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,, Б А З АР" 

ШКІЛЬНИЙ ВІДДІЛ. 

Читанки, підручники, словарці, прилади і 
т. д. для народних, середних і вищих укра

їнських шкіл: 

Часть Перша: 

Буквар ............................ . 
Буквар (Сиротинця) ................ . 
Табличка і 2 рисіки ............... . 
Рахункова книжочка ... " ............ . 
Перник ( скринка на рисіки і олівці) .. 

. Часть Друга: 
Друга читанка ...................... . 
Зошит до писання 5ф - тузін ...... . 
Олівець 5ф - тузін ............... . 
Біблія з образками· (мала) ........ . 
Кат~хизм (малий) ................ . 
с·півамник з нотами (часть І.) ...... . 

. . Часть Трет а: 
ЧИтанка, часть ІІІ. і IV'. . ........... . 
Граматика української мови (мала) .. 
!lсесві тна rеоrрафія, Ю. Левицького 
rfeorpaфiя України, С. Рудницького .. 
Мапа України ..................... . 
Сrііванник з нотами, часть 11. . ...... . 

Часть четверта: 

30ф 
50 
25 
І5 . 
25 

35 
50 
50 
60 
20 
60 

60 
40 

80 
80 
50 
60 

К~~Жки для V, VI і VII кляси шкіль народ
. них та rімназіяльні підручники: 

Велика .читанка, А. Крушельницький . 80 
Математика (пр?ктичні поради з арит-

~ меті-Іки і rеометрії) І. Андрушенка 50 
Фізика (з І 03 малюнками та слівником 

. фізичної термінольоrії) Ф. Шіндлєра 60 
Зоольоrія, І. Раковського . . . . . . ...... 75 
Людина, І. Раковсько.~о ..... , . . . . . . 25 
Історія рідного краю, І. Крипякевич . . 50 
Огляд Історії України, І. Крипякевич . 60 
Підручник анrлійської мови . . . . . . . . І .50 
Підручник німецької мови . . . . . . . . . . 30 
Слов.ар чужих слів . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
(Всесвітню історію, Історію української лі
тератури, Атляси, Шкільні мапи, Підручни
ки електротехніки; торговлі, музики і т. п. 

доставляємо на бажаю_я). 

Книжки до шкільних і приватних 
книгозбірень: 

а) Літературно-історична секція: 
Ів. Франко. За~ар Беркут . . . . . . . . . . . 50ф 
А. І\ащенко, Запорожська слава . . . . . 50 
А. Кащенко, Борці за правду . . . . . . . . 50 
М. Костомарів, Чернигівка . . . . . . . . . . 50 
А. Чайковський, Відвдячився . . . . . . . І .ОО 
А. Чайковський, l{озацька пімста . . . . 30 
Вол. Золотополець Син. Укоаїни ... 2.00 · 
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б) Юнацька секція: 
Ю. Верн, Незвичайні пригоди Матвія 
Сендорфа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 

Ю. Верн, Сорок тисяч миль під водою І.ОО 
.Ю Верн, Подорож до місяця . . . . . . . . 40 
Данило Фо. Робінзою Крузо ........ 1.00 

в) Соціольоrія, або суспільні науки: 
А. Богданов, Короткий виклад по.11і-

тичної економії . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
М. Ленін, Держава а Революція .... -. І .ОО 
Ф. Енrел~с, Початки Родини .. " ..... 1.00 
А. Бухарін, Програма Комуністів . . . . 50 
П. Дицкен, фільозофія Соціял Демо-

кратії 2.00 
Висилаємо книжки за попередним надісла
ннєм гроший або за посліплатою. Для шкіл 

і кружків самообразовання даємо опуст. 
3а всіми шкільними потребами вдавайтесь 

до Січового Базару: 

34 Е. 7th Street New York, N.Y. 

og і" ііі trg 111 ш 11g >" 111 11g )ІІ 111 ІІС :t•i 111 11g >" Ііі 11g >" і!і ІІС 

УКРАЇНЦІ! 

Чп хочете їхати до r~раю поспіш
нпм і найвигіднШшп:м: кораблем? 

Чп хочете sабсsпсчптп собі на 
корабли добро місце? 

Чп хочете спровадити сnоїх r~рсn
нпх до нового краю? 

Чп хочете переслати грош1 до · ~ 
родппп n ета рім І\:раю? 

Чп хочете, щоби гроші СІ\:Оро 
аайшлп.r 

Чп хочете гроші добро впмjшr
ти? 

Чи хочете дістати СІ\,Оро паспорт? 
Чп хочете продати rюрисно Лі

осрті-Понди? 
Чи хочете 3асягнуш11 розу:м:ної 

по1шдп про старий і ноnий rtpaй? 
Коли хочете, щоби Ви ес добре і 

скоро нолагодили, пишіть 

Stephen Dembitsky 
ALL SLAV AGENCY 

204 West 27th St. New York, City. 

І Ііі "' '" ііі "' '" ііі "' і ='~ •11 ес і І., 1і!і "' '" ііі "' '" ііі "' *" 10 
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Ширіть 

українську 

Іфасу 

і шту.ку. 

,, Б А З АР" 

УНРАІСЬНІ НА8ТНИ Є НАйКРАСШІ В СВІТї. 

Уживайте ло 

перепис.ки 

JІИШе 

картки 

з України. 
•ш:~Іt?:JJi~~~~~:'...:JWIS~~!:zJJВiiiiiiiiDI t \':і, :т !'& r : ·:~: ~: ,'і 

На днях ми отримали ЗО.ООО карток з України в 300 найріжнійших зображеннях: 
Кожда картка в сімох красках. Чу;~ове вик J-Іченнє. Вже самий зверхний вигляд укра
їнських карток, так приманчивий, що труд ю остоятись пожаданню посідащ-Ія бодай 
кіJrькох. Х1:о лише побачить, той купує. 

l\Іи продаємо їх по найдешевшій ціні. 15 нартон за $1.00. 
Хто хотівби занятисн розпродажію цих карток, хай приш:rе одного доляра., в ми 

вишлемо йому картки на оказ. Для розпродавців 'і аrентів даємо значний опуст. 
Крім висше згаданих карток, ми маємо картки свого власного видання. Це картки 

сJІавних українських артисток. мужів і хорів, як: Садовської, Заньковецької, Стад
никової, Хору Української Бесіди під упра юю :М. l\орикори, Українського Хору під 
управою ~І. l'ундича і т. д. і т. д. Ці картки повинні находитись в альбом~ каждого У
країнця. 12 карток за 50f. 

Г1 С. Це найкрасша для Вас нагода роз ючати купецтво. :замовте у нас більшу 
скількість карток і начніть торгувати (див. "Торговельна Школа", J1єкція І.). Картки 
легенько продасьте, свої гроші відберете, а опуст, який ми Вам даємо, лишиться у 

Вашій кишені. Чому Вам не спробувати? Пишить: , 
SICI-IO,TY BAZAR 

34 East 7th Str. New York, N. У. 

г·-тч~;бе;-~·;и~~;"-··-·-·--"--·--r 
І Якаб. Ваша хороба не була~ як довго не 
І тревалаб, хто Вас не лічив - Се не робіть 
І ріжниці. 

j . Я лічу успішно так мущин ян і женщин. 
і Моя метода ліченя БЕЗ МЕДИ ЦИНИ 
І осягає снорі успіхи. 

і Пр,ийдіть до мене і засягніть поради. 

Др. АНДРЕЙ БОРАК 
CHIROPRACTOR 

І 
І 
І 
і j 335 Е. 18th STREET, ...... NEW УОRК СІТУ. 
І години УРЯДОВІ: 

І 
•:•~·~~-о--.о ~)~·t·~•._..u..,..cJ._.c•-...cJ~o--.u--.cJ.-.o.-.u--.u~J~J~~~ · · · ~. · " 

~~-Q-~-~·.• 

10 -.12 рано; 1 - 4 по пол. і 6 - 8 вечер. 

' 

з. 
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ТДЕТЕ ДО ИРАЮ?-ХОЧЕТЕ .СПРОВАДИТИ 
. РОДИНУ 3 ИРАЮ? 

Зверніться з повним довірєм до 

-u- УНРАїНСЬНОLГО БЮРА "АМЕРУС". -о
під числом 139 перша Евня в Ню йорну. 

ПРОДАЄМО ШІФНАРТИ НА вс~ ЛВЧН: НА АНТВЕРП, 
ГАМБУРf', ТР~ЄСТ ~ ИННН 

Xt"o мае вже nraшn:opт і до нас приїде, сейчас дістане· шnфn\арту. 
Хто не мае пашпорту, тому виробимо паш1nюрт в Н;;~ Е~'.;орну в протягу 6 - 7 днів. 
Помагаемо при вІзованю пашrюртів у вcttx нонзул~в, оснйльки заАде потреба. 
Помаrаем ааши.мkостумерам при за;ааrодженню оплат податкових і тексів. 

МАЄМО ВJіfАСНИй ЕМІГРАЩйНИй ДН~ lЗ НЮ йОРКУ. 

Ае иаmІ косrумерн за дешеві гроші перебудуть tзиrідно і безпечно час, 
доки не всядуть на корабельо 

.ХТО ХОЧЕ СПРОВАДИТИ РОДИНУ З ИРАЮ ДО АМЕРИИИ 
wexaA зrо"оснть ся або пише до нас" 

· Маемо .порозум.інне з американсьними орrанізацlями у Львові І Вар-
11881, аотрі nомагають родинам з краю їхати до Америки. 

Hamt аrенти в краю і при воді заоп·інуються родинами, що мають 
вй'Іхати .ао Америки і Аадуть їм всякі потрібні поучення і вказівки. 

Д.U родин з краю висилаємо шіфнарти і робимо всяні можливі ста-
раккя, щоби як. найскорше моr ли прибути до Америки. . 
ЛР~ДСТАВНИК НАШОГО БЮРА ВИЇХАВ ВЖЕ В ТІй СПРАВІ ДО КРАЮ 

Виси"ає110 rрошІ до краю по найліпшім деннім курсі, скоро і певно, 
nl.1 повною І"арантІєю. Гроші будуть виплачені в нраю впротяrу 6 тижнів. 

Стоїмо а постійних зносинах з Земельним Банком Гіпотечним ·у 
·JІЬВоеІ, що е найбільшою украІнсьною фінансовою інституцією в краю. 

Кожд~й.хто їде до нас до Ню йорну, нехай витне нашу адресу з N:а
М?nиси, або нехай пише до нас, а ми вишлемо йому готову, котру по-
каже на двірци в Ню йорку. 

1 

• 

НАШ УРЯДНИК 3 ДВІРЦЯ ЗАБЕРЕ ЛЮДИй ДО RАШОГQ ОФІСУ 
І ЗАОПІКУЄТЬСЯ їХ РІЧАМИ. 

У ас8П tnpaвax звертайтеся особисто або Jшстовно до: 

AMERus· TRADING CORPORATION 
·138 FIRSТ А VENUE. NEW УОRК, N. У. 

. ФІЛІЯ: 
1011 Milwaukee Ave., Chicago, ІІІ. 

1_111 т 
11 

Ч.1. 
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І РЕДАКЦІЙНА СТОРІНКА. І 
~ . - . а 

.· -
"зробіть "Базар" своїм часописом. 

З випуском першого числа цего часо

пису ми є певні, що кождий, кому лише він· . 
дістанеться до рук, зробить його своїм ча

сописом. 

Ми є певні, бо: 
Не ·будемо в ньому подавати нісеніт

ниць, байок ані підлих, псевдонімних кле
вет. 

Не будемо подавати, нікому не потріб
них, . сотки разів передрукованих статий. 

Не будемо рівнож подавати нічого та

кого, що місто користи, приносить шкоду 

нашій суспільности. _ · 
За те, ми кождого місяця будемо помі

щувати цікаві і конечно потрібні наукові 

розвідни про здоровля, торговлю, промисл 

-і взагалі про все те, з чого Ви і Ваші знако
мі будуть нористатn. 

Просимо Вас о поміч в цьому ділі. 

Ми не хочемо збагатитись на цьому ви

давництві. Завелика дорожня, щоби пус~а
- тись на ·таке ризико. 

Цего часопису ~Вам так потрібно як по

-живи або убрання. 
Не відмовляйте собі цеї потреби. 

Поможете нам багато, коли ще нині 
· влежите одного доляра до листа і запри

. нумеруєте_ собі "Базар" на цілий рік. 

· Наша засада. 

Вже було багато видавництв в Америці, 
багато вони Обіцяли, але Зібравши досить 

. передплати, "щезли як роса на сонці". 
Знайдуться і між нашими читачами та-

- кі, що попеклись на подібній справі. , 

А ви будете отри~увати від нас "Базар" че
рез цілий рік. ' 

Ваша передплата буде для нас заохо
тою до побільшення видавництва, ·а для 

Вас наше видавництво буде мати неоцінену 

вартість. 

Не вагайтесь ані на хвильку. 
Пйшіть по "Базар". 

. Оголешення ·в "Базарі". 

Наші читачі не будуть противні помі
щуванню оголошень в цьому часопису. 

Оголошення мають велику силу в тор

говельнім і промисловім -світі. 
1 В теперішній системі оголошення є кон 

че потрібні до ведення всякого інтересу., 

Принимаючи оголошення, ми, пd змо: 
зі будемо старатись переконатись о ретель

ности даної фірми. Ми не відповідаємо за 
зміст каждого оголошення в "Базарі", од

нак радимо читачам звернути на них пиль

ну увагу. 

Не всі оголошення є "фейнерсьkі"; е. 
між ними і добрі і з таних можна боrато 

скористати. 

Багато Американців цінять. оголошен

ня висше редакційних стац1й. Ті,. що пи

шуть оголошення для великий американсь

·ких компаній, побирають більшу платню, 
чим автори редакційних статий. 

, Не конче мусите відповідати на кож
де оголошеннє, але коли хочете бути доб

, рим "бизнесменом" читайте о~олошеннє. 

З ·нами цего не буде. :J· • до продажі найновійшого пат~нту rра-
Ми .маємо книгарню (34 Іст Сема вули-, • мо фонів і рекордів. Добрий з-арабок . 

. дя в Ню_ йорку) вартЬсти кілька •тисяч до-~F.~1,1. • ·Пишіть по інофрмації: 
.. ~ярів. Це вистарчить запорука, що Ваш·. Sichowy Bazar 
цент у нас ніколи не пропаде. 34 Е. 7Ui Street New York, N. У. 

-Ми . отримаємо від_, 1~~1с, 9д.ного. доляра, 
1_11'1 1~ 1 1= ІІ_І_ІІ І1~ 1 І ~І т 1 ~ 1 := І L І_І І І r ~ 1 І ·~ LJ 

І_ІF· І І І І_І F' І І І! 
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г········· ТОРГОВЕЛЬНА ШКОЛА. 
~~~%<$$$~*· ···~· 

Бету.пне слово. 
\ 

Найбільше корисним заняттєм в сві-
т~ є торговля. 

На оден міліон Українців в Америці 
повинно бути що найменше 10 тисяч у
країнських торговців. А кільки :ми їх ма
ємо7 Наша еміrрація шmлачує кождого 
року міліони долярів американським, жи

дівсь:киМ, польським, німецьким і иншим 
торговцям. Чи не ліпше, щоб ,ті гроші пе
реходилИJ в наші власні підприємства? 

Хто працює в фабриці, той в теперіш
ній системі є невільmшом, рабом. Фаб
ричний робітниrt мусить .на ооначений 
час явитися до роботи і на означений час 
її покидати. Робити муСlИть те, що йому 
скаже наета.~ш:ид. При праці мусить від
дихати зогнилим і нездоровим: воздухом, 
двигати тягар_і,наражуючrись при тім на 
каліцтво або навіт па втрату життя при 
небез.печн:их ш.tJmu:rax або підземних ІШ
пальн;ях. 

над собою ніякого наставника. Він є віль
ний і независим:Ий. Працює тоді як йому 
подобається, а не тоді як йому кажуть·. 
Він не 8нає безробіття ані страйків і зов
сім не побоюється, що хтось його від ... 
править від роботи. Працює він на віль
нім і свіжім воздусі а перед ним завсігди 
отворена ;цороrа до боГацтва і роскішНої 
будуччшш. ·-

Торговці во-ЛЬ діють теnеріmним світом. 
Бе~ н~ неможе обійтися аці фабрикант, 
аю роб1тmm, який уживає фабричні про
дукти.Вони є головними посередниками· 
між всіма верствами суспільства. і вс10ди 
займають перше місце. Найбільші богац
тва в. світі ловстали з торговлі. Тdрговля 
в підставою до поширюваmш просвіти. 
Вона· причюшла ся до відкрття нових 
краІв, нових Частий світа і взагалі до під
несення цивілізації. 

Досить тобі український робітнику бу
ти невільником:. Наберись до тор:Говлі, а 
будеш володіти світом:. · 

Загал-ь·н·е поученнє. 

Не читай усього нараз. 

Читай поволи і увааtно" 

І. 

По прочитанню кождоІ лєкції пере-.· 
глянь ,іспитові питаЮІя і старайся дати 

. на_кожде пиrrапнє вдоволmочу відповідь . 

. Коли дечого не памятаєш ~.11е можеш на 
питання вдоволшочо відповісти, тоді пе-
реглянь ще раз цілу лекцію. 

І які вигляди.на будуччину :має t~юШ 
робітник? !\оли ни:ні заробляв 25 доля
рів на тиждень,. то за рік може дістане 30 
долЯрів. А :коли те дістане, то зіюва му
сить ждати три-чотири роки, щоб діста
ти трошки більше. А позатим, чи праця 
такого робітника є певна? Rождого дня 
приходячи до роботи чи відходячи, мо
же дістати остатний обрахунок. Rождого 
дня, кождої годиІШ :може такий робітник 
стратити своє зацятrе 3овсі:м несподіва
н~. А чи так дуже легонько дістати нове 
занятrв?.. · 

Коли так кожду лєкцію старанно про
читаєш, то можеш бути певний, що з та

fорго:щщь в .Iia:u'd:М 11евіта. Він не. знає :ttoї· науки боrаіо _е.користаєіп. 
· 1_ 1.111 t:-·_.ІІ 1 ~+ ІШіІ~·І= -Г ~_1111 l:::l-'_.Jl 1 1_:- ILLllІ·_I_. ~1 
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' ЛЄКЦІЯ ПЕРША. 

Торговець і його праця. 
Торговля є заняттем. · 

Торговля, се таке. занлттв як всяке 
инше занлттє або ремесло і вимагає до-. . 
свіду і вправ'ИJ. Коваль не потрафить вщ-
разу вшити чобіт, як кравець не зробить 
лавки ні стола. Урядник не потрафить 
відразу сповняти фізичної праці, як рів

Купуй тано а продавай дорого. 
Ціла засада ~орговлі полягає .на тім" 

щоби купувати товари як найтаНПІе а. 
продатц як найдорожше, полишаючи собі 
надвижку, яка осталась тою дорогою. Є 
товари~, на яких продавець з-аробляє ма
ленький Процент, прим. вбраннл або по
жива, але ті товари розходятьсл в вели
кій скількости і загальний заробок на 
них в величезний. Звичайно торговець·' 
дістає 50 процент знижкй, то значить при 
продажі заробляє він доляра на доляро-

нож звичайний робітник не може відразу 
статИJ впра~ним торговцем. Зовсім безпід
став.но дехто думаG, що торговцем вже ви. 

треба родитись. Колиби хтось мав якнай
більші здібности до· торговлі, то не буде 
він мати з сего нішшІ користи, кол:И тор
говлі не попровадить після певної систе-

. ми, з досвідом і вправою. 

, l:Іачинай торговлю постепенно. 

3роби з одного доляра два доляри.· 
В торговлі кождий доляр ·легко мож

на- замінити на два доляри, два на чоти-· 

"Н . Стара лословиця говорить: е свят~ з кількома долярами від нині, -але не по-
горшки ліплять". Торговцем може стати :кидай свого занятгя. І-tупи товар за од
кождий чоловіrt, коли навчиться торговлі ного доляра і продай його за два доляри. 
постепенно. Коли працюєш в офісі, або 3 тих гроший не трать ані одного цента 
в фабриці, а маєш замір бути торговцем, і знова купи товар за два доляри і ста
то не поки~дай праці відразу. Начинай по- райся продати його. за чотири доляри. І 
вол:И і не покидаючи праці, учися торгов- не оглянешся, як :капітал твій буде зро
лі дві-три годині денно. R-\)ЛИ в торговлі . стати. Коли в той спосіб назбираєш по ... 
набереш відповідноі вправи і будеш пе~- важну суму, тоді поюинь працю в офісі / 

ний, що при торговлі заробиш більше як або в фабриці і зовсім заберис~І до тор
при твоїм теперішнім занят.по, тоді мо- говл1. 

ри, чотири на вісім і т. д. і чим частійше 
можна тоІ _заміни до1t0нати, тим більший 
є загальшІЙ дохід. Начинай торговлю-

жеш покинути офісову або фабричну пра-
цю і занятися зовсім торговлею. 

Підчаq науки бу~~ш заробляти. 
Вже початкова то.;rовельна практи

rш, підчас офісово.ї або фабричної праці, 
принесе тобі кілька долярів доходу, а що 

_ найменьше забеспеч:иrrь тебе на случай 
безробіття або втратити заняття в офісі 
~бо в фабриці. В кождім такім случаю мо
жеш занятися торговлею і тою дорогою 

відобеш соф страчений заробок в офісі 
або в фабриці. Digitizecj \)у 

UNIVERSITY OF ]LLINOIS АТ 
U RBANA_-_CHAM PAIG N 

Не шукай далено за покупцями. 
Начинай продавати товар в найбли3-

шім твоїм. окруженю. Продавай тим, що 
з ними мешкаеm або їш, своїм кревним, 
знакомим, приятелям і фабричним това
ришам. Виб11рай таг~ий товар, який в най
більше потрібний в ·твоїм окруженю: 
Можуть се ·бути. rшижки, тютюн, лікарст
ва, бритви, годинники, домова потрі(}, 
убранЯ,люксуеові рі чи ітд.Rоли здобудеш 
собі достаточну скільrtість покупців між 
своїми знако~~іJ;' f~i покористуйся Ix-

U N ІVE RS ІТY OF ILLINOIS АТ 
U RBANA-CHAM РАІ G N 
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німи порученями до инших домів і скіль- ·знання: як і /:ИнахіднИRи. ріжних маШИІН. 
"кість твоїх покупців буде збільша11ися 3 Торговці; Що продають книжки, причи
ІШЖДИМ днем. 3а з.єднаннє нового покуп- нтоться до піднесення культури не мен-

. ЦЯ, ДЛЯ тебе, ВИ3На~И. Нагороду або пре- . :Ще ЯК МИСЛИТе_лі і ПИСателі, ЩО Ті КНИЖ
ЗеНТИ. Коли так навчишся заміняти одно- ки укладали. 

го доля:ра на д1щ в. твоїм найблизшім о- Щоб ми робил·и без то.рговців? 
круженню, тоді можеш сміло ·весь. твій Яку, в дійсности; користь малиб ми 
час посвятити торговлі і в скорі будеш по- зі всіх у ліпшень і :винаходів, к_олиб 
двоювати не поодинокі доляри але сотки торговці не розповсюджували їх поміж 
і тицячі доля:рів. людьми? Торговці познакомлюють ~-

Не стидайся торгувати. д1ий з нщшми товарами і заохочують їх 
Деякі Українці :щдивляються на тор- до куповання і черщ~. те роблять Житrя чо

говлю як н:а щось понm~аючого 1 дуже, 
часто відносяться ·до торговців з догор
дою~ Називають їх части здирунами, ду
рисвітами, неробами, дармоїдам1и і т. д. 
Таке відношеннєся є зовсім неоправда-
оне і несправедливе. В нинішнім ладі ні
як не можна обійтися без торговців і хо
тя.й: торговець не двигає 1тягарів і. не ва
~ить тяжким молqтом по ковалі, то всеж

таки його праця вимагає напруження. 
Торговець працює умом, а умова праця 
тQмить таксамо як кожда инша праця. 

Праця .торговця приноои1ть загальну 
користІ?. 

Rрім того праця торговця ~wиносить 
Загальну користь, подібно як праця кож
дого фабричного робітника, ремісника а
бо уряднІШа. · Торговець ходить від хати 

· до хати; від села до села, від міста до 
міста і в той спосіб переходить весь край. 
Він цознакомлює людий з до~иточними 
товарами, з найновійшими винаходами 
і спонукує їх до куповання приладів і зна-

. рядів, які nолеюиують і прискорюють 
·працю людини в. дома, в полі і в фабриці. 
Торговець, що продає машини до шиття, . 
~(lві-!!ьняє женщину від тяжкої і нудної ро.:. 

· боти пmття руками і в . той спосіб прино-
- · сить велику користь для суспільности і 

під ТИМ ЗГ ЛЯДО~ За~Іу~~І н·а Т~д_есаме при 
І_ІІ·ІІ\іШ':JІТУ OF ILШ\Ji:Jl:::1 ,L,J 

І._J Н р [•·1 F'ii, І С1 l\J 

ловіка приємнійшим і вигіднійшим. І зов-· 
сім лезалежно від того, які товари про
дає торговець: книжки, мило, машини, у

брання, годинники-, ігли - кождий з них 
причІИнюється до поширювання поступу 

1 культури. 

Торговець мусить вірити, що його 
праця є хосенна. 

У спіх торгов·ця залежить в великій мі
рі від того, чи він вірить в хосенніеть ево
~ї праці. Rож,щий торговець, що поступає 
чесно, повинен сильно вірити в те, що 

праця його є хосенна, не тільки для нього' 
але і для всеї суспільности. Таке переко
наннє додає торговцеви духа· і сил~ до 
праці і приносить загальний успіх. 

Поділ торговців на ріжні кщ1си. 
Всіх_ ТІИХ людий,. що занимають ся то

рrовлею можна поділити.на··Rілька р~жних 
rшяс. Передівсім є т. зв. аrенти або пед
лярі, юtі продаю~ь. товари по домах і зб:И~ 
рають замовлення на викінченнє або до
ставу якихнебудь товарів. Се є дрібні тор

говці, подібно як склепарі, з тою тільки . . . 
р1жницею, ·що с:клецар сидить на одюм 

місця і вичіrtує на покупців, а аrе'нт аб.Q 
педляр ходить від дому до дому, пQшук.ує 

за покупцями і захвалює. свій т9вар~· .Олі-. 
дуюча кляса торговців- се гуртівники .. 

. Вони rЯ~~:~rn.{мP't~ ~1f~~.rr:P~ іс~том в. фа-
LІ F<. EJ /с, [\] /'с,- С 1-1 /'с, М Сі[\] 
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бриці і доставляють їх СІ\лепарам і аrен- з твоїх товарів :вд"во.~tені., тоЮ кo)iщm't 
,· там. є також т. 3В. подорожуючі аrенти покупець ~агосmть до тебе ЛР~ раа і 
або сейлсмени. Вони збирають замовле- третий і т. д. і ш~чне порrч:ати ~ебе с:веї)( ·· 
ння по склепах для фабрик і для гуртових товаришам і зяако_МІD( mto доброго і чм
склешв. ного торговця. Крік сего, :ко.m · будецr 
Начинай з дол!И1ни а дійдеш до верш~-;.:~- . продавати тільки добрі тов8ри, тоді і ср:-

3 того бачимо, що заки товар діста- ліннє твоє буде чисте, бо будеш пережо;_ 
неть ся від фабриканта до покупця, му;.. на:ншй, ~о сповняєш пожпточпе ді.~:о і :мо
сить він перейти через руки ріж.них посе- жеш см~ло заохочувати хождо.го дв куно.;.: 

. . ~ '"' } вання того товару, бо напевно з~єщ, ще 
редникш, щп- задержують для сеЬе маиж~ 
половину ціни товару. Теперішня систе-f. кождий 3 него скорист&е. Торrо:а.sець, я-

. ма. розділу суспільного добра є таю1 не-! rшй продає товари в злім І'атуи.у, ве :ие
вигідна, що посеред:ни1~п або торговці є\ же таІ\ щиро заохочувати свого tю:куицw 

. конечно потрібні і прямо не м:исли:мо без !
1 

до rсуповання того тов"рJ, бо та:пй тор-
говець є в душі цереЕонаяий, що ві11 о• 

них обійтися. Річ природна, що гуртівпи- ! 
ки мають нагоду до більшого за- і шу:кує людий 1 ЯR той злодій, що ва.w.раи-
рібку як дрібні торговці або аr'ентп. Всі ( ся· ~о чужого помеюканпя, почуваtю:h 11~~ 

u 1 смілим пJЛТтає язиком часто -u-.сит· ь Г:Л_ 
однак працюють на життя а 1шли rштшш І ' '~J • · ' ... J . "~ 

• '"' ' L 1 р оми·шгсь а вюнци та~tий торг'.nвець н1· yj!'o-
3 них бажає дшти до вершка то мусить ' ' ,,., • 

• -.. 1 ли не може числити на >:)аrаль-r....к_ у-ев;,,, 
начинати працю ВІД само~ долшш. Бога- \ . · u. _ .n.wit _ LA. 

то а~ер:Иканськ:их міліонерів начинали \ ~Іра т~орговця в Пожиток І .доброту. е•оvв 
· ' ' '-' •• С ; ... овар"\і є одною 3 н~йвa'lll"н~,J'l-rw-rrr...,_ mд~l'IU)B 
свою кар1єру ВІД звичаино1 аr'єнтури аоо І u - J. • 1 · · ча- .i:щ.iцi.A ~x(NJ 

педлярства. І ту дасть пристосуватись у- / иого прац~. 
:країнсь:к.а пословиця: "Терпи козаче, а-{ Іспитові питання до першоТ паащtІ. 

· там:аном будеш.''-' . _ .·. __ _" · 1. С1{ільки має tсуnець біJ.ьm~ 81іІ'J.'Те-
Вибирай завсігди ~айл!nш~ій товар. вих користий від звичайного робітlіІШШ? 
Rоли :Вже поріш:иtпсл стати торгов- . 2. В ~шму поляга~ ~о~очпість пра~ 

цем, тоді найважнійшою рі чию я:вляєть- ц1 І\.упця r 
. і • ся вибір товару. 3авсігди вибирай такий 3. Як приступити др ібрrовлі, 'ne vа-

товар, я1шй людям найбіJ~ьПІе подобаєть- ражаючись на р:йяико? 
ся, чи то ~ огляду на його пожитов~, чи кра · 4. Чим: належить ш:к~~аnс~ пр.п 
су, чи з огляду на загальне запотребован- nпборі товару? ·' 
нє. Такий· товар завеігди розходиться: с1ю- (Копець пер~! л·шщfl). 
ро і в великій скількости. 3авсіrди виби- ~-~<·~-. ф~"~~"~~~ффФ+~Ж~~~_...._ ... 
рай тільки добрі товари, тоді будеш силь- * 
ЙО переконаний, ЩО ДОСТаВЛЯЄШ ЛІОДЯМ 

добрий товар і вартий ціни, яку береш. 
Rоли ~шберешся до продажі підлих това
рі~, то скоро втратиш добре імя і сам: зне
навцдиш свою працю. ~оли будеш про
давати людям товар доброго r'атунку" r~о
ли 'будеш перекоmн~ий,1 ~~шо они будуть 

· · ш;Jf\/ШSІ,ТУ OF ILLIMOIS АТ 
tJ RBAf\IA-CHAM Gr\J 
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можна набути 1 
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І ЩО МИ ЗНАЄМО? 

•С. 

Відповідь коротка. Ми не знаємо, що ми знаємо. 
А_чому?,Тому, що ми рідко коли сходимося, мало о 'l'аких річах говориМо, . 

. . а ще менше о них пишемо. р:озатим ми, Українці, слабо зорrанізовані, а будучи 
порозкидані-. по всіх закутках Ам_ерики, ~ам трудно до такого діла як слід забра-

• , , І 

тись. 

Українські ем:і1ранти в Ам~риці всі робітники; 999 нв · 1000, працює тяж-· 
:ко н~ Щоденний хліб. Наші люди затруднені в найріжнійших заводах і підпр:и

.. ЄмстВах. Питаннє бу лоби, Де, як і що они роблять? 
. :Коащий з нас щось робить і кождий з ~сібна знає що робить, але поаа-

тим більше нічого. Хто з вас знає, що решта Українців в Америці робить? 
· В тім ціла біда. Ми :маємо великі зрідбности, але до чого, то рідко хто знає, 
аколи і 9нає, то майже ніхто з них не користав. Ми приїхавши сюди· взЯАИся до 

· я~оївебудь роботи, щоб жити. Неоде~ приїхав яко добрий фаховець, але не ма- . 
' ючи до кого вдатися, до нині пропадаЄ враз зі своїм знанням. Одному на тисячу 
пощастилося пійти за своїм фахом, тай то с.Лучаіно. · 

3. тої ·самої причини Українці в Америці ·так :мало пішли наперед. Ми.· не 
маємо. свого ·майже нічого. І можемо на певно сказати, що колиб ми щші забра:... 
лисЯ з. АмерикИ, жо через наш відїзд не потерділаби ані американська торгов

, ля, ані промисл, ані господарство. Ті річи зівсі:.м: від нас незалежні, бо :м:и ані кри
хітки з них не маємо в своїх руках. 

Сумно представляється карт:Инs. щ1шого життя в· Америці, але. подібно як 
· всьо в світі 3міняєть ся, так і ся обставина може при.брати відмінний характер. 
· · Начнім -· . те від нині! Забере се боrато часу і труду, то правда,· але бе~ 
борби ми ·не •'t!Жемо нічого осягнути. /. ·, г":·. < .. 

Як-жеж нам' ДО сего за.братися? : ~' .. ;:· . .r·-·. . 

Огсею дерогою хочемо прийти ·собі самим з помочію. Ми хочемо дати по-; 
чаток. Начнім, заберім ся ДО діла поважно і щиро, а на власні очи побач:и;ио ве
ликий· успіх. 

3азначуємо з гори, що да.лекі ми від того, щоби -пр01задити н:кесь посерер;
. ництво у сій справі, або орrанізувати якесь інформаційне бюро, або взагаЛі ро:;. 
бити;\я:к то· :кажуть, якийсь "бизнес". Ціл:Ию нашою є дати ініціятиву, ·зао'хотити 
~о дtла, Які вигллдJІ :має Ця нова праця, того не мож предвидіти; се ска~е сама 
будуччина. 

Ось· як ми х'очемо се зробити: 
. МИ; від1юсимо с~ ДО всіх у ~раїнців 3 Просьбою, щоби RОЖДИЙ пр:цслав 

·нам к~роткий опис роботи, ику він сповняє під теперіппmй час. Той, хтQ :впріі»б
ляє папір, дуu дооре знає яR то робиться, але ми о тім понятrя не :м:agйf {ljtt~.-_ 
:ио а тим;. що вИкопує з землі зелізо, або виробляє су:кно

1

;і т~. і тд. ·· · · · ~-

. · .. :Таких,с~1~:mт~,-~f-?'~'r f1~~1WR~~~ би в Америц~·-1і№·9~~~іr~чнШ~;.~~ .. ~+r~Ре~щtа~ І/ 
·- " - - - . ·- -, ~ - ';" . • 'J ' ~ 
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. ні, що :майже у всякій галузи а:м:ери~анського промислу, торговлі і господарства . 
в заняті Українці. ~ · 

Сею дорогою ми хочемо Знати що Українці в Америці роблять, або щппи
ми словами, що м:u знаємо. • 

Як се зробити? 
Перше всего треба :мати сильну ПОСТ"9НОВ'У. Каждого :дня по роботі возЬ

:міть- куснІШ паперу і описуйте вашу роботу. Не мусите се зробити за одеп раз; 
луч:mе поволи а добре. Пишіть виразно і коротко. То, що можна сказати дво:ма , 
словами, не розказуйте :мов байку. Де приходять сJюва а:нfлійські то пишіть їх 
по анr лі.Йськи. Rо~и не знаєте як, .то шrrайте того, JЦО знає. 

Rоли вже. буде готове, тоді пришліть нам разом з вашою фотоrрафією, а ми 
помістимо в сліду.ючім· числі нашого журнала. Коли тих описів назбирається біль
Ша скількість, тоді видамо осібну книжочку. 

Не спускайтеся па се, що. хтось теса:ме напише. Памятайте, що :кождий ЧQ
ві:к інакще пише. Нераз буває, що чоло.вік, який-ледве вміє перо взяти до руки, 
потр.афить краще с~ою роботу описати,як той, що тр~хи вчений. Нікому опису 
не юдн:идає:м:о. 

Начніть нині і не покидайте доки не скінчите. 
Користь з того буде велика. Неоден віднайде свогє занятrє в Америці, а 

неоден приїхавши до старого краю, буде відразу знав до чого взятися. 
Ми маємо на .ціЛІИJ розпочати ді.ло на ширшу міру. Від вас за.л:ежить як воно 

вдасться. 

АМЕРИКАНСЬКО УКРАІНСЬКЕ- БЮРО В НЮ ЙОРКУ 

ХОЧЕ Т"Е 
їхати до старого краю? 

ХОЧЕТЕ 
'"' спровадити родину з краю? 

ХОЧЕТЕ 
вислати рідні грошеву поміч? 

ХОЧЕТЕ 
пер,еізести яку правну справу в старому 

краю, або виробити собі пашпорт? 

ТО ПРИХОДІТЬ АБО ПИШІТЬ ДО 

;) 

AMERICAN UKRAlNIAN EXCHДNGE, Іпс. 
30 Е. Seventh St., New У ork, ·City. 
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мУзич НА БІБЛІОТЕКА. 
СІЧОВОГО БАЗАРУ 34 Е. SEVENTH ST., NEW УОRК, N. У. 

Музична бібліотека . Січового 
Базару має· д.о продажі набіль

ший вибір укр~їнських музичних 
творів. 

Цоручаємось. ласкавій памяти 
дд. діріrентів, співацьннх . круж
ків, співаків, завідателів бібліотек 
і аматорів. 

В нас можете дістати все, що 

. тільки входить в обсяг музичної 
літератури, так безпосер1едно як 

·і. по.середно. 
Наші сталі пркупці дістають 

спеціяльну зниж'ку .. 

Щсні соці~льно-ради~ал~~l 

Варшюзянка, X..Jp міш . . . . . . . ЗО 
UІалій ~ е, · Ш:ашйтс., хор мш1. . . 35 · 
Сьміло други, хор міш. . .· . . 30 
ЯК умру, то поховайте, хор 
·муж, ............. · ........ 20 

ВИ жертвою ............. ; • 25 
Разом Товариші в ногу, хор. 
муж ...... :· ............... 25 

Тюрма за волю, хор міш. . ... 25 · 
Марселєза, хор міш. . .. ~ . . . . 60 
Інтернаціонал, муж. хор ..... , 30 

Перегляньте низще поданий спис музич- Дуєти: 

них творів і коли що небудь з того Вам по- Д б 
· трібне удайтесь до нас. е т~ родиш . дует · · · · · · ·. · · .,. · .. 25 

· Елегщ сопран 1 баритон .......... 40 

Хори мішані: 

І ·світає і смеркає 

. Сонце заходить 
Ой' верба, вербо 

На добраніч 
Помало чумач.е 

хор міш . 

" " ,, . " 

·Річенька. • 
Огні горять 

Вулиця 

Завіщенє 

Гамалія 

Кобза 
Україна 

Бандура 

Лічу в неволі 
Дніпро реве 
,Не плакати на~· 

,, 

" ,, 

" ,, 

" ,, 

" 
" 
" ,, 

" ,, 
· Ой діброва темний гаю " · 
Сон 

Думи мої 

Вставай ~країно 

,, 

" ,, 
Бнла жінка мужика " 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

;, 

" 
" 
" 
" 
" 

"."." 40ф 
........ 35 
....... 35 
.: ....... 60. 
..... ". 45 
.· ... " .. 40 
.. ; .... 40, 
•• ! ••• ~ 75 
........ 75 

•,• .... 1.25 
".". 1.25 
"";. 1.25 
...... 1.50 
.. · .... 1.25 
.. •.• ... 75 
....... ,35 

40 
.. " .... 45 
..... ". 40 

... ·-·· .. 1.50 
... ;' ... 20 
• .. ~ ... 30 Побратався сокіл . 

За Тебе україно " " •...... 30 
·~Гадка хор муж. . . ·.!J· •• 30 
Згадка 

І І t ~ ~~, міІ[·~, 1 :<~~. ~~r~ .. зо 
І~ 1 j~ .- [ І - - І~ с с і - І 

4 Зійшлись побрались, дует ...... • .. 30 . 
. Де ти бродиш, " ......... 25 
Люблю дивицісь 1, • + .. ;:-~· . 60 
КолИ розлучаються Двоє ............ 40 
Не чужого ми бажаєм ..... ; .. _ ...... . -:·во 

со л я: 

Даремно по. світі сольо сопран .. ·~ 30 . 
Помарніла наша доля " " ..... 30 
Прилинь козаче " " .... 35 -'. 
Образ рожі, сольо сапр. або тенорове 40 
Соловейко, сольо соцр._ ............. 30. 
Ах деж той цвіт ".-. ·".""".""." 35 
І не питай·. " .... ·.· ;· .. ·. ·. . . . . . . . . . . . . . . . 40. ·· 
Вже воскресла Україна, 10 соль. пісень 1.50 .-" 

Найrарнійші вибрані укр.аїнські ноти для · 

п~ня (со ля)~ 
.,.,. 

1. Українська шумка ......... ~ ... _ .. · 4_0 
2. Сонце низенько ... · .... · ....... ~ .. 65 ' 
3. Закувала та чша зазу.ля ......... ~ .. 40 
4. Українська думка .......... ~ ..... ·" 55 
5. ЗасвИстали коЗаченьки . . . . . . .. . . . . 45 
6 .. Ще не вмерла Україна ............ 30 
7. Козак .............. · .... · ........... 65 · 

· 8. Дівча в сінях і инші .............. 35 
9. ЗбірНик_ухЬаїнськИх пісень . ·1·· .· .. во· 

_1ч. сі І 1 І··_:- llcL!:І 1 .-Т. ·.· ' · .. 
І~ ~ ! - _ г_ - І· - І . 
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Пісні на оден голос для скрипки, мандо

лінн і инших сольових інструментів, 

Збірник укр. нар. пісень М. Едельмана 1.00 
Збірник, Е. Смолинського . . . . . . . . . . 50 
Звуки України, Д. Андрейко, 4 зощ .. 1.60 
Ой казал·а мені мати . . . . . . . . . . . .. . . . 25 
Реве та стогне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Ой у лузі та ще при береЗі . . . . . . . . . . 25 
Як би мені мамо на місто ........ ;- .. 25' 
Стоїть гора високая ............... 25 
Фіналє .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
·Школа на скрипку ...... ·. . . . . . . . . . . 1.50 
Школа до самоученя сьпіву .... -. . . . 75 

ТЕАТРАЛЬНІ. 
Американський шляхтич, образець в 

З діях ....... "................... ЗОф 
Батраки, драма на 4 дії . . . . . . . . . . . . . ЗБ 

Безталанна, драма в 5 діях .. :. . . . . . . . . З5 
Бувальщина"· комедія в 1 дн . . . . . . . 20 
Бурлака, драма в 5 діях . . . . .. . . . . . . . З5 
Великий молох, пєса в З-ох д1ях . . . . 50 
Веселі Полтавці, комедія в 3 діях . . . . ЗО 
Вихрест, драма в 5 діях . . . . . . . . . . . . З5 
Дай серцю волю, заведе в неволю, дра-
ма в 5 діях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Душогуби, драма в 5 ді~х .......... · 35 
Душогубка, драма в 4 д1ях . . . . . . . . . 30 
Jіячи.хuа, комедія в 4 діях .. :.: . . . . . . . 35 
Живии мертвець, жарт в 1 дн . : . . . . . 25 
Жидівка вихрестка, драма в _5 д1ях . . . 50 
За правду і волю, драма . . . . . .•. . . . . 35 
За Друзі своя, драма в 5 діях ...... ·. . 40 
За Немань іду, оперета rВ 4 діях . . . . . . 20 
Запорожський Клад, комедійо-опера 

в З діях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Катерина, драма в 4· діях .. : ..... · . . . 30 
Мати наймичка, драма в 4 д1ях . -· . . . . 35 
Мазепа, драма ~ 5 дія~ . . . . . . . . . . . . . 30 
Н.аймичка, драма в 5 д1ях ..... ". ~ . . . 35 

.. на старо.сти літ, образ з життя народа 
в. 1 Дll ..•..••.........••••••• ···-·~ 10 

Наталка П0лтавка, комедійо-опера в 2 
діях ........................•.. ·. 20-

. На відпуст до Київа, комедія ~ З діях 30 
Нещасне коханє, драма в 5 д1ях . . . 40 
·недолюдки, бувальщина в З діях . . . 30 
Май ска ніч, комедія в 3 діях .. ~ .. _. . . 50 
Невольник, Драма в 5 діях .......... ·~ 20 

-О~ися, малюнки з міщанського житя 
. в 4 діях .................... ·..... 35 
Панна ШТУкарка, комедія в З .діях . . . 30 
Правда все горою, .образ з життя . . . . 25 
Підrіряне, мельодрама в З діях ..... ..!.. 50 
Пім.ст_ а ж.ид·і.!3ки,сШ?_J~~Мо~Н_s діях ·:... 40 

· ~oвepн~~#~fW~f~P~~~5AflЯX .. 35 

U R В А N А-СНАМ РА І G N 

По ревізії, етюд в .1 дії ...... ". . . .. . . . 20 
Пошились в дурні, комедія-оперетка 

в З діях . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 35· 
ГJрометей, драматичний уривок ..... 15 
Простак, комедія в 1 дії . . . . . . . . . . . . 20 · 
Свекруха Явдоха, комедія в 1 дії. . . . . 20 · 
Сватанє на вечерницях, жарт .в 1 дії ·. . · 1 О 
Сватанє на Гончарівці, оперета в 3 діях 35 -
Свідки, комедія в 1 дії . . . . . . . . . . . . . 15 -
Тарас Бульба під Дубном, драма n 4 

діях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 50 
Терновий вінок, або жертви царизму, 
драма в 4 діях ...... ·~....... . . . 50 

Халепа, жарт в 1 дії. . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Хата за селом, або Циганка Аза, драма 

в 5 діях ................ _. . . . . . . . . 50 -· 
Хмара, драма в 4 діях ..... · . . . . . . . . . 40 
Як вони женихали ся, жарт в 1 дії . , . 25 
Як ковбаса та чарка, то минеть ся й 

сварка, водевіль в 1 дії ..... ~ . . . . . 20 
Театральні штуни написані в краю підчас 

· війни: 
Молот ніж, траrедія .. _ ............ . 
Білі ночі, драма-поема ............ . 
Сьвятого вечера, драма ........... . 
Осінної ночі .... _ .................. . 

·~ ~ ~ ~ ~~ 

І о. н. DROEGE І 
~ ~ ~ АДВОКАТ. ~ 

І Розжовитесь по укра~нськи. І 
~ ГОДИНИ ОФlСОВІ: ~· 
І І ~ від 4 до В вечером. ~ 

І І 
~ ~ 111· 

~ ~ І 

І І ~ 49 tEast 7th Street, ~ 
в І 
І NEW YORK СІТУ ~ 
~ . ~ 
~ ·~ 
~ ~~,ш~паІ f1 опl ~ 
~~~~~~~~~~~ 

URBANA-CHAMPAIGN' 
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Шо · повинен. знати кождий, хто забираєтьс·я- · -
до читав.ня книжок?· 

Подібно як при -~ождій роботі так і кого народа, коли бодай в головних начер~ 
при читанню книжок є певні правила, яких ках не прочитає всесвітної історії. 
конечно треба придержуватися каждому, Се відноситься до всякої иніпої галузи 
хто хоче з читання ·скористати. Кождий науки. Хто не пізнає добре "А", той не по
пр:Игадає собі, що заки навчився писати му- винен братись до "Б'·'. Читаннє без поряд

сів перше· знати, держати писальце в руці. ку робить чоловіка загорілим а не розум-

Читаннє не віднесе ніколи пожаданої ним; він нічого непевний. Читає багато, а
користи, коли хтось читає без порядку, Са- ле розуміє дуже мало. Звичайно менше чим 
мо знаннє читання не вистарчає, щоб якне- чоловік, що зовсім нічого не чИтав. 
будь читати. Хто хоче при помочи читання Крім сего читати треба пильно і уваж-· 
осягнути всесторонне образованнє, мусить но. Є.е в великій мірі залежить від змісту , 
читати книжки ріжного змісту. самої книжки. Зовсім инакше читається rе-

Після змісту можна поділити книжки ометрію, а инакше повість або казку. 
на ріжні кляси. Коли хтось хоче читати• З огляду на зміст можна книжки поді
книжки одного змісту і· в той спосіб абра- лити на дві загальні кляси: наукові і белє
зуватись односторонно, то може се рівнож тристичні або оповідаючі. 

_робити, але і в такім случаю мусить вміти До перших. зачисляємо: s~~трономію 
добирати собі книжки і вміти їх пізнавати. (про звізди), rеольоrію (про історію зем-

Опрімся на примірах. Хтось зацікавить- лі), rеоrрафію (опис землі), мінераольоrію 
СSІ альrеброю і купить собі книжку на тую (про складові части землі), зоольоrію (про 
тему. Але що з того? Він ніяк не може з сеї звірята), ботаніку (про ростини), сомато
науки вийти, бо не вміє додавати дробів. льоrію( про чоловіка),~фізику (про прави
Якуж він· зроgить помилку? Ту, що місто ла природних сил), математику (рахунки), 
купити собі ·звичайну рахункову книжочку, rеометрію ( обчислюваннє ріжних форм), 
він купив висшу математику. Звичайно, що історію (про минувшість чоловіка, народів, 
робить дальше такий чоловік? Знеохотить- племен і т~ д;), фільозофію (про розвій . 
ся до рахунків, а нерідко каже, що його го- людської , думки), літературу ( твq.рчість 
лава не ДО того. Потім забирається той ЧО· людської думки в вузшім і ширщім значін
ловік до чогось иншого і коли не зробить ,ню) і т. д. і т. д. 
подібної помилки, то всежтаки милиться, · Н~укові книжки на висше згадані те~ 
бо і математика конечно потрібна ·до за- · ми можуть бути також писані в белєтрис
гальноtо образования і (}ез неї ніяк не мож- тичний або оповідаючий спосіб, однак під 

на обійтись. сею клясою розуміємо твори писаwі ви-

Инший знова не дбає про загальне об- ключно способом оповідаючим. Сюди пале~ 
разованнє і хоче спеціялізуватися. Правда, жать оповідання (правдИві і здумані), ро- . 
що і спеціялізуватися без загального, засад- мани, байки, казки, драми, новинки,. фан
ничоrо знання,. дуже трудно, але скажім, тазії і т. д., без огляду на те, чи писанні вір
Що- хтось на се рішився. Припустім, що по- шам чи розговірним способом. Деякі книж
любив він історію і купив собі "Історію У - ки є комбінацією висше згаданих;відділів. 
·країни". Прочитав, а потім купив грубу", Кождий зі загадних відділів має Під-· 
книжку про козаччину. :Колиб се1' чоловік відділи і т. д., прим. історія мо.ще бути ро
~авіть ді_йсно зрозумів історію України і динна, народня, племенна, суспіл~на, всесвіт
знав її з подробицями, то всеж не може він ня і т. Д. Позатим на тусаму тему є QОГЗТО 
!4·атИ докладного обра1а, 1).~19рії українсь- книжок ріжних ,a~·rqpiв" 

1 
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Кdждий твір писаний на повисші теми 
може бути в ріжних язиках. В українськім 
їх дуже мало, але побільшається з кqждим 
днем. ,/ · 

Кожда книжка, кождий твір дасть за

числитися до згаданих відцілів і підвідді
лів. 

Якжеж після того всего забратися до 
читання книжок? 

Перше всего кождий, забираючись чи 

тати повинен знати, що він хоче читати, а

бо коли вже начне. читати~ бодай знати до 
якого відділу той твір належить. Тоді до

перва пізнає чоловік як він сто:іть та як по

ступає, чи набуває загальне образованнє, 

чи спеціялізується чи може случайно йде 

без ніякої засади. Коли кождий так. себе 

сконтролює, тоді доперва' повинен забра
тись до читання. 

Часом буває, що чолові~< хоче чогось 
навчитися, а не знає де його знайти. Прим. 

хтось бер-еться до елєктротехніки. Він ні
коли сеї науки не зрозуміє, коли перше не 

перейде вступних відомостий з фізики, ма

тематики і rеометрії. 

Хтось може любуватись поезіями або 
романами і читати їх весь вік, але они не 

дадуть йому загаЛ-Ьного образования. Та
. кий· чоловік часто дивується, що прочитав 
боrато, а нічого не знає. 

В таких \і подібних квестіях добре по
. спитатись тих, що з такими справами ма
ють часто до діла. 

-·-о---

АФОРИЗМИ. 
\ 

Щоби ·само,му осягнути успіх, треба по

магати_ другим осягнути його~ 

Невдача є майже все спричинена бра

кqм здібности. 

·"Будь витривалим, се лежить в твоїм ін

тересі; не подавай ся зараз; держи ся трохи 
довше. Стій при своїм. '. 

. _Щоби бути в силі впливати на людий; 
треба мати їх симпатію, бо лише їх звору-

ше1:1нє спонукує їх .ZЬ?cJ ~~~~·ІУ/ 
Uf\J І\/ EF: S ІТУ О F І L ШЮ І S д Т 

IJRBAl\J,д-C 

Бесіда є завсігди інтересна тоді, }\ОЛИ 

тикаєть ся річий, знаних всім, а спеціяльно 

особі, до котрої говориш. 

Окружай ся людьмИ такого" характеру, 
якОго ти хочеш бути, і все, коли можливо, 
товаришуй з людьми,успішними. 

Що має виразити ся в діл'і, найперше 
мусить зродитись в умі. 

Ста рай ся .говорити, ходити, щшитись. 

і робити, як особа, яко~ ти хотїв би бути. 

У спіх не залежить від щастя або наго

ди. Ти жнеш те~ що посїєш. Право причини 
і наслідку є вічне. Невдача є причиною бра

ку здібности; через ое, вчи ся. Є способи, 

щоби всьо осягнути. 3наєш, що аби бути 

добрим стол:Ярем, треба мати спеціяльну 
. вправу, але як мало -з нас думало про спеці
яльну вправу, конечну для· осягнення успі
ху. 

Чи ти вже зробив всьо, щоб розвину
ти свою особистість? Чи маєш силу концен

трації ума? Чи рщшинув свою. ctiлy здога

ду? Чи маєш сильну полю? Маєш самоконт
ро_лю? Чи знаєіп перший прінціп найкращої 
зі всіх штук суrrестії? Коли ти не є видос-

-коналений на сім поли, то вее инше твоє 
вихованнє мало що тобі· Поможе. ~сього· 
того можна навчити ся так, як можна на" 

вчити ся читати. Се знаннє зробить усе твоє 

инше знаннє ко.рисним і пожиточним. Твої 
здібности тепер замкнені і не мають варто

сти, до·ки тИ не будеш знати, як їх викори
стувати. Є много людий, що мають всі fКар
би,~вихованн5J і подорожування, а мимо то
го вони заледви можуть вижити. Є знова 

багато инших людий, що цілком не поби

рали науки, а мимо того іюни набули "бо
гацтва, або виросли до найвищого степеня 

чести і слави. 

Роздумай над сим. Ти можеш навчити 

-сЯ, як осягнути успіх. 
Чи г1ш11if~?o1ll 
lЛ\Jl~я~iwy OF ILШJOIS АТ 

ІJ Р,Вд~JД-СІ-{6,М r\J 



16. ,, Б А З АР" 

В НОГО МОЖНА НАБУТИ ВСІ ВИДАННЯ ННИГАРНІ 

СІЧОВОГО БАЗАРУ. 

--о--

Ч. І. 

Тут будем.о подавати адреси і фотоrрафїі наших за
ступників ш1 Провінціях. Наших шановних покупців про
ситьсн відноситись до них з повним довірєм. Заряд С.Б. 

УНРАІНСЬНА ННИГАРНЯ 

nавло nоточняк, властитель. 

237 Clinton, Street Binghampton, N. У. 

Має ш1 складі всі 1<нижки, часописи, ш< також цигари, 

rип1рстки, кинди і т. д. 

Українців з Бінrгемптон і околиці проситьсн памятати 

на кJІич "Свій до свого"! 

Павло nоточнян. 

йОСИФ ЗАТИРНА. 
(Кольпортер на Галійон і онолицЮ, в стейті Мазечусетс) 

його лист до "Січового Базару". 

Січовий Баз.ар, 

34 Іст Сема ул. 
Ню йорк, Н. й. 

Хвальний аа ряде:-

Останну посилку дістав я в найбільшім порядку, за 

що складаю сердечну подяку. Отсим прошу як найскор

ше вислати мені 25 прим1рників українського "Буквара". 
думаю, що прислугує мені такасама знижка як на попе

редних замовленнях, тимбільше як Вам звісно, що я за

нявся кольпортажію не тільки задля зиску, але і длятого, 
щоб занести українську книжку до тих українських емі

rрантів, які повали про ню забувають. Відноситься се го-

ловно до молодіжи в нашій околиці. , 
Сподіючись якнайскоршого залагодження згаданого 

замовлення, остаюсь 

З правдивим поважаннєм 

йосиф Затирка .. 
йосиф Затирка. 

Від Редакції. - Просимо наших шановних кольпотарін і аrентів, щоби надси
лали свої фотоrрафїї до поміщення в слідуючім числі "Базару". Фотоrрафія поміще
на в нашім журналі, з кількома словами тожсамости особи, богато поможе в кольпор
тажі і з єднає нових покупців. , , , . ~і: j ~; 
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Боrлан Лепкий. 

ПРО ПЕРШІ ·дРУКАРНІ НА УКРАІНІ. 

Дивна доля судилася тим людям, що 

друкували перші українські книжки. Замість 

нагороди за працю і труди стрічала іх не

в,цяка і переслідовання. 

Першим з них був Німець з роду, Швай
польд фіолб. Видрукував він в 1491. року 
в Кракові дві церковні книги; ,Октоїх і Ча
·сослов. А що книжки ті були друковані ки

рилським письмом, то посудили його о схи

зму і вкинули до вязниці. Він в зтік з Кра

кова на Угорщину і вмер там 1525. року. 
його книжки забрало правительство і то

му тепер їх не можна дістати. Були то дру

ковані славянські книжки. 

Другим українським друкарем був 

Франц Скарана. Він учився в !{ракові ~ а

кадемії, а потім у Падуї, де одержав сте

пень доктора всіх лікарських наук. Скори

на видрукував 1517. р. в Празі біблію. Він 

випечатав також Апостола і збірник ріжно

родних молитов. Зразу мав Скорина та

кож немало всіляких клопотів, але пізній

ше взяв його король Жигмонт 1. під свою 
опіку і звільнив його _навіть nід воєводсь

ких кщuтелянських су дів, задер жуючи суд 

над ним собі. самому. 

Правдивим мучеником за друкарську 

штуку бу~ Іван Федорів. Він жив у Москві 

за часів Івана Грізного. Той цар довідавши
ся, що в Німеччині не пириписують книжок, 

тільки друкують, спровадив до Москви я
когось Німця, котр~й заложив друкарню. 

Від нього научився друкарської штуки І
ван Федорів і Петро Мстиславець. Десять 
літ працювали они, заки видали дві церков
ні книги. Та деякі монахи, мабуть тому, що 
друковані книжки відбирали їм заробок за 

. І 

переписуваннє, почали г_олосити серед на-

рода, що друк, ее·чортівська штука, що Фе

дорів і Мстис.µавець стоять у змові з чорта
ми і фальшу:Юrь церковні книги та,.що во
ни єретики. 

Темний, підбурений народ кинувся на 
друкарню, розніс її, збурив і спалив разом 

з домом, в котрім була r1риміщена. Оба дру
о 1~1t1 zecl IJy 
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карі ледви утікли з життєм та опинилися 

в Заблудові у гетьмана Хоткевича. Тут за

снував Федорів нову друкарню і видав не

бавом прqповіди і псалтир. Мстиславець 
заложив собі друкарню у В~льні. 

З Заблудова перенісся Федорів до Льва 

ва і заложив тут першу друкарню. Але не

забавом занедужав, попав у велику нужду 

і мусів свою друкарню зазставити. 

Коли видужав, немав за що її викупи
ти і забрався зі Львова. Пішов до Острова, 
де славний князь Василь Константин Ост
рожський, чоловік дуже світлий, заложив 

був вищу школу, щоби ширити просвіту 
між ~7країнцями. При тій школі · отворив 
Федорів друкарню, четверту в своїм .жит

тю і видрукував року 1581. славну Біблію 
Острожську. Потім вернув .до Львова і у
мер тут у великий нужді. 

По його смерти викупило брацтво Ста
вропіrійське ту друкарню, яку він був за
ставив і почало вести її у своїм заряді. 

Та друкарня є до нинішного дня. 

Що ми знаємо? 

Під таким заголовком находиться ста
ття в отсім числі. Цю статтю ми радимо 
каждому пильно її прочитати. 

Ця стаття має на ціли спонукати чош1-
uію1 до подумання над тим, що він знає, о
писати своє знаннє і прислати до редакції 

"Базару". Це легко зробить кождий пись
менний чоловік'. 

~нехай ніхто не думає, що його робота. 
не важна. 

Тому пишіть всі. 

Коли ми пізнаємо~ що ми знаємо, то
ді і другі будуть з нами инакше числити ся. 

(Ред.) 

~do . ~ot-· о~-о~.....,_. ~d • • < 

,.,~_·111--~ 

·"НЕВИДИМКА" на гроші для повертаю
чих до краю. Зроблена з міцної шкіри. 
Ціна одної .................... $2.00 
Хто їде до краю повинен її мат~. Мо

жна набути в: 

Sichowy Bazar 
34 Е. 7th Str. New York, N. У. 

ОпgіпаІ f1oпl 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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Найгарнійmі і найцІкавійmі українськіГкнижки. 
В~ Нинниченко: · ! --; · -- Жінка і.її~ значінє ..... - . І5 
Краса і с1:1ла, 260 стр .. І.ОО Звідки взялась назва 
Голота, 29І стр ... ~· ... І.ОО Русь і Україна ..... 30 
Боротьба, 25І стр ..... 1.00 
Нузь та Грицунь, 2І6 ст. 1.00 
Іеторія Якимового Бу.;. 

динку, 210 сторін ... І.ОО 
Рівновага, 274 стр ..... 1.00 
По Свій, 208 стр ...... І.ОО 
Божки, 356 стр ....... І.ОО 

Босяк, 246 стр.' . . . . . . . І .ОО 

Чесність з собою 268 ст. 1.00 
Хочу, 303 стор ........ І .25 
Божки, 356 стор. . . . . . 1.50 

_ Між двох сил; І36 стор. 50 
Син України, повість з ко
льоровими образами в гар-
ній оправі .......... , . 2.00 

, Осип Merac: 
Трагедія Галицької України, 

А. Сенклєр: 

.з житя первісного чо-
ловіка . . . . . .. . . . . . . . 35 

Інквізиція .. . . . .. . . . . . . 5Q. 

Історія України .. " . . . З.ОО 
.Історія України, в опр. 3.50 

' Кобзар Т. Шевченка . . 1.00 
Кольорова мапа Укр ..... · 50 
Культура Національність 

і асиміляція ....... ~ 30 
Марксізм і Дарвінізм . . ·25 
Народна справа в Аме-

риці . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Народна справа а попи 5 

Син України ' Народність і її початки 25 
Науковий збірник . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

1.00 Новітна Суспільність і наука ... ~ . . . . . 25 
О походженю нашого Бога . . . . . . . . . . І5 

Нетри, повість ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . І .ОО 

k Чайковський:· 

Папа чи Христос ......... ~ . . . . . .. . . . 65 
Польща іде .. ,, ..................... ~. 25 

Відвдячи·вся, повість ............. . 
З ласки родини, повість ........... ' 
о \ . 
люнка, пошсть ................. . 

За сестрою, повість .............. . 
В. Короленко: Без язика . . . . ... · ; .. 

Инші наукові книжки. 

· Як усягнути успіх ............... ~ .. . 
Рухові забави і гри ................ . 
А(іу Касимові капці ........... : ... . 
Блискавиці ......................... . 
Богдан Хмельницький в Галичині . '. .. 
·варвара Убрик ................... ; . 
~ 10 літні роковини М. Січинського .. . 
Ветеринар ........................ . 
Відроджненя України ............... · 
В~ьн~й чоловік.~ ................. . 
Грамати укр. мови, Стоцького ... ·; .. . 
г . \ 
р_lШНИКИ ·~ ..•...•••.•••••.•••..•••.• 

Дenw про австрійську державу -..... . 
Домашний Кухар .................. . 
д •u • 
омашнии лшар ...... ~ ........... . 

· Еволюція в образках .............. . 
:Вода в природі ................... ~ ; 

1.00 Початки Релігії .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
1.75 Про Батька Ііогдана' .................. 35 

80 Про волю віри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . І5 
35 Серед вічних ледів_ та снігів .. -. . . . . . . . 30 
70 Українці як народ .................. ; 1 О 

Що чути в ріднім краю . . . . . . . . . . . . . . І О 

20 Чи їхати до старого краю . . . . . . . . . . . І5 

ЗО Книжки для розради 

30 Повний міх сьміху . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
50 Торбина сьміху ........ ; ........... ·. 25 
І5 Листи Штіфа Табачнюuа . . . . . . . . . . . . . ІО 
40 Лис Микита ......... " " . . . . . . . . . . . 50 
20 Весела книжочка. з образками ... ; .... · 3[1· 
60 Весела rшижочка ............ _._,....... 15 
І о Жовнір Оферма ................... · . 1 о· 
40 Гумористичний Збірник, понад ~ОQ_сто-

І .50 рін друку .... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~25 
80 Казка про сотворенє еві.та . . . . . . . . . . . І·5 
ІО Казки про циганів ....... ~.......... 10 

1.00 Казки про Жидів .... ~ ....... .' .... ~.. ІО 
75 Лист з пекла .• ........... · .......... ·. 25 

І.25 JVІонольоги 1. 2 і 3 ................ ; . . 60 
20 Хмари чари . ; .............. ~-......... 15 

. . ~ 

SICHOVX BAZAR. 34 ~Е. SEVENTH ST., NEW YORK. 
І _ І - ' І ' :~ : 
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ЧОМУ ВИ ПОВИННІ . КУПУВАТИ ШИФКАРТИ . І 
Лиш в Українсько-Европейській Ко_ о f 

В Ню Йорку. 

БО МИ ЄСЬМО правними заступнинами всіх норабельних ліній і то~ 

му можемо продати Вам шифнарту за дуже низьну ціну. 

РІВНОЖ ВИРОБЛЯЄМО нові пашпорти ·для Унраїнців в короткім 

часі. 

СПРОВАДЖУЄМО людей з Европи. 

ПОЛАГОДЖУЄМО старонраєві і америнансьні справи. 

ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ до всіх частий світа по найнизшім ку'рсІ 

з повною поруною. 

ПИШІТЬ АБО 3АйДІТЬ ПО БЕЗПЛАТНУ ПОРАДУ ДО:. 

EUROPEAN 
TRANSPORTATION INO. 

106 AVE. А., ,NEW YORK СІТУ 
(межи Іст 6 і 7 ул.) 

І 
І 

! 

І 
11 

. ,· ···-·----·--,,_.,_()_()_()_0_0_._,_;,_,.()_()_0_1_0_0 ____ 0_0_1 __ ·=·-1 
.··,-.•:·~~u-81•:)~1 •• ~"·~:: .... "~-·o~-·-~--l:~~l·~·~)-·-)-;)._~~);-_o.-.o-...o- ~О---~[Н•е.1:•(14.У•~·:-..:1 • .-;..,, •• О·~(.~~ІІ'-1118'1''4~-,.с).;.,~-ю~о---о.-..:. 
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TWO CENTURY 
CALENDAR 

---··-----------·-·--·--------··-·-·--

i8DD-~BDD 

_! 

CONSTRUCTED 
ВУ 

NICHOLAS DІACHISHIN 

, , ПОУЧЕННЄ: . 
Звичайний калєндар служить на оден рік. Сей калєндар зготовленний на двіста літ. 

іменна на девятнайцяте і двайцяте століттє. Є багато калєндарів на більшу скількість 
літ. Двіста літний калєндар конструкції Миколи Дячишина має ті добрі прикмети, що 
подає два століття, які нас найбільше інтересують. З того огляду сей калєндар є я
сний і зрозумілий, а що зготовлений на одній стороні, є він вигідний до уживання. 

Як при инших калєндарях, так і при сім треба знати кілька даних, щоби знайп" 
инші незвісні. П~им. хтось родився 1889 р., 16 мая, а хоче знати котрий був день в тиж 
ни. Як се знайти? В горішнім півкрузі шукаєсь 1889 р., а в середній табличці місяця 
мая і числа 16 в тім місяці. Опісля ідесь здовжстежками на ліва або на право до ква
дратів, де є наміщені дні тижня. Там, де стежки зійдуться, се шуканий день тижня 
В сім примірі вони зійдуться на "Th". зн. Thшsday або четвер . 

. Виняток становлять переступні літа (leap уеагs) як 1884, 1888, 1920, 1924 і т. д. 
Сі літа зазначені два рази. Хто родився в переступнім році в січні або в лютім. тпй fiP
pe число перечеркнене. Коли родив ся в переступнім році в даЛf-."'тп міrянях. то бере 
чwсте число. 

І Пошукайте дл~1~еfів:J І~ртрого дня в тижни 
._ І І~J!\ІЕRSІТУ OF ІLШЮІS LІТ -

U RBM~A.-CHAM PAIGI~ 

ви родилиоь~і11аІ f1·01л 

І І ~JI\ І Е R 5 ІТУ О F І LLI ~J 0-J_S-Ac+:----
U R B A N A- C H A M PA l G N 



МІСЯУНИК~ для 

СПРАВ• ПРОМИСЛУ· ТОРГОВЛІ 0 І· ГІРОСВІТІ1· 

" BH.LJ.'AЄ :. 
СІЧОВИИ БАЗАР ІІІ SICHOVIY BAZAR_ 

34. EAST SEVENTH STREET 
NEW YORK,N.Y. 

Рік 1. Ч. 2. Vol. І. № 2. 

Nove111be1· 1920. Падолист 1920. 

ЗМІСТ: 

І. Редакційна Сторінка. 
а) Нагорода за передплатників. 
б) В допомогу рідному краєви. 
в) Конкурс на статті. 
г) Справа спису наших підприємств. 

2. Торговельна Школа. (Лєкція друга). 
З. Купецькі правила. 

4. Саморухи і инші. 
5. Аr,ентура книжок. 
6. Самоудосконаленнє. 
7. Богдан Лепкий, (з портретом). 
8. На Нюйорській Біржи. 

а) Чужинецька валюта на Вол. Стріті. 
б) Способи висилки гроший. 

9. Листи .до Редакції. 
1 О. Новинки. 
11. Оголошення. 

" 



2 "ВАЗ АР" ч. 2. 

ШКІЛЬНИЙ ВІДДІЛ. 

Читанки, підручники, словарці, прилади і 
· т. д. для народних, середних і вищих унра

їнсьних шніл: 

Часть Перша: 
Бу.квар . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 30ф 
Буквар (Сиротинця) . . . . . . . .......... 50 
Табличка і 2 рисіки . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Рахункова книжочка ..... ". . . . . . . . . . 15 
Перник ( скринка на рисіки і олівці) . . 25 

Часть Друга: 
Друга читанка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 35 
Зошит до писання 5ф - тузін . . . . . . . 50 
Олівець 5ф - тузін . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Б1блія з образками (мала) . . . . . . . . . 60 
Катехизм (малий) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Співанник з нотами (часть І.) . . . . . . . 60 

Часть Трет а: 

Читанка, часть ІІІ. і IV. . . . . . . . . . . . . . 60 
Граматика української мови (мала) . . 40 
Всесві тна rеоrрафія, Ю. Левицького 80 
Геоrрафія України, С. Рудницького . . 80 
Мапа України ·; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Співанник з нотамЕ, часть 11. . . . . . . . . 60 

Часть четверта: 

· Книжки для V, VI і VII кляси шкіль -народ
них та rімназіяльні ..-підручники: 

Велика читанка, А. Крушельницький . 80 
:Математика (практичні поради 3 арит-

метИ"Ки і rеометрії) І. Андрушенка 50 
Фізика (з 103 малюнками та слівником 

фізичної термінсльоrії) Ф. Шіндлєра 60 
Зоольоrія, І. Раковського . . . . . . ...... 75 
Людина, І. Раковського . . . . . . . . . . . . 25 
Історія рідного краю, І. Крипякевич . . 50 
Огляд Історії України, І. Крипякевич . 60 
Підручник анrлійської мови . . . . . . . . 1.50 
Підручник німецької мови . . . . . . . . . . 30 
Словар чужих слів . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
(Всесвітню історію, Історію української лі
тератури, Атляси, Шкільні мапи, Підручни
ки електротехніки, торговлі, музики і т. п. 

ДОСТіlВJlЯЄМО на бажаю.я). 

Книжки до шкільних і приватних 
книгозбірень: 

. а) Літературно-історична секція: 
Ів. Франко, Для домашнього Огнища 85 
Ів. Франко. Захар Беркут . . . . . . . . . . . 50ф 
А. Кащенко, Запорожська слава . . . . . 50 
А. Кащенка-, Борці за правду . . . . . . . . 90 
А.Чайковський, З.л:аски Родини " ...... " ... " .. 1 : 7і> 
МА. КЧо~томарів~ uЧtB;P1Irir~1~кa.. . . . . . . . . . 1 

s
0
o
0 . . аикоІ.~·~тІ_Ьl(~,.и, І~ щвдяч. "1 ·ВСЯ[,- • ·-1-> • • • • • 

- ! І i= ,- -'' І І _' 1- 11_1_ І ! _' . Се . 

І_І І F І'=, r І 

Вол. Золотополець Син України ... 2.00 

б) Юнацька секція: 

А. Чайковський, l{озацька пімста . . . . 30 
Ю. Верн, Незвичайні пригоди Матвія 
Сендорфа ..................... -. . 2.80 

Ю. Верн, Сорок тисяч миль під водою 1.0') 
.Ю Верн, Подорож до місяця . . . . . . . . . 40 
Данило Фо. Робінзою Крузо . . . . . . . . 1.00 
Казки Бр·ехштайна, з малюнкамн. Ч. І. 5 
Казки Брехштайна, з малюнками. Ч. П 5! 
Казки Братів Грімjв, з малюнками " ..... ":" 5 
Казки Гавфа, з малюнками " .. " .. """""""""""...... 6 

в) Соціольоrія, або суспільні науки: 

А. Богданов, Короткий виклад полі-
тичної економії . . . . . . . . . . . . . . 2.50 

М. Л~нін, Держава а Революція . : . . . 1.00 
Ф. Енrел~с, Початки Родини ........ 1.00 
А. Бухарін, Програма Комуністів .... · 50 
й. Дицкен, фільазофія Соціял Демо-

