklyn, N. Y. 

Грошії посьілайте до касісра п ув'вдозгвть секретаря. 

Всі народності! мають таки товариства, а чи 
Руспнь має бути послідньїмь? 

XV 

Яки женьї — таки д-Ьти ! 

ВАЖНЕ! ПРЕ-

ВАЖНЕ ! 

ДЛЯ 

РУСКИХ'Ь 

Д'ВВЧАТВ II 

ЖЕНЬ. 

Сестричне Братство Св. Ольги вт> Jersey City, N. J. 
основане 1897 p., має 6 филій, а то: двгЬ вгь РІю-
Норку (на горі и на долі міста), вь Брукдині, 
II. Й., в'ь Вльюмфильдь, Н. Дж., вь Елизабсті, Н. 
Дж. и вь Гекенсекь, Н. Дж. ЦгЬле сестричне брат
ство числить зь концемь 1902 р. 400 членовь; го-
товки в'ь касі єсть $1150,00, а цілий маетокь ви
носить около $1400.00. Вступне вьшоспть 75 цнт., 
а місячне 25 цнт. Пріймає ся до братства дівчата 
н женьї вь в і ц і водь 8 до 35 літь. 

Вь разі слабости виплачує братство тижнево 
$2.50 а посмертне $100.00. 

Мітинги місячий водбувають ся вь слідую-
чимь порядку : 

В'Ь Д ж е р С И СіІТИ КОЖДОГО МІСЯЦЯ ПО 16 В'Ь 
неділю о год. 3. по полудни ; 

вь Бруклині, Ню Норку (доль), Елизабеті и 
Гекенсекь кождого місяця вь неділю по 1-6мь о 
год. 4. по полудни ; 
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вь Ню Норку (горі міста) кождого місяця вь 
неділю по 7-6ЛІ'Ь о год. 4. по полуднії; 

вь Бльомфилдь кождого місяця вь остатну не
ділю передь першимь о год. 7 вечеромь. 

Рочньїй мітить кождого року по Богоявленію 
(Водокщи) вь неділю о год. 3. по полуднії ВЬ 
Джерси Сити. 

Адреса до головного заряду єсть : 
Rev. Nicholas Pidhorecki, 

P. 0. Box 31, JERSEY CITY, N. J. 

До фил. братства вь Ню Норку (гора міста): 
Mr. John Parylak, 413 Е. 70th St., New York City. 

До фил. братства вьНю РІорку (на дол. міста): 
Mr. Annrew Kashensky, 220 Е. 3rd St., New York. 

До фил. братства вь Бруклині: 
Mr. Michael Ronumyk, 75 N. 9th St., Brooklyn, N. Y. 

До фил. братства вь Бльомфилдь : 
Miss Anna Kozak, 343 Belleville ave., Bloomfielcl,N.J. 

До фил. братства вь Елнзабеть: 
Mr. Demko Godz, 11 Washington ave., Elizabeth, N.J. 

До фил. братства вь Гекенсекь: 
Mr. Michael Ratko, Beech St., Hackensack, N. J. 

Ново приступаючи кандидатки обовязанй осо
бисто явити ся на дотичномь мітингу и мають бути 
представленй черезь дві сестри. Ціле сестричне 
братство належить дов. ,.Руако-Народньп'і Донь 
Еміграційний вь Америці", пренумеруе одиноку 
руску газетз^ „Свободу" и гумористичну ,,Осу", а 
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при томь належить до місцевої! рускои парохін, 
дбає ревно о v крашене церкви и не жалує жертвь 
на иншй добродійнй ціли. Вь разі смерти зарядь 
братства займає ся похорономь, такожь вь разі 
слабости уділяє помочи моральнои и матерія ль-
нои, а сестрьі водвідують хору за порядкомь; єсли 
сестра ввіходить за мужь, то вс і сестрьі виступа
ють вь параді подчась шлюбу. Проте кожда дівчи
на и жена такь вь м іст і якь и зь околиці повин
на належати до сестричного братства св. Ольги, 
бо се не только принесе єи користь, але и честь. 

Проводникомь цілого братства єсть о. Николай 
ПбдгорецкІЙ, головньїмь касієромь єсть п. Діонизій 
Голодь. 

П р о в о д и и к а м и ф и л і й с у т ь : 
Вь Ню Норку, на горі міста,. . .п. Ив. Парилякь; 
,, ,, ,, на долі міста,. .п. Анд. Кашенскій; 
,, Бруклині,. . . п. Мих. Романикь и п. Д. Кузьма; 
,, Елизабеті, . п. Демко Годзь; 
,, Гекенсекь,. . п. Михайло Ратко. 

Котра дівчина або жена єще не належить, не
хай чимь скорше вступить вь члени нашого брат
ства, бо жадна не знає, яка доля єн чекає завтра. 
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Русиньї незабувайте! 
па фоид-ь рускоп молодежн вть Америції. 

Сей фондь хоть якг. маленькій, а вже зачавь 
свою роботу. Присилайте жертви, бо молоде поко
лене то наша будучность! Чей 2 до 5 центовь вь 
рокь може й найб'Ьдн'Ьіішій дати. Жертви приси
лайте на адресу касієра: 

Rev. A. Bonchevsky, 
10 May Street, ANSONIA, CONN. 
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Памятаймо народу! 
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Рускі сі.пата 
Грудень. Вонїфатия 
Ігаатия сьвмуч. 
ІОлїншш 
Перед Рожд. Анасгазпї 
10 муч. 1! Крий 
Навоч. Рожд., Евгепїї 
Рождество Христове 
Собор Пр. Богород. 
Стефана первомуч., Тєод. 
Муч. в Ником., Донни 

Римскі сьшпа 
; Сїч. Нов. 
| Макарія 
• Ґснонефії 

рік 1903 

2 Н. по Рожд. Тнта 
І Емілії 
і Трох Королїв 
1 Валентина 
І Северина 
: ТО.їїяпа і Васшшс. 

Павла пустий. 
По Рожд. Діт. уб. у Вііфл. 
Анїзиї, Теодорн 
Меланів 
Січень. Обріз. Г. і Вас. В. 
Сильвесіра паші 
Ма.тахії прор. 
Собор 70 Аност. 

І І Н. по З К. Алойз. 
: Гоноратн .діви 
| Ілярня 

Фелїкса :І ПОЛІ 
Мавра авц 

' Маркпла паші 
і Атонія ПУСТІШ. 

10 
п 

Перед Богоявл. Навоч. В. 
Богоявленє Господ. 
Собор Йоана Хрест. 
Георгія, Емілїяиа 
Полїсвкта 
Гриі'орпя Нисейск. 
t Теодозіш прснод. 

2Н.ПОЗК.1.Ч.ІС.П. 
Форднпапда, Генр. 
Фабіяна і Сспасї. 
Аґнети 
Вінкентія 
Обруч. II. Д. Марії 
Тнмотся 

25 Н 12 По Богоявл. Татіянн 
,26 H 13 Єр.міла, Сгратошка 
27 В 14 Отців синайских 

128 С 15 Павла Тивейск., ІІоана 
' 29 Ч 16 Поклон окоп. сьв. Петра 
30 П 17 t Атонія Вел. 
31 С 18 Атаназия і Кирила 

ЗН.поЗК.Иап.П. 
Полїкарна еп. 
Йоана Золотоуст. 
Карата Вел. 
Франца СалєзиЯ 
Мартини 
Петра Ноляски 



Зачинаймо від себе 
пра-

і самі для себе 
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РУСКІ сьвята 

Січень. 32 по Сош. Макар. 
Евзсвія 
Максима, Евгенія 
Тюготея, Атаназія 
Климента 
Ксенії 

Григорія Богосл. 
М..-rn.,,. Т/„„„„.Г„ 

Рнмскі сьвята 
Лют. 4 по З К. Ігн. 
Пр. Д. МариїГромн. 
Власїя 
Вероніки 
Агафії 
Дороги 
Ромуальда 

0 Митари. Ксенофонта 
f Иоана Златоуст. 
Єфрема 
Ігнатія, Романа 
Трех Сьвятителїв 
Кира, Иоана Везсреб. 
Лютий. 'Грифона муч. 

Н. Старозап. Іоана 
Апольонїї 
Схоластики 
Дезндерія, Евфроз. 
Евля.тїї 
Катершш Річчі 
Валентин 

Стріт. Госп. О блуд, спнї 
Стіеона, Аннп 
Ізидора 
Агафії 
Букша, Юлїяна 
ІІартенїя 
Теодора (Задушна) 

Н. Мясоп. Фавстпиа 
Юлії 
Саїиша 
Константи 
Конрада 
Еветахія 
Елєоіюри 

Мясопуст. Нішифора 
ІІорфірія 
Власїя, Теодора 
Мелетія, Марішп 
Мартніїїяпа 
Авксентія 
Описнма, Евфрозппи 

Н. Запуст. Петра сі, 
Романа 
Матея ап. 
Попсл. Сер. Анаст. 
Александра 
Нестора 
Теофіля 

Учім СЯ ВИДЇТИ ясно [0І$& 
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Л ціль перед 
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Рускі сьвята 
Лютий. Сиропуст. Памф. 
Теодора 
Льва паші 
Архіпа, Теодота 
Льва еп., Аїатона 
Тимотея 
Муч. евген., Атаназія 
1 посту. Поликарпа 
Обріт. гл. Иоапа 
Тарасїя еп. 
ІІорфірія, Севастіяііа 
Проконія 
Васпліп ісп„ Нестора 
Март. Евдокії м. 
2 посту. Теодота сьвм. 
Зонона, Евтропія 
Герасима, ІОлїянїї 
Конопа 
42 Муч. в Аморпї 
Єфрема, Павла прп. 
Теофілякіа 
Хрестопоклон. t 40 Мучен. 
Кондрата 
Софронїя патр. ерус. 
Теофапа, Посаф. (Середоп.̂  
Нішифора 
Веиедикта 
Агапія 
4 посту. Савипа і Юлїяна 
Алексія чолов. Божого 
Кирила ерусал. 

собою. 

Римскі сьвята 
Март. 1 посту. Альб. 
СІІМІІ.ТЇЦІШ 
Кунеїундн 
Казпмпра 
Евзевія, Фрндриха 
Колєтн д. 
Томи з Аквіну 
2 посту. Іоана Б. 
Фрішцїшки д. 
40 Мучеників 
Константина 
Григорія Бел. 
Розпий і Фрпдр. 
Матпльдп 
3 посту. Льонґіна 
Дгобіша, Герберта 
Ґертрудп 
Едварда 
Иосифа Обруч. 
Евфемії, Кляпдиї 
Веиедикта 
4 посту. Октавіяиа 
Віктора 
Гавриіла, Александ 
Благовіщене 
Теодозия, Емануіла 
Руперта 
Сикета папи 

; 5 посту. Кирила 
Квірина 

| Бальбінп дївп 
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Мовчи язичку, бу-

Гр. 

І о 
6 

і 7 
8 
9 

10, 
i l l 
12 
13 
" 
1о 
16 
17 

і 18 

Юл. 

19 
20 
21 

.22 
23 
24 
25 

,26 
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Рускі еьвята Римові еьвята 
Март. Хрпзаита і Дарії 
Иоапа муч., Сергія 
Якова іспов., Томи 
Ваеплія 

11 Цьвітень. Гуґоиа 
,: Фраица 
' 7 болїзп. Пр. Д. М. 
' Ізпдора 

5 посту. ІГікона, Лїдії 
Захарія, Якова 
Благовіщене 
Собор арханг. Гаврпіла 
Матрошг 
Іляріоиа 
Літрева. Марка еп. 

Цьвітна. Вінкентпя 
Келестина 
Герлана 
Діош'зия 
Тайна вечеря, Мар. 
Велика Пятяиця 
Велика Субота 

Цьвітна. Іоана лїств. 
Іпатія си. 
Цьвітень. Марії Єгипет. 
Тпга препод. 
Страсні. Четвер, Теодознї і 
Велика Пятниця 
Вел. Субота, Теодула 

і Великдень 
Вел. Понеділок 
Валсріяна 
Людвшш, Анаст. 
Лямберта 
Рудольфа еп. 
Апольонїя 

Воскресенє Христ. Евтих. 
Сьвітл. Понедїлок, Георгія 
Сьвітл. Второк, Іродіопа 
Евпсихія 
їеронтля 
Аш'ппн 
Василія 

Н. І. Біла. Еммн вд. 
Аґпоти 
Анзельма 
Сотера і Кая 
Войтїха си. 
Георгія муч. 
Марка енант. 

2. Томина. Артемона 
Мартина 
Трофима 
Ірини 
Симеопа, Акадія 

Н. 2. Клпта і Мари. 
Переґріна 
Віталїса 
Петра муч. 
Катерщщ Сен. 

Греба знати, що, | [ ш і | і Л як і коли робити. 
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Рускі еьвята ' Римекі еьвита 

Цьвітень. Иоана преп. • Май. Фпллпа, Якова 
Іоапа ветх. Пафнушя Зиі'мунда кор. 
3. Мироносиць. Теодора 
Дезидсрія 
Теодора еп. 
t Георгія Велпкомуч. 
Сави 
Марка єванг. 
Василия, Іляфірії 
4. 0 розслабл. Спмеона 
Максима, Язона 
Мелитона, 9 Муч. в Киз. 
+ Якова Ап., (Переіюл.) 
Май. Єремгї прор. 
t Бориса і Глїба 
Теодозпя печорск. 
5. 0 Самар. Пелагії 
Ірини муч. 
Иова многострад. 
Яв.т. знам. ч. Хреста 
f Иоана богосл. 
І Горен, м. сьв. Николая 
Спмеона Зилота 
6. 0 Слїпім. Мокія 
Епі(|)анія еп. 
Ілїкорії муч. 
Ізпдора, Максима 
Вознесене Госп. Пахоміп 
Модеста, Теодора 
Андроника 

Н. 3. Найдене ч. Хр. 
Фльоріяпа муч. 
Пія V папи 
Иоана в Олїго 
Доміцелї 
Станіслава 
Григорія 
Н. 4. Ізпдора орача 
Мамерта 
Пашсратия 
Серватпя 
Воїшфатия 
Софії і 3 .доньок 

і Иоапа Непомука 
: Н. 5. Паехалїса 

Фелпкса 
; Петра, Келестина 

Вернгарда 
Вознесене, блеин 
Юлії дївн 
Дезидерия 
Н. 6. Іоаннп вдов. 
Урбана І паші 
Фнлипа Нері 
Иоана І. папи 
Вільгельма 
Макспміна 
Фелїкса папи 

7. Сьв. Отцїв. Теодата || Зелені еьвята 

// 

\ 
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Рускі сьвята | Римскі сьвята 
Май. Иатрпкія II Черв. Пон. Зел. Сьв. 
Талалея муч. ' Еразма 
f Константна і вленц |[ Кльотпльдн 
Васплиска !| Киірина 
Мпхаіла, Евфрозшш Ф.ті.орептпї 
Задуга. Снмоопа, Мслетія | Норборта 
Сошествіє сьв. Духа і Н. 1. Пр. Тройцї 
Пресьв. Тройцї. Карпа іі Медарда 
їерапопта ' Прима 
Нпкігш еп. '' Маргариш 
Теодознї муч. | Боже Тїло. Варнав. 
Ізаакія і) Онуфрія 
Єрмія II Антонїя з Падуи 
Черв. 1 по Сош. Вс. Сьвят. || Н. 2. Васшшя Вел. 
Ншшфора (Почах, посту) її Віта і Модеста 
Лукіяна || Франца з Ас. 
Мптрофана, Софії 
Доротся, Маркіяна 
Іляріона, Висаріона 
Теодата, Артемії 
2 по Сош. Пресьв. Евхар. 

Адольфа 
Марка і Маркелина 
Торж. Вож. сер. Іс. 
Снльворігя 
Н. 3. Альойзия 

Токлї муч. і Павлина 
Тпмотея, Антонїнп | Зенона 
Вартоломея і Йоана Хрестителя 
t Онуфрія Вел. Прн. Проенера 
АКПЛІШІІ муч. І! Йоана і Павла 
блнсея, Мотодпя і і Володя слава 
3 по Сош. Єроішма | Н. 4. Льва П. панн 
Тихона en. jj Петра і Павла 
Мануіла Згад. сьв. Павла 

У всіх важних хви-
рівно-

^ лях житя треба 
ваги духа. 
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Рускі сьвята Римскі сьвята 

Червень. Леонтня 
Юдн ап., Зоснма 
Методня 
Юлїпиа муч. 

Липень. Теобальда 
Посїщенс Пр. Д. М. 
Гелїодора, Корппла 
їїоеифа Калясант. 

ТІиГСош. Евзевія 
Агршііни муч. 
Рожд. Йоана Хрест. 
Фсвропії 
Давида 
Самсона 
Кира і Йоана Безср^ 

~Н. 5. Фільомеші 
Ісаії прор. 
Пульхериї 
(ілисавети кор. 

І Кирила on. 
і Амалїї дїви 

Пелагії муч. __ 
5 по Сош. Петра і Павла і 
Собор 12 Апостолів 
Косми і Даміяяа 
Липень, t Пон. Рнзп II. В. 
Анатолія, Мокія 
Андрея крит. 
t Кирила і Методия 
6 по Сош. Атаназія 
Томи прн. 
Прокопія муч. 
Панкратип 
f Антонїя почерск. 
Ольги княг. руск. 
Іляри^Прокла 

Н. 6. Іоана з Дуклї 
Марїарптп 
Бонавентури 
Розіслане Апост. 
Пр. Д. М. шкагшр. 
Алексія, Верти 
Спмеопа з Липи 
Н. 7. Вінкениш з П.| 
Ілнї, Чеслава 
Пракседи дївп 
Марні Магдалшш 
Аполїнарня 
Хрпстшш муч. 
Якова аиост. 

7 по Сош. Гавриіла Арх. 
Онисима 
t Володимира кн. руск. 
Атиноґона 
Марини муч. 
Якинта, Емілїяна 

Н. 8. Апии м. П. Д 
Наталїї дївп 
Інокентня папи 
Марш дївп 

і Авдона і Сенни 
' І шати я Льойолї 



Не знеохочуймо ся не шнрш знеохоти. 
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Рускі сьвята РІІМСКІ сьвята 

Липень . Макрийп Серп. Петра в ок. 
8 по Сош. f Ілиї прор. 
Спмеона юрод. 
Марії Магдалнни 
Теофпля, Трофима 
і Бориса і Глїба 
t Усиоїк; сьв. Ашш 
Єрмолая 

Н.9. ІГр.Д.М. Анг. 
Знайд, сьв. Стефана 
Домініка 
Магер, В. снйкн. 
Преображ, Господ. 
Касгана 
Іиірияка 

9 по Сош. Пантелеймона 
І Грохора 
Калиніша, Серафини 
Сили, Андронїка 
Євдокима цравед. 
Серп. Винос. Ч. Хр. Мак. 
Перенес. иощ. сьв. Стефана 

Н. 10. Романа 
Лаврентия 
Зузанни діви 
Клярп 
Гіно.шта 
Евзевія 
Успенє Богород. 

10 по Сош. Ісаакія, Дальм. 
7 Отрок, в Сфез., Евдокії 
ЕвЙИТНІЯ муч. 
Преображ. Господ. 
Дометпя, Пульхерії 
Емілїяпа 
Матій апост. 

Н. II. Роха 
Лїберата 
Слони 
Бенїґнй 
Стефана кор. 
Иоашш Фрем. 
Філїберта 

II. по Сош. Лаврентия муч. 
Евпла, Клявдиї 
Фотія і АПНКІІТІІ 
Максима 
rVllIXGil 
Успене Пр. Богород. 
Образа Господи. 

Н. 12. Филіша еп. 
Вартоломея 
Людвика кор. 
Зефірнна наші 
Йоспфа Калясант. 
Августина 
Усїкш Йоана Хр. 

12 по Сош. Мирова 
Фльора і Лавра 

Н. ІЗ. Рожи з Лїмп 
Раймунда 

Учім ся від других їх СЛІПО. 

Гр. Юл. 