кратії 2.00 

.Зисилаємо книжки за попередним надіслс 
ннєм гроший або за посліплатою. Для шк· 

і кружків самообразовання даємо опуст. 
3а всіми шкільними потребами вдавайтес 

до Січового Базару: 
34 Е. 7th Street New. York, N.Y. 

~~~~~щ 

~ 
~ 
м 
м 

Му~ична бібліотека Січового 
Базару має до ·продажі набіль
ший вибір у1{раїнсьних музичних 

творів. 

Поручаємось ласкавій памяти 

дд. дір1rентів, співацьких нруж

нів, співа~ів, завідателів бібліотен 

~ і аматорів. 
~ В нас можете дістати все, що 
~ тілмш входить в обсяг :'dузичної 

fi ~ітера. тури,~ так безпосередно ян ·~: 
~ 1 посередно. 
fім Наші сталі покупці дістають -

спеціяльну знижку. 

За всіми театральними під

м ручниками і партитурами вдавай~ 

м теся до нас. 

s~· 
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І -.~ · РЕдАКUІЙНА· СТОРІН~А.· .. " ·І 
·,~~"'ІО.~~-~,~~,~~.,_~'%.~~~----~~~,---~ ..... ~~~~ ..... ~~:,,.,.~~ ..... ~~~~ 
1 · . .Розіслане перше число =········· · . ·~ _ · · " ... :: .• :. буде мат~ бажану скількість _ 
'БаЗару" принесло нам мно- 1 ~tt't;5)-tf.ТQ) "" .. ~ ~ пренумерати. Ми .каждого 
~? симпатиків_ і прихильни- : ·~.:).~.. JJ2JJk~K - ··· · = ох._отнш~і:l будем9 -за~·исув~ти 
ов нового видавництва. _в м1сяцник.АЛt --мo~rnv· ос1бно; а як -лиш досягне до 

' 
1 

, , u - - cnr.uІ• ПРО•АІ&Іl!І IOl'rDВll\• I · І"JРОСВІТИ· - І. • 

.<ожд1м лист~, якии отримує- с~човІІй r.:;:;;s.icнoщ t!AIAR ~ -;!!'.~!\' будькотро) суми, нагоро~у 
. u • :М. t.1S1' !НVЄН"",.. STRECТ ~~.[ї"И: U ~ ~ 

.-~о, знаходимо ·щирии прив1т ~•w ..,..~.~ • "' • ••• вишлемо сеичас.-. -~- · 

1 ~ з.апевне~1у n;ідмогу ~на буду~ ~ , . ЗРОБІТЬ . ~ · . . . 
: Іе нашому виданню. Кождии ~+; .... :.+• ·у нас ·від давна говориуься 

. " -, - <) І . . <>.: • . 1ИШе, що: ·давно_ даваласw ='•': - _,1БА3 АР_" :.t;. про допомогу старому крає-

'Jідчувати недостаЧа такого ~ Р. ви"_ .І. цом.~гається. ·.Шлем.о 
~;~идавництва на· іміrрації" О СВОїМ · О гроші економічно знищеним-, 
) Ми дісі'~ли rір~хильників, z · ·с 0 м· 1 ' Z по.сила.~мо симпатії qорячим-
1 ~ • ЧАСОПИ · . ,.. . 
1j11ких ми певно сподшалися. ~f) . .-· · :.t.: ся, однак не застано.ви_мось _ 
)Чаші прихильники ·можуть g ' На рі~_.$1.00. над такою допом9гою,. яка 
.:~>rт~ певні, .. ~о ми _І.Іе зав~де- - ~ . . . . , ~~ . пр_~носш:~а~ к,о_ристь і -~таро-
~·~О хх в в:адн: Ми зробимо· ~'Ба ~<> ~" , <r: му кра єви 1 нам ,самим. " 
'· •·•.лt·•л_.."-0"."0~·" ···0~··9"·•9···о~+~І ' ·).\ар" дійсно базарем~ ·а якого, lill~.,._.t;v:.'!.: :.t.: ~'!'.::.t.: •t• :.t.: ~t;" "~ · Грошева поміч "стане~неод·-. 

(І'тач·і будуть черпати' ·по;- - ..... · . . · .· . ~о"му там в nриrод1, а ми чує-
t~,ІJбні ·Їм науки і ·їІfф_ормації дл~ скрlплеШІя. "мо л~~е ·ду~е~не -~~оволеннє, що ёповни-· · 
~і ~го становища тут, на чужию .. ~ ·/. ли сши патрю_ти~нии -обовязок. Воно дуже, 

~
'!fj .'~ "Базар" передов~ім буде опиратис.f} на красне діло. " ·Однак дал~ко красшою бу-. -
.:~ре~пл~тн. и~а~. Збіль~е~~~. числа: п:ре~-:-.. лаб~. допомога тоді,_ к6лнби ·й ми са~і з ~еГ 
'::атниюв зб1льшить розм1р 1 науковии ма-. користали. А на~оду до ц~ого маємо. · · ._ , 
1 ~ріял в ''Базарі". ·що~- це як найскорше. " В статі ''Про Культурну Крізу·н·а Укра-· 

1·\1 ~іло, кождий.ловинен свою передплату ви- їні"1'. уміщеній- в американській/укра,їнській -
'• І~)Гти сейчас, а відтак забратися до збиран-: пресі, __ пише проф. ~· ГрушевськИй. :М~.щ- инk І передплати за надгороду, яку подаємо, шим; -"Якби ~аш,1 (американсько-україн-·· 
~!~слідує: "- · ., _, ські) культурно-просв!тні інстиrуції, книгар_· 

~ 1'(.1 За .25 пер.едплатнИ:ків дам?:· найновіjі- ".ні и-~ооперат~ви обєднали свої книжні зa:.
,kf книжку, написану наїі.Іим великим пись- купи -і ві.йшли в. умову, ·скажім,· з україн-

:,:!'~~ником Володимиром Винниченком "Від-. ським коочерати~ним. представництвом за 
рдже~Іія Нації'~. ,,,. _ . - · . · кордоном, означили-. >шсJІс) примірнИкі~ · 

r . За 15 передплат дамо. дуже. гарну по- . кождої книжки, які Ви взяли собі до розпро, 

~зками ·"Син Украши." : ,-. . , . ня украшсь~о1 книжки,- так щоб кожД01"по-
. \ 3.а . 10 пере):щлат~ ~дамо·" ·в надгороду· пу.Лярної -книжки - ЧИ то- наукової Чи· то-

\1 ~бзар" ~нашого славног~ ~~ета-.· !а рас~ з ·крас~оrо ~:~ис~ме~ства -. . у_ Вас; в цілій ~- ' 
l ~че~ка. ,. "/· - , « _ ·· · .мерищ· розходилось ,5.000 примірників, то 

l -·~· Наикрасшу ~адгор~,ду дамо тому, хт~ , сим Ви далИби/змогу українським видав-.: 
е 150 передплатниюв. . Дамо йому вс1 . . · . · · . · . · _ 

~ше.наведені книжки. і.до т()rо,в слідую- , ни,~тв~~ ве.сти "~в~~_..видав~чу ро~оту за. 
І ·:~числі пом~стимq його фото_r~афію~/ · __.. кордоном ~ос~щно .1, про~у~~~чи _книж~~" 

~.: ~)Хтq_ приступить до зби~ання· пренуме.: для Вас, заразом _друкувати н и для вжит-
' І~\І1, хай не чек,ає з _вш:_илкою грОший, Зж ку краю, ~о~ ni:пt n~ршій М:ожности туди _її . 
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. пере_правляти. Ви зробилиб тим велику при- ристаЙте· з прочитаного; а' тимсамим дайте 
слугу свому народови." користати· нашим видавництвам в Европі. 

Розважний читач цих рядків· впаде від-/ Нехай з місцевостий голосяться до, нас лю
разу на 'дорогу, якою можнаб перевести в ди, що хотілиб занятися продажю книжок. 
життє проєкт проф. М. Грушевського. Роз· Вони можуть добре заробляти. А ми ручи
важний читач, імено, запропонує, щоб укра~ мо, що вони скоро будуть, 'розпродувати 
їнські книгозбірні в Америці спроваджува- книжки, бо добру книжку_ кождий радо ку• 
ли книжки із старого краю і тут їх перепре- пує. ' -
дували. Многі книгозбірні, між ними й Січо- . Читайте і просвічайтесь, бо в просві·rі 
вий Базар, пійшли цею дорогою. Від часу сила народу! · 
привернення комунікації Січовий Базар на-

вязав торговельні зносини з українськими Адміністрація "Базару" оповіщае от
видаnництвами в ЕвропJ і спроваджує. сю- снм оферту для -читачів цього, журнала, 
ди книжки, які лиш мож дістати. Одн~к їх котрі живо заінтересуються його істнуван-

. спроваджує_ться в малій скількости, і тому нєм і бу дуть брати активну участь Q рр звою 
це мала поміч нашим видавництвам в Ев· журнала. - , ·. , 
ропі. ' . Ті читачі, що будуть писатИ "Листи до , 

Кождом:у лиху можна зарадити . ._ На Редакції", 'Одержать відповідну нагороду 
всьо є лік. Колиб грамотні українські _імі- ·в книжках, Іf.ОЛИ їх листи будуть ум'іщені. За 
rранти в~ялись охочо ·до читання ріднього . уміщені дописи. з просвітного й економіч
друкованого слова, кЬлиб в кождій украІн- ного життя наших кольоній, як також за на
ській кольонії знайшовся один чоловік; що укові статті і розвідки 3 ріжних царин жит
хотівби занятись розпродажю книжок, ми тя, автор буде винагороджений після уrо-
моrлиб певно спроваджувати сюди не пять, ди. ' , · 
але десять· або більше тисяч примірників Читачі, котрих листи є.доміщенї в цьо-
кождої книжки наших видавниЦтв ·в Евро- му чщлі, нехай переглянуть спис книжок 
пі. Тоді це булаб допомога, З якої корнета" Січового Базару і виберуть собі книжок 
либ чотири сторони: українські видавниц- вартости $1.00. По одежанню завідомлення 
тва в Европ~і) українські книгозбірні і .про- - адміністрація зашле їм відворотною поч
давці в Америці, наші читачі в Америці, а. тою бажані книжки. 
вкінци читачі в· старому краю. 

Бо видавництва продукувалиб більшу 1 Щоби обчислити свої економічні сили 
скількість книжок і. мо глиб дати їх европей· на іміrрації, будемо - почавши із слідую· 
ським читачам за тапьшу ціну. При виміні чим числом - містити імена і адреси Укра
валюти,за доляра можна купити т~ку книж- їн~ів, що мають меньше або більше купець
ку ,европейского накладу, за яку треба за- ке підприємство. А ,щоби ця збірка оскіль
платити дJ3а і три доляри, коJІи вона друку- . ки мож була точна, просимо охочих читачів 
ється в Америці. ' в кождій місцевости занятися зібраннєм і~· 

Читач має тут найбільшу користь, бо мен і адрес- наших бизнесменів та надіслати 
розвиває свою умову і духову силу. Бо те-' їх до редакції "Базару", зазначивши рівно-

, пер в Европі друкують такі українські книж- часно рід і вартість підприємства, як довго 
ки, яких .в Америці не було. Книжки є не- даний DЛас;и.тель провадить його і відки 
звичайно ріжнородні, дуже багаті змістом властитель походи:гь родом. 
і думкою, отже вартає заплатити кілька Розуміємо, що задача~ яку ми на себе 
центів за добру кИижку. Добру.книжку вар- -~зяли, є тяжка до виконання однак споді-. ' ' 
тає продават~ 1. купити. . . J ваємось, щ? в цьому труді дуже радо допо- і 

'На uскл~дl С1човог~ ~азару є майже ВС1 •, МОЖУ!Ь нам всі, ЩО лише інтересуються~-, 
европеи,сью украlнсью вида:вництва; ;кот- кономічним станом української іміrраці\ в 
рих ще,нема, то ми: сrірова_димо. Виберіть , в Америці. _ , ' , _ ' 
собі кілька книжок, розк~rtіть іх у пас і ко~ :- ~ ~ ---~:--.. . ~ \ , · 

-- ...... 
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ЛЄНЦІЯ ДРУГА. 

Відношеннє торговця до фірми. 

Вибирай .ретельну фірму. 

П ри виборі фірми, з 1ютрою маєш 
. замір навязати торговельні зносиІШ, увз.~ 
жай передовсім, щоби фірма булз : '1) фі
нансово відвічальнз., 2) звісна зі своєї 
ретельно сти, 3} точна в викону1щнто за
мовлень і 4) додержуюча своїх прире- · 
Чень. Вибір фірІlИ має велике qНачіннG 
в пізнійшій праці торговця. Коли фірма 
є· певна, сумлінно обслуtrує своїх пqкуп
ців і доставляє' товар на означений час, 
тоді і торговець не буде :м:ати ніякої при
крости зі сторони своїх покупців, не буде 
· обавлятися, щоби його фірма колинебудь 
збанкротувала і тільки тоді :може торго
вець працювати спокійно і безпечно. До 
доброго поводження в праці торговця є 

· 1сонечно потрібна віра і переконаннє, що 
фірма, з Якою він стоїть в зносИнах, є чес- ~ 
на і відвічальна. Торговець почуваєсь 
-тоді гейби сильнійпшм і безпечнійшим; 
·:бо знає, що иає·за собою.Фірму, ·яка є ре-
тельна і :яідвіча.Льна фінацсово. 

~истерІгайся обмаr.чивих фірм ..• , 

· безвартісІПІЙ і тою дорогою наражають 
агентів на поважні страти. Тому конечно 
3аздалегідь довідатись о якости фірми і 
доперва тоді посилати гроші :rш товар. 
Найліпше замовити собі перше трохи ·то
вару на спробу, а опісля зажада11И! кілька 
адресів торговців, які стоять з тою фір~ 
мою в торговельних зносина~ як рівнож 
добре попросити о подаІПІє рефере.нцій, 
з шшх можна довідатися о фінансовій 
.відвічальности тої фірми .. 

, Де шунат~ торговельних фі.рм? 

Адреси торговельний фірм, ян:і по
шукують за репрезентантами і аr'ента:мJИ, 

можна знайти в українських і американ

сьrшх часописях, особтmо в недільних 
виданнях. 

В·иготовленєє аплІнацІй. 

Rоли вже вибереш товар і фірму, ,цлл 
.якої хочеш працювати, тоді напиши до 
неї просьбу о поданнє услівій. Rоли це 
фірма українська, то пити по %,.раїнськи. 
Rоли фірма, з якою хочеш нав~зати т9р
говельні зносини, є американська, то пи
ши по американсьюи, зглядно по англій-·. Осторожність в виборі фірми є та

кож конечна з огляду на власне беапе-

.ченство торговця. Є богато обманчивих 
фірм, які завсіди пошукують за аr'ента
ми і незвичайно10 офертою (знижкою і у
" слі:вями) заохочуrоть до_ закупна їхнього 

. ськи. -Цист мусить бути написаний вираз
но, без блудів і, :каліГрафічно (красно), 
так, щоб заряд фірми міг заключати 
з ~вого письма, що 1.1И є ТQ~ний і маєш по-

то.~ару. По одержанню гроший, звичайно 
··висилають підлий мар,сІ ІJласом зовсім 
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ваЖні і хар~ктерні цілrі:. Перnmй лист мо
·же бути менше-більше слідуючого зміс-u· О1іgіпаІ fІOlll . . 
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Січовий Ба~ар, 
34 Іст Сема ву лиця, 
Ню.·йорк, Н.· й. 

(Дата) 

Поважаний· Добродію:-
. В часопису (тут треба ЗгадатИ наз

ву, число і дату .даного часопису) я ви
читав Ваше оголошеннє пошукування а
rентів. Я хотівби за11ятися аrентурою. і 
отсим прошу о надісланнє :мені услівій 
як рівнож всяких инших інформацій. 0;.. · 
чі:куючи скорої відповід:И, остаю 

3 правдив~и:м поважаннє:м 
(Підпис) ......... · ...... . 

(Адрес по анГ~ійськи) .......... . 

1 _Коли пишеш по услівя до американ

ської фірми, то вишли лис:r слідуючого 
змюту: 

доцтво) подавай по можности адреси та.~ 
ких осіб, що є звіснї'в торговельнім сві
ті. Дщrкі фірми жадають також подрібних 
інформацій і тоді ·посилають аплікаційні 
блянкети з ріжними запитами, на які тре
ба дати яснj і правдиві відпові,щи . 

Занлюченнє договору. 
\ 

При першім. навязанmо торговель·і.. 
них зносин з фірмою не можна вимагати, 

щоби подала вона як найліпші услівя, а
.бо щоби робила договір на довший час. 
Фірма тебе не знає, як рівноЖ не знає чи 
дійсно будеш для неї працювати. Тут не 
поможуть ніш~і обітниці, ні~:кі поручення 
ані н:расні слова. Своїми ділами докажеш 

що вмієш працювати і що хочеш працю
вати. Доперва по якімсь часі можеш жа
дати вигіднійпіИх і корисніііпщх услівій · 
і Гарантій на довший час. При saключy-

Gerda_netz, Со. (Дата) ·-·········:: ......... -....................... ванню писаного договору, жадай запев-
34 East 7th St. нення зі сторони фірмщ що коли тво.~ніра 
New York, N. У. ця принесе в протягу першого року no--
Gentlemen :- жадані успіхи, тоді тобі має прислуrува- .. 

І am willing to work as your agent (або ти право, до таких самих услівій, на cлi
salesman). Please send me all particulars con-'- дуючий рік. 

cerning your agency advertised in (тут треба Одним 3 найголовнійших услі:Вій до
згаДати назву, число і дату даrюго часопи- говору є запевненнє собі якоїсь терито-

су). ріг., 'то аначить, що ти маєш виключне ....-- Respectfully yours 
(Підпис) ............ " ......... ·-··············-····-····:............ право заступати тую фірму на Ціле. місто, 

(Адрес по анrлійськи)/ на повіт або на цілий стейт. Також :мусиш 

Rоли в оголошенню фір~а жадає по
дання твого віку, дотеперішньої аtенцій
ної практики;, або рефереІЩії, то :муqиlп 
в тім листі відповісти також на ті питан
ня. 3авсіди пиШи правду .. Rоли це твоя 
перша аrенційна . праця, то напиши, що 

. доси ти ще не працював при ніякій аrен
, ~турі. При подаванню референцій· (зна

чить осіб, які :моrли~~с9f~бі добре cвi
UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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звернути пильну увагу на право послугу

вання спробками товару ( samples). Му

сиш цапевно знати :кільки дістанеш да
ром, а за кільки :мусиш зwат:иrrи. 3ав-. 
сігди старайся застерегти собі право зво
роту непроданого товару і право одор~ 
жащщ гроший з поворотом; розуміється . . . 
о ск:1льки звернеш товар в таюм стаю, в 

якім ти його одержав. 3і складаннє:м кав- -· 
ції треба бути дуже осторожни:м. Rавції : 
вимагають тільки там, де . не Платиться 
за товар готівкJйl". алР. агенти або торго-

lJїl'І..J І ІТсJЛ101,11 
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вець має право колєктувати гроші. Ніко-
.,. ли не шю:Илай кавції незнаній або непев

ній фірмі, хотяйби вона робила тобі веЛl'l~ 
чезні обітниці. Що до комісового, то ста
райся дістати як найкориснійmі услівя, 
так щобись :міг ·в своїм інтересі заняти 
кілька підаr'ентів і в той спосіб можеш 
легко побільшити свій Заробок. 

Ісn:и1то·ві пит.ання до другої лєнції. 
1. Що повинен знати торговець о 

фірмі, з яrшю н.авязує торговельні зноси
ни? 

'2. Як належить виготов~ апліrtа
цію на торговця? 

3. Напиши аплікацію своїми слона·
ми по українськи і по анr лійсьюи. 

4. На які точки належиrь звернути 
особливу увагу" при закшочуванню доr > 

-вору з торговельною фірмою? 
(Rонець другої лєкції). 
. . 

--0--

КУПЕЦЬКІ ПРАВИЛА 
Нот (обліrація) з недільною датою є 

. неважний. 

Нот одержаний 6шуством або від осо
би в пяному стані - не може бути виміня
ний на гроші. 

Коли нот згублений або скраджений -
це не звільняє підписаного; він мусить йо
го сплатити. 

Нот, виданий малоліtною особою, є не·
вг.жний .. 

Нот процентуєТ.ься лише тоді; коли т:-tк 
запала угода. 

Директори є sідвічальні за вчинки сво
їх аrент'ів. 

Кожда одиниця в спільці є відвічальна 
За цілу суму довгу даної фірми. 

.,. D1g1t1zecl .IJy 
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Незнання закону нікого не оправдує. 

Ошуством є затаювати ошуство. 

Вчинки одного спільника обовяЗують 
всіх инших. 

Контракти, зроблені в неділю не ~мо
жуть бути силою введені в життя. 

Контракт, зроблений малолітною осо
бою, є неважний. 

Ніколи не іабудь взяти· посвідку· за ви
плачені гроші, і держи ко.оії своїх листів. · 

1 Полагоджуй свою справу скоро, і не 
муч купця довгими відвідинами. 

Процес є торговля, в якій адвокати зї
дають оріхи, а своїм клієнтам оставляють 
лушпину. 

Осторога є вершком обезпечення. 

Хто платить на початку·~ обслугуваний 
останній. 

Коли хочеш знати в~ртість Доляра, про-
буй позичити~ -

Ніколи не буде успішнцм той, хто за
недбує свій інтерес. 

Не трать часу безкорисним жаліннєм
над стратами. 

Упорядкуй свій· інтерес ·і май позір на 
малі видатки. Маленькі шпарки топлять ве- · 
ликі кор.аблі. 

/ 

Година побіди приходить остаточно 
для тих, ІЦо слідять .і очікують. 

Говори_ добре про своїх приятелів 
про _ворогів· не згадуй і ·словечка. 

Не говори ніколи перехщ1.ляючо; про 
свій інтерес. ' 

О11gіпаІ f1oпl / 
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САМ.ОРУХИ І ИНШІ. 

Є між людьми такі, що є саморухами. ·ти рі чи, які треба робити, і мають відвагу 
А є також такі, яких треба попхати, щоб забиратись до роботи. Вони не страхають- -
вони рушались з місця. 

·. Найі:нтереснійшою
1 

річю в світі є ма
л~нька клітинка в людському умі, що доз-
,.воляє людині бачити й найменьшу шпарку 
в дверях щастя, і ·н_амовляє чоловіка встро

мити в неї свій палець, а вкінци дає силу і: 

енергію продертися цілому крізь неї. 

Це власне є тою невидимою сиЛою, що 
робИть великих купців із звичайних канце

лярійних пос.дугачів, ;робит~ rенералів із 

простих жовнірів, робИть вмиких пись~ен
ників і артистів із дітий, котрі не малй на
годи на селі набршги знання і освіти. 

Перегляньте спис людий, що роблять 
найбільші річи в світі, а знайдете факти, я~ 
кі вас не 1\1ало здивують. Валійський сирота, 
син шевця, є нині президентом анrлійсько

го правительства. Шкільний професор є 

президентом Злучених Держав. Римар

ський челядник, що опісля став властителем 

римарського заводу, заняв тепер місце го

лови німецької республики. 

Гляньмо на спис українських мужів: 
кріпацький син, котрий в юности .-стратив 
вітця і матір, котрий в сільського дяка-ба

ка.тrяря :Н[Вчився ледви псалтир читати, Та

рас Шевченко - "став найбільшим нашим 
поетом. Іван Франко, син бід~ої вдови, став 
поруч Шевченка незрівнаним мистцем дум

ки і слова. Університетський професор, Ми
хайло Драгом2нів, вибився на високе місце 
українського ученого і реформатора. 

. А з. тих, ЩО є тепер між нами: :Михайло 
Грушевський, професор університету, - це 
наш найбільший сучасний учений і історик. 
Богдан Лепкий ~ один з найкращих наших 
поетів і письменнИків. Письменник Володи-

. мир Винниченко і журналіст Семен Петлю

ра змагаються нині захопити в свої руки 

ініціятиву n будові української державно
сти. 

До еве сї .:шачучости всі вони дійшли 
власними силаl\!їІ. Вони, як і многі инші, що 

доходяtь до успіху, є саморухами. Вони ма

·ють силу видж-ення .. Вони можуть бачи-
. D1g1t1zeci IJy 
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ся ризикувати. 

Саморухам не треба казати, що і як во
ни мають робити. Вони знають всьо самі. 
Коли· остаточно не вдасться їм одно, вони 

забираються до другого діла, бо вони є 

змушені давати почин. До цього вони· є 

створені. 

Колиж однак природа не створила нас 

саморухами, то за це не можна нас ганьби

ти. Ті, що в життю ніколи не бачать своєї на 

годи, є не більше відвічальні за брак пред
видження, як і сліпці, що йдуть по дорозі, 

але її не бачать. Ті, що кожде питаннє рі

шають зле, є гідні пожалування, не більш, 

як калі1ш, що все шпотаються і падуть че
рез кожду колоду. 

Треба однак жа~іти, що родичі не слі
дять своїх дітий, і не розбирають: котре з 
них є саморухом, а котрого треба попиха

ти. Це охоронилоб многих людий від не

вдач, бо остаточно є річи котрі, коли їх 
раз пуститься в рух, рушаються ;даль

ше дуже вдов.оляючо. 

Діти, що можуть вигадувати нові спо

соби забави, що все винаходять новости, -
не потребують помочи. Вони є саморухами 
і по життєвій дорозі б~дуть змагатися у 
власних силах. 

Але діти, що не ведуть переду, лиш все 
йдуть позаду; діти, що все питають:, "Що 

я маю робити тепер?", Де мені йти т~пер ?" 
- вони ·є ті, котрих все треба попихати, 

котрих n рух може пустити лиш хтось ин
ший. Вони не мають власних. сил, аби дій
ти до ціли. 

Таких дітий можна зараз спізнати. Від 
одної злеплатної праці вони йдуть- до дру
гої, ще гірше rілатної, - бо :вони не· варта

ють платні працьодавця. Вони не мають о
хоти пійти до технічної школи або навчи
тись своєї роботи від т:Их; між котрими пра

цюють, як L1,~ мають діти-саморухи. 

В пізнійшому життю такі люди є ви
ставлені на ласку долі, бо саморухи все ве
дуть з ними успішну конкуренцію. А пре

О п g 1паГf1·0Пl 

UNIVERSIТY OF IHINOIS АТ 
URBANA-CHAMPAIGN 



ч. 2. "БАЗАР" 9 

цінь вопи булиб могли осягнути успіх, ко
либ родичі були спізнали їх ограничення і 
бу.шб вправляли їх в одній галузи праці, 
котру вони в пізнійшому віці булиб добре 
сповняли. 

--0--

Аrентура книжок. 

Одною з найбільше розвинених аrентур 

серед Українців є аrептура книжок. Амери
канські Українці горнуться до читання що

раз більше, а запотребуваннє книжки що

раз зростає. Давніще українська родина ви

давала на читаннє пересічно 50 центів на 
рік. Нині видає вже пересічно три доляри. 

Анrлійські родини видають на rазети і 
книжки пересічно 12 доляріn річно. Коли 
аrент має на своїй території 1.000 україн
сr.,ких родин, то річно він може спродати 

за З.ООО доJшрів книжок, з чого значна часть 

остане його зарібком. Очевидно, до року 

аrент повинен відвідати своїх клієнтів три
чотири рази. 

Книжки треба продавати таксамо, як 

кождий инший товар. Найперше треба за
інтересувати чоловіка книжкою, виказую

чи всі її прикмети, отже крім трівкости о
кладинок, паперу, якости друку і обєму, 
надмінити як цікавим є зміст даної книжки, • 

Аrент повинен сам кожду книжку пере

читати, а опісля аж продавати її. Опісля 
треба виказати, які користи буде мати той, 
що перечитає дану книжку, і взагалі тре
ба доказати, як корисним є .читаннє. Щойно 
тоді треба збудити бажаннє книжки і ви
міняючи ціну, треба в тій хnили вручити їj 
клієнтови. 

До аrентури книжок належить . також 
продажа листового паперу і образів. Ці 
предмети розходяться у великій скілько
сти і аrенти мають незвичайний заробок. 

УКРАїНСЬКІ КАРТКИ Є НАйКРАСШІ В СВІТІ. 

Ширіть 

українську 

красу 

і штуку. 

Уживайте до 

переписки 

лише 

картки 

з України. 

На днях ми о~:римали ЗО.ООО ю1рток з України в 300 найріжнійших зобрRженнях. 
-~<;>жда картка в с1мох красках. :1УJ~ове вик ч:ченнє. Вже самий зверхний виrлпд укра
шських карток, тпк примавчивии:, що труд ю остоятись пожаданню посідання бодай 
кількох. Хто лише побачить, той купує. 

:Ми продаємо їх по найдешевшій ціні. 15 карток за $1.00. 
Хто х.~лівби занятися розпродажію цих ка~то.к, хай _пришле одного доляра, а ми 

вишлемо иому картки на оказ. Для розпродавщв '1 аrенпв даємо значний опуст. 
Крім вис~е згаданих карток, ми. ма_ємо ~артки свого влас~_ого видання. Це картки 

славних украшських артисток, мужш 1 хорш, як: Садовсько1, Заньковецької Стад
никової, Хор~ Україн.ської ?есіди r~ід упра юю l\I. _Корикори, Українського Х~ру під 
управою :М . .І ун;.!.ича 1 т. д. 1 т. д. Ц1 картки по виню находитись в альбом: кожцого У-
країнця. 12 нартон за 50ф. ' 

. П._ С. Це найк~асІіІа ~ля Вас нагода роз ючати купе~тво. Замовте у нас більшу 
сюльюсть карток 1 начш!ь торгув~ти (див. "Торговельне: Школа", лєкція І.). Картки 
легенько продасьте, сво1 грош1 вщберете, а опуст, якии ми Вам даємо, .1ишиться у 
Вашій кишені. Чому Вам не спробувати? Пишіть: · 

SICHOYY BAZAR 
34 East 7th Str. New York, N. У. 
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САМОУ ДQ,.СКОНАЛЕННЄ. 

'- Приглядаючись до світа, зауважуємо, 
що в нім, як рослини, так і животини, а на

віть подекуди і неоживлена матерія, мають 

потяг до удосконалення; В світі, мовляв, 

відбувається урочистий похід еволЮції. І 
всі ті, що тримають крок з нею - жиють, а 

ті, що не витримують кроку, лишаються по

заду, падають і гинуть. 

Але тут заходить питаннє: в якім на
прямку має людина удосконалюватись? Чи 

бути досконалим злодієм, рабівником, ша

храєм, картограєм, пяницею, досконалим 

роспустником, брехуном, розбишакою, за
хланцем, заздростником, --. чи се той на

прямок? 

Ні! Людина має в собі чутє відріжнен

ня добра від зла, і 1ака "досконалість" за

раз викликує в нашім єстві. відпірне чуття, 

чи то відразу. 

_" Але не все добро є добром, і не все зло 
є злом. Хвилеве задоволеннє _з любчиком 

зведеної дівчини потім приносить лихо і 

руїну цілого життя може й кільком особам. 
Навпаки смерть на огнищу Бруна, І. /Гуса і 
т. и. стаЛась добром для цілого людства. 

Та мало є людий в світі, щоб вони в сво

їх вчинках брали під увагу наслідки. Люди 

не застановляються, що станеться з други

ми людьми, або з цілим світом, через їхнє 

хвилеве задоволеннє тіла або амбіції. Жи

віт каже, руки беруть, рот їсть - се робить 
маломіркуюча звірина, се роблять люди, 

котрі мал? чим вивершилися понад звіри

ну. 

А може досконалість звірини лежить 

в тім, щоб бути добрим майстром, добрим 
р·ільником, учител1ем·, урядником, \взагалі 

бути досконалим на тім становиску, на якім 
припало тобі в життю бути? Це вже бли

ще до досконалости, або частина, матері
яльна частина її. Але в досконалости якого 

небудь фаху нема запевнення, що ти не 

позістанеш позад світа і не згинеш десь 

під плотом. 

'. Чуємо, що на розвязаннє питання про 

наше удосконалення нам треба зразку. І та

кого зразку, щоб самий той зразок був пев· 

Oigitizecl !Jy 
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ною досконалістю. Таких досконалостей у 

світі є три: розум, правда і любов. Але вони 
складають зразок повної досконалости тіль 

ки тоді~ коли містяться усі в однім. Тоді во

ни блищать як вічні незгасаючі зорі і до 
них тільки ми маємо прирівнювати · себе 
в нашій праці над нашим удосконаленнєм. 

Пригляньмось до них б,лище. 

Розум. Поза нами, як на землі, так і 

в безкраїх просторах всесвіта, ми добачає
мо слід розумної праці, хоч візьмімо, на

приклад, те досконале математичне заря

дження небесних світил, планет і комет. Ча

стина того світового розуму, наче зерня, 

дається в голову кожної новозачатої дити

ни. І закон світа каже: "Розвива.й те зерно 

розуму, най воно здоганяє своєю великіс

тю, безконечний розум всесвіта !"" І знову 
той закон каже: "А не будеш розвивати 
свого розуму - пропадеш!~' 

Отже ми і бачимо, що на світовій аре
ні вченіщі осягають _роскошів світа, а не

вчені і маловчені лишаються на споді жит
тя. 

Але сам розум з окрема може статись 

гадючою слиною. В світі богото вчених, 

розвине~их розумів людських, та що, ·коли 

вони кермуються злом, а не добром. Само
го розуму людині замало, треба, щоб з ро

зумом товаришила правда. 

Правда. Правда є досконалий судія. 
Вища досконалість вимагає правдивости., 

Розумна людина, а до того ще й правдива, 

не поповнить нікому кривди. Правдива лю
дина, як та загартованна сталь, - тверда. 

Правдива людина не дивиться, чи син, чи 

брат, чи член його партії, чи член його на

ції, коли не поправді хто зробив, нема йому 

попущення. Але правдива людина не тільки 
по правді судит1;> других, вона найбільше" 
судить самого себе. 

Любов. Та колиб наше життє склалось -
з самого розуму та п::>авди .:...___ сухе і суворе 
булоб воно. йомуб бракло веселого усміху 
золотого проміннЯ, теплих почувань. До 
розуму )Аt<равди треба додати любов. Без 

/ (Копець на 15-ій стороні.) 
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Бог лан Лепкий. 
Богдан Лепкий, родив ся 1872 р. в Кре

гульци, на Поділлю. До шкіл ходив у Бере
жанах, у. Відні і Львові. 

Батько Сильвестер, свящrник, в літера
турі звісний під іменем Марко Мурава. 

:Мати - Домня з Глібовицьких. 

Богдан Лепкий, став писати 25 літ то
му. Перше його оповідння "Шумки", дру
коване у фейлєтона.х "Діла", перший вірш 
"В світ за очи" в "Зорі1 '. Цей вірш пред
ставляє виїзд га"1ицької селянської родини 
в Амер11ку: "Гей-же в світ, за очи, коли нас 
рідний край живить не хоче!" Вірш цей у 
свою пору робив сильне вражіння, його дру
кувала кожня часопись, деклямували на 

всіх концертах. Перша збірка оповідань 
вийшла в Чернівцях п. з. " З села". Це опо
відання з ХЛОПСhКОГО життя. з тої пори 
кожнього року являється одна, · або длі 
збірки творів Лепкого. Досі видав їх 32. О
повідання, повість, "~ломані крила", драма 
'.'За хлібом", циклі "Шашкевич" і "Шевчен
ко", прольоr "На Тарасовій могилі" і т. д. 
Лепкий писав чимало всіляких статей, роз
відок, літературних характеристик, перекла
дав з чужих мов і наші твори на чужі мови 
пр. "Слово о полку Ігоревім", новелі Ко
цюбинського і Стефnника,Ш·евченкову "Най 

мичку" тощо. Написав історію української 
літератури до часів Хмельниччини. Багато 
його віршів переложено на мову німецьку. 
польську, чеську, російську, мадярську й 
другі. 

До війни був професором rімназії і лєкто
ром університету в Кракові. 

Війна заскочила його в Карпатах і з тої 
пори він блукав бездомна. Рік був у Відні, 
де вчив в укр. rімназії і працював в "Куль
турній Раді", 1915 р. взято йоrо до війска 
і приділено до служби в таборах полонених 
в Австрії і Німеччині. В українських табо
рах полонених держав виклади, провадив 

школу, заснував варстат домашнього про

мислу, тощо. Сповняючи народню службу, 
був арештований. Тепер живе у Вецлярі в 
Німеччині і працює літературно й науково. 
Видав перше повне видання творів Шевчен
ка, 5 великих томів, твори Марка Вовчка, 
Історію України і богс~то других меньших 
праць. 

Бог дан Лепний. 

Мабуть це тільки наш кріпкий мужик, 

Що до терпіння від дитини звик, 

Годен був взяти всі тоті хрести, 

І, де судьба казала, там нести. 

Важкий тягар! Здорових треба рук! 
Дивіть! Зізнулись плечі у каблук, 

Волосся стало біле, ніби сніг, 
А всеж таки - я долю переміг. 
І, хоч цілий, мов цвіллю я припав, 

То ще живу, то ще я не пропав. 

І, най мене обвіє лиш весна, 

Най рідний край пробудиться із сна, 

Най я з косою війду ранком в луг, 

То відмолодну й відживу на-дух: 
Згоріла хата та лишився .ТИJ::І, 

Лишивсь мені ще паймолодшиИ син, 
Осталась нива рідна, рідний край 

Гей до роботи! Боже сили дай! 

Щоб зробити "Базар" почитним і по

пулярним часописом, видавництво запро

сило до співучасти в праці редакції журна
лістичні сили, між иншими поета і письмен

ника Богдана Лепного, котрого фотоrра

фію з життєписсю містимо в цьому числі. 
Почавши з с.1ідуючим числом будемо 

містити в каждому числі його розвідки про 

найкращих мужіn ·України. В слідуючому 
числі пійде йсrо розвідка "Великий Геть

ман", де автор говорить про Богдана Зино

вія Хмельницького і порівнює добу Хмель

ниччини з сучасною порою на Україні. · 
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На Нюйорській Біржи. 
Читачі будуть цікаві порівнати вар

тість грошевої валюти декотрих европей
ських держав з американським доляром. 

, З огляду на це, що найголовнійшим фінан
совим осередком Злучених Держав є Вол 

, Стріт, в Ню йор~у, ми подамо вартість гро
ший даних европейських держав в цифрах, 

які нотує нюйорська біржа. · 
Візьмемо тут під увагу ті держави, які 

нас найбільше інтересують, отже: Росію, 

Дуже лихий, майже розпучливий, є е- , 
кономічний стан Польщі. Вже 1від трох мі
сяців на нюйорській біржи не торгують лях

марками. В кождоденному звіті про фінан

сове положеннє на Вол Стріт в рубриці "Po
laпd" читаєте: No Market, значить, на фінан
совому риюсу польських гроший нема. По

.одинокі банки посилають ляхмарки, але во-

ни самі, не біржа, накладають ціну на них. 

Польщу, Румунію, Чехо-Словакію, Австрію СПОСОБИ ВИСИЛJ\И ГРОШИИ. 
і Угорщину. , €1 три способи висилки гроший до Ев-

Перед війною міністерство фінансів ропи. Перший спосіб найвигіднійший для 
Злучених Держав 1 було настановило $51.00 банків і пересилкових аrенµій, є пересила
вимінної вартости за 100 російських руб- ти доляри, вимінюючи їх на місци на чужо

лів. Нині на нюйорській біржи 100 Царських державну монету. При такій виміні банки 
рублів вартає $1.25. дуже грубо заробляють. 

Передвоєнна вартість 100 австро-угор- Другий спосіб, вигіднійший і безпеч-

ських корон була $20.30. Нині за 100 авст- нійший для посилаючого, є висилати доля-
,_ рійських корон во'л Стріт дає 35 центів, за ровий дрефт, виписаний на імя особи, а ре-

100 угорських корон 70 центів. Румунські Гістрований на імя відповідної фінансової 
леви стояли перед війною в позиції 100 ле- інституції в Европі. Такий дрефт є безпеч
вів = $19.30; нині за 100 левів платять на ' ний на случай згуби, бо його не може змі-
біржи $1.75. няти ніхто инший, лиш адресат. 

' Визнаючи независимість Польщі і Че- Третий спосіб є подібний, до другого, 
ха-Словакії, правительство Злучених Дер- з тою лише ріжниі.t·ею, що дрефт є реrіст
жав установило на rррші цих держав таку рований з відповідною фінансовою інсти

норму: $23.80 за 100 ляхмарок і $20.30 за туцією в Америці. При :виміні такого дреф-
100 чехкорон. Од~ак прикре економічне по- ту в Европі ніхто не питає про ідентичність 
ложеннє Европи взагалі, а інтересованих особи, котра його вимінює. Небезпека в по
держав зокрема, не дозволяло й не дозво- силці гроший третим способом лежить і
JІяє міняти гроші цих держав після нор- менно в тому, що на случай згуби такий 

мальної вартости. дрефт може виміняти хтонебудь, не конче 
Так приміром 100 чехкорон рік тому той, на кого він :виписаний. Цей спосіб пе

вартали .$2.90; нині нюйорська біржа цитує ресилки гроший стала в останньому часі 
100 чехкорон за $1.25. Це свідчить, що про- практикувати Амерікен Експрес Компанія. 
тяrом року економічний стан Чехо-С.лова- Третий спосіб є небезпечнійший від дру
кії, або взагалі nсякий - політичний чи гого, однак його користь лежить в тому, 
господарський - стан цеї країни погіршив- що адресат, одержавши дрефт, описаний 
ся. Упадок чеськqї валюти поясняють тим, в третьому способі, одержує при виміні да
що .;_ хоч Чеха-Словакія є найкрасше за- леко більшу суму гроший, чим за дрефт ре
господарована з усіх новоповставших дер- rістро:Ізаний на европейський банк. Місяць 
жав - вона не є ще так .сильно зорrанізо- тому на реrістрований дрефт виплачували , 
вона, щоби мог ла військово оборонитись. галицькі банки 235 ляхмарок за доляра, а 
Однак ф~нансові 1<руги

1 

Америки є певні то- на нереrістроваю:й дрефт виплачува:ш за 
го, що· чеська валюта прийде з усіх найскор- доляра 316 ляхмарок. Однак до Польщі не 
ше до нор~ального 0'Г~~№z~сі~J~мі~и. , радимо посил~tfQі~~~ІА-Ь~~С!РОВані дрефти. 
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІІ. 
"БазQф1'' припав АО вnо~об•. 

·Хвальна. Редакціє: - Повідомляю, що "Базар" при
пав ме1~і до вподоби. Мепе ~уже тішкть. що нюіQрсЬЕі 

Українці не заспали, лише беруться до роботи, і то АО ро

боти кращої чим доси. BllJltaю ак. найкрасшого ycrri:xy. 
Ми1:опа Гайда, Савтпорт. Іtонн. 

,,Базар'' повитають радо всІ УкраінцІ. 
Хn11.J!ь1ш Реда1щіс.: - Вірю, що ча.оопис "Базар'" 1ІО

tнтаю1·ь радо всі с'nідомі У1tра.їнці, без ріж.пиці 1Іартій і 
переконань. Такий чаоолис конче потрібний J;.І.Я всіх тих 

Українців, що ::анимв.ють ся торговлею і пром•с.rо:и, а та

кож для нашої молоді, бо заохоти7Ь її братись ;.;о 1tупец

тnа.. Нппі чпсляться лише з т1ш пародом, в py1tax :&01·
рого сnо'rиває торговля і про:мис.1. - З по:11•аинєк Л. 

І~ачор, Бофало, Н. й. 

' Лотребу такого письма ми давно відчувuк. 

ХваJ11,11а Редакціє: -- Повідою~яю, що "Базар" одер
жав, за що с1tJІад·111ю сердечну подяку, &о потребу такого 

пнсь:иа ми давно відчували. А щоб цей часопис не впав 
як др~т1, ми мусим піддерж:аt:rи його фінансов.о. 

. Л в неділю пішов поміж знако:мих і показав ,,Базар", 
і ДСЛІ~і зробилп його свої:и часоп'f!СО)І. Ипші анова., ІtОТ
рих адреси Вам засилаю, просш1и надсидати їм: часопис, а 

по1111 зло::~•а~ь пегедплату. - 3 пова.жа.нєм йосиф Затмрка, 
М:оптагу, М.асс. 

хвапь11а Редакціе:-

Перmе число Вашого "Базару" одераа.в. Нарешті і 
ми, тмер1шанські Україпці, дочекалися так веnк11 }І;а.вно 

вже пожаданого я:урпала, як "Базар''. 

Пр1шро правду сrсазатн, що наш нарід на індустоіяль

но-•rорrовельні.й: пиві із всіх наро,11;ів ще далеко поаа.

ді лишився. але правда, що нІЬрід НІt запо:м:орочену масу 

винувати не JІIOtfteмo. Впна в першій :мірі спа,11;ає на ва
~чих народніх ділчів. 

~~'1 па.ноnе зг~11ц11ного журнала, щира длrtа. Але прп

ходитьсл в дuуге щиру правду сказати, що те-:кст ага;11;а

ного журнала Не відповідає тат> КР&СІІО:Му HaГOJIOBltODИ ЯJt 
"Базар''. 

По перше, текст на почато1t дуzе бі,;ниІ і с&уп11і, & 

друге, Щ'ОJ1оше1шя не індустрілльпо-торговельпого 

зміс·rу дорешти заснітили і попсули і так вае вбогий 
T81tCT. 

Розу?.!ієсь, що ог0Jюmе1шя оскільки 'K&IOn. вартісn. 
д.п.я· одиниць, остільки відбиваються шкі,11;1иізо на к&еі -.и
тачі,n. 

Тому, що цього рода журна..11ів у вас аовсік нех&. тt 
повинніс'rю нашою є піддержати так потрібний zypнu. 
Передо11сім zовшшіс•1·ю :редакції є своїми вступними ст•т-
тшш в:r.ri.Jio вплин~·ти па 38.І'ІІJІ наш11х торговців, рекісни

:ків і про~·исловп!Х фаховп,іn, щоби і во~и своЇУН вже 
практичними поr".чами ,причини.1ись ,11;0 того, щоб цеі 

aypнaJJ вробити правдивих торговельно-прок1с.1ов•м: по
}'Ча.ючи:м:. 

1Розу:МіЕсь, що цкініетраці• ;к;о~ожить своіх с•.1, щоб 
r.ліJІ;уюче чцсJю вийm.10 брдаі на. 32 сторінки са.:м:оrо чи
стого, поучаючого змістуО~ZІЮSСWІ)М оголошення не с:м:і~ 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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1иб мат• :м:ісця. Оге.10111е•ІІ"JІ кісц1 11& 0Е.1адиюtа.х no-
e1i.-;1111x сторінsа~х. 

В те1tсті •ов~нні 11аtо;1;ктись біра:еві вісти, інфориа.
ції про іихорт і експорт.· Иажиf1 на.хо;1;ит11сь адреси ту

тешпих і заграничних всякого рода гуртових фірм. Тим 
ро6ок приАба.єсь бога.то пер:ианентних читачів, JПt схіль-
1tість такоа ;.;обре ПОП.І&ТНJІХ ОГО.ІОШfЖ". 

Прошу вибачати аа мQЇ так. простодуmwі, неокреса
иі, а..:а:е аа те прааАяво щирі х.1опські гa.;i;itк. ,І.ани.110 Се

нюх, Бут. Мокт1н1. 

В газеті мусять бути оголошення. 

Хвальна Редакціє й Ад:кіністраЦіє: - Отсим: п,ові
дом.'Ілю, що всьо напсчатано в "Базари" находжу добрий. 

Щож відн'()сить ся до ого.1ошень, то уважаю, що 

ого.110 шен•1 я ~11.ють бути! ОгQ.11.оше1шJІ повинна привикати. 

кожда газета, чи то денник, чи тижневюс, чи :місячнкк., і 

чи її пидає товариство чи приватна особа. Ого.1оmення 

приносять ко11псть і Г1азе'Іі і продавцеви і купцеви . .Я по

радив би, щоби в "Вазари" друrtуnати таа:оz історії, ду
ми і вірші про У1~раїну. Зробімо "Базар'' такою Га3етою, 
якою є анrлійеький тижневик "Ді Літерари Дайджест''. Мі
стпти в ньому ріжноманітности, а тоді віи подобає ся чи

тачам і здобуде :м:пого передп.1атників. - Остаю 1 по:sа

жаt1нє11, АндреЙ Мкнх, Вестер1ай, Р. !й. 

~~~~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 

І о. н. DROEGE І 
~ ~ 
І АДВОКАТ. ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ І Розмовитесь по українськп. \'І 
~ ~ 
~ ГОДТfП И ОФJСО!ЗІ: ~ 
~ ~ ~ ) ~ ~ від 4 оо 8 вечсро.м. ,~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~~-,f ~ ~ Pfi-f. -·~-~ ~ 
~ ,- -~~~,~~--!і~~ ~ 
~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ #~ 
І 49 East 7 "1.І1 Street, І 
~ ~ 
~ ~ 
~ NE\V YORK СІТУ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~~~~~~ 
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в кого мqжнА НАБУТИ ВСІ ВИДАННЯ ННИГАРНІ СІЧОВОГО БАЗАРУ. 

Тут будемо подаnати адреси і фотоrрафії наших заступників ~ш провінціях. Наших 

шановних покупців проситься підноситись до них з повН!іМ довірєм. (Січовий Базар). 

А. ХРАЩЕВСЬКИй 

(Кольпотер на Сентралія і околицю, в стейті Пенсельванія) 

'його лист до Українців в Сентралія, Па. і околици. 

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ! 
На чужині переживаємо нераз в великих смутках, а 

щоб цей смуток відогнати, тяжко знайти спосіб нераз. Шу
кай, шукай - та все не йде. На ц~ є спосіб. Візьми соб1 
книжку, читай і всі злі мрії тебе опустять. Бо ~нижка -
це скарб неоцінений, а те, що з неї ти навчишся,' ніхто то
бі "не вкраде, не спалить огонь, не забере вода" - як ка
зав веJrикий наш мислитель Іван Франко. 

Щоб поширити рідну книжку і стати в пригоді тим, 
що бажають читати, я оснував книгозбірню в Сентралії, 
Пенсильвенія, і всіх Українціn з околиці прошу удаватись 
за книжкаl'ли до мене 

, Анатоль Хращевський, Сентралія, Па. 

Від ~едакції. - Просимо наших шаноuних кольпорте
рів і аrентів, щоби нндсшrаJ1и свої фотоrрафії до поміщен
ня в сJrідуючім-числі "Базару". Фотоrрафія поміщена n на
шім журналі, з кількома словами тожсамости особи, бо
гато поможе в кольпортажи і зєднає 1ювих покупців. 

ДО КРАЮ 

А. Хращевський 

МОЖНА ВЖЕ їХАТИ БЕСПЕЧНО І БЕЗ ПЕРЕШКОД 

ПО ПАШПОРТИ, шифкарти і інформції у всіх спрзвах звертайтесь лише до нас, 

бо ми дамо Вам СОВІСНУ ПОРАД У І СКОРУ ТА РЕТЕЛЬНУ ОБСЛУГУ. 

КРЕВНИХ І ЗА КОМИХ 

спроваджуємо до Амерюш в ЯІ\ найкоротшім часі. 

5. KOWBASNIUK 
244 Aveпue А, cor. 15th Street., 

j New York, N. У. 
-~-<S>~~~~(t)•-(t)•-(t)•-(t)•-(t)•-(t)•-(t)•-(t)•-(t)•-(t)•~~~~><W><W><WКМКМ>-(t)i 
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Докінчснпє зі с .то1101ш де сятої. 

ли бови правда цілий світ засудила-б. Бож 

ми кволі і безсилі, і на кождім кроці шпор

таємось навіть і на дорозі удосконалення. 

Любов прощає,- любов дає нагоду поправи

тись, любов підводить упавших, любов при

ходить не з осудом, але з порятунком. Але 

сама любов без розуму була-б дурна1 без 
правди шкідлива. 

Тільки зібрані усі три в одно, , розум, 

правда і любов, шладають собою доскона

лий зразок, котрими ми маємо послугува

тись в нашій праці самоудосконалепня. 

!{оли-б наповнити ціле місто трупами, 

так той сморід подусив би нас. Коли-ж на

ше теперішнє життя таке зле, так тяжко 
в сnіті жити, це походить і від того, що лю

дям бракн.е розуму, правди і любови. Кож
да людина недосконала, в кождій людині 
містяться , в більшій, чи меньшій мірі, всі

лякі rатунки зла. І хоч те зло не смердить 
смородом трупів, а.1е від него ще гірше го

ді видихати . Самоu11юбство, зневага, захлан

ність, жадоба, похоти, гнів, брехня, підле

щування, зневіра, глузовання, безмилосер

дє, ледарство, безглуздє, заздрість, жадо

ба влади і слави· і т. д . се ті трупи, що гни
ють в кождім з нас і засмородили цілий 
світ. 

Але світ кличе до досконалости, до кра

си, чис.тоти, веселощів, до сяєва сонця зо

лотого. 

Але туди нас можуть відпровадити тіль
ки Розум, Праnда і Любов! 

Пробуймо ми їх собі набути і невпин-
но розвива"и. (Заморський Вістник) 

ПОТРЕБА АfЕНТІВ. 

• цо про;щжі найновійшого патенту rра
нофонів і рекордів. Добрий заробок. • 

Пишіть по іпофрмації: 

Sichowy Bazar 
34 Е. 7th Street New York, N.Y. 

В Анrлії дозволено публичну продажу 

книжок аж в 1758 році. В Америці дозвоJІе
но це в 1829 р. До того часу торговців книж
ками переслідувано нз. кождому кроці" 

ФАБРИКА СКРИПОН. 

ш;;ликА ВИГОДА 

для тнх, ко1·рі r11а
ють і мають замір 
nч11т11 сл грати па 

. СНРИПЦІ. 

,~оІІга ск1нш1іа та 
.ТJаЩц1111й froп 

нада~ (гр~чош1 слух.у. 

Тон с1;р1ш1ш 
ручної роботи 
rn:ч1а11то11аний. 

Артнстичтrа 
HD.ll[J!1'I:/( 1J. ПОJ!О~ИІІІНХ 

скр11по1~. 

Ціна сr•рппкп 
на ордер 

ni,'I, 30 до 150 долярі11. 

машш1оn'ОЇ роботн 
nід 5 до ао долярі11 . 

Голосіть ся 

на адрес.у: 

Павло і Іван Гуменюн 

Homenick Bros., Vioiin Makers, 
169 East 2пd Street, New Уогk, N. У. 

а ~о~,·О~ 
~~

0

\ І 1~ ~ 
"НЕВИДИМКА" на гроші для повертаю
чих до краю. Зроблена з міцної шкіри. 
Ціна одної . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2.00 

Sichowy Bazar 
34 Е. 7th Str. New York, N. У . ---. . 
ХУСТКИ 

: ЛІТНІ І ЗІМОВІ, ШОВКОВІ І ВОВНЯНІ. • 

~ 
можна набути в 

і SICHOVY BAZAR * 34 Е. SEVENTH ST., NEW УОRК, N. У.* 
-~~~Ф$Ф~ ~ 
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Хто читає книжки, тоИ має богатии розум 
В книгарні "Січового Базару" дістанетевсякі книжки; повісти, оповідання, романи, 

наукові, шкІJЇьні, театральні, ноти т. п. -взагалі всякі книжки, які ті.льки появились 
на америнансьнім контіненті. Понизше по даємо деякі з них: 

"КАМІННА ДУША" 
В юrижці оповідає с.>і про молоденьку попадю, шеа 

в~l'ікла з отаманом розбійників .Марус.яком: та бyJFa іогІJ 
ШІ.JІож1шцею n 'l'аборі розбійниІї.ів. JІк опісля .Марусяк 
знущаn ся пад нею і шt вона вернулась назад до хатп. 
с1~ого чолові1їа-лопа. Хто хоче знати гуцульсь1се житє, 
звичаї та ~тро пала.ди розбі.Jіників і їх всякі пригоди, 
хай ч:1тв,є "КА.!'tПННУ ДУШУ". Повість прлмо прнкоuуе 
до себе читача. Книжка ма€ 300 сторін, на. кнt1:.с~.:•Jві:м: 
папери і великого формату. Ціна. в брошурованій onp&JJi 
$1.50, в твердій оправі .• · · · · · · · · · •... · · · · . . . • $2.00 

Опис польського варварства І неімовірних 

звірСJв знайдете в книжці під заголовком: 

"БОРЦІ ЗА ПРАВДУ" 
Автором повісти є А. Кащен.10. Повість на.ІJ:еаить до бі.п.
ших і малює нам часи козацькі, а. саме ча.ея визначного 
козацького' вожда, Іван·& Вогула., холи то По.в:.я1tи неми1-
лосердно крив,11;или український наро,11;. Малює c.s: та:м: бор
ба українських сеин і 1:озаків а ПоJІJШами. Тут є ріжні 
особи, ріжні події і приго.D;и. Ве.в:икою українсь1tо10 пат
ріоГІї.ою показує ся тут Марина, наречена Богуна, що 
постановляє віддатись ха.нови, щоби .в:ише вратувати ~
країну. -;- Повість взага.1і рогкриває ті минувші часи, 
ц~1саю111•ь читача і показує .яв:ии: спосо6ом захищала ся 
і здобува.в:а ся воля Ук.раїни. - Цін& · · ..•• · · · · · · 50 ц. 

Читайте гарну Історичну повість 

під заголовком: 

"ТАРrд.С БУЛЬБА" 
п~вість 8 L'ІІ~С'l'DІЩію.ш. - Написав Ми1tо.1& Гогоп.. -
ltozдoмy з певностию відомим буде твір Гого.в:я' "Тарас 
Бульба'', але не 1•ождиі м:а,є сю книжку, а :м:о:а:е і ие чк
тttв її нікоJпr. Отже кому є дорога наша козацька бува.1ь
:щ1ш1., хто інтересуе с.я світ.1ою історією наших коза.ць
Юf!Х часів, повинен її ~tупити, сам: перечитати і в крузі 
анакоІІ{ИХ її поширити . - Ціна · · · · ...... · · · · · · . . 50ц. 

Як працювали українські діячі на народнім 
Поли; як терпіли й відмовляли собі приєм
ностий та вигідного життя - описує крас-
на зворушаюча повість під заголовком: 

"СОНЯШНИИ ПРОМІНЬ" 
ГероЄ'І повісти є :Марко, завзятий у1tра.їпський патріот. 
Він познако:м:лює СJІ: а панською ;1;очкою КатериноІ), OJ{-

110 ;.;ругому подоба.Еть ся, та Ч'ерез неодн&кові ,,;умки про 
в:ародні справи _розходять ся. О.~;на.коz Катерина вкінци 
пізнає Маркову с.1.ушність і по довгих uопотах і терпі-

, нях Марко і Катерина таки сходять с• і побирають с•. -
Річ певна,. що пе все ·rai( гладко там робить ся .!Ш rta
иeт:r. сл. Там всякі пригоди, ріzні особи і по.~;ії; ~ так 
ріzні ;цу:м:ки і пог~щи про справк наро,11;ні і аитеві, с.10-
во:м - повість незвичаіно аива, ааі:м:аюча і .~;ає чита
чеnи бога.ть треnuих думок. Се річ і гарна і 1tористн& 
і сам: заголовок повісти ;.;уже .~;ібраниі ,,;о акісТJ. Се о.~;
на 11 наіr~а.рнійши:.: і наібі~Іі z•О:Вm1ві В. Чайченх11 
( Грінчея1tа). КниЖВNf~ ~~f yyи~~Pft l І ~~е А f ВОц. 

URBANA-CHAMPAIGN 

Наждий повинен читати прегарну повість
роман з· унраїнського житя, під заголовком: 

"ГРІШНИКИ" 
Автор сеї зна11епитої повісти, О. Копись1шй, описує пе
відра,цні відносини на Україні пі,11; ~арсь~и~ об~'І.:ом. 
ПредС'lавJІяє .111' бога.то може в1 обити д1иснпи Ш'l'ел1urент 
(не зaf1Q.}:ij;w.й крикун) иіж на11о,цо:м, кол:и хоче. ся и.оJСУ' 
що небуть робити. ЗобрВІЖує ту селянсь1•у недоюрчив1ст~ 
до всього що пахне' панскісти, лку витворив царськии 
гнет. Кни;.ша ~~льми поуч1~юча для всіх, :молодих і ста
рих, фармерів, робітників і учителів. Має 290 сторін. 
Ціна . . . . . . . . • • . . . . · · . • 80 центіs. 

Чи ви читали про першу субмарину, про її 

подорож, про тайни, r.i{i ~<риються перед 

JІЮДСЬКИМ оком? 
Все те прегарно описано 1 таєан.·1чіИ повісти-романі 1. з.: 

"СОРОК ТИСЯЧ МИJіЬ ПІД ВОДОЮ" 
Там опові,11;&Є ся, як р~анес.1а с.:т по світі чутка, що на 
морі полвпв сл страшний звір, лкий загрожує кораб.1.1х. 
Проти сего потвора висилають мброєний кора.бель а про
фесоро:м. Аронаксом, о,цнак no'r! :р !шко,цжує с~і , кор&
.)е:1ь , а професор з двома инши~,а ,ц1стають ся пц власт:r. 
цьогп потвора. - Тепер по1tазало ся, що се було під
водне су,11;но. Капітан су,11;н& Не:м:о, (я1tиі є тайною особою 
і жаждить пімсти), їздячи безна.станно, по1tазує Ара
нак.сови небачені доси чуда :иор.1. - /І.о повіст" додано 
ніпьнаресять образкІ11. Фор111а~ нн111жн111 ве"мниіі і на доб· 
fl і111 nап~р11. - Ціна $1.00, в оправ І · · .... · · .. · · $1.50 

"ЗАПОРОЖСЬКА СЛАВА" 
Гарне оповіданє а козацьких часів, кони то Вог.~;а.н 
Хм:е.1.ьющькиі провадив борбу в ворогами. які обсі.1и 
Україну зі всіх сторін: в nоJІудн.я Татари та Турrш, ві схо
ду nівночІІ Москuі & а ва.хо,11;у варварсьr.і Поляки. Го.
ворить ся там: про се я& татарська орда пірва.JІа в по.1он 
(ясир) дівчину Саньку, де вона опіслл вийєла за 1бісур
мена. Нвречепий її шукав аа нею довгий час, az нарешті 
на по.11и борби віднайшов її а.11е". бісурманкою а дитиною 
на. руК'а.х; з розпу1ш, що вона його аради.п:а, nів відобрав 
собі житє. В повісти є богато цікавих описів як коаа.ки 
зводили бої в численним: ворогом: - ·В. все те цікаве і 
інтересне. Книжка ви,11;рукована на гарнім папери :мае ко-
льорові 01шадиюш і коштує_ · · · · · · ...... · · · · . • • 50 G,. 

Велика повість - займ'іlюча від початку до 
кінця під заголовком: 

"РОЗБІЙНИК КАРМЕЛЮК" 
Се Історичний роман - незвичайно ГАРНА ром&нт.11nн'ІІІ 
повість про славного розбійника Кармелюка. СJВ дорогу, 
історпчпу повість наппсаn вели1tий український письмеп-
1шк, ;.;ра:иатJрг і пост М. СтарицьниJІ. - Ста.риць1tні п~а
цюваn над с~ю великою повісту ч:ереа 15 .1іт, ви:пу1tу•-
11• потрібні матеріяJІи про Кар:м:е.ІП01tа, бувшого кріпа1t&, 
- і остаточно ЙІ()ГО праця увінч11.1а. с.я таким успіхом:, що 
11а1tо.1и по.явило ся ВИ.JЧlfІЄ. ,І,ІР~ f К~елюка в 20,000 при
:мірнюсах, так в прот.яrу11ЩІІ&rо 1HJ1 не ста.JІ_q_ їх на спа
ді. 0,~;ИІН тo:м!JfQ~fiR{QlЦ\З~. ІІМ.і rtIOtti ~ао:м .~. $2.40 

u RBANA-CHAM РАІ G N 
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Клопоти, ·сварня і {)ій.ка невістки зі свекрухою - Є опп
свші яркими сдовами в Ії.расній повісти Нечуя-Левицькоrо 

.під ;J&ГОЛО·ВІї.0111: 

"КАІїІДАШЕВА СІМЯ" 
Повість · з сільського життя, малює родинні та су

сідські відносини, опиr.ує сварню чарта-свекрухи з не
вістками. війну і бій1tу в хаті та подає богато веселих 
гумористичних епізодів. Книжка інетересна і поучаюча 
для коЖдого. - . старого і молодргр. .Має 2-12 . стррія і 
коштує всего 60 ц .• а в твердій опр·аві ... : .... · · '90 ц. 

Пісня "Ой не ходи Грицю та на вечерниці" 

при.гадається ва мсей час ян зачнете читачи 

повість під заголовком: 

"В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛ€ КОПАЛА" 
'!'ут розказуєть ся про :молодого паруб1tа Грисл, що ко
·хає ся в двох дівчатах: обі однаково люб"ить, женити ся 
.обіцяє і на одній і на другій. По ЯІtімсь часі постановив 

. Гриць женити ся а одною з них - Насте10. Перечувши с.е 
;~;руга його любовниця Тетяна, попадає в розпуку, біzить 

, .оmо.1омлена в ліс, добуває з під білого К:а:м:іня ча.р-зіле, 
:варить йего і отроює ним :молодого Гриця. Гриц.я хова
ють :в серу землю, а Тетян·а збожеІЮ,лівши тоне на дні 
глибокоі води. Поверх 190 сторін дру1tу. Ціна ...... 75· ц. 

Геройство і провідність українських селян 

· описуєт.ь ся в І{н_ижцї- під заголовком: 

"ЗАХАР БЕРКУТ" -
Автором . ЯІtоЇ є наш найбільший б'е5смертпий писатель 
і учений Іван Фра1шо. ,,Захар Бе.ркут'' се Дуже гарна істо
рична повість, яка .вірно малює часи татарських нападів 
па Га.1шчину. Повість та1tа гарна., та1tа займаюча, що 
хто пічне єї чи·rати, то не зможе відірватись від неї. В 
ній вла.сп~ роз11:азуєть ся, ше то житеJІЇ одного села по
трафили битись з тм·арсьюrми орда11ш через 1\ільІtа днів 
і в ·КЇНЦИ сеJ1ЯШ! ВИТОПШІИ усіх татар до ноги та та1t і 
спинили даJ1ь1щ1й тn.тарсьnщ~й похід на Галнчищ'. Книжка 
має .200 стр. друку на гарні~~ папери і Ії.Оштує лише 65ц. 

ПлавНа повість з житя робітників в Амери
ці Антона Сінклєра п. з. 

"НЕТРИ" 
ПеВіпо заці1<.а.витЬ Іtождого читача. ·Слав пий амершtан
сь1t~й автор ЯрІї.И:М:И CJlOBaMИ ОПИСУЄ .ДОJІІО і ЖИТЄ робіт
НИКlR по _великих різнях в Чі1•аrо. Книжка займає 320 
сторін, і КОШ'ІУЄ $1.00, В оnраві · ·. · ·. · ·, ..... , , $1.50 

Для сумних і пригноблених людей· потрі-

бною КНИЖІЮЮ є " 
"ЛИС МИКИТА" 

:із. перері.бці. з пімець~ого . Івана Франка. Покуп на сю 
книж1су був, 1 є велиrtии, тart в старім краю, як і тут. Ви
·друrt0ван.а на· га.рнім папери з образками і коштує брошу-
рована 50, с. -- В .оправі · · .................... 75 ц~ 

",Щд дошки до 'дошки" займаюча повість 
А. Чайківського під .заголовком: 

"ВШВдЯЧИВ СЯ" 
Повинна знаход1-r.тись в хаті 1tождого У1tраїнся. Автор я- · 
дерними с.ловами опиr.ує як Т·ата.ри- пірвали хлопел як. 

. · йог? освободиn к,оза~t. і завіз з сuобою на Сїч, де хло~ець 
· стршув. вже совго брата, котр,ии в·1·і1t перед польськимиJ . 
п~на:м:и; д'а~JІЬШе г.оворить ся в Яrtий спосіб плило Житє на. 
С1чи, я1t".воювали .і ЯІї. 1tоаа1ї.и ·за.вдавали. Пімсту ворогам. 
~Книжк·ІІІ та .на l'арюм пaпim~;ittz~!J.<щ. в оправі .... $1"50 

UNIVERSIТY.OF ILLINOIS АТ 
URBANA-CHAMPAIGN 

Читайте зворушаючу. до rлубИни ·душі пре-
- гарну повість: · 
. "3 ЛАСКИ РОДИНИ " 

Повість ся в трох томах. -l.-- Ав'І'Ор повісти dредставл.яє 
гір1tу .дол·ю і запропащені най1tращі літа молодої дівчини 
Ма1рій1tи, цв-0010 брато.вою, ЯІtа хотіла позбути ця дівчини 
щоби та "не іла хліба'', та що зроб'ив іі наречений судія' 
по с.~раті уJІю?леп~ї. Пре~став~яєтть ся його як дійсноr~ 
украшського штел1rента,( .я1tии не дав ся: злако:м:ити ва 

панські 'Обіцянrtи, а т:вердо і· непохитно о6сто-ував .за nо
КР!'fВджени111 народом. Читаючи сю повість нагадаєте собі 
ті "шляхотні кримінали", в .Яких гнили і вмирали не
винно українські селяни. А дальше ЯІt по довгих терпінях 
нещасна Марійка освободила.сь від чолові1са-піяка, та ві;r- · 
зи скала своє ~аст~ м9лодих. літ в особі сего судиї, щиро-
го нардоного штел1rента роб1тнщса. · 

Читаючи сю повість,- побачите, !{Іtи:ми дорогами пли
ве житє шляхотних людий, які тернисті стеж1си м.у'
ся:ь ВОНИ! перебути. щоби І{І()ЛИСЬ-ІtОЛИСЬ одержат11 ripI•I) 
наоуту надгороду . 

Такі повісти, ЯІt "3 Ласки. Родини'', є ріД1tістю і· то
му не пожалуєте }его, ко1ш сю 1tниж1tу купите. Се як раз 
книжк·~ для людин, mr;им житє не медоІ\r пливе, - а злид- , 
нями 1 вс.якими 1tлопотами. :-- Ціна в оправі ...... $1.75 

Оповіданє з козацької старовини п. з. 
. "НОЗАUЬКА ПІМСТА" 

Варта прочитати мждому, тимбільше, що написав йоN 
Андрій Ча:й1йвсь1шй. автор богатьох 1tрасних повістий 
МІаючпх !Jеличезний покуп. Ціна ....•.... , ........ 35 с: 
Дл~ до:маш·ного огнища . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. . . ..• 

Повr~!.ь . с.я _ в~ово.лить і найвибаглівійшого читача.. Ав'І'{)r
ром 11 є Іван Фр.анко, .який майстерсьюrми слов·а.ми опи
с~є, · л1t жінка одного офіцнра бажаучи вдержати дім і 
д1ти п.о П~·нсь1ш, заниlІ!алась торrовлею "живим това.ро:м:'' 
в1~.~з з1 сш~.~иицямн, п~дчас Ії.оли її чолові1t пере.бував в ар
м11 в Вос1111. Про се д1зr~ались товариші офіцира і лк той 
вер~Jв, °'дю! з приятелів СІ\!а.зав йоІ\[у про се в офіцир
сью111 ка.сиш. Оф1~ира вдарила 'ся вістка ЯІt грім а ясно
го неба., але що юн щиро любив жінку і ді:rи, не повірив 
'F?Варишеви, а визвав його на поєд1шо1t. Конець сеї по
в1сти на1~:~~ано я:дер!fими слова.Аш, кінчить ся траrедією 
- саиовош?'.rвом ж1шtи. Автор незвичайно займаючо о-.. 
пису~, яrt в~д.бу.ва.є ся- по~динок, яrti цере111онїі офіцирів. 
з то.1 пагоди ~т .. д. Книжка незвичайно зай:м:аюча, в·идру-
1r.овапа i!a .гарщм папери, велшtого формату, 11-1а.є ortoлo 
150 сторш 1 коштує лише .. : .............•...•.• 85 ц. 

"РІД\НЕ СЛОВО" -
Збірrtа 1:ай1tрасших новель і оповідань, таких у1\раїп

сип1х ав·rор1в, яrt: Стороже.нко, Jiцrtiв Кова,л1в Нечуіі
Л еuвицьrtий, Ку3іш, Квіт1tа-ОсновяпеньІtо,' ВордулЯк: Кошrс1,
юrи, JІеВІ~цью~и, Фрuашtо, Вовчо1t; Коцюбинсьrtий, Кобил.п:п
СЬІ•а, Іtм1т, Лешши, Стефаник і ФедьковJLЧ. Сторін .288; 

Ціна $1.00. 

"РІК НА .ВЕЛИКІІїІ УКРАЇНІ" 
Спомин з У1tраї~!ської u Революції. іІаписаnДр. t)сиі 

Назару1t. Вида~~ ,,У1tрашсь1tии Прапор" у Відни 1920. Іtпиж
ка занимає 34} сторін, коштує лише $1.00. Цю 1шижку 
повинен 1tо~кдии У1tраїнець прочитати. 

"СИН. УКР АїНИ" 
Кпюккn., .яrtої ~е не було, шt цікава т.а1t і· Іtрасна .. :Ко.м- ' 

попували Ігор Федrв ,~а в~. 3л?ТОПОJІеЦЬ 1919 року. Ви
дало Т-во "~~рниго.Р8: , Киш-В1депь. Це, щось нового на 
америка1.1~ьюи Укранп, Кождий пов~_ ~неп єї :мати; Ціна 12.0.О 
В лучшщ оправ~ , . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 

~ . . . . . . . . 

Origiпaiї!Um 
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новинки. 
Вже вийшла з дру1tу нова 1tниж1tа "Пісні Щурої Лю

бови" вірші Марка С1tрптого, з портретом 1ш1·ора. Накла.д 
L:i чоnого Базару. Ціна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50ц. 

Двайцять пять тисяч рі~ад11я11их карто& отримав ,. С]
чоDий Базар" з краю. Картки суть чудово виконані наи
в:расшими українськими артистами. Цего року У&раїнці 
в Америці повинні уживати різдв.яні карт&и .uише свої 
роботи, &оли є. 

"Січовий Базар'' разом: в спілці з на:ікрасшими дру
карськими силм1и в Ам.ериці видає Заrа11ь11ий Калєндар 
па 1921 рік. Цей 1tалєпда1J можна в;1:е замовлІІти. Ціна 
$1.00. Хто цей калєндар буде мати, ці.пий рік буде ха'В 

. що читати. 

Вже є готові два дуже 1tрасні Стінні На.11ендарІ на 
1921 р .• ціпа одного 25 ц .• 5 штук за $1.00. Хата без стін
ного халєндаря, ЯІі. лице без носа. Ста'райте ся :мати л& 
найскорше бодай оден український кШ!єндар. 

Найбільше У1tраїнсь1tе видавництво "Вернигора'' у 
Відня видало між богато науковими 1шижкІі11ш та1юж. 
збірку пісеш. на мужеський хор, під назвою· "Пісні Укра
їни'', я1tу зладив славний Український діріrент в Европі 
О. Кошиць. Збірка: зани11rає 18 пісень в Українській, Че
ській і Німецькій мові. Ціна $1.00. 

Вийшов з друку "Український ТеатраJІЬиий Альбом", 
обіймає шість сценічних знять з гри УІСраїнської Артист1ш 
Юлії Шустакевичевої. Присвячується самою артист~tою 
Українеьким Драматичним: і Аматорсь1шм Кружкам. ЦінІІІ 
15 центів. 

Новий спосіб продажі 1ш:ищок. Січовий Базар ви-
, СИJf&Є да;ром кождому I1ony видану RНИЖОЧКУ "Hrt ослrну

'l'И успіх", ціна сеї книжочки 20 ц. Покупець по перечита
ню, цеї кш1жоч1ш, посилає на.nеаитість або звертІіє кни
жочку назад. 

Українські листи. 

.Папір до п·исаня листів з Америки до старого в:раю. 
оздоб.11ений цвfта.ми і образками в ріжних барвв:х. Маємо 
на ех.паді JІистовий папір з нагоJІовками: Найд-орозші Ро
дичі. Н:а1йдорозІіІа Ма:м:о. Дорогий Тату, Дорогий Брате, 
Дорога Сестро, Поздоров.11енє з Америки, До мрєї .июбої 
а чужіши, 3 за моря, Біда то:му. біда, хто свій 1tpai ли
пrає, 3 І<раш, де сонце пізнійше встає, Рождество Хри
стоsе. Цін·а. 10 ц. аа штуку; 12 штук $1.00 з nересиJІ&ою. 

Ми отпимали з 1tраю лише кіль1tа примірників "Поnне 

nида:нпя Творів Тараса Шевченка'', з поясненнєм, 5 то
мів майже .3.000 сторін, з.пади!!, Богдан Лепкий; 

Отрима'лисьмо "Образки з Війни в Галич·ині". Вид 
·. Львова, Тернопіль п Огни, У. С. С. в окопах, Опорожпю
ваннл села над Стрипою, і т. п. дуже цікаві обр~tзки. 

12 за . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Співаrшик Українсь1vих Січових Стрільців, зладжений 
заходом "Артистичної Лорст1ш" на1С4І1tдом Центральної У

/пр~ви У. С. С. в Відни. Місти1·ь 83 найrtрасших пісень з 

нотами ( мн'ого ілюстрацій. вDt~~і'і'd>ІЩаві. Ціна . • 75 
UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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Журналі і часописи, яні читають 

нюйорсьні Унраїнці. 

З ВІДНЯ 
,.ВОЛ.Л'' тижневий журнал · · · · . . · · · . · . · · .... 20ц. 
.,Боротьба" в11дашrя періодичне . . . . · . · · . . · · · · 5 
.,Нова Доба" тиж11ев1ш . . · · · · · · · · · · · . . . . . . 5 
"Український IltJaпop" тижневJш. · · •... · .. · ·. · ·.• 5 

З ГАЛИЧИНИ 
"Вперед'' де.ннш• · · · · · . . . . . 
"Сві·r Днтини'' дnо-:иісячнюt 

. .... ". 5 
10 

3 КАНАДИ. 
•• 3аморсью1й Вістнш>'' науковий дво-місячник 15 
"Канадійський Українець" 1·иж1:евик •. · · .•.. · · · · 3 
1 .Кана\діЙський Фар~rер" тижнСJJ1ш . · · · . . . . · · · · 5 
"Україпсь1шй Голос" тижневик · · · · · ....... ". ·. . 5 
"Українські Робітничі Вісти'' дг.о-·rн.жнсвшt 5 

З ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ 
"Амерп&а'' три-тижнев~ш · · · · . . · · · · · · · . . . . . 5 
"Базаі' МЇ.СЯЧІ!ИІt • . . . • • • • • . • • • • • • . • •.•.••• • • • • • l(h 
"Ва.тіг" дво-иіслч1шк ...................... 10 
.,Мо.пот'' дно-:м:ісярник ...... · · · · · · · · · · · 10 
,)Іародп·а, Во.ля'' три тижневик · · . . · · · · · · . · · 3 
"Народне Слово" тижневик • · · . · · . · · · · .. · · . . . . 5 
"Нове Жит1·я" дво-м:ісячни& .....••.. · · .. · · · · · · 5 
"Оса'' дво-місячник ..••.. · · ......•..•.•. "".. . . . 10 
"Свобода'' три-тижневик . . . . · · · . . · . . . . · · · · 4 
,,.vr,paiпa" ТІІЖНеВИІt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
"У1tраїпські Щоденні Вісти'' де1:ю11• .... · · .. · · · · 5 

На провінції впси.·1аємо 01ш:. ,ni чпсJ1а по наді~:л:~ню 
nи~ше 11а"сде1111х еуи. 

іНа днях отри~rапо з кра,ю О. Барnінсьrtого "Всесвіт11а 
Іи·орія'', том перший, ціпа в оправі .. · · · · · · · · · · .. $2.00 

Та1~ож ЩJІІІtШJІО 15 то~Ііn творів Поло,111111ира nинни
че1ша, 4,607 сторін, ціна за nci . . . . . . . . . . . . $15.00 

Найновійші ннижни з нраю і їх ціни. 
Січові Стрільці .. · . · · · · · · · · . . . .. . . . . . . . . . . . . 15ц. 
Дещо про гроші . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Достойно єсть, збірка, n Шевчс1шові роковини . · · · 10 
Думк.п, Тарас Шевченко · · · · · · .... · · · ··. . . . . . . . 15 
Поезії, О. Федькович · · · · .... · · · · · · . . . . . . . . . . 1'0 
Гайдамаки, Т. Ш. люксосове видання · · · · · · .... · · 60 

. Рідне С.~іовю, збірr•а наЙщJа.сших Ущ~аї11сью1х аnторів 1.00 
Баронський Сип в Америці1 1tаз1tи Ю. ПанЬІtевича · · 50 
Під одну булаву, оповіданнє, В. Вудзиновсьrtого · · 50 
Осаул Підкова, оповіданнл, В. Бїдзиновського · · · · 60 
Іду на Вас, історичне оповідання, Ю. Ониського · · 60 
Князь .Ярослав Осьмомисл, повість О. Назарука · · 1.25 
Першпй Похід Богдана Х'Ме.пьницького на Г3:J1ичину 

С. ТомапЦвсиtий · · · · •.. · · · · . · · • . . . . • . . . . 60 
Історія України, ІtІи1tола Костомарів · · · · · · .• · · · · .• 2.00 
Хліборобська Україна, збіршш, Ч. І. . .... · ·. · ·•. 50 
Під Корсунем, історучна fОВість, А. Кащешtа · · •. · · 40 
Три оповіданпЯ, Д. М. Сlбіршt . . . . . . . . . . . . . . 15 
3аfіорожсь1tий К.;~ад, 1ші1tа, В. Корпіє1ша · · · · · · .• · · 15 
Народній Дек.пяматор .... ·. · · .•. · ·. · · · · •.• ,, . . . 1.00 
.Як прюювить земля, Антона Крушельпиць1tого . . . . 80 
Над 3оло.тою Липою, Др. О. Haзapyrta . . . . . . . . . . 30 
ІСо.по Поту1·ор, В. Дзі100.nсь1юго . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Тризуб (шпнлмtа до ~~ШmilrfroJT) • • • • . • . . • • • • 25 
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ч. 2. "БАЗАР" 

ЩО 6 В СІЧОВІМ БАЗАРИ 
ЩО Є В СІЧОВІМ БАЗАРИ? 

Нитки до вишивання, дозин -···· 60 
Канва, один ярд ················-··········-···-····· І.ОО 
30 карток зі взорами ......... .. .......... ......... 2.00 
Краватка, з гербом України ...... 1.75 
r ер;1,анець, до годинника .................. 3.50 
Коралики, до роблення rерд. ...... 25 
Ремінець, до підперізуванняся 1.00 
Пояс, (невидимка) на гроші ...... 1.50 
Помада, до вусів .. ............................. 25 і .50 
Бінда, (опаска) на вуса .................. 50 
Прапорець, до ковта, син.-жов. 25 
Прапорець, до краватки .......... ..... 25 
Тризуб, Український Герб .. .......... 50 
Герб Соборної України ........................ 35 
Заліпки до .шстів, дозин .................. 10 
Ilepo ( се J1ф філлер) з олівцем 2.00 
Печатка з пером і Вашим іменем 1.25 
Українська Сорочка .............................. 15.00 

~· ::::::Е~:~:::· 
гарно на снньо-жовтій 

1·тя;1щі. Напнсн бУкви 

30.'ІОТО11 ВІІТІІСІІСІІа, ПО 

сrрсд1111і 2. ~· країнські 

ІІJІапорн, ОДНІ! С}ЩЬО

іf;ОJІТІІЙ 11аро.~1111й, а 

,'\J1УГІІЙ :І!І'.1111~01НІЙ СЇ

ЧОНІІЙ. Mr;ra.11!.011 Гег

б:~. ~·~;раї1111 є гарно 

rраві·рон1ш11й, зозоч'с-

11111! і 1;0.11.ороnапнй, чу

,\ее110 га.р110 прr.детао

:1нєс11, а за~;і11чс1111й 

1· ар11ю1 ДССНІІЬОВІІ:\І в11-

робо11 з 1юрал111'ів. 

Tai;oro гарного тво

ру єще ніхто пе мав 

111•; ЦВІТІ. Ці.1111й сей 

1·ві11 ручно виконаний 

і ТОМУ КОШДІІЙ У~сраЇ-

1/ЄЦЬ пов1111ен ІІОСИТІІ 

сей rердансць. 

Ціна одноrо rерданця 

викінченоrо $3.50 

ВІйНА СКІНЧЕНА. 

Чи хочете бачити великі бої, кот

рі відбувалися в Франції, Росії, Іт2-

Jії. Галичині і Туреччині? Хочете ба-
, • • • .J 

чити битви европлянш в воздус1. 

Хочете бачити, як пі:1,водні ладки во

ювали під водою? Ви можете все те 

бачити в себе в дома при дуже ма

лих розходах. Ми отримали більший 

наклад нових кар1ин з воєнних по

дій для стереоскопа. 

Дивлячись на ті карткн через 

стереоскоп, Вам здаєтися, що Ви на

ходитесь на поли війни і бачете все 

власнимЦ очами. Стереоскоп, кот

рий Ви бачете на сім рисунку, ко

штує один до.1яр. 

200 ріжн6рщних образ1:ів ........ 3.00 
500 образків~ .шше ............................ 7.00 

Всіх гроший відразу посилати не 

треба. Пі]ишліт одного ($1.00) до

.штра. а решту заштатете почтареви, 

аж тоді, як принесе образки до Ва

шої хати. 

Найбільше в сві

ті місто Ню йорк. 

перед Вашими оча

ми за 30 цнт. 
Хоч·ете бачити те 

чудо?~ Пришліт 30 
центів, ми вишлемо 

Вам книжку: 

"Ню йорк 

в Образках". 
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' 20 "БАЗАР" 

Бо - ск.1а.~ається. 

Бо --- :rегкий (16 фунтів), 

Бо -- є міцний (подвійна спружнна), 

f,c ·- грає всі рекорди, 

Г•и - видає досконалий гоJюс, 

Бо - не забирає богато місця в хаті, 

ч. 2. 

Бо - не мусити його комусь лишати за півдармо 
Бо - можна його забрати з собою до краю, 
Бо - можете з ним .7Jегко муфуватись. 

На прогульці 

• На музичній виставі 1920 р. в "rренд Сентрал Пе-
• лейс", Ню йорк, були нафріжнороднійші інстру-

• менти і rрамофони цілого світа. "Ціроля" rpa-
• мофон своєю формою і практичностю зробив 
• найбільше заінтересованнєся ним. Ми взнли їх 
розпродаж тому, що він безперечно найліпший 

(інакше миб його не тримали). 

Цін~ "Ціропя" rрамофона $47.50. 