1 
2 

; з 
4 
5 
(і 

'. 
9 

10 
11 
12 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
ЗО 

Руск і сьвята Р і ш с к і сьвята 

Серпень. Апдрея, Тск.ії 
Самуіла 
Тадея auQCT. 
Аґатоника 
Іринея 

Вересень. Еґідпя 
ІОста 
Ізабслї, Вороннсл. 
Розалїї 
Лаврентия 

ІЗ по Сош. Евтпха 
Тита, Вартоломея 
Адріяна, Паталії 
Савн, Пімона 
Авпхтина, Moftcen, 
t Усїкн. гл. сьв. Иоана 
Алоксандра _ _ _ 
І4Гп1Гс7Полож. пояса П. Б. 
Вересень. Симеона Стовп, і 
Маманта, Йоана 
Антима, Теоктиста 
Бавила, Моґісея 
Захарі! 
Чудо Арханг. Мнхаїла 

ТбІїїГСош. Созонта 
Г^ождество Пр. Богород. 
Йоакпма і Ашш 
Минодори, Митродори 
Теодори upon. 
Автонома 

І Коршілія СОТИ. 

Н. 14. Захари пр. 
Роґінп дївп 
Рождество П. Д. М. 
Ґоргонія 
Николая з Т. 
Якинта і Прота 
Ґвідона ^ | 
Н. 15. Товії 
Воздввж. Ч. Хр. 
Нїкодема 
Людмили дївп 
Лямберта 
Томи з Вілян 
Явуария _ ^ Н 
Н. 16. Евстахія 
Матея ап. 
Маврикія 
Теклі Дївп 
Гсрарда 
Клеофи 
Кшіріяпа 

16 по Сош. Воздвиж. Ч. Хр. 
Никити 
Евфимії, Людмили 
Софії, Віри, Надії і Любші 

Н. 17. Космп і Дам. 
Вячеслава кор. 
Михаіла Арханг. 
Сроппма 
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Піддержуймо селянь-
на мі-

ство, не забуваймо 
щаньство. 

Гр. Юл. 

4 
5 
6 7 
8 
9 

110 
і 1 1 
12 
13 
14 
і 15 
:іб 
І17 
:18 
119 
'20 
21 
122 
123 
124 
125 
:2fi 
27 
28 
29 
ЗО 
311 

Рускі сьвята 
Вересень. Евменїя 
Трофима 
ЕІвстатія, їат ія іш 

Ршіск і сьвята 
Жовтень. Релігія 
Леодеґара 
Капдида . 

17 по Сош. Кодрата 
Фоки, Поїш 
t Зачате Йоапа Хр. 
Теклї муч. 
Евфрозшіи, Пафнут. 
t Иоана Богослова 

_Ь'алнеірата 

; н. is. цР. д. Рож. 
Плнкида 
Врунона 
ІОстішн ДЇРЛІ 
Вригіїа 
Дюнизия, ВІНКСНТ. 

J&pamji Ворджа 18 по Сош. Харптопа, Вяч. 
Виріяка 
Григорія 
Жовтень, f Покров Пр. В. 
Кшгріяпа, ІОстшш 
Діоппзія 
Єротел 

Н. 19. Плшшди 
Макегогілїшіа 
Едварда кор. 
Каликста папп 
Тереоіг 
Ґадля авп 
Дюіщпп 

19 по Сош. Харптпнп 
Томи ап. 
Сергія і Вакха 
Пелагії 
t Якова ап. 
Евлампія 

_Фплшіа 

! Н. 20. Луки евавг. 
] Петра з Алькапт. 
1 Фе.тїцпяна 

Уршудї 
Кордулї 
Иоана Капіетрана 
І^афаілаАрханг. 20 по Сош. Прова і Авдр. 

Карпа муч, 
Параскеви, Назарпя 
Лукіяна, Евшмія 
Льошчша сотн. 
Апдрея 
t Луки епапг. 

і Н. 21. Іоана Каш. 
Еварпста 

| Савини муч. 
Симона і ЇОдп 
Наркіїза еп. 
Клявдия 
Вольфґанґа 
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нашої суспільності!. 

Гр. Юл. 

8 
9 

110 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 і 
25 
26 
27 
28 

19 
120 
І 21 
22 
23 
24 
25 
•26 
27 
28 
29 
ЗО 
31 

1 

І 2 9 І 
ЗО 

Рускі сьвята _L Риискі сьвята 
Ж о в т е н ь . 21. по С. Иоіла 
Артемія 
Іларіоиа Вел. 
ґлїкориї, Аверкія 
f Якова ап. бр. Гоеп. 
Арети, Атаиазия 
Маркіяна 

Падол. Н. 22. Вс. С. 
День задушний 
Губерта 
Кароля Бором. 
вписавши 
Леопарда 
їеодата 

22 по Сош. Димитрія Вм. 
Нестрра 
f Параскеви, Неонїлї 
Анастазнї 
ЗІШОІІІЯ і Зиновії 
Стахія, Наркнза 
Падолиста, f Кос.мпі Дам. 
23 по Сош. Акішдіша 
Айталя, Иоеифа 
Йоашшкія 
Галактіона муч. 
Павла еп., Клявдпї 
Єрона, Лазара 
Михаіла Архістрат. 

Н. 23. Севера 
Теодора 
Апдрея з Ав. 
Мартина еп. 
Мартина папп 
Евгешя 
Серафина 

24 по Сош. Оииепфора 
Ераета, Ороста муч. 
Міни, Віктора 
f Иосафата, Ніля 
І Иоана Золотоуст. 
t Фплнпа ап. 
Гурія і Самона 
25 по Сош. Матея еванг. 
Григорія BOB. II 

Н. 24. Леопольда 
Отмара 
Сальомеї 
Оітона 
Єлиеаветп 
Фелїкса з Вальоа 
Введене Пр. Д. 
Н. 25. Кпкилїї 
Клпмента 
Иоана від Хреста 
Катерини 
Конрада 
Валерпяна і Вірґіля 
Крпскентпя 
І Н. Адв. Сатурнїпа 
Андрея ап. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 7 

в с ч п 
18 
19 
20 
21 С 22 

н п 8 В 9 he 10 ч 

23 24 
25 26 
27 

Падол. Ллятона, Романа 
Авдія, Варлаама 
Григорія, Анатолія 
Введене Пр. Богород. [| 
Фпліг.мона, Кпкилїї 

11 II 
12 С І 29 
13 
14 
15 
16 
17 
18 І9 
20 
І 21 
22 
23 
24 
' 25 
26 
27 
28 
29 

,30 
31 

н 
п 
в 
с 
ч 
II 

_с 
н~ 
п 
в 
с-
ч 
п 
с 

26 по Сош. Григорія еп. 
Катерини Вмуч. 
Климента напп 
Алипіп препод. 
Якова, Палладія 
Стефана, Ірпнарха 
І Іарамона, Фнлумена 
27 по Сош. Андроя ап. 
Грудень. Наума Філярета 
Авакума 
Софош'я 
t Варвари, І-Іоапа Дам. 
Савн 
Николая чудотворця 

Грудень. Елїгія 
ВібІПШІ ДІВИ 
Фраіща Ксавера 

її Варвари 
і !_Савп, Криспіші 
: 2 Н. Адв. Николая 

Амврозпя 
і Непороч. Зач. ПДМ, 

Леокадиї 
ЛДМ. з Льорето 
Даиазия 

І Адекеандр'а 

28 по Сош. Амврозпя мї 
ІІаташ'я 
Непороч. Зачат. Пр. Бог. 
Міни, Єрмогена 
Даниіла стовпи. 
Спиридона 
Евгенїя, Ореета 
Праотцїв. Филимопа 
Елевтерія 
Аґґея, Теофанїї 
Дашііла прор. 
Совастіяна 

і 4. Н. Адв. їеофіля 
Томи ап. 
Зенопа 
Віктори! 

; Навоч., Адама і Еви, 
Рождество Христ. 
СтеФана 

; Н. по Рож. Іоана єв 
Дїтий уб. у Вифл. 
Томи сп. 
Давида кор. 
Спльнесіра 
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Календар церковний. 

Пасхалії. 
Руско-катодицкого обряду. 

\люч граничний т. є. буква пасхальна: (£). — В руцї літо 
т. є. буква недгльна до 1. марця А , а від 1. марця к. 

Мясниць 6 иедїль і 5 днів. — Тріодь починає ся 23 січня 
іі люг.). — Неділя шясопустна 9 (І2 лютого) — Неділя сиропустна 
6 лют. (1 марта). — Благовіщене ві второк 25 марта (7 цьвіт.). 

| - Великдень 6 (19) цьвітня. — Переполовлене 30 цьвіт. (L3 мая). 
Вознесене 15 (28) мая — Зелені Сьвята 25 мая (7 червня). — 

^етрівки 3 неділі і 6 днів. — Різдво в четвер. 

Ршю-католіщкого обряду. 

Золоте число 4. — Епакта II. — Круг сонця 8. — 
Буква недільна D. 

Середа попелова 25 лют. — Великдень 12 цьвітня. — Воз
несене 21 мая. — Зелені сьвята 31 мая. — Боже тіло 11 червня. 

|— Перша неділя адвенту 29 падолиста. — Мясниць 49 днів. — 
іздво в пятницю. 

П о с т и . 
1. В навечеріе Богоявленія 5 (18) січня. 
2. Піст великий від понеділка по неділі! сиропустній від 17 

Ціютого (2 марта) до Великодня. 
3. Піст перед св. Петром і Павлом (Петрівка) від понеділка 

Цпо недї'ли Всіх Сьвятих 2 (15) червня до св. Петра. 
4. Піст перед Успенвм пресв. Діви Мариї (Спасівка) від 

1 (14) серпня до Успеня. 
б. Піст в день Усїченя чесної Голови Івана Хрестителя 29 

серпня (11 вересня). 
6. Піст в день Воздвиженя чесного Хреста 14 (27) вересня. 
7. Піст перед Різдвом Христовим (Пилипівка) від 14 (27) 

падолиста до Різдва. 
8. Піст кождої середи і пятницї крім „загальниць". 
9. В сирний тиждень вільно їсти у всі дні лиш з набілом. 
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Загальницї (тижднї вільні від посту). 

1. Від Різдва Христового до навечеря Богоявленя. 
2. Межи неділями шитаревою а блудного сина т. в. від 

27 січня (9 лютого) до 1 (14 лютого). 
3. Від Великодня до неділі Томиної (провідної). 
4. Від Зелених Сьвят до неділі Всіх Сьвятих. 

ДнТ, в котрі св. церков забороняє відправляти весїля і за
бави з музикою. 

1. Всі середи і пятницї, кроші загальниць. 
2. Від початку посту перед Різдвом Христовим аж до Бо

гоявленя. 
3. Від понеділка сирного тиждня через великий піст, стра-

стнпй і сьвітлий тиждень аж до неділі Томиної. 
4. В пості перед св. апп. Петром і Павлом. 
5. В двотиждневім пості перед Усненем пресв. Богородиці. 
6. В день Уеїченя чесної Глави св. Івана Хрестителя. 
7. В день Воздвиженя чесного Хреста. 

Сьвяточні днї в Сполучених Державах. 
1) Кожда неділя (Sunday), новий рік (New Vear), Рождество Хри

стове (Christmas) суть загальними сьвятами, в які устає робота. Декуди 
сьвнткують ще велику іштшщю. 

2) Дня 22. лютого сьвято уродин борця за волю Джорджа Ва-
шптптона (Washingtons Birthday). 

3) Дня ЗО. мая Memorial Decoration Day, сьвято украшеня гробів 
попібших жовнірів. 

4) Дня 4. липня Fourth of July — Independence Day — сьвято 
оголошена незавпсимости Сполучених Держав. 

5) День робітників Labor Day припадав першого понеділка в ве
ресни кождого року. 

6) Thanksgiving Day, — день подяки за побіду по війні 1863 р. 
припадав в послїдиип четвер падолиста. 
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Календар історичний. 
І. Лїтопнсь всемірна. 

Від сотворена сьвіта 7411 
потопу сьвіта 4196 
різдва Христового. 1903 
введеня магомеданьскої релігії (622 р. по X])) 1281 
винайдепя стрільного пороху (1300) 603 
винайдена штуки друкарекої (1440) 463 
відкрити Америки (1492!) . . . 4 1 1 
винайдена машини парової (1705) 198 
винайдена телеграфу (1837) 66 

j винайденя фотографії (1838) 65 
винайденя машини до шити (1846) 57 
винайдена телефону (1877) 26 

„ телеграфу без дроту 2 

II. Лїтопнсь руска. 
Від заснованя рускої держави (862) 1041 

введеня славяньскої азбуки св. Кирилом (862) 1041 
t хрещеня князя Володимира Великого і Руси (988) . . . . 915 

смерти кпязя Ярослава Мудрого і поділу Руси на удільні 
князівства (1054) 849 

, першого нападу Татарів на Русь і битви над рікою Кадкою (1224) 679 
„ коронована князя Данила на короля руского (1255) . . . . 648 
я здученя Яганлом литовскої Руси з Польщею (1386) . . . . 517 
„ напечатапя першої славяньскої книжки „Часослові," (1491) . 411 
„ вибору Остача Дашкевпча на першого отамана коаацкого (1513) 390 
„ першого видрукованя цілого св. письма в місті Острозі (1581) 322 
„ початку козацкнх вовн против Польщі (1593) 310 
, ковацкої війни за Богдапа Хмельницкого против Польщі (1648) 255 
„ добровільного прилученя України до Роспї (1654) . . . . 249 
„ иовстаня гетьмана Мазепи против Росиї (1708) 195 
„ знесеня гетьманьства царицею Катериною II. ( 1 7 6 4 ) . . . . 139 
„ зруйнована Січи запороскої Катериною II. (1775) . . . . 128 
„ знесеня кріпостного підданьства в Австриї цїс. Йос. II. (1782) . 121 
„ часу, як появила ся перша книжка в народній мові (Енеїда 

Котляревского) на Україні (1798) 105 
„ часу, як появила ся перша книжка в народній мові (Русалка 

Дністрова) в Галичині (1837) 71 
„ появленя першої рускої часописи „Зоря" у Львові (1848) . . 55 
„ смерти Т. Шевченка (26 лютого [10 марта] 1861) . . . . 42 
„ внесена кріпацтва в Росиї (1861) 42 
„ наданя конституцій і отвореня сойму краввого (1861) . . . 42 
„ заснованя товариства „Просьвіта" (1868) 35 
„ ноявлепя царского указу, зборовюючого розвій рускої мови на 
„ Україні (1876) 27 
, першого руско-народного віча у Львові (1880) 23 
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Поминальний календар славних Русинів. 
(Дати після руского чнсленл). 

Січень. 1. Могила Петро, пнсате<ь і митрополит Київский 
f 1647. — 6. Вербицкнй Михайло, композитор f = 870. — 17. Смо 
трицкий Мелетнй, писатель і архіеп. Полоцкий. f 166і.—22. Бар-
віньскяй Володимир, писатель і перший редактор „Діла" t 1883. 

Лютий 2. Куліш Пантелеймон, славний писатель f 1897. ~ 
4. Шашкевич Володимир, писатель f 1885. — 13. Князь Остргж-
ский Констапіин j iljOS — 20. Ярослав Мудрий, великий князь 
Русн f 1064. — 21. Гоголь Василь, писатель 11853. 26. Тарас 
Шевченко, найславнїйший поет руский + 1861. 

Март. 18. Мазепа Іван, гетьман козацкий f 1710. 
Цьвітень. 7. Костомарів Ннкола, славно-звісний історик 

Украіни-Руси f 1885. — 10. Сагайдачний-Конашевич Петро, славний 
гетьман козацкий f 1632. — 17. Яхпмович Григорий, великий па-
трпот і митрополит Галицкий f 1868. — 23. Лаврівский Юліян, 
віце-маршалок сойму кр. і основатель руского театру -|- І8<"3. 

Май. 3. Теодосий Печерский, основатель і ігумен монастиря 
в Київі f Ю74. — 19 Володимир Мономах, вел. князь Київский, 
f 1125. - Яків Щоголів, ноет f ls98 

Червень. З Драгоманів Михайло, учений писатель, професор 
висілої школи болгарскої в СОФІЇ t 18 6. — 7. Маркіян Шашкевич, 
ноет f 1843. — 8. Зіньмвский Певний Трохим, писатель f 1891. 

Липень. 3. Скоропадекяй Іван, гетьман козацкий f 1722 J 
10. Св. Антін Печерский f 1073. — 15. Св. Володимир, князь 
Руси f Ю15. — 11. Св. Ольга, княгиня руска f 937. —27. Хмоль-
ницкий Богдан, гетьман козацкий f 1657. 

Серпень. І. Олег Сьвятославич князь руск. f 1115. — 1. Сірко 
Іван, гетьман козацкий f 1680. — 8 Квітка-Основяненко, писа
тель і 1843 — 13. Могильницкий-Любич Антін, писатель f 1873. 

Вересень. 1. Маркович Опанас, писатель і щирий патриот 
+ 1867. — 3 . Баранович Лазар, писатель f 1693. — 9. Славинецкий 
ЕпиФаній, писатель f 1^76. — 22. Снігурский Іван, єпископ, рев
ний патриот + 1847. — 18. Бодяньскпй Осип, учений і писатель 
+ 1877. — 26. Кухаренко Яків, нис,тель і патриот f 1862. — 28. 
Бортняньский Дмитро, композитор церковних хорів f 1826. 

Жовтень. 1. Ярослав Осьмомнсл, вел. князь Галицкий t 1187. 
— 1. Гулак-Артемовский Петро, писатель f І 865. —22. Устия-
нович Никола, галицко-руский писатель f 1Нк5. — 23. Кальни-
шевский Петро, послїдний гетьман козацкий \ 18і 3. — 29. Котля-
ревский Іван, писатель f 18.'?8. — Ї9. Качала СтеФан, діяльний і 
щедрий патриот f 1888. — 29. Глібів Леонид, писатель f 1893. 

Листопад. 6. Стороженко Олекса, писатель + 1874. — 9. До
рошенко Петро, гетьман козацкий f 1698. — 10. Максимович 
Михайло, учений і поет f 1«73. 

Грудень. 5. Федорів Іван, перший руский книгопечатник 
у Львові f 1583. — 12. Кониський Олександер, патріот і писатель 
f 1900. — 23 Полуботок Павло, гетьман козацкий \ 1734. — 30 
Федькович Юрій Осип, перший поет і писатель буковин. f 1887 

Уставь церковний 
на Н е д і л і и Свята р. 1903. 

Вруц-b літо д. а вбдь Марта в. 
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Новьій лучь над'Ь'Ь. 

И зновь зима подосігьла, 
Зновь мете снгЬгами; 

Скаженіє хуртовина 
Л/БСОЗГЬ и полями, 
Посумніла вся земленька 
Й небосклонь Божій, 
А Вкраяну сп/Ьпенили 
Лютій морозьі. 
Зима змела, понищила 
Життя половину. 
Вь таку пору и рокь старий 
Дяг'ь у домовину, 
Наче слабодухь, що каже :— 
Шкода капарити !. . . . 
И зновь зміна наступає, 
Бо с в і т ь мусить жити, 
Зновь новий рок'ь народив'ься. 
Новий лучь надій . , 
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Що зима таки скончить ся 
її весна надоспіе 
Згинуть тоді морозь, сніги 
її зима ледача 
А на поляхь, вгь огородахь 
Розпочне ся праця. 

Мн у іірапд жите бачимь, 
А полекшу вгь зм'Ьн'Ь, 
ЇЇДо принесуть добро людямь 
її неньці Украйні 
А нам'ь бідньїмь чидітемга>, 
Киненьїмь судьбою 
її полишеньїмь вь чужомь краю. 
На чужому полю, 
Додасть спльг и водвагн 
Поти на дорогу, 
Яка неньці буде мила 
її не противна Богу. 

Чальїй. 

Часть Литературно 
НАУКОВА. 

втЩйуга 

НАША МОВА И ПИСЬМО. 

- І. 
Вступне слбвце. 