ХОЧЕТЕ МАТИ rРАМОФОН? ПИШІТЬ ДО НАС 

;SJCHOWY BAZAR 
І 

34-Е~ SEVENTH STREET,_ • . . NE\,,V )'ORK, N. У. : 
~~~~,~~~v~ФФ~~~~~;ф~~~~>~~~,>~ ... $~'>-~otS)~•S·~~ФJ~~"'~~-t:~<~-~~~ 
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а) Будьте ковалем своєї долі! 
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З. Торговельна Шнола, 

Лєкція трета, 
4. Кооперативи на Унраїні, 
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11. Новинки, 
12. Оголошення. 
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ШКІЛЬНИ й ВІДДІЛ. 

Читанки, підручники, словарці, прилади і 
т .. д. для народних, середних і вищих унра-

~нсью1х Шt{іл: · 

Часть Перш2: 

Буквар . . . . . . . .................... .. . 30ф 
Буквар (Сиротинця) . . . . . . . . ......... 50 
Табличка і 2 р11сіки . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Рахункова КШїJt-:.очка . . . ..... . . . . . . . . . 15 
Перник ( скринка на рисіки і олівці) . . 25 

Часть Друга: 
Друга читанка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 35 
Зошит до писання 5ф - тузін . . . . . . . 50 
Олівець 5ф - тузін . . .. . . . . . . . . . . . . 50 
Біблія ·з образками (мала) . . . . . . . . . 60 
Катехйзм (малий) ................. 20 
Співанник з нотами (часть І.) . . . . . . . 60 

Часть Трет а: 

Читанка, часть ІІІ. і IV. . . . . . . . . . . . . . 60 
Граматика української мови (мала) . . 40 
Всесві тна rеоrрафія, Ю. Левицького 80 
rеоrрафія України, С. Рудницького . . 80 
Мапа України ...................... 50 
Спів.анник з но·;-ами, часть 11. . . . . . . . . 60 

Часть четверта: 

Книжки для V, VI і VII кляси шкіль народ
них •Та rімназіяльні підручники: 

Велика читанка, А Крушельницький . 80 
lVІатематика (практичні поради з арит-
метики і rеометрії) І. Андрушенка 50 

Фізика (з 103 малюнками та слівником 
фізичної термінсльоrії) Ф. Шіндлєра 60 

Зоольоrія, І. Раковського . . . . . . ...... 75 
Людина, І. Раковського . . . . . . . . . . . . 25 
Історія рідного краю, І. Крипякевич . . 50 
Огляд Історії України, І. Крипякевич . 60 
Підручник анrлійської мови ........ 1.50 
Підручник німецької мови . . . . . . . . . . ЗО 
Словар чужих слів . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
(Всесвітню історію, Історію української лі
тератури, Атляси, Шкільні мапи, Підручни
ки слєктротехніки, торговлі, музики і т. п. 

ДОСТ3ВJІЯЕМО на бажан1-я). 

Книжки до шкільних і приватних 
ннигозбірень: 

а) Літературно-історична секція: 
Ів. Франко, Дл51 домашнього Огнища 85 
Ів. Франко. Захар Беркут . . . . . . . . . . . 50ф 
А. Кащенко, Запорожська слава . . . . . 50 
А. Кащенко, Борuі за правду . . . . . . . . 50 
А.Чайковський, Зласки Родини ....... ......... 1. 7 ;:) 

:М. Костомарів, ЧерНІИІJ1:Вюа:І lJ~. . . . • • • • 50 
А. Чайковс~~Е~і:JІ!~яаІfІ.~~'І N 01 S·AT 1.00 

URBANA-CHAMPAIGN 

Вол. ЗолотополсіІ,ь Син України 

б) Юнацька секція: 

2.00 

А. Чайковський, l{озацька пімста 30 
Ю. Верн, Незвичайні пригоди Матвія 
Сендорфа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.80 

Ю. Берн, Сорок тисяч миль під водою 1.00 
.Ю Верн,; Подорож до місяця . . . . . . . . 40 
Дшшло Фо. РобіЕзою Крузо ... _ ..... 1.00 
Казки Бр·ехштайна, з малюнкамн. Ч. І. 50 
Казки Брехштайна, з малюнками. Ч. П ;)О 
Казки Братів rрімів, з малюнками ... "".".. 50 
Казки Гавфа, з малюнками·.""."." ........ " ... " .. "".... 65 

в) Соціольоr-ія, або суспільні науки: 

А. Богданов, Короткий виклад полі-
тичної економії . . . . . . . . . . . . . . 2.50 

М. Л~нін. Держава а Революція ..... 1.00 
Ф. Енrел_,с, Початки Родини ........ 1.00 
А. Бухарін, Програма Комуністів . . . . 50 
й. Дицкен, фільозофія Соціял Демо-

кратії . 2.00 

Зисилаємо книжки за попередним надісла
ннєм гроший або за посліплатою. Для шкіл 

і кружків самообразовання даємо опуст. 
За всіми шкільними потребами вдавайтесь 

до Січового Базару: 

34 Е. 7th Street New York, N.Y. 

Музична бібліотека Січового 
Базару має до продажі набіль
ший вибір українських музичних 

творів. 

Поручаємось ласкавій памяти 
, дд. діріrентів, співацьких круж

нів, співаків, завідателів бібліотек 
і аматорів. 

В нас можете дістати все, що 

тільки входить в обсяг :'ІІузичної 
літератури, так безпосередно як 
і посередно. 

Наші сталі покупці дістають 

спеціяльну знижну. 

За всіми театральними під
ручниками і партитурами вдавай-

U RBANA-CHAMPAI GN 
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В Америці робота устає. За звичайну 

працю знижують зашшту, або зовсі-м від

даляють з шапи. Українці в Америці що раз 

більше починають думати про поворот до 

.рідного краю. 

Кождий думає що, як лиш дістанеться 

до дому на свою рідну землю, стане госпо-
' . 

дарем і буде господарювати. Чи так буде, 

чи ні, це йому байдуже, він хоче, щоб так 

бу.тrо. ГГриготоваlіь до цего 

він не робить 1-Ііяких. 

Такий стан можна зау

важати всюда де мешкають 

Українці. 

Рідний край не боrато 

буде мати хісна з таких по

воротців. Там потреба ре

місників, майстрів та вчених 

людий. Все знищене треба 

відноnляти .. Цього від нас 
сподіються і будуть від нас 

вимагати. Вони були у вій

ні; в тюрмі, в неволи. А ми 

бу.ш на свободі. 

нема вечірних Шкіл, або з якоїсь причини 

до них не годен учащати, то може взяти со

бі курс від Кореспонденційної Школи. Через 

J1єкції почтою, які посилає котра будь ко

респоденційна жкола, можна навчитися ріж

ного ремесла. "Інтернейшенел Кареспанденс 

Шкул" в Скрентоні, має на своїй лісті 52 
ріжних факультетів науки, яких уділяє за

очно. Науку через лєкції почтою, може по

бирати кождий, хто лише 

має добру волю і охоту чо

гось навчитися. До школи 

в Скрентон записується річ

но п.о над 100,000 учеників, 
не лише з Америки, але зі 

свіх частей світа. 

Крім . кореспонденц~й
ної школи в Скрентоні, є 

около пятнайцяТ' подібних 

шкіл в ріжних місцевостях 

Злучених Держав. Примі

ром: Алексендер Гемілтон 

Інститут в Ню йорку; Блек

стон Інститут в Чікаrо; Вал

тон Сr<ул оф Камерс в Чіка~ 
ro і т. п. 

На весну найбільше на

ших родимців збирається 

повертати. Адже, ще таки 

JІНшається одна зима до ви

користання: до зміни цього 

.сумного стану, щоби там 

приїхати не з п~рожними 

руками і головою аЛе з при-
готованнєм ...::__зі знанням. 

Будьте ковалем своєї долі! 

Всі школи мають незви

чайно велику скількість у

чеників. Навіть Поляки за

снували собі таку школу в 

Чікаrо і також мають по

верх 1 О.ООО учеників. 

НайголовнЩше, щоб кождий молод- · 
ший, чи старший, навчився читати по укра
їнськи. 

Да,11ьше, хто знає анrлійську мову, чи

тати і писати, повинен записатис5t до вечір

ної публичної або промислової школи. Де 

Як не можите ·ходити до 

школи реrулярно, то запишіться до корес

понденцій~ школи. Вистарчить посвятити 
дві години на день, щоби виробити завда
ну лекцію і стати на все хосенним чоловіком. 

Тож перед виїздом на Україну нонечно 
чогобудь навчіться. 
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Українсько-Швайцарська Торговельна Комора. 
(КОМУНІКАТ УКРАїНСЬКОї ТОРГОВЕЛЬНОЇ КОМОРИ В ЖЕНЕВІ.) 

Громадяне ! Літом минулого JIOicy заснована в Швай

царїі в інтернаціна.1ьно111у :місті ЖЕНЕВА єдина. на весь 

світ УКРАІНСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМОРА. 

Не з_важаючи на величезні труднощі ЯІі. от бра1t ст&ло

го сполучення ·з Батьківщиною та відсутніс'J.'Ь вимінног.о 

курсу ~а ~·країнсь1су валюту; КО:М.ОРА робила все можJш
ве аби nосунУ'.rи наперед доручену їй урядом і народ;ам: 

справу а тим облегшити міжнародне стапоnище. України 
в переконанню, що сконо.мі чний чию1иrс в сучасному со

ціяльному стані являється чи не найголо:внійшим. КО~Ю
РА не :вмішуваЛас.я в жадні nолі.тичні справи, -я1с Інсти
туція, цілком аполі:ичпа, а втім: 

1~ - Вивчила с•тан індустрії і міжнародного торгу й 
зібрала майже· вичерпуючий матеріял що до ріжних га

лузів а особливо про ,тії, шсі бідьш потрібні уr\раїнси\оиу 

селянинові та робітни1tу. 

_2. - Увійшла в безпосередні зносини з усіма голов

ними представни1\ащ1 ш:вайцарсь1сої та иньшої іnдустріі і 

іх сінді1сатами. 

3. - Д::>слідила нормальний і сучасний ос1\ільки ~LОЖ

ливо стан українсь1юго господарства 01сремих країн Укра
'їнсь1tої Землі та .озн,айомилася з станоnищем торгу_ і про
·-мисловости у :всіх де1).жавах де <111еш1tає у1сраїнсь1сий нарід. 

4. - Вивчила стан всесвітного грошевого· ршшу. 
Завдя~си отій праці КОМОРА має ЗМОГ)' тепер подава

ти свої~1 члена111 усі потрібні вказівки та інформації й 
приймати на себе посередництво у всіх сп11авах що· ти

чуться куіі:лі і продажу всілшсого rсраму а також D всі

ляког.о, роду банкових операціях. 

Те все цілком безплатно для своїх Членів. 
ЩО'би пока::~ ати· національну потребу свого істноnан

ня, мн зазначеио в кількох точ1сах фактичний ре::ультат 

осягнений зараз ІШМОРОЮ .• 
5. - Утри~1ує власний для дослідів та вшюрис·:rан

нл АрхИв. 
6. - Обширну .по всім галузям торгу і промислово

сти Картотеку. 

7. - Бібліотеку. 

8. - Чи.тальню, до котрої з днем 9- Серп. с. р. над

ходить регулярно на всіх· мовах 264 періодичнюq.: а пе

реважно спецілльних видань. 

· 9. - Заснувала постійну. Виставку-Му·зей виробів і 
зразків промисловости від своїх членів та сирівців укра

їнсью1х природничих і Г.о'сподарських бога:тств .. 

10 .. -- Комора має зар;:~,з 87 дійсних членів з най

nнлпвооійшпх бюшів, фірм, r•~·пців та промисловців з ріж-

1111х 1:раїн світу. 

11. - Вона гуртує ~' власшшу п·о~rеш~.аню усю укра.
їнсь1'у кольонію n Женеnі разом з "Україсьrtим К.n·юбом", 
і "Жіночшt" Гуртком" і инши:ьш_ господарсьrtими інститу

ціJ~лн. 
12. - Вща_є свої б·юлет.1ши економічні, комунікат.и 

µ,о преси і :~нші впдаІіпя я1t. ат приготувала до друк.у ве

r.пку в_ 1<0.11ьорах і порівнrоючих малюнках стінну :мапу 

еіWноміч1шх багацтв Укра,їни, свій офіціяльний орган 

"Вістник" ст. 
13. -- 3ібрала 88 досьє" з rазетними :витинrсами і иро

ч.~вr і\Нtтерія.ло~І щ10 окре:r;1і . питання еrtономічпі і фінан

соnі та особис.тости rсорнстні для ~іднесеннл добробуту 

народньоrо. 

· Н. - П}~овадить щоденниrt економ:ично-фінансових і 

госпо;r,а1}с1.1;нх новин .що торкаються Укр~їни нІf...-підста.ві 

евітової пресп та власних відо:мостів і к.ореспонденцій ~ 

:'раю. Досі за11от_ова1!0 549 §§ на 256 листах. 
15. - Помісти.11а за :весь час 43 орігінальні статті 

JЩJa своїх співробітниrtів т111 сеrсретарілту пр'~ Україну 
в ріж.них OlJiaнax J'сього світу. 

У сю цю працю КОМОРА :ви~tонала на вJІасні :мізерні 

з2.соби своїх членів ТІ!. їх членські внески. Прц чому тре

ба підкрпслитп, що )'Весь її Виділ працював цілком без

платно. 

3нертаючп J'naгy на все вищє НЗJnисане ми проnону

е~rо всім а;,1ери~.а11ським і к,анадийським куnцлм:, фінан;.; 

сістам, про.ш1елоnця~1 і Інституції л:к. націона.nь-ни:м: що 

~;ають або хочть матИ інтерес з Уrtраїнця:м:и деб вони не 
неш1(аш1 і ;r,o якоїб держави не належали вступити в чле
,, 11 до нашої, Ко·~rори _в Женеві. 

ЧJ1енсью:й nнесок ви.носить лише 10 дол. ДJІЯ оrtрем:ої 
ОСООіІ і 20 ДО.'1. длл ІНС-ТИ'J.'УЦЇЇ. 

ДJІЯ 3е;-.1лшr.ів, що мешrtають в СпоJІучених Державах 
т;~ Ііанаді, це не nпcorta квота з огJІJІду на валюту а Укра

їнській 'l'оргооельній - Коморі єдиній на в~сь світ .цасть 

мо~1:л11вість провад.ит~ далі свою :к,ористну працю· ДJІЯ nід
ноrо народа і пролпслу та торговлі. 

· Грома.длне, за Вами черга! 

Підш:еуючи вступну заяву треба ·вислати гроші (член

сь1й DІіЛDдки) на с-ю адресу: , 

U_KRAIN,-SWISS CHAMBER OF COMERCE 

Rue du Marche. 18 
Digitized Ьу 

UNIVERSIТY OF ILLIN01S АТ 
URBANA-CHAMPAIGN 

Секретар: 

· Евген Вачинёь1шй. 

Geneve, Swlss. 
Ori,giпal frolll 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
URBANA-CHAMPAIGN 
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днях твоєї праці натрашпп на веЛикі 

Мусиш знати в~і подробиці товару, яни й трудности в вишукуванню українс1 ких 
продаєш. домів, в незнайомости способу повитан-

Торговець при роботІ. 

Rоли дістанеш і першу часть това: ня, в представл:Іqванню товару і в заохо
ру, то найперше проч1и.тай до1tладно всі чуванню до купованля. Всяке непово-

. надіслані друкИ, що відносяться до твоєї дженнє в початках твоєї праці уваЖай 
аrентури. Опісля оглянь докладно товар, тільки за крок наперед до луч:шої · бу,цуч.:. -

· який тобі переслано, так, щобись пі~-шав . ~ини. Поборюючи всякі перешкоди і труД 
· б . ности набереш постепенно щор-аз біль-

вс1 JЇ()ГО хи и_ 1 прикмети, та щобись знав 
. . шої вправи і поволи зробишся Зна:М:енw-·'- що 1чдповюти на· кожде питання п1жуп-

ця. Rоли се КНИЖІ\!Щ то- перечитай їх; ко- тим торговцем. 
-ли·тютюн то покури його; коли се бритва, Потреба знаномо-сти. 
то поголися нею перше -сам. Взагалі ко-
нечно мусиш знати найменшу подроби- Rрім торговельного досвіду, тИ щжо-
цю товару, який _.продаєш. рі почуєш потребу знаь.омости між лrоДь-

ми. Торговець не потребує мати іІриват
Н е трать часу на неrіотрібне ходженнЄ. них зна:кqмостий, але повинен дати пі-

Начющй торговлю від свойого до~у ~ знатися людям яко аrентам і торгов:Цям. 
або від до~у. твойого сусіда. Не. блук~й Підчас першого обходження; твоєї ·терrі
по місті і не-нарікай, що не можеш знай- торії, не. можеш числити _на велике пово
ти Українця. Найблизші сусіди скажуть дженнє, бо но знаєш людий, а люди тебе 
тобі де мешкають инші У1~аїнці. ·старай- не ·знають. _Першу візиту уважай завсіг
ся, щоб одні поручали тебе другнм. Не ди за підготовлmочу роботу· до будуЧ:ої 
tрать богато часу на злиmне ходженнє і торговлі. Rоли1 заглянеш до тИ.Х:самих до_; 
старайся як найменше видавати на подо- мів кільн:а тижнів пізнійше, друГий або 
рожованнє. Rождий цент виданий безко- третий раз, то r:r:eбe приви~ають я1t старо~ 

- рисно Зменшить твій заробок:- - · г9 знакомого, як наіµіпmого свого при-
ятеля. Нераз так буває,_ що аrент обійде -

Не трать охоти по першій невдачі. кіль~tадесять перппіх домів, нічого не 
Передівсім не трать охо1ш1 по пер~ продасть і повертає домів знеохочений; 

~-: mій невдачі в твоїй торговлі. Преці _сам огірчений. Се є власне найбільший бЛуд · . 
:можеш :зрозуміти, .що коли скажеш кова- з" Його сторони. По якім сь часі обійДе· ті · 
JІеВи шити вбрання, то робота не пійде . самі доми ще раз і переконаєшсЯ, ІЦо то~~ .. 
йому гладенько. Тому і ти не дивуйся, що ді зробиш найліпший інтерес. Так як 'но::-". -
перші· твої кроки в торговельні~ напря-.. вий скрипак, що перший раз в жиТ:rю 
NЇ -натраплять на- переіD:Ш.6.ЦИ. В перших ВЗЯВ ДО рук cкpilИТftiljilJi!~Vвaє з НИХ лише 

uNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ lJN_IVERSITY ШlLLfNOIS АТ . 
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фальшиві тони,, так і. ти в початках св? єї 
торговельної карієри, не потрапиш вщ-

. разу зєднати покупця. -Посвяти кілька 
тйжнів на практику, на· на ук.у, з013сім не 
числи на заробок, а вскорі зрозумієш 
зміст пової"праці і відзискаЄш страчений 
час. Не добре робить той торговець, що 
покидає працю тоді, коли її ,овочі дозрі
вають. 

Працюй вісім годин денно. 

Вбирайся І.jисто. 

Вбир(tйся завсіг,щи чисто і прил:ично, 
але не пересадно. Чистим і приличн:им . 
вбраНJІЄМ збудиш у Людий. поважаннє до 
тебе, але надзвичайна пересадність в о
дязі ·може зашкодити, бо люд;н1 готові те~ 

бе уважати за обманщика. Коли маєш До 
діла зі склепарями і взагалі з підприєм
цями, то вбирайся стараннійше. Коли хо
диш по україпсьюи~х домах, то вбирайся 
чисто, але уважай, щоби твій одяг не від
ріжнявся від звичайної ноші працюючих 
людий. 

RолИ ти працюєш в фабриці і рівно-. 
часно хочеш занятися торговлею, то мо

жеш посвят:uти одну або дві годині вече-
ра:ми і то наразі зовсім вистане. Коли~ Будь ввічливий. 
вже віддашся зовсім торговлі, то працюй - В обходженнюся з покупцями будь ~ 
постійно кождого дня тільки годин, як завсіг,щБ1 ввічливий, ал0 не пониЖуйся. , 
в фабриці. Дощ, сніг і непогода не повив- Будь ввічливий зглядом господаря, ввіч- -
ні стояти на перешк?ді. В непогідн~ ливий зглядом господині і старайся збу- ' 
день заробиш часто б1льше, чим в погщ- джувати у всіх поважаннє для себе, на
вий день. О тім добре знає кождий прак- віть тоді, коли збуджуєш у л~дий чувст
тичний аrепт. во милосердія. Навіть тоді, ком в тебе ні..;. 

БуАь чесний в торговлі. 

.. Прорадь торговлю чесно, покупців 
·обслугуй ретельно; а всякі зобовяза1mя: 
і обітниці виповняй як найточнійше. Та
кою працею здобудеш і.ия доброго аr'ен
та і тоді :м:ожепІ бути переконатій, що 
твоя будуччШІа. є запевнена. Люди дуже 
радо купують у аrентів, які є знані зі сво
єї ретельности, а навітЬ люблять :мати 
свого· аrента, який доставляє їм вс~і по
трібні матеріяли. Старався продати в кож 
дім домі, хотьби най:Меншу дрібницю за 
ПЯТЬ ценj1.в. ·коли ЛЮДИ будуть вдоволе
ні з куіrленого товару, то будуть старати
ся завсігди у тебе купув~ти. Але кол1:t ти 
Ц omyRaєm, то вони десятому перека

жуть, щоби у тебе не купував ніяких то~ 
варів·. Добре ім~ аІ'ента більше варта ЧШl 
готові гроші. 

ІJІ І 

чого не куплять, або прИймуть тебе зим
но або байдужно, не трать рівноваГи і 
своєю ввічJІИВостію стараtйс~ по6ороти 
опір з їхньої сторони. Де на опір відuо
віш ввіЧливості:Ю, там ,другим разом прий 
муть тебе дуже сердечно і з певностію да
дуть тобі вторгувати, бо будуть ·стщцати
ся свойого попередного вчинку. 

·Вх'Оди сміло до мешн,ання. 

До помешкання покупця входи смі
ло. 3~пукай до дверий, відчини їх і зараз · 
нщшнай говорити. Коли приходиіп до то

го дому церпmй раз, то представся зароо 

хто ти є, яку фірму представляєш і нач-~ 
ни вихвалювати свій товар. Коли nже зна_. 
єш тих . лю,щий, то можеш говорити дещо / 
про діти, про погоду або про __ здоровлє і 
зараз приступай до інтересу. Коли запу- -
каєш до дверий, а тебе за.Питають хто _тн 

І_І 
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є і .чого хочеш, то не трать відваги, але 
відповідай сміло і голосно. Можеш та

. кож сказати, що сюда прислали тебе су
сідJИІ і добре подати їх назвиско. В кож-

- дім случаю старайся безуслівно увійти 
до . середини помешкання, бо на ву лиці, 
або за дверми не будеш міг свого товару 
ані представити ані його пр~щати. Дуже_ 
часто трапляється, що коли люди поба

чуть аrента,?ак зараз говорять, що їм ні
чого не потрібно. Ти не звертай на се у
ваги~. Практичні агенти знаю~ добре, що 
в тих домах, де їм наразі говорять, що ні-

4 чого не потребують, роблять найліпший 

інтерес. Ти вдавай, що не чуєш, що вони 
говорять, а говори своє дальше 1 захва

люй товар і тоді пере~tонаєшся, що зав
с_ігди щось продаш. Rоли будеш обходи
.ти ті самі доми другим або третим: разом, 

то 'д певностію не натрапиш більше на ті 

трудности.' До кождого помешкаl-шя увій
деш дуже. легко і всюди приймуть тобс 

· _ввічливо. 

Іспитові питання до третоі лєкції. 
'' 

1. Що повинен звати торговець о 
товарі, який продає? 

2. В який спосіб можеш зробити сQ_
бі імя доброго" торговця? 

3. Від чого залежить поводженнє і 
успіх початкуючого· то"рговця? 

4. Як належить захову11аться згля-
до:м покупців? · 

5. Як належить представлятися по
купцеви і. як. увійти до по:ме:шкаІПІя при 
перших вщв1.ЩИ1Нах? . -

(Rонець третої лєкції). 

Першу І 11.ругу лєнцІю можна набути 
в реданцІї "Базару" за 20 цит. Дальші лєк
ції слідують. 

ВЖЕ ВИІїІШОВ З ДРУКУ 

ПІДРУЧНИК МУЗИКИ 
НА ДУТІ ІНСТРУМЕНТИ -

Написав Проф. М. І. Едельман 
Підручник заним:ає поучення, як грати 

на всі дуті інструментп 
Ціна 40 центів 

S ICHOWY BAZAR 
34 East Seventh Street, New York, N. У.· 

УКРАЇНСЬ!СА ЕКСПОРТОВА КО. 
Ф!ЛІЯ АМЕРІКАН ЕКСПРЕС КО. 

Виси4іає під rваранціЄю дол~ровими чеками Гроші з :лістою до Земельного 
• Банну у Львові так, що гроші бу дуть виплачені в протягу чотирох тижнів. За гр• · • 
• ші повна rварантія. Гроші тепер вислані, будуть доручені перед Святами. 

ВИРОБЛЯЄМО ПАШПОРТИ В ПРОТЯГУ ·24 ГОДИН 

Купимо Вам шифнарту по ціні номпанічній на найліпші експресові нор3блі~ 
Пишіть лише до одинокої чисто української Експортової КомпанЇ'Ї. 

UKRAINIAN EXPORT СО., INC. 
• -- 318 BROADV/AY, 

ФІЛІЯ: 

NEW УОRК., N. У • 

ФІЛІЯ: 
634 Jos~ph. Ayenue, 24 Van Buren Street, 

_ Roche1sfe~~-N~ 1У. . . Ра&•.ш~ _N. ! :.J. _ 
1_1111\/а··~н 1 1~ 1 F 1ш11'~'1.: ;jт 1_1111\.н.·.: 11 1 1J:-.1Lш1 1·: _ 

-~+x~.1~.'-~.~.~.1·.· .. •"',.!.t ..•. ~.",. •. ~~І-~~."'~>ФФ-Ф.· .. · ~"~····.·~1§·'1~. -----.-.---~-vvlvlг[,·_.·I· ._._1_11'_..j"· ,-•_.jl_1I_ І_.J·L•і~ІІ-,-'_ІІ'.-]' .~._І] 
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КООПЕРАТИВИ НА Yr~PAIHI. 
Кооперативи на Україні істнують вже 

·зверх 50 років. Перше ко~шеративне тово..ри
ство заснувалося в 1866 р., одначе саме коо
перативне діло п.очало розвпва.тися щойно 
від 1907 року. Ще недавно, підчас царсько
го режіму кооперативний рух на Україні 
вв~жався небезпечною річю а розвій коопе
ратив· стрічався з ріжними переІJоаами. За
боронювано засновувати орrапізації" ареш-

. тоJЗан? активни:": кооператорів, недопушу

. вано 1х до зборш і коЕrресів, закрито ко
оперативнУ: пресу і т. д. Не було можност~ 
зЄднати кооперативи в союз, не було нія
ко.rо кооперативного законодавства. В,се 
кооперативне діло находилося під :владою 
rубернатора, · 

Коли в самій Росії були такі перепони 
в розвою кооперативного руху, то на Укра~ 
їні стрічався він ще з більшими перепонами. 
Тут ~ого переслідувано ще й за те, що від 
самого свого початку він проявляв, як впро
чім щ ей досі проявляє, національний ха
рактер в культурно національній справі. 
При осуванню окремих кооператив були ве
ликі пере!Пкоди а зєднання їх в союз було 
майже аеможливе в цілій Росії. Проти за-

. _снування. союзів і кооперативних центрів 
були не тільки російські жандарми і rубер

. натори, але і рред~тавники великоруської 
демократії, що боялися економічної неза
лежности України. 

Ще в 1911 р. українські кооперцтиви" за
думали зас'tlувати в. }\иїві центральний ко
оперативний банк ЩО обєднувавби всj у-

.. . '· кр.ашсью кредитов1 кооперативи. Позволен-
НЯ8J. це однак не Дістали до самої револю
ції. Така сама судьба стріну.1а в 1917 р. зма
гання кооператорів заснувати союз спожив-

чих кооператив. _ 
Та мимо незначної свідомости · серед 

населення, явної ворожнечі російського у
ряду, мимо його необмеженої адміністра-

. цjї вла-сти, ро_звій кооперативного руху на 
У·країні прибрав великанські розміри - так 
по-числу поодиноких кооператив як і їх чле 
нів: Україна заняла перше місце в коопера-· 
тивному русі в старій Росії. 

Дня 1. січня 1914 р. було на Україні 
· 6,510 кооперати,13, ~g~(J'~d 1:31,075 споживЧих, 
2370. кpeдWNJ~S!!)J)'2 (КБФШіfіlі:ТООА<їїльсько-

U R ВАNА-С НАМ РАІ G N -

го хозяйства. Коли на Україні один коопе
ратист прИпадаn на 14 некооператистів то 
в цілій Росії була пропорція 1 : 17, ' 

в Анїлії 1 16, 
в Бельrії 1 15, 
в Німеччині 1 13, 
в Австрії l 12, 
в Швзйцарії 1 1 О, 
в Данії 1 : 4, 

В часі війни до революції збільшилося 
число кооператив. Так приміром кредитні 
кооперативи~ яких число дня 1. січня 1914. 
виносило 2360, дня 1. жовтня 1915. зросли 
до цифри 2914. 

Р~волюція принесла свободу коопера
тивам. Від самого її початку заснувалося_ 

r-ш· Україні богато союзів, відкривалися ко
оnеративні централі; кооперативне жИ:ття 
поплило здоровим і певним руслом. 

При кінці 1918-р. на самій Україні було 
вже 250 союзів, що обєдиняли около 20)-000 
окремих коогератив ріжних катеrорій (спо
живчих, кредитових, рільничих). Самеж чи
сло кооператив, яких при кінци 1914 р. бу
ло 6510, в 1918 р. зросло до 20,000, 1. цвіт_
ня 1919 р. було на Україні кредитових ко
оператив 3,125, харчевих 11,029, сільська~ 
господарських 486. Разом 14,640 . 

Зєднавшися, вони обслугують міліони 
населення і доконують великого економіч
ного й культурного діла. Центром україн
ських кооператив є Київ. Тут находяться 
центральні інституції, що кермують всім ко
оператИвним рухом на Україні._ Найбільш 
поширену діяльність ведуть споживчі ко
оперативи, так що можна з ними стрінути
ся майже в каждому українському се.ді. Спо
живчі коопера'fйви в числі 15,000 обєдня
ють що найменше З міліони членів. Коли. 
взяти під увагу, що кожДий член коопера
тиви має родину зложену з З-ох до 4'-ох чл_е
нів, то маємо .10 ~ 12 міліонів душ, ц. є май
ж-е трети~у цілого населення Украї1ш. Ця 
форма кооперацій дійшла до найбільшого 
свого розвою підчас війни і в початках ре-. 
волюції. Споживчі кооперативи відіграли 
дуже В?ЖНУ ролю тоді; коли "почалася до-· 
ріжнеча і спев:~1111яwія·шМайже _всі споживчі . 
кooпerJMki~a~Пl@fl1JIЩffl~!!~ в "Дніпро·-

U RBANA-CHAM f?AIG N 
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соЮзі", який на 1. січня 1919 р. обіймав 140 Характерристичною ціхою українсько-
районних союзів.. . 10 кооперативного руху є це, що одноча~-

"Дніпросоюз" це молода орrанізація, но з.і змаганнями запевнити населенню ма
яка розпочала f.B()IO діЯЛЬНіСТЬ В ЛИПНИ 1917 теріялнИ:й добробут, він займається такоЖ 
р .. За 1918 рік продав він товарів за 80 мілі- не менше і культурно-просвітними справа" 
о_нів карбованців. Праця була дуже бажка ми. Кооперативи ведуть широку видавничу 
в .наслідок· політичних переворотів і тран- діяльність, достарчають Широким народнім 
спортових труд_!!остей. Соіоз має вже свої масам книжок зі всіх областей знання. В тій 
промислові підприємства, як фабрику че- ціли заложено окре~ий всеукраїнський со-

- /1еЕщків (до 100.000 пар чобіт 'місячно), ве- юз. 
лику фабрику мила і хемікаліїв, в якій ви~ · В останньому часі, коли за окупації Де
робляється около 200.000 пудів звичайного нікіна українські школи позбавлено_~ дер
·мила, тоалєтового, пасти; фарби, атрамеа- жавної щ>мочи, кооперативи взяли на с-е6е 

· ту- то що; фабрику трикотів, один9ку на завдання помагати українському шкільни
Україні, яка продукує 25.00 штук місячно; цтву. В Полтавщині п~иміром,_ кооперати
фабр11ку бляхарських в11робів, емаліованих ви оазом з земськими шституціями покри

. посуд. в р. 1919 купив "Дніпросоюз" три 'ли 
1

всі вид_атки на удержання українських 
•· фабрики тютюну і заложив кілька· пряді- народніх, середних і·-вищих шкіл . 

. лень: В літі 1919 R.- уряджено на Кримі і Дня 28. мая 1918 Р~ був скликаний все-
в Б~хмуті срлярні, на побережу Чорного український кооперативний конrрес. ТрДі 
моря зорrанізовано риболовлю і консерва- вибрано всеукраїнсь~!fЙ центральний .коо
дію риб .. Одес_ький відділ "Дніпросоіозу'' перативний комітет; як найвищу вл_аду ці
Закупив в Марсилії много товарів і висилає . лого ·українського кооперативного руху. 
тамтуди корабель' з 3700 тон скіри і щети.- Він збирає статистичні дані, опрацьовує 'f'e·· 
ни. . ;- оритичні і практичні питання кооперативи, 

''Дніпросоюз" посідає свої філії у Від- приготовляє законопроєкти, боронить ін-
ні, -швайцарії, Італії, Парижі, Лондоні. · теоесів кооперативи rмtоред урядом. Комітет 

J • • " 

Сильно поширена на Україні і кредито- видає місячник "Українська кооперащя , я-
ва ко.оператива. Дня 1. січня 1919 р. було !(ОГО редактором був поійний профеоор Ту-
в нас більше як З.ООО кооператив, зібраних г.··н-Барановсьий. "" 
в 401 кред:ит()вих :союзах. Союз кредитових Не дасться в одній статті представити 
кооператив закуповує рільничі машини, мо- докладного образу. Діяльности українських 

- лотільн~, плуги і т. д. Це о.Дна з найважній- rссоператив. Одначе сміло можна .сказат~, 
ших фінансових інстю:уцій на· Україні. Має . що українсьні кооперативи є найп:?~ажю
свою майстерню, фабрики й заводи. Най- щим екномічним чинником на Укра~ю, з я

-- більший кредитовий союз в Київі заснував ким мусf{ТЬ числитися ці всі, що хочут~ о
~елику фабрику рільничих машин, Центр.ом держати хліб з Росії, а властиво з Украши, 

. ~сіх кредитових кооператив є ''Українбанк" бо на московський хліб нема що дуже чи
в Київі. Дня 1. січня 1919 р. мав вже під слити. 
с·обою 150 союзів. Акційних окремих сто- ' 

- ·nарИ:шень банк не принимає, а тільки сою-- --..... -,---.--.-.---Ф-~------·--:.---.-.. -
зи; 6 отл<е центральним союзом союзів і маз ' ~~~· • • • • ·" • • • • • • • • 

. сво-У філії по всіх м'іста Украї~щ. Тепер по- ху· стки 
· ріпіено відкривати філії також по всіх ев- . . . 
ропе(Іських nромислових центрах. · . ~· - ~ • 
. . · Центром рільничих кооператив ж "Цен-
1рал". Цей союз має на ме-ті заспокоювати • ЛІТНІ ·І ЗІМОВ'І, ЩОВКОВІ І _ВОВНЯШ, 

. Господарські потреби українського села, можна :набути в 
пі~ести рільничу:- куЛьтуру, доставляти 
рільnичі машини, збіже на засів іт. д. в 191s SICHO. v· у BAZAR 
р_: ~~Центр.ал" -купив найбільший завод ріль- . · 
ни~их· машин "Геrіа" в Одесі за 18 міліонів " • 

: ~·марЬк, в склад "Централу" входять ·як cq". : 34_ Е. SEVENTH ST., NEW УОRК, N. У. : 
:>_ !_03И:т~J{ і -~Qо,цщrоЮ9N~tttративи~ · 

~,-<·~.,~~·~·-:.;~ -.~-- .. ···- UN-IVERSITY-OF fL·LINOIS· АТ -.----~-v~ 

URBANA-CHAMPAIGN URBANA-CHAMPAIGN 
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ВСЯЧИНА. · __ ... 

Яа· о,:яи. хі.ліов Смітів у_ З.1уqених Деракава.1: ·нu:о
асно по одному до.1яру по.цатку, щобк ·аібра.тя $1,000.000 . 
иа _Іо.1єrію Сміта, в Нортгемптшr(М:асс., яка є наіібln
DІОІО ко.1єrієJО .цu аенщпн в світі. 

~ .Японії ії родженці не практикують поціJrуи&ів, 

~облять це лиш чу.жщщі. Там не.ма заКQну, що забороняв

бИ Цілу·в~нє, аJІе ·в театрах сцен ці.1уванн..в: .ні.хто· ве по
'6&чнть. Поважні .~юди про·сто соро:м.лятьси> п0Ці.11унк.і1. 

Одна а.иернк&нська фабрика ввробJІиє J;енво." 400 '!'он 
. бЇ.ІОГQ паперу ,ЦО ПИСаННS. 

Та& квого подружей ааКJІючено, кіz фра.нцусьu111і: 

дівчатами, і Хінця:м:и, привезеними до Фра.нції 11 ча.сі віІ-

11~, що француське правя:теJІьство 'ви,ца.10 осторог1 про'rи 
да.п.ших подібних с.~rуча~в • ." 

З усіх народів пересічно наі.цовmе живе Норвежець. 

Одна особа, загубивши пулярес, оголосиJІа згубу 11 

11асописи, в рубриці поmукувапь, і nідппса.tась: "Засму-'. 

чен~." На дpyrni день в тіі са:міі газеті 6'у.110 тuе ого• 
лошеннє: "Особа, що агуби.11а ·пулярес і 24 .и;о_.11яри 1 не 
потребує сумуватись. Пулярf.А;. знайдений".;' 

5DO.OOO осіб впа.110 жертвою інф.11юензи" ко.11~ ц.11. еnі

.цем.Нr буmува1а у Злучених Держав&х, як. це урядово об-
11исиє ко:м:і_сія пуб.11ичнюго здоров.1я. 

:МуриІЩ,,) З.11учених Державах посідають 20,000.000 
а"рів зем.в:і, '500;000 ,цоиів, 398 часописів, Зі,393 церков 
і $26,000.QOO церковно·rо .маєтrtу. Тут є 3,000 чорних .n.і
и.арів, 1,000 дог~яд•·~ох, 2,,000 а,цвохатJв і 500 ппсате
.лів й вйнахідників. " , 

,Хінеькю1: сту,цеита.~· :в З.1ученях Дерz&вах ве вільно 
пра.цювати. Rо.nиб так роби.!!и, вони наруши:1иб ааи.он про 

1аборону іхіrрації хінських робітників. 

О.в;ин А:vериканець, Що ·в 70 році :а11ття почав ко.11є

rі•неькі сту.в;ії в.. університеті, мотивує свіІ крок. ТИІІJ, що 

8е1 висшої науки .він не бачить пере,ц собоJ) бу,цучности. 

Війна 11міни.11а_ наукову систему в. Анrлії остіжьки, що 
в університеті усунено· примусове навчання _грецької мови.· 

. "- ----,___ __ _ 
• ~а.рко Твен сказав одноrо разу: "Бути .цебри• - е 

mлях"wно, але вчити других бути до-брими· - є ·ш.11яхот-
вііше_•і хеньmе ІtJ[ОПт-у." · 

Альбер'J.' ЕбеІ!і!!r, з р·акефеJІеро.воr_?' Інституту Медич
них д.ое.лідів, вибрав в. 1912 році серце з живого, але не-· 

виляженого _ще яйця Іtуряти. Те серце жиє псі"бііьшилос~. 
в роамірі. 

.В,ва YtfГOBQJi.и і секрета. 

І теrіершпчиі 11асах мо&Н& 11ач:11с.11:11ти богато тор~ 
rо:в~uьних секретів, а.1е. є .1иmе дві такі торгове.~ьні т&і

хи, що протл:юм сото1t .1?т остають ,11;.1я цілого світа не
аханиии. Одною такою тайною є спосіб- оnор.11,1;аув11,нн.s; 
J:е1tра.вої черБонsї Іtраски, лку вироб.1яюп. • Кит&ю, а ,цру~ 
rю1 .таким l'.ОВГІ!М секретом є спосіб вир_9бюовання най

'fВердІПоЇ с•г;;~. ~и при помочи золота і сріб.JІ&. · Кождий, що ·• 
11таємничений. в спосіб nироб°JІюванп.11 агцаноrо товару,· 
J!рИСЯГаЄ Н!!.ЙПерше, ЩО З8 ВС.Іпtу ціну Не ВИ.Дасть СПОСО
бу фабрИКОВНЩІ обох річий. JЗтаєrlНИЧИНі ЧJІеШі иу~Я'І'Іt 

. цаJІежати по добr-оr:о роду і. nоІ\ласти :Eieлwty ·суму грошиі. 
як 1.авцію, r. так. еа.м:о Rиказ&тися добрим. свідоцтвом до
брого. :характеру і чеС'Ги. Т~о.:иу не днво, що тайн& остаєть
ся &"відокою- :кротлгом ціJІих генерацій. і стоJІіть. 

СnеР,:я11ь~І курси. ДJІЯ з.аручонмх дІвчат. 

БJІасти п.а~l.~иіі • Сінсінаті 11uожили нo-,1;a:rs11•. вечір
.ні· ;r.урсп дл.я <1аручею.с;: ):1вчат l! о.Цніі 1 публичних шкіж. 

JJ:ершени:·:в• 'l'au: •"'°ть ,1;і.вч;ата, и:о'грі в прот.яrу po-
r.y МІІіІОТЬ Б~~JS:ти ва:м'уІІ:. ·-

в mк"олі учать·'їх ~ІОJІОГО Геі:ЖО~о.рства, ВИХОВSНВ:.Іt 
J!,ітиі і хуховаретва . 

Не . можна." сtr.()діватn:с.а~ щоби ,1;і1ч1на аанята чере°3 
ЦЇJІі _tв9е ~ш~тє JІ фабриці) чи, десь в офісі, де н_е :м:а.1а · 
Jlt..гoдu: 11апі3..Нат1ся· в пра~tтичноІ) стороною життя і бути 

пі,ї;ГОТО'В&на, яко .ІІі:ати і виховавчин.а б·у;цучого по&о.1інн:х 1 
епов11.я:.11:а. на.1ежито свої функції без nі;цготов.1ення. Такі 

школи- f nскучоЮ' nотrебо.ю ,11,нн в цілій Америці: те nерв
вu:аюі:r:е чисJІо розводів є безперечно 1шц.1і,цко:М: не,цо~ 
С'І'аточного ·Ііриг<ітованн~ дівчат :~іступаючих в супру•иі 
степ. Власти ш&іJІьні, що заложnля такі· :itypcИ, за.с.1угу
J)Ть НІ Н&Й'ВRСШе Пр!МНа_ННХ, а JІрИК.lІ_~_Д І НИХ ПОВИНІО бра-
ТИ . всі инші шкільні 11..-асти. 

І{ождий- повинен прочитати історію ,у
І<раїнської революції яну написав В. tзинни

' ченно. -
1 'ЙІДРОЛЖЕННЯ ·· НАЦИЇ'' 
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ВЕЛИКИЙ ГЕТЬМАН. 
В нинішні тяжкі часи мимохіть нагаду

ється Хмельниччина. Тоді, як і тепер ціла 
:'/країна схопилась була до великого бою, 
щоб внсвободитися з чужого ярма. Тоді, 
~ІК і тепер, гинули люди великими тисяча
ми, горі.1и села, багрилися поля кровю, рі
к~ми ли~шся сльози вдів і . сиріт. Тоді, як і 
те11ср р1111а.10ся велике питання, чи бути у-

_країнсLкому народові таким народqм, як 
:":: 1 !'С су~~.:ди, чи перетворит\f С5:J йому у ста
до жирнв - невольни
ків. Ті.11ьки нема в нас 
1:шні Т<.1КОГQ._j3еликого 
щювідника, такого re 
нін;гrьного вожда, яко
го м :~ли ми . майж·е 300 
.1іт тому назад. 

Суботів. А польський староста робив на У
країні що хотів. "Пан Біг високо а король 
да.тrекЬ" _,__ говорили люди. Так воно й бу
ло. КороJ1ем по.:1ьським був тоді Володи
слав IV. дуже умна людина. Кажуть, що він 
і до України ст~вивсЯ прихильно, бо хотів 
\!ГОВІ\ати лщ-1ів польських та перестроїти цi
:rr y По.льщ{на новий, більше правовий лад, 
щоб v ній пани не мали такої сили над на
родо~r та щоб король був не мальований, а 

справжній. Говорять, 
що Володислав спри

яв Хмельницькому; та 

що з того, коли він 
був далеко, а староста 

близько? 
Цей староста наї

хав Суботів тоді, як 
Хмельницького не бу
J1О дома, зруйнував 
маєток ~игиринсько

го СОТНИ!{<:!., ЗНІjЩИВ 

його слшну пасіку, за. 
брав жінку, а малого 

синка так побив кань
" чуками; що дитиІJа з 
тих побоїв померла. 

Коли Хмельниць

~JІЙ хотів доходити 
свого прпва і жалу
вав~я на кривду, яку 

йому запqдіяв- його 

ворог, з 11ього зроби
ли бунтіВІf:ІЮl і вкину
ли в тюрму. Та Богдан 

Тим го.ждом-титJ

ном буn Хмельниць 
кий, якого портрет ло 
даємо отсе із сучасної 
rравюри славного ри

сівника Гондіюса. Бо
г дан, Зиновій Хмель
ницький, походив із 
славного шляхетсько

го роду. Вже батько 

його вславився був у 
війнах козаків із не 
вірними. Сам Богдан 
був освіченим чолові 
ком. Бував у чужих 
краях, ~ говорив і пи 

сав кількома мовами, 
любив шаблю та не 
цурався і КНИЖІ<И. 

За повстання Пав
Гетьман Богдан Зеновій Хмельницьний викраrхя з арешту й 

люка був ВіЙСЬКОВИМ писарем (те, ЩО тепер 
канцлєр ), після повстання став сотником у 
Чигирині, мав найвисший уряд, до котрого 
міг ді.йти козак. ' 

По батьку одідичив · хутір Суботів. Це 
був гарний маєток і ще на стr.рого ХмеJ1я 
вказували, як на великого богача . 

утік до козаків на Січ. 
Було це зимою з 1647 на 1648 рік. Тут на 
Низу народ стан горнутися до його,-роЗумі
ючи що тут річ іде не про кривду сотника 
чигиринського .. ~иш про кривду цілої Укра
їни. Поляки, провідавши, що Хмельницький 
на. Низу, післали на його козаків, та ці пе
рейшли до Хмельницького. Тоді Хмель-

Багатий, дуже богатий був 
Хмельницький. 

Богдан ницький звернувся до кримського хана, щоб 

Та це богацтво було сіллю в ощ иого 
"ворогів. Особливо не J1юбив його чигирИн
ський польськнtі підс1ар·ос1 а. Шн намовив 
старосту, що6 у Хмельн.rщьксrо відібрати 

разом їм воювати Польщу. Хан обіцяв йо
му післати перекопського мурзу Тугай-Бея. 
Маючи запевнену поміч 'Гатаr; поїхав Бог
дан Юі Січ. Оповін кu~аюім-с:ічовикам свою 
кривду і і1О\.:rааиБ їм перед очи тую кривду, 
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яку терпить цілий український народ. Ко
заки обрали його своїм гетьманом і стали 
готовитися до війни з Поляками. · 

· Поляки, rіочувіпи про це й собі стали -
_з? і рати ся, щоб· покарати збунтованих хло
тu, бо вони на нас все дивилися; .як на сво
іх хлопів-наймитів. Коронний гетьман_ (так 
назЕвс;сся nольський вожд) Миколай По
тоцкі вис~!1В на-перед свого сипа Стефана а 
сам збірав головні сили із свом поміч;ником 
Калінсвским та зними підступав під Чиrи
рин. 

ХмельниЦький побив Стефана Потоц
ког(' на урочищу "Княжі бдйраки" так, що. 
майже ніхто з Поляків цілим не вийшов а 
тоді зщ~рнувся проти обох полЕ?ських геть
l\сніn. Під І(орсунем розгромив- їх військо і 

· полонив· обох польських воЖдів. 
Бу.ла це така несподівана й така блиску

ча побідз.) що цілий r;зіт. здивувався. Поль
ща все таки була велика держава, а хто та

І{е був ХмельнИцький? Якийсь собі сотник, 
котрому маєток розграбили, сина вбили, а 
його до тЮрми запроторили. -І цей чоловік 
без -війська, без гроший, з 9 гс..рматами за
тіяв вfйну,·1цоб помстити свою влщ:ну крив-_ 

ду і визво.11ити цілий український народ. Ні, 
_ -це бу-ло щось нечуване! А не забуваймо, що 
як-раз тоді, скГнчилnся була в Европі _вещ1-
к1 трийцятьлітна війна. Чимало було таких 
_вояків, що .тільки- дІІВ~ЛисЯ, ·куди-б їм на 
· нову війну піти. Вони йшли до Хмельниць
кого. С.1авний полковник Кривоніс, це був 
т;ший чужий вояка, трийцятьлітної війни, 
що до Хмельницьі<оrо пристав і зробився_ 
Еrш~rм н.1роднімгероєм. ·Дивуватися треба,· 
як Хмельницький умів таких Людий до се-

.· бе приєднувати. Ось приміром й-ого права 
рука, пізніший гетьман Іван Виговський, 

· це був польський шляхтич, що попав_у_ по
лон до Хмельницького. Та Бьгдан умів з ти
сячів ЕОJЮНених вибрати ЯК-р2.З того одно
го чоловіІ{а, щоб зробити йог·о своїм най;: 
вірнійшИм товаришем, своім- канцлєром. З'
котрого боку ви не подивитесь на гетьмана 
-Богдана; сказати мусите: це був ве.Ликий чо-. 
ловік, це був вулькан, а не чоловік. 

Піс.1я побідИ під Корсунем Хмельниць
кий не пішов на Краків і Варшаву, а став та-· 
бором у Білій Церкві. У його не було т~ді 
гадки гтідбиващ чужу землю, він хотів ви
зволити з-під чужої кормиги свою власну. 
Хай собі Польща буде, вона-)!{ "реч поспо
J.шfа", не те що диPtw):~It:W Москва, але· на 
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Укр~їні ·хай буде своя армі~, свої власні по~ 
рядки, хай буде воля церкві і людям, хай 
не пхаються туди пани польські, ксьондзи _ 
єзуїти і· ·ненавиджені народом жиди-арен
дарі. Хмельницький сподівався,. що король 
·і мудрійші з Поляків перетворять Польщу· 
і дадуть волю Україні, а пани польські, ді-
ставши доброго прочухана на-довго при
смиріють. Це- одно. А друге Хмельницький, 
як муд·рий чоловік, розумів, що підняти на
род - це одно зорrанізуватй"добру армію, 
наготовити муніцію, придбати харчі, пона,-· 
становлювати уряди, суди, тощо. Багато 
праці чекало на його мудру голову - куди 
ТсЧvІ посягати йому по Варшаву! - · 

Та Польща була непоправна. Вона ifa 
Україну дивилася,. як на якусь кольонію; ко
трій не волю давати, а шкуру з. неї дерти 
тре6а. До тогр-ж, як-раз тоді вмер король 
Володисдав, пани-вархоли підняли вище го
лову. 3адунаа."клич: "бити збунтованого 
хлопа!" -

Хмельницький, побач,ивши, що з Поля-
1~ами нема йому мира двигнувся з військом 
на Волинь~ Під Пилявцями (маленьким зам
ком, над річкою Лилявкою), стрінувся з ве~ 
ликою та некарною польською армією і по
громив її. П~яи повтікали, а табор з :Н·есчи~ 
сле'нними маєтками попав -у руки Хмель-
1-щцького. 

Після тієї битви Хмельницький рушив 
на Галичину, котра теж підuялася була_ про
ти Польщі~ Обложив Львів, але не. взяв йо
го пристуnом, бо пожалував міщан львів
. ських, Українців. Від Львова піщов--nід За
мостє, щоб бути блище Варшави, де мали 
вибірати нового короля .. йому хотілося, 
щоб вибрали брата покійщ>го, бо він наді
явся, що цей продовжуватиме політику сво-
го попередника. ·~ . 

І справді . По.і:rяки вибрали, кого хотів 
Хм-е·льницький, се-б _то В._олодиславового 
брат.а Яна Казимира і ХмельнпцJ:JКИЙ вернув 
у Київ. В.їхав туди, як тріюмфатор. Народ 
літав йorq" -як нового місію; грали дзвьн_и' _ 
з усіх дзвіниць, стріляли з пушок, духовен
ство вітало його, як но1:юго володаря. Це 
був оден з найсвітлійших моментів нашої 
історії в~ршок tлави Хмельницького" бать
ка Богдана. 

Та не має лучше, та не має краще, 

__ :J Як у нас на Вкраїні! 
Та немає Ляха, та немає пана, { 
Не буде іСВ~інИ!frопl _ 
<-UNIVERSIТY Of. ·!ШNOIS АТ 
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І справді не було тоді- на У1фаїні ні ля: 
хів, ні панів ні жидів, ні ксьондзів - Украї
на була віл~но·ю, україською землею. Хмель 
нйцький побачивt" що Україні треба остати-

, сЯ й ·н_адальше вільною від чужої управи, що 
тут ходить не о справу одних тільки коза

ків, але цілого народу, він ста~, якби ми ни
_ні сказали - самостійником. "Малий я і не
зн~чні1й чоловік, але з волі божої зробився 

. я самовладцем і самодержителем руським" 
- казав він, а з тих слів видно, що у його 
бу~а вже тоді ід'ея української державно
сти .. "Тепер буду воювати за нашу право
сдаrну п іру (тоді віра, була одно, що на
род), а поможе мені в тім у:еесь просц1й на
род аж. по .Іюблин, по Kpai{iB, і я його не 
відступлю, бо то права рука наша." .з того 
знов видно, що в голові великого гетьмана 

- бу.тrа демо1<ратична ідея, на якій він хотів 
·оперти нову українську державу. -

Тож колн новИй король прислав до йо
го свQїх послів з кЛейнотами й своїми ко-

• _ ролівськими ласкgми, Хмельницький віді
с.т.іав їх ні з чим; почалась дальша війна. Я
кий Українець годен був битися, йшов· до 
Хмельницького, сам хан .з усею ордою при
ставдо його. В Польщі заряджено поспО.lfИ
те рушення, коро.ль мав вести йог.о до .бью. 
Але король був поrани!1 вояка (він був п.е
редше духовним), тож Хмельн-Йцький 'Qбло
жив Поляків під Збаражем, притиснув їх 
ТЩ<,--ЩО 8 ЧООіТ росіл варили~ а КОЛИ ЙОМУ 
принесли вістку, що на одсіч Збаражові 

· (у Галичині) сам короJІь іде він частину 
війська під Збаражем оставив: а з голов!ш
ми силами_ пішов під Зборів,. коро.Леві на 
зустр~ч. Поцrк-ів погромлено·,-·· сам. король 
мал9 що не попав в руки Богдана. Поляки 
п_опрохалИ мира. І цей мир був-би став о
сновою української волі, коли:-6 хан не зра
див був Хмельницького; hоляки перекупи
ли хана. ОбіцЯли йому великі гроші та Ще 
дозволили брати щ~ир на Україні. А Тата-
рам того. ті.Льки й треба. Вони сказали 

. Хм·еЛьницькому, що. він мусить ,замиритись 
~-· ·~~ з_ Поляками, бq коли ні, то вони перейдуть 

на сторону короля і ·будуть разом з Поля'"'

ками воювати Украї~-Іу. Хмельницький му

_"_.· сів ~ослухати. Він підписаn-3борівську уго-
ду. ·козаків має бути 4.0 тисяч, у воєвод

. ·.:..ств?х . Киї_вськім, &~В-f~8'~7·ьків і Черюігів
~рюм: ·-н~~~§І1Уtw'ІМ~~ fwJre укра
їнськ~, по.ць~~АJt!f1І~~А~а. що туди 

. -:-1·. 

встрявати. В усім иншім мають лишитися 
старі порядки. 

Але тих старих порядків парод ніяк не: . 
хотів Допустити. Хмельницький бачи.в се і -
готовився до нової війни. Поляки теж ·не 
хотіли тримати зборівського трактату; для " 
·них і ті пільги, ЯІ\і дістала Україна, ·були.за 
· великі. Тож року i 650 почалася нова вели
ка війна. Українці Й Поляки стрінулИ ся п'ід,_ 
Берестеч1<0м, над Стиро~. Хан у друге зра:
див Хмельницького, не тільки своє військо . 
відтягнув з бою, але й самого гетьмана. За
брав і потягнув геть.· Дехто з к9з-аків ду._ 
м_ав, щ() це· Хмильницький добров.ільно у
т1к, - счинилася трівога. Славни..й полков
ний Богун рятував справу. Він хотів своє 
військо вивести греблею на краще місце, 
та гребля завалилася й багато козаків:по
гибло. Про цей погром до-нині співає на-
родня пісня, про ·:-його й Шевченко· склав 

свій вірш: "Круг містечка Берес'Гечка." 
Хмельницький мусів знову миритися. 

Зроблено БілоЦерківську угоду, ще г.іршу 
від Зборівського трактату. 

· Та Хмельницький не був з тих, що руки 
опускають. це був чоловік не тільки вели
І(ОГО ума, як Наполєон, але й людина із 
страшною енерrією, невгнутий характер._ Не 
тільки rеніяльний вожд ал(~ й великий по-. ·. ' 
штик, став ВІН оглядатися за новим· союз-

ником, бо видів, що Татари спільник .не
безпечний. В рішаючий момент зрадять, та 
ще в ясир беруть, а нар.од собі гадає, . що 
це· ге_тьман продає Христіян у ·ярмо Бkур
ман ні чує жаль ДО його." Тож получився -
з Москвою. Злука ця склалася в Переяславі, 
8 січня 1654 р. україна приставала до Мо
скви, як окрема держава, а. цар не мав воль

ностий і порядків на Україні нарушати. Геть-
11.1ана мало вибірати козацьке військо (його 
повинно бути 60 тисяч). Гетьманові вільно 
·мати зносини з чужими держава:ми, тільки 
не...на шкоду Москви. Та незабаром побачив 
Хм~льницький, що і з Москвою йому годі 
жити в згоді. М6сква присилала .на У1:<раїну 
своїх вожді.в;. своє московське військо, ~та
.11а мішатися до нашого діла, а до того, По
J1яки як перше Татар, так тепер Москву, ста
ли перетягати на свій бік. Вони казали, що 
виберуть ц№Я своїм . королем, як що він 
тільки піде з ними проти Хмельниць~ого; ~ 

Москві такиf;r·f~е подобався·. В Поль
щі П@мі1~~~ І1jІ~~ П...№ООіА~арі з бояраМИ,; 
а Укр_~ї~~@N~J~~)t~І~д~А~~ЬНОЮ-:КОЗаць:кою .. 

·----:- ~· . - - ... - . - .•- . ._".. . .. -. ~: . 
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. І Польща і Москва боялися, щоб з .України 
. цей демократични.й дух не перекинувся .до 
них. Тому вони хотіли спільно прибрати ~
країну в свої руки, щоб гнобити її. 

Щоб не допустити до того, Хмельниць
кий продумав великий плян. Він хотів по
лучитися з Шведами. Турками, і з семиго
родським воє~одою, Ракочієм та разом з ни 
l\Ш воюв2тй протп Польщі й Москви, щоб 
раз вирвати Україну на ·волю. І віц бувби це 
-"Зробив, бо не _було нічого на світі, чого-б 
не дока.зав цей· титан. Він же почав війну 
з По.~1ьщею без нічого. Без війська, без гро
ший, без амуніції. А незабаром у його бу
ла велика армія, знаменита артелєрія і гро-

, ший єкільки треба. Тоді, як в королівській 
· i:o,;r"aтi на Ваl3елю не було ~им затопити в пе-

• ч~1:;;:; ·тоді, як кухарі ·журилися що зварити 

королеві на обід,, тоді Хмельницький сипав 

грішми на право й на ліво. Він построїв ар
м1ю, він укладав rешяльні пляни битв, він 
;м<нив козацьку тактику, переходячи з де

фензивного способу войовання до офензи
.ви. Це був і вожд і політик і економіст і ад
міністратор, універзальний rеній. Для його 
жаден ворог не був страшний. Він кожньо
:му був-би дав раду, бо не було тоді в Евро
пі 'чо.тrовіка, котрий міг був рівнатися з бать 
І(ОМ БогданС>м. Оден ворог тільки міг йо
го побороти - а тим ворогом була смерть. 
Вона заскочила його несподівано і перед
часно, саме тод·і, як гетьман збірався довер
шити великої будів.'Іі незалежної і самостій
~::~ої України. Він· умер ·27 лищm 1657 р. - а 
діло його що йно тепер" довелось нам кін
чити, нам дрібним нащадкам цього в·елико

го предка. 

. Коли-б хоч дух його вітав нині між нами 
- дух самостійної України." Коли-б цей дух 
обєднав нас, як обєднювала нас колись його 
сй'льна долоня. Коли-б ми собі сказали, я_к 
говорив Богдан: "попереду воював я за 
свою кривду, а тепер воюватиму за нашу , 
справу.~' Без цього ми ще й тепер не збуду
ємо -вольної й незалежної України. 

·· Петро Тихий~ 

--0--

В'ідповідь Редакції. 
д. r {)!'ОВИЧ, Торонто, Онт. Канада. 
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІ І. 
Хва.п,на Редакціє:- .. 

Повідо]І[ляю, що от1шмав друге чи.ело Вашого "База
ру". Та-кої rазети 111и очікували довгі літа і оста
точно діждалися. Дуже мене тішить, що американські У
країнці горн~'ться чимраз більше де) просвіти і вида.ють 
чимраз більше rазет. . 

Витаю чазету "Базар" і жичу .як найліпшогQ успіху. 
Зповажаннєм, Дмитро Голо.п;, Порт Дзорвис, Н. _й: 

Хвальна Редакціє:- __ . 
Замовлення від "Січового Базару" отримав. Все в 

ш1й1:расшім пор.яд1tу. Тепер пересилаю Ва~1 пренумерату 

на часопис "Базар" в сумі одного дол.яра. 
Що до часопису "Базару", то це дуже добра rазетка. 

Та;.11й Часопис вже давн-о нови.нен в нас б'ути, "але" ліп
ше 1:і:1но як, ніколи." Кождий Українець, який* І(умає щось 
про · "орг-овлю, повинен читати і підтримувати "Базар". 
Ба;.1.аю Вам найкрасшо1·0 розвитку. 3поважаннєм, Петро 

Маручняк, Гемтрем1с, Міч. 

Хв аль па Редакціє:-

1 В залученю· посилаю од11орі чну передплату на часо
пис "Базар". Це є неJвичайно поучаючий ]І[іс.ячник для 
~·країнських бизнесменів, що зАИмаються промисло:м: і 
торговлсю. Чесною і совісною ·торговлеіо мож.на в. Амери
ці доробитися маєтку. Нечесного і захланног~ торговця · 
люди оминають і він ніколи не стане на ноги. 

Я сам занимаюся торговлею. Я почав з маленького. 

К11нди та цигаретки продавав, а нині в мене велика rро

серня , склеп одіння й обув.я. Продаю вс~, що люди потре
бують. Маю свою ~ату, фарму, худібку й пошану між людь
ми. Вже другий раз гор{)!Жани мого міста конетаблем ме

не вибрали. 

В торговлі стараюся вдоволити кождого свого по

КJПЦЯ. Зароблю на нім мало, але він ще раз прийде, та
ще й сусіда приведе. ІіоvRдий торговець повинен б:ути со

. вістпим чоловіком, бо це стоїть в його власнім інтересі.
Хотілобся, щоб більше наших людей брал.ося до биз

несу, бо економічне відродження єсть основою відроджен
ня національного. 3 поважІІ!ннєм, Г. Фанок, Випінг, П.Дж . 

МАЄМО ДО ЛРОДАЖІ ЛОБНЕ ВИДАННЯ 

-ТВОРИ 

ТАР АСА ffiEBЧEHKA. 
в трох великих томах, в твердій оправі. 

ЦІНА $10.00. 

Хто хоче мати rra1<y цінну книжку~ як 
твори Батька Тараса, пишіть сейчас. . • 

s І с н o-wl~ f1·в~ ZA R 

34 ·Е t SU N І V. ~R~ПУ .. 0 F І LLl~O 15-_д т k N ·у 
as ev~~t3д~~l:'НAM ~дrG'N 1"or , • • 

• 
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ВИПОЖИЧАЛЬНЯ КНИЖОК. 

Незвичайно корисним підприємством є 
основаннє випозичальні книжок. Купи со

бі за 50 долярів ріжних оповідань у до_бро
го українського видавництва. Купуючи та
ку скількість, дістанеш знишки по цінах а
rенційних, а в найгіршому случаю за пів ці
ни. Отже за 50 долярів дістанеш книжок за 
100 долярів вартости. Видрукуй опіслЯ кра
снИй циркуляр про залож•еннє випозичаль
ні і роздай його під церквою, на зборах то
вариств і т. д. Оголоси свое підприємство 
також в rазетах. 

В той спосіб можна стягнути собі доб
ру клієнтелю читачів .. Від кождого клієнТа 
бери одного доляра завдатку на случай зни
щення або згублення книжки. 3а користан
нє книжками бери 50 центів квартально а
бо 25 центів місячно. 

_Читач протягом року може перечитати 
пересічно сто книжок, за котрі, - ~олиб 
хотів купити - мусівби заплатити бодай 
сто долярів. У випозичальни може перечи
тати їх всі за річною оплатою трьох доля
рів. 

Це кождому справляє вигоду і кождпй 
схоче з цього користати. Ти знова маєш не 
лише моральне вдоволеннє. що причиня

єшся до ширення просвіти але попрн свою 
' .., t,f • 

звичайну працю маєш нацзвичаинии дохщ 

бодай цuіста долярів річнІ). 

ArEHTYPA rАЗЕТ. 

Часописна аrентура найліпше поплачу
ється при rазетах, знаних су<;.[_ільности з ве
ликої циркулядії, безсторонности і яко та
кі, що за найтаньшу ціну дають найбільшу 
скількість найліпшого знання. Маємо в А
мериці кільканайцять українських часощ-1-
сів і кілька· великих видавництв, котрі по
требують аrентів, предкладаючи їм добрі 
услівя. 

Аrент може репрезентувати одну або і 
всі видавництва. його праця полягає на 
здобуттю передплатників для rазет, які за-

ступає. Назн.аченнє премії для передплатни-" 

ка дуже заохочує людий до пренумерати. 

На случай, коли аrент зявиться на не

виробленому терені, де люди не знають ні 

його, ні часопису" який він заступає, най

ліпший спосіб на осягнення пренумерат є 

виписуваннє оказових чисел. Зібрати 30 а
бо й більше адрес, відіслатИ їх до видав
ництва з порученнєм вислати QКазові чи

сла. По тижни нехай аrент заго9тить знова 

до тих людий, а певно збере бодай полови

ну пренумерат. Бо тоді чоловік буде мати 

більше довіря до аrента, побачивши, що 

він сtоїть у безпосередних щюсинах з да

ним видавництвом. 

Перша У краї~. Робітня Фоноrрафів в Ню Й~рку 
Данило rула, йосиф Читайло і Юрнй Кафтан, властителі 

Вже маємо готові і робимо на замовлення. Кождий-Українець, котрий бажає 
"· набути добрий фоноrраф повинен купити у нас. 

Як Ви в Ню йорку, зайдітьt -- Як на провінції, пишіть: 

MANHATTAN PHONOGRAPH WORKS 
630 East 13-th Street, • New York, N. У. 

Не ;аб'увайте нашу адресу. Скажіть другим,, Памятайте, що у нас можете на
бути фоноrраф по фабричній б.іні то є: о половину танше як в сторі. 

О і CJ 1t1 zecl !Jy 
UNIVERSIТY OF ILHNOIS АТ 

U RBANA-CHAM PAIGN 

ОІІСjіІlгІ fІOlll 

Ш~IVERSIТY OF ILШIOIS АТ 
U RBANA-CHAM PAIGN 
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Україн~ькі-підприєм.ства в Зл.· Державах._ 
,..:-., -

_ Попередному числі· цього часопису ми 
писа.11и, що будемо поміщувати імена й ад
реси українськИх підприємств _в Америці. 

>-=-отже від цього числа вже зачинаємо~ На 
~-- пер-Шім місци подаємо. Ню йорк, . відтак 
.··._другі місцевости. 

· В самім Ню йорку є забагато. р-іжних 
: . , українських підприємств, щоби можна всіх 

:~ на раз--подати. Тут подаємо долину міста 

'.-· "дави тавн". Другим разом подам:_q гору мі-
ста "ап тавн" і Бруклин. · · -

Каждого місяця буде· спис иншої мі
.с-цевости. В кождій кольонії, де є кіл_ька у

"" кр-аїнських підприємств, повинен знайтися 
.• бодай один. охотник, щоб зібрав подібний 
спис і прислав до редакції "Базару". За на

J діСланий спис адміністрація "Базару" дасть 
. надгороду. · , 
· · Для. пізнанн_я українських економічних 
сиЛ на. еміtрації, необхідним є мати спис у

--країнськоrq промислу -в Америці. Він буде 
. мати культурну вартість бq стане в _пригоді 

~- для будучого історика, що буд1е- писав про 

~ -. наше ЖfІТТЯ в Злучених ДерЖавах. 
Старайтеся ~ібрати спис українських 

торговців в своїм міеті. і чим скорше приси-
'Щ1.йте в. нашу редакЦі~. · 

родній Комітет у Злуче11их Держав·ах, Адре
са: 30 East s~vent St., New Уотk, N. У. 

· Друь;арня, - 30 Іст 7-ма· ул., ІЗ_Даститель 
Українсьний Народний_ Комітет у_ Злучених 
Державах. · 

_ · · Друнарня - 433 Іст 9-та ул., властитель 
іван кулинич, Пристань, п·ов Жовква, Тали.;. 

чина. 

Друкарня. - 157 Іст 5-та ул., властитель 
Павло Петрів, Кадлубмска, пов. Броди, Га'
личина. 

Дуркарня Видавничої СпілнИ "Робіт
ник'', 222 Е. 5th St. 

Даци~. Іван, . - з , Бутин, жовкjвськог~ 
повіту, Галичина. Властите~ь салуну, ч. 242 
Іст 3-та улиця. . 

DeHcates~en & Fine Groseries, - 410 Е .. 
5th St. Сюrеп корінн~х товарів, вартости 
$3,000. Властитель, Петро Шарко, Мости 
_Великі Пов. )Ковква, Га~ичина. . 

Di:·y Goods Store - 346 Е. -9th St. f?лават
нИй. склеп. Властитель, Янів Бубнян, Доли-
на, Га.личина. -

Eagie Restaurant, - 549 Pearl St., New 
York, N. У. Реставрація і готель, вартости
$100.000. Властитель, Василь Любан, Бов
шів, пов. Рогатин, Галичина. 

в ню йОРКУ ГоJюsч·аr(Іляріон9 __:___ властитель салуну 
•·· · · ч. 509 Іст 5-та ул~, ОдинсвиЧ; З?араж, Гaли-

Alex.·ader's & Shahay В. -elt Со.~ Фабри- чина .. 
,, ка пасків д·о опоясання, основана 1919. В.Ла- Glenwood Lu~ch_Room, ~ Cedar St., New. 

стіггелі: Оленса· Гиса,-Білце, пов. Бер·ежани,: y01~·k, N. -~· Рестщ~рація вартости $3;000. 
-Галичина; Дмитро Шаг.ай, Шумляни Малі, Властитель, Павло· Мельничун, Торске, Щ>Вr, -.. 

··-пов. Бережани, Галичина; Олекса Юбюн, У- Заліщики, Галичина. · . 
_, стєчко, пов. Заліщики; Галичина. Адреса - . Grocery & Delicatessen, - 100 S1P- Marks:: 
фірми: 322 Wythe Ave., Brooklyn, N. У. Place. Склеп -корінних товарів, вартос:ги 
. American Picture Frame. Со. - Виріб рам .$15;000: Властитель, Григорій Конюх; Мико"" 
і.'рам0вих окрас для фотоrрафій і .~образ-ів. лаїв, Пов. Бібр~щ Галич}U'Іа. _ 
·-Фір~а основана 1919. Властитель, Петро Ри- Книгарня "Голос Правди"- -119- kт 7. 
мар, · Грабівці, пов. Тернопіль, Галичюtа . 

. Адреса фірми: 114 Fulton, St., New York,_ ул .. Властите.Ль Мартин. Сам_отіс, Люб~нки· 
-·N~·Y: · · . Низші, пов. Збараж, Галичина. 

Astor Lunch Room. __:_Реставрація, вар- • Книгарня 4'Січовий Базар" - 34 Іст 7-.ма · 
>tісп~ $25.00." Властит~ль Теодор -Витринуш, уЛиця, заснована 1913 р. Властителі:' Миро~_ . 
Сонова, пов" -Перещпl.l'JІЯни, Галичина, Ад- Сурмач; пов. fКовква, Jваи Корилюн,_ Залі-

·: -реса: 749 Broadway, New York, N. У. щи·ки, Га-:лич1ща. 
· · · Americaii- Ukrainian Ex:єhange., ___:_ Фірма . Книгар.ня ім. Тараса Шевненна, - 168 

:Zo~~~~~~:u~:~~~,1~;f::=~ ·. ~;I!~i:i:~l~~~~ r:~~~N~~;:~ич, .поВ:'' 
-U RBANA-C~AM.P,4-j-GN ~-. 

· .. ·.·,_,··-," 

.· ·_ ...... " ...• ~ .... _,., .. 
- · .. _..:.._. 

;:..... ;.-': 
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Kussoff & Turansky, Furries, - 47 Е 9th 
St. Кравецька р~бітня футер, вартости 
$50.000. Властите.111. Юліян Кузів, Лізці, пов. 
Товмач, . Михайло Турансьний, Тисьмениця, 
пов. Товмач, Галичина. 

Лазаренно Ів~н, - родом з Коломиї , 
Галичина, властитель ресторану під ч. 169 
Іст 4-та ул. -

Ladies & Gents Tailoring, - 410 Е 5 St. 
Кравецька робітня женських і мужеських 
убрань. Властителі: Іван Ференсович Рога-. , 
тин, 1 Іван Сологуб, Бишів, пов. Сокаль, Га
лиt~ина. 

Назарейчук Андрій, - родом з Симако
вець, пов. Коломия, Гали1:1ина. Властитель 
ресторану під ч. 175 Іст 4-та улиця. 

Тарнавська Софія, - родом з Майдану 
Мармарошсl:1кої землі, Угрорусь, ; в.~rасти~ 
тслька ресторану під ч. 105 Ст. Маркс Плейз. 

Touransky & R. Russoff, Furriers, - 23 
Е 8 St. Кравецьк~ робітня футер; вартости 
$25,000. Властител(: Петро Туранський Тись 

' u мениця, пов. Тоамач, Панько Турансьнии, 
Тисьмениця, пов. ТоЕмач, і Роман Кузів, 
Чорнонізці, пов. Товмач, Галичина. 

Веселих 
Свят! 

Shoe Store, - 220 9tli Ave. Склад чере
виків. Властитель Василь rонда, Глубичок, 
ТернQJ1іль, Гали4ина. 

Ярема Петро ~ з ::\Іикулинець, повіт 
Тернопіль, Галич'ина, в"1аститель погребо
вого заведеня, під числом 115 Ave. А., вла
ститель дому під чис.10м 18 Кінг П.1ейз, Ню 
Гейвен, Канн., вартости $11,000. 

Manhatan Phonograph Works - 630 Е. 
13tl1 St. Виріб rрамофонів. В:~ас'тителі. Дми
тро Гула, йосиф Читайло і Юрій Кафтан, 
Бібрка, Галичина. 

Homeniuk Bros. -- 169 Е. 2пd St. Виріб 
скрипок. Властите.1і Братя Гуменюк, пов. 

Скалат, Галичина. -

Stephan Kowbasniuk, - 244 Ave. А, cor. 
15tl1 St. Інформаційне Бюро, пересилка і ви
міна гроший. Вл<:lститель Стефан ,Ковба
снюн, пов. Бібрка, І'а.шчина. 

" АІІ Slav Agensy, - 204 \У. 27tl1 St. Бю
ро продажі шифкарт. В.1астите.ль Стефан 
Дембіцний, Тернопі.1ь, Га.ш-rчина. 

...... Картни на С В Я Т А зі старого нраю...... 1 

ЦЕГО РОКУ УЖИВАИТЕ КАРТКИ НА СВЯТА ЛИШЕ УКРАїНСЬКІ. 
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новинки. 
іаші аrенти П(} провінціях, каіліnmе зароб-л-яють на 

стінних ка.в:єндар.11х. Стінні 1.алєндарі, "Січовий Базар" 
вишле кождому до розпродажі, хто лиш має охоту трот

.ка ІІІ(}трудитись в вільній хвилн з розпродаже-10. .Як :11 Вас 
ще нема таких Іtалєн.царів, так пишіть за ни:м:и сеічас. 
На пробу вишАемо 5 1tа.1єндарів за $1.00. 

RошдиІ, хто приш.JІе tвою передпла:ту на ,~Ва.3а.р". 
в сумі .одного доляра, або передплату для свого товари

ша, дістане даром книжочку· "Як осягнути успіх". Ця 
іни·:~кочка :м:ає · на ціли аао:~:.отити і показати дорогу до у

е11іху в торг.овли., в науці і у всіи ті:м:, що6' Ви Ііе :щцу
м:а.uи док.онати. Сама ця книжочка варта до.пяра, (}т:же 

добра є пагода її набути .царо:м:. 

Це е фа1tт, що в торговли кожна зробити а одного 

··доляра два і. -т. д. Як не вірите, подайте нам свою адресу 
.цво-центову марІі.У на відповідь. А ми Вам д·окажемо. 

Чи. Ви вже 1':11та.1и "Шко.па Торговеnна"? Г.~шдіт» 
в цік нумері Лєкція третг.. JІ.єкцію першу і другу, :11и-

111.1еко по о,трюіанню 20цнт. :м:арками. 

Іваш Са.11астин, Хемік при "Нешене.n Фуд JІейберато
ри" в Рочестер, Н. й., написав. і видав книжоЧІі.У дия У
.1раїнців: "На~'К& Про Вереженнл Здоров.~ш". Ціна цьої 
аниzоч~и 2С цит. ПО"неже за к.ниz.очками "докторським·и" 
JІО . ,у1tраїнських книгарнях є дуже ве.~шкиі попит, ТОЖ~ 
сподіє:м:ся, що. ця книжочка розійдеться як найсmо~~е. 
Тим додасться охоти.шановному авто.рови до видання да.1ІЬ-

ших випусків. ' 

Во.яви.1асі. в друку "Jit:a.11eнь1ta Уіtр&Їнська Е1щиLПІ>о
пе.ціа". 3аним:ає 300 найкрасших .цобри:х: рад. Наприкір: 
~ ·робити атрамент, що зникає? .Я& оамому робити ro
piny, вино, по:мараичівку і т. п. 

Ця 1tнаЖочка е м:а~ої форми, так.,що дуже виrі,в;но. 
все в собою носити. Ціна •• · · · · · · .. · · . . • . • • • • $1.00 

Принимаємо ого.11оmення і преиу:мерати па всі Укра
їнські часописи в Аиериці і в старім &раю'. 

"Ше.ні Щирої JІюбовин хяи•к& вzе rотова в друку 

аам:ов.11еням роасиJІається. Кождий иопець і дівчина по
а11нні u:rи ц10 книzоч:к.у. :М:и Вам Juшле:м:о по отримана 

50 цеІітив. 

"Базар" це -е оди.нокИй український чосопис в А.:ме
риці, .який пла~ить авторам за написанні статт~. х:О' ио-

. же щось писати, про: торгов.пю; промим, просв1ту 1 г. п. 

може· писати. і прис.11ати свою статтю 'ДО редакції "Базару". 
Ilo отримацню статті сейчас повідомиться автора, чu йо~ 
го стаття буде поміщена; чи ні. JІ:к. буле поміщена,~ то 
автор дістане надгороду, а .як ні, то статтЯ буде звернене 
назад і подастьс~ причину неnоміщенн.я. · 

OigJCl2ecl !Jy 
UNIVERSIТY OF· ILLINOIS АТ 

U RBANA-CHAM PAIG N 

· Нарешті по д.овгім труді зарядовu в:.нигарні "Січового. 
Dазару" •raiш вдалося зладити цінну бібліотеку з ріжних 
~шижок, для випозичування. Ц.я бібліотека занимає най

ріжнійшого змісту nоучаючі книжки і повісти. Між· ни- . 
~и 'є книжка М. Драгоманова "Українська. Збірка" вида:.. · 
на в Женеві 1882 році, .я1tа д.пя Українців має неоціиен 

вартість. Так само є 1tа.n€ндарі і ЮІші ці1tаві книжки. 

Кождий Українець -~оже користати з цеї біб.піотеки за 
вк.1~ад1tою 25 цнт. місячно. 

· Я11. Вам дійсно лежить на серци економічне добро У
країнців в Америці. Я1t Ви дійсно відчуваєте занедбання 

вся1сого промислу Українцями. Як Ви дійсно ~оті.пиб· ба

чити Українців на висшім степени культури, просвіти і 

промислу, то Ви не ПQЖалу~те взяти кілька чисел "База

ру", перейтись помі.ш своїх зна1щмих, представиrи їм ціль 

і корисну роб.оту нашої rазети .. ·Заохотити їх до роботи, 
науки і читанн!І 11ау1ювих книяцж. Зберете від них пе

редпла1JУ і преш.nе'те до редакції. 

Це буде для нас веJІика поміч, для пих велюtа користь, 

а Ви дістаі1ете надгороду за Baiu труд. 

/С··. u Б " --- а 
. " ~човии азар прини:має книж1ш до оправи. ".~к 

r.r4єте старі, по)rерті Jtонижк~ або мо.nитвеннюш, то не три- -
майте їх подертими, бо они дальше нищаться. Приносіть 

або присилайте їх до "Січового Базару". ·Ми їх оправи

мо і будуть міцнійші як нові. 

"Січовий Базар" принимає замовлення на виріб г.е

чато1'. Камі ЛИШ потреба якої печаши в у1ї.раїнсь1і.ій, чи. 
иншій мові, для себе чи ,Товариства, може в нас її за

мовити. 

Новkть в А:мер11ці І Неоцінена вартість д.п.в: ст·удентів 
моn. Щойно з краю. ЦЛОВАР, русско""цер1tовно-сла1щн 

сько-бо.1гщрсьхо-.сько :по~ьс.ько фрапцусько мі:м:еЦькиі. 
Ви;а;рукований на м:іцні:М: біб.пійном:у папері, розмір 9 :.__ 7, 
в твердій -оправі, сторін 965. Ціна з жереси.~ікою $5.00. 

ФОНТ АН ОВІ ПЕР А 

( Селф-Філлерс) 
НАlіІЛУЧШІ В ПРОДАЖІ 

№ 1. 14 к. ---········· $3.75 №' 2. 14 к. ............ 4.25 
№ 3. 14 к. ..... : ...... - 4. 75 № 4. 14 к. ··-········-· 5.25 

№ 5. 1.4 к. .......... :~ 5. 75 . 
Наші пера r~арантовані. Коли Вам ~е 

подобається, звернемо гроші! 
Хочите мати добре перо? - Пишіть: • 

sf1cHOWY BAZAI( 
34 .East Seventh Street1 New York, N. У. 

· О 11 g 1 п а і 11 о lll 
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Найновійші ннижни з нраю і їх ціни. 

Січоnі Стрі.'ІЬці •• · ·............ . . • • . . • • . . . . 15ц. 
Дещ~ npo гроші . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . • 10 
Достойно єсть, збір1tа в Шевченкові роrtовини ... .' • 10 
Ду11ш1" Тщ1ас Шевчеrшо . . . . . . . . . . . . . . 15 
І!ое;;ії, О. Фед;:,коnпч ·............. · · · · • • · · 10 
Рідне Слоrю, збірЕ:1 най1:расш11х УкnаЇІ;сЇ.1~1;х· авторі~ 1.00 
Баропсьrшй Спн n Амерпці, казки Ю. Панькевича . . 50 
Під одну булапу, оповіданнє, В. Вудзиновсь1юго . . 50 
()саJ·л ПідЕом, оr;овідаrшя, В. Вїдзи11овсь1tого . . . . 60 
Іду ш1 Ва~, історптrне оповідання, Ю. Ониського . . GO 
Псрш1:Йа Пшід Богдана Хмс.11ьн1щького на Галичину 

С. Точа1:~іnст,ю1й . . . . . . . . . . . . . . 60 
Історія У1;.раїш1, Мп:•ола ІІ:остомарів . .' :. : .' .".'.: ::. : 2.00 
Хлібоr()бси:n Україна, збірншt, Ч. І. . . . . . . . . . . . . 50 
Під Ііорс:п1см, історучпа повість, А. Каще1ша . . • • . . 40 
Три опоnі;:а;~ня, Д. М. Сібіряк . . . . . . • . • . . . . . 15· 
3апо1~0:1:!'h!:1<и К,1ад, 1;азка, В. Корпієпка . . . . . . . . . . 15 
Jlit промоn11ть зем.~л, Антопз, ІірушельнпцьК{)-ГО 80 
Над Золотою Липою, Др. О. Назарука ...... : : : : 30 
Коло Потутор, В. Дзікю-вського 20 
'l'р-пзуб ( шп11.п,1-:а до крг_:ватrш) · .' .' .' ." .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' 25 

У"раїнсьні Листи на Сьвята до Родини 

Па.пір до писаня листіn з Америки ІЮ· старого :itpa.ID, 
оз,цоблений цвіта~ш і обрnзr<ами в ріа:них барвах. Маєм:о 
на складі листовий· папір з наго.в:овками: Найд-ороаші Ро
;в;ичі, На.йдорозmа Мамо, Дорогий Тату, Дорогиі Брате, 
Дорога Сестро, ПоздороDJІенє з А)(ерики, До мрєї JІюбої 
з чужини, 3 за моря, Біда. то:м:у, біда, хто cDii и:.раі .пн
шає, З крr..ю, де сонце пізпійше встає, Рождество Хри
стове. Ціна. 10 ц. за mту1~у; 12 штук $1.00 а пepec~JІJtOIO. 

Жадайте 01{a::юJf ~шела Унраїнсьних 

чаес пи сей 

•. ь0,;1JІ'' п:z~невпй журна.п .........•....•••• 20ц. 
,,Поротьоа." nида.ння періодичне ••.. · · • · · · · · • · 5 
"Ноп::: Доба'' тижневик " " " " · · · · · • . • • • • б 
"Укrаїнсьш1И Прапор'' тижневик · · .••• · ·• · ·• · ·•• б 
"Rп~гед" денш::~ . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • . • 5 
"Світ Дитини" Аво-місячник ...•..• · · •.. · • · · · · 10 
,_:Зат.rорсь~ат!І і:істник'' науковий дво-місячник .. · · 15 
"Еа;;ційськн:іі УБраїнець" тижневик .. · · ••.• · · · · З 
,.!tа1;~·дійськпй Фармер'' тижне.вик · · · · •..• · · · · 5 
"Ущ.:аїнсьrшй Голос'' тижневик · · · · · · •. · · ..• · ·. . б 
"Українси:і Робітничі Вісти" дво-тижневик · · · · · · б 
"А1.1сг~~кг!' три-тижнев1ш · · · · . . · · · · · · · · • . . . 5 
"Базар" :м:ісячнпк · · · · · · .. · · ...... · · __ • • • • . . 10\ • 
"Ба.тіг" дво-місячшrк ........•.••..••.•.. _ .• 10 
":Молот" дво-міслрник . . • . . . · · · · · · · · · · . . · · 10 
,,Народп·а ВоJІя'' три тижневик · · · · . . · · · · · · • • · 3 
"Народне Слово" тижневпк . · · • · · • · · · · .. · · 5 
"Hone Життя" дво-місячник ..•...... · · .. · · · · · · 5 
"Оса'' дво-місячник · · .•.. · · .. · · · · ••.••• _. • • • 10 
"Свобода.'' три-тижневик . . • . · . · · · · · . . . · . · · 4 
,,Україна'' ТИЖНСDИІ~ • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • 5 
"У1;раї11еькі Щоденні Вісти'' денник •... · · .. · · · · б 

На провінції висилаємо оказові чис_ла по наді~:.1шню 

nа~шс на1;едепих сум. 

Альбум взірців до вишивання, найбільший 

вибір. Ціна з пересилною $5.00. 

ЩО Є В С1Чt.>ВІ1'1 БАЗАРИ? 
34 East Seventh Street, New York, N. У. 

Машинка до голення ............ 1.00 Помада, до вусів . . . . . . . . . . . 25 і 50 
Шість ножиків до машинки ........ 40 Бінда (опаска на вуса ............ 50 
Пера до писаннц, 6 за ............ 10 
Олівець ......................... . 5 

Прапорець, до . ковта, син0-жовтий. 25 
Прапорець, до краватки .......... 25 

Олівець атраментовий ............ 10 
Атрамент синий, червоню\ зелений, і 
инші кольори, флящина ....... ;- .... 7 
Атрамент до фнотанки ............ 18 
Коверти на листи, 12 за ............ 5 
Коверти і листи в пачці , від 25 до 50 
Клей, на листи і т. п ............... 10 Портрети. 

Тризуб, Український Герб ........ 50 
Герб Соборної України .......... 35 
Залі п ки до листів, доз ин ........... 35 
П~ро ( селф філлер) з олівцем ... 2.00 
Печатка з пером і Вашим іменем .1.25 

НК итки до вишивання, дозин ..... 
1
. 
0
60
0 

Шrевченко Тарас ................ 1.00 
анва, один ярд · · · · · · · · · · · · · · · · • Вїзд Хмельницького до Києва 1.00 

~~раїнська ~ор очка ............ l~·gg франко Іван .... ; ................ 50 
К карток ЗІ вз~рам~ · · :. · · · · · · · · · 

1 
·
75 

Образ Історичний ............... 1.50 

rраватка, з гер ом краши · · · · · · 
3

·
50 

Павлик Михайло .................. 50 
ер данець, до годинника . . . . . . . . • Ма '"'епа Іван 50 

• Коралики, до роблення rерд анів .. 25 .:> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ". 

І 
р · . . . 1 00 Котляревський ІваЕ .. · ." ..... ~--· .... 50 

~}, • емшець, до шдпє-р1зуваня . . . . . . . 

-~ п яс ~e~oQ:Q01Q
0

;iж~~POд~;~~B~~~~x 
11 " " " " • " "" • " " " "" " " 

URBANA-CHAMPAIGN U RBANA-CHAM РАІ G N 



20 "БАЗАР" ч. 3. 

НАйНОВІйШІ КНИЖКИ, ЯКІ ПРИйШЛИ 
В МІСЯЦИ ПАДОЛИСТІ 1920. 

". Повне Видання Творів Тараса Шевченка 
в 5 томах, видання Богдана Лепкого $15.00 

2. Твори Тараса Шевченка, в трох томах, 
видання Богдана Лепкого ......... 10.00 

3. Гайдам ани, Шевченко; величаве видання 
з численими ілюстраціями Сластьона, з 
портретом поета, з прегарною окладин

ко.ю, книжка на веліновому папері Як на
спл~на книжка - одинока у свойому 

род1 ............................. 75 ц. 
... 4. Люборацьні, Анатоль Свидницький; ро-

ман, наймодернійше видання ...... 2.00 
5. Рубають ліс, Антін Крушельницький; ро-

ман, .............................. 2.00 
В оправі .. .' ........................ 2.75 

6. rолем, Майрінк; роман ............ 1.50 
7. Причепа, Нечуй-Левицький; роман 2.50 
8. Елєнтричність, де що про елєктрику .. 50 
9. Сіл~ьне Господарство .............. 50 
10. Унраїнсьно-Німецьний Словник ... 2.00 
11. Ноти для ·скрипни, пяна, соля дуети, хо
ри мішаш і мужесьні. Оден сет, який за
нимає 36 альбумів і понад 1000 україн-
ських пісень .................... : . 25.00 

КНИЖКИ З КОЛОМИЇ 
1. Змова Катиліни, К Салюстій; з латин

ської мови 'переклав Дмитро Николишин 
Ціна .................. 1 ••••••••.••••• 40. 

2. Маєві Анорди, Дмитро Николишин; кар-
тина у тр ох діях .................... 40 

3. f еоrрафічний Атляс, Др. Мирон Кордуба; 
занимає 24 картини .... '--.!..· ••••••••• 1.25 

4. Коляди і Щедрівки, з нотами . · ....... 50 
5. Забобон, Лесь Мартович; повість .... 1.25 

З КАіНАДИ 
1. Куплетти, М. Л. Кропивницький; для спі-

ву і деклямації ..................... 15 
2 .. Кровавий ·Шлях (Шерлюк Гольмс), Ка-

нал Дойль ... · ....................... 60 
ЗІ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ 

1. Підручник музики, на дуті інструменти, 
М. І. Едельман ............ .' ......... 40 

2. Шені Щирої Любови, Марко Скритий; 
поезиї кохання ..................... 50 

КНИЖКИ ВИДАНІ У ЛЬВОВІ 1919 і 1920 Р. 

1. Історія України, Микола Костомарів; в 
життєписах визначних єї діячів, \друге по
правне вида~ня ілюстроване з nортретом 
автора на спомин 100-літних єго наро 
дин. Ціна ......................... 2.00 

2. Історія Української Літератури, Михайло 
Возняк, том І. до кінця 15-го віку .... 2.00 

3. Кня~~ Ярос:nав Осьмомисл, Осип Назарук 
украшська ~сторична повість з 12 століття 

в двох частях з мапою .......... -.... 1.50 
4. <?nир~, Юліян Опільський, історична по-

в1сть 1з початку 17-го століття ....... 75 
5. Велика Французка Революція, Микола 
Возняк; 276 сторін ................. 1.00 

6. Те~м, Федь Федорців; літературний збір-
ник ....... ,· ....................... ".80 

7. Підручник Ведення книг, Сильвестер Ге
расимович, для кооперат.ш::них господар

сько-торговельних і споживчих спілок, 
з примірuмі і взорами. . ........... 1.25 

8. Енеїда, І. Котляревський; передрук пер-
шого повного видання з 1842 р ....... 75 

~· Танець Тіни й, Михайло Яцків; роман з 
рідного побуту, в трох томах ........ 1.50 

10. Вікторія, Кнут Гансун; історія одного 
кохання ............................ 50 

11. Вій, Микола Гого"1ь; оповідання .... 20 
12. Народня Ноша, Лесь Мартович; посмер-

тне видання. . ...................... 25 
13. Унраїн.ська Державна Думка і Европа, 
Др. Дмитро Донцов; ................ 25 

14. Огні Срібної Землі, Андрей Чеканов-
ський; історичне оповідання ........ 15 

15. Галичина і Росія, І. Кривецький; кілька 
історичних р~ригадо.к ............... 20 

16. Драматичні Твори, Александер С. Пуш
кін; переклад, з передмовою та поясне-

нями Др. Івана Франка .............. 75 
17. Поезії, Фрідріх Шіллер зі вступом Оста

па Грицая, з примітками Івана Калино-
вича, в двох частях ............................. 50 

18. Лихі Пастухи, Оксав Мірка, драма на 5 
дій, переклад з французко го ........ 50 

19. N~~шн, Ос. Ян. Партицький, драма в 5 ді-
ях, із" сучасних часів ...... ···········-~·-···· ... 30 

Всі повисші книжки появилися в прод жі щойно цего місяця. Дальший вибір кни
жок в дорозі. Заряд Книгарні Січового Баз ,ру просить всіх хто має замір якісь книж
ки з повисшого спису собі купити, хай зам)вляє сейчас. Цим :~окажеться яку скіль
кість котрих книжок замовляти. За всіми книжками і підручниками пишіть: 

ВАZ~-~гІ f1-оп1 
UNIVER1(1t:Qi)L~~д1 N у . 

u RBAr1Jfl:~~M ~A'r'G~t\., . • • 

.(. 



МІСЯЦНЬ1К~ дня 

СПРАВ• ПРОМИСЛУ· ТОРГОШ11• І· ПРОСВіТІФ 

" ВИЛАЄ:. 
СІЧОВНІ1 ІіАЗАР rz SICHOVlf BAZAR 

34. EAST SEVENTH STRЄ:ET 
NEW YORK,N.Y. 

Vol. 11. № 4. Рін 11. Ч. 4. 
JANUARY 1921. СІЧЕНЬ 1921. 

ЗМІСТ: 

1. Реданційна Сторінна 
а) Що представляє образок? 
б) Кілька слів до ·читачів, 

2. Торговельна Шнола, 
Лєкція четверта, 

3. Що тане торговля і ян переводиться 
її реrістровання. 

4. Заступство асекураційних фірм, 
5. Лро батька відродженої української 

літератури. 

6. Агенти оголошень, 
7. Десять приписів доброї торговлі, 
8. Відвічальність робить нас могучими, 
9. Українські підприємства в Зл. Державах, 

10. Листи до редакції, 
11. Новинки, 
12. Оголошення. 

"СІЧОВИЙ БАЗАР" ЖЕЛАЄ ВСІМ ВЕСЕЛИХ СВЯТ 

І ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОНУ. 

Одно число 10 цнт. Передплата на рік $1.00 
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ШКІЛЬНИЙ ВІДДІЛ. 

Читанки, підручники, словарці, прилади і 
т. д. для народних, середних і вищих укра

їнських шкіл: 

Часть Перш2.: 

J3уквар . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗОф 
Буквар (Сиротинця) .......... ". . . . . 50 
Табличка і 2 рисі1ш . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Рахункова книжочка .......... : . . . . . . І5 
Перник ( скринка на рисіки і олівці) . . 25 

Часть Друга: 
Друга читанка ................... "" 35 
Зошит до писання 5ф - тузін . . . . . . . 50 
Олівець 5ф - тузін . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
!3іблія з образками (мала) . . . . . . . . . 60 
Катехизм (малий) ................. 20 
Співанню{ з нотами (часть І.) . . . . . . . 60 

Часть Тр ета: 

Читанка, часть ІІІ. і IV. . . . . . . . . . . . . . 60 
Граматика української мови (мала) . . 40 
Всесві тна :r'еоrрафія, Ю. Левицького 80 
rеоrрафія України, С. Рудницького . . 80 
:Маrта України .............. : . . . . . . . 50 
Співанник з нотами, часть 11. . . . . . . . . 60 

ч~сть четверта: 

Книжки для V, VI і VII кляси шкіль народ~ 
них та rімназіяльні підручники: 

Велика читанка, А. Крушельницький . 80 
Математика (практичні поради з арит-
.метики і 1·еометрії) І. Андрушенка 50 

Ф1зика (з І 03 малюнками та слівником 
фізичІ~ої термінсльоrії) Ф. Шіпдлєра 60 

Зоольоr1н, І. Раковського . . . . . . ...... 75 
Людина, І. Раковського . . . . . . . . . . . . 25 
Історія рідного краю, І. Крипякевич . . 50 
Огляд Історії України, І. Крипякевич . 60 
Підручник анr.1ійської мови . . . . . . . . І.50 
Підручник німецької мови . . . . . . . . . . 30 
Сдовар чужих слів . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
(Всесвітню історію, Історію української Лі
тератури, АтJІяси, Шкільні мапи, Підручни
ки елєктротехніки, торговлі, музики і т. п. 

" доставляємо па бажаш.я). 

Кнююш до шкільних і приватних 
книгозбірень: 

а) Літературно-історична секція: 
Ів. Франко, Для домашнього Огнища 85 

. Ів .. Франко. Захар Беркут . . . . . . . . . . . 50ф 
А. Кащенко, Запорожська слава . . . . . 50 
А. Кащенко, Борці за правду . . . . . . . . 50 
~-~йковськ~й, ЧЗла~?,~t~~f~~и " ............ " 1.

7 :> 
• 1.. оsтомар~~І[\7~. f. І~ н [JNOlS ·дт 50 

А. ІаиковсьktНі, .Б}дtіД tffiвc~ . . . . . . . І .ОО 
· LJRBANA-CHAMPAIGN · 

Вол. Золотополець Син України . . . 2.00 

б) Юнацька секція: 

А. Чайковський, l{озацька пімста 30 
Ю. Верн, Незвичайні пригоди Матвія 
Сендорфа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.80 

Ю. Верн, Сорок тисяч миль під водою І.ОО 
.Ю Верн,, Подорож до місяця . . . . . . . . 40 
Данило Фо. Робінзою Крузо ........ І.ОО 
Казки Брехштайна, з малюнкамн. Ч. І. 50 
Казки Брехштайна, з малюнками. Ч. П 50 
Казки Братів rрімів, з малюнками .. "........ 50 
Казки Гавфа, з малюнками ···········-···-····"··········· 65 

в) Соціольоrія, або суспільні науки: 

А. Богданов, Короткий виклад полі-
тичної економії . . . . . . . . . . . . . . 2.50 

М. Ленін, Держава а Реводюція · ..... І.ОО 
Ф. Енrел_Jс, Початки Родини ........ І.ОО 
А. Бухарін, Програма Комуністів . . . . 50 
й. Дицксн, фільозофія Соціял Демо-

кратії 2.00 

Зисилаємо книжки за попередним надісла
ннєм гроший або за посліплатою. Для шкіл 

і кружків самообразовання даємо опуст. 
За всіми шкільними потребами вдавайтесь 

до Січового Базару: 

34 Е. 7th Street New York, N.Y. 

~~~І 
и g Музична бібліоте1{а Січового ~ 

~ Базару іш1є до продажі набnль- t.f 
~ ший вибір ухраїнсмпих музичних g 
~ шор!в. И' 
~ Поручаємось ласкавій памяти g дд. діріrентів, співацьких нруж-
~ 1<ів, співанів, завідателів бібліотек ~ 
~ і аматорів. ~ 

і 
. В нас можете дістати все, що~ і· . 

" т1льки входить в обсяг .:v1узичної ~ 
літератури, так безпосередно як 

і посередно. 

Наші сталі покупці дістають 

~ спеціяльну знижну. 
~ За всіми театральними під- і 

і 
ручнинами і партитурами вдавай- f 
теся до нас. 

. Опg1паІ ftOПl ~ 1.-- -- ·--u1її3д:N'д=--снАМРАІGN 
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. ЩО НРЕДСТАВЛЯЄ ЦЕй ОБРАЗОК? 

Вjдчини очі Дорогий Читачу і вди- переді ШJІЯХ перегороджений тернистим 
вися в оцей образок. Не пропусти най- плотом. Чи не траплялось так у твойому 
меншої дрібниці; дивись на вое, що тільки життю що шлях з усіх сторін був 'тобі заго
там зображено і скажи як ти його зрозумів роджений? Кошr не т9аплялось тобі даси, то 
або иньІ.і.Іими словами, що говорить цей з певністю трапиться. Иньшого життя нема. 
образок. І щож ти робив в таких случаях, коли 

Без сумніву, ти завважиш там чоловіка, не находив ніякого виходу? Чи не опускав 
потім тернисту перегороду, а в кінці меч в ти руки і ждав на щось незвичайне? Чи ні
руках чоловіка, що наготовився перетяти коJІи не вертав ти зі шляху. Застановися 
перегороду. добре і скажи правду, 

Це булоби :майже ;~ що ти робив, або що 
всьо, Щ:) ти, беручи ;робивби ти в таких 
згрубша, на цім образку случаях. 
завважиш. Не оглядаючись на 

Але чи це всьо? Ні! те, що ти робив, розвяз-
Це тільки головні чин- ю1 на це одна-одинока. 