Мова се одинь зь найдорозшихьскарббвь на-
родннхь, за помочею котроп вьісказуемо свон 
мисли, порозуміваємось зь другими и. т. д. Чоло
віка безт. мовьі — вмерлець; такь само народь. 
Письмо зновь се лпшь знаки, за помочію котрьіхь 
кладемо нашу мову на папірь. 

Рідко у котрого народу мова має таке велике 
значіне, якь у Русинбвь. Ото, бачите, руску землю 
загарбали нашй сердечнй сусідьі, народь обдерли 
майже до остатнього, такь що днесь мусить вті
кати ажь за море, але мовьі — слова живого не 
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видерли. Не видерли, бо серце вь нась руське. Зав
дяки той мові нашь пригноблений народь зачинає 
думати о соб'Ь, хоть ту нашу мову вь имперіи ро-
сійского царя вигнано п зь церкви и зо школи и 
зь паньскихь домовь.—Заборонено на той мові вь 
Росіи щобудь научати або писати, але зь 25 міліо-
новь русьскихь сердець є і не викинено. Она жив. 
Зваживши се, кожднй Руспнь повинень свою мову 
любити, шанувати, плекати, не цуратись нею и не 
калічити є і моековіцпною, пбльщнною, Словаччи
ною, мадярщиною або англійщиною. —Памятайте 
на пісоньку, яку написавь Яковь Головацкій, 
товаришь Маркіяна Шашкевича: 

Мово родна, слово родне, 
Хто вась забуває, 
Той у грудяхь не серденько, 
Але камінь має 

А що тичить ся письма, то на нашой Руси 
вежа вавилоньска. У Русинбвь позаводилось таке, 
що той — що не знає и букви поставити — знає 
дуже добре, якь писали св. Кирило п Методій; 
котрий вже знає читати друковане, а своє имя на-
драпає польскимь складомь, ого ! — вже до него 
безь кія не приступай, такій мудрий. А якь стане 
вамь викладати за етимологію або фонетику, то 
заідуть ажь на політику, а екончать на в і р і . Міжь 
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Русинами завелась нодь тьшь взглядомь така оги
да, що етимольоґець пробивь би фонетикара, одень 
другого уважає за ворога а навіть здрадника рус-
кои справи. (?сть навіть міжь Русинами гольтай-
ска шайка людей, котрй нашои мови не узнають, 
котрії нашь народь уважають прищіпкою Моска-
лівь, котрй вічно воюють проти фонетики и об
стають за етимольоґією, котрого не пишуть, котрй 
боронять кирилицю, а не знають якь писавь св. 
Кирило. — Тою шайкою суть москвофулі н ца-
реславнй. — Они допровадили до того, що мертвії 
букви мають у нихь бдльше значіня, якь живе 
слово, начебьі світь стоявь на буквахь. А зь того 
виходить велике лихо для нашого народу. Разь, 
що они баламутять простьіхь людей, нослугуючись 
брехнею, щоби чоловіка иерекабатпти на своє 
копито; — а по друге роблять роздорь и водвер-
тають увагу водь річей иекучихь и важнихь. 

Погляньте на Галичину, а переконаєтесь. Те 
лихо вже закралось и міжь Американьскйхь Руси
нбвь, якь виходить зь протоколу посліднои кон
венцій делєґатовь Р. Н. С, де приміром* надь 
тнмь, чв. „Свобода" має друковатпсь фонетикою чи 
етимологією —або чи ,,РускійН. Союзь" має зва
тись по англійски „Little Russian" чи тольки 
Russian, — страчено толькочасу, начебь водь того 
залежавь розвой ,,Союза". Надь фонетикою всякй 
людці бдльше кричали, якь надь тнмь, що касієрь 



не предложивь точного рахунку, або що хотівь 
примастити собі сироїиньскй гроші. 

Тому, що нашй люде частенько бесідують 
про тії річи а неразь п посварять ся и то дарем-
нісько тьгх/ь справь не розуміють. —А щобьі ихь 
порозуміли и не дались баламутити москвофулямь 
и цареславньїмь, то подаємо про нашу мову и 
письмо отсю роснраву, яку подаємо посля того, 
що було надруковане про се вь , Дрнстіанскбмь 
калєндари Місионаря" на 1902 рокь вь старбм-ь 
краю. 

II. 

ЯКИ Є МОВЬІ На CBtTt? 

Вже вь старомь краю ввійшовши на ярмарокь 
до міста, здибавєсь людей, що инакше бесідували 
водь тебе — Русина: и поляка и жида и німця и 
мадяра або волоха. А колись прибувь вь Америку 
и вьісівь зь корабля (шифу), то певно ажь за го
лову вхопивь ся — такои тамь той рожнои мови.— 

Заіхавь я — такь оповідавсь мені одень чо
ловіка — до самои Америки, заіхавь ажь до еми-
ґранцкого дому, а зводтамь ввійшовши на місто, 
заставь такого народу гей на воднусті. — Здвигь 
я плечами тай хочу дпвити ся на те диво, та бо де 
тамь тобі, чоловіче, дадуть дивити ся, — женуть 
якь ти попаренії одень напередь другого. —Кажу 
вамь — не ходять, а таїш літають, и чорнії люде 

ось таки геї'і той коминарь обмурзаний саджею, и 
якйсь червонавії, якь оть мідь, що зь не і гроші, и 
якіїсь жовтавії зь довгою косою, а такії вамь жов
тавії якь яра пшеничка. Страхь, що тамь всякого 
народа, а яке говорять, не розберешь чоловіче, 
хочь бьісь вмиравь; а кождьп'і по свому. — 

И дійсно прибувши до якого небудь амери-
каньского міста, що то до него заіздять кораблі, 
то кождьій зь вась чувь только рожньїхь бесідь, що 
щось подобного навіть не приснилось ніколи. 
Рожньїхь бесідь страхь бог.ато на св іт і . 

Ученії дораховують ся, що рожньїхь мовь на 
с в і т і буде зь д е - в я т ь с о т о к ь. 

Якії Є ТІЇ МОВЬІ, то ан і туть місця ан і потре
би нема внчнсляти, а зрештою на що воно кому 
зь нась и здало бн ся знати; але дещо таки не 
завадить. — 

Оть бачите вс і тії мови, якії є, можна поді
лити на т р и г р о м а д ьі. 

І. До першои громадьі можуть належати ти 
мовьі, що мають слова о д н о с к л а до в й. То зна
чить такь, що у нпхь слова не мають по два, три 
и. т. д. складьт, якь у нась а только по одному. 
Нпр. у нась слово ,,ко-ле-со" маєтриекладьі: ,,ко" 
одень, ,,ле" другій, а ,,со" третій. Слово ,,втп-хо-
ми-ри-ти" має ажь пить складовь, а слова: ,,конь, 
воль, песь" мають лишень по одному складовії. 
Оть такь у ннхь всі слова мають только по одному 
складови. Таїі то ще, що у нась я не скажу: я ви-
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дгЬв'ь конь, але коня, не скажу я давь водьі конь, 
але коневи. У нась слова водміняють ся, а у нихь 
н і . У нихь нпр. місто називає ся ,,ченґ" то міста 
и місту, и містомь буде все — ченґ. Такими мо
вами говорять вь Хинахь, вь Спямі, вь Тібеті та на 
Гімаляяхь. Онп мають своє письмо, але таке, що 
кожде слово має свою окрему букву. Може часомь 
вьі бачили на пачкахь зь китайскимь чаємь таки 
крисочки то сюда то туда — то хиньске (Чайновь) 
письмо. Але вже пишуть деякії и буквами ла-
тиньскими. 

Щобь вьі мали яке таке ноняте о тнхь бесі-
дахь, то подаємо вамь туть згь Евангелія у св. 
Иоана гл. III. ст. 16. по хпньски, такь якь гово
рять вь самби ихь столиці вь Пекіні: 

Shang-ti lien-ai shi ren, slien сіп tsiang tuh-seng 
Ts'i ts'i kih t'amen, kiao fan sin T'a till pnli cli'i niieh-
nang, pih teli iong-seng. 

Правда, н і словечка зь того не зрозуміти, а 
вс і слова односкладовії, пно, шан, тсі, ті, ту, 
и. т. д. 

II. До другоп громадьі можна зачислити мо-
вьі, що мають вже слова м н о г о с к л а д о в її, але 
не мають такои водміньї, якь наша мова. Додає 
ся до слбвь рожни приростки, додатки п вже є 
водміна. Такь якь бьі до нашого слова ,,конь" 
додавь додатки; до, при, на, за я казавь; до конь, 
при конь, на конь за и. т. д. Такими мовами гово
рять вь Гіндостані, на островахь маляйскихь вь 
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Австраліі, первіснії мешканці вь Америці та 
Африці. Не вс і мають своє власне письмо. Деякй 
уживають латинскои азбуки. 

. Той самь стихь зь св. Письма по такому, якь 
говорять Индияньї вь пбвнбчнбй Америці коло 
ріки Ніяґари є такь: 

Iken ne Yehovah egli ne s'hakonoronglikwa 
n'ongwe, nene rodeAvendegliton nene raonliaon rode-
wedon rohhawak, nene onglika kiok teyakawegh-
daghkon raonhage yaghten a-onghtonde, ok dengh-
non aontehodiyendane ne eterna adonheta. 

III. До т р е т ь о ї ! громади належать мови 
зь такими и подобньшп водмінами, якь наша. Сю 
громаду ділять ученії на дві родиньї: 1) Родина 
п н д о - є в р о п є й с к а и 2) Родина с є м і т с к а. 
До родиньї семітскои належать мови: арамейска, 
єврейска, арабска, етіопска, дальше мовнплемень: 
Саго, Сомалі, та пншихь. До родиньї нндоевро-
пейскои налеліать галузи вь Азіп: кавказка, ірань-
ска та індийска, а вь Европі найважнійшй три 
галузи: а) галузь язьїковь славяньскпхь, в) галузь 
язьїковь ґерманьскихь та г) галузь язьїковь ро-
маньскихь. 

До галузи язьтковь славяньскпхь належать слідуючії мови: 
1) Руско-украіньска (такожь руска, мало-руска). 

2) Російска (такожь звана рз^ска, великорус-ка або московска). 
3) Польска. 
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4) Ческа. 
5) Сербо-хорвацка. 
6) Болгарска, 
7) Словеньска. 
8) Словацка. 
9) Сербо-лужицка. 
До галузи язьшовь германьскихь належать 

мови: 1) анґлійска, 2) німецка, 3) шведска, 4) 
голяндека, 5) дуньска и 6) флямандска. 

До галузи же романскон належать мовьі: 1. 
пталійска, 2. хісгганьека, 3. португальска, 4. фран
цузка, 5. румуньска. 

III. 
Славяньскй мовьі. 

ВсЬх'ь славяньскихь мов'ь, вже разомь зт> 
нашою родною мовою, єсть д е в я т ь , якгь мн то 
повизтие виписали. Про кожду- славяньску мову 
з-ьособна говорити не будемо, бо се забрало бьі 
намь богато місця. Мн лишь ширше роскажемо 
про нашу мову, однакожь щобьі вьі зрозуміли те, 
якь рознять ся славяньскй мови мгЬжь собою вь 
слові п письмі, то подаємо ту зь св. Иоана стїіхь 
Ібьій зь глави третои: 

1. По р у с кн : 
Такь бо полюбивт. Воггь світь. що Сьша свого 

единородного давь, щобь кождьій віруючій вь 
Hero не погибь а мавь житє вічне. 

2. По російскл пише ся такь: 
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Ибо такь возлюбіілгь Богь мірь, что отдаль 
Сьіна своего едннороднаго, дабьі всякій вірующій 
в'ь Hero, не иогйбь, но иміль животь вічнмй. 

А читає ся такь: 
Ібо так вазлюбіл Бог мір, што атдал Сина сво-

єво єдинароднаво, даби всякій вєрзаощій в Нево 
не паґіб, но імел жізнь вєчную. 

3. По лольски: 
Albowiem tak Bog umilowal swiat, ze Вуиа 

swego jednorodzonego dal, aby kazdy, kto wen wie-
rzy, nie zginal, ale mial zywot wieczny. 

4. По ческому: 
Nebo tak Bull miloval svet, ze Syna sveho je-

dnovozeneho dal, aby kazdy, kdoz vefi v neho, ne-
zahynul, ale mel zivot vecny. 

Читає ся такь якь написане, только Z згь даш-
комь читає ся якь наше ж, а є зь дашкомь читає 
ся якь наше є. Такь само и вь словацкомь и вь 
словенскомь и хорватскомь. 

5. По словацкому: 
Nebo tak Boh miloval swet, ze Sina sweho ged-

norodeneho dal, abi kazdi, kto wen W iieho, nezahi-
niil: ale mal ziwot wecni. 

6. По сербскй: 
Jep Богу та'ко омилье свілет та je и сина сво-

jera з'единороднога дао, да ни з'едан Kojn га Bjepyje 
не погине, него да има живот в]'ечни. 

По хорватски: 
Jer Bogn tako omilje svijet da je і sina svojega 
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jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga vjeruje ne 
pogine, nego da ima zivot vjecni. 

7. По словіньски: 
Kajti tako je Bog ljnbil svet, da je sina svojega 

edinorojenega dal, da kdorkoli veruje va-nj, ne po
gine, nego da ima vecno zivljenje. 

8. По болгарски: 
Защото Богь толкозь вьзлюби світь-тгь, що то 

даде Сина своего единороднаго, за да не погине 
всякой конто вірува вь него, но да има животь 
вічень. гв читає ся якь є. 

10. По сербско-лужицки, Вендски. 
Pszetoz tak je Boli ton Sswjet lubowal, so won 

sewojeho jeniczkeho narodzeneho Ssyna dal je, so 
byclm szitzy, kiz do njelio wjerja, shubeni nebyli, 
ale wjeczne ziwenje mjeli. 

Всі мови славяньскй, хоть пишуть ся рож-
ньшн буквами и вимовляють ся рожно, то все таки 
до себе дуже подобнй и зближенії, асе свідчить, 
що колись дуже давно була только одна мова сла-
вяньска, зь котрон повстали всгЬ нинішнії мови 
славяньскй. Ба, вченії — поровнуючн мови сла
вяньскй зь другими мовами ґерманьскими то ро-
маньскпми и иніппми — доходять, що тії язики 
мають щось спольного, и кажуть, Що ще давній -
тпе и Славяне п Германці и Романці говорили 
одною мовою. Ми на першій слухь не зауважасмо 
вже того, але поедпнчй слова при доброй увазі 
таки годнії познатн. Приміромь таке наше слово; 
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м а т и , м а т і р ь, по німецки значить М u 11 є r 
по италіяньски m a d'r є, по анґлійскн m o t h e r ; 
приміромь наше слово б а т ь к о , о т е ц ь значить 
по німецки V a t e r , по италійски p a d r e , по 
грецки п а т е р , по анґлійскн f a t її є г; або наше 
слово ко т ь но старославяньски к о т ь (читай KO
TO), по латиньски c a t n s , по италійски g a t t o , 
испаньскн g a t о, по німецки k a t e r , k a t z e , по 
ф]оанцузки с h at, по анґлійскн c a t . (чит. кет) и т.д. 

Навіть поровнуючн язики европейскй зь 
азийскими, доходять, що и они мають міжь собою 
щось спольного. — Зь того виходить, що хочь 
міжь рожннми мовами така рожнота, то всі тії 
язики мають щось спольного зь собою, що колись 
дуже а дуже давно були одньїмь язикомь, що по
ходять водь одного спольного язика. 

VI. 

Наша м о в а 
Теперь придивімь ся напібіт мові. 
Ми вь звичайної! бесіді називаємо нашу мо-

БУ р у с к о ю, зиченії називають е і у к р а і н ь -
с к о - р у ск о ю або м а л о р у с к о ю. Називають 
такь тому, аби вбдрознитп нашу руску мову водгь 
московскои, яку по ученому називають такожь 
велико-рускою, та водь біло-рускоп. Називають 
же украіньскою тому, що найбольша частина на-
шихь земель називає ся Украіною. 
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Колько народу бесвдуе нашою украьвьскою 
рускою мовою ? 

Сею нашою рускою, говорячії по ученому, 
украіньско-рускою мовою бесідує до хрийдяхь 
міліопа народу. 

Небогато зв тьіх'ь девять сотокв мовв, що є на 
св іт і , може похвалити ся таїсь великнмв числомв 
бесідуючих!:.. Поровнавши же се число зв инвши-
ми, яки припадають на мовьг народов'ь европеп-
скихв, виходить, що наша украФліьско-руека мова 
є зть огляду на число бесідуючих-в нею зт> ряду се-
мою мїикв европейскшш мовами, вгвжь славяньекими 
другою. 

Образово то таїсь виглядає: 

Що до краєм яка с наша україшьеко-руека мова ї 
Не кожда мова однаково красна. Одно го

ворить, то такв, якв по груді йти, вьікручуіі язьі-
комв, затискай: зубьі, шипи, або разтворяй губу 
якв ти ворота; а иньшою, то словечко за словомв 
такв плине ти, якь та водиця по тйхоньку, здаесь 
н і уств не потребуешь разтвиратп, н і язьїкомв 
не крутишь, н і не скачешв якв гаде, тай не зму
чить н і себе, н і другого, що слухає тебе. Слу-
хаєіиь однои то ажь уха болять, только тамв си-
котіня, гаркотіня, гавканя, ковиканя: а иньпюи 
слухаєшв, й не можешь наслухати ся еі , такт, 
якось миленько западає тобі до вуха та серця, що 
немовь та иісонька соловейкова у маю, немовь 
вітрець тихій тихесенькій колише до дрімкп, такт, 
она тебе розважає, голубить. 

Наша украіньско-руска мова згь огляду на 
красу належить до найкрасишхв. Ученії язьїкО' 
СЛОВЬІ,(ЯЗЬІКОСЛОВЬІ звуть сЯ ти вченії, що займають 
ся наукою о повставаню звукбвв п словв та ихв 
ИОХОДЛІЄНЮ.) — поровнуючи нашу украіньско-
руску мову зв мовами европейскнмп, признають 
нашой мові міжв в с і мп е в р о н е й с к і ї м и мо-
вами д р у г е м і с ц є зв ряду що до мелводийнос-
тп та милозвучності! (перше занимае італіяньска), 
м і ж ь с л а в я н ь е к и м и же що до краси вза
галі м і с ц е н а й п е р ш е . 

Отже н і одна мова вв Европі. кромі італї-
яньскои, не є така милозвучна, яквнаша украінь-
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ско-руека. Н і німецка, н і польска, н і московска 
(велико руска), н і волоска, н і мадярска, н і на
віть иенаньска та французька не доровнюють 
нашой. 

И дійсно, самв чоловікв не потрібуе бути и 
язвікословомв аби вслухавши ся вгь рознй бесіди, 
заразв не запримітивв, що по нашому говорить 
ся якось такь легенько, здаесь уств не потрібуешь 
отвирати, а нпр. по московски зачни оть хочь бн 
ось те: ,,1бо так Бог вазлюбіл мір", то заразь при 
тімв „вазлюбіл" мусить губу роззявити водв уха 
до уха, такь само при ,,атдал", „паґіб", коли 
тьімчасомь по нашому скажу легенько замість 
„вазлюбіл" — подюбивь, замість „атдал" — вод-
давв, замість „паґіб" — погпбв. 

Кождий й неучений признає, що по нашому 
якось лекше и мильше та красше пльїне слово по 
слові н полюбнвь и воддавв и погибь. У нась на
віть н і одніського слова нема, що зачинало бьі ся 
водв „ваз", або водв „ат", або „иаґ", и. т. д. Вза
галі вв нашоїї мові того „а", прп котромв губу 
треба отвирати водв уха до уха дуже маленвко. 
Того „а" зо славяньскихв язвіковь найбольше ма
ють Москалі; у нпхв навіть кожде „о", що не 
має наголосу вимовляє ся якв „а". 