ники, або обставини, се- Вичитай її з образка. 
ред яких відбувається Глянь на лице мо-
дуже важна акція. Вар- ·уодця. Воно тобі най-
тість цілого образка ле- більше скаже. Воно ви-
жить властиво не 1' зоб- рJжає веоедий на~стрій, 
раженню тих подр-обиць силу волі, незломну по-
але в іх сполуці, К?мбі- ст,шову. Мо.11одець не 
нації, з чого випливає тратить ньдії, и.~1е !І у-
головна ідея, представ- смішкою видвиг~є меч 
ЛІша на цім образку. .о гори і настав.'шється 

Приглянься перше J;<J поборення перешко-
чолоu'ікови. Нін; мало- :щ, що стоїть на його 
дий, здоровий, навіть (ОрозL Він не вертає зі 
с~азати..' міцн~:й: бо вид- 11 ~ляху, який собі вибрав 
ю на иого ТІЛІ сильно ле прочищує його щоб 

. Ч І rрозвинеfll мускули. и 1· ~ir да.тrьше поступати 
не мігби ти читачу на І зпер;ед. 

хвильку уявити собі, що І Чи прочистить він 
цей чоловік, це ти? Ти, i..;:::::==========:.:;.;;:========;;;jl його, чи про~ у бає вихід 
зарівно колись, коJ'Іи не у свойому стремлінню, 

тепер, буІіІ молодий і повний життя. це питання, це залежить від деяких обста-
Дальше бачиш, що оцей моJІодий му- внн. Коли меч у нього гострий, коли сили 

щина зовсім нагий; нічого 1-1а нім, крім того, подостатком, то не ма сумніву, що це ста
чИм обдарила його природа. А чи ти виби- неться. 
раючись в подорож життя мав що більше? З образка вичитаєш, що молодець, я-

Молодець на образку ш1ходиться в кий там: зображСJ:і~zй, має дост~точні сили 
дорозі; у вічній дорозі життя, подібно як і відповlдпий м~ч, то:У.:у нап·~~пс скажеш, 
кождий з нас. По пранім 1 .ттіоім боці молод- що тtрнисту rн~rч:гQроду він пересіч2. 
ця тверда :•::з.'ш, позаду чор~і?.. хмзра, а на Пr~·т;~1т.ься тr:~ер собі М').:Іодий чо.10-
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ві:е. Перше всего почисли всі ті труднощі, 
яю стоя7ь кругом тебе. Пізнай їх, а опісля 
зміряй свої сили, чи вистарчать 'вони, що
би ті труднощі побороти. 

Кождий з вас має якесь заняття. Ман-

КІЛЬКА ЩИРИХ СЛІ\В. 
. І 

до в-сіх Передплатників, читачів, приклон-

нинів і загалом до всіх Українців, яким д0~

ведеться читати оце число '"Базару" 

ною ніхто не живе. Позатим; ти з певні- Хто з Вас сумнівається, що УкраУнцям 
стю тяжко працюєш. І як тяжкоб ти не в Америці треба бодай одногоі письма, якеб 
працював, якеб твоє заняття не! було, ти · 
маєш якісь надії, ти вічно чогось бажаєш, 

присвячувало свої сторінки викл:Ючнр спра-

вам торговлі, ·промислу і просвіти? Кож 
чогось хочеш, пожадаєш. Ти. мрієш о тім:· · 
встаючи і лягаючи. Це український м:о- дий з нас\ знає, що від цих чинників зави-
ло.1,че, той шлях, яким ти поступаєш, а сить добре буття всякого _народа. Ми Укра
всьо то, що стоїть тобі нn пе.решкоді, це їнці повинні як най.більше дбати про розви
той тернистий пліт, що зображений на об- ток ЦИХ( чинників. Але чи можемо ми за-

- разку. · братись до діла без письма? Місячник ''Ба-

І коли до-си твої мрії не здійснилися, зар" є першим плугатором па цій рідній 
коли твої баЖання і на дальше позістали але занедбаній ниві. -
т:ільки бажанннями, то знnй, укр.цїнський Хто з Вас не знає, що ми забрались до 
молодче, що це твоя власна вина. Ти незу- видавання "Базару" без ·оісібних на це фон
м:ів побороти всіх тих _ пер·ешкод, які тебе дів? Ми не числили і не числимо на ніякі 
окружають, а коли і поборював ти їх і щ~ жертви ані підмоrи,, тільки на попертя за
найшов успіху , то будь пеnний, що ти не- галу. Ми забрались до діла з чисто ідеаль 
доцінив _твої сили. них з.глядів, бо бачили велику прогалину 

Але не падай на дусі! Не допусти, щоб ---- на тім, поли у нашому життіо на еміrрації. 
труднощі життя взяли верх цад тобою. Ми вислали оказове чи.ело "Базару" до-

не падай на дусі! Перед тобою сонце, каждого Українця, якого тільки адреса по
перед тобою розкіш, ти ще молодий, ти пала в наші руки. Ми Вірили і віримо, що 
всьо можеш.осягнути, але-не пад..ай на дусі! найд1еться в Америці 5,000 Українців, які пo

]Jte меч твій? Де СИJ!.И твої? Коли нема, діJ1ять нашу думку і стануть сталими перед
то н~ трать надії. Вони є в тобі, але приспа- платниками так потрібног·о часопису. 
ні, глубоко загребані. · При цій нагоді подаємо до відома всім, 

Заберись До діла ~іині. Сконтролюй 
себе, пров ір ~свої сили і то так душевні як: 

-тілесні. Покрий всякі браки а: по біда ·по 
_ твоїй стороні. 

~НИЖі{-И неu ПОКІ1.Ддй ~і Н~ uхви.Лю. Це 
такии час приишов, украшсьюm молодче. 

Ти до ·всего здібний; в тобі І<риютьсЯ 
великі скарби. Розбуди їх у собі. 

Згадай на •слова Івана Франка: 

Кннги, морська глубина, 
Хто в ню впірнув. аж до дна, 

/ Той, хоть труда мав -ДОСИТЬ, 
· Дивні перли виносить. · 

. -~ 

Сильний, хто може двпгати свій тягар, 
але сильнійщий той, хто його з себе скине! 

Л. Лопатинський. 

Digit~)y 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
URBANA-CHAMPAIGN 

що слідуючого числа •не вишлемо: нікому, 
х~о доси не прислав передплати. Ми широ
-ко оголосили наше видаництво, Ми розі-
слали . велику 1ск.ількість· оказових чи~ел 

"даром", ми ждали три місяці, тому ува
жаємо за відповідне ще раз попросити на
ших_ прихильників о надісланє своєї ц~еред-

пJlати. 

Вид(івництво "Базару". · 
--о--

Поезия, друже, всюди є, 

І в людях і в природі, 
І поки чоловік жиє, 

Єї умерти годі . 
. Вона у бурі, в реві фаль, 
в збіжах-ланах на полю, 

Вона і там, де гостра- сталь. 

Блищить, в бор-б і за волю. -
01-іgіпаІ f1·oпJ Б9гдан .Лепкій. 

U N І V Е R 5 ІТУ О F І L L І N О І s,д Т . 
U RBANA-CHAM РАІ G N 
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ЛЄИЦІЯ ЧЕТВ_fРТА. 

Яи продавати товар? 

Не зг.адуй про ціну. 

Всюшй товар,. ·який т1льки маєш, 
:можеш лешо, комунебудь' продати і се 
залежить одиноко від твого знанШІ, чи 
потрапиш се зробити. ц ~ ~~ловнійшою 
засадою в торговлі є не згадувати пРо 
ціну товару і його продажу~ до~и перше 
ще не заінтересуєш . покупця: товаром:, 
який хочеІІІ продати. 

Майже кожда продажа буде для тебе 
успішною, коли будеш поступати п!сля 
слідуючої системи. · 

Представ добрі прикмети товару. 

Найса:мперед зверни увагу покуrіця 
на загальнL добрі прш{мети твого тов~
ру. Rоли се книж1tа, то опиши її цікавий 
зміст, покажи Іtільки в ній сторін, з яко
го Папежу зготовлена, який друк, окла
динкІ1 і т. д. Rоли се годинник, то назви 
металь, з якого він зроблений, опиши 
Иого маши1Нерію, ·витревалість точність 
ВІ):азування часу і т. д. При тім мусиш 
.~дразно назначити. ЩJ тпі.й тvвар є J1іп-
піий від всіх инших в тім роді. 

в . І 
ичисли, як1 користи~ можна мати 

з твого товару. 

Коли опишеш всяЕі добрі прикмети . . . 
твого товару, тодІ вичисли ВСІ ТІ користи 

які може мати покупець, купивши твій 
товар. Rоли продаєш книжку, то представ 
людям, як: то .прочитана юшжка проя-

. снює ум ·чоловіка, як читаішє робить час 
приємним, хоронить чоловіка від піянь
ства І вщ злих научок, та як то загальне 

образованнє за~е!ВЮІЄ 1)Чоловікови ліпше 
.". UNIVERS_IТY OF ILLINOIS АТ 

U RBANA-CHAM РАІG N 

становдско і добре . поводженнє. Коли 
продаєш годиник, то згадай, як чоловік 
без годинника тратить даром богато. ча
су; незнає коли має йти до роботи, як 
довго може відпочивати,- кільки часу. мо
же посвятщ':и на забаву і в загалі, що чо
ловік без годинника є гейби без голови.-

Сnонуиай чоловіна до пожадання 
ТВОГО товару. 

Rоли опишеш добрі прикмети тво-. . . 
го товару І вичислиш користи, яю :може 

мати покупець, набувпш твій товар, то
ді розбуди в нім пожаданнє закуші:а -тво- · 
го товару. Переконай його, що він не мо
же без него обійтися і коJШ дбає про своє 
добро, повинен його купити. Представ 
йому, що 1щждий ·чоловік, який себе ша
нує і, є поважаний в товаристві, вже :має · 
такий товар. Назви імена деяких бm-" 
зьких сусідів або знані . особи, .які вже 
н:упили твій товар. По більшій части· лю- · . . . 
ди купують рІЖНІ рІчи недл.ятого, що во-

ни їм в тій µилі конечно потрібні, а для
того(тілью(, що инші люди той товар ку
пили. Тому не жалуй часу на названнв 
імен кільк.анайцяти осіб, які занmіають 
якісь становиска, як предсідателів і с.е
кретарі:В:І товариств, фабричних фор:ма.
юв І т. д .. 

Подай ціну і бери належитість. 

Як бачиш що покупець достаточно 
заінтересований твоїм товаром, тоді на
чинай говорити про ціну і про продажу.
Вислід всеї твоєї nриготовлmочої праці 
залежить від того твого останноrо кроку 
т. є· ·від :вМіJЮІт"йгоодержання гроший за. 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ . 
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д~~~ люблять мати свого агента і коли куп-. 
лять у тебе оден раз .хотьби най:меншу 
дрібшщю, то. в будучности будуть стара-

товар. 'renep говори в рішучий і певниі1 
- епосіб, так гейби то товар був замовлений 
твоїм по·кvпцем:· Ко.Ли кінчиш промову 
заохоти і доручаєш товар до рук поку-

. п .н; r;jвори: '~І{оштує то тільки і тільки, 
прошу о належитість.''· Не питай ніколи. 
"Чи ви то :куllите ?" бо покущщь завсігди 
відповість "Jli." 3авсігди говор.и1: нто є 
товар, Який ви вже віддавна хотіли ку~~и~ 
ти.''Будь ще більше рішучим, коли поба
чиш, що покупець незо13сім порішився, 
чи товар купити, чи ні. Вскорі повтори 
що раз добрі· прикмети товару і користи, 
rtF~i поїїупець буде мати, коли набуде той 
товар, ще раз збуди пожаданнє посідання 
того товару і ще раз говори про ціну і 
продажу товару. 

тлся. З.авсігди у те?е :купувати. Подібно ·.·_·.·._ .•• ·_.

1
._.·.·._·.·.·. 

ян: ти сам· привик:lєш до одного склепаря .-- --
і за:всігди х·одшп ДJ него купувати., так- . 
само всі ЛЮДИ Л:Н)_ 6.J~П'rЬ пр:ИВИІШТП до сво.-

і 
го агента. 

Рою,сдися по товарИІшськи. 

Коли всі твої заходи не поможуть, 

Будь веселий~ 

Д31шсвний настрій агента є дуже 
ш1жнr1и чинником в торговлj. Будь завсіг
ди веселий ·і розвеселяй всіх :мешканців, 
де тільr~:и nрF-Йдеш. Незвертай уваги на 
со, що застанеш господар1:в засумованих 

або огірченl'пс Нераз люди купують для
того тільки" що агент потрафпв їх випро
вадити з сумного .успосіблення. 

Поиуrщ; r.шють ріжні усnосіблення. 

то не зраджуй перед покупцем твого нев- Люди маr6ть найріщнійші успосібле-
доволсння і огірчення. Противно старай- шш і майже ктщп;ий з твоїх покупJ.ів від-
с.я бути ще більше ввічлиВим і веееJШм. 1v1ічиється від всіх инших певними особ
Цсговори з господарем або з господинею ЛинБми ціхами характеру. Се вж"tЗ нале-
о домових справах, о дітях, о роботі, і по- _жить до штуки торговця, що потрафить 
пр:нЦайся: з ·господарями як найліпший до каждого пон:упця промовити иншими , 
Іх приятель. Не з·абувай ніколи о тім, що словами. Однак беручи~ загал~но, всіх по
може дійсно в тій хвилі вони не мають :кулців

1 

:можна поділити на два роди: охо
грошей на купленнє твого товару, але чих до куповання і неохочих. 

ти ще коЛись будеш в їх домі і тоді вони Коли завважШІІ;ЩО покупець має ве
з певностію будуть добрими твоїми поку- л.rшу охоту до. куповання товару, то не 
пцями. Можеш навіть сказttти, що вско- трать з ним богато часу на побічні р;Jзмо
рі знова до нИх загщнеш а також добре .ни. Представ належно товар, сщ1жи його 

. запитати, колиби вони собі бажали, що- вартість і ціну і діло скінчене. В таких 
· бись до :н1и!Х прийшов. ~апиши собі дату однак случаях, де спостережеш опір по
в 1шижочці і в означенім часі безуслівно Іtушщ 1 неохоту д9 куповання, то з почат-

. прийди. Вони на тую дату будуть памята- · н:у негоnори зівсім о твоїм .товарі. Нагни 
тн лучше ЯІt ти і в озна.чений день будуть зівсім відмінну розмову: о ·політиці, о. ро- . 
на тебе ждати. ,,, ботах, о яких небудь інтересних новІПІ-

Старайся щонебудь продати. 

Одною з вел:Иких, добрих прикмет 
агента є, коли він потрафить в кождім до
мі продати хотьби яайменшу дрібницю 

_. · 3а ·кілька або. кільк~~+JJ центів. Лю-
U N IVE RS IТY OF IШNOIS АТ 

URBANA-CHAMPAIGN 

. ках, о дітях, о домашнім ~итrю і тільки 
від часу до часу згадуй о твоїм ~оварі. 
І{ол;:і1 таким розговором розрухаєш ге>с
шщаря, тоді вибирай товар і начинай .о 
нім говорити. Не накидайся дуже з прода
жію, а по· вказзµ1щ!імlіа-сМі добрі прикмети 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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товару , старайся, Щоби сам господар 
признав тобі слушність. Пи1rай його між 
пншим: Ч'Е1 -пе Іtраспа се річ? чи не по
житочний се товар? чи не повинен він на
ХJдитись в кождім уl'~раїнськім домі? Ко
ли господар відповість на всі. та1tі і поді
бні питання лотакуючо, тоді скажи йому, 
що се є в мене товар, який йому 1tонечно 
потрібний і який він повинен купити. 

Праrtтика кількох днів покаже тобі 
йа.йліпше, як захову:ватися в· кождім по-
дібнім случаю. · 

На· вибраній території працюй 

систематично . 

І\оли набереш торговельної вправи 
і аr'енційної практиющ.працюючи по ·кіль-
1~а год:Ин в вільних хвилях, а опісля за
t·Gрешся наключно до аr'енційної . праці, 
то вибери,собі тер11:торію дл.Я: своєї торгов
лі. fJ.1aкa територія може заключИ'ІlИІ тися
~іу українських родин і працюй на ній си.;. 
сте:матично і реr'улярно. Ніколи не ста
райся занимати більшої тер.иторії. Ліпше 
мати·малу територію і добре її пильнуJЗа
тп, яrt обняти великий цростир і занедбу
вати своїх покупців. Як знаємо , одною 
з найважнійших річий в праці торговця, 

- є знакомість з людьми, а її можна вироби1-
ти тільrоИі тоді, коли торговець буде відві~ 
джувати сво]х покупців кілька разів .рі-
чно. 

По1наком~1ся . з людьми. 

відини. Річ певна, що так при перш~м як -· 
і при другім· обходженню території, заро
биш тільки, що чоловікови потреба на 
удержаннє, але правдивий. і.нтерес з доб
рим доходом нагнеться доперва при _тре

тих відвідшшх і при. всіх слідуючих. -

Тісамі доми обхqди ~ільна раз.ів річно. 

В протягу одного дня аr'ент може 
обій1ш від десять до · двайцять домів. 
Очевидно, що не в кождім домі вдасться 
йому що небудь продати. Часом аr'ент 
продасть тільки в ,кількох домах, однак 
заробон: той оІLЛатить йому цілоденну Пра
цю. Свою територію повинен аr'ент обійти 
що найменше шість разів річно. Припу
стім, що на трийцять домів дадуть аr'енто-. 
ш1 вторгувати лише в пяти домах. Але 
при слідуюч(ИіХ відвідинах продасть a
r'oнr в пяти· 1шших дфr~ах, а при третих 
відвідинах знова -в пяти: ~инших домах 

і так дальше. Реrулярне обходженнє 
домів є конечне і з того згляду щоби по
тlупці близше знакомились з аr'ентами і 
П\ r би знали, ЩО аr'ент .заходить ДО НИХ 

JУ\;\-лярно, а коли будуть чогось потребу
~<~,, п:, то будуть завсігди у нього замовля-
,._...,-~ 'Т 

І.. .. н 

Придержу~ поряд~н прм 

обходже_нню території. 

При обходженню території належить '> 
· Е}Идержу~атися точног9 поряд~у, то зна- -. 
',пть. не п€рекидатися з вулиці на вулtицю 
і неолускати українські до:ми. Начни ро~ 

Колтr обходиш територію ,перnшй Gоту яа Якійнебудь вулиці, де мещкаrо-ть 
раз, то постав собі за ціль дати пізнати- українці і обійди за порядком всі до:ми, 
ся людям. Не числи тоді богато на інте- найперше на одній стороні вулиці, опі
рес, але ро3говорами і оповіданнями ста- еля: по другій і неопус11и -ані одного україн 

"' - райся зблг3:итися до твоїх будучих поку- - сниго · помешкання. По. скінченю ро
пців. Другі відвідини посвяти на те, що- ботп на одній вуліИ'ІJ,і, обійди за порядком· 

-би ти сам тих людий д~'бре пізнав: іменно всі доми на другій вулиці і т. д. 

·їх смак, ви~агаНІВf~іlt,;~И~'fРасти і~- д. До " Rоли WісМЦ1 ff!;~lбpe u не обіз~аний ~і 
перва пpИlJ'rlf~~~цt_I!_~OWt штерес CBOH~J~~~~wt дfОІL~~ ~тКОЖДІМ ДОМІ, 
і сей раз ·оnлg-~:.цоб~~~~редні від- де :мerim$Ющ1'J~rf№:QІІJЦi і в той спосіб 
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самі покупці шtажуть тобі дорогу до ин
ших українських по1tупців. Від одного 
у1tраїнського помешгання можеш в той 

спосіб відвідати всіх українців в цілім 
:місті або в цілій околиці. 

Заохочуй старши\х покупців 

до зєднування нових. 

В агентурі велику поміч віддають 
поручеmш старпmх поFуnців. Коли прс,
даш твій товар одному, проси його о зє
днанпє для тебе нового покупця, обіцяю
чи йому за се щос:ІJ подарувати. Люди 
люблять діставати презенти і радо по
магають в здобуваmпо нового покvпця, 
аби ),'Їльки той презент дістати. А.Гент 
знова зі своєї сторони може віддатщ бе:-з 
власної страти, часть свого заробтсу, абп 
тільки придбати нового пок,упця. через 

1штрого може діс1ати:ся до пнших і па 1tо
трім в пишім часі буде м~г ще більше 
заробиrги. 

Іспитові питання до четвертої лєкції. 

1. Що маєш говорити о тоnарі, за1ш 
згадаєш про його ціну і продажу? 

2. ОІПІшп 1шротюnш слова:мп ЯІ~ бу
деш продаваrгтr юшжку, годтпппш, бритву 
або ятшй mшшй товар? 

3. Як треба поступити, 1шлп по1\.у
пець· є неохочий. до купна або взагалі від
мовляється товар 1tупувати? -

4. Як допильнуєш покупців n твоїй 
території? 

5. Як заінтересувати етарп:х покуп
. ців до зєднуваншr 1ювттх? 

(Rонrлт") четвертої лєrщії). 
(Rонець буде) 

Попередні лєнції можна набути в реданції "Базару!' за 30 цент. Дальші лєнції сл_ідують. 

~ ~-Ф**~~~ ~ . . . 
ХРис·тос ся РАЖДАЄ! 

· Веселих 

' c~ir 
Свят! 

. 

Картни на С В Я ТА зі старого нраю. 

ЦЕГО РОКУ УЖИВАЙТЕ КАРТКИ НА СВЯТА ЛИШЕ УКРАЇНСЬКІ. 

Картни зі старого нраю в сімох нраснах 12 за 50 цит . 

. Картни шовном вишивані, з написом, одна 15 цит. 
Картни в формі ннижни, з гарним повіншованнєм на Свята. одна 25 цит. 5 за $1.00 

АДРЕСУйТЕ: 

SICHOWY· BAZAR 
34 EAST ЗЕ\fШ"~іТН :!Т ., NE\V YORK, N, У • 

+ ~*~~<;.ф~~-»ФФФ~ФW~РU~ФФФФФФФФФФ~·~~'1Ф<$-~~~~~Ф~~ФФФ~ФФфф~ФФФФФ 
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ЩО ТАКЕ КОРПОРАЦІЯ І ЯК ПЕРЕВО

ДИТЬСЯ її РЕrІСТРОВАННЯ. 

Слово "інкорпорація" в правному зна
ч~нню означає тіло, яке складається із зор
rанізованої rрупи осіб або предметів. Є це 
rрупа осіб або пр·едметів, трактованих за
коном яко одиниця, що користуються пра

вами, і ріжниться від осіб або предметів, що 
її творять. 

Корпорацією може бути лише тіло, не
рухоме, однак це нерухоме тіло мус-ять тво
рити або поодинокі звичайні люди, або rру
пи, котрих членами є поодинокі звичайні 
люди. 

капіт.алу, а з днем розпочаття інтересу му
сить мати бодай 1,000 долярів у підручній 
касі. Вартітсь шерів ріжна. 

Делевар - ставить такі самі вимоги, як 
стейту Ню Джерзи. 

Масачузетс - три особи або більше; 
основного капіталу найменьше 1,000 доля
рів, вартість шера не меньше як 5 долярів; 
передІ розпочаттєм інтерес~ мусить бути 
найменьше 1,000 долярів у підручній касі. 

Пеf!сильвенія - три або більше. членів, 
з котрих один мусить мешкати в стейті; о

сновного капіталу найменьше 2,000 доля
рів; вартість шера не більше як 1 ОО долярів. 
З днем розпочаття інтересу в підручній ка
сі мусить бути 10% суми основного капіта
лу. 

Корпорацію можуть творити кілька о- Орrанізуваннє корпорації переводить-
сіб, залежно від вимог ріжних стейтів, од- ся в цей спосіб: Уділовці вибирають дирек
нак найменьше число творців мусить бути торів; директори назначають ензекутиву й 
три, щоб було з кого вибрати президент<l, 11 фінансові комісії, а ці знова виділяють з се
секретаря і насієра корпорації. ЗакQП трак- бе~ президента, віце-президента, ;секрета
тує ті особи яко одиницю, а ніколи кождо- ря й насієра. 
го зокрема. 

Щоби кожда одиниця, - член корпо
рації ...._ мала забезпечену свою частину ко
ристей з членства в корпораці~ треба по
старатись о переведеннє акту інкорпорован
ня з властями відповідного стейту: Користь 
з інкорпоровання є та, що край ( стейт) 
контролює своїми законами дану корпора
цію, реrулює її діяльність і в той спосіб хо
ронить каждого члена поодиhоко від утра"' 
ти. 

Кождий повинен прочитати історію у-
11раінсьної революції яну написав Q_. Винни
ченко. 

1 'ВІЛРОЛЖЕННЯ НАЦИЇ" 
в трох TO!\-JaX 

Ціна $5.00, в оправі $7.00, 
5 сетів $20.00, в оправі $28.00 

ЗамоРлення поодинокі і гуртові шліть 
Як сказано вже висше, кожди.й стейт має на адресу: 

свої вимоги при р·еrістрованшо корпорації. - s І с но w у в А z А R 
Пр~міром: 34 East Seventh Street, New York, .N. У. 

Ню йорк - вимагає, щоб було най
меньше три повнолітні особи, З них двох 
горожан, бодай один з членів корпорації 
мусить мешкати в цьому стейті. Корпора
ція мусить мати найменьше 500 долярів о
сновного капіталу, а вартість шерів може 
виносити від 5 до 1 ОО долярів. В касі кор
порації мусить бути найменьше 500 доля
рів готівки з днем розпочаття інтересу. 

Ню Джерзи - вимагає, щоб було най
меньше три повrюлітні особи; не конче му
сять бути горожанами, і не конче мусять 
мешкати в цьому cтeifi~:r~. Корпорація_ муситJ» 
мати нзйменьше 2 00Qt 1 ~Jйфів осно~шьr~ 

· UNl'JE~~IТY OF ILLINШS АТ · 
· U RBANA-CHAM PAIGN 

МАЄМО ДО ПРОДАЖІ ПОВНЕ ВИДАННЯ 

ТВОРИ 

ТАР АСА 'ШЕВЧЕНКА. 
в трох великих томах, в твердій оправі. 

ЦІНА $.1 О.ОО. 

Хто хоче мати , аку цінну книжку, як 
твори Батька Тараса, пишіть сейчас. 

S ICHOWY BAZAR 
34 East SeventЬJSi1~·Иt~1oпl New York, N. У~ 

Ш~IVERSIТY OF ILШIOIS АТ 
U RBANA-CHAM PAIGN 



-.-·~""~ . 

10 "Б А З АР" ч. 4. 1 /•·._ 

ЗАСТУПСТВО АСЕКУРАЦІЙНИХ ФІРМ. 

Гарні приходи маіоть .Люди, що мають А~секураційний аf'·ент повинен старати-
за- ступства асекураційних фір~. їх ділом є .ся переконати Jіюдий, що їх обьвязком. є 
а·секурувати дорослих людий і дітий на слу- _ з<1.асекуруватись, бо за иалу оплаrу забе
чай хороби, ка,JJіства_ або с~~рти. Добрий зпечують свою родину і не потребують дро
аІент звичайно стараєть~я мати також за- ж~tти, що станеться з їх р.іднею, на случай їх 

стуітство асекурації _від вогню, вломів і ви- смерти. Бувають, напрИмір _такі способи 

· падків. Я,к зайде до хати і вміє гарно .обхо- асекурації, що чоловік платить малу премію 
дитися то конечно дістане асекурацію на через якийсь певн~-;й час, і як до того часу 

щось. вмре, родина дістає заас.екуровану суму, а 

. В Америці кождий,. розумний ч.оловік ' як обезпечую.чийся дожнве означеного ча
асекурується. Дуже трудно найти Америка- су, побирає сам суму, на яку був асекурова

нця котри;йби не був обезпечений на слу- ний. В такому слу1~шо, чо.ловік робить сам 
чай смерти, каліства, _або другого нещасли- собі гарний презент. 
~ого випадку. Натомість Українці під згля- · Платня асекураційних аrентів є звича
дом обезпечення байдужі. Бувають· навіть йно t{омісове, котр~ в ріжних фірмах буває 
такі наївні, ЩО думають, ЩО заасекурований рЇЖ:і:Іе. Є Т::lКЇ фірми, КОТрЇ крамі КОМЇСО
ЧОЛОВЇК скорше вмре. Декотрі знов говс- вого, Рипл;:;.чують малу тижневу платню. 
рать, що після смерти їм нічого не потрі- ~ Запримітити нал1ежить, що багато У
бно. Забувають однак, що оставлють 'роди- країнців~ Ш! 2секураційних аrенц_іях доро-. 
ну, про котрої будуччину" вони обовязані билися гарного маєтку~ Ану, Шановний чи-
дбати. тачу, попробуйте щастя і_Ви.-

ТЕЛЕГРАФІЧНЕ . ПОВ ІЛ МЛЕННЕ. 
Е §і?&!!ііШ& JШ&i:.C·-tr~M@i#И~Jt:"~Il+I"ruY,:;:.,,~~M 4 &В 

Українське Еміrраційне Бюро в Н1оарк, Н. Дж, 

Повідомляє Українське, Громадянство в Америці~ що ми вже постаралися о 
влас1::1е заступництво У Львові і Варшаві; щоби в сей -спосіб дати відповідну по
міч еміrрантам, котрі їдуть до· Америки за посередництвом нашого Бюра. 

. Наш. заступник у Львові і Варшаві дасть поміч нашим пасажирам при по-
. тверджуванню паспорту в Америкщкькаго Конзуля, відпровадить н·ашцх пасаЖJ:!.
. рів До желізниці, викупить їм тікет до порту і уділить їм ·всякої поради і помочі 
потрібноІвn()Дорож1, та заступить їх від всіляких надужить. Українське Еміrра

~ _ційне Бюро в Нюарку: ВиробЛяє паспорти до краю і спроваджує родини. з краю 
до Америки.~ · · 

Виробляє повновласти, контракти і уділяє бе9шіатної поради в судових, 
нотаріяльних і адвокатських справах Лмериканср1~их і ·старокраєвих. 

В кождій п_отребі. звертайтесь на адресу: 
~ : 
~ • IJKRAINIAN IMMIGRATI()N BTJREAU ~ 

CJ11c1111011'/1/ii~!ARК, N. J. і 
--ФФ~~~~~~~~~~~НФ**Ффф~ФШ~~іф~~··~~~%ффф~ 
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Про Батька Вілролженої Української Літернтури_ 
Те, що ми нині маємо свою власну літера 

туру, що говоримо власною, для всіх, від 
селянина до і:нтеліrента, рівно зрозумілою 
моnою, що маємо сеій театр і свою драма
тичну .7J.ітературу - в значній мірі завдя
чуємо Іванови Котляревському. 

І не тільки те. Н;1ше народне відродже
ння, але і та охота двигнути Україну з глу
бокого упадку, в який вона попала була 
протягом XVIII століття, це змагання укра-
їнський народ зробити 
знову народом просsі
ч е ни м, освідомленим, 
творчим, щоб він мав усі 
права, якими хіснуються 
другі евро!lейські наро
ди, все це тісно звязане 
з іменем Котляревська-
го. 

тяжкому шляху будовання власної держа
ви, т~к ясна річ, мусіло покотитися в про
пасть. 

Почались інтриrи, особистої амбіції, 
всілякі орієнтації - почався процес не тво

рення, а розкладу. 

Були люди, як ось: Виговський, Доро
шенко, Мазепа, Кальнишевський, які хоті
JІИ цей розкл:щ і роз.тr~д спинити, але жад

ному з них не повелося плечий своїх під-
ставити під колеса на

r~1сго народнього воза 

і віз цей над пропастю 

спинити. Він покотився 
стріl\tго ,1 ов. 

Лндр~/сівський мир 
1667, який розшматував 
УІ-~r а·Ї !'У на дві полови
ні. н;~ пршю й лівобічну, 

Не будь його і ми не рік 1685, в котрім укра-
були-б тим, чим нині є. їнську митрополію під-

Хмельницький, Ко- ч !І н е н о :московському 
тляревський, Шевченко п:лріярхові, установлен-
- це в історії нашого r1я г..1ааоросійської колє-
народу такі великі іме- rїї ( 1722)·, котра давала 
на, що про них нік9ли прнкази нашому геть-
не мож за багато писа- м::rюві, знесення геть-
ти й говорити. манщини 1764 р. збу-

Хмельницький дви- рення Січи 1775 і запро:-
гнув цілий народ до фі- т1дження п ід да нства 
зичного протесту до 1782 р. це поодинокі 
бунту з оружєм у руках мом-енти нашої- народної 
проти чужих перемаж- траrедії. 

ців, відновив традицію Нr:йrірше було ви-
колишної нашої дер- Іван Котляревський снс.жt>ння ·Народньої е-
жавної окремішr19сп1 і ·світлости, збудував нерrії і ~~:прата почуття єдности між на
велику армію, побідив ворогів, впровадив шим панством і сеJІянством. 
Україну в сферу світової політики й ди- Мужича правда єсть колюча, 
пльоматії і почав будувати цю велитенську А панська на всі боки гнуча. 
машину, що зветься урядом і адміністра- справді ко.чюча була правда україн-
цією. ського селянина 

Передвчасна смерть спинИла хід цеї ма- За Хмельниччини він кинувся у бій з у-
шини, яку~він пустив був своєю могучою сією енергією, щоб добути землю і во.11ю. 
рукою. Трупом своїм уклав цілу східню Европу, 

Те, що по нім прийшло народ наз\1ав асе.пі його. пішли з димом, по.11я пусткою 
"руїною" Бракло великого ініціятора, діло, стояли. Але тоді перед ним стояла надія, що · 
як·е віа затіяв було не по силам його наслі- він, коли не для себе, то для своїх дітий та
дників, вони не моrли йому дати ради. кі жертви. дае:) а :в часнх руїни тая надія 
А раз воно nіtреста;ю ,'J.r.иrnтнtr. g іі~рtд no чим-р;Е б~д!:.Ше ::Jю1к;~м1. ?:Сіму чимраз тяж-
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~е було. зрозуміти, чого від його його про
вщн:ики жадають, чому одні за Польщою 
другі за Росією а-треті з~. Турком руку тя~ 
гнуть, чому його в ясир та неволю· продсі-
1рть? Він ніяк не міг 'зро~уміти,. як це наші 
гетьмани його в чужі землі за чужу справу 
боротися шлють? _ · 

. А пани ~аші на всі боки гнут~. Були 
таю, що разом з Маз,епою казали: треба 
нині потерпіти горе, щоб завтра краще бу
ло, але чимраз більше множилося таких, 

що не дивилися на народ і на українську 
нар?дню, справу, а дбали тільки про те, що
би ім було добре. "Щоб моє не пропало" -
а "н:аше" мене. ні болить не свербить. 

Перше нони ходили в козацьких жу-

.. панах, а тепер одні вбірали польські кон
туші, а другі московські мундірі і добре їм 
було. Царський уряд зрозумів це сумне я
вище і повернув його на свою користь. 

:Jого не міг зробити мечем цього доказав 
хитрощами. На українське панство, на тих 
_колишніх полковників, осаулів, хорунжих, 

на. коли~н~ нашу козацьку славу й гордо
щ1 наро,,...,ю п JСrшалися царсь . .і благодати. 
Врешті 1х нобілітовано на дворян а україн~ 
ських хліборобів повернено в кріпаків-не
вільників. 

Таким чином розбито на~µу народню 
силу на дві половині, які замісць; щоб ра
зом добиватися кращої долі почали з со
бою т-ую тиху боротьбу- ненависти, бороть: . 
бу кривди й помсти, яка тривала до недав

на на Україні і була' причиною нашого го

ря. ~Верхи в.і~ірвалнся від доліf, армія оста
ла оез вождш. 

Котляревський був одним з перших, 
що зрозумів отсей великий гріх, він .пе-р~ 
ший почав працю над з'єдИненням украІн-. 
ського народу. Розліталася наша будівля 
- треба було вапна, котрим можнаб було 
повцати каміння. Тим вапном, тим цемен- . 

, том зробив він народню мову. 
Написав перший український твір, біль

ших розмірів і великої вцп1 такою мовою, 
якою говорив люд, але написав його так, 
щоб_ наші з інтересом читали. л- пааам тре-

·.·ба бул-о дати. страву .1Jегку із смаковитою 
приправою. Сумної, поващної книжки, пи
саної хлопською мовою вони не схотіли-б 
'і:Інтати .. Іван Korл.яpefй~~4ffi Ьrtерелицював 
nоему римсьtМ~~V~fіfаУ В€рttпtюІ~еїду" 
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на українську мову. Сгаринних богів по
вб.ірав в одіж тодішних достойників та чи
но-в,н:иків, троянських утікачів· переробив 
на козаків, що після збурення Січи пішли в 
світ шукати собі нового приюту. Вийшов 
цікавий і ніби сміховитий малюнок, бо l}.e 

Троя, а де Січ, де грецький Зевес, а де мо~с
ковський Цар, або який там rубернатор. 
Чу далія! Пани вихоплювали собі з рук пе
р!~тщьовану "Енеїду", за черева брал:Ись, 
реготалися. ЇМ здавалося, ІДО ВОНИ сміють
ся з хлопської мови і з хлопських звичаїв 
і з широкої української ~дачі, з тих шара
варів, як Чорне Море, з вусів як мітли з 
.,J;'речаників і з варенухи, а то вонй сміялися 
з С3!'/!ИХ себе, із своїх Гріхів, із свого п_ога
ного життя. Бо Котляревський поставив їм 
перед очі "Енеїду", мов дзеркало, в якому 

вони побачили своє криве .обличча. 

Не важне, що їв та пив Еней і його 
бурлацька дружина, яка з ним тинялася по 

світу, яща річ бурлакуєш так з усякої печі 
хліб їш, ·а важне як поводилися боги в сто
сунках до отсих ·бурлак. Цеж боги, а які 
-вони сварливі, вер1едливі і заздрі і продаж- \ 
ні, які вони піяки і жеруни, як у них мало 
почуття якоїсь виш.ої містї, якогось справ
ді божеського до~тоїнства. Мали себе мос
ковські і наші достойники та чиновники на 
Україні за якусь иньшу, білу кість, за хліб, 
спечений з· пшеничної муки, а Котлярев
ський показав їм "Ен1еїду" - ось дивіть 
які ви цяці!" 

А коЛи ви вже сами з :себе так насмія
лися, :го можна вам поважне слово сказати. 

І це поважне слоно сказав Котляревський. 
в "Енеїді". Він при'гадав як то колись було 
за Гетьманщини старої, він заступився за 
.простий народ, як за~ступавсь його вчитель 
Сковорода, він і не одно гірке слово сказав ' 
нашому панству в очі: 

Пан:ів за те там мордували 

І жарилИ зо всіх боків, 
Що людям льготи не давали 

І ставили їх за скотів. 

Не забуваймо, ~о се сказанt' було··то
ді, як заведеРо кріпацтво, як селянщr 1:1е 
вважався/чоловіком, Як у літературі. в світі 
про його не було й с,лиху - диху, а зрозу

міємо ·великий .·ум Котляревсь:к:ого, його 
справді дeмoкpanrtffitealrftщyття, його укр:і:.:-
їtttЬ,tшй rt~~~м.Y OF ILLINOIS АТ . . 
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Це не тільки автор в.еликої поеми, ал1е 
й велИкий чоловік-громадянин. Та ще чо-

. ло вік щасливої руки. Що хотів, те й · зро
бив. Хл·опську r-'!ову зробив мовою літера
турною, орrаном цілого народу, призвича

'їв пана читати мужицький твір, з легка вда
рив у струни національного почуття і, що 
теж не малої ваги, ~ сказав людям правду 

в очі і так їм сказав, що вони не тільки пе 
сердилися на його, але ще й дякували йому, 
сміялі1ся •сміхом покаянія. 

Так, Енеїда сталася для них :fІЄ . тим 
пустим реготом ПOEhoro жолудка, а дійсно. 
сміхом покаянія. 

;Наші предки сміялися, читаючи її і -
каялися. 

Коли рівнати часи Котляренського з 
тим, що діялося в нас перед 1914 р. то на 
кож.Цому кроці видно сліди отсього юіяття. 
Мали ми одну мову, qдну історію, одну лі
тературу і були ·ми оживлені одною думкою 
- піднести з гробу нашу матір Україну. 
Це вое завдячуємо в значній мірі Кот:Ля
ревського "Енеїді". 

Він обдарував нас ще і другим великої 
ваги твором "Наталкою Полтавкою". 

Недавно, бо тамтого року минуло сто 

літ, як її перший раз поставлено на сцені. 
До нині вона- 3 тої сцени не сходить і кож
ний з нас радо йде, як грають цю першу 

українську "оперу" Чому? Бо в ній криють
ся основні прикмети української драматич
ної штуки. Реальні постаті, живий діяльоr, 
поетичн11й настрій, нахил до життєвого 

ідеалізму. І нині Ще чи мало в н:~с Наталок 
і· таких мам, як Герпідиха і '~:ших В1)ЗНі1Х, 

- . ....:. ·:полий .. 1r)·5p~) 1 волі, що Чі'::рС:! СІЮ~ уря
. -д9ві та другі занят~::я не щши й не мають 
· заєдно часу нічого доброго зробити. Сло
во"м у "Наталці Полтавці" повелось Котля
ревському підхопит 1 12кі щ:ткмети нашої 

· · українсько.ї вдачі, які не зміняються і тому 
· лягла вона основою нашого театру. А яке 
. значіння мав і має для України український 
те·атр, про те й нема що говорити. 

Про. самого Котляревського пригадає" 
~: мо коротко. 

Іван Петрович Котляревський родився 
1769 року в Полтаві, де йоrо батько був 
маrістраць.ким судоnим урядником. Скін
Ч'йІПll.И: д,,ухьвну •семmrарію:І tсішов учите.лю
вати' у rншitiJWfJ.VffifiijJYftiJi J.tiaJflIO)l:Дnmpe на-
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_ родню мову,. звичаї, обичаї, ~Дачу, щ)бут 

люду і це дало йому підставу до його літе-
ратурної працї. .,_ · 

Покинувши учителювання поступив · 
зразу в судову, а там і в військову службу, 
з :якої вийшов -у рандзі капітана. Решту 
життя провів у своїм дімку в Полтаві, який 
змалював нам Шевченко. Провадив інсти
тут для бідних, дворянських дітий, був лю
бленим і загально поважаним громадяни
ном, своїм крепакам дарував ----..sолю. Умер 
в Полтаві 1838 року. Добрим словом зга
дав його Шевченко в одній із своїх пові-
1стий і присвятив йому свій вірш: "На вічц~--
память Котляревському. 

Портрет, який досі був у нас розповсю
днений, це не пqртрет Котляревського, а 
ро·сийського письменника Александра Абле
сімова (*1742, tl 783-). Правдивий портрет 
є в ілюстрованій істооії Груіпівського. 

КопіЮ з цьогосПравдивого портрету до-
даємо до нинішньої статті. · 

Богдан Лепки.й_. 

~~~~ 

і КРАЄВІ КАЛЕНДАРІ 
g 
·g 

з Тов Просьвіти, Впереду і 

иньших видавництв 

и. 
~ До Всіх Унраїнців в Америці 
~ і Канаді. 

і 
і g 

Ново-отворена :книгарня Укра
їнського Базару в Нюарку, Н. 
Дж. отримала Еа днях великий 
засіб краєю~х книжок з Києва, 

Львова, Відня і Берліна. 

·Пишіть на ·адресу, 

Knyharnia Ukrainskoho Baz·aru 
245 Cot:rt Street, Newark, N. J. 
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АrЕНТИ ОГОЛОЩЕНЬ. 
шеннє не тільки творить інтерес але й під

держує. 

Багато здібн~х Укра~нціВ: нар/ікають, 
Аrентури оrелошень, так, ·якби нічого _ що не мають доброго заняття. Чому не 

не обходи}Іи Українці~. А -є_) це, одно з га- спробувати їм щастя з аrентурамц оголо
рних і певних жерел доходу, і що найголо- шень? 

вніще, н1е вимагає ·великого вкладу капіта

лу. Кожде видавництво радо прийме здіб

ного аrе:нта до оголошень. Аrент, що зай

м&ється збираннєм оголошень має звичай

но від 25 % до 50% зарібку. 
Працн аrента є ВИ;шукувати оголошення 

до календарів, ча•сописів, журналів, тощо, 

від фірм, я-кі ведуть інтереси з Укр.аХнця

мИ. А тих інтересів багато. Куди не гляну-

ти всюда між українськіими іміrрантами, 

дікарі ,банки, rросерні, торговлі убрань і 
т. д. і кож.дій фірмі ходять о те, аби при

єднати собі кл.ієнтелю. 

---01---

ДЕСЯТЬ ПРИПИСІВ ДОБРОЇ ТОРГОВЛІ· 

1. · Головною засадою в торговли є ре

тельність. Вона єсть фундаментом успіху. 
Лише совісний і ретельний торговець_ ста
с;ть<;:я популярним і розробляє свій бизнес. 

2. Торговець повинен бути свято пе
реконаню\ що річи які він продає є добрі. 
Инакше він не зможе переконати покупця 

про їх вартість і не продасть. 

3. Нако.пи торговець бачить, що покуп
цеви нічого не продасть, то хай оставить 
його в спокою, - инакше шкода часу. 

Хто займається збираннсм оголошень, 
4. Торговець повинен все с-таратис;я за

му.сить, тз1< само як і-при продажі ріжних -
довалити костумера. Це· єсть дуже в·ажне і 

товарів розуміти і придержуватись загаль- мусить бути гаслом кождого совkного тор-
но принятих прави.ч. Звісно є, що чим біль- ·-rовця. 

ше оголошення, тюv1 більший зиск. До ra- 5. Торговець повинен все говорити го
:.ети, котра має велику циркуляцію, скорше~ лосно переконуючо і відважно. Світ нале-
і дорозш: дістанеться оголошення, чим до жить 'лише до відважних л:rодий. · 
rазет:и з малою·циркуляцією. Найліпше по- 6. Торговець повинен старатися мати 
п.чтні для аrента сталі оголошення .Вели- як найменьше ворогіБ1 і пізнати лихі сторо
·кі торговельні фірми звичайно оголошу- ни свого сусіда, що торгує тимсамим това

·ються стало. Як аrент вистарається о юлька ром. 

таких фірм, запевнить собі гарн~й дохід 7. Торговець мусить носити чисте у-
на довший ча;с. . брання. Нехлюйність дуже часто представ-

.А С(:нт від оголошень, мусить бути об'о-· ляє характер чоловіка. 
ротний і чемний в поведенню так само як 8. Торговець н~ повинен ніколи знео
аrенти, що продають ріжні товари. Треба хочуватися. Сто раз впаду і сто раз встану 
влс~.стителеви,. чи управителеви. даної фірми - сказав коЛ:ись ста~ий грецький фільософ .. 
гсредстаn:Ити користи з оголошення. Вика- 9. Торговець повинен бути спокійним 
з:tти ,знальне число~ передлатників і чи-; й холоднокровним. Лише спокійні люди· 
тачів часопису, подати місцевости в яких здорово~ думають. Інтелігентність відграє 
Ч2!согшс розходиться. Вияснити який е"'ф~кт r::елику ролю в торговлі. 
мають фірми; що оголошуються у Вашій 1 О. Торг~вець. повинен У. вільні х,,вилі чи
rазеті, кільки дістають листів і замовлень. _ татп корисю книжки, студ1ювати и обс~р
Вкі.нци треба представити -клієнтови, що вувати все,. що може бути конечним для ио
огоJюшення є коне-чним для його фірми, бог 

6
0 торговл1. Не. повинен- марнувати часу, -

.• "' . · б . u • о час то грош1. _ 
ннакш ..... r~юди не удуть ~огли иого знати І Українські торговці! Запамятайте собі'. 

забуду~_ь за н~ого. Без оголошення нових висше наведені точки, а певно-.осягнете ба-
r;скупщв не д1стане _а стаоих позабирають ,'~ану- ц1··л·ь1 0 · · 1 f . . . . LJГcjltІZetП5y . • • • 11g1па IOlll 

.Р::ї:;ми._ яю KfiM~~~~fFrBP~J-~H~~fliAfro.~o UNIVERSIТY.OF ІLіtN8л>Щr:С1:а~.Ок 
ше_нн.1. щ~ жaлylW~AW~1Д~ffi~wmJI· Ott5лd-- -u RBANA~CHAM FМ@~df(i; ВИз. 
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В КОГО МОЖНА НАБУТИ ВСІ ВИДАННЯ 

КНИГАРНІ СІЧОВОГО БАЗАРУ. 

Туть будемо пода~а~:и адреси і. ф~то
rрофії наших заступник~~ на провшщ~'Х. 
Наших Шановних Покупщв проситься вщ
носитись до них з повним довірєм. 

ЗАРЯД С. Б. 

ТОМА КУЗЬО 

Дорогі Земляки! 

Отсим заявляю, що я спровадив від 
''Січового Базару" з Ню йорку, богатий 
вибір книжок до продажі, як: Наукові, 
історичні, оповідання, байки, сонники і т. д. 
Хто з Мікkракс і околиці хотівби дістати 
гарну книжку до п~речитання, ласкаво про

шу зайти або написати до мене 
Остаюсь з глубокім поважанням 

ТОМА КУЗЬО 
225 Munson Ave., McKees Rocks, Ра. 

ФОНТ АН ОВІ ПЕР А 

( Селф-Філлерс) 

НАІїІЛУЧШІ В ПРОДАЖІ 

№ 1. 14 к. ············ $3.75 № 2. 14 к. ............ 4.25 
№ з. 14 к. ··-········ 4.75 № 4. 14 к ............ 5.25 

№ 5. 14 к. ............ 5.75 

Наші пера rварантовані. Коли Вам не 
подобається, звернемо гроші! 

Хочите мати добре перо? - Пишіть: 

S ICHOWY BAZAR 
34 Eaat Seventh Stret.~~, l_i,r:w York, N. У. 

ВІДВІЧАЛЬНІСТЬ РОБИТЬ НАС 

МОГУЧИМИ. 

Як ми сторонимо від великої відвічаль· 

ности! Як ми викручуємось від неї! А ніщо 

инше лише відвічальність робить каждого 

з нас чоловіком. Тягар великої відвічально

сти, журба родиною, боротьба о місце у сві

ті - вони творять чоловіка. 

Яку зміну ми бачимо · у невіщзічального 

молодця, що оженився? його почуттє від

вічальности розвивається стараннєм удер

жати дім, Діждатись родини, а опісля забез

печити родщІу. Під тягаром відвічальности 

він пер·еходить феноменальну зміну, і тоді 

чуємо від людий: "Як в короткому часі цей 

х.10лчина змінився дуже." Він зробився 

більше тривалим, стійним і довіреним. йо

му можна тепер довіряти так, як ніколи пе

редтим:. Коли він був очайдухом, ніхто про 

нього й не думав багато, але як лише ро

динні відвічальности лягли на нього, він по

чаn опамятуватись. його дитинство стало 

перемінятись в муж·ество, а в часі цеї пере

міни ми починаємо розвивати свою силу і 

могучість. 

І коли між нами находимо нині одиниць

велитів, то все тямім, що велитами зробила 

їх, попри инші прик~~ти, також відвічаль

ність. Почуттє відоічальности сталить чо
.ювіка, робить з нього людину, велита, мо-

гучого борця, котрий не улягає прикрим 

обставинам життя. 

Як сказано, хочеш бути сильним, треба 
бути відвічальним. А почуттє відвічально- · 
сти мусимо розвивати постепенно. Перед 

народом вміє відвічати лише той, що по

трафить відчувати відвічальність перед са

мим собою. Невідвічальній одиниці не мож· 

на давати відвічалного становища. Тому 

n першій мірі будьмо відвічальпі за своє 

приватне добро, коли хочемо, щоб нам п()

ручено берегти добро суспільне. 

Іди ту ди, ку ди повинність кличе. 

~ М. С тя.рицьц:ий 
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~Українські підприємства в Зл_. Державах~ 
/ . 

YONKERS, N. У. 

. Місцевість йоцкерс в стейті Ню йорк, 
віддалена 20 миль від велИІ(ОГО міста тої 
·самої па.зви що й стейт може по•служити за· 
примір українським кольоніям. , 

Всего населення в згаданому нkті є 79 
тисяч. Є ту і українська кольонія. По при 
другі українські культурні здобутки нале
жить запримітити, що під зглядом торговлі 
Українці не ост::~ли_позаді. . 

Ми зібрали кільки дати, котрі отсе по-

даємо. 

На особливу увагу з2"слугує українська 
кооперативна торговля виробів мясних і 
rросернянних, продажа ярин, знана під фір 

мою: 

Tihe Little Russian Co-operative Associa
tion dealers in Meats, Groceries &. Vegetables 
353-361 Nepperhan Avenne. .. 
· Коопер~атива має майна на $80.000 

. Крамі того є в йонкерс Українці; що 
ведуть власні .бизнеси: 

- Торговля мясних виробів, rросерня і 
торговля овочів та·ярин п. -Івана Спяка при 
441 Walnut St. Властитель походить з мі
сцевости Луг,· повіт Горлиці Галичина. 
Вартість бизне1су $10.000, 

Бучерня і rросерня п. Юрія Пирча при 
119 Orchard St. Властитель походить з Гла
дИшова , пов. Горлиці, Галичина Вартість 

· бизнесу $3.500. 
Бучерня і rросерня п. Н. Турчина, при 

499 Hepperhan Ave. Представляє вартість 
$3."qoo: n. Турчин походить з Рогатина, Га
личина. 

Бучерня і rросе·рня п. М. Мадраша при 
81 Jefferson St. Вартість $3,000. - Власти
тель походить з Одрохова, повіт· Сян!к, Га
личина. 

Торговля мясни:х виробів і rросерня
них товарів, при 455 Nepperhan Ave., Вар
тостиі $2,500. Властитель ·к. Ковальчик, 
родом· з села Лосє, повіт Горлиці, Гали-
чина. -

Торговля мясних JJИробів, rросерня
них товарів, овочів та ярин при 481 N~pper
han Ave., котру ~~~iYecPQJ5!CH?MY д?Мl п. С. 
Радка po~~W@R9ftf1flt№~ L~~~ sCm1к, Гали-
чина-. URBANA-CHAMPAIGN 

Салун п. Михайла· С.нробала при 15 
Washington· St. Властитель походить з Од
рехова, повіт-Сянік, Галичина 

, Салун п. Атанаса Пупчика при 361 Nep
perhan Ave. ВластиТїель походить з Смере
ковець, повіт Горлиці, Га.Личина. 

Читач певно завважить, що найб.іль'ше 
українських бизне·сменів походить. з 'Лемків 

щини і взагалі з повітів положених най
дальше на заході Галицької У/країни. Мож-

Jшво, що то треба приписати тому, що з тих. 

сторін Українці скорше почали іміrрувати 
до Америки чим зі східних галицьких пові
тів, а можливо, що в.они більше загартова
ні в боротьбі з асиміJІяцією (винародовле- ·· 
·ннєм) котра, очевидна річ, З: приводу бли
зького сусідства з Поляками, мусіла мати 

остріщий характер. чим у Східній Галичин:і. 
Характеристичним є факт, що Українці 

з Угорської України так на полі промисл_у 

і торговлі як і орrанізованно-сти далеко ви
пер~или Галичан в Америці. Загально зві
сн:им є, що вони були гірше rнетені Мадя
рами чим ГаJшчане Поляками і найскорше 
з усіх Українців почали переселятися- в 
Америку. 

З того й можна вносити, що на висший 
уровень розвитку торговлі в Злучених Дер
жавах між іміtрантами з західних окраїн 
Галицької України впл:Иває так довшІій по· 
бут ту за морем, як і привезеня з краю під
приємчивість набути в боротьбі з нахабіш-
_ми сусідами. · 

~фф-~~ 
~ . . 
ХУСТКИ 

ЛІТНІ І ЗІМОВ'І, ШОВКОВІ І ВОВНЯНІ,: 
можн~ набути в 

SICHOVY BAZAR 

• 34 Е. SEVЄ~1H $~~) NEW УОRК, N. У. 
UNIVERSІtYOF IL 15 .А 
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ЛИСТИ де~~"_ РЕДАКЦІІ. 
Ерна.n:.ц, Па. чате давно вже потрібне українській ших бизнесменів ми не знаємо хто 

іміrрВ!ЦИЇ видавнлцтво. зна, чи ДОJ:;іда~мось ко.пи. Однак nо-

У юраї нсьr~е громадянство nо:в\Инно rш не обчислимо всіх си.п, поки не бу-
Ша.новна Редакціє І 

Отримавши оказове число "Ва- подбати, аби "Базар" в к9роткоJІІ.1' демо знати кіJІьки і де :маємо україн-
заrру" пос1~лаrо одного дІ)лярЗІ на пе- часі став справді промислово торго- сьrtих rtупців і промИсловців поти д,у
редплату і при тій нагоді вважаю від- ве.льним журпаІЛом в такому· обє:мі і же .трудно перевести в тому напрямо-

повідним н:а:писати rйлька слів. rшглядови, як того рода американські ви яку неб~дь орrа:нізацію. Вез зор-

Між. ;нами.; в_rtорінився, ніч(101 .нео- ш.урнали. rrанізовання наших промислових і тор-
правда-ний погляд, що укра.їнський імі- ;Моя опінія про Ваш місячник така: говельних сил, ми не можемо постаіВи-
rрант тільки до чорної і тяжкої пра- Розпочате Вами ви,давництво нам ти Н~ашого промисЛу і торгбв.пі на си.пь- · 
ці . здібний. Сумне воно, та на жа..пь без сумпіву потрібне. Журнаі Повинен ному фун.цаменті. Звісна річ; що в ор
правдиве, що між Укра·їнцлии чужі і виходити, на.мість місячно, тижнево, г.пізrацїі лекше Порозум:іватис.я і JІеІt

часто ворожі Н8!М люди поробили 11а.р- більший об€мом і богатший · змістом. ше вести ді.па. 
ні ,маєпtи, ВJ Уrсра.їнці гар:ують весь Ро-зумієтьс.я тмtі вимоги можна ста- До тепер ми не :мали ІЦе · обговори
свій вік_ по фабричних з•авода..~ і май- вити ті.1rьrtи тоді, коли буде кільканай- rи Н1а-mих економічних. спра;в. ·Справді 

нах та: не можуть похваІJІитися, що ма- сять тисяч передплатник.ів. ук.раїпсьrtі ча.сописи не відмовляли :мі-
етріяльно стол.ть добре. Ча.сопис пооинен служити запові- сц.я:, але ту дуже відбивалася партійна 

Коли й деякий підприємчивий Укра- д.1.r.еній в перmому числі трійці, імен- нетолєрантність, на котру здаєть-
їнець спробує взятися до тQорговлі, - по: проюrс.~rови, торговлі і просвіті. ся навіть що заі дуже хорують Україн
ого гляди,· пже на н;.ого земллrси ди- Гі.чьки та трійця зможе двигнути наш ці. Впрочім всі українські часописи · 
в.11яться криво, омингооть, підуть бога- народ з е1tоном:ічної неволі, в яку по- в Ам·ериці є па1ртійні, а кож.ща. полі~ 
то дальше купити потрібний тов-ар, за П•аJш 11ш завдяки нашим вірним воро- rична П~артія або rрупВІ відсуRИЄ еко-

гіршу юtість дорожше зашлатлть, ~аби гам. номічні сира.ви на .цругий плян. 
тільrи~ в чужого 1111 не в евоrо. ї:м не Булоб пожаданим таrtож, щоби Ви Колиб '11/t-rt вдалось нам перевести 
подобається, · що земляк покинув ф31- могли отворити торговельну шк.о.пу и обчислення і в слід зt"V тим: і орrаніза
брику або и.айну і шука€ "легкого x.ni- висплати учениrtам лєкції торгове.пь- цію наших бизнесменів і професіоні
ба". В . заісліпленню несуть свій тяж-· ного права, кюrговодства, арит:м:етик.и стів, то ми зроби.nиб"пеликий крок впе-

·- ко g;а11рацюва1ний гріш дуже часто до і т. п. То м-оже боrато ·причинитися до ред на еrtономічно:м:у _полі. 

своїх відвічних ворогів заб.уваючи, що зросту торговлі між у1tра;їнськими імі- щоби тую думку перевести в жи.т-. 
таким способом оrtраrдаіють сами себе. 'rра.нтамr?. тя, нам поТрібно пок'а~зчиюа; українсь-
Н~. хочуть ро3уміти, що гріш 1ютрий В залученню найдете одного доляра. rtиx купців, промисловців і професі
пішов в чуаtі руки майже ніколи не на передплату журнала і кільки :адрес оністів, та взrаrалі всіх Українців про-

верне до нас, моїх знаrtо111их. .живаючих ту н~ і:міrра:ції. Такий ~по-
Не може ніхто 31а.nеречити, що добде Важаrо яrt найкращого ~·crr1.{y J> за- к.азtJ:ик повинен унаіrляднити 1tі.11Ьііи в 

:мате~ріЯ/1fЬНО стоячий чоловік nІ)Чуває чатому ділі. якій місцевостИ живе_ Українців, к.і.пь-
оебе · свобідно тоді, ко.пи той, ЩtІ зш- ки і яких є купців і промисловців з у-

3 поважанням 
:робл:.іrЄ ЗІаqrедви тільки, що вистарча-
Є НІІІ про.житик, віЧ:но трівожиться пи
таннями,· що буде завтр.а .. 

Коли :ьш буДемо :мати сИJІЬно роз-

винений промисл і торговлю, світ з 111~ 

ми буде чилс11тися. Поневолені е1tо

номічно не ~М:І)і!\.ечо зд6бути П{JЛітич

ної свободи. 
. Обовязком кождог{J Українця є під

'· де:ржаrrи зюаІГаішя видавництва "В:а.заr 
ру" в на\прямі двиГН4}ННЯ українського 

про:м:Ис.nу і торговлі_. 

Олекса Лисий. 

В. А. Войціховсь1tий. 

Чи не добре булоби, над тим 

подума·ти? 

н111глядненням їх адрес і так е~ам:о nро

фесіоністів як.: .піюарів, адво1tатів, у

чите.пів, місь.кИх урядників і 'пдий ааJ
нятих на. одвічальних посТ.а.х в про:м:и

с.nових і то.рговельних зМJо]tа.х з озна

ченням роду торговлі або прб:мис.~rу. 

Пожад:аним 8улоби унЗJГляднити також, 
По перечит21нню двох чисел :м:ісяч- кільки в якій місЦевости є Українців -

ниrtа "Ваз1шр", я заввижив, що ви- 111мерика:нських горожан, посідачів ре
дг~вництпq береться З-& роботу, З!\~ ЯКУ 8ЛЬНОСТИЙ і JШ.ИХ, ДО:МЇВ ЧИ фwр:м. 
в нас ніхто ще не брався. Ви.да~ня та.кого пок.аівчика буде сто-
щоби на~м піднестися економічно, яти сир.авді бог311'о праці ·. гроша аше 

вперед всего, треба обчислити наші й хосен з нього б~вби веш~11й. 
сюrи і опісля перевестrf злу1tу тих сил. .Подаю_чи мій проєкт під р~зваrу у-. 
Ми знаємо, що бог.ато УБ,раїнців в А.ме- крwїнського заJГалу і .як що він найде 

Тернопіль, Саск" RаJнад.а.. :рнці ведуть рі.:г.ні інтереси • .mк.: rpo- від.гомін, я обіця·ю ДаJІЬШе аабра.'ти rо-
Шановна Редак.ціє ! серні, бучерні, торговлі убра:пями (драй .пос в цій. справі. 

Оказове 'число ,База~'' .дістаJЗ Про- rудс Ш'Гори) Д;ЗІВніще ве.nи салуни і т. . Іван Луциwи.н. 
ш_ у приняти )ЩІР;,по)!я 1 ~~ 1 ~~d:Ь:Zпо- -ІІ. Ал.е ді.пьк.и саме є ту за: :море:м-и&l ginal froпl · Гер1tімер, Н. Й· 
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новинки. 
"Де А море" Під· чорну Кириєру. 

Н не щ:ж.йду до тебе рано. J1ілеї. 

Епізоди. Qерце прІЬгне. Дві доби. 

_Вірність. 
Епільоr. Осінь. 

Курс торговлі в анrлійськіЙ мові, я- 3. 
кий звичайно к:оштуЄ 24 доляри, про
щаємо п·о 5.00. Хто хотівби набути цей 4. 
нау1юв.ий курс, який с1tладається з 24. 
лmщій, ми ,вишлем-о по наІдісланн:rо 

висше нг:веденої суми. 6. "Вез волі". За rратамИ. О сінним 

ранком. Етапня. Піµ; новий рік. 

щойно з друку, перший раз в укра.- Щц свя'J;о. 

їнський мові. Докладне по учення "Jlit 7. 3 книги минулого. У світ. Кордон. 
робити rерданець". Ціна 25 ц. 8. На пермомі. Пер~ 'Трібуна.лом. 

В слідуючім числі Basap.y буде по-

. міщена дуже цікава_роsвід1tа. проф. В. 
Лепкого про Івана Фраю\іа з недру

кованим ще портретом, "Іван Фr~н
ко в м.о;rод1м віді''. С·rатті щ ti1J1. В. 

Лепкого поміщуються в 1южд1м числі 
"В3!зару" про велюшх мужів України. 
Так популярні статті і так потрібні 

Цю книжку можна набути у нас 
Ціна 7 5 центів. 

П. Кіплінr. - Вра'l'И Моугли, опо

в~д1аюrя про дитину, що зросла серед 

nошtів. Перемад Ю. Сірого" Ціна 1.00. 

Хто разом з замовленням приєле 

для озна·комлення про своїх великих річну передплату н~ "Базар" дістане 
. люц.ий ні оден не повинен опуститІ'!· 1 О процент з нижку на цілім замов

ленню. 

Найновійші книжочки з кр'аю. 

Вид,авництво "Наша Воля" у Відни: 

Модест Лев.иць:кмй 
Ч, :1. Шкільні Товариші, оповідан

ня, ціна 10 С· 
Ч. 2. Казенні Ді·1·і, (із спогл.ядів Jti-

1~apя) ціна 15 ц. 

Ч. 3. Пак.я й Паки, (ро на1mу ~ітера.-: 
>rурну мову~, ціна 20 ц. · 

Всі три кцижочrш; написані тепер. 

Число 1 і 2, річ- діється підчас війни, 
третя, як писати.- правдиво по укра-

їнськи. 

Ш1tола для фортепяну в чотирuх 
1шиж1шх н:а україдсь1ші :мові, видана. 
в Лайпціr, - Німеччина, видавництво:м: 

Що містИ!'Гьс_я в Калєндарі 
ндніпро'' на рік 1921> 

У1-~11 1а.їнсь1іий і латинськ.ий калєндар. 

Н>:ііновійші патриотичні і радикальні 

пісні. Проз.а .. LІотири хвилі з життя Та

раса. Шевченк&. · Sначіннє Шевчснюа~ 

для: Уrtра.їни. jЮ.інка в Шевченковій 

~rсезїі. 3 історичних спом~шів. Жовті 

•:ою~'. Кrіїв. Чи Львів є польське місто. 

;:егемишль, укр~йнська твердиня. Гу

~ули. Лем1tв. Святий вечер у заточен
цл. На дорогу життя. В пяті роковини 

смерти Ів.а.на Франка. Суспільна сим
патія. Половий проблє:м: ~ штуці і лі

тературі. що се та;ке життя. Великдень 

Ч .. 4. 

лєндара. Хто ще його не rиє, в нас йо- -
го може набути. Цін:а $1.00. 

Ии отрима·ли з краю, нове повне 

вrща.ння творів Т. Шевченка в трох 

великих тома·х, м1а1йже дві тисячі сто

рін. Ці твор.и зладдв до друку Богдан 

Лепкий. - ЦіваJ брош. $7 .20, в твер
дій опра1ві $10.00. 

Співаник У. С. С. з нотами в твер

дій опр:а.ві. ЦінІЬ 75 ц. Лю1tсусове ви.;. 

дання в лучшій оправі $:1.20. 

. 
Календарі на 1921 рік. 

Загальний калєндар "Дні- . 
про" ..............• $1.00 

Калєндар "Укр. Голосу''•_! 60 
Калєндар "Козака-Чорно-

яліба" .............•.. 50 
Калєндар "Сиротинця" ... ·. 75 
Калєндар "Кан .. Українця 50 
l{алєндар "Кан. Фармера" 60 
Великий Калєндар "Про-
сьвіти" зі Львова •... $1.00 

Віденський Калєндар "У
коаїнцької Мистецької 

на'кладні" на рік 1921 з 
пересилкою . . . . . . . . . . 30 

іС::~лєндар "Приятель· Жов-
ніра" ................. 50 

Ка.1єндар "Оси"· ....... ~ . 60 
Всі УкраїІіські календарі 

які П07ІВИЛИСЬ з друку, в нас 

їх можна набути. Для 
книгарень і аrентіn даємо о-

"Україна?'. Ціна1 всі\х чотиро3: кни
жок 3.00. Маємо J[ИШе :малу цкількість. 
Хто хотівби її наб'ути проси:м:Ь по.спі-

поневолеНИJХ-; Обливаний понеділок. 
3 нец,а.вно 11шнулого. Кинула свій краМ. r:уст · 
Не верне. Коли земля буде. запов-

. Доr1nодійпий вплив сонця. Бог- На складі маємо слідуючі 
дан Лепкий.· Нащі ціJ1и. Дом•wшне гос- поль·ські калєндарі на 1921 р.: 

шити. 

Видавниче Товариство "Дзвін" Київ- подарство. Будь доброю :м:а.терею. Су- Wielki Kalendarz Uniwersal
. Від;ень. Те, що видавало Твори Вин- пруж.е н~а поготівлю. Чи раз лише ко- ny . . . . .. . . . . . . . . . . . $1.00 
ничеюtа" 'Dакож видання славно-звісно- хвJЄмо? Яку вартість дu женщини :має Kalendarz Zwiqzkowy .... 60 
Го письменника Юр1tа Сірого (Ю. Те-. криа. Осв!домлювання дітей. -Жіноча " l\([aryanski ..... 35 
щенко). к-рас1а1. ·спосібности :м:ущин і женщин. " Swi~ta Rodzina · 40 
Ми отримали п~ршу книжк.у "Нов.елі" Про жінку, що дуже люGила чоловіка. " Nasz_ Kraj .' ....• 50 

зміст у ній Т!J.КИЙ: Ви бран поезії ріжних українсь1tИх пое- " Humory~tyczny 
1. Улиця :М:іс•та. Варта. Перли. Квіти. тів. Майже до кождоrо уступу є і<'· Figlarza ~ . . . . . 50 

Артист. . страції. Для кращого вигляду цеі ка- _ ~' Przyjaciel іоІ-

2, Сучасне. Вечjрнє .. ~+~~<№~ лєндар видрук~ваний в чотирох крwс- Original fromiierza .......... 50-: 
Гармонія. UNl·VERSIТY OF IL-b ffl315l ;trерищ ще не було т3tfm\Y' SІТУ O'F ILLІN;QІS 7:\1" ' 
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Наііновійші книжки з краю і іх ціни. 
' ' . 

Січові Стрільці "" .. "" "" "" • • • • • • • • • • • 15ц. 
Дещо про гроші .••••....•..•.•••••••••••• 10 
Достойно ЄС"J:'Ь, збірка в Шевченкові роковини . . . . 10 
Дум1;,и, Ta1Jac Шевченко · · · · · · ....... · . . . . • • . . 15 
1Іоезії, О .. Федь1•ович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Рідне СлоRІ(}, збірка найкрасших Українсьlі.их авторів 1.00 
Баронський Син в Америці, 1;,азки Ю. Панькевича. . . 50 

. Під. одну булаву, оповіданнє, В. Будзиновського . . 50 
· ,Осаул Підкова, оповідання, В. Бїдзиновського · . . . 60 
Іду на Вас, історичне оповідання, Ю. Ониського . . 60 
Перш1fй Похід Богдана Хмельницького на Галичину 

С. Томашівський . . . . . . ..... · . 60 
Iciropiя України, Микола Кос;омаJІів · .' · ·.: .' .'. '. ~ :. '.: 2.00 
Хліборобська Україна, збірник, Ч. І. . ..... ·. · ·.• 50 
Під Kopcyнeir, історучна повість, А. КІj.щеюtа . . • • . . 40 
Три оповідання, Д. l\'I. Сібіряк . . . . . . . . . . . . . • 15 
Запорожсь1шй Клад, 1;,азка, В. Корпієнка . . . . . . . . . . 15 
.Пк промовить земшr, Антона Крушельницьк~о . . . . 80 
Над Золотою Липою, Др. О. Назарука . . . . . . . . . . 30 
Кшrо Потутор, В. Дзіюовського . . . . . . . . . . . . . . . 2() 
Тризуб (шпилька до 1;,ра:Ватки) . . . . . . . . . . • • . . 25 

Унраїнсьні Листи на Сьвята до Родини 

!Папір ·до писаня листів з Амерюси д:о старого 1tpa1D, 

оздоблений щ1ітами і образками в ріжних барвах. Маємо 
.. на. складі листовий папір з наго.11овками: Найдорозші Ро

. дичі, Найдорозmа Иамо, Дорогий Тату, Дорогиі Брате, 
Дорога Сестро, Поздоровленє з Америки; До :м:рєї .JІюбої 

-з чужини, 3 ::а. моря, Біда тому. біда, хто свій 1tрай .пи-
· шае, З 1tpa.ro, де сонце пізпійше встає, Рождество Хри-

· :стове. Ціна. 10 ц. за шту1;,)·; 12 штук $1.00 s переси.шtою. 

Жадайте оказові числа Українських 
часописеіі 

,,ВОЛЯ" тижневий журна.п · . · • • . • • • • • • • • • • • • 20ц. 
,,Боротьба" видм1ня періодичне • • • • • • • • . . . • • • 5 
•• Нова Доба'' тижневик . . . · ·. . . . . • • . . • • , • • 5 
"Українсь1•ий Прапор" тижневик. . . • • • • . . • • . • . . • • Б 

"Вперед" де.нник . . . . . . . ....... , .. • . • , • • • 5 
"Світ Дитини" дво-міс.ячник . . • . . . • . . • . . . . . . . . 10 
"Зам:>рсь1шй Вістник" науковий дво-кісячник • . · · 15 · 
"І;:анадійський У1tраїнець" тижневик. ••..••.•.... · 3 
,,Кана\ЦЇЙський Фap:r.rep'' тижневик ....• , . . . . •. 5 
"У1~раїнський Голос" тижневик . . . . . . • • . . . • • . . . • 5 
"Уr;,раїнські Робітничі Вісти'' дво-'шжневи& . . . . . • Б 
"Америка'' 'rри-тижневиrt · · · · . . · . · . · . . . • • . . 5 
"Базар'' :місячник · · . · · · ... · ......•.. _. • • • • • 10. 
"Батіг" дво-місячник ......•...••.•.•.... " • 1 О 
,,!!о.пот" дво-місярню;, . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 10 
,,Народн·а Воля'' три тижневих. · . . · . . . . . . . · • . . З 

"Народне Слово'' тижневик . · · • · .. · ·• •. . • . . • • • Б· 
"Нове Життя'' дво-міс.ячник •.••..•.. · .. " ..... ·. 5 
"Оса" дво-місячник · · .•.. · • ... · ..••••• ··-· • • • 10 · 
;"Свобода" дневник .... , ••.••••......•••••.•. ~· 3 
,,Україна'' тижневюt · · .. · · · · · · · · · · . . • • • . . 5 
"У1tраїпські Щоденні Вісти'' денниrt •....... · . · · 5 

На провінції висилаємо оttазові числа по надіеланю 

nа;::ше на1;едеппх сум. 

Альбум взірців ДО вишивання, найбільший 
вибір. Ціна з пересилною $5.00. 

~~~-·+\'..:+••-оео·"++011-••Ф++••··-

J UJ,O Є В СЇЧОВІМ БАЗАРИ? j 
і: 34 East Seventh Street, New York, N. У. , І~ 

Машинка до голення ............ 1.00 Помада, до вусів .......... .' 25 і 50 : 
Шість ножиків до машинки ........ 40 Бінда (опаска на вуса ............ 50 

• Пера до писаннц, 6 за ............ 10 Прапорець, до ковта, син0-жовтий. 25 іФ 
Олівець ......................... "5 Прапорець, до краватки .......... 25 _ 
Олівець атраментовий ............ 10 Тризуб, Український Г:ерб ........ 50 • 
Атрамент синий, червони~"і, зелений, і Герб Соборної України .......... 35 
инші кольори, флящина ....... ;- .... 7 Залі п ки до листів, дозин .......... 35 
Атрамент до фнотанки ............ 18 Перо (селф філлер) з олівцем ... 2.00 
Коверти на листи, 12 за ............ 5 Печатка з пером і Вашим іменем .1.25 
Коверти і листи в пачці , від 25 до 50 
Клей, на лИсти і т. п ..... ~ ......... 10 
Нитки до вишивання, доз ин , ...... 60 
Канва, один ярд ................ 1.00 
Українська Сорочка ............ 15.00 
30 карток зі взорами ............ 2.00 
Краватка, з гербом Україн.и ...... 1.75 
rерданець, ДО ГОДИННИКа ..•••••• 3.50 
Коралики, до роблення rерд анів ... 25 
·Ремінець, до підпєрізуваня ...... 1.00 
-Л яс (невидимка) на гроші ...... 1.50 

Портрети. 

Ш1евченко Тарас ................ 1.00 
Вїзд Хмельницького до Києва 1.00 
франко Іван ...................... 50 
Образ kторичний ............... 1.50 
Павлик Михайло .................. 50 
Мазепа Іван .......... ', ........... 50 
Котляревський Іва1-- ........ '_!_• ·~ ••• 50 

Рівнож маємо образи святих 



Ч. 4. "Б АЗ АР" 2() 

Спис і Адреси Українських Часописів, 
"АМЕРИКN' 

Передплаtа на рік $3.50, виходить три· ра-
. зи в тиждень. 

817 N. Franklin St., Philadelphia, Ра. 

''НОВЕ ЖИТТЯ" 
Виходить два рази в місяць, передпла1а 

на рік $1.20. 
107 Grand St., Olyphant, Ра. 

"БАЗАР" "НОВЕ СЛОВО" 
Виходить раз на місяць, передплата / Виходить кождого тижня, :ередплата на 

на рік $1.00. рік $2.00. 
34 Е. 7-th St., New York, N. У. Berlin W. 62. Kurfuersten Str., Germany. 

"ВОЛЯ!' 
Виходить r<ождого тижня, передплата на 

рік для Америки $6.00. 
Wien VI, Linke Wienzeile No 40. Austria. 

"ВПЕРЕД" 
Виходить кождого дня, передплата на рік 

для Америки $12.00. 
Вулиця Русьна ч. 3. Львів, Галичина. 

"ЗАМОРСЬКИЙ В1СТНИК" 
Передплата на рік $2.50, виходить два ра

зи в місяць. 
504 Queen St., Toronto, Ont. Canada. 

КАНАДИИСЬКИй. УКРАЇНЕЦЬ" 
Виходить кождоrо тижня, 

590 Pritchard Ave., Winnipeg, Мап., Canada. 
. ''КАНАДИйСЬКИ~:t ФАРМЕР:' 

Виходить два рази в тиждень, передплата 
на рік $3.00. 

120 King St., • Winnipeg, Мап. Canada. 
"ЛІКАРСЬКИЙ ВІСТНИК" 

Бляхарсьна 11. . . Львів, Галичина. 
"МОЛОТ" 

Виходить два · рази в мkяць, передплата 
на рік $2.00. 

414 Е. 9-th St., New York, N. У. 
"НАРОДНА ВОЛЯ" 

Передплата на рік $3.00, виходить три ра-
. зи в тиждень. 

524 ОІіvе St., Scranton, Ра. 
"НАРОДНЕ СЛОВО'' 

Виходить кождого тижня:, 
3357 W. Carson St. Pittsburgh, Ра. 

"НОВА ДОБА" 
Виходить кождоrо тижня, передплата на 

рік $2.00. 
Hans Sachsgasse 18. Wien, XVIII. Austria. 

"ОСА" 
Виходить два рази в мkяць, передплата 

рік $2.00. 
748 N. Robey St., Chieago, ІІІ. 

"ПР АВДА І ВОЛЯ" 
Виходить кождого тижня1 передплата на 

рік $2.00. 
Вох 2. Sta. С. Vaucouver, В. С. Canada. 

"СВІТ ДИТИНИ'' 
Виходить два рази в мі:сяць, передплата 

на рік для Америки $2.00. 
Вулиця Русьна ч. 3. Львів, Галичина. 

"СВОБОДА" 
Передплата на рік $7.00, виходить що дня. 
83 Grad St., Jersey City, N. J • 

"УКРАЇНСЬКА ДУМКА" 
Виходиtь каждого дня, передплата на рік 

для Америки $12.00. 
Ринок ч. 10. Львів, Галичина. 

"УКРАїНСЬК[ РОБІТНИЧІ ВІСТИ 
Виходить два рази в тиждень, передплат 

на рік $4.00. 
Cor. Pritchai"d Ave. & McGregor St. Winnipe 

Man. Canada. 
УКРАЇНСЬКІ ЩОДЕННІ ВІСТИ 

Виходять що дня, передплата на рік $9.00. · 
502 Е. 11-th St., New York, N. У. 

УКРАїНСЬКИJЇІ ГОЛОС" 
виходить раз в тиждень, передплата $3.50. 
Вох 3626. Winnipeg, Мао., Canada. 

"УКРАїНСЬКИй ПРАПОР" 
Виходить каждого тижня, передплата на 

рік $2.00. 
Landegasse № 5 Par Т 6. Wien VIII" Austria. 

Підпирайте українс.р.кі вид~авництва~ Пишіть по оказові числа впрост до ре
дакцій або на адресу "Базару". Кождий з· повисше наведених часописів, в нас м.ожна 
запренумеровати. 

Інтересуючі пишіrгь на адресу: 

BAZAR 
1_1r1 EF'J#~W1~·~Q1~.~· N. У. 

ІJ [=) [=1.u. І і~ f\j 



МІСЯ'-ІНИК~ для 

СПРАВ~ ПРОМИСЛУ· ТОРГОВЛІ• І • ПРОGВ ІТІ1 • 
• ВНП.А.Є: 

с1човии Бдздv ID g1cнovsr BAZAR 
34. EAST SEVENTH ~TRC~T 

NEW УОкК. N. У. 

FEBRUARY 1921. 
Vol. 11. No 5. 

ЛЮТИJїІ 1921. 
Рік 11. Ч. 5. 

ЗМІСТ: 

Редакційна сторінка: 
а) Дещо про наших співробітників та 

їхню працю. 
б) Базар кріпшає. 

· .. 1, 

в) Що ти маєш на продаж? 
г) Що буде в слідуюЧім числі? 

Торговельна шнола: 
Лєкція пята. 

Сим разом проти "промислу". 
Агенти продажі реальностий. 
Михайло Драгоманів. 
Унраїноманія. 
Наші заступнини на провінції. 
Унраїнсьні підприємства в Зл. Державах. 
Всячина. 
Новинки. 
Нові ннижни з краю. 

1.1 ~ _ І І _ - = :-[ - І ~ - І , = І 



2 "БАЗ АР" ч. 5. 

ШКІЛЬНИЙ ВІДДІЛ. 

Читанки, підручники, 'СJІоварці, Прилади і 
т. д. для наро~их, середних і вищих укра

шських шкіл: 

Часть Перш2: 

Буквар ......... ".................. зо; 
Буквар (Сиротинця) ....... " .. " . . . . 50 
Табличка і 2 рисіки . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Рахункова книжочка ... " ..... : . . . . . . 15 
Перник ( скринка ва рисіки і олівці) . . 25 

Часть Друга: 
Друга читанка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 35 
Зошит до писання 5; - тузін . . . . . . . 50 
О.півець 5; - тузін ........... "." 50 
Біб.пія з образками (мала) . . . . . . . . . 60 
Катехизм . (малий) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Співанник з нотами (часть І.) . . . . . . . 60 

Часть Трета: 

Читанка, часть ІІІ. і IV. . . . . . . . . . . . . . 60 
Граматика української иови (мала) . . _.О 
Всесві тна rеоrрафія, Ю. Левицького 80 
Геоrрафія України, С. Рудницького . . 80 
Иапа України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Співанник з нотами, часть 11. . • . . . . . . 60 

Часть четверта: 

Книжки для V, VI і VII кляси шкіль народ
них та rімназіяльні підручники: 

Велика читанка, А. Крушельницький . 80 
lІатем-а1:_ика (практичні поради з арит-
метики і rеометрії) І. Андрушенка 50 

Фізика (з 103 малюнками та слівником 
фізичної термінсльоrії) Ф. Шіндлєра 60 

Зоольоrія. І. Раковського . . . . . . ...... 75 
Людина, І. Раковського . . . . . . . . . . . . 25 
Історія рідного краю, І. Крипякевич . . 50 
Огляд Історії України, І. Крипякевич . 60 
Підручник анrлійської мови . . . . . . . . 1.50 
Підручюж німецької мови . . . . . . . . . . ЗО 
Словар чужих слів . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
(Всесвітню історію, Історію української лі
тератури, Атляси, Шкільні мапи, Підручни
ки е.тrєктротехніки, торговлі, музики і т. п. 

доставляємо на бажаю_я). 

Книиши до шкільних і приватних 
книгозбірень: 

а) Літературно-історична секція: 
Ів. Франко, Для домашнього Огнища 85 
Ів. Франко. Захар Беркут . . . . . . . . . . . 50ф 
А. Кащенко, Запорожська слава . . . . . 50 
А. Кащенко, Борці за правду . . . . . . . . 50 
А.Чайковський, Зласки Родини -·-·········; .. 1. 7 ;) 

М. Костомарів, Черниг!.вка . . . . . . . . . . 50 
А. Чайковський, Bi~JA+J:~~Jp~cя . . . . . . . 1.00 

І_І І J І\/ Е І Т1 F І L L 11 J І 
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Вол. Золотополець Син Украіни .. : 2.00 

б) Юнацька секція: 

А. Чайковський, Козацька пімста 30 
Ю. Верн, Незвичайні пригоди Матвія 
Сендорфа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.80 

Ю. Верн, Сорок тисяч миль під водою 1.00 
.Ю Верн, Подорож до місяця . . . . . . . . 40 
Данило Фо. Робінзою Крузо ........ 1.00 
Казки Брехштайна, з малюнкамп, Ч. І. 50 
Казки Брехштайна, з малюнками~ Ч. П 50 
Казки Братів rрімів, з малюнками -·- 50 
Казки Гавфа, з малюнками -·-·--·- 65 

в) Соціольоrія, або суспільні науки: 

А. Богданов, Короткий виклад полі-
тичної економії . . . . . . . . . . . . . . 2.50 

М. Ленін, Держава а Революція . . . . . 1.00 
Ф. Енrел_,с, Початки Родини ........ 1.00 
А. Бухарін, Програма Комуністів . . . . 50 
й. Дицкен, фільозофія Соціял Демо-

кратії 2.00 

Висилаємо книжки за попередним надісла
ннєм гроший або за посліплатою. Для шкіл 

і кружків самообразовання даємо опуст. 
За всіми шкільними потребами вдавайтесь 

до Січового Базару: 
34 Е. 7th Street New York, N.Y. 

Музична бібліотека Січового 
Базару має до продажі набіль
ший виб;р у[{раїнсьних музичних 

творів. 

Поручаємось ласкавій памяти 
дд. діріr'ентІв, співацьких круж

нів, співаків, завідателів бібліотек 
і аматорів. 

В ·нас можете дістати все, що 
тільки входить в обсяг :іtузичноі 
літератури, так безпосередно як 

і посередно. 

Наші сталі покупці дістають 
спецІяльну знижку. 

За всіми театральними під
ручниками і партитурами вдавай
теся до нас. 
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І РЕДАКЦІЙІі.Д СТОРІНКА. ·~ 
-~~~~~,~~~~~~~§) lf~. 
Дещо пр9 наших співробітників та їхню 

працю. 

Безсумнівно, пи.ЛьнійШі наші читачі 
Завв·а.жали, що вже від першого числа на

шого часопису, містимо статті найбільшо
го нашого теп.ерішного писменника, Богда
на Леп'коfо. Одначе ми переконані, щd ма
ло хто знає, якою дорогою .та яким·-чином 

ми заб'е~печи:71и собі співробітництво та
кого визначного чоловіка. 

· країнку ·і Стефаника. Це буде в своїм р·оді 
історія ..нашого кулЬтурного надбання. 

, Не треба також і о тім забути, що до· 

кождої з вище згаданих статтів поет залу
чаєть також портрет. 

Опісля .ці статті разом з образками за-· 
думуємо видати ·:осібною книжоч~ою. 

Заки те однак станеться, ми радимо· .,, 
всім, вже від. тепер пильно студіювати ~ 
статті Богдана Лепкого. Ці статті, з одної ·' · 
сторони, яко взірцева ·праця нашого пис
менника-поета, збагачують нашу літера
турну ниву, а з другої ,сторони, я·ко ориrі
нальні, різко відм,ічаються від писання дру-
гих писменників, ·а вкінці не можете їх ні;;. 
де більше найти т~льки в· "Базарі". :· 

Перше в.с·его, ми не.Звичайно горді, що 
здобули до нашої кооперації такого вели
кого і заслуженого 'чоловіка як Богдан 
Лепкий і віримо, що таксамо горді і вдово
лені є наші \читачі зі статтів, які він по~і
:_цує у нс:~у.юму журналі 

з · u .1 "Базар" к·.р1·. пшає . · дається, що поет наш наилучше зро-
зумів наші змагання: бо помимо того, що . КqЖдого дня "Базар дістає нових пе
- ян: сам каже - занятий вічною працею, редплатників, симпатиків і читачів. nочта 
не ВідМОВИВ нашій просьбі та зрозуМі!З"ШИ і· ' ЩОДНЯ ПрИНОСИТЬ ЛИСТИ З ПОХВаЛаМИ і ба
оціНИВШИ щ~.гу і значіння українського тор- , жаннЯми .д.Ля "Базару". десятки поміще~ 
говельного і просвітного журнала в Аме- них Лисггів від чйтачів, сьвідчать найкра
риці, уJ1ожив цикль.:___ сказатиб - ряд стат- ще, що такий часопис як "Базар" подоба.
тів д.Jія ··'Базару';, які то статті якраз відпо· ,єтьсЯ читачам. І ·як що їм подобається) то 
відають НЩl..ІИМ потребам і щімогам. ,В той. вони T/dKe зуміють підтримати. 
спосіб ми застереr:ли собі од~у статтю Бог- . Почати. щось. видавати З гадкою лищ 
дана Леш{ого до І{Ождого числа нащого в~- про зелені.доляри, то вже і Українцями не'" 

. дання. · вдасться, як не вдалось многим початим 
Статті ці. писані незвичайно популяр- видавництвам в Америці. Але почати в_и

ним стилем і прі1ступним способом, так Що .давати rазету з гадкою про щось·вище) як 
& прямо гірkковують до <::ебе читача. Нераз самі доляри, про ЩОСЬ таке, що кожного 
здається, ЩО. загоіr.овок статті звісний, але заінтересувалоби, щоби страчений час на 
заглянеш у зміст, то зараз переконаєшся, читаннJІ статті йому оплатився. То певно 

. Що це річ нова. Це вже ~талан писат·елів, ·це такий. часопис може все числити на rіідмо
вже їх здібність., п~сати :нов~м способом· гу .зі сторони читачів. 
на старі Т·еми. ·''Базар" почав виходити в найтйщі ча~ 

Доси понв(1лис.с'~ · е "Базар~'' статті Б. си, коли 'на папір, ро6ітника були казочні 
.Лепкого про Х1V1ельнИЦького, ~отляревсько.: ціни" коли~ з причйни великої· дорожkечі 
го і Драгоманова. ·За Цим будут·Ь слідува- падали. ·американські ~идавницпщ, в1 той . 
ти - як поет нам. обіцяєт·ь - статті. про: час "Базар'' пішов між Українців і приєд- · 

· Шевченка, Шаш:кевича, .Бортнян~ького, Ли- нав собі стільки л.ередплапщків~ які запев• 
сенка, Маркоізичку,; дал9fіlе про Володи- нили· його видання на цілий рік.· · · 
мира· Великого, Яросл_9-ва Мудрого, Коро- Було би Гріхом лиш:Ити "БазQ.р~' таким, 
·ля Дани.да, Слово о полку Ігоревім, Квіт- яким він був До цього часу. Коли найшлись 
ку, Федьковича, Ю:>.Ш!ООИн~'ького, : Ле.сю У- спільнодумцЬ~~І1Іr~РtіЮ<И на такий~ бiд-
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неньки й ч~сопис, яким був "Базар", ·то.Ж як 
· "Базар" побіл1:>шиться вдвоє, пошукає собі 
найкращих дописувателів, . стане одним з 
най~ращиХІ часописів в Америці,. тоді ·о 
много більіllе будуть задоволені:його чи
тачі. Нjм прийде до цього, що чісопис ''Ба
зар" буде можна зачислити на першор~дне 
місце, Ви дорогИй Читачу постарайтеся бу
ти одним з періuих, які пізнцли добру і щи
ру гадку "Базару". Станьте його перед
платником. А як- Ви вже є, то може Яаш 
знаками ще не знає або не зрозумів ціли 
"Базару". Представте· й9му, витлумачітв. і 
заохотіть його на передплату. 

.; · _ В Америці такого часопису нам конче 
п.отреба, ми мусимо писати і інформувати 
·загал про. торговлю і промисл. Ми не мо
жемо опустити рук як довго Торговля між 
Українцями є в руках Чужих. Торговля між 
Українцями мусить бути в руках Українців. 

Що ти. маєш на продаж? 

своє задивлюванняся і відношенняся до 
життя, до свої роботи та до Життя і робо
ти других людей? Ти продаєш свої думки, 
ідеї, свої вроджені здібности і талан, всякі 
додатні сторони твого тіла і дущі, всю сво
ю практику і дьсвід; взагалі все те, що ти 
нагромадив через усю твою минувшину~ 

Якість товару, який заміряєІ..І.t"{Іродавати і 
ціна яку на нього наложиш> вJ(азують та
кож безусловно на вартість і Якість всього 
богацтва, яке тИ дотепер нагромадив. · · 

Всі ми продавці, всі щось продаємо. 
Колиж так, то стараймося, щоб наш товар 
,був все найлучший, коли бажаємо, щоб йс
го добре продати. 

' 
Що бу де в слІдуючім числі., 

В слідуюч-ім числі пічне друкуват_ися 
."Наука про Торговлю" яку зладив Іван 

. Стовпюк, студент висшої школи світоБ'.ої 
торговлі у Відні. Добродій Стовпюк зла
див цю студію спеціяльно для ".Базару" за 

·Ми всі продавці, бо кожДий ·з .нас щось що редакція Базару складає йому прилюд
продає. Що більше? 

1 
Кождий з нас мусить ну по)lяку. 

щонебудь продавати, бо в противнім слу- Дуже· мало є писано про торговлю ·на 
чаю. не мігбИ жити. Коли я занятий у якім- українській мові, тож інтересуючkя . тор
небудь підприємстві, то Я: тим.самuм ви· говлею повинні пильно читати і не. пропу-
ставляю : 1а продаж або свій розум, або ·своє· сти ти ані одної статті д. І. Стовпюка. · 
здоровля або свою ·життєву енерrіІQ; ко- ·Рівночасно подаєть~я до ві.Дома чита-

, ротко, свою.тілесну або душевну сИлу. Я Чам "Базару", що наш великий письменник 
инколи продаю те, чого 'другий не· має, а- Проф. Богдан Лепкий приготовляє для "Ба
бо не може витворити;' продаю бога'цтво зару" дуже цікави}{ і науковий матеріял -п. 
своєї душі, свою ориrінальдість., свою по- з. "Короткий Курс про Екон·о~ію Держав-

. мисловість, свій дотеп- і бистроумність. Ин- ну 1і Суспільну". Все це є для. Унраїнців в А
шими словами: ми продаємо скількість і я- · мериці велико'Ї ваги, має велику вартість 
кість чинностий, які можемо з -оебе видати. рівнож і для тих, що мають повернутис-ь 

Деякі уміють себе продавати і ціна їх до 'рідного краю. Неопустіть с.Лідуючоr-р 
сто'іть високо. Инші на відворот, продають , числа. ·-· 
се9е дуже тано; часом за безцін._ Деякі з . , ·-v 

нас взагалі не дбають про продажу свЬїх ІШІІШ•Ш~ІІМШШІШІІШІШІШІШ~ІШІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІf~ІІІІІІІІІІІІІІІ 
засобів r тому такі Люди мало чим -ріжнять~ 
ся від мертвих річей. · Часто-гу~то трагіля
ється й таке, що якість того, що м11 м,аємо 
·на продаж не притягає покупця і ·нам то-
вар звертають. J 

Є· бor.ato .таких річей, які ми продаємо 
майже каждого дня, але мало Що знаєм.о 
про їхнє ~стновання, а коли і знає~о,.то не-
-доцінюємо їх варт-ости. Чи дума~ ти коли, 
що ти дуже часто, майже заnсігди, про.Даєш 
свій з'вфхний вигляд, свою чцстоту, с1юю 
одежу, свої звичаї ,привички і· заховання
ся,. свій спосіб po1Ji8~r9FcY~)Ycвoю веселість, 
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.J········ · ··т~·;~·~;~лї:нА··шкоп. 
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ЛЄИЦІЯ ПЯТА. 

Розго-вір з покупцем. 

''Ні'' - се слово, я.кr. найчастійше 
, випроваджує на~их агентів на роздоро
же. 

"М " оже купите в :мене книжку r" 
- ''Н"" . . І -., вщповщає п01~упєц11. 

"Може оглянете м1.й тv:.;ар ?"' 
3нова "ні"! 
"Мо~е заглянути до в~,~ за 1;і.11мtа 

днів?" 
"Ні, не треба". 
Річ певна, що пр:Й: та~~ій рuзм.ові а-

1'ент і-Ііколи нічого не продасть. знеохо
титься до аr'ентурИ і буде сильно переко
наний, що се найгірше зашrrrє. 

{ Мент не повинен·ніколи ІІЩ'аТИ сво-
го покупця, хиба коли ходить о)нформа
ції, або коли є певний, що дістане пота
куюЧу відповідь. Аrент повинен показа

ти свій товар, говорити о його прикме

тах, заохочувати до купна так гейби той - ' . 
·товар був конечно покупцеви потрібний. 
Rоли пок.уп~ць вже мав подібний товар, 
то . аr'ент. повинен переконати, що Й6ГО 

І • u • . 

товар є сто раюв л~шии І що покупець . 
повинен фого наб:ути. Передовсім аrент 
не повинен ніколи дати переговоритися 
в розговорі про ціну, Гатунок або вартість 
свого тов~ру. У всяких инших справах 
нехай агент покаже свою свідомість і ко-

., .,,~ли ~авіть не годиться з поглядами свого 
покупця, не потребує з ним входити в ди
скусію, а часом · треба уступити. Треба 
_завсігди памятати, що . агент прийшов до 
. ~ом_у продати товар, а не поширюваm 

свої або чиїсь погляди. Що знова від 
носиться до. самого товару, то агент му

сить. завсігди бути горою. Rоли аrент 
дасть переговоритися покупцеви, то мо

же бути певний, ЩО 'ІОВару непродасть. 
На всі відмовні відповіди треба. за

всігди мати готовий арr'умент. Тільки то
ді м.оже аrент nровадити дальший розго
вір і приступити до продажі товару. 

Ту подаємо кілька примі рів, які ,':ио
жуть-,,послужити аrентови .яко взірець до 

провадження розговору з покупцем. 

Покупець: - Не забирайте :м:ені ча
су, 9о я не хочу того оглядати. 

Торговець: - Я знаю, що ви в дУ
же діяльний і працьовитцй чоловік. Я 
ч,ув се від кількох ваших ·сусідів. Се в 
дуже похвальна прикмета. Праця збога--
ч~є людий. Але ту власне- я :м:аю щось 
ц1каве, що у легчить вашу працю і зао-

. ~адить вам богато часу· (або: маю щось 
ц1ка:~зе, що уприємнить вам ваше життє). 
Пр~ тих· словах нач;инає аr·ент показува

. ти .1 захвалювати. свій товар. 
ПокУ:ш~Ць: -· Я ·не маю тепер ·ані 

ц~~~а і не :можу J:ІіЧОГО купити. \ 
· _.·Торговець: - Та нащо гроший! А

бо я прощу вас о гроші? Мені гроші· Зов
сім не .ІJОтрібні. Я хочу показати вам свій 
товар, а купите його тоді, як _будете :м:а.m 
гроші. Скажіть :мені коли, а я знова до 
вас зайду, а. тепер тільки подивіться на 
nРJ~Кр_аСНЇ :МОЇ товари. . . . 

ПокУпець:--А коли я тоді зн{)ва не.· 
буду :иати гршnий? . 

ICJ 
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Торговець:-· Ваше слово-то зо
лото. Вже· ак ви замовите~ то. Гроші най
дуться. Ваша. чеснота знана всім. К9ли 
lі;{аю знова до вас вступити? 

Покупець: - Тепер тяжкі -часи. Не 
:цqже:м:о тепер .кулити. На житrє не ви
став. _ 1 .).;Jj 

.. Торговець: - Що тяжкі час.Й, то 
правда, але то дЛятого, що люди не хо

тять нічого купувати. Товари не розхо
дятЬея і через те фабриканти замикають 
·свої· фабрики. Зрештою, мій товар таний 

і. в найгірших часах ~ конечно потріб
ний, а ті кілька щщтів, що ви заплатите 
за мій товар, то не зробить найменшої 

рІЖНИЦІ. 

Покупець·: - Що? Ви аrент? Ні, не 
т,реба, ·я у аrе;нтів ніколИ ніч,ого не ку
пую. 

Торговець: - Я власне чув о тім і 
в:м:ис~о прийшов сюдИ, щоби вас пере
конати, що у аrента купите завсігди то
вар сто разів танше і ліппшй товар як 
в склепі. · Склепарі мусять оплачувати 
високµй рент, робітників; ліценції, світ
ло, оіІал і мають бога то инших ·видатків, 
~а те все ви заощадите, коли будете купу
вати у а(ентів. Тепер вс,і найліппіі това
ри продають аr'енти. · Погляньте тільки 
ца мійтовар. -." По сих J словах покажи· 
е:Вій товар і начнИ виЧисляти · йоrо при
кмети. 

В· розговорі 3 покупцем· треба пере~ 
. І . 

·дівеі:м: заховуватися спокійно. Не треба 
· нервув~тИся, коли покупець ·не хоче то
)3ару_ купити, не треба ;знова запалюваn( 

.. ~? _коШІ ,продажа вдається~ В деяких.до
. ·м'а:k · М:оЖна натрапити на. непрИємности. 
Може там передтим якийсь аrент їі ошу
. кав і іепер вони звалюють вину на всіх 
аІ'ентів. Такі· неприємно сти· треба прий
;мати зовсім бай~~!fРє'сІqJ~ ті люди не знa
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ють . що ·роблять, тому не. треба гніват:И-
ся, але .простити їм. На всякі неприєм:
ности відповідати ввічливостію; а здобу
деш собі щшятелів і добрих покуіщів. 

Іспитові питання до пятої лєнції: 
· 1). В який спосіб провадити розrо

вір з покупцем? 

·2). Що говорити, коли покуuець ска-
же, що не має часу ?

1
, • 

3). Що · відповіст:И, коли шжуnець . 
скаже, що не має гроший? 

4). Що відповісТи,. коли :~;rокупець . 
СІ\.аже, що він у аrентів нічого не купує? 

Донінчення. 

. По уважнім прочитанню повисших 
лєrщій., можепі вибрати дві дороги, акі 
ведуть до збільшення т.вого зарібку: 

1).Поюшь теперішне -заняттє і від
дайс.я: торговлі зовсім, або; 

2). Віддайся торговлі в вільних Хви
лях від праці, не покидаючи теперішно
го заняття. 

Котру дорогу не вибереш, :май. зав
сігди на ув~зі, що :м:усшп в;икористати
д.ля себе :кожду нагоду і :к.ожду обстави~ 
ну .. Від нин~. ти зістав торговцем, тому 
па:м:ятай,: що в торговлі лежить богацтво · 
і з·· торговлі маєіп черпати доходи. Не 
трать даром ані оДної хвилинки часу" Чи 
ти дома; ';ІИ · в гостині, на зібранню або 
на товариській Забаві - завсігди· памя-.· 
тай, о торговлі, всюди і на кожді:м :місци. 
зєднуй дл~ себе покупців.· Коли прчуєш, 
що котрийсЬ ,з твоїх тов·аришів потребує. 
вбрання, так зараз нап:Иши до відповід-· 
ної фірми по катальоrи 'і аrенційНі услі- · 
вя, дістань від товариша замовленн·є ·"і 
вже маєш кільJtа дол.ярів в кишені. ·По-. 
бачиш приміром, що твоя господиня ~у;... 
читься· на смерть при пранню білля, на· 

ручній пральнипі,.f тоді старайся захва ... 
• 1 0ІІQІПdі ІОПl • 
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ЛИТИ ЇЙ механічні машини ДО прання. 
Напиши до фірми за катальоrом і услі
вями, вскорі дістанеш замовленнє і. кра~ 

сно заробиш. Часто почуеш, що твоя го-
1_ 

сподиня нарікає на теперішпю дорожне-
чу, особЛИJJо на високі ціни масла. Не 
довго думай, поручи їй купити мапі1mку, 

яка робить два фунти масла з одного. Ко
ли довідуєшся, що хтонебудь хоче купи
ти дім або фарму, 'ІО і ту можеш красно 
заробити, коли' знайдеш ві·дповідну фір
му і доставиш їй покупця. У свого :(ро

серника можеш дістати зам-овлеmш на 
стінний калєндар або оголошеннє до :Га
зети, а дрібні оголошення до :Газети з ·по-. . ' 

. mукуваннє:м кревних, товаришів, rова-
рmпок життя, ·з пошукуваннями праці і . . 
т. д. мо~еш д1стати юд кождого твого зна-

йомого, а заробок на тім є дуже красний.· 
Взагалі не пропускай найменшої 

нагоди, де можеш заробити кілька до
лярів в додатку до звичайного зарібку. 
Цілою тайною доброго поводження в тор
говлі є то, щоби продавати такий товар, 
якого всі потребують. 3 практики · дові
даєпіся дуЖе скоро; який товар най.J;Ііп
mе продавати. Коли ·се винайдеш, т~дї 
торrуй ~ товаром більше чдм я:ким и:н
шим. 3 початку не призначуй на торго
влю великої суми гроший. ПосвЯТJ(І при
міром два. або трм доляри і з тим начи
на_й: Товар куплений за три доЛяри про-

.·_ даш ~а шість долярів і вже· три долярп 
. :маєш в :кишені. Rупи знова товару. за 
три доляри і,знова заробmп три і відло
жипі їх· на бік. Тоді вж~ будеш! мати за.:. 
роблених шість долярів. і :крім того три 
лишиться тобі на закупно нового това
ру. Цродавай товар як найскорше; чим 
частійше будеш продаватИ, · тим· більше 

··.заробиш і неог~янешся, лк твої три до
-Jшри зр~ютуть fn ч~~у~RО~уеумд. То~ вла- · 
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сне та велика штУка подвоrовання доля-. 
рів. Віддайся торговлі, а кождий доляр, я
кий находиться тепер в твоїм посіданшо 
замшиш на два доляри. 

Rоли навіть не :має'ш ніщmх здіб
ностий до торговлі, ~о в короткім часі 
потрафиш їх виробити. Посвяти ~ ·се 
тільки одну годину денно і вложи в свою 
торговлю лише одНого доляра. ·Коли в 
першім: тижні потрафиш заробити з од~ , 

. . . 
ного ·доляра два доляри, то в слщуюч1:м: 

тижні з двох долярів потрафиш зробити 
чотири і т. д. В протягу кількох :Місяців 
твій торговельний оборот може досягпу
ти соток до.Л:ярів. Не віділадай- торrо
вельної п:РацЦ шкода кождої години, 
кождого дня. Присrупай до діла зараЗ. · 

1). Переглянь . докладно ;оголоtпен·
ня з пошукуванн~ а(ентів в українсь
ких і американських чаеописах і• напи
'ши до кілька або :кільканайцять фірм ~а 
услшями. 

2). · По одержанню відповіди, пер~
г лянь уважно всі 6ферти і поріши яку а- · 
rентуру і яку фірму вибрати. 

3). Опісля вишли гроші на товар, а 
:коли його дістанеш, оглянь його доклад
но, пі3най його добрі щ)икмети і прочи
тай уважно всі надіслані друки. 

4). Виходи на роботу з охотою а при 
продажі товару дайперше ·олиши добрі 
його прикмети, опісля користи, які поку
пець буде мати, коли товар купить, по
тім розбуди в . покупцеви пожаданн~ ,µо
сідання того товару, а вкінци говQрИ Iq)o 
ціну і, про саму пр~дажу товару. , 

5). Вудь ощадний в видатках і ко
рИстаЦ з кождої хвильки часу. Чnм ск.ор
mе Заміниш ОДНОГО ДОЛЯJ>а На·· два ДО:Ц.1;[- · 

· ри, тmг скорше збогатієm. 
(Rонець). 

о 1·і ГJ і ІВ І fІ-QІJJ' 
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Си~, разом проти "промислу". 
11Промисл і торговля двигнуть наш на

род економічно!" "Чоловік, що вміє доб
ре обе~тати грішми , потрафить зробити 
в протязі одного року з одного доляра де
сять!" - Такі і їм подібні кличі часто чу-
ємо. . . / 

Не може бути сумніву, що промислом 
і торговл·ею піднесем0ся економічно. Од
нак сим разом, на перекір, що йно наведе
ним кличам, хочу написати кіл,ьки слів, про
ти одноfо рода промислу і торговлі. 

Не все золото, що світиться - каже 
українєька народня приповідка - і не кож
дий промисл та торговлю, хоч дають гарні 
зиски, можна похвалити і піддержувати. 

Є Dден промисл, проти котрого треба 
виступити з цілою рішучістю, хоч тим й 

- станеться на нагнітки деяким, нашим таки 
"бизнесменам". Маю на думці виріб і про
.1:ажу_, так званої "самогінки" або "муншай
ну". 

Злучені Держави, "яіс,ля закона,; ніби 
твереза країна~ Так. Законом заборонено, 
_виробляти j продавати алькоголічні напої. 
як і заборонено красти, ошукувати і рабу
вати. Та закон говорить своє, а ' 1проми
.с.ловці" роблять своє. Вони стоять на ста
новищу, як що хто не дозволяється, то йо
му все вільно. Опісля, якось воно 6уд,е. А
би гроші, все одно, як роздобуті. 

Кождого часу, ви здибле-rе на прилюд
них місцях пяних людий. Очивидна річ, що 
водою вони не впилися, і від часу, коли 
введено .в життя прогібіційний закон, чей 
могли досі витверезитися. Що Америка не 
така дуже суха як_ кістка, хоть так вигля
,1.ає з постанов закона, говорять каждого 

,1,ня часописні вісти, що в тій, або таитій 
місцевqс~И сторожі твер~зости, сконфіс
куваJJ:и б~іьше або меньше горівки, і по
сідачів п6просили сідати. Каждого дня, а
мериканські суди за~уджують протизакон
них промисловців на кари, але "промисл" 
мимо того гарно розвиваєть·ся. Правда, не 
всі "JІромисловці" мають щастя, поз.пако-

_, митися з панами судіями. 
Дехто ~ жартобливих людий говорить, 

як що "прогібіція'.' CJOC:j)!Ji'~a~ ще два-три 
роки, то на G~н~~~УІ@fІіІ іЛ.Щ)~J!ТОста" 
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нуть "сухі", себто ніхто не буде спішитися 
опшрати салуни, хочби й закон на це при

зваляв, бо кождий аматор горівки, буде 
мати дома власну горальню. Пишучому от 

сі стрічки, оповідав очивидець, що в од
ному місті в стейті Огайо, так розвинувся 
покупний промисл самогінки, що "проду

ценr"'и" конкурують між собою. Покупні 
носять при собі алькогольометер, і як що 
В предложеному ДО купна ТОВарОВИ не най
дуть відповідного проценту аJ1ькоголю, 
йдуть до другого фабриканта. По малих 
місцевостях продукція то.го "божого" да
ру ведеться на велитенські розміри. Бочки 
не нале;ку1 ь до рідкости. По більших мі
стах "продуценти" обмежують продукцію 
до rальонів. 

Заборонений промисл алькоголем цви
те. Спритні людці позаю~адали собі пр ріж
них норах покутні горалні і женуть tамо
гінку з чого попало, неначе давні Запо
рожці. На ІВиріб "потішителькЙ" вжива

. ють ріжний матеріял: розинки, сухі слив-
ки, бараболі та ріжні відпадки не пригожі 
навіть на корм для свиний. Щоби "штоф" 
був моцний додають без вагання деревля
ноrо алького~ю, котрий призначений для 
промисло'вих цілий і щоби люди ·не пили, 
є затроєний. Щобиж вбити неприємний за
пах, по яУому пізнати тр1йлИвий дереІfя
ний алькоrдJ:rь,. хитрі "горальники" мочутр · 
в самогінці лушпину з помараньч .. Що їх 
виробом трояться люди, їм про це байду
же, жажда наживи легким коштом, вбиває 
в них почуття людянности. Сфабриковану 
в такий спосіб сам-огінку продається сек
ретно по давних салюнах, шторах, "пул
румах", клюбах і, нігде правди діти, навіть 
по льокалях деяких про світних товар~иств. 

Властям дуже тяжко боротись в про
дажю і виробом самогінки. Між сприяю
чими умовами для · "гандлю~' є ,й це, що 
в послідних часах перед введенням в жит~ 

~я ирогібіційного закону, наслідком воєНf 
н,их оплат, ціни- на горівку, були дуже ви-

. сокі. Люди привикли були платити за чЗ:р-
14r горівки по кількадесять ·центів. Розумі· 
,ється від самогіп~trі1~еf1~(1:-атить ніхто жад

них ОП.Л~N~ВR~N»Ш~~ЗІ~l}ІfІ~ТОЇ ці-
u RBANA-CHAM PAION 
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ни. В той спосіб продавці асекуруються 
перед евентуальними судовими карами. За 

чарку отруї жадають два рази тільки, ·що 
коштує виріб цілої кварти. Часто бизнесо
ве вирахування. Зловить поліція, то про-, 
давець не має жадної втрати, бо кару. яку 
йому присудить суд, вже давно заплатили 
його клієнти і ще о.стається гарний зиск. 
Ри~ика тут не має. "Промисловець" запла
тить присуджену кару і дальше· управляє 
своє ремесло. 

Та найгловніще не в тому, що rzюди 
дорого платять за чарку самогінки, а вла

сне в страшних її наслідках. Загально зві
сно, на основі наукових доказів, що алько
голічні напитки ділають вбиваючо на ор
f'аніз'м чоловіка. То й було головною при
чиною, що в Америці заборонено законом 
виріб і продажу напитків, які містять в 
собі алькоголь. Але не треба забу:вати, що 
коли вперед торговля горівк'ою була за
конна то над її виробом, бу.11а бодай, яка 
така контроля уряду. Зараз-же над виро
бом ,самогінки, не має жадної контролі і 
чол6вік за свої гроші купує та пє отрую! · 

· Коли у вас є хоч трохи обсерваційно
го хисту, то дуже скоро пізнаєте людину, 
яка .отроєна самогінкою. Признаки такі: 
безнастанне кліпання очима, виг.Ляд неви
спаного, втомленого і нервового чоловіка, 
штивність в н·огах і ви маєте вражіння, що 
бачите паралітика. На ділі, чоловік, що дов
ший час вживає самогінку улягає повіль
ному параліжови і як що в час не спамя
тається, остане невилічимий каліка. Від ч·а-

. :у введення в життя заборони проти виро
,:-~у і Продажі самогінки, :часописні хроніки 
зан.отували багато случаїв наглої смерти 
наслідком отроєнкя, або ще гірше; втрати 
зору. Самогінка винищує умові здібности 
люд.ини і робить з думаючого чощ>віка і
діота. В домах для божевільних корО'rають 
свій вік численні жертви несовісних "про
дуцентів" і не оден, що з такою легкодуш
ністю за свої гроші вливає в себе отрую, 
Якби відвідав коли заведення для умово 
хорих і побачив/там жертви самогінки, пев
но, 'що не тільки сам переставби її вжива
ти, але й кождому відраджувавби. 

Самогінка робить таке саме спустошен
ня між громадянсьтвом як сухотf{ або си
філіс. Вона JJe тіJІьки вбиває тiJJo але й ду
~а, 11 страшці каслИіf:«tf~еrh1азrмьио б~·дуть 

Uf\]IVERSЇЇY uFYlШJUl':i АТ . 
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мститися на майбутних поко~1іннях За грі· 
хи родичів будуть невинно кар::~тися їх на
щадки. 

Жертви страшні. За для таких жертв, 
тоді бути поблажливими навіть для "про
мисловців". В імя людянности, в імя гро
мадського обовязку, треба такий "про
мисл" нищити усіми средствами. Не мож
на брати під увагу, що на ~иробі і прода
жі самогінки, деякі Українці· заробляють 
Гарний гріш. Той зароt)ок, українське таки 
гомадянсьтво оплачує дуже важкими жерт-

-вами. Ту не може і не сміє бути милосердія 
для нікого. Проти такого "бизнесу" треба 
виступиrи з безоглядною війною. "Проми
сл,овців", без огляду, хто вони-б не були, 
пятнувати все і всюди як злочинців і від
давати в рукІ:J справедливо,сти.· Злочинцем 
є не тільки той, щQ доконує злочину, але 

й той, що злочинови потурає. 

Висше сказане спонукало мене написа

ти кільки слів проти "бизнесу" і думаю, 
що український промисл і торговля не бу-, 
дуть мати великої шкоди, як що ·пійдеться 
війною проти самогінки. 

П. Химерний. 

~ . .' 

"ВІСТНИК'' 
фі1;1ансовости, 1орговл; і ".ipaui. 

Український бизнесовий журнал -
місячник виходить в Шікаrо під ре
дакцією фахо1щх економістів і биз
несменів: 

· Річна пере.плата $2.50 в Амери-
ці, а $3.00 канадійські в Канаді. До 
набуття в кождій українській кни
гарні, або ~ головнім офісі: 

·н 
друга 

одна с 

Наші. 
боячис. 
того чс 

rів по.ля 

'VISTNYK 
Chicsa'rr-

чися, ще 0ПСJІІ1с,І f1·0111 
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Аrенти прод.аж1 реальностий_ 
Українці купують реально сти як: ло

ти, доми, і фарми. Як в каждому, так і в то
му інтересови, звичайно, не обходитьсg 
без аrентів. На жаль правда є, що при куп
ні -продажі реальностий, чужі заробляють 
на нас гарні гроші, а ми глядимо спокійно, 
та радіємо чужим щастям, що, 'мовляв той 
або тамтой без великого труду, гарно за .... 
робляє. 

Правда, що лоту, дім або фарму, не так 
легко продати як напримір книжку або го
динник, бо не так легко найти на них куп
ця, отже й гляданш~: покупнів на. рез.льно

сти відмінне як при посередництві прода
жі товарів. але знов ту, є велика ріжниця 
в зи.с·ку. Того, що аrент продаюt:Jий реаль

ности заробить за один раз, аrенти прода
ючі книжки або годинники не зароблять 
часом і за цілий рік. Звісна річ, більший 
інтерес і зиск більший. 

Книжку або годинник може купити 
кождий. З. реальністю вже не .теє. ЇЇ купить 
тільки чоловік, що має відпqвідний засіб 
готівkи. При продажі реальностий, треба 
nослугу~атися менше більше такими пр~
вилами: 

Порозумітися з чоловіком чи фірмою, 
що має реальности на продажу. Це впро
чім не є трудне, бо властителі реальностий 
самі rлядають за спритнИми аrентами. 
Трудніще вже є глядати покупнів. ~ипро~
бований спосіб, шукати клієнтів на куш~о 
землі чи домів, є при _помочи знак\омих. 
Люди, що живуть з собою в знакомссrві, 
найкраще поінфурмують аrента, хто з _їх 
знакомих може і хоче купити фарму або 
дім. Треба памятати й на те, що люди люб
ля'ть жити разом зі своїми кревними і зна
комим:И. Хто купить лоту або фарму, ста
р~ється мати в сусідстві креrших і знако
мих. Аrент, як що вміє коло справи добре 
походити, при помочі одного клієнта, ~ай
де собі кільки других. Декотрі аrенти ви-

(' «І о щукують перших клієнтів через часописні 
§ Е1 &-голошення, опісля вже виробляють собі· 
g;.. .. " ~~ Q. 

ср; ~-~ом.ства. . 
о· cu f-.- .§ ·Ік в кождому інтересі, так і при про-

{3 ~· ~дjJІfПS-а.льностий, з~ається, що ту найбіль
~ ~ ~ ~де~-,,.О:а бути вперед всьог(} чесним.' Чес
) ~ ш •~ ~ ~§Ірйкращl01grtаміt[ffиком. 
r ~- ~ ~ ~-~:~·~mІVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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. Аrент, продаючи реальність, повинен 
вміти представити к.лієатови які користи 
він ос5lгне. Через купно дому або фарми, 
набувається власність, котра не тіJ1ьки, що 
приносить зиски, але й на в:.~ртости підно

ситься. Льокація гроший на реальностях є 
багато певніща чим в банку, бо дуже часто 
трафлнється, що бл1к11 6Jнкротують і де
позитори терпляп, шкоду. 

Фарма або дім, близько біJrьшого мі
ста або промислового центру дають певні 
зиски. Хочби наві·;·ь в тій ф~рмі, що вла
ститель має вигідне мешкання і не потре
бує платити високого ренту. 

Загально звісним є,. що ·ri люди. котрі 
перед кільки рою1ми вложили гроші в ре

альности, нині, З приводу піднесенняся вар
то.сти, їх майно побільшилося вдвоє або 
втроє. 

Аrенти продажі реа.Jіьностий. котрі пе
ред двома або трома. іюю.;ми приступали 
,.ли до ін:гересу майже без жадного грош~
вого засобу, _нині мзють кільки тисяч, а то 
й кількадесять тисяч долярів майна. То й 
повинно бути найкращою принукою для 

Украї.нців, звернути в тую сторону увагу. 

тоnµмр Du1 Vi • а 

Відроджене Нації-' Том і ........... 1.50 
Відродженє Нації - Том IJ .......... 1.50 
Відроджене Нації - Тем ПІ. . . . . . . . . .2.00 · 
Краса і сила, 260 стр. . . . . ..... . . . . . . . . 1.00 
Голота, 291 стр ...................... 1.00 
Боротьба, 251 стр: ................. ·1.00 
Куз.ь та Грицунь, 216 стр ............ 1.00 
Історі,я Янимового будинку, 210 стр. . і .ОО 
Рівновага, 274 стр ................... t.tIO 
nо-Свій, 208 стр ..................... 1.00 
Божки, 356 стр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
Чесність з собою, ,268 стр. . . . . . . . . . . . 1.00 " 
Хочу, 303 стр.~ ...................... 1.25 
Бося.к, · 264 стр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
Між двох сил, 163 стр. . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Всі видання разом вюш1смо за ...... 14.00 

SICHOWY BAZAR 

34 East7-th St~giпal froпl . New Yo~k. 
UNГVERSIТY OF ILLINOIS АТ 

URBANA-CHAMPAIGN 
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МИХАЙЛО ДРАГОМАНІВ 

Дня 11 грудня святкували Львівські У
країнці двайцять .ляті роковини смерти 
нБ.йбільшого українського вченого Михай
JІа Драгоманова. У великtй салі Музичного 
Інституту ім. Лисенка відбувся "Концертн , 
щ1и участи наших найнращих музичних 
сил, а на другий день виголосив д. Микола 
Ганкевич відчит на тему: Ми.хайло Драг0-

.минів. 
Вже те саме , що навіть тепер в ці сум

ні для України часи, зем

ляки наші не забули про 

отсі роковини вказує на 
велике значіння покій
ного Драгоманова для 
н;1шого народу. І справ· 

ді, -- він належить до 
т.Jх не численних люд11й, 
нких . нам годі забути, 
бо куди оком не кинеш) 

НСЮДИ стрінеШСR з ЙО· 
· . і м исм , скрізь видко 
1-1:1 -.~ і дки його наукової, 
т1росвітної, орrанізацій
нс ї праці. Михайло Дра
гоманів не належав до 

цих 1<абінетових учених, 
які загребуються в сво
:іх книжках і поза ними 
світа божого не бачать, 
навпаки, для його нау

ка була тісно звязана з 
життям , зі службою на

родові і людству. Він не 
втікав від життя у нау
ку, а ніс .світло знання свому бідному ближ
ньому, бо кріпко вірив, що знання то сила, 
що освіта , це меч, яким чоловік може · ви

бороти собі кращу долю. 
І тому він не писав так, ЯІ. звичайно пи

шуть великі вчені, важко, лиш для обра
зованого читача зрозуміло, його писання 
може кожний читати з хісном і задовіллям. 
Кращого популари~атора науки в нас не 
було ·і вже це одно дає йому право на по
четне місце в історії нашого поступу. Зви
чайно вчений вибирає собі яку.сь галузь 
науки і тримається її~ "спеціялізується", 
Драгоманів обгорта.н ·r!ПсГ~м великим умом 

широкі виднокруги, переходив з одного 
поля на друге, де побачив переліг, там ста· 
вав із своїм плугом і орав. Історія, фоль" 
кльор; .література й літературна критика, 

політика, економія ~ скрізь кидав він своє 
здорове зерно. Дехто дивиться на його, як 

на батька радикальної партії, українські 
соціял-демократи вважають його своїм ро· 
доначальниі<оМ ; - це слушно, та не зівсімd 
Михайло Драгоманів не був партийником 

у нашім нинішнім розу ... 
мінню, він був патріо
том у найкращому зна

чінню цього слова, і не
ма в нас партії, котраб 
не могла його шанува

ти , як передового У1'ра ... 
їнця . 

Не всякий може го
дитися з 'його реліrій
ними поглядами , не вся

кий може бути таким 
революціонером, як по

кійний "Ми х а й л о Га
ли ц ь ки й", але всякий 
мусить признати, що він 
свій вік думав, якби то 
Україні кращої долі до
битись і свої думки пе
реказав нам у творах 

написаних гарно, живо, 

тепло, з такою переко

нуючою СИЛОЮ, ЩО ду

же важко не під.датися 
їм. І тая переконуюча 

сила - це також дорогоцінна прикмета 
Драгоманового пера. Нею він поривав слу
хачів і читачів і провадив їх за собою, як 
правдивий, великий учитель. За ним пішли 
між иньшими Франко і 11звлик, а це були 
люди, яких не легко вести за собою, це бу
ли визначні індивідуальности. Ціле моло
де наше покоління читало твори Михайла 
Драгоманова, і виховувалося на них. Це 
був наш найкращий педаrоr. Кажу "наш", 
бо Драгоманів не забував ніколи, що він 
український учений. Вольнодумець, в гли
бині серця ~шархість, здана.ло.сь би пови
нен нехтувати так! питання. як нація і її 
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права, а бачите, ні! Драгоманів був націо- хjя, вимагає ід·еального розвитку людини, 
налістом, розуміється не вуЗким і не заго- щоб одинИця сама в собі носила почуття 
рілим шовіністом, ал.е таким, що розуміє права і справедщшости, щоб чоловік не ро
почування народу, розуміє кривду, яку бив зла прямо тому, бо не може зробити, 
роблять тим почув.анням і рад народові, як його вдача йому на це не позволяє. От то
та кому, здобути повне право на _розвиток ді що лиш не треба над ним ніякої власти 
всіх своїх сил, він на засновання всіх на- й ніякого зако1-·у.ьПрактию~. казада, що о
ціональних потреб. Правда і воля - це був дпниці й народи не доросли ще до такого 

- його девіз. Коли хтось любить свою мову, прінціпу і тому він був д·ержавником, коп
.свої звичаї, коли він хоче жити своїм ла- ституційником - демократом. Член київ
дом, мати свій окремий державний і гро- ської Громади, звязаний з серцем України 
мадський устрій, то не вільно противитися всіми нитками родинного, культурного і 
цьому, бо це не буде воля і не буде прав-' громадянського життя, кидає росийську 
да, а кривда. У~раїну, їде за границю, живе в Швайцарії 

Нема равпди бе зволі, -- це він бачив і Брлгарії, де й умирає, як прогнанець~ і ро
пайкраще на Росії і тому до кінця свого бить це не зі страху перед росийською де
життя бороося 1з росийським централіз- 'спотією, а' знову.ж з огляду на практичність 
мом, щоб розсадити отсю тюрму народів, і хосенність у життю. Він знав, що на за
а на її звалищах построїти, "вольну спілку" слс.нню в яку там Тулу, або Калугу (а таке 
росийського, українського, польського, фін зас.лdння сц:орше, чи пізнійше булоб його 
лядського і других народів. Хай кожній стрінуло)", він бувби відрізаний від куль
з них устроїться в себе, як йому завгодно, турного саіта, бувби .спутаний у своїй р9-
а всі в купі можуть, коли схочуть, творити: " боті, j тому сказав собі, краще йти на віч
оден великий державний союз. не прогнання і мати спромогу говорити й 

Була це думка давна, спадок кирило- учити, що' розум і серце велить, нїж ниді
методієвських братчиків, але Драгоманів ти і марнувати свій великий ум в Росії. 
розви-в її, відповідно до потреб і здобут- Практичність веліла йому особливу увагу 
ків ,часу, Q.ільш демократично і більш прак- з~ернути на Галичину, бо тут все таки бу
тично. · '. ла як-ась конституція і хоч як тяжко жило-

На диво, в цього великого вченого був ся галицьким Українцям, а все таки була 
сильно розвитий практичний -хист. Він за- в них спромога розвивати національну 
єдно дивився на те, що корисно нам, а що культуру і ставати Піємонтом українсько
ні і для хооенности реального діла, готов го відродження. 
був принест~ в жертву теоретичні переко- Тая-, як 'Кажемо, практичність ходила 
нання. в його в парі з Резвичайним обсерваційним 

Соціяліет, а всеж таки націоналіст - і критичним хистом. Дивуватися треба, як 
Укrзїиець, анархіст, а обстоював за консти- бистро помічав він усі хиби галицької на
туційним устро~м державним:, Наддніпря- родньої роботи, як критично він умів ди
нсць, а велику вагу клав на галицьку спра- витися на відносини в цій країні, котру 
ву1 навіть на маленьку угорську Русь звер- тільки в переїзді побачиІ}. Як ставитися до 
тав свою увагу - цей великий син, вели- народу, як його орrанізувати, яких партій 

кої України. Все це робив він з погляду йому треба, як повинні виглядати наші ви
ттрактичности. Якже нам бути інтернаціо- давницва- все це він диктував нам, нераз 
налами, коли це значилоби оставитися даль- способом, гострим, не щадячи нікого й ні
ше жертвою великих, сильнійших народів? чого, як не щадить батько сина, коли йо
Він добре бачив, скільки то Українці~ пі- го карrаючи, хоче поправити й розуму ,на
шло на .службу визвольного рОСИЙСЬКQГО вчити. 
діла і проіlало для нас, він розумів, що ви- Він був вdрогом всякої заскорузлости, 
зво.1ений з царського ярма росийський на- всякої відсталостИ від культурного· евро
род схо_че дальше експльоатувати Україну пейського життя. Був тим, ЩQ ціле своє 
і українську націю і тому стояв на прінці- життя рубав не вікно, а двері до Европи, 
пі дуже широкої - автоном.fі 'національно звязати Україну з Европою -·це було од
демократичJІОЇ. Так і;!аJt:аеб~ив, що анар- JІО з його житт@вІjХ~~~ань. З одного бо" 

UNIVERSIТY QF ILLl~OIS АТ UNIVERSIТY OF ІЩNОІS АТ -
U R В А N A-d Hl\ М РА І G N U R В А N А-СНАМ РА І G N 
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ку інформувати Україну про Европу, а з 
другого - Европу знайомити з Укр,аїною, 
це він робив так завзято і так добре, як 
ніх,то доси. Як редактор відомого журналу 
"Вольноє Слово'', як співробітник Реклі і 
всіляких европейських видавництв, видви
гає українське питання і робить його пи
танням світовим. 

Це той патріотизм, про котрий ми зга
да.ли передше. Найкраще характеризують 
його, отсі його яла сні слова: "Кожний чо
ловік, вийшовший з України, кожна ко
п\йка, потрачена не на українську справу, 
кожне с.лово, сказане не по українському
єсть видатоьс з українскої мужицької скарб
ниці, видаток, котрий при теперішних по
рядках не звернеться в неї ні звідки." 

"При теперішніх порядках" - зазна
чує покійний професор, це значить поки 
єсть диспотія, поки всі народи не будуть 
хіснуватися рівними правами~ поки єсть 
гноблені і гнобителі. А коли цього ne бу
де, тоді ясна річ, все інакше стане, тоді бу
де мова про загально людське діло, про 

• .службу цілому людству, без кривди для 
рідної громади. 

Це був великий громадянин, ворог те

мряви і ворФг насили, який н,е навидів мі
літаризму і централізму, бо вони спиняють 
щастя і розвиток одиниці і громади. Бо
ротьба з обскурантизмом і деспотією, а 
служба працюючому і покривдженому на

родові, це був клич, якому він вірно слу
жнв: 

І служив не даром. Розвал царату і бу
дівля нових національних держав, отсей 
цілий процес, який тепер переживаємо, це 

ніби здійснення його мрій. Певно, що да-
-леко нам до тих життєвих ідеалів, якими 
дихав Драгоманів, але все таки якась ча
стина його проr'рами зреа,,п,ізована, або р~
алізується, а в тім ділі неаби яка пайка йо
го заслуг. Про життя покійного Драгома
нова нема що ~агато говорити - його жит
тя, це його праці. Для себе він жив мало, 
він не розумів життя без служби для ближ
нь9rо свого і для того найблищ()rо з ближ
нів-для земляків своїх. 

Уроджений 1841 р. в молодім вщ1 по
с:вятився науці і від-разу вибився на чоло 
на~·их учених, поруч Антоновича і Житець
коrо. 

В ciмд~~,~~R~~~?~t1ff8fs l}Н київ: 
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ської Громади, яка продовжувала народ
ню-просвітну роботу, почату в шістьдеся
тих роках, а перервану жарстокими царсь

кими указами й переслідування.ми українсь
кого руху. В 1872 р. засновується в Київі 
"Юго-Западное Од~леніе Имп. Географіче
ского Общества", котре вело досліди над 
етноrрафією і устною словесністю укра
їнського народу. Тут видав Драгоманів у 
спілці з Антоновичам "Історичні пісні укр. 
народу", а також (сам) "Українські народ
ні перекази". Але ця праця українських гро
мадян була сіллю в оці коївської московсь
кої чорної сотні. ВЙслідом її доносів, та ще 
завдяки Юзефовичові, (звісному вже з про
цесу Шевченка і товаришів), був таємний 
царський указ 1876 р. котрим спинялося 
довіз укр. книжок з заграниці і друк іх в 
Росії. Заборонено також український те
атр, а навіть пісні з українським текстом. 

По україt~ськи не сміли являтися друком 
ніякі журнали, rазети, науковТ праці, нія
кі переклади з чужих мов. Або пиши по 
росийськи, або не пиши нічого. Драгома

нову не було що робити в Росії, він виїхав 
за границю, де остdвся до смерти. Осів у 
Женеві, де видавав славну ~'Громаду", у я
кій описував неволю і кривду - темряву 
на Україні та давав добрі поради, як бо
ротися з. ними. 

Рівночасно знайомив світ з Україною 
і з її поневоленням у всіляких часописях 
на всіляких мовах. На ріж~их наукових і 
літературних конrресах· підносив протес-r 
проти угніту України царатом, а з окрема 
проти указу з 1876 р. В початках 80 років 
став редактором росийськог..о революцій
ного журналу "Вольное Слово" і 1·ут даль
ше підносив жадання українського_ народу. 

З Женеви перейшов Драгоманів до сто
риш і, що осталися в Росії, остигали в сво
їм просвітно-політичнім запалі, як понижу
вали національний прапор, й~чи на ком
проміси з урядом. Він ніяких' компромісів 
не допускав, хотів_ боротися до побіди, або 
до загину, але цього останнього він не до
пускав до серця, бо -вірив у побіду освітп 
і правди. Одним з нечисл·енних, що остали · 
в Росії і вели дальше лінію Драгоманова 
був Микола Ковальський, котрий пізній:ше, / 
в 90 роках і заслужився чимало коло об
нови українскоrо1 не "vкраїнофільського" 

О11g1паІ f1orл 
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U RBANA~CHAM PAIGN 
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З Женеви пер·ейшов Драгоанів до сто
лиці Болгарії, Софії, куди Покликано йо
го на катедру університетську. З Софії про
вадив живу переписку з молодим поколін
ням Українців. Бере участь в орrанах галиць 
кої радикальної партії "Народ", "Жиутя і 
Слово'', пише "Листи на Наддніпрянську 
Україну" і чудові "Чудацькі Думки", про
фесор болгарського університету остаєть-' 
ся дальше великим учителем українского 
народу. Помер у силі віку, в 54 році життя, 
здалека від рідного краю на руках рідні та 
доброго зяття, професора й пізнійшого мі
J!ЇСтра болгарського, Шішманова. 

Лежить на софійськім цвинтарі, дожи

даючи тoru великого. моменту, коли народ 

перевез·е його у рідний край, на вільну й не~ 

залежну Україну. Це буде одинока гідна за

плата великому покійникові за його нео

цінену працю. 

Богдан Лепкий. 

Україноманія - найновійша мода Бер
ліна. Під цим наголовком поміщує "Neue 
Berliner Zeitung" з 12 ц. м. ось яку інтерес
ну замітку: Деколи стає нація модерною. 
Досить довгий час були нею Греки, Поля

ки і Москз.лі. Модерною нацією в Берліні є 
тепер Українці. - Бідний жидок з Любли
на отворяє табачну лавку, виписує на шілд 
пару слів кирилицею і називає свою лавку 

оріrінально-українською. По кавярнях тан
цюють америкзнський ] azz і називають йо

го правдивим національним українським 

танцем. Кожда мелодія з я~ою небудь звуч
ною :краскою е "украінсьt<а". До тої моди 
л,;:~.ли Укр:~їїщі початок Через свою Капелю," 
яка ту як і по инших містах Европи висту" 
пала з колr.осальним успіхом і піддала ко
нюктуру. "Тірр'' як з національного, полі
тичного соняття зробити гроші. Крім то" 
го причинюють відносини на Сході Евро_
пи велику еміrрацію Москалів, Укр. і По
ляків, а ті всі стають Українцями, бо "укра
їнське?' це ~ода. 

~- -і;-

ТЕЛЕГРАФІЧНЕ ПОВІЛОМЛЕННЄ. 
Українське Емі1раці:йне Бюро в Нюарк, Н. Дж. 

Повідомляє· Українське Громадянство в Америці, що ми вже постаралися о 
власне заступництво У Львові і Варшаві щоби в сей спосіб дати відповідну по

міч ~міrр2нтам, котрі їдуть до Америки за посередництвом наш9го Бюра. 

Наш з·аступник ·у Львові і Варшаві дасть поміч нашим пасажирам при по

тверджувrснню паспорту в Американського Конзуля, відпровадить наших пасажи

рів до желізн.иці, викупить їм тікет до псрту і уділить їм всякої поради і помочі 

потрібної в подорожі, та заступить їх від всіляких надужить. Українське Еміrра

ційне Бюро в Нюарку: Виробля~ пасгюри до краю і спроваджує родини з краю 
до Америки. 

Виробляє повновласти, КОІ!тракти і уділяє безплатної порадп в судових, 

~ 

нотаріяльних і адвокатських справах Лмерикансь1~их і ·старокраєвих. ($ 

' . 
· UKRAINIAN IMMl(]R.c\_TION JЗUREAU ~ І

• В кождій notpe.Si звертш1тесь на адресу: ! 

245 COURT STREET, NEW АRК, N. J. і 
~Ф~~Ф~ФФ~ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ~ФФФФФФФФФфффф~Ф 

Digitizecl fJy 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
URBANA-CHAMPAIGN 

ОгіgіпаІ f1-oпl 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
URBANA-CHAMPAIGN 
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Наші Заступники на провінції_ 
Просимо наших шановних кольпорте .)ів і 3rентів, щоби надсилали G-ВОЇ фото

rрафії в слідуючім числі "Базару". Фото ї"р<:іфія поміщена в нашім журналі, з кіль
кома словами тожсам:ости особи, багато иоможе ко;1ьпортажи і зєднає нових по
купців. (Ред.) 

ФРАНІ(О ЦІРК.~\ 
Кольпортер на Вунсакет і околицю в стейті Роrзд Айленд. 

Зисокоповажані Громадяни з Вунсакет і о :(о~ащі. 
йдучи за покликом нашого великого . і 1юфссора Михайла Грушевського в його 

1атті до американських Українців "Про . , ь ;у;ч:у !{різу на Україні", що була дру

ФРАНКО ЦІРКА 

",~ :3 дР.t гом у числі "Базару". Я спро
--'- ·' .. 1.) , 1.3 uс.:1ию1й вибір книжок на ріж· 
"-~. r ; i i:i;i. Січового Базару з Ню йорку l 

у ві.~ьшіх хзнлнх розпродаю поміж с~оїх 
JL м .. ·: 111< ів. 

Рuб.:ію ц.е не задля "бизнесу'', але з о
боьlІ :.: ку. Як що поширимо більше книжок 
м іж нашим громадянством, то тим самим 
д ._ ; мо с;:рсмогу українським видавцям по

стаЕИТІІ українські видання на рівні з ви
д ;ш1~1ми других народів, до чого нам, ніг

де щчвди діти, таки далеко. 

Всіх Українців' з Вунсакет і околиці 
прсшу за книжками, калєндарями і т. п. 

:: в с ртат1їсь до мене. Напишіть тільки карт
ку а н з аІІду до Вас. 

Остаюсь з поважанням 

Франко Цірка 

93 Clшrch, St. 
vV oon.socket, R. І. 

Від Адміністрації Січового Базару:- . 
Булоб пожаданим, щоб в кождій мі сцеuости де живуть Українці був оден чо

ловік, який зайшовби з книжками До кождої хати бодай чотири рази на рік. Тим зро
билобися багато на просвітному полі, бо продалобися багато наукових книжок. Хто 
з читачів хотівби причинитися до поширення ;)"країнської літератури, хай сейчас 
пише по інофрмації до Січового Базару. 

Колиб світ був машиною без помилки, 
чоловік в нім не виробив би ся, був би та
кож недумаючою машиною. Але позаяк є 
буря, непогода, нема нічого постійного, то 
чоловік безперстанно мусить· думати. 

Жа"1уються і нарікають на своїх свар
ливих жінок. Не знають вони, що їх жінки 
чим оло спричиняються до збогачення на
шої мови, бо додають до неї незнані на

шим предкам - слова". 
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Українські'~ підприємства, В' ·Зд. Державах_ 
4. 3. Woonsocket, R. І. 

Що п11шуть про спис укр. пІдприемств?
1 

Де є горстка Українців, там зараз між 
нИми знайдуться вибрані особи "бизнесме- Спис укр. підпр11ємств принесе Добрі 
ни". У Вунсакет, де є всего населення 43.496 наслідки, він заохотить кинутись на ·поле 
(кільк.,о всіх Українців ми не знаємо) там. торговлі." у нас велика вдача наслідування. 
знайшлисьмо вісім українських бизнесм~- .-· , . Іван Федин, Arnold, Ра. 
нів. / --о--

Лєвон Швак і Мафтей Чажfій, rpocep- до ЧИТАЧІВ. 
- ня і бучерня, 144 Main St. Вартість $5.000 
Власителі ·походять з Грималівки, пов. Ска" 
.Лат, Галичина. 

Яків Мостецький, rросерня і бучерня, 
111 Daniel, St. Заложена 1904 р. Властитель 
з Перкалець, пов. Скалат, Галичина. 

Данило ЛукенЮк, rросерня і бучерня 
293 Pond, "St. Вартість бизнесу $3.000. Вла
сцtтель з Глушкова, пов. Городенка, Гали
чина. / 

Василь Патрила, rросеня і бучерня, 90 
Water St. Вартість бцзнесу $3.000. Власти
тель з села Борки, пов Скалат, Галичина. 

М.ихаіл Мандяк, rрос~рня і бучерщ1, 148 
Center, St. Вартість $2.500. Властитель з се
ла Борки, пов. Скалат, Галичина~ 

Ukrainian Groceries & Meats, · 83 Blacks ... 
ton, St. Вартість $8.000. Властитель Андрей 
Борис, з села Серники Середні, пов Рога
тин, Галичина. 

Петро Боrович, rросеня і бучерня, 12 
Fainnond, St. · Вартість $4.000. Властитель 
з села Плєвокі, Віленська :rубернія, Вел~ У-
країна. . · 

Ukrainian Barber Shop, 134 MainSt. Го
лярня~ вартости $2.000. Властитель Дмитро 
Ретник, з _села Самолуски, пов Гусятин, Га-
личина. 

\ 
/, 

\ 

Шановні Громадяни Українці! 
Як у Вашій громаді є "бизнесмени", 

що признаються до української народно
сти, то просимо Вас точно провірити їх по
ходженнє зі старого краю, спишіт!> їх іме
на, рід проводячих нами "бизнесів'' і при
шліть негайно в редакцію "Базару". Ми по
стараємося написати сщ1с .'"бизнес:меніц" 
Вашої місцевости в, нашім журналі, а за 
Ваш труд вишлемо Вам книжок на суму 
пять долярів ($5.00). . · 

РедаІі~ія. Базару. 

Звідки береться кава? 

Кава росте в горячих краях на корчи 
вИсокім 4 до 6 стіп. Кавовий корч, що росте 
дико, є .в тро.є, або й четверо вищий. Наса
джуваний чоловіком на плянтаціях к·ави 

він маліє, але за те багатіє плодом. ЛИLТЄ 
має ясно зелене, цвіт білий, що сильно пах
не. З ц~іту виростають яtоди, зразу Jеле~і, 
а кол11 доспію.ть1 стають темно червоні. Те 
тверде зерно, що купуємо як каву, є вису

шене насіння тих ягід. Коли ягоди дозрі
ють, їх зрйвається, обчищується машина- "· 
ми з r:іясистої поволоки і зерно сушите~. 
По висушенню лущат~ тнерду лушпу так, 

що лишається саме насіння - зерно гото
вої кави. Ту каву сіють через відповідні pe-

r • • . • 
шета 1 в1Дповщно до величини зерна, на-

, бирають 'в мішки і вивоЗять до продажу. 
Найбільше кави росте в Бразилії, яка 

Стефан Шевчук, rросерня і ~бучерня" дає три чверти всеї кави на сЩті. Спожива-
192 Old Road. Властитель з села Саджівка, ється та кава найбільше в Европі і Північ
пов. · Скалат, Галичина. ній Америці. Найбільше кави пють в Голян

Петро Кулик, ·rросерня і бучерня, 1~ дії, де що рону пересічно кождиЦ чоловік 
Spring; St. Властитель з села Товсте, пов. пє 15, фунтів. За Голянді~ю йдуть Злучені 
Сщ~щ1т, Галичина. - · Дер}і{ави Америки з '13 фунтам~ на !'Олову, 

далі Німечина з 5 фунтами на ко1 жду голо-Зібрав Франко . Цірка-:- Ин - · 
ву населення. ші кра~ :менче зужива~ть 

,Ч. 4. Manville, R. І. 

D1cJ1t1zecl 

Ш\JІ\ІШSІТУ OF ILШIOIS АТ 
ІJ RBAr\Jд.-CHAM PAIGf\J 

кави. 
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ВСЯЧИНА 
Нові Ноти з Краю! 

'МУЗИЧНЕ ВИДАВН.ИЦТВО "УКРАІНА" 

Признанні~ за піДручник .проф. Е· 
депьмана, який вийшов накладом 

Січового Ба;зару. 

ком здоров. Тоді тоі лікар, · .яхий йоr·, 
лічив, подав те наЧJІІІJІЬству суд а ось

такою приміткою до відом:а.: '\,Ліч:евє 
відомого 3ас.удженця покінчене з т.а.-Перше" велике видання }1~рл.їнськи і чу

жих творів із обсягу світа звуків; сиJІЬ

. ний, гарний nruпip, дуже гарний, qет

кий друк, елєrантне :викінчення. 

хвальний Заряде! ким успіхом, що кара смерти :м:оже бу-
От.риМ:авm~и Ваш підручяик. дл.я м.у- т.и на нім вик.онан;а без шкодИ дл.я йо

з'икантів на дуті інст.ру:мента, спішу з го здоров.ля." 
1. Унраїнські жіІні, І; на голос в супр. 

фортеп.'лна. 

2. Українські пісні, 11: на голос в супр. 

3 у ф~~тел'.янЗІ.. u \ 

. кра1нськ1 сщви и думи на. голос в 

супр: Фзртеп' яна. 

подякою, що Ви ви,ц~али таку книжку, 

лку м.и від лі1· потребували. До цего Н1ойорські банки. - На 66 ВеJІИRШ: 
часу приходилося НІІ,},( дуЖе тяжко пій- банків у Ню йорку, найоооотП11И:ми є 
11яти музик.у на інструментах. Чужі 

отсі: Фирст Нешенел: (шер коштує · 
професори і в чужій не конче зрозу- $ 915 :оо), Фифт- - Евню (шер коштує 
иjлій мові піД!ручники, все це спричи- $915.00), Гановер (mep коштує $810. 

·-.. 4. Українські гимни, Том І 
~яли бог ато тр.у ду а №lli.llo користи. Днесь І ОО)' Сіборд· (mep кошту~ $625.00), 
:-:o.ffiи я прочит.а.в Ваш підручник, який 1~ . ( $550 ОО) R u 

·\ 

5. У~;раїнські воєнні пісн~ (козаць1tі 

і стрілеця.;кі). 

6. Музика до творів Олеся 

7. Музика. р.о Кобзар~ Шевченк.а.; 
на соТhран й •ІІJІь~ І. 

8. Музика До Кобзаря Шевченка, 

· / на сопран й :альт 11. 
9. Музика до Кобзаря, Хори І. 

110. Музика до КQбзаря Хори 11. 

сол.я 

соля 

13. Барвінсьний В., Прел·юдії дл.я фор-

теп'яна, 

14. М1узика до спів Федьковича, хори. 

~5. Музина. до fJІів Пачовсьного, хори. 

16. Музика до спів Богдана Лепкого, 
сольо-спіnі1 в cyrip. фортеп' яна. 

· 17. Музика до спів Ів. Франка; хори. 

18. Ба~:він~кий Василь; Твори н:а фор
теп' .ян, І Пісня" 11 Серенад!ІJ, ІІІ 

Імщювізаці.я. 

~емнtал ШЄ!р коштує . . ·аи-
.е написан1ий чистою українською м.о-

біднійшими є: Бучер~ ен11; Дроверс · (mep 
вою, то :мені відра.зу стало яснійте, 
відрr..зу пізнав більш~ щро інструмент ~:оштує $37 ·ОО)• Фарейн Трей11; (mep 

коштує $40.00), Фифт Нешевел (щ&р 
ї музюtу; чим: з лєкцій За ціщrй рік. 

r"оштує- $150.00). 
Від еебе цю книжку поруча1ю кож-

.~ому, ,хто лиш :має щонебудь до діла 
з музичниvи інструментами. Видавв:ицт-

ну Січового Б~а.зару честь, ЩО вур;ає на-

у~tові підручники. ..: , 
Остаюсь з поважанням 

Стефан Вербовський . 
.М:овтреu; .Кана11;111. 

Tisoї невідступнІ товариші. 

УКРАІНЕЦЬ ДО УКРАШЦЯІ 

ПОЗІР УКРАІНЦІt 

Всі ми, Укра~інц~ · -котрі виїха.m. зі 
своєї вітчиви за по.піhmеннє:м: наmоі 
долі і за кусником хлі6'а до Америки, 

аж надто переконалися хто користає 

Велш~~ люде, всіх вік.ір писали ве- з нашої праці. Чому ми самі 'не хоче~ 
шкі. твори; писали великі п.а.родні про- ~io користати з нашої Пра.ці і доходів. 

~:.ід11и1\ІІL, великі ЦИіПї:~.,о.м:ати і ·~еликі JІмаю патент на колисан1е крісло (Іtо
мислителі. Всі вони є ,цля тебе доступ- лиоач), яке :може служити ,в;ля вигода 
ні, тому не пропусти найменшої ВШ"О- в горячі літні ·дні, сидячи· ва г.анку, і 

ди, бо жит'Гя ду.же коротке. І чи не по- лке є га..рною річею дл.я діт.ий, бо се 

\1ш1лєшся т\ чоJІовіче, коJІи передира- .. крісло рівночасно· гра.є, коJИІ діти на 
~9. Ук.раїнськL-м.арше6 і пісні, для хора. єшсл з товпою простаків о вс11иди іІа.м, нім rtолишуться. JI розпоча.в вже ви

. 20. Українські ·маршеві, на. фо,ртеп'ян. PfJo о ІІР.иr,утність с.я:м, ко.JJІИ кождої ріб сих ко;nибачів, о,цн:а.к потребую 
21; Українські танкові пісні, на голос хвилі ·перед тоб6ю :може сто.яти товпа спільників. Спільник не nо'ІІребує ро-

у .супр. фортеп'яюt; найбільших і ,н~пших товаришів у зумітись на сій' майстерці. -По,ціu ,!\О-
світі; · товпа на.йбіш.ша, несчислена .'і 1оду буде. розділеішй Н!ІІі рівну часть 

22 Унраїнські танцJ на фортеп' ян 
. · своїй сК:іликости, незм:іпе!fІІі у . своїй~ зі мною. Роботу :може ма.ти" сейчас у 

23 Уuп'аЇнсьні па.тріотичні пісні: - ' · · "0 св0•1·иu' шап~' "'"' ,,.ише сХо"е. uаю· .. б~"""-. .,... величию, ~еоцщена у сво1и вартости, """' " ~ ш" ...., 

31. Проф. Портн~_в, Україн.· школа на а можеш це товариство· :м:в.11и в кождій ше винаходів опатентова.них на А.ме~ 
скрипку, том І. -. 3 smитюи хвилі і на кож.цім місці. В ці.м: saRJiю- -р;ику і Аю'лію: JI хотів би їх вира-

3',2. Том І І - 4 зшитки ЧІ8.ється так9ж ·ріжно:манітна ук.раївсь- бл.яти при помочи Українців & не .цру-

·33. Том 111 
7 

3 зmитки. " _ ка т..~~ература.. гих. Хто хотів б1и приступити до спіІ-
. r:и зі мною, нехай зголоситься до :м:е-

, 411. П.роф. Порт~ов, Україн. школа на Один відомий ві своіх проступків BJIO- не. Тут свобідний край і кождо:м:у до-
форте~: ·Том 1 ...,: 3. зшитки чинець з1а.су,пщевий був ва дуmеr.убство з волено 6ратись до кори.ствого ді.11&. 

42. Том 11 - 3 зпFитюи. lf& кару смерти. Tai сьоrо дня, в якім Велиrtого капіталу не вим:а.rаю. По 
43. Том 111. йому оповіщено еей присуд, він заве- близші пояснення прошу писа.ти ,цо: 
Ціни за л.оодинокі зшитк,И 75ц.' до 1.50 дуж~шв важко ва. в·апален.я легких, через ANТIN -ZUBRYD 

. Пишіть 'на. адРесr: що й. ПОЧJаіПИ його у в.язници ,цу.же пи.nь-
s І с Н О .W у· р А z А R · но · ліЧ.из.·и. Се. тривuо довший час; а:ж 272і VarickSt., Jersey City, N.J 

34 East7"th. St., New York. НІарешті' він так nо~ущав, що ста.в ціх- м~ ІШІіІ 
. D1gJtizeci !Jy 
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• В цьому, числі є поміщена статrк 
Проф. Богдана Лепкого про .Михайла 

Др.а~tоманова, місто про Івана Франка 

як було заJrвлено. Зміна наступиJJ:а. то
му, що ст.атrю про Івана ФраІІХІа. від

ложено до ма~ЄвогІ> числа; в пять літні 

роковини смері~и. Іnан Франко умер в 
· неді.п.ю, 28-го ма.я 1916 ро&у. 

- Українець з Ню йорку Юрко Костл~ 

. опрацю:вав і видав· власним коштом: 

. "Uід1>учник Движим11х Образів" (,Му
ві'нr Пікче-рс) . Це перша того рода 
кнИ'жю111 на українській мові в Амери
ці. Студенти елє1tтрики j всі Хто хо

тівби знати я11: оперуваrи движимі об
ра~и, повинні цю книж1tу перечитати. 

tiae, щоб і ми вже мали свої "Myipнr 
Пі11:черс". Ціна цьог? примірника 1.00 

Накладом ;,Січового Базару" вий

шла нова кнИ:жка "Осно:вні Відомости 
про Інструментальну .DІузику · і ГJІИб{,-
1шй Віддих", або. "Підручник д;п.я Му

зикантів на дУ'ГИХ Інструментах". Зла
див славно.:звісний український дірі
rент Проф. М. І. Ед~:ман. Для гра10-
чих на я1аrхнебудь інструментах: ця 

1ши;~ша є конечно потрjона . .Можна її 

набути по всіх більшпх книгарнях, за 

оnлато10 .tОц. 

Ч. 5. 

легко знайде книжку 'Н& .яку тему вів\ КАЛЄНДАР! НА 1921 РІЮ 
хоче, є ще описаний короткий перебіг В v 

1 
v К • 

. .. еликии люстровании алєндар 
ц1ло1 книжuки. Хто це.го юата.пьоrа ще "СІЧОВОГО БАЗАРУ" 
немаJЄ, хаи подасть свою ~а.дресу до 

"Січового В~а.зару", а :ми виш;пе:мо йо- обни:має · незвичайно займ;аючі і поу
му д111ром. чаючі оповідання 41 життя українсьюих · 

Нова. кпижк.а в краю: "Кр і вава Км и
га". Опи.с польсь&их знущань на~ укра
їнським народом в Гuичині з докумен
тами. Цю книжк!. повинен кождий п~о
читати перед вищв;ом до старого краю. 

Книжrtа більшого розміру, коштує 50ц. 

жовнірів підчас сеї війни, оповіданнк 

з француського життя; ці1;;аві статті 

на· ріжні теми, а тл.кож огляд українсь

Іtої справи. Богато інформацій ·і ріж

них інтересних від.омостий. Дуже ва.ж.

ною ціхою далєндар.я є кільк,адесять 

ілюст раці й з українського життя під-

~ Ч;ас сеї війн.и, чим не :може повелича-

Хочете знати точну Історію Авст- тись жаден инший ка.в:єнд:ар. Хто ціка- · 
рійської Дежа.ви, 1110JІишіть до н111с ·по вий, .як виглядають укра1Їнсь,кі а .як 

книжку Д-ра Андрія Копистлнськ.ого большевицьк.і ·російські гроші, той пев

"Оповіранн.я з Історії Австро-Угорсь. но купить собі сей каJІєндар, б'о і\аМ є 
кої Дер.ж:а:ви", в звязи в всесвітною поміщені rотоrрафії сих г.роший. ЦіюІІJ 
істОІрією. Цю кн1щкк.у :ми отри:ма.а:и те- сего ка.лєндаря JfИШе qОц. 

пер з краю: Ціна 1.00 СJІИ хочете :мати добрий гумористич-

Статистична Мапа · Украіни, ва .яюи 
пода1:10 ДОКJІадно, де жи,вуть Українці 

в цілім світі і в .якій скіп.кости і 

Бога'цtва України, :м:а~а на якій nоДІІІІНо 
чим У1tраїна богато і в якій· :м:і!рі і. в 

якім відношеню до ~ругих кр111їв. Обі 
сі мапи себе .доповн.яют~ і Тоху пр11да
ємо їх разо.м ЗІ\І • • • • • • • • • • • • 50ц. 
(Пізнаймо себе і свою рідну .землю ВІ 

тоді н~ с'l\8Іне:мо себе і с:воєї землі 

вий калєндар, з зай:м:lІІючим зміtтом, 

так куп.уйте Календар Козака ·чорнохлі
ба, того. самого, що то своїми писаJІн.я..; 

ми не одному дався в знаки. Ціна 50ц. 

Попри. се є у н:ас ще слідуючі календарі: 

Загальний Календар, "Дні про" $1.00 
Кап.ендар Канадійсь•кого Фармера 50ц. 
, Ке~nендар Канадійсь.кого Українця 5Оц. 

Календар У.' Н. с. "Тов. Іміrранта" 60ц, 
Калянда, Сирітського "'ому 75ц. 

Календар "Укр. Січ. Стр-ільців (При-

1 Нова кощ.орова мапа Ук.раїни, ви- встиДіІlІfИСЯ, а противно, б.Удемо її ці
дана в Київі 1919 року. Тепер прийшла. нити і від ворогів обо~~.яти). 
:містить в собі всі міста і більші села" 

.ятел Жовніра) 50ц. 

Календар Веселий Друг 50ц. 

Калєндар Киіuеньковий 1 Оц. 
зелізніці, шляхи, копа;пьні. В 1ній знай
дете все, ЩО В.ам ·потреба ДО' Пізнання 

рідного краю. Таку малу по:винен коz

дий м.ати. Спроваджуйте від нас в бі;пь

шій скількос'І1и дл.я сво.їх зНІМtомих; то 
таньпіе б·уде· Вас коштувати., Жадяйте 

на оказ одної. Ці~а 75ц. 

Др. Кирило Трильовський уложив і 

видав калєндар "Запо~ож.ець" п.я 1921. 
Цей калєндар вже в дорозі до Ам:ерик.и. 

. Ці1rа не знана, Хто хотіби цей кuєн. 
дар мати, хай пише сейчас ва ним: до 

"Баs·ару". 

Чи Ви вже :маєте 1tщ1жочку ".Як о-· 

СJrГнути У спіх? Це перш111 того рода в· 

укра.їнській мові .. кішжочка. .Я& хочите 
осягнути успіх "~ науці, торrов;пі, ( б~иа
несі), при роботі, Чи деб то не буJІ.о. 

Купіть цю книжочку •· Цін·а. киmе 2Оц. 
Пришліть на.лежитість почтовиии ава.11-
ками. 

Календар Українськоі М.истецькоі 

Накладні, ~ Відня. Ціна ЗОц, 

Календар Стінний 25ц. 
На складі маємо слідуючі 

· fІОЛь·ські к~лєндарі на 1921 р.: 
Wielki Kalendarz Uniwersal-

ny ........... ~ ..... $1.оо 
Kalendarz Z wi~zkowy .... 60 

· " Maryanski .. ·'·. 35. 
1 " Swi~ta Rodzina 40 

Бібліотека "Нової Доби" Ві,цень. На " Nasz , Kraj ...... 50 
складі м~а.ємо ·19 книжочо& видання ,~Но- " Humory~tyczny 
:вої Доби". · Авtори цих 1t'Jmжo111>1t є: са- F' , 1 50 . . 1g arza ..... . 
мі в·изначні ~Іtр~їнсьИ:і Аіsчі п: · В. " Przyjaciel . '.Zоl-
Винн;иченко, JІевинсЬ!tнй, Піддубний, • 50 
х n1erza ........ . 

Вже вийшов новий каtальоr КНИЖО1' .И]І[ЄНКО, Па.18.М:111ір і 'инmі. Інтересу·ю-
ІtНйГа~ні "Щчового 'Ваз ару" на рік. чіся політи.к.оіо і вовни по.1ітичНІИ1і у- ·3щwовленя посцлайте 

на· адресу: ~921,~ Це відмінний. катальоr від всіх строєм:, повннні ·ці броІіІур.1tя Чи~tати. 
Іf:НПпіх, бо крім того, що всі кни~и. Ціна~ ~сіх разом: •• : .•••• ~...... • $2.ОО · S~I С Н "О W У В А, Z А R -
є Ііоозбучяо, ВJІожеяі, що читач дуже . 34 Eaat7-th St., 

Digi·tizecJ \)у · 01·і9іпаІ koпl . 
New York. 
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" НаАновІАшІ книжки з краю І іх ціни. 

Січові Стрільці .. · ·............ . . . • . • • • . • • • 15ц. 
Дещо. про rpvшi . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • 10 
Достойво єсть, збірки u Шевченкові ро&овини . . . . 10 
Дуив:и, Тарас Шевченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • 15 
Поезії, О. Федькович · . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • 10 
Рідне Слово, збірка най1tра;сmих Українських авторів 1.00 
Баронський Син в А мер1щі, казки Ю. Паньхевича . . 50 
Під одну булаву, оповіданнє, В. Будзиновського . . 50 
Осау.п Підкова, опові,дапнл, В. Бїдзиновського . . . . 60 
Іду на Вас, історичне оповідання, Ю. Ониського . . 60 
Перший Похід Богдана Хм:е.пьницького на Гwшчину 

С. Томашівський · . . . • . . . . . . • . . 60 
Історія У1tраїни, !Іюсо.nа Костомарів . .' :. : .' .'.: .' .'.:: 2.00 
ХJІіборобська Україна, збірник. Ч. І. . . . . . . . • . . • • 50 
Щц Корсунем, · сторучна повіс1'Ь, А. Кащенка · . • • . . 40 

,//"Три опові;ца~ня, Д. .М. Сібірлк . . . . . • • • • • • • • • 15 
Sапорожськии Кла~, казка, В. Корпієнка . . . . . . • • . . 15 
Вк промовить аем.nя, Антона Круше.nьницькоrо • • • . 80 
На,1; 90,ното10 Липою, Др. О. Нааарука. . . • . . . . • • • ЗО 
Іо.10 Потутор, В. ,І{аіюовсь&ого . . . . • • . • • • • • . . • 20 
Тризуо (шпиш.ка до кр&:ааткв) • • • • • • • . • • • • • • 25 

Українські Листи на СьвЯта до Родини 

Па.пір до писав:я листів 11 Америки ;в;о старого Ера•. 
оа.1;об.пеняі цвітами і образка:м:в в ріzних барвах. Иаєм:о 
на сuаді .11истов11і папір з наrо.1овкаии: Наі.1;ороаші Ро
.1;ичі. Н1&ідорозmа Мамо. Дорогиі Тату, Дорогиі Брате, 
Дорога Сестро, Поз.цоров.11енє а .А:керюtв, До м:рєї .1юбоі 
а чужини, 3 за м:оря, Віда тому. біда, хто свіі а:раі ~в
ІІІає, 8 краю, де сонце піанійmе встає, Рождество Хри
стове. Цін-а 10 ц. ва штуку; 12 штук $1.00 а псреси.икоJD. 

Жадайте оказові числа Українських 
часописей 

,,ВОЛ.Я" тижневий журнu ·. · · ... · ....••.••• 20ц. 
,,Боротьба'' видІІJння періодич.не • • . . . · . · . • . . • • 6 
"Нова Доба'' тижневик. . . · · . . . • . . . • . • . • • • • 5 
"У1tраїнський Прапор" тижневИJt · . • . . • . . • . . • . • • • Б 

"Вперед" де.нни·к · · . . ·. . . . . . . . . . •. • • • • • • • 5 
"Світ Дитини'' дво-:иіслчни:в:. ••••.•• · • • • • . • . . • • 10 
"Заморський Вістник" науковий .цво-:иісячнив . • . . 15 
"Канадійсь~tий Українець'' тижневик • • . . • • • • • • • • S 
,,Ііана·дійський Фармер" тижне.вик · · . . • • • • . . • . 6 
"Український Голос" тижневик. .•....••..• , • • • . • 6 
"Українські Робітничі Вісти" дво-тиzневив . • • • . • 5 
"Америка'' три-1·ижневик . . . . . • .. . . . . . • • • • • . 5 
"Базар'' місячник ..........••••••• ·-·..... 10. 
"Бе.1·іr" дво-місячник ....•....•••.•..•••• ~ .10 
• ,МоJІот" ,1;110-міспрнюt . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 10 
,,Народн-а ВоJІя'' три тuжнев.вк · . . . . . . . . . . • • . . 3 
"Наро,11;не CJJoвo'' тижневик • . . • . . • . . . . . • 5 
"НQве Жuтт.я" .цво-11ісячни.к • . • . . . • . . . • • • . . • . . • 6 
"Оса'' дво-:м:ісячuuк · · ••.• · ••. · · ..••••• ·-· • • • 10 . 
"Свооо.1;1" АНевник . . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • ). S 
,,f краін а'·' тижневик . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • 5 
,;Українські Що,ценні Вісти''· денник ••.. · .. -~ · · • · 5 

На провінції виси.11ає:мо оцазові ч11с.nа цо Н&Аіс.паню 
u;1.::we 11аLедених сум. 

Альбум взірців до вишивання, найбільший 
вибір. Ціна 3 пересилкою $5.00. 

ЩО Є В СІЧ()ВІМ БАЗ.АРИ-? 
34 East Seventh St1·eet, New York, N. У. 

Українська Сорочка ............ 15.00 
Канва, один ярд ................ 1.00 
Нитки до вишивання, доз ин ...... 60 
Краватка, з гербом: України ...... 1.75 
30 карток зі взорами ............ 2.00 
f ерданець, до годинника ........ 3.50 
Коралики, до роблення rерд анів .. 25 
Ремінець, до підпr різуваня ...... 1.00 
n яс (невидимка) на гроші ...... 1.50 
Машинка до голення ..... .- ...... 1.00 

Помада, до вусів . . . . . . . . . . . 25 і 50 
Бінда (опаска на вуса .... ~ ....... 50 
Прапорець, до ко вт а, син о-жовтий. 25 
Прапорець, до крг.ватки .......... 25 
Тризуб," Український Герб ...... ; . 50 
Герб Соборної України .......... 35 
ЗаJ1іпки до листів, доз ин .......... 35 
Перо ( селф філлер) з олівцем ... 2.00 
Печатка з пером і Вашим іменем .1.25 

Коверти і листи в пачці , від 25 до 50 
Коверти на листи, 12 за ............ 5 
Клей, на листи і т. п ............... 10 
Шість ножиків до машинки ........ 40 
Пера до писаннц, 6 за ............ 10 
Атрамент до фнотанки ............ 18 
Олівець атраментовий ............ 10 
Атра.м1ент синий, червони , зелений, і 
инші кольори, флящина ........ -.... 7 
Олівець .......................... ·5 

Портрети. 

Шевченко Тарас ................ 1.00 
Вїзд Хмельницького до Києва 'І.ОО 
франко Іван ..................... 50 
Образ Історичний .......... ~ .... 1.50 
Павлик Михайло .................. 50 
.Мазепа· Іван ........... · ..... · .... ,.50 
Котляревський ІваІ- ........ ~-·-· .. ~ .50 

Рівнож маємо образи святих 

. . І 500,000 Рі}КІІОРОДІ-ІИХ КНИ>КОК! . 
фффффффф~-·.. І ••••••• ·~ФФО 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
URBANA-CHAMPAIGN 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
U RBANA-CHAM РАІ G N 
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СТАРОКРАЄВІ КНИЖКИ 
Ми тепер отрJ-:Імуємо кождоrо дня богато нов.их книжок, між якими е отсі:-

:Ілюстровані твори українсь1шх нлясикІв і 
сучасних письменників. 

у критичних виданнях, з літературно-істо
ричними виступами, житєписями й пояснен
нями, на сильному папері, лєксиконового 

формату, гарноrо викінчення. 
:І. Твори Тараса Шевченка. 

у трох томах, видання Богдана Лепко
го. Брош. всі три томч . . . . . . . . $6.00 

;ІІ. Повне виданє творів Тараса Шевченка 
(українських і російсн.нх), пtрпте най~ 
ц:овійще виданє Богдана' Лепкого, 5 
томів брошурованих, всі .) T"JMi~ $10.00 
В щ1р,аві ................... _ . . . $15 ОО 

ІІІ. Твори Івана Котпяревсь1юrо, 
виданя Павла Зайцева, 1 том браш $2.00 

'· Іv. Твори Гриторія Квітки-Основяненка, 
виданя Серrія Єфремовз, :2 ТJМИ бро
щуро~ані $4.00 . ...,......,. в rщраві .. ". . $6.00 

V. ТвQри -Мар.ка Вовчка, 
··VI. Іван франко: "3 вершин і Низин", 

трете виданє Д-ра Василя СімовиЧ'~ 1 
том брош. $2.00. - в оправі .... $3.00 

\VII. Писання &ог дана ·лепкого, 
виданя автора, 2 томи брошур. $4.00 
в оправі . ......... .. . . . ........ $6.00 

·Історія й Історія Літератури 

Микода Аркас. - Велика ідюстровщ•:1 істо · 
, ·рія України, нове, справлен~ й поши-

. рене виданє, ·коштує ......... ~ $3.00 
: в гарному переплеті ............ $4.00 

· .С. ·єфремов. - Велика історія українсько
го письменства, в 2-ох томах, J1сксико

. кований формат, з чис;теаними порт

ретами, гарно брошурована . . . . $4.00 
в гарному переплеті . . . . . . . . . . $5.00 

'Б. :лепкий. - Історія українського пис.ь-
менства, з численними портрес1м:и, 

· факсміліями й ілюстраціями, у д1юх то
. ,1\ШХ, з кольоровою окладинкою, бро-
шурована коштує ........... ". $4.00 
в гарній оправі . . . . . . ..... . . . . . . . $5.00 

Педаrоr'ічна Бібліотека 

'":Нові Вихосавчі Шляхи':· 

під редакцією Д-ра Василя Сімовича 
й Романа Смаль Стоцького 

Керщенштайнер, r., Що таке державно rро-
мадянське вихованє ............ 75ц 

Гепп, й., Самоуправа школярів . . . . . 75ц 
Віннінен, rустав. Школа й культура моло-

ді)і{И , ................... ·. . . . . . 1.00 
Ферстер, Врдз1 Вихованє й самовихова-

нє ............................... 75ц. 

Ляй, Др, Єксперементальна педаrокі.ка 1.0Q_ 
Великі Українські і Чужі Романи. "J 

в наймодернійших виданях, на CИJliJH01fY 
папері, з кольорованими окладинка!\1и. 
Кождий том, около 20 аркушів, око~ю 
300 сторін, коштує браш ......... 2.00 
В ориrінальній оправі . . . . . . . . . . 2.50 
Подвійний том коштує:-
Брошурований . . . . . . . . . . . . . . . З.ОО 

В ориrінальній оправі . . . . . . . . . . -1.00 
1. Анатоль Свидн:ицький, Люборацькі. 
2. 3. Ольга Кобилянська, Царівна. 
4. Майрінк, r олєм. 
5. 6. Антін Крушельницький, Рубають Ліс.-
7. Іван Франко, Захар Беркут. 
8. 9. Толстой, Відродженє. 

1 О. 11. О. · Коби1.11янська, Земля. 
12. 13. Келєрман, Тунель . 
14. 15. Михайло Яцків, Танець Тіней. 
16. 17. І. Нечуй Левицький, Причепа. 
18. 19. К. Тетемаєр., Янгол Смерти. 
20. 21. П. Келєр, Зима. 
22. 23. Б. Лепкий, Мотря . 
24. 25. rоркій, Між людьми. 
26. 27. Нечуй Левіцький, Хмари. 
28. 29. Ів. Франно, Перехрестні стежки. 
30. 31. Ів. Фран.ко, Основи суспільности. 
32. І. Нечуй-Левіцький, Кайдашева Сімя. 

Син України,, повість з глибин національ-
ного життя з кольорованими образами 
в гарній оправі ......... ·. . . . . . . . . . 2.00 

SICHOWY BAZAR 
34 EAST SEVENTH ST., ·f'JEW "(ORK. N. У. 
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СІ ЧОВНИ БАЗАР • SICHOVIY BAZAR 

34. EAST SEVENTH STRЄE'T 
NEW YORK, N. У. 

Vol. 11. № 6. 
МАRсн· 1921.-

ЗМІСТ: 

Реданційна сторінна: 
Шукай морали у природі. 

Аrентура ювілєрсьних виробів. 

Аrентура тютюневих виробів. 

Ііауна про торrовлю (Історичний розвій): 
Як і чому повстала тоrговля. 

Тарас Шевченко (в 60 роковини його смерти). 

Наші заступники на провінції. 

Українські підприємства в Злучених Державах. 

Чи віриш в адвертайзмент? 

Всячина. 

Оголошення. 
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ШКІЛЬНИЙ ВІДДІЛ. 

Читанки, підручники, словарці, прилади і 
т. д. для наро~их, середН!fХ і вищих укра-

1нських шюл: 

Часть Перш2: 

Буквар . . . . . . ....................... ЗОф 
Буквар (Сиротинця) ........ "....... 50 
.Табличка і 2 рисіки . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Рахункова книжочка ..... " ... :...... 15 
Пер ник ( скринка на рисіки і олівці) ~ . 25 

Часть Друга: 
Друга читанка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 35 
Зошит до писання 5ф - тузін . . . . . . . 50 
Олівець 5ф - тузін . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Біблія з образками (мала) . . . . . . . . . 60 
Катехизм (малий) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Співанник з нотами (часть І.) . . . . . . . 60 

Часть Трет а: 

Читанка, часть ІІІ. і IV. . . . . . . . . . . . . . 60 
Граматика української мови (мала) . . 40 
Всесві тна rеоrрафія, Ю. Левицького 80 
f еоrрафія України, С. Рудницького . . 80 
Мапа України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Співанник з нотами, часть П. . . . . . . . . 60 

Часть четверта: 

Книжки для V, VI і VII кляси шкіль народ
ни:с та rімназіяльні підручники: 

Велика читанка, А. Крушельницький . 80 
Математика (практичні поради з арит-
метики і rеометрії) І. Андрушенка 50 

Фізика (з 103 малюнками та слівником 
фізичної термінсльоrії) Ф. Шіндлєра 60 

Зоольоrія, І. Раковського ............. 75 
Людина, І. Раковського . . . . . . . . . . . . 25 
Історія рідного краю, І. Крипякевич . . 50 
Огляд Історії України, І. Крипякевич . 60 
Підручник анrлійської мови . . . . . . . . 1.50 
Підручник німецької мови . . . . . . . . . . ЗО 
Словар чужих слів . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
(Всесвітню історію, Історію української лі
тератури, Атляси, Шкільні мапи, Підручни
ки елєктроте~ніки, торговлі, музики і т. п. 