У насв натомість є дуже много тоненького І; 
при котромь майже не треба губи отворяти атолв-
ко уста зложити. Якв у московскбй мові иовні-
сенько того широкого „а", що такь, можна бн 
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сказати, поганить мову, такь у насв те тонке „і", 
що надає милозвучності! напюй украінвско-рус-

•г • кой мові, навіть вв такихв разахь є, де єго не 
мають иньшй славянвскй моввг. И такь всюда, 
де є вв церковномь „ і " , то ми маємо „і" або „І" 
(йі), а всі иншй Славяне мають „є" або „йе" або 
„йа." Кождий признає, що прп „і" меньше іубу 
отворяю, якв при ,,е" або „а", а заразомв, що 
красше, милійше звучить слово ввгмовлене зв „і" 
якв зв „є", або „а". Нпр. возьмімв зв того стиха 
св. Писвма, то тамв є по нерк.: в-Ьчннй, моск.: в і 
чний — пише ся — а читає ся вечннп, польок. 
wieczny, ческ. вечні, словац. вечні, сербе, вечни, 
хорв. вечні, словін. вечно, болгар, вечен, венд. ве-
чне, а лишень наше укр. руск. вічне. Або церк. 
міїсхо, рос. місто (читай: место) иолвск. miasto, п 
т. д. а у насв місто. 

Далвше у насв коли „о", або „є" стане міжв 
двома сповзвуками, то переходитв для красшои 
вимови такожв вв „і", у иньшпхь Славянв або ли
шає ся, або переходитв вв „у", „6". Нпр. наше 
бббв, якв легенько вимовляє ся, а вже иньшй Сла-
вяни такв легенько чо свому не скажуть, бо однй 
кажуть бобь, а другй ЬЬЬ, то вже труднії'іпіа ви
мова н не така мила для уха, якв наша бббв. 
Такв само наше конь, якв легко вимовляє ся а у 
инвшихв Славянв: конь, кой, якв твердо, наше 
борв а у инвшихв Славянв борв, Ьбг; волв, wol, 
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наше воль; польске lod, московске ледь (читає ся 
льодь) наше лідь и т. д. 

Чи не лекша й мильша наша вьшова? 
Наша мова є ще тимь милозвучнійша, якь 

иньшй славянскй, що у нась ніколи вь одномь 
складі не сходить ся по три сповзвуки, а є лишень 
що найбольше два, а дуже часто одень сповзвукь 
зь самозвукомь. Возьмімь нпр. таке ческе слово 
— prst (палець), або srb: якь-же то треба язьїкомь 
крутити, абьі его вимовити; возьмімь польске 
нпр. chrzaszcz, trzcina, wrzeciono: якь туть при 
вимові губою треба робити. Вь нашоїї мові того 
нема нпр. ти самії слова, якь далеко лекше вн-
мовпть ся: палець, Сербь, хрущь, тростина, ве
ретено. 

У нась для лекшои та красшои вьімовьі є ще 
такь званьїй повноголось, чого вь иньшихь слав-
яньскихь мовахь нема. Нпр. ческе breli, польске 
brzeg, у нась повньгмь голосомь каже ся — беріть, 
ческе hlas, польске gios, а наше повно — голось; 
lilava, glowa и т. д. 

И ще много знамень красоти нашои мовьі да
ло бьі ся привести, та годі всьо виписувати. Але 
вже й зь того видно, що наша мова украіньско-
руска мова є зо всіхь славяньскихь найкрасша. 

Чи наша украіньско-руска мова є богата? 
Мовьі є убогй та богатй. Убога є та, що має 

маленько словь, що не має навіть только словь, 
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аби назвати по сьому кожду річь. Оть нпр. возь
мімь мсву волоску (румуньску) то тамь на най-
звнчайнійшй р'Ьчи нема часто свого слова. На 
таку звичайну річь, якь гной, нема слова, а зро
били зь нашого гной, гуноюль, гноіти— а гуноя; 
голубь у нихь — холуб-уль; наше добнтокь у 
нихь — добиток-уль; наше позволити у нихь — 
позволи; пивниця, а у нихь — пивниць и т. д. 

Такь щось иодобного є й у Мадяровь. И у 
нихь повнісько славяньскихь словь, бо своихь не 
мають, £ таки убогй мови, що мають не больше 
якь колька тнеячокь словь. 

Наша україшьско-руска мова не потребує подь 
симь взглядомь встидати ся, бо не только що має 
на кожду річь свои.власнй слова, але належить до 
найбогатшихть мов'ь. 

Вь словари (вь книжці, де є сппсанй слова) 
покойного (>вгена Желеховского*) є списанихь 
іцось на шістьдесять сімь тнсячь словь. Не ма
ленько се, але то ще не всі слова, яки є у нась — 
то дуже маленько зь того богацтва, яке наша укра-
іньско-руска мова посідає. 

*) С тушно, що у їбмгь словари не списані ще вс і слова, бо на
шу мову зачинають доперва досліджувати. Ось учений Иваїгь 
Верхратскій, котрий кбльканайцять літ'ь розсліджував-ь говори 
(бесідьі) Угорскихгь Русиибв'ь, вндав'ь теперь у Львові 2 великй 
книжки зб словаремт, про бесіди Угорскихг Русиибв'ь. А як-ь бо-
гато тьгх'ь нових* слбв'ь и яка их-ь краса ! Як* би паши ам. мадя-
ронн вбд/ь «Ам. Рус. Вістника» и «Slovenski American' собі прочита
ли, то не мучили-бг простий нарбд'ь татарщиною та глупою словя-
чиною. (Пр. укл.) 
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Богатою є ще й тая мова, що кромі богантва 
словв має богацтво вв формахв то є богацтво вв 
способахь зміни та вбдмінві словв. Отв нпр. возв-
мгЬмв таке слово в е л и к і й — колько зв него рбж-
ньіхв змінв вв нашбй мові. Великій, велечезньш, 
величенний, невеличкій, величенькій, великій, ве-
литньхй, великбств, величв, величавий, велича-
вбств, величайко, велнчайньш, величати; величе, 
величество, величина, величий, величнбств, даль-
ше великанв, великанскій, и т. д. Вв московскбмв 
нпр. на те всво є лишв кблвка словв а вв полв-
скбмв — два: wielki і wielkosc. 

Або така форма, якв: МенгЬ п о в е с е л і ш а 
ло на с е р ц и . Не знайдешв є і вв нншбй мовв; 
н і по німепки, н і по полвски, п і по московски 
не скажемв того однвімв словомв, треба хочв два: 
nmie zrobilo sie weselej. Такв само слова стрім-
головв, навввшередкп, навздогбнв; далі нпр. пб-
темно, troche ciemno, иоперерозколювати и т. п. у 
насв одно слово, а вт> иньптахв мовахв треба й 
кблвка, щобв те само ввіразити. То такожь бо
гацтво. •• 

Або слова здрббнЬлй, такихв нвгде не знайде 
ся: Нпр. малвій, маленькій, малененвкій, малю-
ненвкій, малюсенькій, манюсенькій, маліській, 
малвсенвкій, маліненькій, маленечкій, малене-
сенвкій, маленюсенькій, мацінькій, маціцькій, 
мацюписвкій, маїпосенькій, мацгоненькій, мацю-
несенькій, мащопесесенькій, мацюненічкій, ма-
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цюпесенічкій и т. д. Далв нпр. робитоньки, спа
тоньки, заразісінько, всюдісенвко, и т. д. Того 
не знайде ся вв якби инвшбй мові, а то саме та
кожв належить до богацтва нашои мовн. 

Колько ту рбжньїхв формв! 
Отв и симь богата наша украіньско-руска 

мова. 

Та на щожь отв й написане те про красу на
шои украінвско-рускои мовн? 

На що? На те насамперідв, абьі кождьтй зв 
насв знавв, якимв великимв добромв насв Вогв 
наділивв. Бо то чоловікв говорйтв тай говоритв, 
не богато, а ліпше сказавши, нічо не розважаю
чи, якв говоритв та яка его мова. Не розважає, а 
то розважати треба, бо й мова — то таланв, якій 
Господь давв кождому поодинокому народови. Та
ланв — кажемо, якій не годить ся закопати, якв 
той чоловікв, про котрого нашв Господь Ісусв 
Христосв розказує вв притчі о таланахв. 

ЇЇ наша украіньско-руска мова, то такоясв та-
лань даньїй нашому рускому народови вбдь Бога 
— а таланв великій. Якв вв той притчі розпові
дає Ісусв Христосв, що нарв давв одному слузі 
десять таланбвв, а другому пять, а третому оденв, 
такв безв омилкй, безпечно мусимо признати що 
нашому украіньско-рускому народови давв Богв 
вв нашбй мові не оденв, не пятв а цільїхв десятв 
таланбвв; давв бблвше якв другимв народамв. 



— 22 -

Давь — а на що? Аби закопати, яісь той слу
га, котрого Ісуеь Христось називає рабомь лука-
внмь? Закопати? Водцурати ся? Висміяти? 

О, рабьі лукавй, рабьх! 
Знаєте, що каже Ісусь Христось дальше вь 

той притчі про того раба лукавого, що закопавь 
талант? 

Каже: „Возміть же водь него таланть, та дай
те тому, що має десять талантові. II викиньте 
раба нікчемного у темряву надворню: тамь буде 
плачь и скреготанє зубовь." 

Тьма кромішна рабамь, що запропастили бьі 
свою мову, є і водну рали ся, зь неп насміхали ся. 
Тьма рабамь здрадникамь, нехтувателямь, запро
данцями, водступнпкамь, переконьчикамь, рабамь 
лукавьімь! 

Отже не закопати — а доробляти ся. 
Мова наша то таланть даний нашому народо-

ви водь Бога, а даний кождому зь нась, що нале
жить до того народу по вотцевп-неньці, даний 
намь — ми кождьгй з окрема водповімо за него не 
то передь людьми, • але иередь своимь Судією, 
своимь Господомь Ісусомь Христомь, що ми — 
кождий зь окрема, зь нимь зробивь? 

Може закопавь — сказавь, що єго мова не є 
тая, якои учила єго ненечка, якою й вонь самь 
перши слова вьшовивь. . . 

Горе тобі, рабе лукавий! Водповішь иередь 
Христомь. 
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А може, може тобі, рабе лукавий, запахла 
мова яка иньша, московска, волоска, словацка, ма-
дярска, польска, и-тн, рабе лукавий, ставь своєю 
родною иомітувати, насьмівати ся надь нею, про
зивати є і хамскою, хахольскою, пастушою — ти, 
рабе негодннй, пбдльгіі, безь чола, горе тобі, сто 
разь больше горе, якь тому, що талань свой зако
павь! Вонь закопавь, а не зогидивь єго, а ти, 
огидо, внсміваючи нашу, мову, перекручуючи є і , 
робить, якь та птпця огидна, нехлюйна. Горе 
тобі рабе! 

А може, може ти навіть за грошь подкупчій 
не то що самь закопавь талань своєи мови, а ще 
другихь вь сю пронасть тягнешь. . . Тягнешь, ба
ламутить, словомь, иисьмомь? Рабе лукавий, за-
нроданче, горе тобі! 

Ти смієшь, несоромипіь ся, роззявити пи
сок* та говорити, що мова твого народу и мос-
ковского — то одно и те саме, коли ти самь TOMĴ  
не в ірить ! Рабе, запроданче, Юда жадний гроша 
продавь Христа, а ти продаєшь талань свого на
роду, єго мову. .. Юда новісіївь ся, а тебе Юдо, 
зраднику, що чекає? Свои справедливо погорджу-
ють тобою, а чужії сміють ся зь тебе! 

А може ти не за гроніь, а зо страху иередь 
якимь тамь недоукомь, безбожникомь, незнаючпмь 
любви христіяньскои чоловікомь, моисе ДЛЯ прим-
ховь, повстндавь ся своєи роднои мови, водрікь 
ся и свонхь дітей учить чужоп, ковпрзаєшь вь 
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дома тою, яку тобі накинено? Рабе лукавьій! Тьі 
знаєшь, чимь той лукавьш рабь вь нритчи внкру-
чувавь ся? Казавь, що боявь ся, и закопавь та
лант,. Тьі такій самь, рабь лукавьій, боягузи Тьх 
не маеть водваги ПОСТОЯТИ за свою мову, ТЬІ є і 
закопаешь? А де водвага, де мужество, хороб-
рость христіяньска, де кровь батьковь нашихь! 
Боягузе, п тобгЬ тьму кромішну судить Христось! 

* * 

Знаєте теперь, на що мн написали про красу 
нашои мовьі? На те, абнсьмо знали, якь великій 
талань маємо вь нанюй мові; абнсьмо знали, що 
тьшь таланомь маємо орудувати а не єго закопу
вати. Намь не вольно нашои мовьі встьідати ся, 
нею погорджуватп, зь неп сміятп ся, є і пере
кручувати, огидити на чужій ладь, низше ставити 
якь яку небудь иньшу чужу, а ще больше намь 
не вольно є і водрікати ся, ан і приймати яку не
будь иньшу за свою, чи волоску, чи словацку, чи 
мадярску, чи польску, чи московску, чи анґлйцку. 
Дальше, намь не вольно тримати такихь книжокь 
и ґазеть, яки нашу мову вьісмівають, або прози
вають, або пишуть нібьт по руски, але слова пе-
кручують на ладь московскій, або вмовляють вь 
нась, що наша мова то одно, що московска. 

Намь не вольно того, а не вольно не для чого 
иншого, а только для того одного, що намь нашу 
мову давь Богь, а давь на те, щобь ми нею ору-

• 

25 

дували, щобь мн є і берегли, стерегли, боронили 
єгЬ, розвивали, учиди нею говорити своихь дгЬтей. 

То нашь обовязокь не людьми, а самьтмь Бо-
гомь намь вложеньїй. А якь Богомь, то того обо-
вязку не можна самохоть безгрішно зречи ся, 
скинути ся; навпаки, мн всвма силами маємо за 
про неи дбати. 

Намь того обовязку не може, не смгЬє нвхто 
вь ігЬлбмь світв заперечити, бо то обовязокь Бо
гомь намь вложеньїй. А хтобь намь иеречивь, 
повстримувавь нась вь томь обовязку, у такого 
нема любви христіянскоп, той Господу Богу ви-
нень рахунокь, а мьі маємо святий обовязокь пе-
редь такимь боїюнити ся. Оть npHMipoMb коли 
христіяньскій російскій рядь поступивь р. 1876. 
по поганьскп, коли для 25 міліоновь Руспновь вь 
свогЬй имнеріи заказавь друковати по руски, то 
нашймь святьімь обовязкомь єсть не узнавати того 
дикого розноряженя и вьіступатп вь обороні на
шои мовн, хоть-бьі навіть всеросіїіска имперія 
мала тріснути. 

При томь ще одно треба затямити. На нашой 
руской землиці жіють разомь зь нами народьі ин-
иіои мовн. Жіють Поляки вь Галичині, Мадярьі 
н Словаки на Угорщині, Волохи=Румуньі по Бу
ковині, — а Москалі, Поляки, Татарьі, Греки и 
пншй народи на Украіні . Тожь якь нась Богь 
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обдаривь таланомь — нашою чудесною мовою, 
так'ь само ихь мови походять водт> того самого 
Бога, отже чуже шануймо, але своє любімь, сво-
им-ь дорожімь, свого нарушити не даймо! 

Наше письмо та иньшй славяньскй. 
Письмо, азбуку, якон уживаємо вь наших'ь 

нечатаннхь книжкахь, називаємо гражданкою для 
водрожненя водь письма, якого уживаємо вь цер-
іювнихь кнпгахь а яке називаємо кирилицею, або 
по просту ппсьмомь церковньїмь. 

Спершу печатано такь у нась Русиновь, якь 
й у иньших'ь Славянь, то є Москалівь, Волгарь, 
та Сербовь, вс і книжки: н церковнії н світскй 
лишень кирилицею, уживаючи одннхь и тнхь са-
мнхь буХІВЬ. 

Тай Н'Ьчо дивного, що мьі Русини и Москалі 
и Оербн п Болгари уживали спершу однои и той 
самои азбуки у своихь ппсьмахь. Ми вс і пред-
цінь списували свои мудрости мовою церковною, 
домішуючи только деякй свои народнй слова. А 
якь такь — то тоді нгЬ иньнюи, нгЬ окремои для 
кождого народа азбуки не було треба. 

Коли-жь вь XVIII. стол'Ьтію (т. є. тому боль-
ше 100 літь) и Москаль и Русини и Серби и Бол
гари зачали вже свои світскй книжки писати по 
родному, по такому якь ихь народь говорить, то
д і сама потреба примусила думати й надь инь-
шою та окремою водь церковнои азбукою. 
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И дійсно, придумали ось сю, яку називаємо 
гражданкою, що значить, азбука світска до пись
ма світского. 

Се світске письмо, гражданка, не лишень 
тимь рожнить ся водь кирилиці, що є округлава 
та ровна, а кирилиця остра та покручена, але ще 
й тимь рожнить ся, що богато буквь яки є вь ки
рилиці, вь гражданці пропущено. 

На що? Для нічог- пньшого только для то
го, що вь церковної! мові п ппсьмі тнхь буквь-
було потреба, а вь мові народної! та письмі не 
треба. 

А що зновь мови народнй п наша украінь-
ско-руска и московска и сербска и болгарска, є 
цілкомь собі иньшй, то вийшло зь того далі, що 
зь азбуки церковнои иньшй букви пропустили 
Москалі, иньшй Серби, иньшй Болгари а ще инь
шй ми Русини. 

Зь того конець концемь випало таке, що й 
ми н Москалі н Серби и Болгари маємо теперь 
свою власну, окрему, пньшу азбуку, хочь колись 
спершу водь біди уживалисьмо однои церковнои. 

Q письмо и азбука украіньско-руска, є мос
ковска, є сербска, є болгарска — акожда иньша. 

И зовсімь мудро та справедливо! 
Маємо свою окрему мову, то повпннйсьмо ма

ти й свою окрему азбуку вь письмі, щоби нашой 
мові вддиовідала. g чоловікь, то повинень ма
ти свою одежину; є мова, то повинна мати своє. 
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письмо. Якь по одежині розрожняємо вже на 
першій поглядь чоловіка водь чоловіка, такь по 
письмі вже на самь видь розрожнити можна мову 
водь мовьх. 

Придивімь ся по трохи тьімь рожньшь азбу-
камь, а насампередь церковной, водь якои пошла 
й руска и московска и сербска и болгарска. 

Азбука та письмо славяньске, церковне, кирилиця. 

Ученй повідають, що вь давнину Славяни не 
мали ніякого письма. Ажь коли апостоли слав-
яньскй, св. Кирило п Методій зачали навертати 
Славянь до христіяньства, тогдьі св. Кирило нібьі 
мавь уложити азбуку славяньску. Зводти то й 
тая азбука зве ся кирилицею. 

Чи то однакь св. Кирило уложивь ту азбуку, 
що є теиерь вь напшхь церковннхь книгахь, або 
ту, що ось туть є на образку нею вьшисанмй нашь 
„Отче нагаь": 

ШИЮ FA'IMI, sifta дїїв prfi рзеа<аш/ві. оьЯі 
<о>овалго8тя'3'£Ь віиь шшзз: ofatfi іоьбгтьзти «уіїіьб'їлш&і тшвз; 

пьгЬ еяоьзігої оозйвз т ш а ш , в»*а FA раезФа? s РА 

Оозшйз. ^oftata РАШІ pAffsWss ПЬАЙШІІ pAnu DbPaQl ; 

г І9т>гінш8 pitimi иьзй&з РАШЬ,&#ІЙИ s mis і^апАшіїіЬ&зті 

пьаййР8<зліірАш8ті: К г а алшптв' РАФІ сша sfr-fsuopsa: 

pa аблеАма рлггі І йя-иїишА&а . trnsn . 

Я 
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вь напшхь давньїхь книгахь церковннхь СТОИТЬ: 
валить або влькь, — ну зломи язьїкь, а не перечи-
таєшь, а оно читало ся щось такь якь: волкь або 
влоко (наше вовкь). Такь само стоить вь старьіхть 
книгахь д^нь, а читає ся щось якь дені (день). Не 
дармо отже вьімисливь св. Кирило и т, и ь, то не 
були только твердй чи мягкн значки, а були таки 
звуки, яки вимовляли ся. 

Дальше вь славяньскихь є букви число: 36, 
37, 38 и 39, зь котрнхь 3 навіть вь теиеріпшнхь 

та ьллньтх ,̂ книгахь не знайдешь, а они такожь 
що є обряду римского, але вен свои оогослуженя 
водправляють вь язьщі славяньскомь. Новійшй 
досліди деякихь російскихь ученнхь доказують, 
що кирилиці не уложивь св. Кирило и навіть 
нею не писавь, бо е і уложено познійше, а св. 
Кирило уживавь глаголитицю яку вже заставь. 

Такь азбука глагольска якь и кирильска уло-
жена на основі грецкого письма. Глагольска на 
основі письма, якого уживали вь Греціи вь VI. 
в і ц і т. є. надь 600 літь по рождестві Христа, а 
кирильска уложена на основі грецкон большои 
азбуки зь IX. віку. А що вь грецкомь письмі 
нема только буквь, якь вь славяньскомь треба бу
ло, то вь азбуці славяньской в ще таки букви, 
якихь вь грецкомь нема. 

Туть подаємо за норядкомь всі славяньскй 
букви кнрильскй, а подь ними грецкй, зь якихь 
славяньскй повстали: 
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письмо. Якь по одежині розрожняємо вже на 
першій погляді, чоловіка водь чоловіка, такь по 
письмі вже на самь видь розрожнити можна мову 
водь мовьі. 

Придивімь ся по трохи тнмь рожннмь азбу-
камь, а насампередь церковной, водь якон пошла 
й руска н московска и сербска и болгарска. 

Азбука та письмо славяньске, церковне, кирилиця. 

Ученй повідають, що вь давнину Славяни *те 
Щ8££$^їЩ*$&і, А'л'ь к°5и./^гЯїїьске слово 
такь написати, якт> оно вьімавляло ся. Примі-
ромь возьмімь буквьі осьму п девяту, що звуть 
ся: зело, земля. Ми ти букви днесь вь церков-
ньіхь книгахь однаково читаємо и гадали бисьмо 
собі, що св. Кирило йно такь собі для забавки 
зладивь два ,,з", — а то н і . Зело то є 8-ма буква 
читало ся тогді якт. наше ,,дз", отже дзело, а зем
ля т. є. 9-та буква якь „з". Або пишемо два ,,и" 
и ,,ьі" (букви 11. и 31.) а вимовляємо однаково, а 
за св. Кирила инакше одно водь другого вимовля
ло ся. У нась ї, и, і , (букви 10, 11 и 34) вимов
ляють ся ровно якь „і", а за св. Кирила кожде 
инакше вимовляло ся, тому є три букви а не 
одна. 

Дальше за св. Кирила гь н ь (букви ЗО, 32) 
вимовляли ся: т> щось такь подобне якь о або п а, 
а ь вимовлялось якь є або І. Такь приміромь ще 
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вь нашихь давннхь книгахь церковньїхь стоить: 
в'ьлк'ь або вл'ьк'ь, — ну зломи язикь, а не перечи-
таешь, а оно читало ся щось такь якь: волкь або 
влоко (наше вовкь). Такь само стоить вь старнхь 
книгахь дгнь, а читає ся щось якь дені (день). Не 
дармо отже вьшисливь св. Кирило и 'ь и ь, то не 
були только твердй чи мягкй значки, а були таки 
звуки, яки вимовляли ся. 

Дальше вь славяньскихь є букви число: 36, 
37, 38 и 39, зь котрнхь 3 навіть вь теперішннхь 
перковнихь книгахь не знайдешь, а они такожь 
кирильскй и є вь старнхь книгахь, и читали ся, 
якь польскй: є, je, a, ja. Познійше вже забуто, 
якь ти букви вимовляли ся, отже на ихь місце 
всаджено ингай. — Значить ся, якь вимовляли, 
такь писали. 

Зь того виходить важна наука: 
1) Що коли св. Кирило чи хто тамь интиій, 

укладаючи славяньску азбуку, внмисливь 45 
буквь, то ти всі букви були тогді потрібнії, що
би кожде слово написати такь, якь єго вимов
ляло ся. 

2) Що н і одна буква не стояла такь собі дар
мо, якь простий знакь безь вимови, а вс і вимов
ляли ся; навіть гь и ь не були знаками, але буква
ми зь вимовою якь 0 и І. 

3) Що кожда буква вимовляла ся инакше 
водь другои, що не було н і навіть двохь буквт>, 
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аби однаково вимовляли ся, отже и и ьі та І, и, % 
вимовляли ся не такь, якь у нась однаково, але 
инаките. 

4) Що зчасом'ь, коли зачали слова вже не такь 
вимовляти, якь за св. Кирила, а инакше, то й за
чали инакше писати, п для того деякй букви за
ступали другими, а деякй зовсімь викидали. 

5) Зь того же всього виходить ще одна зам'Ь-
тка: Що и св. Кирило и его ученики и ихт. пасліід-
никп ха паши батьки такт, все писали, якь слова ви
мовляли, и таких!, буквчь уяшвали, яки були потріб
нії до виражена топ вьгаовьі, а не иньших'ь. Гово
рили за св. Кирила руко-ja, то писали такь, гово
рили познійше руко-jy, то писали рукою, а не 
инакше; були имь яки букви потрібнй, то ихь 
уживали, а нгЬ — то н і . 

Перейдімь до письмь азбукь теперіпшнхь 
мовь славяньскнхь. 

Письмо и азбука у Москальвь, Серббвь та Болгари. 

Коли вь XVIII. столітю ми Русини и Моска
л і и Серби а водтакь Болгари зачали свои світскй 
книги списувати вь народной мовгЬ, то заразь ввій
шла трудность, якь писати, якихь буквь уживати. 

Однії казали, що треба таки такь писати, якь 
є вь книгахь церковннхь, не треба опускати жад-
нихь буквь кирпльскихь, а книжки печатати ки
рилицею. Якь то кажуть: До чого хто навнкь, за 
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тимь тягне. Другй зновь сказали зовсімь ро
зумно: Якь ми пишемо по свому, по народному, то 
мусимо писати такь, якь того вимагає наша ви
мова", мусимо матії свою азбуку, своє письмо бодай 
трохи пньше водь кнрильского. 

А зь того зновь вийшла така закрутангша, що 
рожни рбжно писали; однй такь, другй инакше. 
И у Москалівь те було п Серббвь и Болгарь. II 
сварили ся такі> само за азбуку, якь ще теперь у 
нась деякй немудрй сварять ся. 

Сварили ся у Москалівь, п коли однй нир. 
писали зь церковна — житіє, другй мудрійшй ка
зали й писали, якь належить по московски писати 
— жптье, бо такь народь говорить. Коли однй 
писали нпр. жировий, другй писали жпровой, 
такь, якь народь говорить, однй — носити, другй 
носить, такь якь говорять п т . д. Ажь вконцп 
витворили собі таке письмо, яке теперь мають. 
При томь пропустили зь кирилиці ей букви: 8, 
22, 33, 35, 40, 41, 42, 43 та 37, 38 п 38; зь 36. зро
били я, додали дві новй а и є, якихь вь кирилиці 
нема. А такожь зачали печатати книжки не кири-
цею, а гражданкою. Бгь найновійпгахь же часахь 
зачали опускати вь письмі -ь, бо у нихь оно, такь 
якь й у нась, не вимовляє ся, а теперь радять ще 
надь тимь, аби завести ще пньше письмо, де би 
мали викинути її и ьі. 

Така сварка о азбуку була и у Серббвь. Спер
шу у нихь писали однй кирилицею а другй граж-
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данкою, ажь. вконци перемогли ти, що казали: 
Сербм мусять мати свою азбуку и своє письмо. 
Завели у себе гражданку, викинули кирильскй 
букви ти: 8, 10, 12, 22, ЗО, 31, 33, 34, 36, 35, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, та буквьі подь 37, 38 и 39, а до
дали дві в=дж та j . И вже всЬ такь пишуть, якь 
маєте на стр. 11. по сербски. 

Щось подобне було и у Болгарь. А теперь 
вже пишуть такь, якь народь говорить; мають 
свою гражданку, пропустили богато буквь кириль-
скпхь а при томь затримали 38, якого н і мьі, н і 
Серби, н і Москалі не мають. 

Наше украіньско-руске письмо тай азбука. 

У нась сварка надь азбукою та пнсьмомь ще 
зовсімь не скончена. Якь вь тамтихь Славянь 
були, такь и у нась є однй н другії мудрці. Однй, 
що кажуть: Най буде, вже будемо писати ніби 
такь. якь народь говорить, але хочемо писати по 
старосвітски, такь якь є вь книгахь церковньїхь; 
а дрзггй зновь водповідають: Люди добрп, мьі ки
рилицю шануємо, ми вь книгахь церковньїхь го
товії писати не только такь, якь є теперь, але на
в іть и такь, якь було за св. Кирила, але що до 
нашои рускои мовьі письмо церковне не надає ся, 
то мьі мусимо мати, такь само якь другй Славяне, 
свою азбуку н свос письмо. 
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Ось и непорозумінє ніби то одньїхь, що себе 
прозвали етимольоґами, зь другими, якихь нази
вають фонетиками. 

Фонетикь ньітає етпмольоґа: Якь тьі напи-
ПіеіПЬ НІ ір , „рІК," КОЛИ ВЬ ЦерКОВНОМЬ Є рОКТЬ? 
Якь? — перепитує етпмольоґь — я дамь надь о 
дапіокь и буде вже не о а І отже рбкь. А „мід" 
якь? медь — каже етпмольоґь. И т. д. 

И коли етпмольоґь пише нпр. рОкь, медь, бгЬ-
да, нашй, добрій, то фонетикь каже дальше, на що 
клопоту на здорову голову, по що я маю мати на 
гадці ажь пятеро 6, є, і , й, і, по що тамь маю ди
тині голову доточити, коли її рідко котрий ста
рий знає, де котре зь тихь пять і писати, бо кожде 
зь тихь пятеро І однаково вимовляє ся; и пише по 
просту такь, якь говоримо: рік, мід, біда, наші, 
добрі. 

Коли дальше етпмольоґь каже: Намь треба пи
сати нпр. рмба, черезь ьі а сила черезь и, фоне
тикь вод повідає: На що я маю писати разь и а 
разь м, коли п туть п туть я вимовляю и, тожь 
пишу лише и п буде — риба, сила. Зрештою — 
каже дальше фонетикь — зводки я маю знати, де 
пише ся ьі а де и. На то каже етпмольоґь: Зь 
церковного. А якь дитина ще не вміє церковно
го, справедливо питає фонетикь, то що? То — 
каже етимольоґь — зь польского може знати. А 
коли фонетикь тимь обурений водповідає: Що 
мені за неволя знати польске. То я впередь буду 
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учити ся ажь польского, абьі писати по руски. . . 
чи що? Тоді етимольоґь водповідає — нічо не 
водповідає. Ось дбйшовь-есь. 

Коли фонетикь каже: На що я маю писати на 
коньци слові, тоє 'ь, коли я его невьшовляю, то 
етимольоґь водпов'Бдае, що то наше тисячолітнє 
достояніє, що то зь кирилиці не вольно опустити 
н і однои буквьі. А коли на се фонетпкь здвига
ючи раменами сміє ся зь аго дурнотн, и каже ему, 
що навіть вь церковннхь вже поопускано деякй 
буквьі, а иньшй Славяне поопускали ще больше, 
то етимольоґь зновь не знає, кудьі зь того вьійти. 

На томь вся сварка: на І, на м та на т». Ети
мольоґь каже: Я пишу і, є, Й, 6, і , а фонетикь ка
же: а я всюди за тьіхь пять одно і. Етимольоґь 
каже: Я пишу и и ьі, а фонетикь каже: Я только 
и. Етимольоґь каже: Я пишу гь, а фонетикь каже: 
Та на що того гь, коли его и такь ніхто не пере
читає. Таке то. 

Щобьі положити тому якій конець, зобрали ся 
були наши ученй у Львові на раду, абьі вже разь 
постановити одно письмо, якимь бьі всі писали, 
а не кождьій на свою руку. И коли такь зобрали 
ся, постановили, абьі такимь письмомь писати, 
якого теперь уживають вь школахь, нібьі то безь 
тьіхь т, та ьт. А чому тьімь, а не тьімь, що єго 
блудно називають етнмольоґією, то тому, що на-
самиередь нагай найиершй писателі такь писали 
водь самого початку, йно зачали по чисто народ-
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йому писати, якь: Маркіянь Шаіикевичь, Юрій 
Федьковичь, Тарась Шевченько и другії, дальше, 
що не только найпершії нашй писателі, але й 
дальній всі майже все такь писали и теперь пи
шуть; дальше, що вся Украіна закордономь инь-
шого письма не знає; дальше, що такой хочь кудьі 
кажімь, то дитина ніколи не навчить ся правиль
но нібьі то по етимольоґичному писати, бо рідко 
котрьій й старий знає, якь добре та правильно 
писати; дальше, и то може найважнійше, що коли 
напишу нібн по етимольоґічному, то н і другій 
Славянинь, н і самь Русинь не читає того такь, якь 
повинно бьі ся но руски вимовляти. Нпр. по ети
мольоґічному пишу — рускій, а тимчасомь ніхто 
такь не говорить, якь є написано, йно каже рускпіі. 
По етимольоґічному пишу — доброн, якже то чи
тати? Однії читають: доброй, другії доброі, а то 
зле, бо всі говоримо добройі. Етимоль. пише: жій, 
а тимчасомь ніхто такь не говорить у нась, йно; 
жий. По щожь латати тою нібн етимольоґією, 
коли школьною правоиисию, фонетикою, напишу 
акурать такь, якь говорю: и доброй и русішй п 
жий и т. д. 

Коли постановили, вдали ся заразь до Ради 
школьнои, аби всі книжки для дітей только такь 
печатано — по фонетичному. Водтакь удали ся 
и до правительства, аби всі державнії та краєвй 
письма печатано не по етимольоґічному а школь
ною правописию. И на томь бувь би конець. 



— 38 -

Правда, є таки, що больше навикли до там-
того ніби етимольоґічного письма, то шиь не по-
добає ся то письмо школьне, деякй зь нпхь, Богь 
знає, що вимислюють на письмо ніби то фонети
чне, що то заглада на св. Церковь, що то Поляки 
намь накинули, абн Русь знищити, що то ради
кали: ВЬІМИСЛИЛИ те письмо и т. д. Називають те 
письмо, вибачте, свиньскимь, хлопскпмь, пйсь-
момь пастуховь (таки они немудрії, хочь и ученй, 
ніби то пастухь та хлопь щось горшого, якь вонь 
одеиь зь другнмь); прозивають тьіхь, що пишуть 
фонетикою,Українцями, такь якь бьі Українець не 
нашь родний брать по мові; то такь щось вигля
дає, якь бьі кого зь вась назвавь Лемкомь, тажь и 
Лемко и Подолянь и Українець п Гуцуль и Бойко 
такій добрьій Руспнь, якь кожднй пньшій. И таке 
иньше вигадують, навіть книжочкп пишуть, аби 
баламутити людий".*) Але що робити. Все було и 
буде такь, що ще ся той не вродивь, аби встать 
догодивь. 

Мьі амер. Русини тримаймо ся того: ГІишешь 
ніби то по етпмольоґічному, бо пнакше не вмієшь 
— добре, нпшп, кобись только писавь по нашому. 
Пишешь правописию школьною — добре. И то 
наше письмо п то наше. Але одень на другого 
ворогувати, вьісм'Ьвати, чого? Не читати той 

•) То лишь москво-фулі баламутять людей буквами, бо онп 
кажуть, що мьі Русішьі одно з'ь Москалями, отже нібн и мова ио-
вшша буті одна, а ту фонетикарь показує ЦІЛКОАГЬ инакше. 
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книжки, що писана не такь, яка» ти пишешь, 
чому? А вже дуже смтшшо, коли не одень не знає 
нгЬякь писати або пише нольщиною, а балакає о 
рускомь письмі, то щось такь, ЯКЬ сліпи о 
краскахь. 

Нашй найпершй писателі:-. 

Коли-бь спитати, хто навчивь нась книжноп 
освіти, то треба сказати, що хрпстияньство. Св. 
Володимпрь, нашь князь, припмивши вт> 988. році 
віру хрнстіянску, першій заводить школи, а про
водь вь нихь вод дає священпкамь. 

Коли-бь далі питати, якою мовою списували 
тоді у нась всяку мудрость — то треба вод пові
сти, що не вь такой, якою народь говоріть, а вь 
мові церковно-славяньскбп, та кой, яку у нась те-
нерь по церквахь править. А чому такь? То тому, 
що перши учителі на Руси були священики грец-
кй та болгарскй, онп вміли толькп мову церковн)'': 
а якь вміли, такь н учили. 

Водтакь по нпхь, хочь стали учити вже таки 
свои Русини, то все тримали ся ще того самого 
способу, учили и писали по церковному, однакь 
не такь чисто, якь ихь попередники. Чимь боль
ше воддалювали ся водь своихь попередннхь учи-
телівь, а зближали ся до нашпхь часовь, тимь 
больше вь свои письма вводили мову чисто-на-
роднз'. Ихь письма виглядають для нась такь, 
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яісь та озима нива вимокла понасівана яриною. 
Читаешь слово, два — чисто-церковнй, а коло 
нихь колька нашижь щпронародньїхь. Латанина 
— та її годі. 

Що такь було, то й нема чого дивувати ся; 
щось таке подобне було и у Французові и Антлій-
ц івь и Полякові, и Чеховь — только що у НИХ'Ь 
писали латиною, примішуючи свои слова. Таке 
же саміське зновь, як'ь у нась було у Москалівь, 
Сербовь, Болгаровь; и у нихь спершу писали тою 
самою церковною мовою, що и у наст», латаючи е і 
своєю такь само родною мовою, якь и мьі. Сло-
вомь — всюда була латанина — на старшії кожухь 
давалл новй латки. Зь часомь одНакь покинули 
церков іцину а стали писати на своій народной 

мові: Москалі по мо-
\ сковски, Сербьі носерб-

ски, Волгарьі по бол-
гарски. 

У нась тая латанина 
тягнула' ся ажь по ко-
нець 18. столітя. Зь 
концемь того столітя 
рухнули ледьт. В'ь 1798. 
році вьідае Й в а н ь 
К о т л я р є в с к і й кни
жку подь заголовком^: 

і Е н е і д а . 
І Вод'ь сей книжки за-

Маркіяігь Цташкевичь. ЧИНаЄСЬ ДЛЯ НашОИ 
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письменнои мови нова доба: давна ліиинина нер-
ковщиньї зь нашою мовою устає. Ся книжка пер
ша писана щиро-народною украіньско-рускою 
мовою, якою весь нашь народь говорить, загально 
припала до серця — залюбки читавь є і и тгань и 
хлопь, бо кождьій розумівь. Ось хочь бьі и сей 
Одень вершикь з'ь той: Енеіди, якь гладко читає 
ся. Ніхто и у нась пнакше не скаже. 

Коли чого в руках не маєш, 
То не хвали ся, що твоє: 
Що буде, ти того не знаєш, 
Утратиш може ї своє. 
Не розглядівши, кажуть, броду, 
Не лїзь нрожохом перший в воду, 
Бо щоб не насьмїшив людей; 
І перше в волок подиви ся, 
Тогдї і рибою хвали ся. 

За сею книжкою вьшисує самь Котляревскій 
ще дві театральнй комедіі такь само мовою чп-
сто-народною; а вь слідь за нимь йдуть другй 
пнсателі. 

Ивань Котляревскій родивь ся далеко водь 
нась за кордо номь на Украін і вь м іст і Полтаві 
вь 1769. році, а померь 1838. 