доставляємо на бажаю.я). 

Книжки до шкільних і приватних 
книгозбірень: 

а) Літературно-історична секція: 
Ів. Франко, Для домашнього Огнища 85 
Ів. Франко. Захар Беркут . . . . . . . . . . . 50ф 
А. І{ащенко, Запорожська слава . . . . . 50 
А. Кащенко, Борці за правду . . . . . . . . . 50 
А.Чайковський, Зласки Родини ---··-- 1. 7 5 
М. Костомарів, Черниг:вка . . . . . . . . . . 50 
А. Чайковський, ВідВ-ДИ:чІИ~-tя . . . . . . . 1.00 

ІЛ~ І\/ Е R S І ТУ О F І L Lll~ О І S дТ 
U РВд~1Jд-СНд.rv1 РдІ с; l\J 

Вол. Золотополець Син України ... 2.00 

б) Юнацька секція: 

А. Чайковський, l{озацька пімста ЗО 
Ю. Верн, Незвичайні пригоди Матвія 
Сендорфа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.80 

Ю. Верн, Сорок тисяч миль під водою 1.00 
.Ю Верн_, Подорож до місяця . . . . . . . . 40 
Данило Фо. Робінзою Крузо . . . . . . . . 1.00 
Казки Бехштайна, з малюнками, ч. І. 50 
Казки Бехштайна, з малюнками, ч. 11. Бо· 
Казки Братів fрімів, з малюнками ·------ 50 
Казки Гавфа, з малюнками --·····-------- 65 

в) Соціольоrія, або суспільні науки: 

А. Богданов, Короткий виклад полі-
тичної економії . . . . . . . . . . . . . . 2.50 

М. Л~нін, Держава а Революція ..... 1.00 
Ф. Енrел~с, Початки Родини ........ 1.00 
А. Бухарін, Програма Комуністів . . . . 50 
й. Дицкен, фільозофія Соціял Демо-

кратії 2.00 

Висилаємо книжки за попередним надісла
ннєм гроший або за посліплатою. Для шкіл 

і кружків самообразовання даємо опуст. 
За всіми шкільними потребами вдавайтесь 

до Січового Базару: 

34 Е. 7th Street New York, N.Y. 

~ 
g Музичиа бібліотека Січового 

Базару має до продажі набіль-

ший вибір українських музичних 

творів. 

Поручаємось ласкавій памяти 

дд. діріrентів, співацьких нруж

нів, співаків, завідателів бібліотек 
і аматорів. 

В нас можете дістати все, що 

тільки входить в обсяг :11узичної 
літератури, так безпосередно як 

і посередно. 

Наші сталі покупці дістають 

спеціяльну знижку. 

За всіми театральними під
ручниками і партитурами вдавай

теся до нас. 

l~-1.Jl\Jl\/ERSIТY OF ILШIOIS АТ 
U Р, В А ~J А-СНАМ РА І G l,J 
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РЕДАКЦІЙНА СТОРІНКА. І 
~~~~~~~~~~~,~~----~~~~~~~~~~-J 

· ШУІ<Ай МОРАЛИ У ПРИРОД'І . 

. . . ~ТУ наі;деш декілька вказівок~ післ~ я- го посідає, той стоїть о много вище від вся-. 
ких можеш -створити правила для твого кого чоловіка,' що думає зле ·о своїм про-.. 

. власного думання і життя. Всякі инші цра- тивнику. Є люде, що о всіх зл~ думають, з 
вила не мають ні стійности ні вартости. винятком себе. 

Вказівки ці не основані на ніяких релі- 11. ·В віруваннях придержуйся завсігди 
rійних, ані взаrалі, на ніЯких инших віру- фактів. Не осуджуй річей поверховна і за
ваннях, тільки на правдах, які моте осяг- ки в щос,ь повіриш, то перше переконайся. 
нути чоловік з _вла1сного досвіду та на дійс~ 12. Не справляй других, ·не радь їм не' 
ностях, які є каждому звісні. поучай, хіба, що тя просять, але і тоді б~дь 

1. Наслідуй природу. Учися через ціле ощадний і числися зі словqм. Коли щось 
життя, пізнавай правила Природи і присто- подібного робиш, то думай, що _всі мущи
совуйся до них. Тільки тим чином· станеш ни благородні, а всі женщини добрі·. 
на твердій опоці дійсно<:ти. · .13. -Не говори ніколи правди тому чо-

2. Виро'бляй у с~бі здібність пончман- -ЛОВlКОВИ, ЩО не приготований її слухати. 
ня і ЗМИСЛ виображування, 66 тільки при їх 14. Коли сповняєш . якийсь неприємний 

. помочи будеш в силі спостерігати і розу- обовязок, ·особливо 5глядом других людей, 
МіТИ думки і чувства ИНШИХ ЛІОдей. В міру ТО роби це_ ЯК. МОЖеШ НаЙПОВаЖНіЙШе -

. того, як ти ,потрапляєш приноровлятись до 15. Ніколи не погорджуй людино~. 
других людей, тим л•екше тобі жити. Инши- ··-"_ lб. Приймай любов, звідkиб вона не 
ми словами: · ти щораз більше пізнаєш по~одила.- ЇЇ~ так м&ло у житті, тому щ~ди 
·"Штуку Життя". наименшу др1бку. 

- 3. Уникай самолюбства -і· всяких його 1 !· Пізнавай і зближайся до правила 
витворів, як саможалю і змисловостИ. перес~чнос!и· Воно все стоїть посередині. 

4. Очищуйся зі заздрости, бо це най- Не полягаи на скрайностях, бо це винятки 
поганійший -мешканець в. твоїм серці. а ·тимсамим не. маюuть п опертя більшости.' 
· ·5. Найди собі роботу, яку найбільше .18· ~уд~ в~рнии свойому вікови. Коли 
любИш, яку добре знаєш і умієш луЧ:ше · ти в пер1од~ молодости; to жий як моло-

-~ виконувати чим. другі люде. КолИ її най- · дець. 1 .в старости літ старайся найти вД-ово
деш, тоді працюй і не оглядайся на плат- _ лення ! щастя. 
ню. 19. UПо можности задержуй рівноваrу. 

6. Jlюб~ правду, хотьби тільки таку, Па~1ятаи на засад(, Сольона, яка звучить; 
яку_ сам розумієш; Мерзися премудростю, ,,Н~чого заб?гато. · _Внутрішне вдоволення 
бо тим стратиш на св0їй повазі. може мати пльки той, хто посідає дві сили · 

' 7. Будь завсігдИ вдоволений, ал•е ніко- 3 котрих першо~ є свідомі·сть, що все ·ви~· 
~ .~ 11и зі всім задоволений. ТЩ>рюється в сам~м .чоло віці, а не по.За ни~.r 

. а другою, с~ла вол1, якою чоловік ·запано~ 
8. Шануй здоровля і зберігай свої жит- вує над сво.1ми думками і ділами. 

тєві сили. Тільки сильний може Щоцебудь 20. ЯКІ? не були твої поняття про бо
мати, а тільки той, що має, .мож·е Щонебудь га та про свп, ста:->айся .лю_бити вісьо і до 
дати. · всього пристосовуйся. 

9. Щади всяку надвишку. В ощадности Коли тан: буд·еш поступати, то життя 
леж;ить тайна громадження сил життя~ твоє буд~ повне радощів і вдоволення і ми-

10. Памятай на 'Ге, що ті, що з _тобою не .мо~ ·мрія, а коли і вмиратИ прийдеться 
}Je годяться~. можуть бути таксамо щирі як то 1 це тебе не-за:трашить, бо і смерть криє 
і rи" Ця засада, це веМ:]Ж№&!5§1рб, а хт_о йq- ~~я тебе щось ~~~~rrfuПl · 

UNIVERSIТY OF· ILLfNOIS АТ UNIVERSl.ТY OF ILLINOIS АТ 
URBANA-CHAMPAIGN URBANA~CHAMPAIGN 
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AfEHTYPA ЮВІЛЄРСЬКИХ ВИРОБІВ. ' ~обі кілька циrаретк'ів і -почастує .ни~и ,;е"' -~ 
_ котрих курців. Коли курці переконаю1 ься,. · 

Торгу~ання годинниками належить до що вироби; які їм rіродав аrент, є дійсно· 
дуже п оплатних аrентур. Майже" кождий добрі, тоді. замовлять їх в більшій скілько- · 
мущина-'.і ?Кенщина нинішних _часів залюбки сти 

набувають , годинники; одні для ·вигоди; · Коли аrент ·зуміє ттридб..@.ТИ " кількаде~ 
другі для прикрасИ. Торrування золотими ~еять покупців, тоді вся його роб~на ·може -

- і срібними годинниками, Добр'ого rатунку~. поляг~ти ш1 доставлюва1:1ню їм тютюр,евих · 
'"(t приносить великий дохід,. аJІІе. зате трудні- вироб~в. Звичайно курці люблять поручати 
'ще їх продавати. з другої знова ·!сторони тютюн,як~!і: курять, своїм знакомим і това-. 
розходиться велика скількість годинни:ків ришам і в той 1спосіб аrент може, без вели
в ціні від оЕного до 'двох долярів~ Зарібок к?го труду, набувати щораз більЩе по~уп-
на них менший, але можна їх більш·е . Про.- цш. 
Дати; Аrентура тютюневих виробів знамени-

Показуючи годинник покупцеви,. аrент .то поплачується,_ навіп~ яко побічне занят
повинен ~редставити всі· його. Добрі при- . тя. попри роботу У фабриці. Найліпше по
км:ет~и як: точність вказування часу, до1ско- пл~чуєтЬ.ся вона ~~лєпарям, rолярам: і т. п. 
налість машинерії, . витревалість коперТи~ . Аrенти тютюневих виробів мусять па-
спос:1б ·накручування і р·еrульоваlіня ч~су·; м.ятати на о~ну річ: зryiiija тютюну, чи то 3~ 
дальще ПОВИНеН пер1еКОНаТИ . ПО~УПЦЯ, ЩО ЛШШОГ\) ІІа·ЛрШИЙ, ЧИ--3 ГірШОГО На ЛЇПШИЙ, 
годищшк ·є конечно потр!бний коЖдЬму . спричиняє У,кур4ця. маЛИ:й І{аІіІель, Аrент по-' 
чоловікови, що дорого цінить свій час. · в~нен пояснити це покупцеви, бо в против-

Аr'еІ-rm~ що ·займаються продажію го- · юм случг.ю rотові його підо.зріват_и,_. що 
дшшиків і І~НШИ_Х ІЩ~ілєрських виробів, по- розпродує лихий Т!ОТЮН· По кількох днях 
винні бути дуже о·сторожні; щоб через о~ уживання .нового тютюну кашель звиЧайно· 
шиб~у н~ продавали виробів зі звичайного · щезає. 
м~еtалю місто золота. Кол1-rб так хто посту- ... · На тютюнеаИх виробах аrенти не ма
пав,. то наразиться на велю{Їі неприємности,- ю:гь великого проценту, але Що цей товщ) 
а .до тоІ самрї . мkцевости волить . радше розхо~иться У неликій 1скількосrи, ·тому 
бtльше не Заглядати. звичаино · спритні аr~енти роблять на тім 
· · · 3 .торгуванням годинниками тісно звя- знамеашти,й інтерес. 
зана . Продаж:а пер стенів, брошок, Шпильок 

-l т. П. Ці преДм1ети на.JІежать· до люксу.сів, 
· знач~ть ·до;, злишних, річей, тому -при: про
:даванню конечно зв'ернути уваrу покупщ1 
Hq красу тих виробів, на' артизм· викінчен-
ня та вкінЦі ш1 прикра_су, яку здобуде по
купець. ко.Ли тую річ купить.· 

·-·-·о--.· 

АГЕНТУРА ТЮТЮНЕВМХ. ВИРОБІВ •. 
~ ...... 

ТВОРИ В, ВИННИЧЕН~ 
В!дJ?Одженє Нац~! ~ Том І. . ..... ·. ·~ _. . . 1.50 
В!дродженє н.ацн ~Том 11 ..... : ... ". 1.50·.-
Вщрод.женє Нації - Том ПІ •. ~ .... · ... 2.СІО 
Краса 1 сила, ~260 стр. ·.: .. ............. 1.00 
Голота, 291 .. стр ... ; ................... 1.00 
Боротьба,. 251 стр ..... , ............. ·. 1.00 
Кузь .та Грицунь,_ 216 стр . ·. ;·• ...... .- .. 1.00 

·тютюн, ц_иrара'· і циrаретки уживають 1с.тор1п Янимовоrо будинну, 210 стр .. ,. Jv.00 
майже в ·кождім домі, тому аrентуру· тютю- Р1вноваrа, 27 4 стр ... , .... ·. · .. · ........ 1.00. 
не~и~ виробі_в .МОЖf;Іа сміло. зачисли·п-1 до По-Свій, 208 стр.<~ ... : ..... \ .... ~ ... 1.00-
н~ибtл~ше поплатних. Коли а_rент з'уміє _БоЖ~и, 356 стр. ; .. ; ............•...... 1..50 
д1~р~ти для пqкуtщ~ тютюн, 1 який Й<?МУ- Чесн1сть з собоЮ,_268 стр ........... " .. ·1.00 

_ на~тпше ~одобаетЬ~ся-, то може. бути пев- Хочу, 303 стр .. · · · ; ............. .'~ ; .. 1.25: 
нии"· що д1стане того покупця на стаJ!о на · Босщі,· 264 стр ~ · · . · · . · ............ -. . . l~uo· 

· неограничеfіий час. - ГІіДчас перііІої пр~би, Між. дво~ сил, 163 · стр.- ... '_. : . . . . . . . .. . . ·50 
. повинен а(ент.; старат!Іся, про?-ати ~ождрму ~сі В.J.:Ідання ра3ом вищлемо за ~ .. · ~ . . 14.00 
~урц~в~ _бодаи ·~~~i~~W тютюну 'за кіль- . _. s 1· с Yri~пWfiп~ А і A ·J!. < · · -,- · -
ка це_нтІВ .. п.о .б.о.€·1f КQЖ.11.•кG>rЛиІаr_Rят_ .. ·.·.має .ПРИ,. 34, J;;'""t,!'7.....Ь.--т.ч+ . . у k UМlVcl-'{)j ur-- L[ТІ'Ю 2J АТ . ~~ 1~:·@F ILLINOlS:дт·New. or .. ' 
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· 1~··:·········" ... нАУ~їіРо·тоРгов·лю~~ ·-~ (ІСТОРИЧНИЙ РОЗВІЙ) . ' ·І 
--· ! ~~~ 

Як і чому повстала т,орговля. 

·:fз:а · широкім'._світі_ є бог.ато пред~е- ·жання життя· потрібними. Приміром без 
· • тів природи.· Rожда жи,юча л:Юдина по-.· вина або р,орівки, скажім, може людина 

трібує для рдерж_ання свойого життя сих жити, а.Ле без хліба і поживи умре. Лю- · · 
:,.: пр~дметів природи. Конечно потрібує ЛІО- дина відчуває, ЗІ~ає, що без ·Хліба, без . 

дїша полtиви, дальше убрання і мешкав- одежі та без хатИ не може жити; пізнає 
·ня. Без си:х р~чий/не.годна жt1ти. 3 розво-· она що від сих· предметів. -··річий зале
.РМ цівілізації та культурИ відчуває л·юдіі-:- .жить єї життя, тому.людина покла,дає о~ 
на бажання і иньщих предметів. Примі;...· собливе значіння на ці предмети. Це о
Р?М: прикрас, книжок, .вигідного уря- собливе значіння якогос-ь предмету. для 

• Дження мец~кання і т. _п. J\,олиж людина · .людини:.наз:и:Ваємо вартостию. 
не має·яког~ конечно потрібного предме- . llр:Иміром: Іванови J\l:орозенкови 
туі.бажає~.сей предмет для·себ~ постара- 3робив кушнір за 10ж.арбованців кожуі. 
ти, .то се бажанннма~и бракуючу річ зо- :Морозенко убрався, кожух пасує і. є теп
вемо потребою. л~й, та~\. він утішний каже: О, сей кожух. 
, Осягне людина немаючу а бажану варта т~пер у мене 100 карбованців! 

річ, то споживши єї, заспокоює свою П:о- Щоби заспокоїти своїо потр~бу ста- · 
. требі 3їсть л:Юдина . .поживу, то· заспоко- · раєся ·людина здобуrи для себе добро. 
їТь голод і т. п. Предмет або річ, яка за~ .Старан:а:Я це · ~азиваємо, господарсьною 
спокоює потребу і бажання ~юдини нази- діялностию людини. · 
ваємо добром. · ПрИміро:м кажуть· люд1r 3на~ кождий, що не- всі. добра при~ 
таке: Михайло Петрович богати:р ·у него роди мож~ людина сейчас. уживати. При-

. всякогq добра повно! Се Значить: згада.: мі ром: не може їс~и сирих грибів, тільки 
на люд:Ина 14ає подостатІtом ріжни.,~ рі- · Мусить їх справит~ до ·ужйrку- зварит1~ 

.. чий і ·предметів_ якими_ заспокью.є свою і ·т. п ... Дальше мусить виправити кожу, 
потре.бу .. Ин.ьші, що таких предметів· не щоби була відповідна на чоботи скіра а 
мають бажають Іх- мати вказуючи на ща- відтак зі екірJІ зробити чоботи ·і т. ч·· Ді
сливця: OJ' у нщ'о. Повно· всякого ДQбра ! .' яльність дюдию~. прп перемfнюващ1щ 

"- Людина уЖшщє. свого добра"'\ Дримі- і оброблюванню r:редметів -црирод:И зо.-
· ром: ї,сть сало, убЙраєся, но.сить·для .При- вемо продукцією ·-,·(виробом). ·Л;юдину 
:кр.аси намисто .і т.' д .. Споживання назива- що зашщаєся в1пюбо:М пр_едметі~ . нази

.. емо-з латинсhка но~сумцією._Людина, яка; ваємо продуцентом - (виробЛІQВачем). 
'.споживає\дQбро прим. ·нос:Ить чобоtіl ііа.-:- Погл~_ньмо тепер, ~щі річИ ·:- предме-

> ... зИваєе~ иёі~~УІУІе~.том або по наШ<;>му спо~ ти вироблює людщrа. Чи буде ''напрlщір 
' .- живачем~ -RождИй чоJІ~~ік може зауважи- виробЛювати тепер людина камінні. со-. 
· · ти, що не всі рі чи є· конечно ~ля одер": . кири і ножі або· деревляні і:rлуtи ?-. -- Кож-

. . • . ; -· • -~ D1g1t1zecl !Jy . :· .· · . -~"" ' . •· 01igiпai f1oпl ,, · · · 
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дий .скаже а хтож таких річий потрібує? 
- Ніхто! Отjке .виходить, що людина ви

роблює тіл:t;>rtи такі предмети, яких по
трібує .. Потрібує якогось Предмету біль
ше~ -так і ·більше його вироблювати буде. 
Значить: скільність продунції залежить 

від ск·ількости нонсумції. Це ясне і кож
.ЦИЙ це бачить. 

В Давній давнині, ко.Ли людш-1а жи
ла дуже примітивно, в так званій початко

вій добігосподарс~rшї діяльности вигля~ 
дало житrя Зовсім інакше, ніж сьогодня 
В тих часах 'Лlодина жила ·сама про себе 

, і д~ала для себе та 13:ироблювала тільюr 
тщtі пред~ети, яких для власного· ужитку 

потрібувала. Тоді не потрібувала одна 
- . .· ~ 

дюдшш звертати за яки:м:ось доором до 

другої, бо землі було подостатком. Rож. 
ди:й: жив де йому подобалося та ішов в 
та:&і сто.рони де скоріпе находив для себе 
поживу. Приватної власности не було 

ТОДІ. 

3 часом число людий зростало. Лю
ди почали стало оселrоватися на вибра-· 

'Безземельні люди - -працювали за 
харч і удерїкання у Ііос~дачіu зе~і. По·
,сідаючі землі послугувалис.н сими без
~земельними- при всяких пільних і .до:м:аш

них роботах. Напримір :_ f'с:з~юме~1ьна ;по.
дина помагала робНТИ ПuдОПІО, о.Діж, ДО-

. машні знаряди і т: П. 3 чаею1 де~ші jз цих 
безземельних або малоземельних людий· 
набрали у· виробі деяких предметів біЛь
шоrо сприту, досвіду і вправи: їх вироби. 

були_ лучшими та кращимд ніж ШІЬ-. 
ших. Rождий хотів, щоб та людина, яка 
.ш~усь річ гарно та добре робить, і йому 
зробила. 3а роботу діставала людина ви;
пагоро ду. Так то безземельна або мRло-

" . . ". 
земельна людш1а почала жити ~з прац1 

власних рук та стала ремісником. 

Ясно каждому, яrt повстало ремесло. 
,Щож робив ПосjДач земл~,· рільнИк? Він 
лотрібу~ав впробів · ремісниКа. Мусів за 
HILX давати ремісникови. свої продукти. 
Значить рільник не Црацював виключно 
для своєї потреби, бо мусів і шевцеви; 
скажім, за виріб чобіт щось дати - ка
жім, кусень са:Ла і хліб~ Tart почалась об-. 
міна вироблених дібр. Тут власне -!JеЖиrь -
початоrt торговлі. Обміна виробле.~ 
предметів бу ла потрібною, тому і ~9Р"' 
говля стала необхідною. -

. нім місЦи, обграНич-ували rtусень землі 
на якім пасли свій скот -або садили для 
власного ужитку ярину, чи сіяли збіже. 
В цій добі витвQрилося у людини -ц_оняття· 

про власність. Людина с~l'ала власником 
землі! Rождий господа рив на своїм поли. 
, _ Житrя розвивалося.: Наставали пе- -Тепер знаємо, як і чому повстала 
ре:м:іни. Людина утрачува~а свою зем- торговля. В дальшім ро3ділі буде :мова 
шо. Це ставалося з_ ріщних причин. Пр:и- про обміну дібр, їх ціну та-гроші. Воз_:м:і:м· 
Юром: войовничі мешканці лихої землі таке: Rушнір зробив кожух._ РільнИ:кови . 
напали на мешканців ліпшої і урожай-. -було сего -кожуха потрібно, так каже він 

. nійшої dем.-11 аі;юбра.іrи що. ::зеюпо, а. лю- куmнірови:: "що· хочеш, чоловіче, за ко
дий пршіеволили для себе працюватИ. жух ?" Кушнір .каже: "я хочу :мірку :муки
Або Н:Кась· людина не моrла вижити іЗ ,f ·миску ·сира". РільнІШ дав мірку :муки і 

·· своєї Землі, продавала або передавала миску сира, забрав-~оЖух,_і оба в той спо.-
другій бога,ТJ?ій людині на власність, а . сіб заспокоїли свою потреб)! -· _ - поміня.;. -
са:иа помагала працщвати 1 дютавала за ~ися. Тепер стане ясно, коли скажемо: 

- .СВ,ОЮ nраціо Їдy.Digitized. lJy ·, , '··:· С~·ільніСТЬ ЦП;НJШО Мбра (мук~ j сиР ), ·яке -
UNj\jERБІТY OF ILLIN(JIS АТ, . ; 1JNIVERSIТY OF ILLtNOIS АТ ·-
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.одежуємо при обміні за и_ньше добро·, зо- Культура . розвивалася, вимоги житrя 
вемо ці.ною сего добра. збільшалися. На місци ремісІШЧ~- вар-

" однак обміна не.все йшла так глад- статів іювстади заводи- фабрики. 3 роз
:: ко.· Скажім таке: Кушнір мав кожух на - ·-во_єм техніки ~послугу6!ГЬся лри ~роботі 
' обміну а потрібував не муки і сира, тільКи більше :м:ацшнами. у місцях -фабричних 
' полотна.' Ріль~, кажім, -полот~а н~ М~:В, виро~.люєть~я. денн? бога то предметів -=-= 
а кожуха потр1бував. Отож мусш вш ~ти -товарш. На м1сцев1м рюшу не -можна ІХ 
до ткача, вимінЯти у него за муку та сир продати, бо та1t богато ніхто_ для свого у
:Кусень полотна і щойно тоді міг із куш- житку не потрібує. -. Що робити? --
ніром помінятися за кожух! Отож не все В сей :"!-ІаС оказалася потреба посередни-

~ було можливо кождогd часу виміня~и ка. ПосереДІШК купував у фабриці това-
одну річ за другу. ри, не переіначував їх більше та не цере-

Деякі предмети мали все nопит. rx роблював, тільки продавав_ надрібно усім 
можна було кождого часу ви:мінЯти за ба- п;отрібуючим на :місци, а решту :виво3ив 
жа_ну річ. Люди. почали насамперед віІ- до та1tої- ОІtолиці, в та1шй край, в якім та

. мішоваnJ. свої вироби за певну річ, кажім ких товарів не вироблювано, і там прода

. кусень золота, чй срібла. Маючи кусень .вав. -Посередництn'о між продукцією а 
такого металю знали, що за него каждого консумцією зове:мо тепер торговлю, _а 
часу зможуть дістати чоботи, чи полотно~· середників? Ч~рез посередщз:кіїнtупців 
Предмет - добро, про яке звісFіим стало, Ця між ціною закупна а продажі зовемо 
що за ·Него ЕОЖД~ГО часу можна дістати зисн_ом. Виск є заробітком І нагородою 
вимінятf!: бажану річ-, .зовемо грішми. Бу1гя з~. пра_цю при обміні товар~в. 

Через заведення гр о ший розпадає- ~І о:т~(І. Х1'nеь сБ·дзатп таке: Пощо по-
ся обміна на дві части: перше треба ви- с~nе.лш-;кін? ч~nе~ ттnf"'t:inp.тт-i.:rm\.i~ 1'vтттт1в, .<-: 

міняти своє добро на гроші - це зовемо rJ.7П1RH ,товар ттпnожіе. nпп ПЇtr()Г() RP, no. 
прqдажию, друге треба ·міняти гроші на блять. ті.ль:rs.и с.пек.v.лmютт..f Чеnе~·пе пов
бажане добро - Це зоЕемо купном. стає ~она Д.шr 3а.Га.лV! -Пnеrіінь пnалv~ 

Для лекшої продажі сходил:ис~j ло- цент мпже rnютr:анатл Jпmor,т кппеVмеп- · 
' , / 

~дИ на означене місце, 3ване торгови·цею. тови:Пnоч з торгпв.лею! Пrюч з кvпцямпt 
Тут продав рільник свої продукти впрост Чоловік .. котrіий глvбше наті пП.м за-
консументам в малій скі.дьJюсти. Rупу- -· · . cтaнo~l/J'J'f.r>я. rжяжл: m. _ r>.A нР. тт()f)nР. Т Rп~н~ 
вав у кравця убрання рівнож д. ля свого х.. • .,.4у • · - б 

мо. то ш11 JJJ.. Т)():=пmю:r .. к~:на. ~шовна j 
ужитку. Виміна річий ,відбув~лася _рез иньmі пnлvrneвi онпчі nor:rvть в кі1а.ях 

. п?середцика. Консумент ~упував впрост _; горячої полоси. C:rtx ·товаnів _там богато 
ВІД ~ро~уц;нта. -~обра, ,я~1 є пред~етами · і они ш~mеві. А.ле звіr,по. що Raвv. -<Ьіr'И·· 
обмши 1 о?о~оту ( купна 1 про_даж1), на- та Rоnінпя споживають в млпRій r.тtілько-
зив,-_є~о тов~рами. . r,ти мепmа.нпі vМinP.H()] і ~lit:МПnY п()лмп. 

При маJШх скількостях на торгови- Як тvт 1\fОЖе. кажім. ч():rтnн.ік_ з П()nтнч1ї 
- ц1! продажа товарів, як сказано,_ відбува- іти до Ноа~П.лії RVТІJіІ'ТИ 2 .кr~ кави? Річ пе 
_ лася-впрост. >__.. · можлива. Хотяіібп· і ·можлива, 'ІО ·кільRо 

Стан таR~й не -'№Ї~іtД@Б~ держатися. потрі'бнQ .на де ~~aгtfelflпti f· · vmf1Т 
UNlVERSIТY oF-ILLINOIS АТ UNIVERSIТY' O~ILLINoІ~r11 
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Друге: Жнива відбуваються .раз ·у 
· рjк. Чи. уродить·ся до околичним селянам, 
скажім, Ню. йорку тільки збіжа, .щоб_ во
ни могли через цілий рік .привозити на 
торговицю і, прода·ючи, заспокоюват:И 
потребу величезного міста? Річ не МЕ
сли:м:а ! А чи оплатиться мешканцеви· Ню 
йорку їхати, кажім, .в околиці Вінніnеr'у, 

, щоб 1tупити у фармера пуд -Пшениці? 
.Отож-! .в 1 цім случаю тРеба ліодий, щоб 
збіже в ·часі жнив скупили в селян, зво

~, зили до маr'азтт'Нів і, продаючи, через ці-· 
.лий рік засптюювали _потребу їди. 

Дальше.: У -величезні~ за-воді ви-
-, ро блюють ·денно тися_чі ігол. Чиж можна 

ці · іг ли в такій_ скількости на місци про
дати консументам? Також ні ! ·Треба по
сер'едника між величезнш1· виробом, а 
ма:л:Им аапотребован~ям. . 

В кінщі во3мім ще.":rаке: Звісно, що 
в Перзиї виpoбJ(fJIOTl дuрогоці:А:ні дива
ни. Як тут,--людина W,/ГороІfГа н. ·пр.:., ЯJ{а 
~че такий ·ориtінальн:Ий ди:Ван мати, діс- . 
тане ~його? Чи оплатиться їхати до Теге
рану? Знов а.: н. пр. Галицький еміr'рант 
,в Чікаr'о хоче післати ца Вели1щень сво
їй рідні до Збаража 1000 марок. Марок в 
Амер~ці не має, є тіль.ки· доляри, за які 
мусить вимі:Нити або Іtупити марки. 'Хоч 
не хоч мусить іти до посередника, бан.;.. 
банкира!-

. Ясно ·тепер буде, що ножда-·торговля 
повстає через ріжницю між продун-Цією _і 

нонсумціє.ю, та ріжниць 1. місця, 2. часу, 
З: снількости_ і 4. яности. Де це ма дих 
ріЖниць, ·там_не може бути ніякої торго-

. ~ 

влі! · -

.. ТЬрговля вирівн.ує ·величезні ріж-· 
-· :;mщі 1~іж п~оду~цією. ~- конс~цією?.}бає 
про ршном~рнли P~lJJ-i1'erдцapш та впли

цає на вирі~11Jа'ПІіВІ5іfН.ОF ILLINOIS АІ 
, . URBANA-CHAMPAIGN 

Напримір: В якімось краю був Ли
хий урожай, попит. за збіжем вел:ИКий, ці
ни :високі! Купці сейчас пр:Ивозять туди 
масами зерна, напо.вняють та пересичу

ють ринок, попит стає менІ:шим І щпи 

спадають. 

Рівнож треба признати, що торгов.- · 
. ш1 щrр;ичиняє і розвій культури. RупЦї 
їздять в глухі м,алокультурні закущни 

світа, привозять туди здобутки культури, 
ліпrіrі знаряди, уліпшення виробу і т. :µ. 
Познакомлюють _:Мешканців тих-країв із 
цими модерними здобутками. RупЦі ста- · 
раються спону1штд Державу або й самі 

будують дорори, желізниці, почтт~ телє
.(рафи і телефони. Сміло можна сказати, ·· 
_що. величезний розвій культу.ри і життя 
тейерішного в .світі піднесла так високо 

• • '1'~ ~ • і 

торговля 1 1tyfщ1. -· 

f · Погл.янь:мож ~епср на відносини у· 
нас на Україні: Земля богата і урожайна. 
Маємv пик.лади угля, м~ємо сіль; нафту, 
земний Lіск та величезні ліси! Чоrо у нас 
не ма? - Як жеr~е/ моЖЛJ!ВО, ЩО у так 
богатій країні жиється тубольцям, _укра
їнському народови зле. Чому з цеї ка

зочно богатої ·і щедро обдареІІої ·приро
дою· землі тисячі утjкало і втікає в С:6іт 
за о:чи, за море. щастя шукати, між тим, 

ян: такі самі тисячі чужинців сунуть зі 
:всіх усюдів на ·нашу землю та збивають 
веліічезні капітали! Они, а не ми кори
стаються богац~вами J:Іаrіюї землі! 

. Причиuу· легко найти! Від наймень-
· шог9 сjлського крамара до найбільшого 
продуцента фабрикаНта уся торгов?Jя, Ці
лий обор_от наход~ся в руках чуЖинців ! 
Тому народови біда! 

· Час. прозріти і крайна пора узятися 
-щиро до праціЬ~j~са~, н чиїх рука~ бу.:. 

с ~-*~нн~ОJаІ ~~~fнАfб._ ·). 
- URBANA-CHAMPA'fGN : .~. 
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БОГДАН ЛЕПКИЙ. 

ТАР АС ШЕВЧЕНКО 
( в 60 ро новини його смерти.) 

Ніколи ще не святкував український на
род поминків свого найбільшого по.ета в· 

бути не може'', бо "Niema Rusi, jest tylko 
P.olska і Rosya ?'' , . , .. 

таку чорну годину, як нині. 

Пожа:р не гасне, люде мруть, 

Конають в тюрмах, голі, босі".· · 
Діти нехрещені ростуть, 
Козацькі діти; а дівчата, 
Землі козацької краса 
У . .дяха вяне. 

Не вже-ж· воно можливе в, двайцятому 

~ столітті, після· найбільшої війни за визво
ленн51 народів~ піс.Ля проголошення Віль
сонових точок, після всіх отсих гарних с.rі:ів 
Про поєднання і збратання народів, які ми 

' останніми часами чули? 

. Народ наш, вИ:снажений безна<;:танни
ми боями в шестилітній війні, добуває о

Не вжеж мqжлива така ошука, та.ке ша

храйство, такий обман що кра~их ·почу
вань чолов~ка? 

станків ,сил, щоб захистити свою волю від Такі думки зя~ляються тепер у мозку 
нахабности чужинця. йстанньою збрую, _:_ кожного Українцsт і то не ра?, . а Десять 
повстаннєм, боронить рідної землі і своїх разів на день і від отсих трівожних питань 
праДіднїї'х звичаїв. Здається тобі, що коза- він ніяк обігнатися не може, бо це питання 
ки :__ запорожці і гайдамак.? і довбущуки про смерт і життя, про "бути чи не . бути" 
встали ·з гробів, щоб не дати землі і волі сорок міліонам нашого. народу. 
ворQ{'аМ ца поталу. Але особл.иво ясно стає нам перед очи-; 

І, як "боролися колись н;аші rtредки з ма жахливий образ України в Шевченкові 
м~сковсь,кою деспотією, з боярами й цар~ роковини, тому бо Шевченко, як _ніхто дру-. 
ями, як колись конали вони на палях Яреми х:-ий, тую Україну любив; 

" Вишневецького, 1"Гак і \шні ведуть розпу- · 
Любив· її во время лю'Ге·, 

. чл-~ві бої з тими самими ворогами, ті4ьки 
В останно тяжку мінуту 

вбраними в иньше, більm модерне вбрання. За неї Господа. молив. 
J, .як колись Москва підюджувала нас 

на Поляків, а Поляки тягнул11 Конашевича Ніхто, так· як він· не зрозумів тої вели-
~ід Москву, т!tк і нині україніСьkий народ кої кривди яка заєдно діялася наuіому наро .. 
бється, мов риба об лід, об ці дві супро- дові і ніхто не роздумував; та·к пильно і так 
тИвні ~килі. ' глибоко, як би Цю кривду побороти, як би 

~-''Пани воюють, а хлопів болить" -ска- то Україну вивести на тихі води і на ясні 
зана в якійсь нашій пісні. Оттак .вош;> було· зорі . .- . · -
і з нами. Поляки. sоювали з Москвою,_ а Він навчив нас любови найменьшого 
_Україна платила ~ руїною своєї розкішної брата, непрщвіч·ено~о оелянина і безпом;іч
з1емлі, жиТ:гєм міліонів· людий, муками .і ного нймита-робітника, · ~ін казав нам 
кривдою нарqду, котрий хотів того, чого чужого научатись і свого не цуратись, він, 
й 'другі l''ароди хотіли і хочуть - волі! перший, переломив кордони, він сказ~1:1, що 

І нині воює нова Польща з новою Ро- тільки в своїй хаті,. своя правда І :сила І 
·сією, а УІ(раїну ·болить. Війна ведеться на вояя. _ 
нашій, зем~і, ,_наше добро Грабують, наші Тому то, дорогі братя, Читачі отсеї. rа
села горять, наші діти з го:Лоду пухнуть, зетИ, ви. не говоріть, Що досить про Шев
наші ліоде, ·як .ззірі в клітках, як Христові ченка читали, не минайте отсеї статті, лиш 
мучени~'hІ в підземелях римського Колізею, р~зом зі мною пригадайте собf життя того, 

, конають, і тисячами гинуть у всіляких та- що волю Україні писав, що для неї жив і за 
-борах. . · неї помер. _ . · · 

І невжеж скінчи.ться воно тим, чим і пер- . . . Життя Тараса Шевченка, це ніб'и· якась 
ще. скІнчил<Ж:я, - _новим поділом Украіни фантазія:--казка, ніби -видумане оповідання;· 
між ПwьщУ' а PociJЩigili~() І~Wкраїни не"а і а не суща прцвjа~gіпаІ fІOlll . ' ' 

.umvERSIТY OF ILLINO~S АТ ' U.NIVERSПY OF ILLINOIS АТ. 
UHBANA-CHA-M PAIGN . U RBANA-CHAM PAIGN 
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Уродився -Тарас- Шевченко днЯ 25 лю- Та на жаль не довго вчився Шевченко у 
того с. с: 1814 р. в ІСелі Моринцях, Звениго- · Лямпі-ого, бо як Поляки здобули повстав-· 
родського повіту, Київської rубернії. Бать- ня (1831 р.) то Енrельгардт переїхав у Пе
.ко і мати були крепаками, себ-то невільни- тербург і забрав туди своїх слуг, а з ним й 
ками, _спольщеного а там і змосковщеного Шевченка. У Варшаві. віддав його на науку 
дідича -Енrельгардта. Як Тарасові .було до Ширяєв.а. Та це не. був такий маляр, як 
два роки батьки його перенеслися до су1сід;.. Лямпі, а зщ1чайний собі ремісник маляр""' 
ного· села, Кирилів:кн і тут минули Тарасові ського куншту, дуже жадний на гроші. Та
йог9 дитячі і хлопячі літа. . рас мусів малювати паркани, красити кри-

Гірке й злиденне було життя україн- ші і тільки в:ечером по роботі, або перебі
ської, крепацької дитини. Батько і мати на гаючи царський сад, успів деколи відрису
панськоl\.:у полі, або на роботі в дворі, ні вати яку статую з мармору, щоб заспоко
кому_ приголубити дитини, ні кому розуму !ти вроджену охоту до краси й мистецтва. 
навчити. Старшень~а се.стра заступала ма- У. цьому то царському саді стрінувся 
тір. Над хатою, як чорна хм·ара, висів ·гнів раз Шевченко із старшим від себе земля-· 
па,~іський і панських по-сіпак; у хаті вічні ко.м, теж малярем _ артистом, Сошенком і 
злИдні і вічна турбота. Хіба в неділю, ста- цей став за опікуна талановитому молод-· 
р-ий дід, що тямив гайдамаків, оповідав про· цеві. -
давtіі часи, або читав мінею, а Ціла родина · - · 

Познайомив Тараса з нашим знамени
.слухала набожно. 

Як Тарасові було 9 літ, померла.Добра тим байкарем Гребінкою, з великим росій-
мати і в хату увійшла мачуха та привела ським поетом Жуковським та з другими ви-

- значними і добрими людьми. · 
ще .й своїх .дітий від першого мужа. Між 
зведенятам·и ·поЧалося пек.Ло. Мачуха особ-. Вони то й_допомогли нашому поетові 
ливо ·не любила Тараса. і йому не раЗ дово- добути волю. Славний маляр Брюлов зма
дилося тікати пер1ед її побоями у буряни, люв-ав портрет Жуковскога, цей портрет 
або аж на друге село, де· жила його сестра· пу_~тили на льоси і за призбирані гроші з 
Катерина. це1 фанто-воГ льgтерії купили Шевченкові_ 

А Як стало Тарасові 12 Літ, то і батько - волю. 
помер і тепер yme ніяк було оставатися в Сталося це 22 квітня 1838 року; Тоді 
рідній хаті. Пішов шукати людий, _щоб до- було вже Тарас-ові 24 рО!(И, такий вік,··коли· 
бру навчили. Він мав велику охоту до нау- кожній з нас кінчив уже школи" Та Шев
ки 1 до малярства. Та вчителі, на яких по- ченко не сказав,. що йому за пізно на науку, 
ладав цікавий хлопчина, не пізналися на re- лиш з великою охотою і силою волі кинув~ 
ні5ільнім ученику, це були або люде не інте- ся до книжок, ходив на всілякі лєкції, бу:. 
ліrентні, або пяниці, або одно і друге. вав У театрї і на концертах, радо слухав .у-

. Аж _церковний маляр у селі Хлипнівці сяких мудрих розмов і незабаром· здобув 
пізнався на йому і. хотів щире занятися ·собі доволі широку освіtу, не затрачуюЧИ 
хлопцем, але боявся тримати його без пан-. вродженого здорового "хлопського розу..;. 
ського -дозволу. Тарас пішов до управите- му". Цей вродж1ений розум, то був його rе
Ля. Енr'ельгардтових маєтків, Дмитренка, ній, який псміг йому, недавному крепакові, 
·просити цього до.звалу, та щоq дозволити кухті, льокаєві і т. п. увійти У. високоосві-

. вt.Іиться. 1,араса взяли у" панський двір, зра-:- чене товариство, у столичне життя, -у всіля-. 
· зу за кухонного поштуркача,. ;:І. там за ко: кі суспільні й політичнJ "питання і не згу
зачка у панську. передну-(передпокій). І за- .битися ~ цьому лябіринті. І не тільки не. 
місць, учитися; Tapaic сидів та. дожидав:' по- згуб1-;1вся Шевченко, але ще й землЯків ви
ки пан не подзвонить на його; щоб 'подав провадив на просту до·рогу, показав їм де 

~ люльку або склянку .води. З паном ~своїм · кривда" а де правда,· якИх батьків 1 які ми 
· лоїхав Тарас до города Вильни, а з відси ·до діти. Бо -тії земляки, що. сиділи 'в Петербур
·Варшави. Побачивши, що хлопець має зі, г·еть загрузли були в надневському бЬло-:; 

, ,~ист до маляр:ства ві.Д:Ца13 Й9го Енrельгардт ті, а ті, що сиділи по дворах та по урядах на 
н~ -науку ·до славного маляря Лямnі, котрий Укра)ні, так привикли були до· J:()дішньоrо 
малював добр_і пор11Рі~.есІ !Jy крі_пацького ycm~~Wa1-W&i-iЙ подума:ги_не вмі-. 

UNIVERSIТY OF IШNOl·S-AT UNIVERSїїY Of ILLINOIS-д:r -
·uRBANA-CHAMPAIGN. URBANA-CHAMPAIGN і: 
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ли,-Яку вони кривду робять Україні, угні-
таючи своїх братів - селян: ·. 

Шевченко ьдним і другим вщчинив 

очі показав їм дзеркало, в якому вони по~ 
ба~или своє криве обличчя, Побачили 
пf)авду. Цим дзеркалом був Шевченккі~ 
"Кобзар", найціннійша · 1ш~жка, яку дос1 

має наша література. 
Будуча ще на., науці у Ширяєва п~в 

ШевченкQ писати вірші. У цьому царському, 
літному. саді де він рисував статуї; написав 

' " свою першу чудову балляду "Причинна . 
Писав з- туги за рідною землею, під вражін
н.ям книжок які читав, серед думок про те, 

. -як колись у .нас було,_а як нині є. 
; "Думи мої", "Перебендя", "Катерина", 
,,Тополя"-, "Нащо мені чорні брови'\ )ван 
(1ідкова", "Тарасова ніч", - .отсе ці ~ірші, 
що увійшли до uершого "Кобзаря", який 
видруковано 1840 року в Петербурзі. 
коштом українського дідича Мартоса. На 

. другий рік він видрукував .окремою кн~жеч
- кою свою велику поему про хлоп_ське по

. встання · на Україні "ГайдамакlІ''. 
Ці кни8Жки зробили на Україні те, чого 

може не зробил.оби було ніяке_ Повстання, 

ніяк~ революція, - розбудили приспану 
·.свідомість націо·наЛ:ьну, підняли з гробу за
буту минулість нашого народу, вернули 

У~~р8Їні частину її інтеліr'Еtнції, - те. б~? чо
го я аден народ відродитися не може .. 

Українські Пани побачили ·хто вони та
юс і ЯКЮЇ г·ріх і ЯІ(е ЗЛО творять ВОНИ, не 
турбуючи~ь рідним_ народом і не Дбаючи 

своїм горем, з цілою великою кривдою, яку 
їй заподіяв москаль, і співець _:_Перебендя 
літав дуrлками попід сиає небо, і "дівчина 3 

. туги за милим перемінялася в тополю і на
рощш пісня, мов чайка скиглила за козац~ 
тrюм..,.. за червоними жупанами і за гетьман-· 

ськими ~ун~уками. В ,,Кобзарі" була вже 
ціла Україна з усі-м,· іцо її" найгірше болить 
і що вона найбільше любить. · 

"Україно, Україно! 
Ненько, моя ненько. 
·Як згадаю тебе краЮ, 
Завяне серд·енько ! 

_ спраnді треба було камяного серця,. 

щоб не :відгукнулося на ШевчеJІКОВОГО 
чКобзаря'~. · · 

· А ·щож казати про "Гайдамаки?" 
В них показав поет до чого доводить 

кривда і насиля,."до якого гніву. спосібний 
наr од, насилуваний чужинцями, Це була І 

ніби перес-. о рога, для своїх і чужих гноби
телів. Він ніби говорить у цій поемі: "Сха.:.. 
меніться і покайтеся, бо може статися Щі 
Україні те, що було під кінець вісімнайця

--тQго століття. Покиньте крИвду і подайте 
руку до братqння, щоб не руїною і трупамИ, 
а ж!1то111 і _пшеницею покриJІася наша широ
ка І багата земля." 

про йогq просвіту 
волі. , · 

А до того були ,,Гайдамцки" великою, 
історичною поемою, . лі·тературним твором 
сильнqї руки і ц1е розбуджувало в душі не,
одного українського пана гордощі націо

і про визволення з не- . нальні, що, мовляв, і ми, щось варті, бо і в 

"Трупи -встали. і заговорили'!. 
До Шевченка посипалися листи, його 

ста.л:и запрошувати До. себе в гост~ну, бо 

нас- являються великі твори. 

Літом 1 Мз р. Поїхав Шевченко на' 
Україну. -

Це був ніби сон. По п_ анськ~х пал;атах 
такий поет з недавного ·крепака-козачка, 

- то було ЩОСЬ. невидане й нечуване. Нікому д- перше він, хіба-б був у передній сидів 
й не снилося тоді, щоб українською, селян-.'· вітали- його тепер, мов якого Героя. Гости~ 

_ ськаю мовою можна було так гарно, · так· ли, величали, справляли пири. 
сил;ьно, .так ~удр о і з такиl'Л чуттєм писати· Але Шевченка - не о·сліпило це Щастє. 
такі вірші, як писав Шевч~нко_. Правда, вже Він поза тими почестями для себе, ·як для · 
й передним було дещо написаного та на- незвичайного чоловіка, бачив кругом давне 
друt<овано по вкраїнськи (Котляревський, селянсь:ке горе, давну кривду і неправду. · 
Гулак-Арте~ювський,Гребінка, Квітка), але БуІ;J на Січи, був у- МежИгородського 
ані красою слова, ані силою думки і чуття Спа_са і в душ'і' його забреніли ·нові поетич-

. нічо не могло рівнатися з Шевченкощ1ми · ні тони, він навязав на- своїй бандурі нові, - - · 

тв. ор. ами. J~т і _бl:я~~і~У8~Vитка "Кат_ ерина'' . Чис~~~ні:стр~ШU~пJ?r_r~r\l~~пис~в с~вою поему 
.ставаJІа ~~&1gfff·a~~f~~c!Я~~lfвa з ус'ім _ "Co1YJNІVg~~?ffm~ffiWffi~'ifГO горя. Цар1,. _, 
. ·. URBANACFlAMPAIGN . - ' URBA:NA-CHAMPAIGN . 
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чиновники,· дідичі,цсярник1:1: і муштровані, 
с_алдати :і свої власні землячки перевертні, 
- увесь цей крам пересувається перед чи-

- тачем," мов образ за образом, мальований 
живими, яскр-ави~и красками. 

,,Се той Первий, що розпинав 
· НаШу Україну, 
А Вторця доконала 

Вдову - сиротину." 

Ціла історія України в московському 
ярмі воскресл~ в ІJ.Іев.ченковій поемі. 

"І ми сковані з тобою, 
Людоїде, змію!"_ 

к.ЛИкав Шевченко і за ним моглиб ми 
це саме ще й нині повторити, бе-до нині не 
можемо відвязатися в·ід цих людоїдів, ·зміїв, 

, з якими прикувала нас історична. судьба і 
наші. власні, національні провини. 

. . Рону 1845 поїхав Шевченко знов на 
Україну. їздив по селах, відвідував дрбрих 
знайомйх, писав нові великі твори, ,-,Гус", 
"Великий Льох", "Кавюр", ,,Посланіє" і 
друг:і, рисував старі цер'нви, могили, тощо, 
і -r.орячо бажав собі, _осісти в Київі та пра
цювати серед сво-їх для добра і слави рідно-
го нраю і народу. ·~ 

А в Київі сам~е тоді починалося нове 
. , жИ:ття. Гуртон молодих Українців nід про;.. \ 
водом ученого-історика, - Костомарова за
вязав тайне - товарИІСт.во · _"~ирило-метоД:і·
ївсрне брацтво, Знайомитися з життЄм і ми
·Wjвшиною славянщини, стреміти .до на-
вязання блищих зносин між славянськими 
наро.zі"ами., щоб вони творили одну державу, 
федерацію (спілку), у якій кожний народ· 
мавби повну авто~ом•ію (,:амоуправу), та 
rщльно дбати, щоб народ виз·волити з крі
пацтва і просвітити, - отсе було в голов
них начерках зав.Zщ~ня товариства. 

Шевченко не був членоМ' брацтва, але 
на братчиків мав велішийjшлив, бо на його 
дивилися-, мов на небесне світило, мов на 
_післанця, якого з.іслало провидіННя- бо*е, 
щоб JІекше збу.лося діло визволення лІод
ства. BecFJoю 1847 року викрито тайне това- · 

. рИство ·і дня 5 квітня арештовано Шевченка,· 
саме тоді як він їхав~tі~~~;wшя Костома
р~, за cтap~\ff ~r JL~ff-J-~WM ~им 

URBANA-CHAMPAIGN 

сіяла надія ·стати професором малярства в 
Київському університеті та почати ·гарне, 
щасливе ЖИТ\Є· _ 

З Київської вязниці перевезли його ра
зом з Костомаровим Іі другими братчиками 
в Пет·ербург; де під боком .самого царя, 
славного Миколи І., відбувалося слідство. 
ІUеченкові не могли до1<азати, -що він був -
членом тайного товаристна, зле· за це .. вия
вил.ося що він написа-в."Сон" і "Кавказ"; -
поеми гірш небезпечні від найнеб-езпечнfй
ших товариств і Шевченка покарали дуже 
,ТЯЖКО. . . 

його прогнали з України, ВІіддали в 
москалі і заказали писати й малювати. 

Хто знає, як любив Шевченко свою 
Укрf!-Їну, своє маляр1ське й літературне діло, 
а як не~авидів війська, смердячої ка.зарми 
і безглуздої муштри, цей зрозуміє кривду, 
яку зробив йому милостивий присуд царя. 
А кр'ивДи·, Яка сталася нашому народові і 
культурі, то й зрозуміти годі. Десять най
кращих _літ, найбільшого українського rе
нія - зм_арновано, вичерJ\нено з ~історії, і 
хто зна юлько і яких великих творів нена-
родженими вбито. · 

Передержавши Іlіевченка шість тижнів 
у кріпости, Прочитали йому дня 30 маЯ,1847 

-року Є>ТС·ей милостивий присуд і вивезли Й 
Орен~ург, а звідси пігнали дальше в Орсь
ку кршость . 

Перетерп\івши рік в Орській кріпо-сті 
п9їхав він, весною 1848 року з науковою 
еr<спедицією над Аральське море, щоб ри ..... 
сувати береги· цього гнилого озера-морЯ. 

Два роки плавав Шевченко по морю, _ · 
а з.имою перебував у Ко_с-Аралі.·І хоч .рк тут 
було йоuму сумно,_ неп~ивітно і хоч як"){ до
кучал? иому туга за рщною землею, то'- все 
таки мав д'еяку. волю, ,міг писати свої Цре
г.арні··думки, яким рівних нема в ніякій лі-
тератур,і. -

Кния{'ечки 

Мережаю та начиняю 
Таки віршам1:1; розважаю 
Дурну я голову свою, 
Та кайдани собі кую, 
Як ці добродії дознають: ... 
Та вЖе-~і~~1lnоІW~іпну'{.Ь, 
б~~~~~Аf 

U RBANA~CHAM PAIGN _·а, І;·· 
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·В ос~ни 1848 приїхав Шевченко разом 1 -.,а на думці заєдно мав переслідуванНя пас- /, 
з експедицією до Оренбурга, щоб викінчу- тупових людий в ~осії. 

вати рисунки та rіляни_, які зго:овив над о, Нероне, 
.::-ю~е~. Тут ~ул.о багато засланцш, Укра-· Нероне люrИй!Божий суд 
шцш i Поляюв 1 з ними l11евченко розважав Правдивий, наглий .серед шляху 
своє горе та може сподівався, що в нагоро- б 

. Т·е е осудить ... ·. ду за його працю дадуть йому волю 1 до __ 
зволять вернути на Україну .. Та вийшло 1.е -..___ Так писав поет, який десять літ пер~
те. На донос одного прапорщика, що мав був на засланню і вертав до._ краю. Не вмtв 
·гнів до Шевченка, його потрусили, вкинули лукавити з собою і не годен був скривати 
в тюрцу та з.а,слали ще дальше-, в Ново- своїх думок. Це був справжний по•ет-про
петрівську кріпость, на берегах Каспійсь- рок, котрий своє літературне діло розумів 
ког9 моря, за _те, що не зважаючи на цар- -як апостольську місію,: як с~-ужбу для доб
_ську заборону, він писав вірші і робив ри- ра висш<их людських щеал1в. 
сунки. 27 _марця 1858 року приїхав у Петер

- Це вже була справді Бо'гом _·забута ..пус·~ бург. Тут ЙQГ() віта.~ІИ, як дорогого Гост5:1, 
як героя, що потерпів за правду. 

ппtя. Лі__rгом то ще-ще, але зимою, як сніги Втішився Шевченко побачивши, що 
засиплять пустиню, як hавіть через море його праця не пішла на марне, Що земляки 
годі кораблем переїхати; то, Шевченкові -

Почали nросьвітну працю, видають книжки зДавале~ся, що він живцем закопаний у гро- . 
, бі. Три роки не мав жадного ~исту, .не знав Для народу, готовляться друкувати укра" 

їнську rаЗету "Основа", тощо. Особливо що роблять його знайомі і що діється на . 
Україні. Муштра, салдатс_ька ·лайка і туqо- радувався, що на нашій літературній нив1 
умний дядько, .котрий ходив за ним, як тінь; з'явилася робітниця, якої ще не бувало, 
та пильно с'Гежив, Щоб Шев-ченко не писав Марія Марковичка, авторка славних "J:1а-

родніх оповідань." -чого - таке тут бу.Ло жИттЄ нашого по~та. 
Ні, Ні тяжіu9ї кари, гіршого глуму над rені- Віджив. Хотів ОЖ!енитися, збудувати 

собі хату над Дніпром і там доживати віку, єм .- годі собі й уявити! Бувало, що хотів 
позбавити себе життя~ але думка про Украї- як поет-хуторянин. 

AJFe доля \судила інакше. ДесЯтьлітна ну і надія, що все таки може ~ому колись неволя зламала його кріпке здоровля, 47-
позволять вернути і п9служити словом і 

літний мущина виглядав, як діду~ь-старець. ділом рідному" краєві, ~тримували його від 
Водна пухлина підступала під серце. Літом 

-цьог~ к~окv р~зпук}і. Старівс~, нездужа.в: 1859 року він ще раз відвідав Україну, а 26 
марн.1~ .т~лом,. ;мьки ду~ом крши.вс~ У цш лютого 1861 р. помер у Петербурзі на кіль-
довгш 1 важюи боротьб1 з царем деспотом. ка дн~'в до огол·о · - ' ···ф 

. шення царського маш ес-

Сім літ перестрадав наш''мученик·"за во-'·, ту про знесення кріпацтва. Навіть цеї· ра_
лю в Новопетровській кріпости. Літом1857 дос1 и не дала йому·лиха доля діждати. 
року новий цар, Александер п. ;устив його Умер, як Мойсей, на порозі обіцяної • 

-на ьолю. Чимало клопоталися о те по·етові землі. · · 
други і ЗІ-J~йомі. княжна Варвара Репнін, Доля нераз усміхалася_ до його, але ·у
графи Толсті: Лазаревський і другі. На ри- сміхом лукавим, не на те, щоб приголубити 
бацькому, хиткому човні переплив море, \"-його до себе, тількИ, щоб безсердечно .по-· 
так дуже с_пішивс~, поиїхав до Аст-р.ахані, а.~ глумитися над ним. Але nобідив таки Він . 

. Звідси до Нижнього Новгороду. Та тут йо- ~:· Хоч яке злиденне було Шевченкове 
- - го Знову затримала поліція, бо папері не ' жИттє, to все таки нині він найбільший і 
були в порядку. Півроку дов~елось Шевчен- · найславнійший і найбільше Jfюблений чоло-
J<овІі· вдавати хорого, щоб тим часом прия ік у сорокміліоновім українськім народі. 
телі могли подбати zхля його о Дозві"1хат: Такої чести мабуть ніх:о й ні~оли ~.~ доб~в· 
"в Пет~.рбург. За цеи час написав велику J r.,1. Тарас Шевченко заимає в 1сторн зовс1м 
,дуже цінну поем~- "Heб!Ji!rf№, у· якійf змаJію_ · :ре-ме місч..е0 ~1 ~Д.1Jl_d5*1~ й без@им __ ірна ·по.., 
·J;щ1 т.ерпінЮіr-tt~ і~іі~Ріtс~~~~~6ву віруf Ава, якlfEih'iit~1rothМt 4~~м0їІ&Тсвоїх одоо" 

- . ". -U BANA-CН-AMPAIGN - . · URDANд-CHAМPAIGN 
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племінник1в двигнув ·з безqдні _забуття і 
справив їх на широкі шляхи по<;тупу, куль-
~:-ури 1і волі. · 

Шевченка поховано в Петербурзі, а з 

nеіСНОЮ виправлено ЙОГО ТЇЛО На Україну' бо 
в свойому "Завіщанню' . просив він, щоб 
"половали його на могилі, ісеред степу ши
рокого на Вкраїні милій". 

На Чернечій горі, біля Канева стоїть ц~ 
могила, а на ній вИсокий хрест і надпись: 
-"Тарас Шевченко". , 

Нічого qільше й не треба, бо кожньому · 
Українцеві це імя і так багато говорить. Ка
же йому, що може зробити оден чоловік 
вели.кого ума і гарячого серця, повний лю-

. бови до рідної землі; до .народу,. до люд
ства, повний кохання- правди, а ненависти 
до кривди, повний віри в побіду .справедли
_вост:И: і в остаточний погром брехні .і наси
..ли. 

_Отсе говорить Шевченко устами своїх 
творів. до цілих Поколінь украінського на
роду. Під вражіннєм тих слів і заповітів 
ростемо, кріпимося і боремося, хто, де і як 
може ~за. волю рідного краю, за самостій
ність нашої держJави, бо кожний з нас доб
ре_ це р-оЗуміє, ,ЩО Т'ЇІЛЬКИ в СІЮ ЇЙ хаті, своя 
правда і сИ:ла і воля. · 

Поховайте і вставайте, 
Кайдани порвіте ! 

Український народ устав і рве кайдани, 
але ДО волі йому все таки далеко. І .в цьому 

ЯКЕ ПОВИННО БУТИ ЧЙТАННЯ? 

Ось які вимоги супроти доброї народ
ної бібліотеки ставить одна бібліотека у 
Фрідберrу: 

,Добра бібліотека повйнна бути: 
1) Копальнею знання, 2) Жерелом втіхи і 
розривки, З) Вихователькою добра". А бі
бліотека мож·е бути тоді такою, коли чwгач 
б\тде виповняти отсі поавила читання: 

·· 1 )' Не читай нікол'и, коли би через се 
мав занедбати потрібну роботу, бо перше 
всего обовязок. · 

2) Читай лише добрі книжки, бо наше 
життє не таке довге, щоби можна його у
живати також на непотрібне і шкідливе. - ' 

З) 1-Іе читай захланно і поверховно, бо 
се веде до "всезнайства", до неосновности 
і до неясного думання. _ 

4) Читай з розвагою і роздумуваннєм, 
бо .тrише в в той спосіб добудеш золото . 
· 5) Не читай без перерви, бо се мучить 
дух. . 

6) Не читай того, що переходить твій 
вік і твій р-q.зум, бо . нестравна пожива не 

Приносить х1сна. _ . 
7) Читай такі книжки, які причиняють-: 

· .сп особлив() до твого внутр ішного розвою 
і то Дуже часто, щоби в той _спосіб вони пе
рейшли тобі в кість і кров. 

8) Читай також, коли можеш, л;егкі 
книжки в родині, бо виміна думок, яка пов
стає в той чюсіб, є дуже корисна. 

. великому змаганню, в цій важк.ій боротьбі ,.. ДЕШЕВА БІБЛІОТЕКА . 
ясна. rіострть нащого - найбільшого поета 
.хай буде д:Ля нас приміром, як треба жити 
і вміра;и за добро і во.Лю, за краще, й 
справд~ людське життя. 
F і·>-:; ,~І/ : · п~ . І ·. ! 

·• - -. Потреба аrентів по всіх мkцевостях до · 
продажі цікавих річий по. стор ах. ·Добрий 
аrент може зарQбити · $10.0Q, і більше на 
·день. Анrлійської мови невИ:магається. Ін
тересуючих проситься голосити ·по услівя 
до.: 

KIEV ART STUDIO '.. 
332 East 1 Зth Street, 

New у; k"°l~~.tiy~J lJy_ - . 
Uf\JIV~S'IТY 01=" ILLINOIS АТ 

URBANA-CHAMPAIGN 

Цікаві і наукові брошурки: 
Хмельниччина в повісти Г. Сенкевича .. 15 

· Михайло nамин, йоrо життє і діяльність 15 
Петро· Конашеnич Сагайдайчний . ·; ; . . . 15 

. Яr{ Моr·1ювщина нищила Україн:.: . . . . . . 20 
Церноrший Він Української Справи .... 15 · 
Листи з Німеччини ....... ; ...... :.~.~ 20 
Націанальие відродження Австро-Угор. 

УнраІнців . -.. · .......... ·. . . . . . . . . . . . 25 
Гр!м, просвітно-популярний_ Місячник 5 .. -
Пан Потоцький ...... · . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Перекотиполе~ оповідання ... ·. . . . . . . . . 15 
Байда, оповідання ....... -. . . . . . . . . . . . 17 

. Зщvювлення посилайте на адресу: 

. SICHOWY -їJtZ~R 
34 EastLМ"1~~11№~1LT~~:NrY·: 

URBANA-CHAMPAIGN 
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Наші Заступники ~на провінції_ 
ІВАН МЕЛЬНИИ 

Кольп_?ртер на . Ботлер і околицю, в стейті Пенсильвенія. 

Громадяне і Громадянки в Ботлер і околиці:-

15 

. _ Вже від першого числа "Базару" я по LJaв пИ"'Іьно перечитувати статті поміщувані 
у тім нашім першім торговельнім журналі і йти По можн01сти за всіми вказівками, по
ученнями і радами, як! там подаються. Вже в короткім часі я пізнав як далеко позаду 
ми стоїмо на економічнім полі. Можна сказати, що 
ми нічого не маємо. А чи не на богацтві мат·еріяльнім 
опирається народня просвіта? І мені вмить стануqІи 
перед очима такі великі кличі: "Учітеся, брати мої 
думайте, читайте. І чужого научайтесь, свого не цу
райтесь''. Я довго не думав, але зараз забрався до 
праці. Я почав спроваджувати книжки з "Січового 
Базару" і поширщю їх між нашими земляками у на
шій місцевости. Мушу признатись на цім місці, що 
продаю книж1tи майже без зарібку . Мені не ходить о 
заробок а о народне добро. У своїй праці я ніколи 
не збайдужнію, противно, я: щораз більше охоти ді
стаю до народньої праці. Нам в першій мірі треба по
дбати, щоб торговля між Унраїrщями перейшла в у
нраїнсьці руни. Доси я віддавався цему заняттю лише 
годі як зібрала мене охота, а тепер посвн :ую на це весь свій ві.11ьний час поза фаб
ричною роботоіо. Колиб тільки більше при хильників, то я готов посвятити весь свій 
1dC цему благородному ділу. 

Остаю з · поважанням до всіх :и:оїх покупців і прихил1.ників 

\ 

' Іван Мельнин 
Р. О. Вох 842. Bнtler, Ра. 

ВАСИЛЬ ТРОЯНОВСЬИИй 
(Кольпортер на Маганой Плейн і око лицю в стейті Пенснльвенія). 

Пише ~1ам таке: 

Хвsльна Редакція ,~Базару"! 
"В місті Маганой Плейн" до цього часу небуло 

де дістати ні одної української книжки. Як я отри
мав кі.їІька чисел "Базару", мене охота підібрала 
спробувати продажу книжок. Як є Українці, вмі
ють читати по українськи, то чомуб мали собі жа-

- д\твати щось доброго перечитати. Замовив я на 
кі.'ІЬl(3 ДССЯТЬ ДОJІЯрЇВ укр. КНИЖОК і ПіШОВ Вече
ром, до кого лиш знав зайти. На моє щастє я про
дав но кіJІька книжок майже в .кождій хаті. Туть 
більшість Українців є з угорської Украї~и, але, як 
нромоннти до них кілька слів, то і вони. купують. 

Василь Трояновс~ний 

М~Ьапоу Рlапе, Ра. 
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Українські під-Ііриємства в, Зл. д-ержа-вах. 
Ч. 5. Butler, Ра. · 

. . 
Від якогось часу, Українці у наШій міс· 

цевости ·почали відживати. Думаю в еконо· 
.м:ічнім напрямі, бо під тим зглядом у наr 
найбільіnий застій. Найбільше пересліду· 
ють нас Поляки. Правда, є богат Україн
ців, що не вірять у поступ і мо'в наглум го-

- __ ..dорять, що ми запізно забираємось до ро" 
боти. Я :іі\і .. с_воєї сторони, на цім місці зазна· 
11ую, головно байдужним Українцям у на" 
Ч-Іі_й місцевости, що на добре діло уое час 
аіколи не запізно. · 

До , найбільших підприємств у .нашій 
- _vісцевости -належавби Український Народ· 
аий: Дім; я-кий є ·тепер на укінченню. ·В тім. 
Домі буде поміщена Українська Торговля 
, іменно: rросерня, бучерня і ск.Леп з убран" 

, __ ·нями. Це булоби поміщен~ на першім ·по-
. версі. На другім поверсі мkтиться --nросто.. 
оа галя на представлення, танці, зібрання 
\ т. п. В бейзменті буде-: купальня, білярдо& 
ня, голярня, бібліотека · читаJІьня. Вартість 

-будівЛі 50.000 долярів: . 
Поз._атим є у нас слідуючі приватні під

приємства: • 

, 1. Мщшйло Марків, rросерня і Бучер-
. ня, 7 Hansen Ave .. Вартість 54.000.00. Зал о
. жена в 1915 р. Властитель зі З,дешева, пов. 
Жовква, Гадичина. · 

. 2. Українська Народна Пекарня. Спіл
ка: Ю. Петрищак, о. Пекарчик, Ф. Рудник· 
і -Н. Криніцький. Вартість $6.000.00. Вла1сти-
телі, Українці з Галичини. -

3. Степан· Малецький, rросерня і Бу
Черая, 10 Hansen Ave. Вартість $4.000.00. 
Заложена в 1915 р. Властитель з Кримківки, 
пов. Горлиці, Галичина. 

4. Петро ·тех, Українська Голярня, -
18 Hansen. Ave .. Вартість $600.00. ЗалоЖ!ена 
в 1915 р. Властитель з Балиrрода, пов. Ліс-
ко, Галичина. -

5. Теофіль -Юлєр, rрос.ерня і Бучерf~я, 
2! Hansen.iAve;' Рік з~ло.Ження 1914. Вар

-т1сть $5.Оор.оо Властитель з -Вор'обник Ко-
ро~вських, _пов. Кроснt:>, ·гал.ичина. · 

OiCJitizecl !Jy._ 
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б. Петро Спринь, Cigar at1d Candy 
Store, 36 Hansen Ave. Рік заложеннЯ 1920 . 
Вартість $1.200.00. Властитель з Х.Лопч~щ, 
пов. Рудки, Галичина . 

7. Михайло Качур, Groceries and Candy 
Store, Lyпdora, Ра. Рік Заложення 1918. 
Вартість $2-500.00. Властитель З Ветлиці, 
пов. Ліско, Галичина. · , · 

8. Петро Гавриляк, Candy Store, 22 
Hanse.11 Ave. Рік заложення 1918. Вартість 
$2.000.00. Властитель з Приблисова, пов. 
Сянок, Галичина. 

9. Іван Лібашевський, Pool Room. -Рік 
заложення 1920. Вартість $1.500.00. Власти

. тель з Бататич пов. Жовква,_ ГаЛИ1:ІИНа. . ., 

1 о. Іи1ько Кашталян, _ Candy Store,· 24 
Haпsen Ave. -Вартість $1.100.00 Власти
тель походить з Галичини. 

Зібрав Іван Мельник, 

--0---

. ( Докінченнє зі "сторони 8: ) 

де Дальше торговля і промисл У країни, 
залежати буде наша доля. _ 

Дуже влучн9 зрозуміла це редакція _ 
"Базару" заохочуючи і даючи почин та 
пораду українській еміrрації на чужині, 

щоб кождий, хто має до торговлі хист, -
сприт і охоту' виучувався та брався до 
І-і:упецтва. Річ не є маловажна! - Тільки; 

в той сп:осіб збудуємо сильну державу і 
вибємося з біди. "' 

Другим разом розповім хв. читач~ft:м 
"Базару" про товари, спеці.яльно про 
гр о щі та кrедит, як рівнож і "Про теперіш
ний стан торrовлі на Україні т·а про ви-
гляди в будуччині. __ -У- _ - -

1вдн сtовnнюн _ 
ст'.. висш. торг. шк. для світ. торговлі 

у Відни. ~- - , 
... _ --о-·---

, О 1 і g-іІІ а І f 10 Пl. _ 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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, Чи. віриш в адвертайзмент? 
Рідко найдете часопис, у якім не бу.цоб 

адвертайзментів, або- ого"1оше1щів. Але не 
тільки в часописах найдете оголошення; 
люде нинішних часів використовують най
меншу нагоду, місце і час і. заповнюють їх 
св.оїми оголошеннями. 

А. ·чого то нині ~е оголошують? Про~ 
давець оголошує що має на продаж, а По-. 
купець оголошує що хоче набути. Той шу..:. 

кає 1'0ГО, ТОЙ ЦеГО і КОЛИб так ХОТіВ ПОДІ
ЛИТИ адвертайзменти Jщше на ріжні кляси·, 
то на~йшовби їх велику скількість. 

Є такі ·підприємства, що без оголош.ен
нів не обійдуться, а є й такі, що їх істнован
ня поляг.а,є на оголошеннях. Завдяки адвер
тайзментам можемо довідатись Про това-

1 ри, ЇХ)ІКЇсть і вартість, помимо того, що їх 
витворюють чи продають тисячі миль від 
нашого поrселення. При помочи адверт4йз
ментів можемо збувати свої товари і вза
галі поширювати свої інтереси по найдаль~ _ 
ших закутинах світа. -

Ад~·ертайзмент, це поступ, це вищий 
степень культури. Ми без страти часу і за
ходу можемо :щати потрібні нам факти про 

товар, якого тільки забю~аємо чи потре
буємо. 

Сер_ед нинішних обставин кождий тор
говець мусить щолошувати свій товар. 

Коли торговець говорить і· захвалює свій 
товар, то -це ·ніч о инше як адвертайзмент. 
Він виставляє свій товар у еікно і показу<є· 
його переходячим; це тако'ж адвертайз
мент. Часом він, описує свій товар у книж
ках, малює крас:ками, зобRажує його у вся
кий можливий спосіб, а все·на те, щоб опо-
вістити о тім ширший загал. 

у великих торговельних центрах ад
вертайзмент прЯмо · конечний. Торговець 
може ~ати найкращий товар і віддавати 
його покупцям на найкори'снійших услівя.х, 
але коли не заговорить о тім ~ цей чи ю:~
ший ІСпосіб, значить не оголосить, то і за 
сотню літ свого товару не nродасть. · 

1 я:ких нині не 'вживають способів, щоб 
Що н~будь оголосити? Гляньмq на прима
ю9ючі обр,щщ якими театри огоJ_ІоІіІуют.ь 
гри, придю~імся артистичним, електричним 
написям, які коштують тисячі долярів, а 
часто-густо оголошують зів;сім невиднень
.кий т0вар, приШі~ЩСІ д6 жування. 

_ UNIVE~SIТY OF ILLINOIS АТ·
U RBANA-tHAM PAIG N 

І як нераз майстерно ці оголошення 
зладжені .. Приходять їм в поміЧ всякі шту
ки, як: малярство,різбярство, поезія, і т. п. 
І штука на цім користає. · · 
- Гляньмо на денкі вікна склепів, зайдім 
на залізничій стації,гляньмо кругом у трам
ваях, потягах і т. д.; які там Прекрасні ого
лошення? Все це дає. заняття тисячам лю
дей, коштує великі гроші, але і приносить 
величезну користь. -: ~ 

Дивишся нераз - прекрасний малю
нок - зображає якийсь траrічний момент. 
Стоїш і дивиЩся. Опісля на~шнаєш читати. 
Це оголошення якоїсь там трійки на fdHШi, 
чи чогось там. І пощо той цілий малюнок? 
На те, щоб ти прочитав тих кілька слів. Бу
в~ нераз лише одно слівце, а инколи нічого, 
т1льки _ маJ1юнок. Але й це адвертайзмент. 
. Ми, Українці, мало що оголошу~і\ю, .бо 
i мало що маємо; .мало що купуємо, мало 

що продаємо. Що правда, є горстка і на
ших торговців, ал·е і ті, загально сказавши, 
на адвертайзменті не розуміються. Зайдеш 
н~ра.з до склепу, ан{ на шибі нічого, ані у 
в1кю, а в середині добра повно І хтож туди 
зайд·е? Хто купить? Другий. пол·овину 1'кім
нати посвячує на виставу, а наш чоловік· 

жалує, бо- мовляв - дорого коштуЕ:. 
Наш Чоловік не має відваги. Правда, 

Українці мають трохи Жалю, ·а тим1самим 
і велике недовірє до адвертайзментів.' Жаль 
цей і недовір'є зівсім оправдані. Під,~оголо
шеннями, як звісьо, криється часто-густо 
нелике ошу~ство. 

Заглянеш нераЗ у нещ~сний українсь
кий часопис і переглядаєш оголошення. 
Що інч то з.JіЬдій, ·_що два інчі то фейкер. 
Ту який славнозвісний лікар, прямо з По-

, чаєва, захвалює. свою штуку здирання .скі~ 
ри, там яки.йсь аrент корабельний вих.валя
ється, що за гроші і на другий світ перевезе 
бідного чоловіка і т. д. і т. д. · 

Таким чином неодин Українець попік
ся на адвертай;зментах, але це зівсім не від-·;, 

. би'рає поваги і значіння правдивим адвер-
тайзментам. . · 

Фей:кері і злодії .були і· будуть; але чес
ні оголошення.' це поступ,-- це цивілізація. 

Адвертайзмент, Це найліпший nос'еред- ~ 
ник до осягнещ1я ціли, яку має кожДий тор
говець. О1іgіпаІ f1oпl · 

. UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
U RBANA-CHAM PAIGN 
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ВСЯЧИНА 
Від с.Лідуючого числа зачнемо .поміщу

вати ,,Листи від Читачів", як було в попе
редних числах. Хто вж;е написав, а його 
лист має добрі гадки і надається до J;ІОМі
щення; то буде поміщений. Хт<?Ж має щось 
доброго до пи;сання, хай пише, хай не бо
їтьщ .ва страту часу. Редакція Базару жад
них, листів не нищить; або помістцть їх в . 
·,,Базари"., або відошле назад. 

Чита_ч пише: "Я дуже рад з цього, що 
,,Базар виходить дальше"..... Чоловік, як 
раз попечеся, то потім на зимне дмухає. Та 
думати про "Базар". що, він_ збере досить 
передплатників і звине свою ~обо.ту, як 
зробИ:ли и:нші видав~шцтва, це зовс1м ви
ключене. -"Базар" має за собою за- поважну 
фірму,· щоб таке Зробити і цим ·способом 
відігнати своїх в~асних костумерів. Хто є · 
прихильником "Базару''- і відчуває, що ма
теріяли, ·які· пqміщуються в ,,База~і", ~ п?: 
трібні для наших людий в Америц1, ,~аи а~1 
на хвильку не вагаGться, що "Базар може 
небуде виходити. "Базар'' виходить і даль
ше буде виходити, але ми хочемо це Б!fдав
ництво побільшити, та на це треба б~льше 
передплатників. Кождий передплатник, як 
зєднає для "Базару" ще одного пер,едплат
ника, то ,,Базар" вийде на 32 сторони. 

В ці~ числі є П<?Міщена стаття. Проф., 
Богдана Лепкого про Тараса Шевченка. 
Чнтайте її. ' всі статті з під пера ·Проф. Б. 
Лещюго перечитуйте точн~ ~ пиль~о, бо 
зміст їх .великої вартости. В~1- щ статпє пи- : 

. сані саеціяльно длЯ "Базару". Пеміщується 
· іх заЄдно у слушний ~ас. 

В кождій хаті повинна находитися д?

кладна Маца України. Ми отримали з кр~ю 
більшу скі.дькість Українських мап. Ц1на 
одної 75ц. Спровадьте ~собі одну на о.каз, : 

_. nокщкіть сво1м знакомим. Як їм така мапа 
. сподобається, Ви напишіть до нас по біль-
· ше. При більшім замовленню ми дамо Вам 
танше, як всі продасьте то ~аробиТ~е. 

Маємо дуже гарІіі картю~ на свята. На
родні і з малюнками святих. 12 За 50 цт. 
·При більшім замовл1ев~ЮznРDда_~мо. танше. 

'UNIVERSIТY OF ILLINOl-S АТ 
"_. ·uR-ВANA-CHAMPAIGN 

Хто хоче зайнятись продажею картоJ{; та
.кому даємо no спеціяльній ціні". 

Хто ще немає калєндара на рік 1921, 
повинні· й його купити .в Січовім Ба~арй. 
До_ каждого -великого калєндар а даємо в 
додатку калєндарик малий. 

'Хто· хоче мати калєндар на рік 1921 
зовсім даром, хай пришле до Січового Ба
зару 20 добрих адресів своїх знакомих. За 
одержані_ адреси вишлемо калєндар. 

Принимаємо замовлення на виріб пе
ча-ток для товариств, читалень і приватних 

о~іб·. Печатки можуть бути ріжної величи
ни, в мові українській або анrлійській. За
мовлення разом з взірц.ями посилайте на 
адресу Базару. По, отриманню взірця виш
.і,емо ціну. 

Потреба аrентів по всіх місцевостях, 
·до розпродажі ю{ижок і збирання перед

плати ·на "Базар". Як Ви маєте охоту тим 
зайнятися, то подайте нам свою адресу. Ми 
подамо Вам всі потрібні інформації. 

За новими книжкамк глядіть на окла
динках. 

" Гумор. Налєндар 
(Повни.й .міх сміху) 

ЦІНА 50ф 

Замовляйте 
в Січовім Базари 

_І 
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КАЛЄНДАР! НА 1921 РІК! 
Велиний Ілюстрований Калєндар 

"СІЧОВОГО БАЗАРУ" 
обнимає незвичайно займаючі і поучаючі 
оповідання з життя українських жовнірів 
підчас с·еї війни, оповідання з францусько
го життя; цікаві статті на ріжні теми, а та
кож огляд української справи. Багато ін
формацій і ріжних інтересних відомостий. 
Дуже важною ціхою калєндаря є нільнаде
сять ілюстрацій з українського життя під
час сеї війни, чим не може повеличатись 
жаден инший калєндар. Хто цікавий, як ви
глядають у1{раїнські а як большевицьні ро
сійсьні гроші, той певно купить собі сей 
калєндар, бо там є поміщені фотоrрафії 
сих гроший. Ціна сего калєндаря лише 6Оц. 

Сли хочете мати добрий гумористич
ний калєндар, з займаю.чим змkтом, так ку
пуйте І{алєндар Козана Чорнохліба, того 

самого, що то своїми писаннями не одному 
дався в знаки Ціна . . . . . . . . . . . . . . . . 50ц. 
Попри се є у нас ще слідую чі калєндар і: 

Загальний І<алєндар, ,,Дніпро'' ...... $1.ОО 
Калєндр Канадійсьного Фармера . . . . . 50ц. 
Калєндар У. Р. С. "Тов. Іміr'ранта~' .... 60ц. 
Калєндар Сирітсьного Дому . . . . . . . . 75ц. 
Калєндар Кишеньновий ............. tОц. 
Калєндар Унраїнсьної Ми,стецьної Нанлад
ні, з Відня. Ціна в оправі . . . . . . . . . . . . 5Оц. 
Календар Стінний ................... 25ц. 

НайновійшІ ннижки з краю І їх ціни. 
Січові Стрільці .. · · · · · · · · · · . . . . . . . • • . • • • • . • 15ц. 
Дещо про. гр.:>ші . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . • • • • 10 
Достойно єсть, зuірн:а в Шевченкові рО!tОВИІІИ • • • • 10 
Думки, Тарас Шевченко · · · · · · .... · · · · . . . . • • . . 15 
Поезії, О. ФедьІtович · · · · .... · · · · · · . . . . . . . . • • 10 
Рідне Словv, збірка найкра.сших Українських авторів 1.00 
Баронський Син в Америці, каз1ш Ю. Пань1севича · · 50 
Під одну булаву, оповіданнє, В. Вудз1шовсь1юго · · 50 
Осаул Підкова, оповідання, В. Вїдзиповського · · · · 60 
Іду на Вас, історичне оповідання, Ю. Ониського 60 
Хліборобська У1tраїпа, збірник. Ч. І. . ...• · ·. · ·.• 50 
Під· Корсунем, · сторучна повіс1'Ь, А. Іtащенка · · •. · · 40 
Три оповідання, Д. М. Сібіряк . . . . . . • • • • • . . . 15 
Запорожський Клад, казІtа, В. Корпіє1ша · · · · · · •. · · 15 
Над :3олото10 Липою, Др. О. Назарука . . . . . . • . • • 30 
Коло Потутор, В. Дзіюовсь1сого ....•• , . . • • . . . • 20-
Тризуб (шш1ль1tа до 1rра.'ватки) • • . . • • . . . . • • . . 25 

Унраїнсьні Листи на Сьвята до Родини 
Папір до писаня листів з Америки )Ю старого храІ). 

оз,1;облений цвітами і образ1tами в ріzних барвах. Має:м:о 
па складі JІистовий папір з наго.1ов1tа:м:и: Най;11;-орозші Ро
.~ичі. Н·а.йдорозша Мамо. Дорог11й Тату, Дорогиі" Брате.?. 
Дорога Сестро, Поз;11;оров.11енє з Акерики, До мрє1 .1юбо1 
а чужини, 3 за. моря, Біда тому. біда, хто свій Ерай .аи
mає, З краю, де сонц~іg[~1іЩ.'Р~~стає, Рождество Хри
стове. Ціна Q~f\;~~~rf)l bf Іff1 ~ ~f~OAt пересuкою. 

URBANA-CHAM PAIGN 

НОВІ НОТИ З КРАЮ! 

Музичне видавництво ,,Україна". . 
Перше велике видання українських і чужих 
творів із обtсягу світа звуків; сильний, гар~ 
ний папір, дуже гарний, четкий друк, елє
rантне викінчення. 

1. Унраїнсьні пісні, І; на голос в супр. 
фортеп'яна. 

2. Унраїнсьні пісні, 11: на голос в супр. 
фортеп'яна. 

3. Унраїнсьні співи й думи на голос в супр~ 
фортеп'яна. 

4. Унраїнські гимни, Том І. 

5. Унраїнсьні воєнні пісні (козацькі 
стрілецькі). 

6. Музина до творів· Олеся. 

7. Музина до Кобзаря Шевченка, соля на 
сопран й альт І. · 

8. Музина до Кобзаря Шевченна, соля на 
сопран й альт П. 

9. Музина до Кобзаря, Хори І. 

І О. Музика до Кобзаря, Хори П. 

13. Барвінсьний В., Прелюдії для форте-
п'яна. 

14· Музина до слів Федьновича, хори 
15 Музина до слів пачовсьного, хори. 

16. Музина до слів Богдана Лепкого, ~ 
сольо-співи в супр. фортеп'яна. 

17. Музи~а до слів Ів. Франна, хори. 
18. Барвінсьний Василь, Твори на фор

теп'ян, І Пісня, 11 Серенада, ІІІ Імпро
візація. 

19. Унраїнсьні маршеві пісні, для хора. 
20. Унраїнсьні маршеві пісні, на фортепян. 
21. Унраїнсьні танкові пісні, на голос у 

супр. фортеп'яна. 

22. Унраїнсьні танці, на фортеп'ян. 
23. Унраїнсьні патріотичні пісні. 
31. Проф. Портнов, Українська школа на 

скрипку, том І. - 3 ЗШИТКИ· . 

32. Том 11. - 4 зшитки. 
33. Том ПІ. - З зшитки. 

41. Проф. Портнов, Унраїнська школа н~ 
фортеп'ян. Том І. - 3 зшитки. 

42. Том 11. - 3 зшитки. 
43. Том ІІІ. 
Ціна за поодиноні зшитни 75 ц. до $1.50. 

Пишіть· на адресу: 

S ICHOWY BAZAR 
34 East7-tЬ1 1 s1tпal fioпl New York. 

UNIVERSllY (JF ILLINOIS АТ 
U RBANA-CHAM PAIGN 
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~~~~~~~><м~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~·~ . 
ЩО Є В СЇЧОВІМ БАЗАРИ? 

34 East Seventh Street, New York, N. У. 

Українська Сорочка ............ 15.00 
Канва, один ярд . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Помада, до вусів . . . . . . . . . . . 25 і 50 
Бінда (опасха на вуса ............ 50 

Нитки до вишивання, доз ин ...... 60 
30 карток зі взорами ...... : ...... 2.00 
[ерданець, до годинника ........ 3.50 
Книжка взорів з азбукою ........ 50 
Коралики, до роблення rерд анів .. 25 
Ремінець, до підпr різуваР.я ...... 1.00 
П яс (невидимка) на гроші ...... 1.50 
Машинка до голення ............ 1.00 

Прапорець, до ковта, сина-жовтий. 25 
Прапорець, до краватки .......... 25 
Тризуб, Український Герб ........ 50 
Герб Соборної України .......... 35 
Заліпки до листів, дозин .......... 10 
Перо ( селф філлер) з олівцем ... 2.00 
Печатка з пером і Вашим іменем .1.25 

. 
* ~ 

~ 

КовертИ і листи в пачці , від 25 до 50 
Ко верти на листи, 12 за ............ 5 
Клей, на листи і т. п ............... 10 
Шість ножиків до машинки ........ 40 
Пера до писаннц, 6 за ............ 10 
Атрамент до фонтапки . . . . . . .... 18 
Олівець атраментовий ............ 10 
Атр~м1ент синий, червони , зелений, і 
инші коJrьори, флящина ....... ~- .... 7 
Олівець ......................... . ,Q 

Портрети. 

Шевченко Тарас .· ............... 1.00 
Вїзд Хмельницького до Києва 1.00 
франко Іnан ..................... 50 
Обрю Історичний .............. 1.50 
Павлик Михайло .................. 50 
Мз.зепа Іван .................... ,.50 
Котляревський Іваr ........ ~-·-· .... 50 

Рівнож маємо образt~ святих 

-~ І 500,000 РІЖНОРОДНИХ КНИЖОК! j 
~~~~··~·····~••+•Ф•о•••··~····~~~фф~фф~ 

Н. Карєєв. Фільозофія культурної і соци-
яльної історії нових часів ......... · 75 

Др. Август Фогель. Гіrієна нервового і ду
хового життя .... " .... " " " " •.. 80 

Степан Руданський. Тв.ори. Видано у Льво
ві товариством Просвіта 1914 р. Ціна 
всіх- трох томів . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 

Н. Бухарин і Е. Преображенський. Азбука 
Комунізму, доступне пояснення Росій

скої Комуністичної Партії. Переклад 

П. Дятлова. В оправі ............ 1.25 
Програма Большевиків . . . . . . . . . . . . . . 1 О 
Капіталістийчний Світ і Комінтернаци-

оналя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
.г .. Піддубний. Р.озбийте Кайдани ..... 15 

ІіАИНОВІйШІ ТВОРИ ТЕАТРАЛЬНІ. 