Але, бачите, що було на Украіні , то не такь 
легко до Галичини ему дойти. У нась вь Гали
чині ще цільїхь сорокь літь ліпили всякй слова 
церковнй и нецерковнй, нольскй и нашй перекру-
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ченй на ладь церковннхь тай фабрикованії оті> 
такь подь рукою и ту ліпинпну називали мовою 
рускою; нею писали книжки, дарма що ніхто такь 
нігде неговоривь, ан і того нерозумівь. Ажь вь 
1837. p., якь на Укра їн і Котляревскій, такь туть. 
вь Галичині виступає зь першою книжкою, писа
ною по щиронародному, священика М а р к і я н Ї> 
Ш а ш к е в и ч ь . Книжка тая називає ся „Русалка 
Дністрова", 

ВЕСНЇВКА.) 

Цьвїтка дрібная 
Молила неньку, 
Весну раненьку: 
— „Пене рідная! 
Вволп ми волю, 
Дай мені долю, 
Щоб я зацвила; 
Щоби я була, 
Як сонце ясна, 
Як зоря красна, 
Щоби-м згорнула 
Весь сьвіт до себе!" 

— „Доню, голубко, 
Жаль мені тебе, 
Гарная любко. 
Бо вихор свисне, 
Мороз потисне, 
Буря загуде; 
Краса змарніє; 
Личко счорніе; 
Головку склонипг, 
Листочки зрониш, 
Жаль серцю буде." 

яку вндавь ажь вч> Буді на Угорщині, бо не 
позволили друковати вь Галичині. Чимь була 
для Украінн—Руси Енеіда, тммь для нашои 
Русн Русалка. Люди, не зь забптимь розумомь, 

*) Веснівка дрббіїа цвітна се Русь, що пробудилась згь кбль-
ка вікового сну н зачала жити своіигь житель, о яке побоюесь 
поет'ь, щобн лиха доля и лихй люде єго не вбили. 
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зачинають розуміти, що годі намь далі ліпити 
штучну дивернацку мову, якою ніхто нігде не 
говорить, та.яку годі розуміти; беруть ся до пра
ц і та зачинають писати такь, якь Богь приказавь, 
по свому, по родному, що кожднй й найменшій 
розуміє. Вь томь заслуга Маркіяна Шашкевича. 

Маркіянь родився 1811. р. вь селі Подлисю, 
золочівского повіту вь Галичині. Отець єго Си-
меонь бувь священикомь вь Княжу. До школь 
ходивь вь Бережанахь. Скончивши школи, всту-
пивь до духовнои семіїнаріи у Львові. Попри 
науки богословскй займавь ся словесностию сла-
вяньскихь народовь, нередовсімь Чеховь та Сер-
бовь. Бувь то чась, коли Чехи та Серби йно що 
двигали ся, вставали немовь би зо сну до праці 
на поли роднои мови. Маркіянь забажавь сего и 
для свого народу. Та якь до того взяти ся? Ажь 
якось попала ся ему вь руки Енеіда Котлярев-
ского. Чогожь шукати? Ось и є, якьнамь писати: 
по свому — такь, якь народь говорить. И вь 
сполці ще зь двома питомцямп списує цілу 
книжку вершовь тай новістокь вь родной мові и 
видає е і вь 1837. р. Була се Руса.>ша Дністрова, 
що дала ночатокь до нашои теперішнои чисто -
народнои письменноп мови вь Галичині. 

Кромі Русалки наиисавь Маркіянь єще: казку 
Олена, Псальми Руслановй, Читанку, колька про
повідей, зачавь писати Перекиньчика бисурмань-
ского, перевівь зь ческого Короледворску Руко-
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пись зь Судомь Любушиньїмь, зь церковного же 
дещо зь євангелія св. Матея то ціле євангеліє св. 
Іоана. Подь своими творами подписувавь ся пме-
немь: Руслань. 

Ставши священикомь, доставь завідательство 
вь Гумнискахь, опосля вь Нестаничахв а вконьци 
нарохію вь НовосгЬлкахгь лісньїхь, де скоро по-
мер'ь р. 1843. 

Вь 50 літь по смерти р. 1893. спроваджено 
кости бл. п. Маркіяна зь Новосілокь до Львова. 
Велике се було свято для нашои Русп. Сотки 
священиковь зь єпископами и митрополитомь та 
тьісячки народу зь цілого краю супровожали 
свого найпершого писателя, просвітителя на 
львовске кладовище: вдячнй СЬІНЬІ — свого батька. 

Якь гарно по нашому писавь Маркіянь ПІа-
шкевичь, то для приміру подаємо туть ще одинь 
его псаломь. 

Зі> псаліУібвь Руслановьіхь: 

„Хто зь Богомь, Вогь зь нимь —мовлять лю
де наші! и добре мовлять; бо хто яко Вогь? — Бо 
цурати ся тобовь будуть люде и стануть тя суди
ти сусідьі, и брать твой скаже: н іть менгЬ брата, 
и отець твой скаже: немавь ємь сьіна, а матірь 
твоя назве тя гадиною, сонь твой двигне руку на 
тебе, а свояки твой вьіречуть ся тебе и вергнуть 
на тя соромомь, неславляти тя стануть далеко и 
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широко, бо невгоднвссь ихь лихбй волі. . . Але 
тн нежурись, не вдавай ся вь розпуку, бо хто яко 
Вогь? Той, що звелівь нічому зробити СВІТЬІ, 
величнеє сонце и МІСЯЦЬ И ТЬМЬІ звіздь, що ве-
лівь темноті перекинути ся вь світло, зь котрого 
долоні сверкнули огні и вдарили водьі, котрого 
невидиме око вндпть гадки душь нагаихь, котрий 
снрягь собою безначатокь и безконець, котрого 
серце, а воля — гаразь всіхь віковь и всіхь сто-
ронь щастє, той зь тобою — Богь зт, тобою." 

Кбнцеве слово. 

Мьг вмьісне подали за „ХристиньскимьКален-
даромь" обширнійіпе и розповіли исторію нашои 
роднои мовн и письма для Американьскихь Ру-
си:н6вь. 

А то для чого? 
Для того, бо наша мова се нашь напдорозшій 

скарбь, самьхмь Вогомь даннй; а по друге — на 
нашу мову нападають численй вороги, а о нашомь 
письмі пишуть всіляку погань. А сли Русини 
будуть знати своє добре, тогдьі те своє родне ліп
ше полюбять, и не дадуть баламутитись и будуть 
своє родне шанувати, любити и боронити. 

Ось п вь Америці міжь Русинами єсть маса 
такихь, що свою родну мову зневажають, калі-
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же соїі поііде едну пасху вибрати, але ту сой ду
має: Го! — най перше люде позаберають, а яку 
мені лишать, той на т і буду кунтетний. Разь ту 
люде пасхи позаберали, а худобному кумови ничь 
незостало. Такгь дуже застараль ся, вийшовши сь 
церкви и думає: то є певно то, що я немусідь 
доеь твердо постити, то менгЬ за тое Господь Богь 
пасхи не даль. Приходить до дому и говорить 
до своєй женьг: вшнткимь людемь Господь Богь 
пасхи даль, а намь ніть, бо зме певні дось твер
до не постили, такь якь еґомосьць казали. И такь 
СМуТНО СИДЯТЬ ЗО СВОИМЬ ЦІЛНМЬ домомь. 

Разь ту приходить одь богатого его кума слу
га, котрий запрашає худобного кума на гостину 
до богатого кума. Правда, що кумь худобньгй 
зказаль: ґнесь єсть такій день, що ся неналежить 
до другихь домбвь йти. То й не пілюль на тую 
гостину. Коли слуга новернуль ся назадь до
мбвь, вбдиовіль своєму ґаздовп, що его кумь не 
прийде на гостину. Вь той чась розказаль ґазда 
однести половину СВОЄІЇ насхи й всьой свячешшн 
своєму кумови до его дому. И такь ся стало. Вь 
другій день богатий кумь даль закликати худоб
ного кума на гостину до себе й говорить ему: чо-
мусте такьій смутний куме? А якь-же смутний 
неможу бьіти, коли Господь Богь даль пасху кож-
дому, толко мені ніть; я думаль, що я твердо 
постиль. Але богатьій кумь говорить: о, не бойте 
ся, Панббгь о вась не забуде; |вонь вамь дасть 
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єще вашу пасху; видите Богь и світь наразь не 
сотвориль, только що дня. Такь само и пасхи ко-
ждому наразь дати неможе. 

Добрі, худобини кумь ув-Ьриль тое и такт 
розншли ся. Але на только вь голові худобного 
кума єго пость сиділь, же нембгь дальше чекати 
за свбй вірний пость. Одного дня по великодни 
вьібраль ся кумь по свою пасху до Бога, тай йде. 
Переходить коло своего богатого кума, той ся го 
иьітає: а де йдете куме? Я йду по пасху до Бога. 
Добрь, то не забудьте ся опросити Бога, же я маю 
тлтнри воли теперь, ций на другій рокь буду маль 
другй штнрп, чий тьохь не буду мати? Добрь, 
вбдиовіль кумь: я ся опрошу, тай йде дальше. 

Ажь при нижнімь кбнцн села тамь стоить 
вбить на дворі и крикне тверднмь голосомь 
на худобного: де йде? — (бо у нйого худобини 
ничь). — Худобини вод повідать: та йду до Бога 
по пасху. Вбить звиклі ся засміяль сь того. То 
добрь, а опрось ся Бога, же я маю десять-сто рпнь-
скихь, то чи на другій рокь зароблю другпхь де
сять, чи н тотн страчу. Добр'Ь, водпсвіль худоб
нніі, я ся опитаю тамь! 

Tail худобнніі йде далей тай приходить до 
пустинь- мижи дві волики горн, котрн една зь 
другою ся били. Коли худобнніі наднйшоль на 
тое місце, вь тоії чась ктось зь горн ся просить: 
де ти идешь худобини чловеку? — Я йду до Бога 
по пасху. То опрось ся тамь Бога и о нась: же 



— 48 — 

же сой иойде йдну пасху вибрати, але ту сой ду
має: Го! — най перше люде позаберають, а яку 
мент, лишать, той на т і буду кунтетньїй. Разь ту 
люде пасхи пбзабврали, а худобному кумови ничь 
незостало. Такь дуже застараль ся, ввійшовши ст> 
церкви и думає: то є певно то, що я немусіль 
доеь твердо постити, то менгЬ за тое Господь Богь 
пасхи не даль. Приходить до дому и говорить 
до своєй женьї: віпьіткимь людемь Господь Богь 
пасхи даль, а намь ніть, бо зме певні дось твер
до не постили, такь якь єґомосвць казали. И такь 
СМуТНО СИДЯТЬ ЗО СВОИМЬ Ц'ВЛЬІМЬ домомь. 

Разь ту приходить одь богатого его кума слу
га, котрвій запрашає худобного кума на гостину 
до богатого кума. Правда, що кумь худобнвій 
зказаль: ґнесь єсть такій денв, що ся неналежить 
до другихь домовь йти. ї о й не пішоль на тую 
гостину. Коли слуга повернуль ся назадь до
мовь, вбдповіль своєму ґаздови, що єго кумь не 
прийде на гостину. Вь той чась розказаль ґазда 
однести половину своєй пасхи й всьой свячениньї 
своєму кумови до єго дому. И такь ся стало. Вь 
другій день богатвій кумь даль закликати худоб
ного кума на гостину до себе й говорить ему: чо-
мусте такьпі смутньїй куме? А якь-же смутньїй 
неможу бвіти, коли Господь Богь даль пасху кож-
дому, толко мені ніть; я думаль, що я твердо 
постиль. Але богатьій кумь говорить: о, не бойте 
ся, Панбогь о вась не забуде; [вонь вамь дасть 
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єще вашу иасху; видите Богь и св'Ьть наразь не-
сотвориль, только що дня. Такь само п пасхи ко-
ждому наразь дати неможе. 

Добрі, худобини кумь увіриль тое и такь 
розьішли ся. Але на толвко вь голові худобного 
кума его иоеть сиділь, же немогь дальше чекати 
за свой вірннй пость. Одного дня по великодни 
вьібраль ся кумь по свою пасху до Бога, тай йде. 
Переходить коло своєго богатого кума, той ся го 
пьітає: а де йдете куме? Я йду по пасху до Бога. 
Добрі, то не забудьте ся опроситп Бога, же я маю 
штьіри вольї теперь, ций на другій рокь буду маль 
другй штьірн, чий тихь не буду мати? Добрі, 
водповіль кумь: я ея оирошу, тай йде дальше. 

Ажь при нижнімь концн села тамь стоить 
вбить на дворі и крикне твердьімь го.іосомь 
на худобного: де йде? — (бо у нйого худобнвій 
ничь). — Х}-добньш вод повідать: та йду до Бога 
по пасху. Вбить звьіклі ся засмія.іь сь того. То 
добрі, а опрось ся 'Бога, же я маю десять-сто рпнь-
скихь, то чи на другій рокь зароблю другихь де
сять, чи и тотм страчу. Добрі, водпсвіль худоб-
ньій, я ся опитаю тамь! 

Тай худобньїй йде далей тай приходить до 
пустині мижн дві великії горн, котрн одна зь 
другою ся били. КО.ІІИ худобиніг надьпнполь на 
той місце, вь той чась ктось зь горьі ся просить: 
де тн мде^п'ь худобний чловеку? — Я йду до Бога 
по пасху. То опрось ся тамь Бога и о нась: же 
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кумь ему все розповідь о своєй подорожі! до Бога, 
а кумь говорить: я вамь говорпдь, тьілько чекайте 
то вамь Гос. Богь дасть вашу пасху. При котле 
той гостини говорить кумь: а о мене сте ся тамь 
просили? — Такь єсть — одиовьдає худобньгіі 
кумь. Господь Богь говориль, же коли такь бу
дете ся тримати якь до того часу, то о дуже ббльше 
на всімь ґаздбвстві богатьі будете. Такь розм
или ся. 

Але тому войтови барзь вь голові бьтдо, же 
•той худобини такьгмь богачомь сталь, и зачаль 
роздумоватп, якь бьт его тьіхь волбвь збавити, ко-
трьі вбнь за пасху дбсталь. Вь тьімь селі жиль 
такожь великій ґрофь, котрого ціле село бьіло; а 
тон вбить таякь бі»[ его добрий наемникь бмль. 
Одного разу треба било дороги реперувати. — 
Грофь говорить до вбита. —Прошу дати на мою 
голову — вбдповідає вбить — я пхь дамь гнеть 
поправити. Я хочу пане, жебьт до повь села тон 
худобини самь поправіть на сдень день, а якь не 
зробить, то ему вольї заберу тотьі, що має; а друге 
повь дороги ціле село поправить. То невозмож-
но, — вбдновідас ґрофь. Я вамь сто риньскихь 
за тое дамь, — говорить вбить до пана; — такь 
иань згоднль ся на сто риньскихь. Вийде вбить 
до худобного: завтра маешь йти на дорогу, — ма-
ешь до повь села поправити, а якь непоиравишь 
за едень день, то ти воли одберу, ти лайдаку! По 
одході вбита, худобини плаче, же своп вольг стра-
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тить, бо тота робота невозможна зробити за день. 
Зо жалю великого пбйгаоль ажь надь свои вольї 
плакати, же юж'ь ихь утратить. Но разь ту одень 
вбль заговорить: неплачь, мьі то ионравиме тоту 
дорогу на завтра до полудня, — тьілко тьх три ра-
зьі лопатою пімарь на вбзь, а три разь зь воза, а 
три разь розиравь по дорозі н южь дорога буде 
поправлена. Вьійшлн другого дня и такь ся стало 
якь вбль повідь. До полудня дорога бьіла готова. 
Вьтйиюль вбить, обозріль дорогу и найшодь до
брі поправлену. Злбсть и перша страта его сто 
рпнскихь! 

Такь вь своей злости йде до ґрофа п говорить: 
той лайдакь зробпль ему надану роботу. Але я 
тебе прошу, пане, дай мені его пбдь мою владу; 
я ему мушу вольї одобрати. Ту маєте, пане, дру-
гихь сто златьіхь, тблько мені дайте єще єдну 
штуку зь нимь зробити. Добрі, вбдгювіль пань. 
Такь приходить вбить до худобного и говорить: 
на завтра маешь пбйти и тамто велике зароснене 
поле вшмтко вьїкорчьіти и вьїкоренитн за одень 
день; якь тое не зробить, возмеме вбдь тебе 
твоп вольг. Такь зась худобньїй зачне плакати 
надь свопми волами; зновь одень вбль вбдозваль 
ся: не плачь, тьі тое зробить до полудня, тблько 
такь зробь: затнпй три разьі попбдь пняки п всьо 
б}̂ де вьічьіщено и такь ся стало. Такь юшь дру-
гихь сто войтови пошило. 

Такь зновь приходить вбить до ґрофа и гово
рить: пане ґрофь ту маєте трете сто рпнскихь, — 
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якь довго мьг ся ту будуме шцн бити? Добрі, 
водповіль худобньїй тай йде далей нустьінею. 

Ажь ту разь приходить на єдень потокь, ко-
трнмь велика вода пльїла, презь котру провадиль 
дуже довгій мбсть. Коли вонь вступиль на той 
мбсть, вь той чась чує голось, же ктось ся пьітае: 
де вонь йде? Ото бмла рьіба, превелика рьіба, 
котра пбдь мостомь гь воді лежала. Худобньїй 
вбдповідає: Я йду до Бога по пасху, за котру я 
иостиль. Добрі, то запитай ся Бога: якь я ту 
довго лежати еще буду? Запитаю, — водповіль 
худобньїй. 

Перейшоль той: мбсть, тай бачить хпередь се
бе одного старого чловека гнати воли хпередь себе, 
тай худобини догониль старого и его поздоровиль. 
Такь старий ся єго просить: А де ви йдете подо-
рожннй? Вбдповідає подорожннй: я йду до Бога 
по свою пасху, за котру барзь твердо постиль, а 
Богь всімь людйомь даль, а м і н і , то самь йду 
по ню. Я думаю, що я вірно и твердо постиль, 
то ся м і пасха належить. —Я думаю тнжь, же ти 
ся належить, — відповідай старий. Але дальше 
неходь, я ти даю тоти воли за твою пасху и мо-
жежь бити спокойннй и вернути ся домовь. До
брі, — вбдповідає худобини, — я спокойннй, 
только же маю ббльгне интересбвь до Господа Бо
га. А якихь? — питає ся старець. Тамь гь воді 
риба хоче знати, якь довго тамь буде лежати? — 
-Зась горн, якь ея довго тамь бити будуть? — Нашь 
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вбить має десять сто, чи на другій рокь буде мати 
другихь десять, чи и тоти стратить? — Мбй кумь 
має штнри воли, чи на другій рокь буде мати 
другй чотири, чий тоти стратить? 

Вбдповічь имь такь: той рибі — якь далеко 
за ню перейдешь — вь той чась скричь: ти тамь 
будешь потля лежати, закля дакого незаліешь. 
Втой чась риба разь водовь шмарила мало єго са
мого не заляла. — Пройдешь далеко одь тнхь горь, 
то скричь, же такь довго ся будуть бити, покля 
дакого незабють. — А вбйтови свому повічь такь, 
же не только жебн другихь десять соть заробиль, 
але вонь и тотн вь прудкомь часі стратить, що 
має. — А свому кумови такь повічь, же коли такь 
ся буде гримати, якь до теразь, то не только щоби 
тоти штнри стратиль але збогатіє ся на всімь о 
дуже больше. 

Такь той худобнмй прийшоль домовь, прп-
вюль воли на місце насхи, впровадпль ихь до 
стайні и говорить: даме имь отпочити до завтра. 
Другого дня стає, дивує ся дуже, бо де позрить, 
то має всего досить; начннє — яке тнлько до ґаз-
довства потрібне — сусіки полшї збожа всего 
ґатунку. Коли худобньїй увиділь тоє, помолиль 
ся Богу н говорить: теразь ажь занатто богату 
пасху одь Бога ємь досталь за свбй пость. Алежь 
мушу покликати своєго кума на свою пасху, бо я 
на єго биль. Тай запросиль своєго кума. Кумь 
прийшоль тай ся красні забавили. Худобини 



— 54 — 

еще третю штуку хочу задати тому лайдакови, же 
бьі'мь одь нйого тотн вольї одобраль. Добрі, — 
пань ся згодиль на вбйтову третю штуку. Пбй-
шоль вбить до худобного и говорить: завтра му-
сишь пойти тамь тое поле викоренене вшьітко 
зорати за вдень день, бо коли тое незробишь, то ти 
твои вольї одберу. Худобньїй зновь плаче надь 
своими волами, а воль зновь говорить: не'плачь, 
мм зновь тое зробиме завтра до полудня, тьілко 
такь робь якь и перше; и такь другого дня ся 
стало, якь воль казаль. ІОжь вбить стратиль тре
те сто ринскихь. 

Приходить вбить до ґрофа: ту маєте пане че
тверте сто ринскихь, тблко мені позвольте еще 
едну штуку трму лайдакови задати. И такь ґрофь 
ся згодиль. Прийде вбить зновь до худобного: 
знашь тьі що, завтра мусить тое поле все засіяти 
и заборонити, бо якь незробишь то ти твои вольї 
одберу. Такь худобньїй зась всьо зробиль по роз-
казі вола и зась робота бьіла до полудня зроблена. 

Зновь дає вбить пяте сто ринскихь пану, абьі 
му тьілко позволиль худобному штуки задавати. 
Добрі, вбдповгЬль пань, — по вбдобраню пятой 
сотки. Прийшоль зновь вбить до худобного и 
говорить: мусншь пойти тоту пшеницу вшьітку 
зожати, штось тамь пошіяль за едень день, бо 
коли тоє не зробить, то ти твои вольї одберу. Ху
добньїй зновь зробиль по розказі своєго вола всю 
тую роботу до полудня. Тай вбить ся драпає по 
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голові, що худобному вольї неможе одобрати и 
такь зась даль тесте сто ґрофови, же другй штуки 
лровадиль. 

Тай приходить до худобного и говорить: зав
тра мусить и тую всю пшеницу за єдень день 
иовязати до снопбвь и порахувати и до стогбвь 
скласти. Худобньїй всьо тое зробиль по розказі 
вола. Але вбить думаль, що худобного злапає на 
рахунку, тай ся пьітає: колько тамь кбпь єсть той 
пшениці? Худобньїй од повідає: триста тьюячий 
кбпь. Пбйде вбить, рахує, тьілько, добрі! 

Такь даль вбить семе сто ішнскихь ґрофови, 
тьілко щобьі му позволиль дальши штуки. Пань 
позволиль. Приходить до худобного вбить и гово
рить: завтра мусить тую пшеницу наразь звести, 
бо якь не звезешь, то ти твои вольї одберу. Ху
добньїй по розказі вола забраль всю на вбзь и 
везе. Приходить до ґрофовой брамьі; брама мала; 
не може ся вь ней помістити. Худобньїй прихо
дить до ґрофа, щобьі пбйпюль браму розобратп. 
Грофь говорить, що не пбйде, же онь мусить такь 
перейти. Вернуль ся ку возу, воль говорить: 
лемь крнчь гей, то мьі перейдемо и забрали всю 
браму на вбзь и везе до стодбль. Такь и привюзь. 

Даль вбить осме сто ґрофови, щобьі маль пра
во розказувати. Пань прияль. Худобньїй сидить, 
ажь ту разь приходить вбить и готорить: завтра 
мусить всю тую пшеницу вьімолотитп и звіяти и 
розділити безь день, бо якь незробишь, то вольї не 
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хвои. Худобини зновь, зробиль по розказу вола. 
— Приходить вбить до ґрофа її говорить: ту маєте 
ще девяте сто ринскихь, а позвольте єще мені 
єдну штуку задати тому лапдакови. Добрі, вбд-
иовіль пань. Тай разь ту вбить приходить до 
худобного и говорить: завтра мусить всю тую 
пшеницу зьісти самь безь день. Худобини ся 
дуже застараль н плаче, же теразь южь свои вольї 
стратить. А ту ему вбль говорить: не плачь, 
пбйдешь тамь завтра, ничь тнлько три зерна зь 
той пшениць зьЬшь, такь и пшениці небуде. И 
такь ся стало. Якь увидгЬль тое вбить и говорить: 
анп зльїй духь зь тобомь непорадить! Вь той чась 
вбить и зь ґрофомь говорять: знаешь що, тн лай
даку, теперь нась Mĵ eimib обохь до пекла одвести, 
а якь нась тамь не одвезешь то ти вольї одбереме, 
бо мьі хочеме знати, якь тамь хь пеклі єсть. 

Худобньгії ся старає, якь ту одвести, коли 
вбнь не знає де пекло. Але вбль ему говорить: 
тьі ничь неробь, тнлько якь посадить ґрофа зь 
вбйтомь на вбзь, а тн самь сой сять напередь тай 
крнчь: гей, тай гей! А якь мн станемо, то жебнсь 
фрьішно те.гЬгу передню одвадиль п зь нами вті-
каль. И такь худобний зробнль. Посадиль ихь 
до воза и самь сіль: reft, тай гей, кричить. Ажь 
ту разь вольї вь єднбй иустьши стануть, а вбнь 
фрьішно одвадпль передню телігу и скричаль: 
гей! Вольї рушили, а пбдь задньовь телгЬговь 
земля ся розстуипла и вбііть зь ґрофомь пошли 

доловь, а худобини чловекь ся вернуль щасливо 
домбвь. 

Такь соб'Ь жне спокбйно, бо южь нема вбита, 
щобн го мучпль. Ажь ту разь иангЬ ґрофова и 
пані вбйтова .дали того xĵ -добного до себе заво
лати и говорять: знаєшь тн што, ми тобі дамо 
два сто ринскихь, тблько нась тамь завезь де и 
нагапхь мужбвь єсь завюзь, бо тамь мусить дуже 
добрі бутп, коли они ся такь довго бавлять. Тай 
худобини взяль обі пані и пхь везе тамь ажь 
прийдуть на тое місце, разь ту чують бідаканє; 
вбить на ґрофа а ґрофь на вбита. Тамь вь той до
лині — коли обі пані тоє збачпли, прось худоб
ного, же коли ихь мужове ся не можуть вернути, 
щобн тнлько ихь обі тамь нелишиль. Южь зна-
ме, де нашп мужове, — такь той худобньп'і обі 
пані привюзь назадь. « 

По привозі говорить вбль: теразь мусить 
нась тамь одвести, тамь десь нась дбсталь, а зь 
тнма двома сто, штось сой заробпль, одь тнхь па-
нйохь, можешь ґаздувати. И такь ся стало. 

Такь вбить стратпль десять сто ринскихь, а 
худобині! пасху дбсталь. 

Подавь Демитріи Каїгїітула, 
З'ь McAdoo, Pa. (Святква Велика, Ясло—Галичина) 



Смішне. 
„РОСИНЬСЬКА" ТАБАКА. 

(Пбдслухане й пбдглянене.) 

— И вікь мабуть 
цільпі прожнете, куме 
Йване а такои табач-
ки не подибете! 

Правдива вамв ,,ро-
синьська" водь Слі
пенького Мошка, що 
то єго еьінокь Лейба 
чмихнувь водь ,,син-
тирунку у Росію 
Ану но спробуйте. 

— Ая! Гейбьі 
якимь „корін-

емь заправлюва-
на," пахне якь 
ладань у церкві, 
що хоть збирає 
понюхати. Що 
таке „росинь-

ська" —• то ,,ро-
синьська" то не 
наша „чорна" 
гейбьі саджа. 
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— Але то вамь крутить, 
якь робакь вь хроні! Ажь 
нось у гору подносить. 
Не жаль за ню „крейцарь" 
дати. 

— Бая, куме Петре! Ажь 
/І десь до мозку добиравсь, 

** що й вь очахь темніє. А 
,si де вн тамв, куме? 

__ — А то скажена, най ю 
s вьірве, то такь якь ,,лю-

тринка" чоловіка зь ногь 
звалила. И 
ж і н ч и н т> 
„макогонь" 
такь не про
тягне ,,хри-

__ ,—, стініша," 
>»—""*-= ЯКЇ. та ,,ро-

iwt»*Afri, синьська." 
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То ти „московскй носьі" мусять бути моцнй, коли 
водь той „махорки" не потріскають. . . 

З'ь календара „Комара11. 

ГАДКИ. 

— Лекше електрикою цілий світь освітити, 
якь дурня. 

— Злодій о много розумнійшій водь лікаря, 
бо — водходячи водь пацієнта — все знає, що ему 
бракує. 

— Москофульї сЬють бодаки, тому не сміють 
ходити босо. 

— Голось совісти є таїсь могучій, що навіть 
и глухій Єго чує. 

Міжь робОтниками. 
Ф е ц к о : Не знати, чи й мені присилали бьі 

даромь „Правду". 
Г р и ц ь : Овва, чому н і ! Только напишіть, 

що ви москвофуль. 
Ф е ц к о : Ба, коли я нехочу бути такпмь. — 
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вь школь. 
(З'ь „Комара.11) 

1. 
С в я щ е н и к ь : Пошиванко, ану перехре

сти ся. 
По ш ив ай к о: Бо имя. . енна и ду . . духа.. 
С в я щ.: А де отець — драбе!? 
П о ш.: Пошли зь биками на ярмарокь — 

прошу єґомосця.. . . 
2. 

. С в я щ . : Яка є четверта заповідь Божа? 
У ч.: Чти отця и матірь твою . . . . 
С в я щ.: Ну дальше! 
У ч.: Щобьісь не доставь букомь по плечахь! 

3. 
С в я щ.: Чому Адама и Еву ввігнано зь раю? 
У ч.: Бо они крали — прошу о. катпхита — 

Господу Богу яб.іока. 

Вь суд*. 
1. 

С у д і я : Длячого вві вже пятьій разь вандру-
єте до кримпналу? 

З л о д ю г а : Но, я тому невинень; се мушу 
робити задля того здоровя. 

С у д і я : А то якь? 
З л о д і й : Дохторь приписавсь мені сидячій 

спосббь житя. 
2. 

С у д і я : Якь вві могли назвати сего пана — 
редахтора „худобою"? 
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О с к а р ж е н и й : Але прошу не забути, що я 
додавь ще слово „першои клясьі." 

3. 
С у д і я : Чому вьі брали убраня, а не гроші 

•зь желізнои касьі? 
З л о д і й: Ахь,—пане—и я надь тнмь думавь. 

Мудре пьітанс 

Кажете, татуню, що зь радного можна вьій-
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ти на вбита; ну, а зь вбита — де ще можна до
стати ся? 

— До криминалу! — сьш}'-. 
Зг „Комара". 

Га! 
— Шваґре, зновь зь суботи на неділю хопили 

тебе вь лакопь (арешть) п днесь заплативесь $25. 
за ту приемнбсть. 

— Га! Щожь робити? Чоловікь самь а ихь 
тамь вь суді только. 

ГРОМЬ ВЬ КУЧУ НЕ БЄ! 
ЯІШІГЬ Крбії'ь. 

Разь вдарпвь громь коло церкви, 
запал нвь дзвоницю, 
а жидиска якь саранча 
обсіли божницю. 
Ваіікотали, шварі'ота ли: 
,.Веіі. — мірь, нагаь Єгова, 
воно жидбвь ліпше любить 
о том'ь ані слова ! 
Бо греміло а сапіло, 
що ажь ся курило, -
а потому пук-стук-траскь — 
ну п запалило. 



А божницю, що собгЬ такь 
близенько стояло, 
невдарило, бо ему такгь 
Єгова казало !" 
„їїд'Ьть, йдіть! вьі дурнй жндиска 
що ви то плетете ! 
— сказавь хлопь, що йшовь зь коновковь. 
огонь угасити — 
„Де тьі коли сдень зь другшп, 
видЬвь таке диво, 
щобьі вь кучу громь удари вь? 
Н'Ь ! то неможливо !" 



ПОЯСНЕНЄ ДО ОБРАЗОВЬ. 

Руска колонія вь Jersey City, N. J. 
Около 1879 р. прибувь першій до Джерсп Спти 

Павло Филяк'ь, чоловькь письменний, и за нимь 
С. Ковальскій, В. Млина^шкь, К. Квочка и др. Вь 
188(5 р. за старанемь о. Волянекого люде купили 
4 лоти на Chestnut cor. Henry str. за $2800 и по-
будовали зь початку капличку, вь котрой водпра-
вляли богослуженя о. Волянскій, о. Андруховпчь 
и о. Ляховичь. 

Першимь стальїмь свяіценникомь вь Джерси 
Сити бувь о. Грушка, котрий прибувь до Америки 
вь осени 1889 р. 

За его старанемь на місце каплиці побудова-
ли церковь за $6000; будова, зачала ся 8. вересня 
1890 p., а 28. вересня 1890 р. водбуло ся посвяче
не каменя уголвного. Торжественне посвячене 
церкви водбуло ся 21. марця 1891 р. 

О. Гр. Грушка бувь настоятелемь Парохіа ажь 
до 8. марця 1896 р. Дякомь бувь тогдьі Вас Копча. 
О. Грушка зачавь туть видавати газету „Свободу" 
г/ь 1893 р. 
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Водь 8 марця 1896 p. до новембря 1897 р. бувт» 
парохомь о. Ив. Ардан-ь, за котрого основала ся 
руека школа н сестр. брацтво ев. Ольги. 

Дякоучитслемь бувь водь 8. августа 1897 до 
18. алр. 1898 р. Ант. Терещукь, а водь 1898 р. до 
ЗО. марця 1900 р. Юрій Подсадочньїй, а до 27. юлія 
1902 р. Ал. Зволиньскій. 

Водь 26. грудня 1897 р. почавши єсть настоя-
телемь парохіи о. Ник. Пддгорецкій, а водь 18. 
октобря 1902 р. дякоучителемь єсть (по другій 
разь) Юрій Подсадочньїй. 

Понеже стара церковь була занадто далеко 
вбддалена водь людей, черезь що розвой парохіи 
бувь утруднений, для того громада церковна на 
рочномь митингу на внесене свого священника дня 
19. грудня 1899 р. ухвалила постарати ся о нову 
церковь; 1. апр'Ьля 1900 р. ухвалила купити2 лоти 
округло за $8000., на Sussex cor. Greene str. a 1. 
септ. 1901 p. затвердила плянь церкви, а 3. дец. 
1901 р. прийняла найнпзшу оферту контракторовь 
на $24.500. 

Дня 19. марця 1901 р. зачато будову, а 19. мая 
1901 р. поблагословлено новьій Престоль, водбуло 
ся торжественне посвячене каменя уго.тьиого. 
Дня 29. децембра 1901 р. водиравлено першу 
Службу Божу, вь новой мурованой церкві. — 
Торжественне посвячене церкви водбуло ся 13. 
липня 1902 р. 

Руска церковь вь KAMEY, PA. 
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Якь нову церковь зачато будовані, зь почат-
комь 1901 p., то вь касЬ було готовки 8 дол. 45 ц.!! 
На будову церкви ходивь все збирати священпкь 
разомь зь комитетовьіми, и по мимо противної! 
агітацій „цареславньгхь" вь Ню Йорку и околици 
до конця новембря 1902 р. зложило 074 людей на 
будову (по колько хто могь) по 5, 10, 15, 20, 25 
дол. и по больше и то не только люде зь Джерсі 
сіти, але такожь згь Ню Йорку, Вруклина, Блюм-
фпльду, Неварку, Елнзабеть, Елизабетпору н дру-
гихгь подальших сторонь. — Жертвьі на будову 
дальше продовжають ся п теиерь люде тьімь рад
ше складають, бо видать, на що дають. 

Вь остатньїхь часахь безбожнй и недоваренй 
„москалики" зь Ню Норку пробували баламутити 
народь и водмовляли водь церкви, але люде поз-
нали ся на ихь иодлон роботи и водвервули ся 
вбдьнихь!— Дальша доля п будучность лежить 
вь БозгЬ и людяхь, н єсть надія, що если люде 
зьумілн побудоватп такь хорошу церковь, то и 
зьуміиоть и схотять о свою мат'Ьрь дальше щиро 
дбати! 

. Церковь Благовьщеня Пр. Д^вьі вь Ramey, Pa., 
(котру читателі можуть бачити на особномь образ-
ку) побзтдована вь 1893 р. за старанемь двохь угор-
скихь Русиновь, ТО. Дутка п С. Гудака. Позаякь 
до будови сей церквп, намовлявь ихь тогдашньїн 
царославньїй пошь зь Osceola Mills, Pa., то Русиньї 
взагалі думали, що се буде церковь царославна 
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и мало на не і платили, а зновь пп. 10. Дутка и С. 
Гудакь вложившн вь будову не мало свого гроша 
и хотячи себе забезпечити, записали церковь на 
себе. Але церковь паро славною не стала. Надармо 
гЬздив'ь тудьіпротоерей Товть зь Wilkes Barre, Pa. 
страшивь людей процесами и тероромь хотівь 
змусити ихь до царославія. Люде остали при сво-
имг> а то завдяки двом'ь вьісше згаданьшь чесньїмь 
угорскимь Русинамь п о. К. Гуловичови, що вь 
1894 р. поблагословив^, церковь вь Ramey, Pa. и 
научпвьихь якь мають поступати зь такими не 
прошеними опікунами якь о. Товть. Мимо сего 
Русинамь вь Ramey, Pa. нещастилось зь попами. 
Вь Грудню 1895 р. осЬвь на парохіи о. И. Матяц-
ЦКОВЬ а ВЖе ПО КОЛЬКОХЬ ИІСЯЦЯХЬ вьшісь СЯ, 
щобн зробитп місце о. Ант. Годобайови, старшо
му вже чоловікови и не зовсЬмь тактовному. 0. 
Годобай побудовавь вь Ramey домь парохіяльньїй 
(днвіг образокь), але дуліе невнгбдний, хочь и до
сить коштовний. 1895 року обнявь нарохію о. 
К. Гуловичь и завівь ладь вь громаді (за що его 
люде зь вдячностію споминають, але вже вь 1899 
перенісь ся на нове місце Barnesboro, Pa. * 

По вбдьізді о. Гул. вернувь сюда ще разь о. 
Ходобай, однакь не надовго; опосля обнявь сю 
парохію о. Н. Воленьскій, але такожь вскорі вод-
іхавь на друге місце. Оставиш зновь безь свя
щенника стали люде писати до епископовь вь Га
личині, щобн ЗБОЛИЛИ прислати имь душнастиря 
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галнцкого, бо досп онп мали сампхь лпшь }тгор-
скгїхь священпиковь. Але надармо. Галицкй вла-
сти церковнй, що -звикли показувати велику ді -
яльибеть тамь де є і не треба, не вважали навіть 
за водиоввдне „хлопаагь" в дшісати! Люде ждали 
на галнцкого священника больше повь року, доки 
„Рада Духовна" не прислала имь 15. октобря 1901 
тепер'Ьпшого ревного священика о. Гр. Цмайла. 

Хотяй громада церковна вь Ramey, Pa., з-ор-
ганпзована вже водь 3 літь, IL людей туть такь 
зь Угорщини якь и Галичини не мало, то однакь 
можна сказати, що громада ся за 4 роки не мала 
свого душнастиря, бо коли одень вбдбйшовь, то 
на другого треба було довго чекати. Звбдси на-
родь втративь дов'Ьре до поповь, а ще больше до 
епископовь та прийшовь до переконаня, що и 
єпископи не дбають о „хлопски" душі а лишь о 
,,хлопски" гроші... 