За Волю і Правду, пєса з сучаснго житя 

в 5 діях .......................... 40 
За Друзі Своя, драма 5. діях . . . . . . . . . . 40 
Ніч Під Івана Купала, драма в 5. діях 50 
Трійка Гільтаїв, комедія в 5. діях ...... 35 
Халепа, жарт в 1. дії . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Хата за селом аба Циганка Аза, драма 

в 5 діях .......................... 50 
Єврейський Розвод, драма в 5. діях .... 35 
Як вони женихались, жарт в 1. дії ...... 25 
Як Ковбаса та чарка, то миьеться сварка, 

водев1ль в 1. дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Друкується дуже красна штука ,,Самопа.11-

ка". Буде готова на 15 марця. Можна за
мовляти в Січовім Базари. 

SICHOWY 
34 E~~i\ГE~&\6~1NiJjЬisi-T., 

BAZAR 
UNIVER~w:~~R~т. N. У. 

URBANA-CHAM PAIGN U RBANA-CHAM PAIGN 
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ЗМГСТ: 

ПІД Велиндень - Богдан Лепкий." 

ЦВІТЕНЬ і МАй 

Рік 1( ч. ,7-8. 

Наука ·про торrовлю ·:______ Іван Стовпюк. · 
-а)· Лро роди торrовлі1 
б) Про товари, 
в) Про міру, 

.- г} Про якість т9вару, 
r) Пр() ціну і опуст. -

· Ян стати rоро:жанином Злуч. Держа.В. 
Думай. 

Етинета: 

Іван Франко_- Богдан Лепкий. 

Промо11а Івана Франка. 
. -

Українські: підприємств~ 8 зл,ч: Держ~"· 
_Лнсtн до,ре.Дакціі. 

0ГО.JІОW1ЩІfЯ. 
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/ ВІД.ВИДАВЦІВ. 

Отсе число "Базара" виходить спізнене тому, що уряд почтовий відмовив 
прпняти нересІfдлку "Базара" ч. 6. в ори:rіна.льні~ накладі. Ми мусіли забрати з 
ночти всі вислані числа і вичеркувати недозволене законом місце, що опізш1ло 
не лише висилку ч. 6, але та1шж·і виготовленнє числа сього. 

Та це вийшло нам на добре, бо ось читачі мають нагоду побачити, як то ви
г.длда"10 би, колиб "Базар" J}иходив що місііЦя на 32 сторони. Правда, красно? 1 
А це иоже стаТr.ись лиш тоді, коли Ви крjм себе, приш~~ете нам ще одного нового 
псредплатшша. 

В слідуючім числі "Базара" будуть но:м:іщені статrі: "Про Гетьман~ Доро
шснк~" Б. Лепкого і "Як стати добрим "бизнесменом" ~ також буде доюнченнє 
етатт1 ".Я1( статп горожанином Злучених Ц<~ржав" і докінченнє розвіДКИj "Школа 
про Торгов.1ю'', та инше ці1tаве. r 

"Анrел Хоронител~>, в чорній оправі .......... : . . . . . . . . . . . . . . . $1.25 
Ангел Хоронитель, в білій оправі ............... ~ ..... r· • • • • • • • • • 75 
Хвали душе моя Господи.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Помилуй нас Боже, в чадній оправі ........................ · ...... 75 
Ангел Хоронитель, в бі.ТІій кістяній оправі ...................... 1.75 
Помилуй нас Боже в білій кістяній оправі з замком ............. 1.75 
Ангел Хоронитель, в кавчуковій оправі з замком ........ ·. . . . . . . . 1.90 
Помилуй нас Боже, в кавчуковій оправі з замком ................ 1.90 
Ангел Хоронитель, в ,скіряній оправі з замком ................... 2.00 
Помилуй нас Боже,. в скіряній оправі з замком ................... 2.00 
Бог радость моя, (606 сторін) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
Благослови душе моя Господи бі.тrьший) ....................... :2.00 
Християнсьної Родини ......................................... 3.00 
Гостинець, в скіряній оправі ..... ··: . .................. " ......... 2.50 
Гостинець в полотняній оправі ...................... · ............ 1.50 
Хліб Ду~і, (датин.ськими. б~кв~ми) ........................ ' .... 2.50 
Апостол 1 Євангел1є на щлии р1к ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

. Боже слово, проповіди (в оправі) ..... -................ ·. . . . . . . . 5.00 
Велика Біб.лія (1027 сторін) ................... · ................. з.оо 
Велина Біблія (виданнє старокрайо~е)· ......................... 4.0Q 

На замовленнє посилайте гроші "моні-ордером" або в ,реrістро

ваним листі, тоді певно не пропаде. Замовлення полагоджуємо того 
. . самого дня як отримаємо и'ІИСТ. Адресуйте вира3но: 

'<:_: 

SIOHOWY BAZAR 
·. :NEVi У.окк·~· N. У. : 

. , ~, 

І 
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ПІД Е ЕЛИКДЕНЬ. 
(21·:i.~JІbBG ДП "Б11зра") 

Страсти · 

Бачу rаздів, поважних, у святочному 

с.Sранню, і rаздинь зажурених, мовби, з 
роду-віку радо.сти не зналJt: бачу хлопців з 
1<атал алами, такими голосними, як вони са

:,1і, і діLчат до весняних квіток подібних, -
r;cix їх бачу очами душі. 

Довгим шнуром тягнуть з села до цер-

\ШИ. 

Тихий вечір окутує їх тіНІ5'МИ, ..а стру

мочки весняних від глушать їх розмову. На 

деренах .свіжі листки, в ровах лежать остан

ки тор ї°шного снігу: дві скрайности ме
:r\ують з собою, як звичайно в життю. 

І~аздн дивляться, .чи гарно сходить збі

жс, rаздині говорять про_ росаду, дівчата 

ду~1ають о rагілках. 

· Проф. БОГДАН ЛЕПКИЙ· 
Пахне свіжо зорана земля, з діброви 

повіває вітер, а далеко десь, крізь хмари, 

чути радісний крик птахів. Вітають рідну 

~:см.110. /\ :: пт.·1·і;+: .'шп, набренілих свіжими соками, визирає копуляс1а \церк.ва Іі 
~.юрга є ~: сно освіченими вікнами і ніби кличе св?їх вірних до себе. 

Страсти . ·.· ... 

Чую дріжучий голос старого пан-отця, як з полинялих листів читцє 1СТрастІі 

Хrистоnі, чую зітхання мущин, жінок, діт :Ей ніби це не евангельські слова западують 

в їх душі, а каміння летить у криницю бо ~ю. Зд<:1.ється цей ібіль розсадить .стіни ц,ер-

кви. ~· 

Мигтять свічки в мозолистих руках н ібн спомин червоних пожеж, довкола цер-

•J<Еи стають пригадати Христового терпіння - і Пилат і Петро і Юда. Воїни лозою 
січуть його тіло, а товпа реве. Распни ! Ра.с пни! Та чого ж всі вон1:1, не такі, як на o6pa
J ax м ~~7І"ють, а ніби ниніш:ні, нііби кожний їх бачив, і не одного, а багато, багато? 
Багато }()/(а. бл:по книжників і Фарис.еїв, разбойників і воїнів жостоких. Багато, 

t :Jагато, Gлато ! • 
А на щнштщ1і дерева дух у собі примкнули, бояться, щоб котрого з них посі

П~lки царські не зрубали на хрест, а1бо на копіє, котрим пробито бік Христа. 

Тихо, .111ш ш1н-отець дріжучим голо.сом читає, .тшш народ зітхає rли~~око, лиш 

· далеко десь киrИІ(<~ ють, вертаючи з чужини птахи. 

Бачу, і н t :.1::i мабуть міЖ нами такого, щоб не бачив якоїсь церкви і знайомих 

людий і ЕС . шп ;:;вся, маючи серце повне страсного настрою, !Як ви там цього року 

годні rС5у.ш в1-: с .1ухати отсих повісти й жахливих про муки Христові? Ви, що перебу

ли НОВі .іІЮТЇ стра.СТИ КаТОВаНОГО народу, ВИ, КОТРИХ били·, різалИ, ПаЛИЛИ, КОТрИМ 
плювали в лице а ворожа товпа кричала: "Распни! Распни!" Як ви перебули ці стра-

. сти? 
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Тямлю, як малим хлопцем біг я у живний четвер під дзвінницю, де пар~бки роз 

кладали вогонь. 1 
За мною бігла моя тінь, а з корчів вискакували страхи: 
Я дрожав, не знаю, чи від холоду весняного, чи від зворушливих настроїв. Тям

-.l!!.О, як високо знімалися кучеряві клуf5и диму, як ви.чися червоні гадюки вогню, як 

крівавий блі1ск обмивав дубовий ш~ркан. -
Нині димами окутаний весь край і весьвін в огні, весь у ~багряниці муки ... Страсти .. 
Парубки зносили з усіх сторон, хто в Jрота, хто голови з розбитих коліс, хто 

порохняві колоди з під війтової комори; зносили і метали в жар. 

Не ватру. а костер розпалили вороги наші на нашій прадідній землі, і метали в 
огонь не лорохняві колоди а здорове добро, живих люди й. · 

Дзвинице у Нагуєвичах, розкажи про твою автодафе! Розкажи голосом похо
ронних дзвонівr ібо людським словом цього розказати годі! 

' ** ** ** . * * * Вогонь тріщить, полумя сИ:чить ·як гадюка, ніби жалується, що не дають йому 
зжерти самого себе до QC1 анка. 

"Яка ·тепер година?" 

"Не: чув?- Недавн0 другі Півні піли." 
"О цій порі привели Христа перед варту й питалися: "Коли ти цар, то де твоє 

військо?" А Христос каже до них: "КолИ:б я хотів, то злетілось 1би війська, як листя 
у лісі, але я хочу умерти за вас." 

''А знаєте, ЧОl!1У осика дріжить ?" 
"КаЖjи!" 

Як прийшли у ліс..посіпаки щоб дер.ева на хрест зр}1бІати, то дуб і ялиця і явір сто,~ 
. яли мовчки, мов мертв.і із болю, а осика яка дріжала й Просила, щоб ї~ не рубали, бо 
боїться кари. Так· вона і дріжить з того часу." 

"Між людьми теж тепер одні задубіли,, мов трепета тремтять. А я вже нічого не 
боюся, хоч мен,е на муки іберіть. Я тепер сам .як палець, нікого мені вже не вбють, не 
знаси~ують, не зневажать і гіршого, як бачив не побачу. Та я ще хочу ІбІачити, як 
прийде _пока.яння. А воно прийде, о, прийде! Тілької кривди рукою не затулиш. І Хри
ста мордували та він воскрес, а: миж щ9 не христіяне ?1" 

"А ·про писанки Чули?" ·~ 
"Чули, не чули кажи." 

"Як вели Хр.иста на Голгофту, то хлоп якийсь ніс покладки в кошелик~ на про
даж. А як побачив, що Христос під тільким тягарем упадає, то кошелик поклав на 
землю, взяв хрест і поніс; звичайно, хлоп до тягару привик. Вертає, дивиться, а по
кладки розмальовані о ден від другого кра ще, в-· ріжні краски, і в ріжні узори." 

"Нам би тепер писанки ·лиш на червоно ма,z~:ювати і чорні хрести і білу тернину 
На НИХ ПИСаТИ." І . 

"А, мені покійний ібатько казав, що як почалася війна, то христос відірвався від 
хреста і впа.:в на землю, в траву, долілиць А як ліоди хотіли його знов почіпити і 
цьцяхами .стали руки й ноги прибивати, то з цьвяхів к.апала кров." 

"Тепер весь світ у крови, з кожнього серця капає кров." 
"Гей! Г,ей: !" . 
Говорять, а варта дотліває. Сірий туман окутує церкву і липи і дзвіницю і паріб

ків, що потомлені кругом вогнища лежать. Лищ хрести на гробах бовваніють. Ніби 
духи предків повилізали з могил і c;ryxa ють розмови . . . Бог ато їх, багато: 

Oigitizecl~ - *** *** О1іgілаІ f1oпl 
UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ UNIVE-RSIТY OF ILLINOIS АТ 

U RBANA-CHAM PAIG N U RBANA-CHAM РАІ G N 
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І3 пятницю плащенниця. 

"Благо"оІбразний Іосиф, з дерева зняв пречисте тіло його, плащеницею чистою 
обмив і пахощами намастивши во гробі новім. покрив, положив." 

Так лежав той. що. поJбідив побідою зза гробу. 

І весь день люди ішли, щоб Покланятися йому. 

·Аж темрява загородила дорогу до церкви. 
В церкви дяк читає півголосом псалтир.· 

Чим-раз рідше й тіхійше падуть його слова. Чимраз нище хшшться його голова 

· ·лиса над пожовклу книгу, - .заснув. Лиш масло у лямпах скверчить, лиш дими сну-
ються по~іж Оібразами - -

І тоді стежкою від цвинтаря до церкви наближ&ється -похід. 

Без_ рук, без ніг, в qошарпаній одежі ідуть, у маєстаті терпіння. Вже переступи
ли поріг, уже в притворі, вже до зимних плит припадають. "Ти,що протерпі.В за нас 
стр~сти, Ісусе, Сине Божий, помилуй нас!." Помилуй тих, що осталися в пограбова-
·них хата_х .наших під стопою ворога тяжкого. Помилуй поля кровію нашою политі, 

а теп~р наїздниками чужими зайняті. У тих полях праця наша і кости предків наших 
- не відбірай їх від дітий і внуків, що лиwилися по нас. Ми погибли, щоб вони мо
гли жити, щоб рідною мовою своєю тішились і сумували, щоб Ти Христе, з дерева 

хресного знЯтий, по прежньому звичаю у церкві нашій спочив і воскрес. За все, що 
нам рідне, дороге, серцю близьке - ми бо роли ся че.сно до останка, не жахаючись ані 
мук, ані смерти, - Ісусе, Христе, Сине Божий, _помилуй, помилуй, помилуй нас!" 

Крізь весняні шуми рік і лісів, крізь гамір торговиці світової, крізь невrаваючий 
рев ненажерлиР.1)СТИ людської і злСІби -- чую те-бе, свята вешша · мо.~штво безталанно
го нашого народу ... Помилуй нас! 

** ** ** * * * А як в неділю в перве заграють великодні дзвони і .священник· тричі зніме хрест 
у гору і тричі во звістить: "Христос воскрес!" - то чую, як з груди й міліонів вихо

Питься оден великий стон, оден черво.~ий крик, оден невгаваючий зойк. "і нам на.це-
житься життя!" ' 

Ріки зкінули з себе ледяні окови й свобідно плинуть в Чорне ·море, а ми малИІб 

у соромних кайданах ходить до ,суду-віку? Дерева сока.ми новими- набреніли і в зе, 

лену вбіраються Оібіюву, а ми мали-·б у жебрачому лахмі-rтщ на суді народів стати? 

'земля радюче лоно відчинила і зерно із доіllонь спрацьованих приймає і леліє і 
зростає його на пожиток, а ми мали-б спокійно дивиться, як ворог її поміж себе шма- · 
тує, .як її зневажлив'ою стопою толочить і зерно наше у свої засіки несе? 

Птахи з да.Леких виріїв вертають і жалібно кричать побачивши згарища і руїни, 
а нам хіба ніколи не діждаться, щоб брати і сестри наші вернулися до нас на спільну 

радість і на· спільне горе? 

Христе, ти муки приняв за нас грішних і на дереві сорому повис, а на третий день 

во славі nіднявся,_,а наші батьки, мужі і брати на марне ;мали-б страдати: і конати? 

Н~ вжеж на марне пилася людсьна нр ов і душі, як о сінне листя летіли, а кра~ 
цілий стогнав, я:к велина Голгофта? 

Ні, ні, і - ні! 

Як і зчезає дИ:м - най і зчезнуть і як та.є вісн від лиця огня, - так най пропадуть 
во віки і во віни вороги восресення народу! 

. D1g1t1zeci IJy 
UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 

U R ВА N А-СНАМ РА І G N 
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І 1ІАУКА ПРО ТОРГОВЛЮ. і 
, ; . (ІСТОРИЧНИЙ РОЗВІЙ) . І. 
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ПРО РОДИ ТОРГОВЛІ. 
/ 

Купець продає зелізо, муку, чоботи 
і иньші т. зв. справдішні товари. 

Банкир продає загранич:ні гроші, 
льосп, вартісні папері і Иньші ідеальнf 
товари . .3 того· виходить, що рід торго
влі діл!иrrься на дві части: на торговлю 
справдішни:м:и товарами і торговлю. іде-
альними товарами. 

чень, приміром в Оибірі, Африці і захід

ній Америці. До вандрівної торговлі до
числя'ємо торговлю так званих міняйлів 

олійників та ярмарчинів 

Під зглядом правним розріжняємо: 
1. Власну торГ'()ВfJЮ Rуп2ць продає 

і J):упує на власний рахуно1t і імя. ; ~ " 
2. КQМЇСО·ВУ тор_говлю. Ту купець а-

· Rрім цего розріжняємо: бо так званий л:омісіонер продає і купує. 
s:, 1. Гурто.ву то.рговлю, при шtій 1ty- товари на власне ~мя, але н~ рахуно1с 
пець продає гуртом богато товарів инь- другого так званого ном·ітента, а mшо
шому купцеви. Приміром 100 балів браз. ЛJИІ н:упує і продає товари на імя і раху
кави. НОІ\ другого купця (комітента). Такий 

2. Дрібну торrовJію, пр1и: шtій купець І\упець називаєся агентом і за своє по-
продає 1юнсументам малу ,скількість ,я:.;. 

1югось товару. Приміром фунт цукру. 
Однак можна дрібну торговлю провади
ти і на великі розміри. Приміром є по 
більших міс~ах так Звані продажно-тu
варові доии, магазини і базарі, в · яюи~х 
на велику~ ска.цю продається подрібю_) 

ріжні товари.· 
Торговлю подорожну. 8 це най-

-меньший рід торговлі. Напримір на база·· 
ри, чи на отвертій доро3і продає куп : '.· , 
малу с1~ількість якогось товару, як цу
корки, с·одов.у. воду, сало. і tиJ. 

3і зг ляду на місце розріжня~о: 

1. Торrовлю на сталім місци, зна
чить, купець має будинок, чи льокаль в 
якім все ста.др торгує. 

2. Вандрівничу торговлю. Тут ку
пець вандрує з місця на місце і продає 
товари. Така. торговля є в таких околи
цях, де нема відпо:~аjдНШJудоріг ·і noлy-

U N IVERS IТY OF ILLINOIS АТ 
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середництво дістає винагороду; яка на~ 
зиваєся провізією (commission). · 

3і згляду на rеоr'ра.Фічне положеннє 
розріжняємо такі роди торговлі: 

1. Сухопутню торrовлю. Сюда нале
~ить караранна: торговля (на пущ(),х). 

2. Морс~ну торговлю, до якої зачи
сляємо прибережну торговлю (каботаж) 

3. Нраєву торговлю. 8 це торговля,
яка ограничуєся тільк1и1 на продажі- вну
трі якогось кр~ю. 

4. Заграничну торrовлю. Це торго
вля із загранич.ними купцями -або кра
ями. Привозить ку1,1ець із заграниці то
вари то кажемо це є імпортова торговля 

( пріі";візна торговля). Вивозить купець 
товари за границю, то звемо це енспор

товою торговлею (вивізною/торговлею ). 
8 ще Транзітова торговля (пере~ 

ві3на), при якій товар з одного краю пе
ревожуєся чере0g~Wп:й драй до третоrо 

UNIVERSIТY О~ ILLINOIS АТ 
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краю, приміром купець з Ню йорку ку
нуG в Вінніпеr'у пшеницю і продає її в 

Австріїї. 
Торговлю і:з заграницею ~наглядає 

держава. Що рои,у вираховує кожда дер

жава на яку суму товарів вивезено з кра

ю, а на яку привезено. Вивезено примі
ром з якогось краю на більшу суму това:
рш, як привезено, то кажемо: торговель

ний білянс цеї держави є активний. Rо
лиж привезено із границі товарів на біль
шу суму ніж вивезено, то кажемо: тор
говельний білянс є пасиІвний. 

3 того виходить, що одна держава 
має належитости або довги в Другій дер
жаві. Длятого виставляє кожда держава 
що року таr\ званий платний білянс. Від 

цего щойно залежить, чи якась держава 
богата, чІИІ .убога, грошевита чи задовже
на. До ·платного білянсу зараховує дер
жава такі позиції: 
, 1. суму із торговельного білянсу, 
2. процент за довги, 
3. 'кошта перевозу, 
4. провізії, 
5. позички, 
6. воєнні відшкодовання, 
7. спадки, 
8. заробітки переслані горожанами да
ної держави із заграниці та иньші по3ІИ!
ції із інтернаціона.Jlіного обороту. 

Коли платний білянс якоїсь держа
ви є активний, то значить ця держава є 

грошевищ та що їй налеЖJиrrься із за
границі гроші. Rолиж платний біл~янс є 
пасивний, то така держава є задовжена. 

При цім треба замітити, що платний бі
лянс не є залежН!ИІЙ від торговельного 
білянсу. Приміром Фра~щія привозить 
щорічно більше товарів ніж вивозять, 
значить торговельний· білянс є пасивний 

ffinя · D~~~t1ze.Q rJy • 
а однак uwt~~l-rf~~ftLffi~Ю yм1-

URBANA-CHAMPAIGN 

щепі капітаЛІИІ в грошах. Із ~ грошей 
приходять щорічно проценти:, так, що 
пла~ний білянс Франції є активний. 

-- Загальна торговля усіх нації нази
ваєся світовою· торговлею. 

Rожда нація в більшій або меншій 
мірі торгує. Rоли торговля лежить в ру-
1шх нації, то кажем.о: нація провадить 
активну торrовлю. Rоли~ торговля не ле
ж,ить в національних руках, тільки в чу

жих, то кажемо: нація провадить пасив· 
ну т9рговлю. 

1l1акі ·невідрадні відносини у нас на 

У країні. У ся торговля лежить у руках 
ворожпх чуа~и1Нців. Український народ бі
дsє і немає гроша, бо провадить пасив· 
ну торговлю. 

3 того ясно, що без актmзної тор
говлі нація не може ніколи розвинутися, 
тіль~ш все буде нидіти і вянути приrrи
снена і визискувана чужим капіталом. 

ПРО ТОВАРИ. 1' 

Важною є річию для кождогd, а для 
купця конеч(Ною, розумітися на товарах. 
Справа не така легка, як би то здава.Jф-

, ся. Щоби розумітися на товарах, треба 
в перщій мірі мати довшу практику і 

досвід а також потрібно зна11И1 з яких си
рівців товар_ tЗроблеюЩ, де ці сир~Ці 
нv.,ходяться:, які є роди сирівців, та спо

сіб виробу товару. Цим занимається о
сібна наука про "Товарознавство". До 
її помочи служить в першій мірі техно
льоrія (наука про спосіб _виробу)' хе-
11~ія і мікроскопічні досліди. В цім корот
юм начерку переглянемо тільки загаль-. . . 
НІ юдомости про товари. 

В торговлі розріжняємо дв3'! ро;щИІ 
товарів: властиві і невласти1ві. 

Властивими товарами є богацтва • 
прпроди, сирівці, та ремісничі і фабри
чні ВИDОf)П_ ОпgіпаІ fГOlll 
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8 "БАЗАР" ч. 7-8. 

Нев~)Іасти.в\иtми товарами є век.елі, 
паперові Гроші і иньmі вартісні папери. 

До властивих товарів належат1 в 
першій мірі сирівці, сирові продукти, і 
загалом: матеріяли, які з· малою перемі
ною свойого природного вигляду нахо

дяться в торговлі, приміром: овочі, я
рина, яйця, масло і; н. Між: с~иtрови:м::и1 
продуктами розріжняємо: нраєві і заrр.а-

ничні або енз9тичні продукти. · 
_ Коли сирі продукти переробив ре

місник або фабрика так, що они змінил~ 
свій первісний вигляд, то маємо фабр~
иати. Між ними треба розріжшrrи цілі 
фабрикати, як чоботи, убрання, 1шиж:кtи! 
і ІИ1. і півфабрина.ти, як мука, нитки і и. 

Товари мають рjжні: назви. Після: 

нини блаватнИІми товарами. 
7. Нонфенційні товари. Це вівсім 

викінчені товари як одежа, сорочки, ка
пелюхи, чоботи і и. , 

ПРО .МІРУ. 

ІЦоби заміняти один товар на дру

гпй або кушrnиІ чи продати, треба знати 
міру, бо без неї не :можливо прийти до 
ніякої орудки. Це кождо:му ясно. Щоби 
означити міру, то беремо під увагу оди
ницю того самого рода товару і порівіrу
ємо rtілько разів міститься ця одцниця 
в да.ній скількос11и1. 0диницю, .я:ку порі&
нуємо із скількостію даного рода иньшої 
величини, зовемо . мірою. ПриJ :м:іренню 
товарів розріжняємо ~а:кі :міри: числа, 
часу, вартости, ооєму, тягару, довrости 

того називаємо також всіляко торговлю і поверхні. 
товарами. Найголовнійші назви товарів Міри чисела.,ні. . 
є таю: , _ Они приходять в торговлі при такіх 

1. Нраєві продунт1и1. Це є с:Щюві то- товарах, які представляють цілість, при
вари, ~кі находяться в яr~імсь краю, при- мір ом: яйця, олівці, пера і загалом: при 
міром: зерно, дерево, сіль, вуголь, наф- всіх rашrnтерійних товарах а також при_ 
та іи. Ці· nродукти доставляє ростинний, торговлі зелізом і деревом. 
звіринний, та мінеральний світ. Голов,нійші чисельн1і або збірні міри. 

2. Нольоніяльні товари. Це СJирі то- 1 копа = 2 полукіпки = 60 штук. 
- вари, які походяТь із заграниЦі, головно 1 тузін = 12 штук = 6 пар. 

з :кольоній. 1 rpoc (rудзи:ки, пера) = 12 тузінів ..::__ 
3. Матеріяльні товари або дрожі. Є 144 штук. 

це сирові матеріяли до виробу лікарств, 1 баль = 30 штук ( скіра). 
хе:мікалій, дальше сиров1 фарби,, со- 1 пук (пера птrщь) = 25 штук. 
ли І т. п. 1 беля (папір) = 10 риз, 

4. Норінні товари. Є це по більшій 1 риза = 10 лібер = 100 складОІ{ = 
части ростиню товари як: перець, па- 1000 аркушів. 
пр!ИІка, гриби, ріжні коріння а також і 1 складка = 10 аркушів. 
кольоніяльні товари та дрожі. М:іри про-стору і тяrару.-

5. Галянтерійні товари. Це предме- ' Мірою простору може бу'11ИІ міра дов-
ти-, які служать до оздоби, заба.ви та які жини, пшрини, поверхні і обєму тіла або 
продається на штуки. кубічні міри. Між мірами кубічними роз-

6. Ман.уфантурні товари, т. є текс- ріж11яємо: міри обєму для сухих тіл (збі-
ті:Льні вироби, тканини як сукно і поло- же) і плиІПІИх (вино). -
тно. В дрібній 1пp:o<Jta~i11:оозиває:м:о тка- Міра тЯГаТJ~л~Шужить до винайденн.я: 
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абсолютного тягару якогось тіла. Тіло ва
жимо на вазі. Тягарі, ·яких вживаємо в 

- торговл~, зовуться торговими тягарами. 
Віц цпх Ті1ргових тягарів треба розріж
нитп тягарі, які є в деяких краях в ужиІ

ванттю, приміро111: тягар М()нети, золота, 

е;рібла, дальше аптикарські і торгове.ль-. . 
1П тягар~. 

Всі мірІJ, яких уживався в якійсь 
дегжаві зов~мо системою міри і ваги. Всі 
цівілізовані держави світа мають зако-. . . 
ном прпппсаю м1ри І ваги. 

1 111
2 =-НЮ dш2 (дециметрів квадрат.) 

1 dш2 = 100 cf!12 (центиметрів квадрат.) 
1 с111 2 = 100 mт3 (міліметрів квадрат.) 

в) обєм 
1 hl ( гектолітер) = 100 І ( ліТрів.) 
1 І = 10 dl (децилjтрів) 
1 dl -= 1 О cl (центилітрів) 

г) тягар 

11: (тона) = 10 q (сотнарів) 
1 q = 1 ОО kg (кіль о Грамів) 
1 kg = 1 ОО dkg (декаГрамів) = 1000 g 
1 dkg = 10 g (rрамів) 

Про систем метричних мtр і ваг. (Грамів) 
Дня 1 сершш 1793 року постановrи1-_ Анrл'ійсьний систем мір і ваг. 

ла 1ш1шенція ·в Парижі, що одишщею Дня 17 червня 1824 року заведено 
нов.огп систему мір і ваг має бути де- в Анr'лії міру імперіяла. Ця міра ужива
сять-міліонова частини довжини ква- єся і ДОСіИІ в Анr'лії, а з деякими :малими 
дранту (}) полуденника. Щойно в році змінами також в анr'лійських кольоніях 
1799 приказала пя конференція (рада) та в Злучених Державах Америки. 
зробити JrRi п.ляпшові палищі, довжини Анrлійсьн'і міри і ваги є тані: 
десать-міліонової частини пмуденник.а а) довжина 
землі. Також зроблено то Ді 3 плятинИ 1 ярд = 3 стопи = 12 цалів (О. 914т) 
посудину в якій зважено 1 dт3 чистої 1 миля ~ 1760-у ( =1609.3 т) 
води прп 4 С. Це є сталі взори нового б) площа 
систему. Дошюпву палиці названо метром 1 акр = 40.47 а (арів) 
а тягар 1 dт3 води кільоГрамом. Новий . в) тіло 
систем увійшов в ЖИ'ІТЯ щойно 1840 ро- 1 тона обєму = 1.1 т3 

ку. Цього нового систему мір і ваг не 1 реджістер тона (для корабля) 
' приняла дотепер Анrлія зі своїми кольо- - 2.83 т8 

ніями, Росія і Злучені Держави Амери-
1ш. R т~их державах задержалися дотепер 
стар~ м~ри: 1 ваги. 

Метричні міри і ваги. 

а) довжина 
1 kш ( кільомстер) = 1000 т (метрів) 
1 т = 10 dш (дециметрів) = 100 ст == 

1000 х:пт 
1 dт • 1 О ст (центиметрів) 
1 ст = 10 шш (міліметрів) 

б) поверхня 

г) сипке і текуче 

1 імперіял по 4 квартети, по 8 бутлів, 
по 8 r'альонів 

д) вага 
1 c'vt по 4 qгs ( квартер) по 28 lbs ( 50.8kg) 
20 cwt ( центвайтів) = 1 тона 
1 ІЬ = 16 ounces ( анців) 

] трой п. по 12 анців по 20 пенівайтів 
по 24 __ Грейсів (вага на дорогоці1.. 

ІПІОСТ) = 373.142 g. 
Російські мір1иІ і ваги 

1 ha (гектар) = 100 а (арів) 

l а= 1~IO~&i~~~c~i[f~~~if!X) 
Систем цей заведено в 1835 році. 

--- Від ~~~R~~;vm~1~Haдrrи в Росії по-
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біч старої міри 1:акож і_ метричних мір. 
Російські міри І ваги є тані: 

а) довжина 

1 верства по 500 сажнів по 7 стіп по 12 
дюймів по 20 ліпій (1066.8 m) 

1 аршин = 4 четверти = 16 верпшів 
(0.711 m) 

б) площа 

1 десяти~Іа = 1.0925 ha 

в) сипне і текуче 

1 четверть = 8 четвериRів (209.9 1) 
1 ведро = 10 крузків (12.3 1) 

"' г) вага 
1 берковець по 10 пудів по 40 фунтів по 

96 золотників по 96 долів 
Про снількість або тягар товару. 
В торговлі відріжняємо три роди 

тягару товарів, а це: 
1. Брутто, тягар товару разом з о

пакованням. 

2. Тара, тягар самого опаковання. 
3. Нетто, тягар товару без опако-:

вання. 

Крім цего розріжняємо ще: 
а). Сопр,атару, подвійне опаковання 

головн6 при перевозі товарів кораблями 
( gross weight after packing). 

б) Дочинон, який доважуєся до тя
гару при таких товарах, яких втрати тн

гару не можна обм1инути при дрібній пр_о
дажі, приміром при 1 балі вовни ! kg До
чинку; таксам о при- меді, сливках і и. 

в) Иальо, природно не о б 'хід не 
зменьшення 'ттіару ~ооору через вис
хнення. 

ПРО ЯИІСТЬ ТОВАРУ. 
Якість товару можна осудити після 

одержаного оказу (взору) або після ква
літативної міри. 

Он аз ( взорець, пробка) є малою 
частиною товару, після цкої можна ш-

~ща'!11І mticтtм~~~~~8r'~~INOIS АТ 
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Оrсази є двоякі: поодиноні приміром 

взір з Іtаждого :міха зерна, або балі і т. п. 
і пересічні, 5ШЇ представляють цілу пар
тію- товарів. Однак при пересічній про

бі ( ока3і) треба уважати, аби були за
ступлені всі роди і відміни даного тона
ру. 

І-tоли1 який товар має ріжні відміни, 
то робиться т. зв. колєитивниJй оназ, в 

які:м: є _зібрані всі роди товару, а Іtождий 
рід є 13азначенИй числом або, ~осібним: 
знаком. На великих торгових біржах є 

стало nиставлені т. зв. нормальні он.ази · 
або типи~ Такі взорІи виставляється на 
це, щоби при кождім кулні і продажі не 

робити все нових взорів. При дешшх то-. . . 
вt1рах є ст::tл1 норми що до якости І ц1 

норми називаємо стендерами1 ( standards) 

прииіром при торговлі му1юю, бавовною, 
ю1вою, нафтою і .т п. · 

Простим приміром .якости товару 
є ціпа. Чим лішций товар, тим і дороз
шпй. Та є також і звичаєві мірила, які 
через довге уж~и1ваmш набрали стійно-
сти. 

При торговлі збіжжем 1 hl має ва
жити пересічно 75 kg. Чим тяжче збіжжа 
тпм ліпше. При торговлі нитками є ЧИ- · · 
ела тонко сти .. Чим вtиЩе число, тим тон-
ша нитка. Rоли торгуєсЯІ сировим цу
н:ром, то якість є подана рендиментом, 

І 

це значить, кілько процентів рафінова-
ного цу1tру міститься в сировім цукрі. 
Є та1шж иньші сталі норми. 

Нераз куцуємо або продаємо такі 
товари, яких вартість і якість з~аємd, " 
тому продіцеН'І1ИJ і купці стараються о
значити такі вироби тJ зв. охоронн_ою 
маркою. Охоронну марку реr'ісч>ує ку- " 
пець чи промисловець .в призначенім до 

цего уряді та злож~є за це відповідну, 

ааплатуu~~RsЖ1~~~~~- марку на-' 
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слідує,' того уряд карає., Це має велике 
знатrіпня, бо покуm~і, знаючи, що товар, 
шшй має та.Rу а таку охоронну марку є 

добрий та відповідний, тоді купують йо
го скорше. Дальше видавці образів, ри
сунків і текстільнrиrх виробів охороню
ють свої вироби ;перед на~лідупанням~ 
т. зв. "охороною взору". 

В1\інці впнаltідники нових l\~аш:ин 
чи иньших технічних улішпень 01а ~ · ·

товують свої винаходи, щоби хт ) 11 У
г1~м їх винаходів не підроблювю~. 

3а всі ці охорони платиться означе
ну оплату. Більшість держав зобовяза
лася взаїмно борош~ти u}..оронні і взоро

_с ВІ :маркп та патенти чужпх горожан, та:к 

са:мо, як і своїх власних. 

ПРО ЦІНУ І ОПУСТ. 

Ціна товаrу 3алежить не тільки від . . . 
сюль1юсти та шюсти, але також 1 вщ 

того, чи пожушщь платить сейчас, Ч!И! 

боргує, дальше, чи товар перебирає на 
місці, чи треба його пересилати. 

Що до заплати розріжнюємо ціни 
за готівку (нетто каса) і ціни на виплат 
(борг). При закупні, товарів за готівку 

нлатиться за товар сейчас при перебtи
ра пню товарів. Прц купні на виплат о
зш~чуєся в рахунку на як довгий час 

боргуєсJ:: rш 3, 4, 6 чи 9 місяців. Ко.лиж 
купно відбулося на предит, а покупецн 

платить с1юршс ніж це було сказано, то 
дістає опуст т. зв. "нас.а сконто", 2% а-
бо 3%. · 

-ко.m покупец платить за товар від 
8 днів до 4 тижнів по одержанню товару 
то дістає після звичаю 2% сконТо. 

Ціна :задсжпть також і від иньшtи!Х 
- обставин, головно від місця достави. Що 
доJ цего, то істнують_ такі звичаї: · 

- Biл_ьmJ1v~~~t~~~S~ еачить, 
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п~о продавець обовязуєся доставити то
лар на власний кошт і ризиFо аж до Ню 
йорку. Ціна на м'ісци, означає, що поку
пець має переняти товар там, де він на
ходиться і на свій власний кошт та ри
з1шо перевезти. 

В заграничній торговлі, а головно 
заморській є ще такі звичаї: 

Free at Quay, значить товар треба 

пrрепяти в пристані. 
Free оп board (f. о. Ь.) означає, що 

продавець обовязуєся ~оставити rовар 
на власним кошт аж на 1юрабель. 

Cost freight ( с. f.) НаІіfах, значить, 

що продавець обовязуєся заплатити всі 
r~ошта перевозу без морського обезпе
ч ення аж до Галіфаксу. 

Cost insurance freight ( с. і. f.) Ham-

burg, значить, що продавець зобовязуєся 

покрити кошта-перевозу і заплатити мор

ську асекурацію аж до Га:мбурrа. 
Перші кошта, означує, що ціна по

.7~а на без олаковання і пересилки. 
Опуст або рабат є зменьшення ці

ни при гуртовім закупні. Цей опуст не 
є сталиtм. Остав він ще у торговлі :книж
ками. Накладчиюи1 дають після звича_!О' 
опуст на книжках книгарам і гуртівним 
покупцям у висоті від 1 О% до 33з 1 % і 
більше. 

Відшкодовання, боніфікація або ре
факція, це опуст за упшоджені і до ужит-· 
ку невідповідні частини товару. Прл су
шених товарах називаємо таке відшко- _ 
довання "фрусті" при плшпmх товарах 
"дскало". -

Л інедж є відшкодовання за витече- -
ну скількість плmшого товару. 

Беземщон-ом називаємо відшкодо
вання~ за прилиплі до посудини частини; 

товару, npJ!М,irt9г~ ловило, :Мід 1 и. 
UNIVER~~~[

1

~W"8~)AT 
U RBANA-CHAM РАІ G N 



12 "Б А З АР'' ч. 7-8. 

Як стати г()рожанином Злечуних Дер>кав. 
Школою мудрого чоловіка 

є досвід других. 

Rождий чужинець, що належить 
до білої або чорної раси і є свобіднІІ№ 
чолов1ком, може старатися о горожань-

ство або натуралізацію. ВИІНЯtою ста
новлять Японці, ХіІЩі, Гавайці, · Бір
.майці і Індійці. Натуралізаційні, закоІПІ 
відносяться так до мущи'н як і до жен
ЩШІ. Коли женщина чужШІецького по

ходження віддасться за горожанина, то 
рівночасно стає вона нцтуралізованою 
горожанинкою Злучених Держав. Горо
жаньства Злучених Держав не може ді
стати особа, що належrиtrь до орrаніза-1 
цій, які виступають проти зорrанізова-1 
mix правительств. Ту належать анархі
стичні і подібні їх uїлям товариства і 
орrанізації. Горожанином 3 л у ч е н и х 
Держав не може були~ чолові~t, що живе 
у многожёнстві. Акт натуралізації с~а
дається з двох процедур, а іменно: 1). 
Урядової заяви, що дотиЧна одиниця 
має замір стати Горожанином. 2). Осяг
не:ннЯ повного горожаньства Злучених; 

. Держав. Загально це називають осягне
нням перш_их і других ~орожанських па-
перів. - · 

, Щоби дістати другі горожанські 
папери, треба мешкати що найменьше 
5 літ в Злучених Державах та що· 
найменьше через 2 літа мати пер-' 
ші горожанські папери.' Позатим є-

/ деякі винятки. Перших паперів не ви
магається: 1). Від :мущини понад 21 pji~. 
ЖИ'ІТЯ, який гонорово покінчив військо
ву службу в армії 3лучени1х Держав. 
2). Від мущини понад 21 рік життя, .я
кий гонорово вислужив 5 літ при :м:ари
нарці Злучених Лen~~lf.c3J)!. Від :м:ущцни 

· U N IVtRSTTY OF І Ltl N015 АТ " 
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пона,:~; 21' рі1~ життя, який встуmи:в до 1шр
пусу маринар1tи, Злучених Держав. Від 
мущ1!ни понад 21 рік життя, який гоно
рово покінчив в.ійскову службу в армії 
Злуче1шх Держав та від мущини, яюиtй' 

. ' 
через три л1та сповнять гонорово служ-

буна однім з торговелчшх кораблів Злу
чених Держав (кораблі ці можуть 6уТИ 
приватною власностію), не вимагається 
пятилітнього побуту в Злучснн'х Держа
вах. 

Перші горожанські папери можна 
дістати зараз по при:бутю до Злучених -
Держав, але не перед покіченням: 18 ро
ку житт.а. Rождий мусить у:м:іти підписа- , 
ти: своє імя і назвшце та постаратися о 
посьвідку прибуття до Злучених Дер
жав. Хто хоче дістати перші папери, то 
мус1rrь особисто удатися до суду, де за 

оплатою одного доляра дістане їх від 
судового урядника. Перші папери, без 
огляду на те, в котрім стейті вошr вибра-· 
ні, мають важність і значіння n 1щжді:м 
пньшім стейті 3лученR,~ Держов. 

Щоби дістати друГі горожанські па
перп то треба: 1). Мати що наr1меньше 
21 рік житrя. 2). Перебувати що найме
ньшс 5 літ в Злучених Державах. 3). 
Мати перші Горожанські папери· щ~ 
найменьше від 2 літ, а що шu:їбільше 
від 7 літ. По семи літах перші горожан
ські папери тратять свою вартість. 4) .· 
Уміти достаточно по анrлійськи, бодай 
тільки, щоби відповісти на пита,ння су

до~юго урядниrка. 5). Мати посьвідху 
ттрибутrя до Злучених Держав. 6). 3на-1 
ти загально конституцію Злучених Дер
жав, на кождий случай бодай на стіль
ки, щоби відповісти -на головні питання. 

7). Пp~~fflsrf~i~~Fб~1 ~g~fopoжaнi~, 
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3лучеппх Держав, потРі мають посвідчи
ти; що :-)Пюотт) ~ п.1іканта яко морального 

чол о віка та 3аслугуючого на горожань

ство. І~о.1и хто відповість на всі вище 
наведені шnшгашш, тоді повинен уда
тися до судового урядника в ціли зло
ження аплікації. Там аплікант складає 
налеіІи::гість в сумі 2 дол. і під присягою 
мусить відповісти на ряд питань, які го
"1овно відносяться до знання :конститу
ції, урядн1шів Злучених Держав і спсте
ми їх nпбпгапня. 

Нонна горожансьних па-перів. 

~uи:чайпо 1tошта вибрання горо
жанськпхl паперів виносять 5 ~олярів. 
3 тої еуип один доляр платиться при ви
биранню перших поnерів, два' доляри! 
при: подаванню аплікації на другі горо
жансьr\ і :ї~ю1t'рн і в кінці два доляри по 
осягненню ;~ругих , rQpoжailcьiшJQ папе;.. 

рів. 3 тсї он.·штп судовий урядник дістає 
половину, а друга половина йде до каси 

3лучеш~х Держав. 

Утрата горожаньства Злучених 
Держав. 

Rождий, чи то роджени!Й в 3луче
шrх Держава~, -чи натуралізований має 
пра~~' зречися горожаньства 3лучен~~ 
Дер;ї:~ ?J, г..~:J-r~тпшаючи горожаньство инь

шої д::ржави. Не вільно однак зрікатися 
горожапьстІJа підчас віЙІШ алучеНІИОС 
Держав. 

KJЛIJ п~туралізований горожанин 
nepe6ynaR 12 срсз два літа в тій державі 
з :котrJаї походить, або 5 літ в иньшій 
державі, то це уважається -так якби той 
Горожанин вирікся горожаньства 3луче
них Держав,~ шо 1поступить згідно з • І~ІШеёJ JY 
закона~ІWЕ Щfl/t@!1~ 1 ~w:t~:ш тим в 
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1юнзуляті або дипльоматичній репрезен
тації Злучених Держав. 

Женщина тратить горожаньство 
Злучених держав, коли віддасться за чу
жинця, однак по смерти иужа або по ро
:-зnоді ;з ним, знова відзискує свої права" 
В таких справах :мусtиtrь вона подати 

евоє жадання на папер1. 

На.ра за підроблювання горожанси.них 

паперів. 

Цождий хто фалІІJіУЄ або цоиагав 
другим фалшувати горожанські папери, , 
:має бути засуджений на грошеву кару, 

не вищу як 10,000 долярів, або на де
сять .літ вязниці, або на обі кари разом. 
-Rождий, хто пр~ відбираmио горожан
еькпх паперів послугувався фальшиви
ми зізнаннями, :має бути засуджений: на 
грошеву кару, не вищу .як 5 тисяч, або 
па 5 літ вязниці, або_ н~ обі кари разом. 

Питання і відповіди. 

Я 16ажаю бути rорожщ1ином. 

Ай виш ту біком ситизн. 

І wish to become citizen. 

Як називаєшся? 
Гват из юр нейм? 
What is your name? 

Як довго перебуваєте у цім: краю? 
Гnв лонr rев ю бін ин диз контрі? 
How long have you been in this coun~ry? 

Я перебуваю у цім краю через пять .111т. 

Ай ливд ин диз коіпрі файф їрс. 
І lived in this country five jears. 

Чи брали ви перші парери? 
Гег ю rат юр фнрст пейперс? 
Have you got yours first papers? 

Не вибрав я. 

Но, ай rев ~rgiпal f109l 

No,~~~9~Y OF ILLINOIS АТ , 
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Чи знаєте на котрім корабли приїхали ви 
· . До цього краю? 
Ду ю но ан гват шип ю кейм ту диз кон

трі? 

Do you know on .what ship you cam~ to this 
country?. 

Так, я приїхав на корабlли Амстердам. 

Єс, ай кейм ан ді стімер неймд Емстер-
. дем. 

Yes, І came on the steamer naшed Amsterd_am. 

В котрім порті сідали ви на корабель? 
Ет гват порт гев ю тейкн ей шип. 

_ At what port have you takeп а ship? 

В порті Гамбург. 

Ет ді порт оф ГемІбурr. 
At the port of Hamburg. 

Де висіли ви з корабля? 

Гвер дід 19 ленд ин диз контрі? 
- Where did you Iand in this coun.try? 

Я висів в Ню йор~у. 
Ай ленд ин Ню йорк. 
І Ianded in. New York. 

· Котрого Д'Ня прибули ви до Ню йорку? 
Ан гват дей ю кейм ту Ню Уf орк.? 
On what day you ca!lle to Ne\v York? 

10 квітня 1912 року.· 
Ан ейприл тент нq_йнтін твелв. 
On April tenth, nineteen twelve. 

Кільки ма:єте літ? 
Гав олд ар ю? ·---
How old are you? 

Маю тридцяІtь лі:г. 
Ай ем тирті їрс олд. 
І am thirty years оІєl. 

Чи знаєте дату вашого уродження? 
Кен ю тел ді Діейт оф юр бирт? 
Can you tell · the date of your birth? 

Так, Я родився 10 Лютого 1890 року. 
Єс; ай l\ОЗ бори ан фебруері тент ейтін на

J!нті. 

Yes, І was born on February tenth eigbteeп 
n:inety. Digitized lJy j . 

UNfVERSIТY OF IШNOIS АТ 
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Я~е ваше заняття? 
Гват из юр р.кюпейшн? 

\\lhat is your occupation? 

Я є звичайний робітник. 

Ай ем каман лейборер. 

І am commoп laborer. 

Яке -є правительство у цім краю? 
Гват форм оф rов1ернмент из ип диз кон-

трі? , 
\VЬat. forin of goverпment is in this country? 

Цей І(рай є респ.ублікою. 
Ди_:? контрі из ей ріпобm:ик. 
This сонпtгу is а republic. 

Чи вірите ви у многоженьство? 
Ду ю ~белів ин поліrимі? 

Do уон Ьelieve in poligamy. 

Ні, я не вірю у многоженьство. 
Но, ай донт белів ин поліrамі. 
No, І cloп't Ьelieve in poligamy. 

Чи признаєте ви орrанізоване правитель-
ство? 

Ду ю белів ин орrанайзд rовернмент? 
Do уон yelieve in organized government? 

Так, ~ признаю ~рr.анізоване _правитель;. 
ство. 

Єс, ш~'r ду белів ин орrанайзд rовернмент. 
У cs, І clo Ьelieve in organized government. 

Чи вірите у анархію~ 
Ду ю- белів ин анаркизм? 
Do уон Ьelieve in anarchism? 

Ні, я не признаю анархії. 
Но, ·ай µ.у на1 белів ин анаркизм. 
No, І do поt believe in anarchism. 

Кільки є стейтів в Злучених Державах? 
Гав мені стейтс дер ар ин Юнайтд .Стейтс? 

.· Ho,v many states there are iri United States-? 

Є сорок і вісім стейтіе. 
Дер ар форті ейт сТейтс. 
There are forty eight states. 

·Що то - є конституція Злучених Держав?. 
Гват из ді конститушн оф.ді Юнайд Стейтс? 
What is the constit~tion of the United States? 

u N 1vif~~~~umf~~&d1s--дт 
URBANA-CHAMPAIGN 



~· .. 

Ч. 7-8. "БАЗАР" 15 

-д УМ А _Й! 
Весь людськи'й поступ полягає на ду

манню, без думання не може нічо статись 

ані існувати. Це ВСемогуча СИЛа, ЩО 130.'ІО
діє світом від ,самого його початку. 

Думання не може нічого иньше засту
пити. Це продукт, якого 

не моЖ!Ца підробити '.ані 

сфальшу'ва,ти. ' 
К1ождий чоловік є з 

природи здібний до ду

мання, але не всі однаково 

послугуються тим даром. 

І з того по найбільшій ча

сти незгода між людьми. 

І про щож, о чім аІб'ІО 

над чим повинен 1ти ду

мати? Перше всего думай 

сам про себе, що ти є, по

що ти істнуєш, яка ціль 

твоя~ і подібних тобі єств. 

Думай про свої ми

нувurі, теперішні і будучі' 

діла. Думай про все люд

ство, його історію від пра

вічних до нИнішних часів. 

Завдавай собі найтяші питаннп; думай 
а найдеш розвязку. Коли не найдеш її за
раз, то не переставай думати. Думання вка
же тОІбі на дороги і спо.соби до її віднай

дення. 

Тільки не переставай думати. 

'Думай, концентруючи всі душевні чи

нности. Тільки таке думання виведе тебе з 

неволі' темноти, покаж,е тобі велич людсь:: 

кого ума і заведе тббІе в царство, в якому 

правдиве щастя. Більш його там, чим у 

буденних пустотах, мізерних змаганнях до 

слави. 

Всякий твір видимий чи невидимий, 

нинішній, чи вчерашній, :аеликий чимаvшй, 

Є нічим иньшим, як тільки вислідом дума

ння. 

Не кажи, що ти нездібний. Думай а пе~ 

реконаєшс:? . що ніхто більше тільки ти є 

творцем всего: тіJ1ьки ти, твій ум, є бать-

ком того, що спостерігаєш. 

Нсяка наука є вислідом думання, тому 

1 ~ем <:1 11Jуки якаІ.У тобі була неприступна. 

Тt()[Щі ьайбільших ід.ей подібні тобі. 

Думай встаючи, думай ляганчи, думай 

починаючи, думай кінча

юч;и н.айдрібніще діло. 

Не po.iб:w: нічого, не 

роздумавши перше. Во

лиш стратити на часі, бо 

скористаєш на досвіді. 

Потім той страчений час 

доженеш і пере~неш. 

Зрештою час, це річ ду
же зглядна. 

Думай чоловіче, ма
лий і великий. 

Начинаєш якесь діло, 

ОІJ\думай найдрібніщу річ. 

Тою дорогою віднайдеш 
себе і те діло яке начи
наєш. 

Думай як шукаєш за 
роботою, думай як маєш 
роІботу. 

;)'кр<1Їнський молодче. Думай а лучше! 
тобі буде! 

Днвись на очей оІG!разок. Нехай він то
бі буде від нині І-Їевідступним товаришем. 
Дшшсь 1ш нього а побачищ себе самого 
мов у зеркалі. Це ти! 

Не трать охоти, думаючи. Коли і по
ю-1.:т~ ; шсп, стратиш за перш!им разом, то 

знай, що ти зискав. Ти думав, але думав 
з.1е. бо тільки той, що потрафить зле дf
мати, потрафить і добре думати. Нема зло

го, щоб на добре не вийшло. Ти за другим 
рззом лучше под~-·м,1єш. А що буJ1с1(, колиб 

ти зів~ім не думав? Тиб і дальше.блукав у 
темноті нерішимости, сумніву і НІевіжества. 

Нехай нинішній день буде длЯІ тебе 
днем свята. 

Начни думати, начни Застановлятись. 
Допсрю тоді поІ:5ачиш, що світ до тебе 
Н<1лежить, як на.ТІежить вже до всіх тих, що 

Д)'М<НОТЬ. 
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Ети·к ЕТ А 
або спосіб вІдповІдцого поводженняся на вулиці, в І{імнаті і в гостиниці як рівно~ 

деякі вказівки що до одяганняся, бесідування та відвіджуванНЯ других. -
. . ' 

І. НА ВУЛИЦІ • .'. 2. В ЮМНАТІ. 
_ Чи йдеш, чи їдеш, держись завсігди по 

правій руці. 
Н'е штовхай людей, а коли це зробиш 

мимохіть, то перепроси. 
Не витріщуй вочей і не смійся з людей, 

я~і з якихнебудь причин чимо:сь відріжня
ються, особливо тоді, коли вони цего не 
бажа.ють. 

Коли йдеш в супровоА'і женщини, то 

. __ не позволь, щоби вона щонебудь н~сла, о

. собЛиво, коли її це мучить. 
Коли несеш парасолю або палицю, то 

не заваджай ними другим людям. 

Не кури, коли бачиш, що женщини 

кругом теІбе того не бажають. 
Не веди женщини попід рамя задня 

х~ба, _що це твоя матір, жінка, сестра або 
якась старша чи немічна женщина. 

Не кланяйс.я женщині, доки вона до 

тебе не усміхнеться або звернеться. 

Не кланЯйся женщині, махаючи рукою 
або якимись иншими р~ами тіла, але пря
мо здійми капелюх. 

Не перепрашай нікого, коли витаєш
ся, маючи руки надіті рукавцями. 

-не забувай ніколи віддатJІ женщинам 
Іfсяку услугу, коли вони її rіотр'ібують. 

Коли віддаш якунебуть услугу жjенщи
ні, то .несилуйся зараз її пізнати. 

·Не спішися представлятися; старайся, 
щоби це було взаїмне І~а.Ж.ання. 

- Не рвися· до сидження в театрі- аб.о 
скоровозі, бо це є противне вс.Яким пра
вилам приличнос1и. 

Не займай у скоровозі Ібільше місцщ 
я~ то.бі належиться. 

Не говори підчас представлення, кон
цер,1 у, або пром.рви бе·сідника. 

Н'е ·покидай представлення, засідання 
або з_і()рання до.ки не скінчиться: Можна 
ц~ _ сІGор-ше зробити підчас перерви. 

Не веди двох ж~енщин попід руки, хи
_ба це. роби'Ш -задля їxc:Jt;lMRtefl~~ьcтвa. 
. UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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Коли входиш до кімнати, то не бери з 

собою парасолі, верхного плаща або ка

льошів. Лиши це в сінях. 

Не розглядайся по кімнаті. 

Не пи1 айся ·ніколи кільки кошту~ть 
меблі. 

Не витягай руки до 'женщини, щоби 
з то:бою виталася. Вона перша має це 

зроби·ти. 

Не розгощуйм в чужій хаті мов у се

бе дома, хиІба що тя просать . 
Не дрися досидження. 

Не забуть встати, коли якась женщи
на входить до кімнати. 

Не держись здалека, не зближайся за-
надто; будь на своїм мkці 

\ 

Не протягайся, бо це можеш практи

кувати тільки у власнім помешканню. 

Сиди прилично; не гойдайся і не по
ворочуйся у твоїм сидженню. 

Не представляй женщин мущинам, але 
мущин женщинам. 

J-fe грай ані не співай, хиба що попро
сить -тебе господиня: дому. 

Коли говориш, 
1

то старайся радше по-. 
тішати людей, а не зІбуджити у них жаль. 

Не говори, звертаючи г.)Jlовну увагу 
на одного з приєутннх. 

Не шепчи друrому довуха. 
Не вихе;аляй 'когсшебу дь. :коли його 

при·:утні не знаюсrь. 

Не виставляй других нз сміх. 
Не оповідай історій, яких зміс·~· є. ріж

нозначний аІбо сумнівний. 

· Не перебивай бесіди другим; не пе- . 
речся та не сварИ:с.я. 

Не нудь гостей довгою бесідою. 
Коли хтось говорить, ·то старайся те

рпелИ:во його вислухати. 
Не робись неспоJ<ійним коли щ1граєш 

або програєш. . 
НІ~· читай в товаристві книжки ані ra-

зети. ОпgіпаІ f1-01л 

UNIVERSITY OF ILLINOIS АТ 
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Не дивись зачасто на годинник. 

'Коли відходиш, то йди; не отягайся. 

Рівнож уникай довгого і нудного пращан-
ня ся. 

Не пересидж,уй денебудь задовго. 

3. В ГОСТИ\ННИЦІ. 

Старайся, щоб на те-бе не ждали; будь 
завсігди на означений час. 

Не розв·ертайся на кріслі, та не спи-

райся ліктями на стіл. 
Не сідай, доки 'всі женщини не сядуть. 

Не сиди Ібіоком, але лицем до стола. 

Не закривайся обрусиком в'ід шИї до-

долу, але вложи його міЖі rузики камі

зельки. 

Не згинайся за кождою ложкою стра

вн. Сиди просто. 
Не ріж хліба ножем, але ломи ""'""палця-

ми. 

Не неси ніякої страви до уст ножем. 

Не їж лож.кою беручи до уст її острі

щий кінець. Їж боком ложки" 

Не. говори, коди маєш в устах поживу. 

Не випивай повної склянки, хотьби 

вона і як Ібула маленька. 

Не підноси; склянки вище чим уста; 

опісля перехили легенько. 

Коли їси держи руки близько себе; не 

заваджай ліктями другим гостям. 

Коли їси густу або ситку страву, то 

не уживай нічого, ·крім вилок. 

Не отирай обрусиком лиця, тільки у

ста і борqду. 

Уважай, щоби, женщини були найпе

рше обслуж'ені. 
Памятай завсігди на жrенЩИ:ни, що си

дять зараз !Коло тебе по правій ~і л.івій 

руці. 

'Колиб тобі що нєИ~дь невелике случи
лось, то не попадай зараз в роспуку. 

Не чисть зубів в присутности гостей. 

.Держ·и на столі ніж і вилки так довго, 

доки їдження не скінчиться. 

Не складай перед собою нач,иння Щі 

купу, особливо коли його мають вскорі 

забрати. 

Не сідай. до ·d1і9ОО:іцФ.ІФjки зівсім не вбе
. UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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решся, умиєшся і зачешешся. 

Не ·їж забогато. 

Не вставай від стола заскоро. Підож
ди надругих. 

4. ВКАЗІВКИ ЩО ДО ОДЯГАННЯСЯ. 

Старайся, щобись ані один раз не за-
15ув вичистити свого одіння. 

До обіду сідай завсігди вповні одіти.й. 
Не ·закрашуй волосся; НІе уживай нія

ких помад ані ~ліїв. 

Не· носи дивачних або штучних доро
гоцінностей. 

Не одягайся пересадно та не ходи в 
той спосіб, щоб на тебе звертали особли
ву увагу. 

Не .свищи, коли уважаєш, що тим р~а
зиш других. 

Не тарабань пальцями по столі, підло-
зі, Дверах або шибах вікон. · · 

Не жуй тютюну, ІбІо це найпоганійща 
привичка. · 

Не ужива;й алькогол-ічних напитків, о
собливо підчас свого звичайного заняття. 

і-Іе переглядай чужих паrіерів, коли ті 
леж,ать порозкидані на столі. Не роби цьо

го навіть. в пр·исутности властителя. 

5. ДЕЯКІ ВКАЗІВКИ ЩО ДО 
. БЕСІДУВАНjtІЯ. 

Не називай в.сього красним, що нерід
ко ті.~ьки тобі подобаєтьоя, а більше ні
кому. 

Не 'J(ажи. ,"Ішляіхотний";· )<a.»q1: р.адше 
"правдивий". 

Не кажи "сі"; кажи· "ся". 
, Не кажи "нє"; кажи "ні". 
Не кажи "пане"; ка!f<и , "Ви", · "добро-

дію" аб "товаришу". 
і-І~ ю1жи "абисьтс"; кажи. ":1/б!и Ви". 
Не кажи "кільо"; кажи "кільки". 
Не кажи "завше"; кажи "завсігди". 
Не кажи ''tбольщеrшк"; кажи "більшо-

вик". ~ 

Не кажи "хороший"; кажи "красний"., 
Не кажи "ніц"; кажи "ніч о". 
Не К3ІЖИ "бардзо"; юажи "дуже". 

Не. ка.щио!1е]і~імН1~lкажи "буд1;>то~'., . 
UNIVERSITY OF ILLINOIS АТ -,, 
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Коли говориш по українськи, т9 гово

_ри чисто; НІе мішай слів полських, німец

ких, російских або анrлійських. 
Не уЖивай забагато латин~еьких або 

грецьких виразів, хиба з конечности. 

Не уживай груІбІИх слів під ніяким у
слівєм. 

6. ДЕЯКІ ВКАЗІВКИ ЩО ДО ВІДВІДИН. 

Коли відвідуєш когось перш\Ий, то 
перший старайся ~ідійти. 

Коли те5~ ХТОLЬ ІІ~рш~й ~з.з вцніда(-', 
то старайся в протягу тижня його рівнож 

відвідати. 

Коли тебе хтось перший раз запро
сить, то старайся безуслівно прибути. 

Ма11ери або замужній женщині найвід
повіднійше попросити мущину о відвіди-
ни. 

Коли- хтось зістав запрошений до від
відин на забаві, то найвідповідніще зро-

бити це в протягу тижня. 

Коли знакома особа поверне по довгій 

неприсутнЬсти, то рівнож відповідно її від
відати. 

Коли хтось заручиться аІ()о ожениться, 
то може відвідувати враз з дотичною осо

бою; зі своїм муж~м, або своєю женою. 

Коли хтось поселитьоs1 на новім мі_сці, 

то відповідно рівнож: відвідати , старших 
мешканців в тій околиці. 

J{оли хтось опускає старе місце посе
лення, то віділовідно новідомити о тім 

старших сусідів та подати їм нову адресу. 

Заки хтось постановить коrо:сь відві

дати, то добре перше вивідатись, котрого 

дня та в якій порі дня це найвідповідніще 
зробити. 

Добре і відповідно навязувати знако
МQс.ти, полишаючи дотичним .особам ві

зитові карточки. 

КІНЕЦЬ. 

ФФФФФ~~Ф- -

І 
). . . 

ЩО Є В СЇЧ()В·ІJ\11 БАЗ/\РИ-? 
34 East Seventl1 Street, 

Українська Сорочка ............ 15.00. 
Кан~а, один ярд .... ·: . . . . . . . . . . . . 75 
Нитки до вишивання, дозин ; ..... 60 

. 30 карток зі вЗорами ..... -....... 2.00 
f ерданець, до годинника ........ 3.50 
Книжка взорів ·з азбукою . . . . . . . . 50 
Коралики, до роблення rерд анів .. 25 
Ремінець, до підп різуваР.я ...... 1.00 
П яс (невидимка) на гроші ...... 1.50 · 
Машинка до голення ............ І.ОО 
Коверти і листи в пачці , від 25 до 50 
Ко верти на листи, 12 за ............ 5 
Клей, на листи і т. п. . ........... .- . 1 О 
Шість ножиків до машинки ........ 40 
Пера до писаннц, б за ............ 10 
Атрамент до фонтапки . . . . . ._ .... 18 
Олівець атраментовий ............ 10 
Атрu.м~ент синий, червони , зелений, і 
инші кольори, флящина ....... ; .... 7 
Олівець .......................... 5 

New York, N. У. 

Помада, до вусів . . . . . . . . . . . 25 і- 50 
Бінда (опаска ·на вуса ........... ~ 50 
Прапорець, до ковта, син0-жовтий. 25 
Прапорець, до краватки .......... 25 
Тризуб, Український Герб ........ 50 
Герб Соборної України .......... 35 
Заліпки до листів, дозин .......... 10 
Перо ( селф філлер) _з олівцем ... 2.00 
Печатка з пером і Вашим іменем .1.25 · 

ПортJ)ети. _ 
Шевченко Тарас ...... · .......... 1.00 
Вїзд Хмельницького до Киева 1.00 
франко Іван .................... ~so 
Образ Історичний .............. 1.50 
Павлик Михайло ...... : ........... 50 
Мазепа Іван .................... "50 
Котляревський Іва1- •... ; ... ~-· .... 50 

Рівнож маємо образи святих 

1500,000 РІ)КНОРОДНИХ КНИЖОК! 
.. ~Н~~~~кWкW~~ЖЖЖЖЖ~W><~W><~~~фф;1~фф~ф4)~~~~ 
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Ч. 7-8. "БАЗАРн 

БОГДАН ЛЕПКИЙ. 

ІВАН ФРАНКО 
Я ні станом ви~сокий, як кедр, ні як пальма вродливий, 
І не 1буду, як дуб, самолJОІб, як береза тужливий. 

Здобувати му поле для в JC, хоч ~самому не треба, 
І стелитися буду в низу, в:1ж буяйте до неба. 

Боронити му вступу до вас спижевими шпичками 
І скрашати му всі пустирі молочними квітками. 

І служити му зайцю гніздом, пристановищем--птаху. 
Щоб росли ви все краще, а :А буду гинуть на шляху. 

19 

Так кая{!е терен до де- з Франком. Був час, коли 

рев, у Франковій найбіль- лаяли його, що манівцями 
шій і найціннійшій поемі іде, що баламутить народ, 
"Мойсей". бо кув.али від його, виклю-

Х то вважно і вдумчи- чували з товариств і соро-
во читає ці гарні слова, милися подати йому ру-
цей JІсгко зрозуміє, що ку, бо це скомпромітова;_ 

не терен говорить до ду- ний чоловік, що у гареш-
" бів, сосон і беріз, а про- тах сидів А всеж таки 

мовляє сам Франко до Мойсей стався ~Мойсеєм, 
нас, до ~свойого народу. його імя стало святим для 

Не вжеж не здобував жидівського народу, здо-

в!н поJш для нас на ши- було собі світову славу. 

рокому кул1.пурному еві- ,Значіння Івана Франка ро-

ті, не вжеж не скрашав він зуміє нині український на-

усіх наших народніх пу- род, а імя його, можна 
стирів молочними квітка- сподіватися, стане теж од-

ми свого вітхнення, і не ним з тих, що широко і не 

вжеж не згинув він даром лунають по світу. 
шляху, котрим ішли Пригадаємо дещо із 
до кращого життя? життя та творів цього ве-

1 не тільки "Притча про терен", але й JІекого письменника. й громадянина. 

ціла величава поема "Мойсей" єсть до я Іван Франн:о уродився 15 серпня 1856 
коі1сь міри автопортретом Франка. Як Мой- року в Нагуєвичах, Дрогобицького повіту. 

сей провадив жидів 40 літ до обіцяної зе- Народню школу скінчив в сусідній Ясени
млі, і вмер не дійшовши до неї, так і Фран- ці СільнЬй. Звідси перейшов . до перш!ої 
ко 40 літ провадив нас до нової, вольної кляси нормальної школи Василіян у Дро
Україні і в рішаючий момент покинув нас, гобичі. Тоді помер йому батько, та вітчим 
умер, саме тоді, коли здавалося, що від- дальше посилав талановитого пасерб.а до 
чиняються ворота до нашого довго дожи- шкіл на науку. Як Франко 1був у шестій rі-
даного раю. мназийній клясі померл'а йому мати. 

І як Мойсея не розумів жидівський на- Року 1'875 зда'В іспит зрілости й перей-
род, так не розуміли ми Франка. На Мой- шов на університет у Львові, де запи.сався 
сея діти камінцями кидали, а батьки Оjб\ви- на фільозофічний факультет. В два роки 
нувачували його, що марнує час і народні JJізнійше став листуватис·~ з Драгомано
tСили на безуспішну мандрівку. Так було і вим і ця пеrеnиск~ тя.r.л:::1.сR" до самої емер-
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ти знаменитого вченого. Коли хто може 
вважатися учитеJІІе.м Франна, то в першій 
мірі ця честь нмежиться Драгоманову. 

Він відчинив перед молодим львівським 
студентом широкі горізонтИ . европеської· 
науки. Наще тодішне життя обертало~я 

' в тіснім крузі польсько-українського пи
тання, на всьому видно було тяжку руку 
шляхоцького режіму. Крок за кроком тре·-

. ба було здобувати н~аціональні й політич
ні. права. Віденське правительство стави

лося до нашнх культурних і економічних 
потр(;б дуже неприхильно, податки, які пла 
тив наш селянин ішли на все друге, тільки 
не на те чого йому треба було. Наших лю
дий не допускали до ви:с:ших місць в уряJ
дах, професорів університету можна було 
почислити на пальцях одної руки, - од
ним словом вороги; як могли так здержу

ва.ч:и поступ і розвиток українського· наро

ду і в Галичині. 
'· Все це витворювало душну, гнітучу ат

мосферу, з якої нашому чоловікови май
же ·неможливо Ібуло ьиплисти на ·ширшу 

воду. Як Верrіль для Данта1, так Драгома
нів для Франка став за Цровідника. Сам 
Франко kа1же, що він !'за вуха тяг нашу мо

лоді.ж на ясІ:Іий ·шлях европеЙ1ської _цивілі-
зації." : . 

Під його впливом почався новий ра
дикально-демократичний рух серед укра"' 
їнської молодіжи. 

. Вимю Це і на Франкових творах. 

Перші його писання мають в со.бІі ~и
'мало фанта.стичної романтики, а мова пов

на провінціонал)змів, - попадаються на
віть і сліди давної "тарабанщини'~. 

Тепер стає він на rрунт реального ма

льовання народнього Життя і горя і малює 

це живою, чистою мовою, такою, як наш 

н.арод балакає. 

"Лесишина ЧІелядь", ."Наймит" і "Бо

риІс,,тав", це вже правдиві літератур1:1і тво

ри;. які не тільки мали повне право увійти 
до нашої літературної скарбниці, але вно~ 
сили до неї чимало но·вих цінностий, а са- · 

-ме поглуіблену психольо(іttну аналізу, со

ція.Л:ьні rіроблєми?-~1~enWY dю_рму. Та poз
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виток ФраІіка здержує перший арешт, у 

липні 1877 року. його засуджено на під
ставі -одного переловленого листу (листо

ва тайна?!) за політичну конспірацію і за 

приналежність до тайного товариства, (я
кого не було,) на девять місяців вяз.~шці. 
Так ·--виглядала австрійська конституція в 
Галичині! Франка трактовано як звичай
ного злодія, він сидів у тісній камері, де 
бувало по 18 людий, всіляких злочинців. 
Тільки, що ці злочинці знайшли в собі ку
ди ~більше ЛЮДСЬК1ОГО почуття нїж судді, 
які засудили молодого, талановитого ін
теліІ1ента 1щ таку вИІсоку, незаслужену ка

ру. Отсі злочинці відступали йому що кра

сше місце у в.я;зниці і поводилися з ним, як .. 
з лЮдиною ·з ин~шо~о світа. Та на жаль і ' 
львівська українська. громада не постави

лася до Франка, так, як треба. Замість ди
витися на його, як на одного з тих, що по

терпіли у визвольній боротьбі, його вики-/ 
нено з "Про1світи", заборонено входити· до 

"Бесіди·~', а люди, що мали до його діло, 

шуtкали з ним <;:трічі в чотири 011і. Це, ро
зуміється, наповнило серц~ молодого пись

менника почуттям кривди, горечі і жалю 

не тільки до чужих, ал·е й до своїх і не ди

во, що у його творах нераз чується отсей 
гіркий полин. 

". Але нічого не минає даром, особливо 
для таких людий, як Франко. Він став еві-

- ДQМИМ rевоJіЮціонером, борцем за визво

лення народу і людства, "камінярем", я1к 

сам себе в одній своїй поемі назвав. Він 

лупав скалу темряви, кривди і брехні, лу

пав завзято і невпинно аж до самої смер

ги, він "сильним словом ·нк трубою міліо

ни звав до бою''. Не скаЖІемо, щоІб'и це ле-· 

жало в його природі, - ні, Франко був 

людиною ніжною, вдумчивою, пt>етом, спо

сібним .передавати найтонші відрухи' люд
ської душ'( ("Зівяле листя"); - але життя 
пхнуло .його туди, куди може й не тягнула 
вдача. 

Для ширення нових думок видає ра
·зо:м із своїм приятелем і ~.еликим прикльн" 
ником Драгома·нова~ Михайлом Павл:Иком 
rазетц .''Г ОJ-~паІ JІ-Ofil " '~П • " • "М 

U N"1~~~§ftr'ffi-ИI rtffi'O [~ дТ'З,Вl!f 1 І О;. 
1 
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.тrот''. Хто знає, як тяжко було тоді вида" 
вати в Г.а.rшчині ча(сопись, той зрозуміє 

працю тих С'оох піонєрів радикального РУ

ху. З J1ітерс::.туµних творів, які написав то
ді Франко, найважнійший "Боа constrictor" 
(Удав), широкий малюнок бориславсько

го пекла, у нко му о ден безсовісний ·капі

таліст (Герман r ольдкремер) висилав пра
цю і маєток безборонного народу. 

Рівночасно працював Франко над пе

рекладом одного з най·більшr~х архитворів 

_світової літератури, rетового. "Фа·вста". 

Під весну 1880 року. арештовано його 
вдруге в Яблонові, коло Коломиї. З ареш

ту відс1авлено його "шупа.1сом" до Нагує
виЧ. По дорозі промок і набавився недуги. 

В ріднім селі не було йому добра, б~ "га
рештант)', - поїхав до Коломиї. Там у го

телю прожив у голоді цілий тиждень і на
писав одно із своїх найкра.сших оповідань 

"На дні". Три дні жив з тр ома центами, Я:

кі знайшов над Прутом, а дальшІе півтора 

дня лежав бІезсил, ждучи" голодової смер

ти~ Виратував його ~ід не~, а нас в:іІд страm 
~ого сорому, оден з приятелів, але невпин

не око галицької адмініпрації і дальше не 

давало йому спокою. Жандарми і старости 

цькували . надійного поета, як встеклого 

пса і не було кому отсе гонення- постави- . 
ти під осуд світової опінії. 

~ початком 1881 р. став, разом з піз

нійшим редактором "Діла", Іваном Белеєм 

видавати місячник "СвН", одну '""'з красших 
наших f'азет. Під жандармським доглядом 

наш11сав велш(е історичне оповідання "За

хар Б.еркут",- у якому показав нам, як ко
лись наші предки, карпатські громадяне, 
здержали татарську нав.а.лу тому, 1бІо вміли 

одностайно й однодушно стати за свою 

вольную волю. Це" поруч Кулішевої "Чор

ної Ради" наша найкрасша історична ~о
вість. 

· Тоді то знайЩ'овся чоловік, що зва
}І<іився прилюдно простягнути руку до цьо

го зацьк0ваного жандармами й староіста

ми . Івана Франка. Був це дідич, багатий 
подільський пан, Володислав 'Федорович,. 
котрий зацросив ФQЯнк~Р.ПіdJУсвоєї хати у 

UNIVER-SIТY OF'ІLLІNOIS АТ. -
U RBANA-CHAM PAIG N 

Вікні. Там перес~дів Франко .)(ілька міся

ців, хіснуючися ·великою \С9ібліо-гекою ~а 

працюючи над біоrрафією покійного бать 
ка Ф@доровича. 

ТодТ в.Ж!е інакше. стали дивитися на 

Франка наші люде, - він був· у Федоро
вича! Й·ого запросили до редакції "Діла" 

і "Зорі", а навіть ,і польські видавництва 

.стали радо друкувати його праці. 

На в1есну 1886 р. поїхав на Україну, за 
кордон, оженився там, а, 1887 видав влас
ним накладом збірку своїх поезій "З вер

шині низин". 
Післ'РІ "Кобзаря" та віршів Федькови

ча", це перша й найзамітнійша збірка у':" 

країнськи)\ віршів. Велике богацтво моти

вів, ріжноманітність Літературної форми, 

щире й живе ttуття, широкий суспільний і 

.культурний горізонт, все це ставило Фран

ка перед очі української су1спільности, як 

справжнього, незвичайної міри поета, дар

ма, що він сидів по криміналах та _ходив 

"шупасом". Особливо поема "Панські жар 

ти'' мусіли переломити леди нашої заскс

рузлости супроти Франка. В цій поемі 

змалював він життя галицького се.тш. за 

панщизняних часів, тую кривду, яку тер_

піu народ, ці зуІСилля, якими він t i арався 

ратувати останки своїх людсь'k.их прав. 

Особливо· гарний малюнок та1·0 н~3а

бутнього великодня, першого піс.ш зне
сення панщини та портрет старенького по-' 

п~~ що гідно стояв в обороні своїх паро
хіян. 

Та на жаль навіт отсі знамениті твори 
не .робили бажаноr·о вражіння на галицьких 
жандармах, старостах і прокураторах. йо

го арещтовано літ.ом 1889 р. _в третє і 10 
неділь перетримано у вязниці. Але з дРУ" 
гого боку і ці арещти не робили -такого 
nраж:іНІ-45 на Франка. якого собі тодішна 
адмінkтрація JбІажала. Він не падав духом, 
не· кид8:в пера, не здавав· збруї а навпаки 

писав ще з" більшим завзяттєм. 
·Року 1890 вийшов зІбІірник його опоні~ 

дань "В поті ч9ла". Там змальовані люде, 
які в поті чо~. здобувають собі хліб на
сушний і в nотР 11іЮ~ fПїJЬдираються жит-
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тєвим шляхом, ус:гел.ен1;1м не Р;_ожами, а 

тернєм. Не інакше писана -б~ла і сама 
книЖJКа. І вона явиJlася на світ - в поті 
чола. І тут чимало нового дав Франко у 
змісті -і формі, в ри:сунку і освітленню своіх 
образів. Темні вони, переnовнені к'ривдою 
і горем, а всеж таки не безнадійні, бо ав
тор уміє навіть кр{зь . найт.емнійшу хмару 
пропустити ясне сонішн·е проміння. 

Тог-ож року став Франко видавати ра

зом із своїм товаришем недолі~- Павликом 
півмісячник "Народ", орrан радикальної 
партії, до· ягої належали крім них обох, 
щей Володимир Охримо:вич, Евген Леви
цький, Кирило Трильовський і другі. Бать
ком цеї партії був Драгоманів. Він підда
вав ідеї нової програми, до' якої увійшло 
освідомлення народу про його національ
ні, політичні й економічні потреби а також 
орrанізація народніх мас для боротьби за 
землю і волю. Свобода друкованого і го. 
вореного слова, загальне голосования, гро

мадські, аrрарні, шкільні й економічні ре
форми, це ідеї, які видвигнула радикаль

на партія. Не винуваті її основники, коли 

тактика· лізнійших партийних провідників 
не ВІсе відповідала потребам часу і націо
нальним та політичним умовам. 

Року 1894 здав Іван Франко доктор
ський· іспит у Відні і га\б'ілітувався на про

фесора української літератури і мови на 
львівському університеті, де після смерти 

Омеляна Огоновськог.о стояла опорожне
на катедра. Га,!.ав після життєвих бур знай
ти приют, гідний його ума _і праці. Але хоч 

· мав за. соІбЬю чимало цінних наукових 

праць, хоч і лєктор із його був знаменитий 

(це показалося 1.904 р. на· вакаційних ви

кладах у Львові) - катедри не дісrав. 
Сильні міра сего не допустили на це 

почесне місце _колишнього "арештанта", · 
.хоч прим. Р. Смолька стояв колИ.сь під ши-

. беницею,. а Потім ~був презідентом парля'" 
менту. Ал·е для Україїщів все і всюди була 
якась окрема міра .. 

Таксамо не допустили його на 'посла 
до парЛЯменту, хоч двічі посиJІав ~ого ту-
ди народ., Di~it1zecl \)у . 

UNl-VERSIТY OH[LІN.OТS АТ···--·· 
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Це напо·їло Франка новою горечею, 

я'кої по смак слідний · у його "Галицьких _о
бразках" (особливо в передмові до поль

ського видання), та в статі про Міцкевіча 
як поета зради, котрої критика не зрозу

міла як слід. ·Обі публікації зг-отовили 

Франкови чимале> турботи. На його наки

дувалися то свої, то чужі. Та він не зражу

вався глупостю людий, видавав перuіий у 

наtс справді европейський місячник "Житє 
і Слово", писав повісти ("Основи суспіль
ности", "Для ДОМаШНЬОГ•О оrнища,") і дра
матичні твори ("Учитель", "Украдене ща

стє"), перекладав з чуЖ(их літ.ератур, тру
дився невпинно над розлідами нашої дав

ної літератури та народньої устної словес-· 

ности. ' 
Так минуло йому 25 літ тяжкої -літера

турної і громадянської праці. Су~спільність 

зрозуміла, яку кривду робила свому ви

значному земляkови і почтилр. його ~rе

пишним, але щирим ювилейним святом, на 

якому і сам Франко виголосив знамениту. 

промову. Як не мож краще схарактеризу

вав себе, свої вз.аїмени до народу, та начер-. 

кнув програму своєї шчщ1. Між и11ьшю1 

ска.зав, що де тільки побачив .Прогалину в 
нашому культурному життю, там ставав 

до праці, щоб її заповнити. Це його без

перечно велика заслуга, aJie разом з тим і 

великий жаль, Що він розпорошував свої 

сили і витрачував час нераз на малу робо

ту, між тим коли чекали його мистец~кої 

руки великі літературні .й науков! твори. ·. 
Годі згадати про все, що зробив Фран

ко. Сам катальоr його творі.в заняВІбІи Я!

ких 200 сторі_~ друку. Куди не кинемо оком, 
чи в товариство імени Шевченка, чи в "Лі

тературно-науковий Вістни.к", "Видавничу 

Спілку", "Дзвінок" - всЮДИ великий вклад 

праці того невтомимого письменика, уче
ного, критика, редактора, збірача народніх 

матеріялів, етноrрафа, драматурrа і т., д: 

На верху слави застає .його рік 1905, 
коли Франко видав свого "Мойсея" - тую 
велИ:чню поему, від якої й .з,ачали ми наш'. 
нинишний ск'іц. · 

"Мойсей"Р 1~'Вm!llffіський" "Лис Мнки
U N ІVЕ RS ІТУ OF ILLINOIS Ат - ·. 
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кладіе в неї не тільки і'ранітові квадри, але 

та", "Зівяле листя", "Захар Беркут" - це 
йо~:о найбільше звісні твори._ Кожний инь
ший, - дуже і дуже від другого далекий, 
але кожний rарний, кожний виповнює не 

- прогалину, але прямо прірву в нашім куЛь-
турнім життю, дає нам силу життя, безліч 
гадок, бо,гато пере~ивань, о:бразує нас, 

. розвинає, робить му дрійшими, кращими 

богатійшими собою. Наш горі~онт. перед 
Франком а нині - яка ріжниця ! йоrо зна
чіння в історії нalllioї культури подібне до 
Значіння енциклопедистів в \історії Фран

ції. Він був ходячим університетом, чол<?
віком, котрий знав усе і знав дуже добре 

і п-амятав, 1Я'к ніхто другий. Кривджений 

життєм і людьми не мав у собі тої ввічли

в_о1сти, тої сердечности, яку мають пестії 
судьби, але за те, хто заслужив СО/б~ на йо

г9 довірря, цей знав, що значить мудрий, 

високоо)свічений ~чоло'вік, котрий проди
рався крізь життє не в рукавичках, а з мо

лотом у руках. Про значіння його Jra розви
ток молодого українського покоління, осо

бливо п-исьменників, нема й що говорити. 

Правда бували й ріжниці та непорозумі~

ня між ним а ними, але такі, як І(')іува:Ють 

між батьком а синами. Це вже право прИ-
~ роди, що молоде покоління ·не в .одному 

відбігає від старruих. Але не було між на
ми такого, щоб не похили.в голови перед 
веліиким' знаннєм, безпримірним В)кJіадом 
праці та всесторонними заслугами Дра 

Івана· Франка, не тільки для нашої літера

тури та науки, але й для культурного по

ступу й розвитКу українськогр народу. 

Тож з великим жалем стрінули ми_ 1'ість 
про його недугу. На вилічення не було на.:.. 

дії. Почала.ся траrічна - боротьба -бодроrо 
духа з_ немічним тілом. Дух хотів· творити, 

хотів казати нам нове слово, а тіло спиН5r.
ло -його бажання. 

·Серед цеї титанічно і борот~61и дове

лось Франкови святкувати 1сороклітний ю

вилей своєї праці. Зібрано для його наро

дній дар, зложена цінну ~пропамятну книгу, 

готовлено-й .иньші дарунки _:__~а тимчасом 

на півночи гуготіл1РСJ-lроЕNl~'4-rад.ходя..чої вій-
- U N IVERSIТY OF І Ll]NUI~ д І 
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ни. Вона й добила недужого Франка - фі
зично й мор~льно. 

Помер в неділю, 28 мая 1916 року, у 
. Львові, у своїй' . віллі-; при вулиці Понін
ського ч. 4. саме в 1 ой час, коли в·алилася 

стара будівля, основана на Ібрехні й кривді, 

а на її руїнах, здавалося, виростає якась 

нова, простора, ясна, світла, коли, так мо

жна було сподіватися, і для наш!ого наро
ду починалося ·якесь нове, красше життя~ 

Вмер на дорозі обіцяного раю. Та тіль
ки тілом помер, бо дух йо1го й дальше ве
де нас по тому шляху, яким вели нас, що 

найбільші наші люде, шляхом волі і прав
ди до свобідної і незалежної України, до 
збратання народів, до великої :сімї куль
турних націй світа. 

-0--

n'POMOBA ІВАНА ФРАНКА У ВІДПОВІДЬ 
НА ПРИВІ,ТИ В ЧАСІ 25-ЛІТНОГО_ 

ЮВІЛЕЮ У 'ЛЬВОВІ. 

Перщим моїм словом нехай буде щи
ра подяка всім тим, що устроїли оце нині
шнє свято. Поперед усього подяка моло

діжи, що не щадила на це трудів і заходів; 
подяка всім тим, що явилися тут нині; по
дяка товаришам праці і переконань; щи

ра подяка бесідникам, що промов.ля.Л!f_ з 
цього місця. Подяка в кінці й моїм про.:: 
тивникам. за двадцять пять літ моєї праці· 

доля ніколи не скупила мені їх; вони підго
нювали мене наперед, не дали мені засто_ю

ватись на одному мkці. Я розумію дуже до

бре вагу боротьби в розвою і вдячний .сво
їм противникам і щиро поважаю тих, ·що 
борються зо мною чесним оружжам. 