До парохіи вь Ramey, належить кблькаиайцять 
місцевостей зь колькома тисячми Русиновь. Важ
ніший зь нихь суть: Ramey, Smokernn, Whiteside, 
Madera, Bakeria, Coalfort, Flinton, McCartney, 
Oscela, Tja-one, Phillipsburg, Winburne, HowkRun, 
Morriridale Mines, Grass Flat, Gorton Heights, Snow 
Shoe, Belsen а п други. Русини угорскй (зь зем-
илиьскои и шарискон столиці), такожь и галицкй 
(зь подь Ліска и Балигорода) говорять переважно 
пословаченьїмь рускимь язнкомь. Всі онп роблять 
вь копальняхь мягкого угля и заробляють водь 
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иовтора до 3 долярьі денно. Многй зь Русиновь 
мають вже горожанскй папери и беруть участь в'ь 
публпчномь житю, якь ось пр. п. Мих. Барна, що 
не только натрудивсь ся не мало для добра рускои 
церкви, але такожь дуже часто засідає вь повіто-
вомь суді якь одеиь зь судіівь присяжнихь. Рус-
кихь братствв є тут'ь 8, котрй належать будь до 
Соединенія будь до Союза. Кромі сего є колька 
жіночихь брацтвь и мужескихь маючихь на ціли 
ширити руску віру, любовь до свого народа и мо
ральносте. Читальня задля малого числа писмен-
ннхь слабо розвивавсь; розвой школн такожь дуже 
утрудненьтй, а то черезь се, що парохія розтягавсь 
на колькадесять квадратовнх-ь миль и діти только 
подчасв вакацій могуть до рускои школн ходити 
и троха свого научитись. <?ств тутв такожь не да
леко дві церви царославнй: одна вт> Osceola Mills, 
друга вв Phillipsburg; священним, цареславннй є 
лить одень (мешкає вт> Phillipsburg и вонв одень 
є зв Росіи а всі его парафіяни походять зв Ав
стрія. — Народь вв Ramey добрий и до всего доб
рого охочій — біда лишв, що такт, якь вь многихв 
другихв справахь, такв и тутв священики самй 
много завинили. Такв приміромь, не булобн тутв 
царославія, еслибв свого часу звістнвій о Лаври-
гшшь не бувв „біжалв отв своихв овець" на 
больнш доходві до Shenandoah. Не треба мабутв 
пригадувати, бо про се було писано вь Тазетахь, 
що той самь „вікарій генеральний" (вонь самь 
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именувавь себе на се достоинство) о. К. Лаври-
шинь страшивь людей- вь Ramey, що — буде ихь 
процесувати, наколи не приймуть того духовника, 
котрого вонь имь пошле а лишь будуть тримати и 
дальше порученого имь ,.Духовною Радою" о. 
Цмайла. Видячи, що люде процесу не боять ся, на-
мовлявь зновь декотрьіхь, щобьі вь духовньїхь по-
требахь удавали ся до кого лишь хотять, кобьі 
лишь не до свого галицкого духовника. 

Та мимо тьіхь всгЬхь „тробл'Ьв'ь," яки перей
шла доси громада вь Ramey, Pa., стоить крап
ко я йде хоть поволи але певно впередь и дасть 
Богь стане колись першою громадою п осередкомь 
руского житя помийсь околицею твердого угля а 
Питсбургомь. 



Діонизій Голодчь, 
рускій готель зчь хорошою галею на мітинги изабавм 

38 Greene Street, JERSEY CITY, N. J. 
доля хочешь заба

витись, покріпити 
СІІЛЬІ або довідатись 
ЩО ЧуВаТИ БГЬ СВ'БТ'Б, 
то зайди до Голода. 
Копт, обслужить,по
радить н погостить. 
Се добре місце для 
нашихь людей, що 
приїздять З'Ь ІШ-
шпхгь плейзбв'ь. 

Голода зна
ють ВС'Ь, бо 
вбнь є м. чле-
номь. комітету 
церковного, ка-
еіеромь сестр. 
братства, секр. 
комітету школь 
ного и живо ин-
тересуесь ру-
скими справа
ми. 

W. J. Reese, 
Головньїй складь кейксбвь и кракерсбвь. 

СПРОДАЕ ДУЖЕ ТАНЬО. 

Liberty St., Shamokin, Pa. 

Ивань Новакь, 
417—419 W. Pine Str., SHAMOKIN, PA. 

гросерникть. 
gro гросерня заосмотрена вь товари першой 

клясьі, яки побирае зь перворяднмхь складовь. 
Йди, подиви ся, купи и спробуй, то переконаєш ся. 

Спродає таньо и за готовку, хоть честньшь 
людямь и поборгує. 

Гей же до іївапа Новака! 

John Bobkowski, 
пбдприемця^^Е^-

-^•^похороновь. 
Вннаймае такожь „керпчи." на хрєстнньт, ве-

сЬля, похорони та при иншихь оказияхь по дуже 
низкихь ц'Ьнахь. 

300 Pearl & Mulberry Sts., SHAMOKIN, PA 



Григорій М. Гасичь, 
/ - ^ - ^ . ГОТЕЛЬНИКТз ^ ^ \ 

Lyndhurst Block - - SHAMOKIN, PA. 

ВсЬ его напитки дуже добрй. На вьіборьі га-
лицкй до сойму доставь ордер-ь на пиво воді> поль-
еко-жидовского центрального комитету, але хру-
ням'ь не продави. 

Чей єго знаєте!? 

William Л. Lloyd, 
Судія мировий на всю околицю углекоповь. 

Весь бізнесь залагоджує скоро. 
Corner Race & Hunter Sts. 

або 325 N. Shamokin Str. SHAMOKIN, PA. 

John S. Sausser, 
519 N. Shamokin Str., SHAMOKIN, PA. 

Доставця пецовв, рурь и бляшаньїх-ь товарова, 
якв такожь прирядбв'ь домашньгхь: 

Продає машнньї майнерскйи таки направляє. 

Radziewicz Hotel, 
121 Е. Centre Str. SHENANDOAH, PA. 

CHAS. RADZIEWICZ, P E O P E . 
Mae стари горгЬвки, джінь и вина при бар'Ь. 

Знаменитий вмборв цигаровь и твердьіхь на-
поівв. Вигода для нодорожньїхь — Перекуска вт> 
кожд6мгь часгЬ. 

William Phillips, 
^ B A K E R , ^ 

711 Pace Str. SHAMOKIN, PA. 
Виготовляє добрй хл'Ьбьі, кексьі и прецл'Ь. 

Ану спробуйте! 



Russian Mercantile Co. Ltd., 
ВІЇ SHAMOKDsT, PA. 

3 2*7 S t a . a m o l x . i x L S t r e e t . 
Найббльнгііі рускій компаничньгй сторь вгі> 

Америці. Заложеньгіі ще В5ь році 1889, а теперь 
побольшеньїй, украшеннй п на ново урядженьтй. 
Повнії ДОАГЬ великій, красний, якій компанія ку
пила 1896. р. за $18.000 доказує, що може компа-
ішчна робота. 

ВсЬ розумни Русиньї 
належать до топ компаній и купують зо свого 
власного стору — значить: спомагають самьшь 
себе. 

es~ Місячно обертають сумою $3500.00.~®и 
Зараджують ним'ь : 

Федько и Колодій. 
ДО СВОГО — ГЕЙ ! 

W. Н. М. Oram & John P. Oram, 

знани адвокати, 
мешкають вт> Р. 0. 3. of A. Building. 

Shamokin, Pa. 

D. W. Erb, 
ГОЛОВНИЙ СКЛАДТз овб'ч-вв'-ь 

СТАВЦЯ И ШСЕРЕДНИК'Ь. 
Pure Cider Vinegar a Speciality. 

SHAMOKIN, PA. 

ДО-

ДО В-УЧЕРН-В!!! 

Гната Трохановского 
йдіть, бо має добре масо всякого роду. 

Second Street, МТ. CABMEL, PA. 

'The Shamokin Marble & Granite Works" 
Peter Barr, 

властитель. 
Cor. Independence and Market Streets, 

SHAMOKIN, PA. 
Памятники, красуголь-

нй камені, огороджена, 
плити, бруковане, камені 
до воконь и всяка річь 
входяча вь роботу каменя-

•ра й будовничого. 
Ое его робота! 

Оцінки подає носля жаданя. За добру робо
ту ґварантує. 

Peter A. Stief, 
Величезний складгь мужескихь, хлопскихь и 

дптячих'ь убрань. 
Всі его знають! _̂ =г-г-\ 

N. Oak Street, МТ. CARMEL, PA. 

http://Sta.amolx.ixL


T. R. Clarkson & Co., 
Аптикар'Ь, 

ПРОДАЮТЬ И МАЮТЬ; НА СКЛАДІ ВСЬО. 

Однп кажуть: 
- Наша знаменита протії — холерьі мьшанп-

на є певньїмь лькомь проти корчовь и болгввь вь 
жолудку, холєрьі холєриньї, дизіштеріи и поносу 

тблько 25 цт. за бутельку. 
Мн ґварантуемо, що сйрушь зь б'Ьлоп еосньї 

нашои приправи лічить кашель и катарь, або 
гроші звертаємо 

й@~ 25 цт. за фляшку.=ш 
Cor. Sunbury & Shamokin St8.,__^> 

Shamokin, Pa. 
И. Пашкевичь, 

<^^_Рускій малярь, лякерникт» И П030Л0ТНИКЬ._̂ > 
Прі'Ьхавь не давно зь Галичини. Принимае 

роботьі малярскй, позолоченії ті лякернй по цер-
квахь по дуже депіевнхь цьнахь. 

Адресь: 

П. J. Pashkievich, 
38 Greene Street, JERSEY CITY, N. J. 

Руска Народна Торговля, 
ГРОСЕРНЯ. 

139 N. Oak St., Mt. CARMEL, PA. 
Заосмотрена вь всі товари, якихт. потребують 

напій люде. По що йдешь до чужого, сли вь сво
го достанешь той самь товарь за таку саму ціпу! 

Павло Азари, 
420 W. Pine Str., SHAMOKIN, PA. 

Знаний бучерь. Тне водразу, колько треба мяса. 
И свбй хоче жити! 

- < 9 І ^ 
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A. Liachowitz, 
518 Shamokin St., 

S H A M O K I N , PA. 
Спродає години, годинки и 

дорогоцінності!. Зь поправою 
йди до Ляховича. Має такожь 

| | на складі години, годинки, 
Ш ланцушки, перстень и музичнй 

прибори. Незабудьте! — що 
вонь мешкає ч. 518. Shamokin 
Str. вь Shamokin, Pa. 

Є. Лучковець, 
717 Е. Independence St., SHAMOKIN, PA. 

ВСБМЬ ЗНАМЬІЙ ГОТЕЛЬ. 
У свого забавити ся не жаль! 



Конст. Кирчбвь, 
140 Essex Str., 

РУСКА 
JERSEY CITY, N. J. 

ГРОСЕРНЯ И БУЧЕРНЯ 
Уряджена на аме-
рикаиьскій ладгь, 
але виробляє й 
на старокразву мо 
ду. Руока ковба
са, кразва солопії 
па, краєві! огорки 
па посте и другй 
добрй та танй то
вари 

Чеії в с і знаєте 
Кирчова? Вйігь 
патріот'ь.предста-
витель місц. бра-
ства, секретарь 
Ради цер. и „P. Н. 
Е. Дому" и т. д. 
Сли Поляки, Ли

товці и Ніицт, у 
него купують, то 
ви Русини свого 
не минайте! 

A. Wasserman, 
29 Clinton Str. NEW YORK, N. Y. 

ПРОДАЕ КНИЖКИ НА ВСВХЬ MOBAXb. 
Mac великій вьіборгь книжокв російскихв а 

мгЬжв ними всЬ яки вв Росіи забороненй. 
Приймає книжки до оправьі, продає вс і ири-

борн до писана, картки зв желанями и кореспон
дентки зв видами зв цілого світа. 

Утримує вппожпчальшо кнпжокть. 
у пего дбстанете фототрафіи Шевченка, Хмельшщкого и всвхг 

славпнх'ь людей. 

FIRST NATIONAL BANK 
OF. ШАМО&Ш, PA. 

JONH MULLEN, ANDREW D. ROBERTSON, 
President. Vice President. 

CEO. C. GBAEBEK, W. A. RICHARDSON, 
Cashier. Ass't Cashier. 

Веде бізнесе водв 17. sept. 1883. 
Кашіталь ньшлачеііьій $100,000.00 
Зиск* 100,000,00 

Перепроваджує всЬ пнтересьі банковй и загра-
нпчноп вьімвнві. Купує и продає заграничне зо
лото и всякого роду нотьі. 

Кредитовії листьт обіжни вьіставленп для по-
дорожуючихв важнй вв цвлбмв св'кгЬ. 

Рентує депозитовй скрпнки безпеченвства вв 
ц/Ьнв водв $3.00 до $5.00 рочно водпов-вдно до 
в е л и ЧИНІ І 

Peter Clifford, 
Головний складв и доетавця винв, екстрактов-ь п 

всякого роду горввокв 
Cor. Shamokin and Shakespeare Streets, 

'—-ш- ВНАДДІОКІЗХГ, F A . 

Василь Пейко, 
РУСКІЙ ГОТЕЛЬНИЧІЙ 

Commercial and Franklin Sts., SHAMOKIN, PA. 
Русиньт, котрп любятв порядокв, чистоетв и 

спокой, най зайдутв до него, а переконаютв ея. 



A. L. ZUERN, 
ГОЛОВНИЙ СКЛАДЬ 

пецбвь и пецовьіхь приладові, майстерь до укла-
даня дахбвь и ринвь. 

Ш"Т can furnish Repairs for all makes of stoves.̂ lSJX 

Я вь стан'Ь вьїкончптн направн до пецов'ь 
рожного р^ду - ^ - ^ 

Вьїконує всякй роботьі входячи віз кругь 

ішомберства. 
5іо North Shamokin Street, телефонь має. 

В Ь SHAHOKIN, РА. 

Robert W. Smink & Co., 
нова аптика, 

(NEW DRUG STORE) 
Market Str. (коло банку) SHAMOKIN, PA. 

w\ 

I 
F. J. ЛЕЕК, M. D., 

(Др. МИКОЛАЙЧЙКЬ), 

польскій ЛЬКАРЬ. 
Докторі. 

медицини, 
хирурґій 

п акушерітЬ. 
Специялист'ь 

слабостей 
жіночих?, п 

ДИТЯЧИХ'Ь. 

Офісь: 
Cor. Shamokin і Chestnut Street, 

№ З, 
SHAMOKIN, PA. 

DR. F. J. MEEK. 

BT> Shamokin, Pa., ч. 525 N. Shamokin Street 

KOHLBRAKER 
єсть шторь, де можна купити таньо хоропги убра-
ня або капелюхи. Має зимовй убраня до вьібору 
П ПО НПЗЬКИХ'Ь н/Ьнях'ь. 

W. P. Stellmach, 
ГУРТОВИЙ СКЛАДЬ ТПТГТЧ Я илоставцявь 

-"^w" V , — - ^ ^ -LXJ/J-LJ C4J бочовкахь. 
Аґенть водт. жел'Ьзнмхь каст.. 

104 East Race Street, SHAMOKIN, PA. 



Чи знаєте, що ка-
сіер'ь ,,Р. Н. Союза" Р. 

Алексій Шаршонь? 

254 Cor. Pine & Franklin Streets, 

SHAMOKIN, PA. 

МАЄ ДОБОРНУ 

гросерню 
ТОВАРБ СВ-БЖІЙ! 

Продає таньо — але 
только за кешь. 

ДО СВОГО! 

Викторь В'Ьлюшь, 
Нотарь Публичньїй и Судія Покою (скваєр-ь). 

Залагоджує вояки справи ґрунтовй и маєтко
вії зо старммгь краємт.. Вьірабляе повномочія, ку
пує або продає масткії, веде процеси, довершує 
поділу маєтковгь, колектус гронгЬ зг> старого краго. 
увольняв вод'ь асентпрунку и т . и. Продає такожь 
ншфкартьі, посилає гроші до краю п аеекуруе 
вод'ь огйго п на житє за наіїнизіпу ціну. 

Bet. справи полагоджуе точно н скоро. Поради 
уд'Вляе листовно або уетно зовсім* безплатно. 

VICTOR W I L U S Z , 
NOTARY PUBLIC, 

Е О І З T 7 V E i , s l x i i i s t o i i S t . , J e r s o y C i t y , ІКГ. J . 

Wm. H. Lewis, 
Кпигарт., продає прибори до нпсаня, достаїщя музьі-

. калій н часоннсей. 
422 Е. Sunbury&ll N. Shamokin St., Shamokin, Pa. 

ВсЬ білі мають бути зверненії що місяця и 
просить ся о точну оплату. 

Ernest P. Kemper, 
КРАВЕЦЬ И ДОСТАВЦЯ МУЖЕСКИХБ 

УБРАНЬ. 
28 W. Independence St., SHAMOKIN, PA. 

Joseph Wallish, 
знаменитий кравець, 

134 E. Lincoln Street, SHAMOKIN, PA. 

Проти катру и нерестудженя уживаіі_^> 
D r . Н о Н е п Ь я Г . к = Я спр£№протіі^кашлю. 

ПРОДАЕСЬ ВСІОДА. 
Вьгрббт. Hollenback-a и Rnker-a в-ь Shamokin. Pa. 

Hack-Sanner Hardware Co., 
8TJCCE8SOBS TO 

Shamokin Hardwar Co., 
Головний склад'ь, дробна иродажь її доставця 

рожньїхь желізньїх'ь товарові) п ґросерничихті 
прирядовь 



ИВАНЬ ГЛОВА, 
РУСКІЙ НОЧТАРЬ 

—на— 
EXCELSIOE, РА. 

Продає шпфкар-
тм ті посилає гро
ші . 

Має такожь свои 
власний сторь. 

Всі знають И. 
Глову, яко довго-
л'Ьтного голову Р. 
Н. С , а хвалити 
єго було бьі грі -
хомь, бо всі зна
ють єго чесноту. 

John Shurtz, 
бучер'в,, 

424 Franklin Street, SHAMOKIN, PA. 
Має всякого ґатунку свіже мясо. 

Shamokin Lumber and M'fg. Co., 
Коші, ппкорпорована 1902. 

Mae: Чнкло, ДІГБКІІ, ігвсоїсь. Плятаруе, будує, цемен
тує цементі. Росендаль будовпичій коптракторть 

справляє пляньї п оцінює. 
Lumber and Г\і\\ Work, 

КОНТРАКТОРЬ IT БУДбВНИЧІЙ, 
ОШсе: 37 S. Fifth Street, Near Spruce, 

вь SHAMOKIN. PA. 

Ивань Воргачь, 
Вс'Ьмь знаний готельнпкь. Шклянкп у него які. 

бтарокраввй коновки. 
422 N. Maple Str., Mt. Carmel. Pa. 

Димитрій Капитула 
РУСКІЙ ГОТЕЛЬНПКЬ. 

Tomaqna&cor. Grand St., McAdoo, Pa. 
ШГ1 Хочете забавитись, покріпити 

сили, або довідатись що чувати вт» 
св іт і , або порадитись або гроші по
слати до старого краю, або що иншо-
го, то ЗАЙДІЗТВ до КАПИТУЛМ.— 

Ноігь порадить и зробить все для своих-ь людей. 

11И ЙТЕ ШАМ ОКИНЬСКЕ 

^ ^ П И В О ^ а ^ 
Л ьпшого ньгде не виробляють! якь у : 

Fuhrmann & Schmidt, 
властителі, 

SHAMOKIN, PA. 

James J. Kearney, 
Адвокать и порадця, 

414 E. Independence St., SHAMOKIN, PA. 



A. S. Пагг, 
Адвокать, 

130 E. Independence St., SHAMOKIN, PA. 

~ ~ ~ W. W. Ryon^ — — 

Адвокать, 
May's Building. SHAMOKIN, PA. 

J. W. Gillespie, 
Адвокать — Attorney and Counselor at Law. 

Rooms 10—11 Marr Block, SHAMOKIN, PA. 

John J. W. Swartz, 
Судія мировьій и провадить асекурацію. 

605 N. Anthracite St., SHAMOKIN, PA. 

Jas. P. McCormick, 
/ S ^ T , МИРОВИЙ СУДІЯ _ ^ - л 

404 E, Independence St., Cor. First and Spruce St.. 
SHAMOKIN, PA. 

По 'туї-ш же.гЬзпп ргЬчіг и маї'інсрскії зиаря-
ДІ>І, кухоннії із огр'Ьвачіг йоли її згь другсш руки! 
такожь сіп іклр'Ьбуспіь майстра до пломбованяі 
направн и цинрваня — то Гіди до: 

WA'EBEN" ішбжв, 
309—ЗІЗ W. Spruce St., SHAMOKIN, PA. 