Коли скину о·ком по нинішньому Збо
рі, то запитую себе: задля чого зі1бралася 
тут така велика і світла громада? Думаю, 

що не для моєї.. особи. Я не вважаю се/бе 
ані таким великим та.Л антом, ані. ніяким ге
роєм, ані~таким взірцевим характером, щоб 

· моя особа могла загріти всіх до себе. Двад
цять і пять літ я !був тим пекарем, що пе
че хліб для щоденного вжитку. Я завсігди 
стояв на тім, що. наш народній розвій має 
бути міцноіQ .АІ1щ9f.Н f~м~.РуJQч:а.._стіну муляр 

UNfVEк~ITY p'P.Іt[iNuІ~ АІ -
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як випаде, то і труск і обломки і додає до якім такім питанню, що складаєТ1Ься ц.а 
них цементу. Так само і в тім, що- я зрdсУив зміст людського життя. А пізнавши щоне-· 
за ті літа, може й знайдеться деякий тверд- буд'&, я бажав і всіх сил докладав довести 
ший камін, але певно найбі~ьше буде того ~1 иньших до того, щоб зацікавилися~ тим 
труску і цементу, котрим я заповнював лю- і розуміли це. Дехто оправдував мене тим, 

ки і шпари. в кождім часі я дбав про те, 'що важкі обставини життя, кон.ечні.сть за- -
щоб відповісти потребам хвилі і засшжої- робітку спонукувала мене кИдатися На рі-

·. ти злобу дня. Я ніколи не хотів ставати на жні поля. Ал.е мені здається, що тут біль-
- котурни ані щадити себе; я ніколи не вва- ше причинилася м:оя вдача, те горяче ~ба
жав свого противника занадто малим. я жання - обняти ці.11ий круг людських ін

виходив на всяку ар~ну, коли боротьба бу- тересів. Може бути, що цей брак концен

ла потріІбна для прояснення спрр.ви. Я знаю трації зашкодив мені я_к 'письменникові, а
щ·о з моїх творів дуже мало. ·перейде до ле у нас довtо ще бу дуть потрібні такі, як 
памяти: будущих поколінь, але мені ц1е бай- ~!, щоб роз1будщували інтер,ес до духового 

дуже. яІ дбав поперед у.сього про теперіш- життя і громадили матеріял обтесаний бо

ніх, сучасних людей. дай з грубшого. Фундаменти все так буду-

Як син селянина, вихований твердим ються; а тільки на таких фундаментах, н_а 
мужицьким хлібом, я почував с.ебе до О- 1.'аких стіцах ,може з ч,асом здвигнутися, 
бовязку віддати працю щюйоrо життя то- . r;ишне, сміле скл1епіння. 

му простому народові. Вихований у твер- Так отже не для мене це нинішне свя,.. 

дій школі я від малку засвоїв собі дві за- то. Я чую, що я- не засJrужив на нього. Але -
повіди. Перша, то бу.110 власне почуття то- во~о напощ~яє мене радістю як признака 
го dбіовязку~ а друга, то потреба ненастан- того, що в широких кругах нашої громади 
ної Праці. Я бачив від ма~ечку, що нашо- займається або й сильно вже горить 1'біа
му селянинові - ніщо не приходиться без жання освіти, свободи і широкого інди8і
в.ажкої !Іраці; пізнійше я пізнав, що й нам . дуального rга грома.щсько·rо. (розвою, -)б:а
усім як нації ніщо не прийде за дармо, ~о жання, котрого Еиразом є мої ·писа-ння·. 

н~м ні ·вjд кого ніякої ласки Ее надіятися. Вийшовши з' самого дна нашого народа, 
Тільки т1е, що здобудемо своєю працею, ТІе я старався однакою любовю обняти всі йо
буде всправді наш:е надбщшя; і тільки те, го- верстви, а нинішне свято є дл~ мене 
що з чужого культурного Добра присвої- знаком, що у нас будиться, а декуди вже й 
мо собі також власною працею, стане на- ярко палає бажання солідарности з наши'м · 
шим добром. От тим то Я старався присвО: найменшим ·брат.ом. Тільки ненастанна, жи
ювати на·шому народові культурні здобут- ·ва ;стичність з людьми може охоронІ-!ТИ на
ки иньших народів і знайомити щіьших з - ше письменство вjд манівців; тільки солі
його життям. дарність з тим нашим бідним, сірим_ бра-

Лоловну вагу клав я завсіди на здОІб:у- том . охоронить нас ,від а.ІбІстракцій ·і док
вання загадьно-~1юдських прав, бо знав, що тринерства, поведе наш націона.11ьний ро.

народ здобуваючи собі загально-людські звито}1: простою,- вірною дорогою. 

права, тим самом здоІбуває собі й націо- Ще раз дякую Шановній Громаді за 
вальні права. J_ сам я в усій своїй діяльно- ниніш'Ній вечір. Здається, не потребую О
сти бажав бути не поетом, не вченим, не бjцювати, що й на далі я не зійду з. тої до
публіцистом, а поперед усього чоловіком. роги, якою йш?в досі. ~ака вже моя нату
Ме~і закидували., що я розстрілюю свою ра, що праЦі ,своєї не покину ніколи. це не 
діяльність, перескакую від одного заняття геройство, а просто елементарна сила веде 
до иньшого. Це було власне випливом мо- мене цею -дорогою, сила моєї хлопської 
його Іб1ажання -:----- бути чоловіком, освіче- крови. , . . ' 

ним чол·оv~т RISf~~~~f r~o rs>Jtf ~ у ні- . ~Гfr~№ER~1~f 1d~~к~~fs>~~T~ І9уло я~-· 
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ма.тю помилок - але хтож роблячи якесь 

діло не- помилився? Та нині я можу диви

тис~ на ті помилки спокj,йно, бо ,знаю, що 

або мені самому або Ш-'Іьшим вони служи

ли осторогою і наукою. А що до себе са

мого я завсігди держався тої думки: нехай 

пропаде моє імя, z.ле нехай росте і розви

вається уf<раїнсьний народ! 

Нова Штуна! Щ9йно з друку 

Написав В. Шопінський. 

"СА;МОПАЛКN' 

комедія в двох діях. 

Всіх осі61 виступає 13. 
:f; Ціна одного примірника 35 цнт. 

Замовлення виписуйте на адресу: 

· Іван Франно. Sichowy Bazar, 34 Е. 7th St. New York. 

ГОЛИННИК "КУ"КУ" 
~ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЬ 

В НОЖДИй ХАТІ. 

Ми маємо чотири роди таких rодинникв:і. 
, № 1. Годинник оереднього розміру, гар

но різьблений, зазуля кукає кождої пів го
дини і кожду годину, тільки разів скільки 

є годин. Ціна такого годинника лише $14.80 
№ 2. Годинник більшого розміру, арти

стично різhІблений, з зазу.Лею, яка кукає, 

№ 3. Такий самий як № 2. лише мень_, 
кождої пів ГОДИНИ і ЩО години, годинник 

вироб.пений з дерева, яке ніколи не ·псуєть-
.ся~ ціна ..... 1 ••••••••••••••••••••• $18.50 
ший, ціна ... -................ : .... $10.00 

№ 4. Годин.ник що грає через пів годи-
ни ко.пи накручений, ціна .......... $10.00 

Ко.пи бажаєте скористати з наго.ци і та
ної ціни, ви повинні сейчас прислати нам. 

$3.00 завдатку і виразно зазначіть котрий 
Вам вислати. Решту грошей заплатите аж, 

тоді, коли годинник будете мади в своїм 
посіданню_. Замовлення присилайте сейчас _ 
з точною адресою. 

SICHOWY BAZAR 
34 EAST SEVENTH STREET, NEW УОRК, N. У. 

' ~'1"1~~1·1~1~1~,•~•W#1~,,~l-.:rJFt 
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ТЕАТРАЛЬЦІ ТВОРІІ 
JI аз ва підручника Скільки діі1.1 Скіл~r\и осіб Ціна прюс Ціна парт. 

Америюшець, оІ01разець .............. ~·. 3 ........ lЗ ........ 15 ........ -
Батраки, драма ...... · · ......... " .. , .... 3 ........ 14 ........ З5 ........ -
Базар, драма ........ , ...... . ,.) .. . 1.-•••••• 4 ........ 14: ....... 25 ........ -
Безталанна~ драма ........... : .......... 5 ........ 14 ........ З5 ........ 80 
Американський Шлях1ич, образ ......... З ........ 12 ........ ЗО ........ -
Бувальщина, комедія ................... 1 ........ 5 ........ 20 ........ 80 
Буллака, драма ............... 1 ••••••••• 5 ........ 19 .... ~ ... З5 ........ 60 
Вихованець, комедія .................... 3 ........ 12 ........ 25 ........ 80 
Вихрест, драма ............. : .......... · 5 .... : ... 11 ........ 35 ........ 80 
Великий MO.JIOX, п-єса ................... з._._ ................ 50 ........ -
Веоелі Полтавці, К?медія ............... З ....... '. 11 ........ З5. " ...... -
Дай серцю волю, заведе в- неволю, драма5 ........ 20 ........ 40 .... $1.00 
Душогуби,_ драма . '_!... ••••••••••••••• ·:· •• ,5 ........ lЗ ........ З5 ........ 80 
Душогубка драма ...................... 4. . . . . . . . 7 ........ ЗО ........ 60 
Дячиха, коммедія ...................... 4 ....... -. 11 ........ З5 ........ 60 
Живий Мертвець, жарт ....... _ .......... 1 ......... 5 ........ 25 ........ -
Жидівка Вихрестка, драма .............. 5 ......... 9 ........ 50 ........ 80 
За правду і волю, пєса .................. 5 ........ 18 ........ 40 ........ -
За Неман іду, оперетка ................. 4 ........ 11 ........ 20 ..... $1.~5 
За друзі своя, драма .................... 5 ........ 22 ........ 40 ........ -
Запорожський Клад, оперета ........... З ........ 1 О ........ 20 ..... $4.5U 
Катерина, драма .......... , ........ ~ .. , .. /4 ........ 10 ........ ЗО ........ 80 
Запорожець за Дунаєм, опера ........... З ........ 10 ......... 5 ........ -
Мазепа Драма ........... " ......... , .... 5 ........ 19 ........ З5 ........ 25 
Момот Нір, траrедія ................... 1 ......... 8 ........ ЗО ........ -
Мати Наймичка, драма ................. 4 ........ 14 ........ ЗО ........ 80 
Кохання в мішках, водевіль, ............. 1 ........ :5 . ....... ЗО ........ 30 
Невольник, драма .................... : . 5 ........ 16 ........ ~О ..... $1.25 
Нещасне коханн51, драма ................ 5 ........ 22 ........ 40 ..... $1.25 
Недолюдки, бувальщина ............... З." ...... 17 ........ 30 ........ -
Ніч під Івана Купала, драма ........ -...... 8 .... · .... 14 ........ 50 ..... 1$2.00 
На відпуст до Києва, комедія ............ З ........ 10 ........ ЗО ........ -
Козацьке Сватання, спомин ............. 3 ... -..... 16 ........ 25 ........ _-
Наймичка, драма ....................... 5 ........ 11 ........ 35 ........ -
На старости літ, образ .................. 1 ........ 7 ........ 10':' .. : . ... -
На сіножати, жарт ..................... 1 ......... 8 ........ 25 ........ -

·- Май.ска ніч, комедія .................... З ....... : 13 ........ ЗО ........ -
Орися, малю.нки з міщ. життя ........... 4 ...... : . 1 О ........ 35 ........ 60 
011. не ходи Грицю, драма ............... 5 ........ 11 ........ 30 ..... $1. 75 
Осінної ночі, траrедія .................. 1 ........ 9 ........ 15. ~· ..... -
Панна Штукарка, комедія ............... 3 ........ 11 ........ ЗО ........ 60 .. 
Лравда вое горою, образ ..... ._ .......... З ........ 13 ........ 25 ........ -
Підгіряне, мельодрама .................. З. . . . . . . . 9 ..... : .. 50 ........ -
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І ІХ ПАР~ГИТУРИ 
. Назва примірн:~і!ка Скільки діїв Скільки осіб Ціна прим. Ціна парт.· 

Пімста жидівки, драма ...... •!· •••••••• _. 5 ........ 19 .... · · .. 40 ..... $1.25 
Повернувся q Сибіру, драма .... "" ..... 5"."". 8" .. " .. 35 ........ 80. 
Пошились в дурні, комедія .............. 3. · ... , .... 8 ........ 35. ·1· •. $1.25 
По ревізії, етюд .......................... 1 ....... ~ 6 .... ._ ... 20 ........ 50 
Простак, комедія ......... ,, ............. 1 ........ 5 ...... -.. 20 ........ -
Пан Штукаревич, комедія .............. ~ 2 ........ 12 ........ 35 ........ --,--
Пан Писар, комедія .............. ·~ ..... 3 ......... 8 ........ 20 ........ -
Свекруха Явдоха, комедія ....... -....... 1 ........ ·10 ........ 20 ........ -
Сатана в бочці, ....................... 1 •• 1 .......... 4 ....... .'10 ........ -
Сватанн~ на вечерницях .......... ~ ...... 1 ........ 5 ........ 10.~ ...... 80 
Сватання на Гонча рівці, оn~еретка ........ 3 ......... 9 ........ 35 ........ -
Соко.лики, комедія ................ •!· ••• 4 ........ 13 .... : ... 35. -....... -
Свідки, комедія ........................ 1 ......... 8 ........ 15 ........ -
Страйк, О/б\раз ........................... З ........ 14 ... · ..... 20 ........ -
Тарас Бульба, драма ..•................ 4 ........ 21 ........ 35 ........ 80 
Трійка Гільтаїв, комедія ... ·~ ........... 5 ........ 23 ........ 35 ........ -,-
Терновий .Вінок, драма ................. "4 .. ~ ..... 17 ........ 50 ....... ,..:.._,_ 
Халепа, )Карт ........................... 1 ..... , ... 3 ........ 20 ........ -
Хмара, драма ............... _ ........•... 5 ......... 16 ........ 40 ........ -'-
Циганка Аза, дР?Ма .......... _ .......... 5 ........ 28 ........ 50 ........ -
Циганка красавИ:ця, комедія ............ 3 .. , ...... 15 ........ 25 .... '·$1.50 
Страйкер, образ ................ 1 .• " ••••• " 1 ........ ·,6 ........ 10 ........ -
Як вони женихались, жарт .......... 1 ......... 6 ........ 25 ........ -
Бондарівна, Драма ...................... 5 ........ 15 ........ 20 .. '. ..... -
Верховинці, драма . . . . . . . . . . .... " ..... 3 ..... _ ... 11"" .. : .... 30 ........ -:--
В неволі темноти, комедія ........ 1 •••••• 3 ........ 12 ........ 25 ........ 80 
Блудний син, оІбраз ........... _ ... · ·-~·-~· ... 4 ......... 9 ....... ,25 ........ -
Кара за гріх, образ ..... ; ......... ; ...... з .. .- ..... 17 ..... ·." .. 35 ........ -
Між бурливими филями, драма- .... · ...... ; 5 ........ 23 ........ 35 ........ -
Гей на Івана, г.ей на Купала, оперетка .... 1 ......... 6 ........ 15 ........ -
Украдене Щастє, драма ............. , .. ,· .. 5._ ...... :. 7 ........ 25 ........ -
Зоря нового життя, комедія ...... "." "3"" ""13"." ... 30 .. " .... -
Як ковба.са та чарка, водевіль ...... _ ..... 1 ......... 8 ........ 20 ........ 50 
Дівочі мріі, траr.-комедія .... .' ..... ~ ... --;-;-. 6 ........ 22 ... ~ .... 50 ........ -

, Єврейський розвод, драма ........ ·'· .... 5 ........ 10 ........ 35 ........ -
Білі ночі, драма ... · ...... " ........ ·і· .••• 1.: ....... 6 ....... "зо ........ -
Добрі - діти, ................ , ..... ·:· .... 3 ....... .'. 7 ........ 15 ........ -
Дядько Тарас, Діточа штука ....... ·!· •••• 1 ....... . -11 ....••.. 25 ........ -

За нсім~ річами _входячимИ в обсях театру звертайтеся на адресу: 

SICHOWY BAZAR 
34 EAST $g,Vl~~-rн Sт.. ' NEW ,YORK. N. У. 

')' 1:,1 'І<_-; '1_:1,11 



28 "БАЗАР" ч. 7-8. 

Українські підприє1'1ства в Зл. Державах. 
В кождому чис.лі "Б.азаµу" .подаємо 

спис з-· одної аібІо двох місцевостей укра
їнських торговців "бизнесменів". Цей спис 

присилають в реда~щію "Базару" знані і 

незнані, тому як би часом зайшла неточ

- ність, то це не буДе наша вина, але вина 
того хто подав такий спис. 

Хто завважає якусь неточність, то про

симо подати нам до відома, а помилка бу-
де справлена. -

За точний спис українських підпріємств 

в Злучених Держ3:вах, даємо в нагороду 

книжок вартости на .суму $5.00. Кождий, 
хто хоче· дістати цю нагороду повинен на

перед :бути передплатником "Базару". Пе

редплати· за спис не дається. Як хто пере

сил·а_є нам такий. спис ,цо поміщення, а він 

-до цего часу ще не є передплатником, то 

разом зі списом повинен прислати й одно

. ro доляра на передплату· "Базару'', бо іна
кше не дістане згаданої надгороди. 

Одна з українських фабрик мясних ви
робів в Н.Ю йорку вислала ціни і прібки 

своїх виробів на адресу "бучерів" які були 

подані в попередних числах "Базарах". По 

упливі кількох днів дістала відповідь і за

мовлення. 

Сам властите.ль цеї фабрики зайµтв 

до редакції і подякував нам за вигоду. 

Видавці 'tБазару" є дуже раді" що цим 

дають нагоду українським Іб1изнесменам пі- · 
знатися·і робити· виміну та підп:Ирати "свій 
свого". Але на жаль другі народи; як По

ляки, Жиди, скорше таку нагоду - потра
ф.11ять використати 1як ми. Многі бизнесме-

. ни доносять нам, що чужинці закидають 
їх ріжшими "семПлями~', як стінні калєн

дарі і т. п" сподіємся, що цим українські 
~ бизнесмени не дадуться злапати і не бу

дуть їм. давати жадних замовлень наперед, 
але зачекають, аж "Сі~овий Б'азар" _ або 

_ иньша українська фірма цриЩЛе їм свої 

пр~бІки .. Все ц,е є •готове і по . святах буде! 
розсилати сь. 

DfC)itizecl \)у ЯА -
UNIVERSIТY OF ILLINOIS дТРЯД. 

URBANAcCHAMPAIGN 

Ч. 6 .. СОЦОЕS, N. У. 

Володимир Коник, молочарня, 13 John
soп Ave. вартість $8,000.ОО. Властитель по

ходить з Дрогобича, Галичина, 

Андрей Глушко, rросерня і буІJерня, 

87 Saratoga St., вартість $15,000.ОО. Власти-
тель походить з Гладишова, Га.7ІичИна. -

Теодор М.аліrловка, столяр і будівни

чий, 8 Stro11g Place; ~ села Заставє, пов.іт 

Тарнопіль, Галичина. 

Петро Бабяк і Син, со.11ьон1 103 -Sara~ 
toga St., вартість $50,000.00. - ·v 

Цетро Дзямб,а, машиніст,, м~є .свою 

робітню при 011tario St. вартости. $15,ООО. 

Антін Маленьний, rросерня і бучерн~, 

201 Ontario St., вартість $15,000.ОО. Вла-
~ -

ститель з села Клешківка., 11овіт Гор.Лиці, 

Галичина. 

Петро Ракочій, rросерня і_ ~учернr,, -
13 Sargen St., вартість ·$11,000.00. Власти
тель походить з села Настасів, повіт Тар

нопіль, Галичина. 

Ч. 7. WATERVLET, N. у. 

rустав Криніцький, rросерня і бучерня, 

2423 3rd Ave., вартосщ $40,000.ОО. 

Іван Криніцький, бучерня і rросерня, 
s· SYvan G. lst St. і Cohoes Rrad, -має два 
склепи, вартість $200,000.00. 

Пеіро-Спяк, Сальон, 2635 3гd Ave . 
, L 

Іван ~азар, сальон, 344 lst St. Troy, 

Микола _Ба,зар, сальон, 229 27th St. 
вартість $70,000.00. Властитель походить з 
Настасова, повіт Таріюпіль, Галичина. · -

;Іван Ба_3ар, сальон, 344 lst St. Troy, 
N. У. вартости $25,000.00. Властитель з се

-ла НастасОва, повіт . Тарнопіль, Таличина. 

З[WІ~ R~~~ ffМWEfl~,№. 
lJ R В А N А-СНАМ-РА І G N 
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ДРУКАРСЬКІ РОБОТИ 

як: статути, бизнеснарти, били, ціннини, ннижни, летючни, програми на нон

церти, представлення і балі, тіін ети, новерти, листи, т,а венні 

иньші в дру:;арство_ в ходячі роботи пос иJ1айте на адресу: 

SICHOWY BAZAR 
• 34 EAST SEVENПi STREET, І

. 

NEW YORК,_N. У. " 
. 
~·~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~ 

fl031P! Велика Новина ПОЗІР!· 

ШКІЛЬН~ МАПИ ЦІЛОГО СВІТА НА НАШІЙ РІДН~й 

УНРА"іНСЬНІ й МОВІ 

• /1: 

Таких мап Ви ще не бачиш, бо їх· на українській-мові -ще не було: Те". 
пер вже є, видало закордонне товариство "ВерІПІГора" ~ _ 

· .Коли їдете до старого краю, беріть ці :м:апи з собою, для· школи у своїм 
сел~. 

Велика Карта України, 4 части ........................ $3.00 
Карта Азії, 2 части .................................. · · $1.ьО 
Карта Европи, 2 части ............. · · ................ $1.7>0 
Карта Північної Ам:ерикw ......... : ...................... 75 
Карта Полудневої Америки . · · ... ~ .... " . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Кар~а східної півкулі .... : .. ...... ··.... . . . . . . . . . . . . . . . . .75 
Карта західної півкулі ....... · ......... ~ · ........... ." .... 75 
Карта_ Австралії та океанів .... · . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 
Карта Африки ........................... ~ .............. ".75 
Ці-карти повинні находитися в кождім українськім: клюбі і читальни. Хто 

зам:овля·є всі разом то плаrіrrь лише $7. 50. Опусту на пооДІПІчих картах не 
даємо. Замовлення посилайте на адресу 

~r~·s.roнo·wy BAZAR 
34 EAST SEVENTH STREET, , NEW УОRК, N. У . . , 

-'Т :л і І Е F' - ІТ І ,- F І ш 11,= 1 ·=, -~ т 

' І_І .~ Е = Н ~І F І І І І Е .-. І І J 1 ~1 [ І 



30 "Б А З АР'' ч. 7-8, 

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ. 

Артист йосиф Ясенчук і Професор Іван 
Боберський. пр~ огляданню фотоrрафічно
го апарату. Добродій йосиф Яоенчук є на-

"Р А а" i· щим заступником на едвуд, льт 

околици. -"Січовий Базар" дав йому повну 
вш1сть до збирання передплати на Місяч-· 
ник ·"Базар''. 

Red\vater, Alberta, Canada, 12 марта 1921. 

Шацовний З~ря~.-

. "Б Вчера отримав я оказове число а-

зара" і дуже радий, що МОЖ~У бачити .і чи
тати український торговельний журнал. 

Ви· дійсно зробили велику річ видаючи то

го рода часопис. Доси в Америці не було 
ані одного подібного журнала. 

Статті поміщені в "БаЗарі" м~ні "дуже 
подоІб1алися. Вони якраз є тим за чим я 

гJrядів від довшого часу. Прош\у вислати 

мені дальші числа. 

Коли не погніваєтесь то яі рівнож ска

жу дещо про себе: До канади заїхав я як 
щ~ресічний .. Українець, не знаючи ні краю ні 
обставин. Я пізнав що мені богато бракує, 

тому найменшу хвилю вільного часу я по

свячуnав самообразованню. Коли ощадив 

.я трохи грошей тоді таки добре присів до 

книжки. 

Зараз за цим у мене повстала їдея і 

потяг до торговлі. Якраз була добра наго

да. Було це тоді, коли вся Укра!на обходи

ла !СВЯТО Тараса ш.~вч~нка, я розумів ве-

лич цего народьного свята, але також як 

мало наші еміl'ранти. в канаді знають про 

Тараса Шевченка. 

Я взявся до розпродування "Кобзаряr'. 

І діло йшло як по маслі. Поширював про
світу і сам" вчився. Підчас війни трохи. я 
потерпів, але вскорі записався не техюч

ний курс і нині проваджу свій власний ін

терес. А все те тому, що моєю провідною 

думкою була торговля. 

Проваджу домашнню аптеку, маю ово

чевий склеп, книгарню, виробляю деякі рі

чи з цементу, займаюся різбярством і фо

то·rрафією. 

Крім це го я час від часу дещо пишу. 
Недавно вийшли друком мої поезі "Кана

дийський Коб3ар." 

Рівночасно з цим посилаю відповіди 

на питання поставлені тим, що Іб~дуть сту

діювати "Торговельну Школу" поміщену 

в "Базарі". 

1). Робітник є все залежний від робо
тодавця· і ніколи не є певний свого зарібку. 

Торговець є своїм паном, З(:lлежить від се

бе, робить коли і як 'йому подоІб'ається і 
має перед собою світлу будучність. 

2). Торговець, що п освятився торг·О

влі, старається о як найліпші товари· .для 

своїх. покупців і тим є для них корисним, 

а Що. перепродує з зарібком, ~сам з того 
користае. 

З). Торговлею треба начинати 3 малим 

капіталом, не покидаючи щодє.нн~го заня

ття,· аж ·до тої хвилі, доки торговець не є 

певний, що його торговля удержиться. 

Тоді може торговлі Зівсім віддатися . 

4). При закупні товару треба бути 

обережним і глядіти за тим, щоби товар 

був добрий і потрібний для: покупців. 

З поважанням 

Иосиф Я~енчук 



ч. 7-,-8. 

Бофало, ~is марта 1921. 

· До Хвальної Реданціі "Базар"! 

Маю честь повідомити Вас, що я от

римав оказове число "Базару' і є ним ду-, 

Же ВДОВОЛеНИЙ. 'fаке ПИСЬМО МИ ПОВИННі 
були мати вже від кілька десяток літ. До 

цього часу ми булиб вже споживали овочі 

з тих красних наук. Так! науки булиб неод

ного увільниЛи від тяжкої фабричної пр-а-. 
ці Яка оеред нинішніх обставин· є гірш пан
щини, гірш рабства. Тою самоЮ дорогою 
~еоден поліпшш~5іи долю свою і своїх ді~ 
тей,. бо звісно чоловік, що займаєтся тор

говлею має лутше поводження чим зви

чайний фабричний робітник. Крім цего 

торговець є чоловіком свобідним, від ні

кого незалежний. Деякі. наші дюди сти

даються торговлею і лехкодушно гово

рять: "Торговля" для: жидів, а не для нас. 

Хто так говорить, ·той дdбровільно і свідо

мо накидає на оебе пута. тяжкої праці, а 

другим нар·ОДНОСТЯМ відступає легеньке і 
корисне заняття. Таким чином доля наш'а 

не може лежати в наших власних руках, а 
в руках чу)J(ИХ і ворожих нам народностей. 
Ми занадто милосерні, плачемо над долею 

других, стараємося ПО.1\1Огати всім, а про 

свою долю зівсім забуваємо. В той сп9'Сіб 

ми даємо нагоду, чужим u.tolб витягали жит

тєві соки з нас і наших дітей. 

Нераз чуємо з уст Українця такі .слова: 

Я до торговлі не родився, мій 1'..тько не 
\б~ув торговцем, ані мій дід, таІІя· обій
дусь без того. Дуже глупо думає такий 

чоловік. Ми знаємо, ЩО лікар не родив
ся лікарем, ані адвокатом, але зате зна

ємо, що так оден як і другий хотіли і 

постановили віддатися такому -заняттю. 

Так оден я·к і другий мусів потру
дицfся, мусів посвятитися, щоби дану ціль 

осягнутИ. А чи можливо щонебудь нині 
осягнути без науки? 

·Ми УкраїнЦі здатні до науки' таксам о 

як кожда иньша народність, тільки в нас 
1брак того зроЗуміння, брак свідомости се

ред загалу. Ми замалq .самі над со1бІою заt-

' .:тановляємо6~ 1 ~~tr~mtб~~E~~ 6уg<зісамих 
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себе, про загал і про наше будуче п.околін
ня. Ми замало уживаємо свого )'~юзку та за

мало думаємо про кращу будучність. 

Прю1да, в Старому Краю нас учили, 

що нам не треІбІа лу~rшої будучности. Каза

ли, що з ·нас вистане, коли будемо тяжко 

'працювати і богу молитись, а кращу бу

дучність осягнемо по емері~. х~о посмів 
проти такої науки виступити, того карали. 

Але ми Українці в Америці зро.з)'.міли доб
ре, що означає та наука та s:ске .солодке те 

щастя, ЯІ{Іе вони нам обіцяли. Ми прийшли 

до переконання, що нам треба просвіти, 

бо тільки просвіта вІ-tпровадитЬ нас на 

правдивий шлях та що тільки при їй помо

чи осягнемо щасття. 

І ось наспіла пора, що нам· треба забра

тись до тої про.світи всіми- нашими силами. 

Ми не l\южемо і не сміємо стояти дальше 
';-.. . 

з1 зложеними руками 1 о~има зверненими 
в гору, Звідтам нічого не сподів_айм.ося. 

Коли знберемся до просвіти, тоді і другі 

народи перестануть нами погордЖ:увати 

та з нас на.сміватися. Ми мусимо подбати 

про нашу власну ІС:удучність, про будуч

ність наших ді"Гей а тимсамим і заІбІеспечи

мо будучність нашому народови. Коли це

го не зробимо, то з певностію колись Н9-

.старість, коли вже в нас не стане tил, пій

дем:о на безплатні оІ~іди, а~бо просто ска

завши "на жебри". 

Поступаймо шляхом, -який вед:е до 

просвіти. Тим шл.яхом, це добрі книжки і 

часоr~:исі. 

Ми знаємо, що в Злучених Державах , 
є подостатком українських часописів, 

але пригляньмося їм близче. Що в них є? 

Переважно телєrрами про політ-Ичні події 
в цім або другім краю і тому подібні речі. 

Крім того у .них більше нічого не найдемо. 
Ніякого по.жит.ку не найде в них українсь-
кий робітник. · 

І ту на цім місці мушу признат!1, що 
"Базар~' перший вибрав той шлях, по яко

му треба поступати українському робітпи

никови. Я Є певний, що цей часопис прине-

,се неоІ.!:інену ~~Б~~Іftоп~ пожиток україні-
. CЬKOMYL!ffi~~csffi10~rf_tffi8,si ~ Е~ропі. 

U RBANA-CHAM PAIGN 
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Дорогі товариші! Часопис "Базар'' є 

в наших руках і від нас залежний. Він є 

присвячеІ;Іий для наших справ тому і доля 

його від нас залежить. Хто ще це10 часо

пису не знає нехай переконається як і я 

переконався. Це письмо ібудує для нас 

шлях до торгрвлі,· пром·ислу і просвіти. 

а прИ цій нагоді, яко українець, член укра

}нського поневоленого народу, складаю 

щиру подяку видавництву "Базару", що 

вИІбрав ·таку щляхотну працю для україн~ 
ського рОІбІітника. 

Зповажанням 

Отсим Посилаю передплату на рік 1921 Федір· Денис 

ПРИ.йМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ 

"·УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО" 
що виходить дв,а рази на тиждень у Берліні. 

Передплата для-Америки на мkяць 50 ц. на.рік $5.00, 

Передплату можна пересилати впрост на адр,есу редакції: Redaktion der Ukraini
schen Zeitung "Ukrainske Slowo" BerTin W. 62. Bayгeutherstrasse 1 . 

. . 

СОТНИ Т И
1

/С Я Ч У Н РА ї Н ЦІ В 
·на американськім континеті зовсім не читає українських часописей попросту то
му, що до сього їх ніхто не спонукує ані не поясняє конечн~ потребу читання. 
Багато з них навіть не знає, що в. Канадівиходить , 

на-йбільша унраїнсьна часОП·И!СЬ на цілу_ Ианаду J Америну під заголовном 

''УКР АІНСЬКИА голос" 
Часопись ся виходить що тижня на.)6 сторін-і ні: рік коштує в Ам,ериuі $3.00, з 
в Канаді $2.50. Є зовсім независима, бо не служить жадній партії ані секті; ви
давці самі Украї:Н:Ці. Зі зростом .числа передплатників поІ61і-льшається також і о:. 
бєм rазети. Не видається її для зиску а для про.світи. . · 

. ВАЖНЕ. КоЖДий передплатник, який прІ:Ісщrає цілорічну передплату мо.Же 
купи.:ги собі в книгарні сеї часописі книжок за половину ціни. Ліста книжок по
дана в кождім числі-сеї rаз.ети. 
: · Пересічн11й Американець, Жид, Німець,· Чех, чи Француз читає не одну але· 
.кілька часописей. Не диво, що иньші народи випереджують під кождим 3глядом 

. · ~ нони багато читають і ібільше знають, їм тому" краще поводиться. І чИ ми xo..i. 
чемо -gи не хочемо а ради ліhшої-долі мусимо· більще читати чим до,си, щоои 
більше знати. - Сли-хочете довідатись про всякі справи родані в безстороннім 
світлі, так не жалуйте кілька до~ярів, а присилайте передпла_ту на адресу 

UKRAINIAN. VOICE, Вох 3626, Winnipeg, Canada. 
ВисилаЄмо оказові чи.ела. Маємо./на продаж в.сякі книжки. Пишіть за ката- -

льоrом, який ви~силаємо даром. ·· 1 

1 

, , •• 

1~:.~;181••••1;.._:..-~;-8•~:.~:-:~~~~-.:~=...~,;:- --~1.,1.1•!~~~.!.т •. ..._~_..~~е.~;..1.;~~l 
. 1_1:. 
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КАТАЛЬОГ СІЧОВОГО БАЗАРУ 

200 ріжних образців з теперіtц_ 
ІіО;ї війни , ...... ·, ....... 1 ••• , $3..50 

200 ріжних образців, з· подорожі 
нз.около світа .............. - $3.50 

100 -рі.Жf{их 'Комічних (оІбразців 
за ...... , .......... , .......... $1.40 

25 об~·~азців з життя Ісуса Хри-
ста, за ...................... 35 ц. 
Хто пришле 9 долярів, тому ви

шлемо 500 ріжних образців і в до
__ даток дамо стереоскоп зовсім даром 

ІМПОРТОВАНІ БРИТВИ. 
Ч.23. "Пирамід" з чорними 

черін)ками, добре викінчеца. 
Ціна ·'. .... " ........... $1.00 

Ч. 1 О І. "Г олд Крон Солін
rер" r':варантована 6рич~а· з 
золотими літерами, чеR_інки і
мітація бурштину, ~білі або 

НОВИЙ ВИНАХІД 

uіило, як~ шиє скоро і добре як 
машина. Дуже доІбІра річ взяти з со
бою до старого краю. Ціна разом 
з дратвою і голками . . . . . . . . $1.00 

НЕВИДИМКА НА ГРОШІ. 

··.~d\~o~: o~.~··:·.d •. · 
·/"і~--І·І--~ 

Кождий чоловік маючи цей па
сок, є обезпечений перед злодіями 
або згубленнєм. Ціна ....... · $1 .50 

МАРМУРКИ ДО БРИТВИ. 

Ч. 3. "КомІбІінейсьон" одна сторо
на до виострення бритви, друга до 
вигладження. Шт;ука . .- .... , .. 85 ц. 

ч. 20. Мармурок ХХ. століття, з 
:,одної !сторон:и· найлучШ:ий марму
рок а з другої Пасок з доброї скіри, 
в середині є місце на перетримуван
нє lбритви. Штука $2.00. Дозин $9.00 

чооні. Штука .......... $3.00 ~~"...-...,;, ~z:;::;:;;;;: 
- - Ч. 560. "Прімус Солінrер" бритв а з найліпшої стали . . . . . . . . . $3.25 

Ч. 4. "Даймонд Стіл" бритва, rва рантована. Штука . . . . . . . . . . $3.25 
Ч. 10. "Дур1гем" бритва до голення і стриженюі. Штука ..... $1.00 

-----~", . 

ПА~КИ др ОСТРЕННЯ БРИТВИ 
Ч. 16. Подвійний бальберсЬК!fМ пасок з кпн·я-

чої скіри. Штука $1.50. Дозин $12.00. . 
Ч. 275. БальберськІtй •пасок середної гру;бости. 

2% цаля широкий, 24 цалів довгий. Штука $2.00 
Ч. 399. Найлучший- бальберський ·пасок зі скі

ри "шел". Штука $3.50. Пів дозина $15.00. 

SICHO\V'Y BAZAR 34 EAST SEVENTH ST~ NEW УОRК, N. У. 
. [11, ІіІ> 1 і І 1-

І_І 
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:· Гумор. КалєнДар. J 
(Повний міх сміху) 

ЦІНА·50ф 
, Замовляйте 

в Січовім Базари 

·н Б АЗ АР'' ч. 7-8~ 

·Накладом Др. ИіиІрила Трильовсьмоrо у Відни 
вийшов- 3 друку 

ІЛЮСТРОВАНИЙ КАЛЄНДАР 

м.~ народа н.а рін 1921 

/ 
"ЗАП.ОРОЖЕІJЬ&) 

-· І -

нСІЧОВИй СПІВАНИН" 

Ціна обох 75' 111~ 
Замовлення посилайте до 

СІЧОВОГО БАЗАРУ 
34 EAST SEVENTH STREET, NE\.V YORK, N., У. 

\ . . .. · -~ 
iW.ilLJi:Z.WZ!.·OiW W21 ,. 

л ! т н І І 3 и м о в І ' І ~1\. .. ",,,, 
ШОВКОВІ.І ""~ • 

с..,. \. Пишіть 
ЗРОБІТЬ 

~~ 
Нов. гум. часопис 

,, Б У Д Я К " 
з.і Львова · 

Оказове чис. І О ц. 

Sichowy Bazar 
34 'EAST SEVENTH ST. 

NEW УОRК, N. У. 

"БАЗАР" 

СВОЇМ 

ЧАСОПИСОМ 

ПРЕНУМЕРУйТЕ ~СОБІ 

Сатирично- Гумористична Часоnись: 

:Цередплата на pi1t $2, _поодино1tе ч:Исло 10 ц. 

"l\10I~OT" 

414 Е. 9th ST. NEW УОRК, N. У. 
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Катальоr книжок . отримаиих з Европи. 
Антонович В. 

Хмельниччина в повісти Г. Сенкив~ча 15 

Будзиновський В. 

Під одну !булаву (Оповідання) ..... 60 
Як Москва нищила Україну .• · ..... ~ 20 

Винниченко В. 

Відродження Нації, З томи ;-....... 5.00 
Краса і Сила та инщі ·оповідання .. 1.00 
Голота й инші оповідання . . . . . . . . 1.00 
Бородьба й инш_і оповідання ...... 1.00 
Кузь та Грицунь і инші оповідання 1.00 
Історія Якимового буди~у й инші. опо

відання .. "." .. ","." .... ".і .. ,! 1.00 
Рівнована· (Роман з життя еміrран). 1.00 
По-Свій. (Повість) . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
Божки. (Повість) ............... 1.50 
Босяк і инші оповідання. . . . . . . . . 1.00 
Хочу і инші оповідння. . . . . . . . . . . 1.00 
Між двох сил, драма на 4 дії . . . . . . 50 
Контрасти . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 15 
Кузь та ГрицунL .•........ ·~ ...... 10 
По.1ітичні ли1сти .............. · . . . . . 5 
Біля Машини (оповідання) . . . . . . . . 10 
Хома Прядка ( оповідння) ........... v 

Всесвітна Революція . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Глібів Л 

Байки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Гнатюк В. 

Національне відродженнє австро

угорських Українців . . . . . . . . . . . 25 

Грінченко Б. 

Хата, ( оповіданнн ......... : ......... 10 
Байда й инші оповідання •......... 20 

Грушевський М. 

Історія України (крайове видання) 1.00 
Історія України (ве.11Ик_а) -.. ; . . . . . 4.00 
Культурно-национальний ·РУ~ .. на Украї-
ні ............ · ....................... 90 
Про Старі часи на У}(раїні .. ~ ....... 75 
Про Старі чac11!icWi1zecfi~Paїнi. (видання 
Амер). 1j]\]'І'і/'Е1:::;:з ІТ'(' CJ'F' rL:1J+\ю ІЗ pJ· : . 40 

U N 

Гул Е Р 

Витвореннє Характеру ... •с• •••••• " • 15 

Евшан Минола 

Великі роковини України . . . . . . . . . . 10 

Зерінr Макс Проф. 

Про земельну спра!Jу на Україні 10 

Квітна-Основаненно 

Перекотиполе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Кобець О. 

З 13еликих днів 

В Тарасову ніч 

•••••• 

0

1· •••.•••• ; •• 15 
15 

Конрад И. Др. 

Національна Економія' . . . . . . . . . . . . 75 

Кордуба Мирон . 
Територія і Нас.еленнє України 40 

Корпієнко В. . 
Запорожський Кл ад ( Казка ) . . . . . . 1 О 

Костомарів М. 

Книги Битія Українського Народу . . 15 

Крушельницький д. 

Альманах на 1921 рік, 510 сторін .. 1.50 
Читаюе-а д.тrя вищих шкіл ........... 80 
Як промовить земля .............. -.80 
Як пригорне земля ............... 1.00 
Рубають .1іс (в оправі) ........... 2.50 
Рубають ліс (брош.) .............. 2.00 
Вибір нарисів і нове.1ь . . . . . . . . . . . . . 50 

Левицький -Е. Др. 

Листи з Німеччини ........ ~······· 25 

Левицький М. 

Шкільні товариші ( оповіда.ннЄ) . . . . 10 
Паки й паки (про нашу літературну 

мову)\ .... ..:: .... :·.~, .. · .... "1 ........ 20 
Каземні дітн (із спогля-дів лікаря) .. 10 

левицьний н. 

Причепа, в rQ1JjJpaJlii', r.11~1 •••. • .•••••••••• 2.25 
При1~J~І]Щ(8Ч}rfФТд· о~ .І іїї~ ..... J .75 

· IJ [1J /fj,-C 1-1 д [\'] F1.c, І [j f ,J 
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Левицький О! 

Галицька Армія) на Великій .Украіні 50 , 

Лепкий Богдан 

Внбір Віршів (найновійше виданнє) 50 
Ноктури .... _, ... 1• ••••• ·.··-·'· •

1

•· ••• • •••• 10 
Шевченко про ми<:тецтво ... ·.. . . . . . 25 
Тара,с Шевченко .... і ••••.•.••••••••• 15 

л. н. 

Де Що про гроші . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Майрінr 

rолєм (оповіданнє) в оправі ...... 1.75 
r о~єм ('оповідан1:1є) брош. . ....... 1.50 

марден О. С. 

Про цигаретки ..... : . . . . . . . . . . . . . . 5 

Мицюк 

Веремійовс'ька буч·а .............. · 15 

Мишуrа Л, Др. 

Похід українських війск на Київ .... 10 

назарук О. 

Рік на Беликій Україні . . . . . . . . . . . . 75 

Руданський С. 
Весе.пі Вірші 

•••• :• ••••••• ! ••• " • 

Сімович василь Др. 

Рідне Письменство . 15 

Сірий Юрко 

Новелі .......... -.................. " . 70 
Про Gвіт Божий (Бесіди по природоз-
навству, з 46 маJlЮ~ками .. , .. _ ....... _ 40 

Соломон rольдеман. ---..._ 

Листи про Україну . . . . . . . . . . . . . . 1.00 

Стороженко О. 

Гумористичні оповідання ... " ........ 10 

ТомашівСьниА С. 

Церковни-й Бік Української Спрщш: . 15 

s1cнбwv 
34 :EAST SEV-ENTH ST., 

OiCJІtizecl !Jy 
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Цегельський Л. 

Русь Україна а Московч:И-на-Росія 40 
Звідки взялась на~Щі Русь Україщ 30 

Чайковський А. 

М.ал·олітний. (Повість) 10 
Хто Винен і инші опов.ід:1нші 35 

. ОJ1юнка в двох томах вид. н Америці 80 
Зласки Родини (З томи) 1.50 n апр. 2.0() 
За tестрою (оповідання) . . . . . . . . . . 35 
Козацька Пімста ............... , . , 30 
Петро Конашевич Сагайдс.:чниН І О 

Уальд Оскар 

Зоряний Хлопчина ........ . 20 

Федьнович О. 

Поезії ............ -. . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Шевченко 1арас 

Три поєми . . . . . . . . . . . . . . . , , .. . 1 О 
Кобзар в однім томі . . . . . . . . . 1.00 
Кобзар в двох томах . . . . . . . . . . , ~HJO 
Кобзар в трох томах люксусове ви:да-
ннп ..................... ~........ 9.00 
Твори в 5 томах в гарній оправі 1.5.00 
Гайдамаки 7 5 
Гийдамаки !3Идання .локсусовс 
J(yr.r11 і Пісн1 

Ду;.н~и .. · _ .... _ . _ ...... о •••••• 

7.0() 
2.~ 

20 
Достойно Есть (збірка в Шевченкові 

роковини) ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Хліборобська Украї_на .............. 50 

Пан Потоцький . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 15 
Матеріяли до програми, тактики і 

орrані3ації У. Н. П. . ................ 1 О 
Крі~ава Книга, матеріяли до поль-

ської інвазії . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Чужинці про українську справу ..... 1 О 
Книжка про Німе_ччину .. .' ......... 1.25 

Співаник з нотами . . . ............. 7·5 

BA.ZAR 
NEW У.о~к. N. У. 
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УІ<РАІНСЬКІ МУЗИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ СПІВУ І МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ. 

До набуття в "Січовім Базари." 

Збірник - співанник Українських Сі- Даремно я по біJ1ім: світу, сольо на со-

чових Стрільців. 83 сольових пісень. прав з аком. пяна і Ой наступає та чор-

Можна також грати їх на скрипці або на хмара хор міш. Ціна ............ . 
мандоліні. Ціна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Марселєза, хор міш ................ . 

Збірник 400 ріжнородних танців і пі- ша.'lійте, шалійте, скажені кати, для 
сень для скрипки і корнету. Другий на- хору міш. Ціна .................... . 
клад. Ціна по $3.00, оба збірники ра
зом $5.00 і 20 цнт. на пересилку. 
Думи мої, сольо для баритона або те
нора з яком. пяна. Музика Л. Рубца. 
Ціна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Тюш її доля, і Пусти-ж мене мамо у ліс 
на горішки, сольо для сопрана з аком. 

пяна. Ціна ........................ . 25 
Разом товариші, і Сонце всходить і за-
ходить. на хор мішаний. Ціна ....... . 25 

І не питай мене, сольо для тенора з а-

ком. пяна. Д. Січинський. Ціна ..... . 25 

На городі коло броду, на хор мішаний 
М. Лисенко. Ціна .................. . 25 

Ой дібров0, т1емний гаю, хор мішаний. 

Блоха, для хору міш. . ............. . 
Урра у бій кервавий йдім, длп хору му-

жеського. Ціна ................... . 
Інтернаціонал, на хор міш. Ціна ..... . 
Минули літа молодії, сольо теноров-е 

з аком. пяна. Слова Т. Г. Шевченка. Му
зика О. l-І'ижанковського. Ціна " ... · .. 
Ви жертвою в бою, на хор міш. і Віє ві-
11ер віє, сольо дл;~ барітона або басса 
з аком. пяна. Ціна ................. . 
Ревуть стогнуть для квартету муж;есь

кого і Заповіт: Як умру то поховайте, 
дует для тенора і басса або баритона 
з аком. пяна. Ціна ................. . 
Ревуть стогнуть і Била жінка мужика, 
хор міш. Ціна ..................... . 

35 
25 

25 
35 

35 
25 

45 

25 

зо 

30 
М. Лисенко. Ціна .................. . 
Чого мені тяжко, хор мішаний. М. Во-
лошин. Ціна ...................... . 
Ой три шляхи, хор міш. Н. Тополь-

25 

25 

25 

Камо піду од лица твоєго Господи, 
(піснь церковна) для хору міш. Ціна 35 
Козаченьку, куди йдеш, сольо для 

скрипки з варіяціями і з аком. пяна Ці-
зо ницький. Ціна ..................... . 

Закувала та сива зазулr.і, хор міш. з а-
1<ом. пяна. Н. Ніщинського. Ціна .... 
Чорна хмара зм Лиману, хор міш. з а-
ком. пяна. Ціна .................... . 
Забудь мене, сольо тенор, з пяном .. 
Розвій.тес з вітром, тенор або сопран, 
з пяном ............... -• ........... . 
Ой одна я, одна, сопран, з пяном ... . 
Ой чого ти почорніло, зел1енеє поле, 

барітон, з пяном ................... . 
Вставай Україно, хор міш. з аком. пя-

на. А. Лопатинський .Ціна .......... . 
З думою дума, сольо на сопран або 
тенор. Барвінки А. Степового. Ціна 
Ой гляну я, подивлюся, сольо на еоп-

. ра» або тецор з ак ом. п яна. Ціна .. -.. 
_Віють вітри, сольо на сопран з аком. 

пяна. Ціна ....... [')igltiL~ci f°J} ••••••••• 
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60 

40 
6 

б 

6 

10 

1.50 

40 

35 

20 

на ............................. · · ·. · 
Спомин з гір (думка і коломийки), со
льо для _скрипки з аком. пяна. Ціна .. 
Наталка Полтавка, попури для пяна .. 
Віють вітри, 1сольо для сер-едного го-

лосу з аком. пяна. Ціна ............ . 
Дівчино кохана, сольо для середного 

голосу. Ціна ...................... . 
Інтернаціонал і Марселєза, для двох 

скрипок або для двох мандолін. . . · .. 
Інтернаціонал, для 1 голосу з шшом .. 
Два великани, ДJ1Я середного голосу з 

пяном ............................. . 
Осоеннія мечти і Не брани меня родная 

для двох скрипок або двох мандолін 
Звуки України, збірник гарних україн
ських пісень, для середного голосу а-

бо ~скрипки чи мандоліни. . .......... . 
Хризантеми, со.льо соnо~н з щ1ном 

uпg1паІ tг6пl · 
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ч. 9-10 "Б А З АР," 3· 

Чи не находяться з вас хто у цій хвилі в чудернацькім. положенню, бо хо
че відтворити інтерес на власну руку, - сказати - бизнес? 

Безперечно, що кождий другий з вас. 

Неодин носиться з такими· думками від літ, иньший доперва що начав о 
тім думати, а решrа, скорше чи пізніще найдеться в такім. положенню. 

3 часом всяка річ сприкриться, проїсться - як то кажуть-·- найлішпа 
робота, а власний бизнес ніколи не спр.икриться. Тому май.же кождий тільки й 
об тім думає, щоби одної красної днини сказати: "Я самостійний, я нез.ависи
мий.'' 

Але не річ в тім, щоб хотіти стати самостійним, бажатц посідати вла
сний бизнес, але в тім, що кождий з нас робить, щоб тую ціль осягнути. 

Тут власне корінь цієї ідеї, підстава того бажання. 
Річ ясна, що для початrя самого _бпзнесу, конечні деякі готові чинНИІtи. 

І знання потреба і капіталу і постанови і т. д. 

Але одного чинІШка найбільше плреба. І від того чинника залежить т. 
зв. "бизнес". 

Це Йідвага. 
У неодного всьо готове, а відваг1 брак і бизнесу не може начати. І не на

чне НІКОЛИ· 

Відвага містить в собі ризико, а ризико це річ, що відвагу відбирає. 
На боязливість складаються ще й инші причини. Найбільше Їх між на

шими людьми. Ось деяк.і: 

Пощо я буду ризикува'l'и всім своЇм добутКом-, закладаючи склеп з чере
виками, коли Їх подосташом," або "по-що мені відчиняти нову реставрацію, ко
. ли вчера десять перестало істнувати." 

І вже не начне бизнесу. А що за прич;ина? Хибні заключення. 
Наход1ппся в такім положенню, що не маєш відваги, боїшся ризйкув:а

ти, то запамятай от що: 

Був час, що в місті Ню йорку не бу ло ні одного кравця і будь перекона
" ний, що той перший Іtравець в Ню йор1\:у, був в такімсамім. положенню як тя ни

ні. Він рівнож не був певний, що його бизнес піде. А яке воно нині смішне! Ни~ 
- ні найдете в Ню йорку кравців молтим.іліонерів а також кравців, що доіІерва , 
вчера відтворили свої шапи. 

Кравців є досить але потреба їх що раз більше. 
Що в кождім бизнесі велика конкуренція, це зовсім природно, але ця річ 

вже заключена в бизнесі. 
ЖадеІ! бизнес не робитJ? ту винятку. 

. . 
. Digitizecl IJy 
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Не оглядайся на те, що вже є таІ{і або сякі, твойого бизнееу якраз потріб
но твій буде найлучший і увінчається у спіхами, а~е начни його. 
· Набери відваги, забудь на ризико. 

Гроші, чи річи набуті за гроші, це другорядна річ. 

Rождий бизнес, який нині бачим.о, :малий чи великий, мущв :мати такий 
сr~міськmЇ почато1~ як твій. 

Думає неодин: Rоби я був певний, що косту:мери будуть, щоби я знап, Щ.) 
не страчу, то зараз начавбим бизнес. 

Таке поч,уєте дуже часто, особшrво між Українцями, бо людий бизнесу у 
пас дуже мало. 

Гроші, як сказано, річ набута і вартість їх є рі чию дуже згшщною. ·Бизнес 
в.ю1епе, падає грошам вартостп і І{ОЛИ хто ll':YMaє, що самі гроші мають вартість, 
ТОЙ Дj'ЖС ПОМИЛЯЄТЬСЯ. 

:Маєш гроші пусти їх на воJПО, по ",адп їх n почву, в якій вони прозябають' 
і видають овоч. В ~µппені вони нидіють. 

Думай, що ти бr,з цента - .як дуже · частq між нами буває - і начинай l 
бизпсс. 

Але бизнес, який найлішпе любиш, найліпше знаєш 1 :маєш всьо пщ
готоване. 

Набери відваги~ забудь про ризи.ко. 

Що·буде в слідуючім числі? 

В с.підуючім: числі "Gазара' буде про

довжуватись "Наука про Торговлю". Бу
дуть там обго·ворені цікаві теми як: про 

ьекслі, перекази, чековий оборот, та їх і

сторпчний розвій і значіння. ДаJrьш~ в п

кім інтересі в:екслів і чеків уживаєтьс .~ і як 
їх виписувати. 

Знання і розуміннп повищих річні~. є 

конечне для каждого торговцп. 

Іван Стовпюк, автор "Науки про Тор

говлю" стараеся описати кожду тему ясно 

і коротко як лиш можливо. Читачі повинні 

кожде число "Базара" зберігати, щоб від

так як цілість мати цінну книжку. 

В дальшИх чис.11ах під тим самим за
Головком, буде говоритись: про куптtів, 

маклєрів (педлєрів) комісіонерів, аrентів і 
експндиторів, про торгов1ельні спілки, тор

говельні книжки, помічні особи купцп, про 

бір.ж:і, склади, банки, товариства· обезпе

чень, почти. ~t~\1~ торговельні. кopaб-

U N l VE RS IТY OF ILLINOIS АТ 
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лі, відтак про внутрішну торговельну полі- ·; 
тику, заграннчну торговельну політику, про . 
д~ржаву і народне господарство взагалі. . 

Знаючи . про торговлю лиш тілько як .t 

повище сказано, вже можна мати сяке;.та- ·i·~ 
ке поняття, як орrанізується і провадить- ~ 

ся торгав.ля. Тоді, між нами не булоби мі- • 
сця ріжнЙм зайдам, гандлярам "баньок з· 
мила:', але натомість в кождій місцевости, ~ 
де жиє купка Українців· моглиб бути ко-.· 
оперативні спілки, які приносилиб нам. дій; 

сну користь. " 
Проситься читачів "Базара" шириl 

цю часопись як мож найбільше. Коли "БJ

зар" буде лучше стояти на своїх ногах,. то 

крім того, що буде обШ'Jірніше інформува&~
ти читачів про ріжні корисні річи, виш.пе. 1 

сrюїх людий в. околицю, які будуть opra-
. . . . " ~ 

шзувати загал в кооперативю сшлки н~, 

на взрі ·'tЯ-RJMЖ~~ на ВеЛикій УкраІні. '( 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS. АТ .;~ 
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fЮЧАТНОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДОМОСТИ. 

За яні гроші можна нупувати і 

продавати? 
При краєвій торговлі ся справа зов

сім: проста. Продаємо і 1tупуємо за такі 
гроші, які є в оборmі Трудніща однак. 
справа при торговлі із заграницею. Для
тсго конечно знати, за які гроші-найліп
ше купувати, чи продавати. Мусить се 

знати 1сождий експортер. (купець, що 
продає висилає товар за грашщю) а та
.rож і імпортер, (купець, що купує і спро 
ваджу є товари із заграmщі). Дуже важ
ним є се тоді, коли курс (ціна) грошей 
не стоїть на однім місци, тільки хиrаєся. 

Оrже при експорті (висилці товарів 
~а граmщю) і при імпорті (привозі това

·рів1 із заграниці) можна продавати і 1:.у
пувати за: 

1. Гроші експортового нраю (се є за 
гроші, які має сей край в якім товари на-

дорозша,~ другий раз меньша. Німець 

боїться на маки рахувати, бо ануж мар
ка ще подешевіє. Американець знова не 
хоче в долярах плащrrи, думаючи, що 

ліпше буде виторгувати і купити в ні
моць1tій валюті. При сім б~ре під увагу 
ще й се, що ели марка німецька подоро
жіє, то· буде мусів дорозше заплатити. 
Отже щоби ані один, ані другий не бояв
ся стратити на курсі, умовлюються ра

хувати, прим. швайцарськими франка

ми. В сім случаю буде швайцарська 
франка гріпnш третого краю, знач~rrь 

ані того, що продає, ані того, що кудує. 
5. Ціна в товарах. (Прим, за 100 пар 

чобіт по 10 долярів є 1000 долярів, тре
ба заплатити 200 kg, пшениці по 5 дола
рів- 1000 дол.). 

Про ціну в грошах еиспортового краю. 

ходяться j з якого товари висилаєс.я:, Ся ціна дуже вигідна для того, що 
продаєся) ~ експортує. Він знає, що за товар діста-

2. Гроші імпортового нраю (то є гро- не, тільки саме .грошей 1 ріжницею кур
ші того краю, до. якого товари прихо- .су не журиться. Жура о курс спадає ви
д.ять; який товари купує). ключно на імпортера. Імпортер на пев-

3. Торговель.1і грош'і (се є такі сріб-- но не знає, кілько прийдеть-ся йому за
ні і золоті монети, які мають вартість :ме- платити за товар. Ііе маючи · певности 
талеву золота чи срібла,' та які курсують вагаєся імпортер купувати, бо звісно, 
в таких краях, в яких нема власншсмо- хто купує, хоче певно знати, що має за-

'4 нет. Такими грішми є таляр Марії Тере- платити,. Тому раховання ціни в експор
си, дукат наполєондор і и. Сі гроші кур- товій валюті не пі.дносить торговлі, тіль
сують головно в Африці і Азії та на Вал- ки стримує. Чому? Возьмім такий ]JРИ
кані, прим. АбесИJІії, Албанії, Леванті. мір: американськй торговець мистецtки-

4. Гроші тpetoro· нраю. (Прим, Аме- ми образами: замовляє дня 1. червня у 
ршtанець купує фарби в Німеччині. Ні-· Київі 100 образів· по 10.000 гривен. От
мецька ~арка не має сталого курсу; раз ;1:з за 100_ образів має. заплатиrи 1,000. 

D1g1t1zeci IJy 
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000 гривен. Курс гр:Й:вні стояв 11(). та1с 
1 гривня рівняється 1 цент. Значить: 

· 1_;000.000 гривен рівняється 10.000 до
лярів. Заки замова з У країни прийшла, 
минуло три :місяпі. Дня 1 вересня дістав 
американський купець образи. Міікти:м 
курс гривні піднісся із одного цента на 
два центи. Оrже місто 10.000 долярів за 
1,000.000 гривен, мусить тепер плаnmт 
американський купець подвійно, се є 20, 
ООО, що рівнявся так.само 1,000.000 гри
nен. Експортер, той, що продав стратл 
не має, бо дістане усі гроші, але імпор
тер, той, що купив, має веJПІЧезну утра
ту, бо заплатив за товар подвійно. З тої 
прпчини не радо годиться і імпортер, чи 
то американський, чи на відворот який 

иньший, купувати у валюті ек.спортово
го краю. Таи,е хитання валюти перели
ваємо якраз тепер по війні. 

•lpo ціну в грош.ах імпортованого нраю. 

Як для. експротера є кор:исні'їппе ра
хувати на валюту \ ексцортового краю, 

таl\.само кориснійший є і вигіднійшим 
для імпортера купувати за валюту і:мпор 
тового краю. Така ціна дає імпортерови 
певність зарібку. Хитанням валюти він 
не журиться, бо вся жура переходить н~ 
еь:спорrера. Однак і сей спосіб :має свої 
дихі сторошr. З одного боку трудно при
ходить експортерові обчиелити 1jну в 

чужій валюті, а з другого боку за інкасо 
вексля мусить дорозше платити, та до 

сего журитися Ще курсом. Звісно~ Щt) 
банки рахують рімеси ни:зше, ніж вони 
в дійсности стоять, так, що й тут муl'ить 

· еІtспортер поносити втрату. Для ліпшого 
. зрозуміння наведемо слідуючю1: пµшfjр: 
хтось: кажім, з Німеч,чІПІИ замок.шє в 

· АрrеНТШІі 1 ваrон се є 10 тон морожено
го :мяса qa ціну &OOzW9y німецьких ;ма

U N І V Е R'5 ІТУ OF ILLINOIS АТ 
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рок. Рівночасно пересилає він власНИ!Й 

вексель платний за 6 місяців від дня ви
ставлення (а dato), як заплату тих 500. 
000 :марок. Значить: платиrь векслем. 
Т;:·шпї вексель називає німецкьий купець 

тратою, се є вексель, який він підшюаn. 
Купе ь у АрrеНТШІі дістає по двох місл
ця:х, кажім, замову і вексель на 500.000 
марок, як заплату за :~шсо. Та1шй век
сель, що хтось замість грошей дістане, 
називався рім:е1с,ою. Арrентинськиій J(у

пець пересилає мясо, а рівночасно хоче 
дістати гроші. Оrже мусить пітИ до. бан

t~у і передати сей вексель - рімесу, -
rцо дістав, до інкасо. 

Банк в Арrентині бере від купця ве-
1~сель, що називався, як згадано ріме.со

ю і пересилає до німецького банку в Бер 
ліні, щоби німецький банк презентував 

( предложив до виплати) на реч ене .ь 
сей вексель німецькому купцеви і по пе
гсняттю грошей, щоби переслав їх до 
банку американського. Се власне є -ін
r~асо. Я1t прийдуть гроші, то арrентшr

еькц:й бан1t рахує собі.за роботу, дальше 

за кошта і роботу берлінського банку, бе
ре провізію а до того·, міняючи німецькі 
марки на пески національні ( apr. гроші) 
рахує собі по такому курсі, який є Для 
башtу корисним. Із тої причини не діста
не арrентинський купець вартости 500. 
ООО марок, тільки меньше. 

3 ·повищого · зм~сту ~ачимо, що 

продавати за гроші імпортового краю. є .• 
д.ля експортера некорисним, для імпорте

ра ВШ'ідним: і корисним. При сім однак 

треба взяти під увагу, що конкуренція 

. все загрожує експортови. Отже він, що
би виминути конкуренцію хотяй йому не 

дуже вигідно, то все таки годиrься вкін
ци продати ёР19 rn~~l імпортового краю. 
_,__ UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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Через се раховаmш на валюту і:мпорто- . 
вого 1tраю підносить торговлю. 

При сім належить звернути увагу на 
т. зв. "насильні приписи держави." Річ 
мався так: Підчас війтr видала бу ла Ав
стрія розпорядок, після якого австрій
ський купець не смів продати заграницю 
товарів за австрійські корони, тільки му 
сів продавати за чужу вашоту. Одержав
ши чужу валюту мусів передати її дер

жаві, за що діставав австрійські коро1ш, 
по такім курсі, який настановила держа
ва. Отж.е австрійський купець був при 
неволений продавати у валюті імпо;рто

вого нра.ю. Австрія хотіла прийти в той. 
спосіб в посідання чужої валюти. Та що 
сталося? Коли заграничні купці не мо
гли нічого за_ австр. кор. в Австрії ку

пити:, то не хотіли прmmмати сеї корони 
і від австрійського кушщ. 3а граmщею 
корони ніхто не потрібував, вона з дня
на день дешев~ла, ч~ерез що потершла 

так, держава, як і її горожане. Против

но, колиб можна було австрійським куп
цям продавати за граІПЩІО в коронах, то 

заграниця сих корон потрібувалаби, був 

би на корону попит і на курсі була би во-. . 
на не падала, nльки шдносилася. 

Подібне бvло і в "Західній Области 
Української Народної Республики." Так· 
само краєві продукти не можна було про-· 
давати за границю в гривнях, т1льки в 

чужій ва.Люті. Через те очивидно укра
їнські гроші не :мали за границею ніяко
го попиту і курсу. Такий спосіб торго
вельної політики оказався хибним. 

Ціни в торговельній мон1еті. 

Такими монетами є дукати, наполє
ондори і таляри Марії Тереси. 

Сих грошей уживався тільки там, де 
ще задержа.щ~са ооИіпNwУrорговля, а ес: 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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в Центральній Африці, на Полудневих 
островах, Арабії, а почасти на Валкані 
і в Канаді. 

Rолиж маємо ruштити торговельною 
монетою, то розходиться тільки о те, по 
якім курсі її рахувати. Після европейсь-
1шго права є важний курс того дня в я

І\jм маємо платити. Після німецького 
права знова, курс того дня в якім в дІй
сности платимо. При сім рахується по 

курсі вашоти того місяця, в якім плати
:мо. 3нова після анrлійсь:кого права тре
ба платити заграничні век.елі по курсі о
ка.зних векслів, в дни заплати і на міеци 
заплати (Bills of Exchange Act.) Що до 

курсу. то треба розріжнити в А:Нrлії гро
шевий від товарового курсу. Грошевшї· 
:курс є звичайно НИЗІІІИМ. 

Гроші трето1го нраю. 

Конечно се знати нам Українцям, бо 
наша валюта, се є гривні, не має ніде в 
Европі курсу, :крім Польщі, а в Америці 
не усюди навіть знають за неї. Як 
же-ж в такім случаю українсь~юму куп

цеви продавати, ч!И купувати? 3 одної 
сторони не знає український купець кіль 
ки гривен :має заплатити, кажім. за 1 до
л.ара, а з другої сторони не знає загра

ничний купеuь кілько має заплатити ка
жім франків за 1 гривню. Життя не че
кає, потреби зростають; треба їх заспо
коювати, тому торговля конечна. Але по 
якій вашоті тут рахувати? В сім сЛучаю 
треба вибрати таку валюту, яка є звісна 
і нотована за рівно на У країні, як також 
і в тім краю, з яким приходиться торгу
вати. Далmе мусить се бути така ваJІЮ
та~ яка :меньше . більше стоїть па однім 
місци і не хитався в курсі. В першій мі
рі є се валюта анrлійська. Побіч анtлій
-ської валюти пуmШJшrо перед :війною та-
. UNIVERSIТY OF JШNOIS АТ, ·· 
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кож німецької та французькії. Однак в 
нас:л.ідок війни, валюти, як німець1tа так 
само і французька сильно упали і хита
ються· Зате прийшли на перше місце а
мериканські дол.яри. 

І-tоли перед війною купував амерт-

1шіюький купеuь який товар в ,Евролі, 
то послугувався европейськими грі
ш:м:и. Також американським баm~ам не 

вільно бу ло закладати поза граmщею 
своїх філій. 3 тої причини Америка не 
буЛа заступленою зі своїми грішми -
дол.ярами - на світовім ринку, а ;всякі 
виміни, БІШлати і пересилюІ заграницю 
переходили через анrлійсь1tі банки. ро

зумієся, що анrлійські банки рахували 
після валюти штерлінrів і послугувал:w
ся своїми грішми. Щойно в 1913 році 
ш~йшов у Злучених Державах Північної 
Америки новий банковий закон, mшй 
відобрав національним банкам право ви
давання пап-еро-вих грошей, зате однак 

позв.о.л:rрз їм торгувати векслями і пере
:м:інювати гроші та заісладати свої філії 
3:1 границею. Американські банки се зро
били так, що нині має американський 
дr)ляр за·граmщею більшу вартість і по

стійність як передше. Через се набрала 
американська торговля із заграни ею 
більших розмірів. 

І 

Ціни в товарах. 

Перед війною грала ціна в товарах 
малу ролю. Однак тепер, коли богато то

варів та :матеріялу у війні понищилосn, . 
а вартість гроша упала; то ці1~ в това
рах зачала набир·ати більrnого значіння. 

При сім треба би ска3ати кілька слів 
про товарові гроші. в попередних усту
пах згадувалосЯ, що в давІШну бу ла тіль
ки; замінна торговЗІ~.іt1~и вимінюва: 
щ~··· :?'\.:с'?:~~а№ 1~~j~т~~і6Р~~r~вичаи 

що за один товар можна було вимін.яти 

тільки один означений товар. НапрЮ1ір 
в Roнr'o можна виміняти слоневу 
І\.Їсть тільки за стрільничий порох. То-
nарові гроші, в сім случаю, се порох до 
стрільби, який заразом є предметом обмі
ни і міри.лом товару; саміж средства об
міни все зміняються та не мають сталої 
вартости. 

Як згадано, ціна в товарах зач;инає 
відогравати ~тепер більшу ралю. Таю~ 

бачимо в Европі. Сталося: се внаслідоІ\. 
воєпштх подій. Купці радше продають . . . . 
за цшу в товарах, юж за готош Гі)ОШІ, 

прим. за 100 пар чобіт по кор. 200 рів.:. 
паєся 20.000 кор., треба заплатити 400 
кr. пшешщі по кор. 50 рівняється ?О, 
ООО кор. Таку торговлю провадять також 
держави між собою. Є се так звана ком
nензанційна обміна товарів. 

Про гроші. 

Людство чимр~з розвивається. За
мінна торговля: усіх потреб не задоволя
ла. При більшім розвою культури поча
ли люди їздити в дальші сторони. Ї:м не

в.игідно було возити із собою товари за
для виміни. отже люди почали послугу
ватися: при обміні товарів новим міри
.лом. Сим :мірилом став металь - криця 
( aes)_. Полекша була велика, бо коли пе
редше міриЛом вартости і средством об- · 
міни була худоба (pecus - pecunia -- гро 

ші) або скіри (куниці), які не легко бу
ло переносити, чи переганяти в подаль-· 

ші околиці, то металь лекше було пере-· 
ношувати з місця на місце. Попит і вар-
11·ість мав металь рівнож велику, бо з· ньо
го можна було виробляти всяке начиння 
і збрую далеко лекmе та краще ніж· з ка
М'енн.я;. РівноЖJrщJЇ:mJ. frwталів . держалася 
високо~ N ~ ІТЩ~ Pj~iJ~ ~лОІ на 1tождім 
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:нісци та що тяще приходилося: їх ющо
бувати із землі. Ta1ty кр~цю-металь ( aes) 

відважувано при закупі на вазі в присут
ности свідків. однак важення: забирало 
богато часу а також не скрізь була під 
рукою вага. Длятого купці виробля:лИ 
собі металеві штабки, ріжного тя:гару. 

Сей rягар зазначували на такій штабці 
а також давали і свій знак, чим ручи.лл 

за вартість штабки. Між металя:ми, які 
служили до виміни, заня:ло золото і сріб
ло перше місце. Ціна золота була біль
ша, ніж всякого иньшого м:еталю. Се то-. . 
му, що золото дуже рщко находитьея: i 

то в ~rалесенькИІХ грудочках, так, що тре 

ба богато праці, щоб більше його назби~ 
рати. Також і задля своєї я:кости та бле
ску ціm~лося воно більше. 

Щоби не буЛо шахрайства і обману 
переняла держава на себе право виби
вати гроші. Она нагля:Дала над виробом 
грошей, значила їх державним знаком, 

а тимсами:м ручила за я:кіс1'1? металю і за 
справедливу вагу. 3 первісної форми 
звичайних штабок розвинулася: округла 

форма грошей, яка й до сегодня задер
жалася. В той спосіб прийшло поволи 
до заведення металевої монети, яка слу-

жила для лекщої обміни дібр. • 
Тепер оборот і торговля: поч~али ще 

більше розвиватися: і треба бу ло носити 
тшар золотих чи срібних грошей із со
бою в далекі краї. Се було рівнож не зав-

. сігди догідним і безпечним:. Часто луча
Jіося, що подорозі нападали на купців 
розбишаки і обграблювали їх. Лйхови · 
ее:м:у старалися запобічи золотники. Во
·ни порозуміJПrся між собою та умовили-
. ся випозичати собі взаїмно грошей; при
міром, золотник з Риму порозумівся з 
таким самим в Парижі, вони пnстанови
,11и, що кождоrо pMY,ti:dIO}l'h раз зійmся 
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і ви:рівнати свої рахунки. 3ате кождий 3 

пих обовязувався на н:віток другого вп
плачувати кожду с1сількість грошей. Во
ип вибирали собі тайний знак, щоби ча
С()М Не дуЧІШСЯ обман і рОЗХОДИЛИСЯ. 3~. 

.:пшйсь час, :кажім хотів їхати римськтпї 
І'~упець з грішми до Парижа, щоби там 
:к.упитп товар. Їхати з грішми було пс

бе3печно. Отже ішов він до золотника~ 
3ложував йому свої гроші, платиn за ес 

провізію і діставав у римського золотни
Іtа лист до золотника у Парижі, щоби той 
тnБ.ому то а такому купцеви виплатив тіль 

rш а тільтш І\.рошей, таксамо париський 
rtушщь зложував гроші у париського зо
лотпшtа і діставав від него грошевий: 
лист до золотника в Римі. 3 часом обо
рот таких грошевих листів набирав біль
ших розмірів. Повстали, головно в Іта- , 
лії, осібні доми - банки, - .які давали 
такі грошеві листи. Так то повоіи гро . 
шеві листи банків набирали чимраз біль
шого довіря: і в той спосіб прийшло до 
загального уживання банкнотів при куп

ні і продажі. Се приносило двояку Ію
рпсть: по перше паперові гроші лекше 
носити, а по дру~:1е золото і срібло не зу
ж.rmалося при частій переміні. Наконець 
переня:ла держава нагляд і над видаван
ням банюютів. Держава почала уДішо
вати тільки більшим баІШа:м права вида
вати' банкноти. БаНки зате :мусять пла
ТІІТИ державі податок, а крім того мусять 
вн:казатися відповідною скількістію зо -
лота, щоби кождого часу мог ли покрити 
тн свої баmtноти. Оrже паперові гроші, 
се нічого иньшого, тільки квіти - ли
ети - банку, які уповажня:ють посідача 
(того, що має банкнот) ЩбраТи у банку 
тілько золота, кі.mько стоrть на банкноті 

написано. Так то прийшло від звичайно

rа металю ажсцQ і 1rntrtttїpoвиx гр-оm:ей. 
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Гроші є двоякі: 
1) Об.іжні мо,нети (головні) 
2) Змінні мо1не:ти (побічні). 
Об1жні монети, се головні гроші, зви

чайно золоті, або срібні, які мають пов
н-у вартість. Їх приним:аєся в кождій скіль 
І~Jсти. 3нова змінні монети, се побічні, 
дрібні гроші. Звичайно є вони вибиті із 
меньше вартного металю, як мщи, юклю 

або і срібла; та повної вартости вони не 
мають. Служать вони головно до дрібних 
місцевих закупок і здачі. Їх муситься 
Щ)ИНимати тільки до означ.еної законом 
СЮЛЬКОСТИ· 

Часом буває таке, що держава, чи 
банк, який видає ноти задовжиться, се 
є видасть більше банкнотів ніж має в 
дшсности золота. Се лучаєся головно 
підчас війни. Кажім, банк мав в своїх ко
.морах золота на 2,000. ООО долярів. Що
би золото в обороті не зуживалося, ви
дає 2,000.000 паперових грошей, (доля-

. рів) і виnоускає їх в рух. Кождий прини
:нає такий паперовий гріш, бо знає_, ЩО 
нічого не втратить. Банк :має чим: покри
ти, се є може викупити св.ої ноти кождої 

хвилі. Та не все так буває._ Коли зайде 
. для держави конечна потреба, то она ка
Же видавати більше банкнотів, не огля
даючись, чи буде їх чим покрити. Отже 
замість 2,000.000 долярів на які є по
критrя в золоті, каже видати приміром 
100,000.000 долярів паперових. 

На ринку появляєся велика маса па
перових грошей. Поволи дізнаються про 
се люди, тратять до таких банкнотів до

віря і не хотять їх прmшмати~ Тоді нало
жує держава силою прИмусовий курс і 

дає розпорядок, що кождий мусить такі 

гроші принимаrn. Отже Повстають в дер
жаві гроші двоякої вартости. 1.) гроші 
,}Іеталеві, головНОgобііжнt монети, які мa-

U N IVE RS IТY OF ILLINOIS АТ 
URBANA-CHAMPAIGN 

ють повну вартість і 2.) паперові, чи 

Ті1М змінні гроші, ~ші повної вартости не 
мають, тільки так звану "номінальну 
вартість"; однак під натисн·ом держав
ного розпорядку, муситься їх принимаrn 

в повній вартости. Щоби се ·ліпше зро

зуміти, возьмемо ще раз попередний при 
:м:ір: Золота є на 2,000.000 долярів, банк 
видав паперових долярів аж на 100,ООО. 
ООО, отже чим він виплатить ті паперові 
гроші? Річ ясна, що виплатити. не годен, 
бо на викуп паперового доляра має в зо
лоті тільки 2 центи. Коли таке станеся, 
то за границею таких банкнотів ніхто не 
хоче принимати. Як сказано, в своїм 
r~раю може держава своїх горожан при

мусити силою , принимати такі безварті
сні паперові гро:Ші, а щож зробить, як в 
чужій державі тих грошей ніхто не при
нимає по номінальнім куреі? Нема ради! 
Горожанин такої держави, що вида.ла 
,більше паперових гроше ніж має на се 

покриття, мусить платити за границею 

більше. В своїй державі мусить він бра
ти паперового, кажім доляра, так само і 
по такій самій ціні, як золотого. За гра
ницею однак паперового доляра місто 
золотого ніхто не возьме, тільки скаже: 
"Ні, .щtй одного золотого, або 50 паперо
вих!" Значиться 1 золотий є в сім слу
чаю 50 разів більше вартним, як папе
ровий. Ся більша вартість 1 золотого на
;:;иваєся .а.жійо. Противно, коли за 1 зо
лоТИй мусимо платити 50 паперов:Ими. · 
то паперовий є меньше вартий а сю мень 

пту вартість називаємо діс.ажі йо. Мале 
дісажійо буває все між паперовими а зо-

. лотими грішми. 

Як всякими иньшими товарами, таІ{
само мо~кемо торгувати і грішми. Rупе~ть 
що тургує тільки грішми називаєся бан .J 

ниром, а ТОF>FФв~ий 1~:ім грііnми бак~ 
UNJVERSJТY OF ILLINOIS АТ . 
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ном. Они посередничать при переміні, 
виміні і пеvесилці грошей. 3а свою ро
боту беруть провізію. Оrже гроші - се 
нічого ш-~ьшого - тільки товар, який 
фушщіонує як мірило вартостей, а від

так також особисто, чи за посередницт
вом своїх складо.вих частин ( суроr'атів) 
яr~ средство обороту. 

Гроші, які мають важнійші держ.ави на 
землі. 

І. Европа. 

дсстрія має 1 корона є 100 сотиків. 
· Анrлія має 1 фунт штерЛінr'ів = 20 ші-

лінr'ів, а 12 ·пенів, а 4 фортінr'и. 
Андор,а. має 1 песета = 100 центімів. 
Белrія має 1 франк = 100 центімів. 
Болгарія має 1 лев = 100 стотінків. 
Греція має 1 драхма = 100 лептів. 
Данія має 1 корона = 100 ерів. 
Ніmеччина має 1 :марr~ = 100 пфенігів. 
Іспанія має 1 песта = 100 центезімів. 
Італія .має 1 ліра = 100 центі:м:ів. 
Нідерлнндія :має 1 голяндський Гульден 

= 100 центів. 
Норвегія має 1 корона = 100 ер~в. 
Португалія має 1 золотий ескудо = 100 

центавос. 

·Польща має 1 марка= 100 феніків. 
Р·осія має 1 рубель= 100 копійок" 
Румунія має 1 лей= 100 бань. 
Сербія-Юго-Славія. 1дінар=100 пар. 
Туреччина 1.пястер (r'ерш) = 40 nap. 
Угорщина має 1 корона = 100 філерів. 

.., Уираїна має 1 гривня = 100 шагів. 
Франція :має 1 франк= 100 центімів. 
Чехо-Словаччина 1корона=100 сот
Швейцар·ія має 1франк=100 центімів. 
Швеція має 1 корона = 100 ерів. 

11. АмерИка. 

Арrентина має 1 песо =i 100 центавос. 
Болівія має 1.боліжі~и0еfl1у100 центавос. 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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Бра.зип ія має 1 мілрайс = 1000 райсіn. 
Венеууеля має 1 песо = 100 центавос. 
Гаїті має 1 джурде = 100 центімів 
Гондурас має 1 доляр = 100 центін. 
Гватемаля має 1 десо = 100 центів. 
Е~ш.адор має 1 сукре = 100 центів. 
Нанада має 1 доляр курант = 100 центів 
Нолюмбія 1 песо нац.= 100 центавос. 

. Менсино має 1 доляр (песо пястер) = 
100 центів. 

Ніиараrуа має 1 1сордоба = 100 центів. 
П аи ам.а має 1 золотий бальбоа = 1 до-
ляр = 100 центів. 

Пара.rвай м. 1 песо (дол) = 100 центів. 
Перу має 1 соль (песо) = 100 центаків. 
Сальвадор 1 cyrtpe(пeco )= 100 центавів 
Сполучені Держави пів. Амер,1ни мають 

1 доляр = 100 центів. 
Уруrв,а.й має 1 песо нац. = 100 центі:мое. 
Ч ілє маа 1 песо = 100 цептавос. 

ІІІ. Аз'ія. 

Перзія має 1 кран = 1000 дінарін. 
Передня І ндія ( анr'лійська) має 1 рупія 

= 16 аннів а 12 піїв. 
Сіям має 1 тікаль, = 128 льотів 
Хіна має 1 гаікуюн тель= 100 кандо

рін. 1 юан = 1 срібний доляр._. · · 
Я п.з.в має - 1 єн = 1 ОО сенів. 

1v. дфрина. 

Абесинія має доляр Менеліка і Таляр 
Марії Тереси. 

Еrипет має 1 епшетський фунт = 100 
пястрш. 

Мароно має 1 :мітскаль ~ 100 унців. 
3 повищої табелі пізнали ми голов

ніші гроші держав цілого світа. Нако·
нець треба ще замітити, що не 1шжда 
держава. має золоті обіжні ( курантні, о
боротові, або 1сурсуючі) головні·: гроші.· 
Деякі держави задержали ще срібну о-

. (Докінч@нjі:ппІа1~О~ій стсронf.) 
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Як стати rорожаном Злучених Держав, 
(Докінчення) 

Це засадниче право, після якого править

ся краєм. 

Ит из ді фондаменталь ло, \~ай гвіч ді кон
трі из rовернд. 

It is the fundamental law, Ьу which the coun
try is governed. 

Хто був /першІим президентом ЗдучеН:Их 

Д~ж~? ) 
Гу воз ді фирст пр~зидент оф ді ІОнайтд 

Стейтс? 

Who was the first president of the United 
States? 

Першим президентом Злучених. Держав 

був Юрій Ваш:інrтон. · 
Ді фирст президент оф ді Юнайтд Стейтс 

воз Джордж Вошинrтон. 

The first president of the United States \vas 
George W ashington. 

Який' є речинець урядовання президента? 
Гват из ді .терм оф офис оф ді президент? 

What is the term of the office of the pre--
sident? 

Презид1ент є в~Ибраний на чотири літа. 

Президент из електд фор ді терм оф фор 
їрс. 

President is elected or the term of four years~ . 
На кільки частей розділене правительство 

в· Злучених Державах? 

Ту гав мені парте из дивайдд . ді rоверн
мент оф ді Юнайтд Стейтс? 

То how many parts is divided the · govern
ment of the United States. 

Правительство Злуче:н!Их Держав поділе

не на три части: законодатну, судову 

і ·виконавчу. 
Ді rовернмент оф Юнайтд Стейтс из ди;· 

вайдд инту трі парте: леджислейтив, 

джодишал енд екзекютив. 
Тhе government of United States is divided 

into. three parts: . legislative, judicial and 
executive. [J 1

' 
11 1

-' 1 
1 1 

• · 

ІJ І\І І \/ Е ІТ 1 · 1= І L L 111 С(І 
І_І 

Щоби зістати горожа~ном Злучених Де-~ 

ржав, треба перебувати у цім краю 
через пять літ. 

Ту біком ситизн оф Юнай1.ц' Стейтс, :Ю 
мост бі файв їрс ин диз контрі. · 

То become citizen of United States, you must 
Ье five years in this country. 

Питання і відповіди при вибиранню го
·рожансьних паперів в Злуч. Державах. 

1). В котрім краю ви родилися? 
What country were you born in? 

2). Коли ви родилися? 
When were you born? 

З). Кільки літ маєте тепер? 

How old are you now? 

4). В котрім році життя прибули ви до 
цього кра~? 

How old were you, when you саше to 
this contry? 

5). В котрім краю ви тепер переживає~е? _ 
What country do you live in now? · 

6). Як довго ви переживаєте у цім краю? 
How long have you lived in this country? 

7). Коли ви прибули до' Цього краю? 
When did .you came to this country? 

8). Чи ви жонаті? 
Are you married? 

9). Як називається ваша жена? 
What is your wife's name? 

10). Кільки літ вона має? 
How old is she? 

11). Де вона родилася? 
Where was she born? 

l 
12). Кільки _дітей маєте? 

How niany 1 t'hildt1en . have you? 
І_ІІІІ\/І=І='5ІТ1 1~ 1 1= ІШІІІ~.1 1'_:, дГ 
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·13). Яке ваше занЯтrя? 
What is your occupation.? 

14). Як називаєся кораІбІель,' на котрfм ви 
сюди прибули? 

What is the name of the vessel you ar
rived in? 

15). В котрім порті ви висідали.?. 
What port did you land at? 

16). Чи читали ви конституцію ЗЛучених 
Держав? Відповідь .. Так~ 
;I-lave you read the constitution of the 
United States? Answer: Yes. 

:. 

17). Чи читали ви конституцію цего стей-
ту? Відповідь. Так. · 
Наvе you read the constitution of this 
State? Answer: Yes. 

18). Що то є конституція Злучених Дер
жав або цеrо стейту?· Відповідь:". За
садниче право народу ,і стейту. 

What is constitution of the United States, 
or this state? Answer: The fundametal 
law of the nation and states. 

19). Яку фор:uу правительства. має цей 
край? Відповідь: Республіканську. 

What forпi of government does this coun
try have? Answer: Republic. 

20). Чи ви признаєте таку форму прави
тельства? Відпонідь.: Тс;1.к. 

Do you bblieve in:. that f~rщ". of govern~ 
ment? A~swer. Yes. · · 

21). Чи є ви членом якої забороненої ор
ганізації, противної . цьому правитель
ству? Відповідь: tli~· 
Are you member of any secret organi
zation opposed to. this. government ?. 
Answer: No. 

22) Хто є головою. в ЗJ;Іучених Державах?· 
Відпоnідь: ПреЗидент. 

Who is the head of the"·United·- States?. 
Answe_r·: The Presid~nt. . . 

· · . . .. . .• , .. Ш.уІТІ ~С1 \)у 
23). Як він назив~єr~п ~ · ' 

WhatJ~1i1~5!-~ F ILLINOIS АТ 
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24). Хто був першим президентом Злуче
них Держав? Відповідь: Юрій Во шин.,. 

rтон. 

Who was the first president of the United 
States? Answer: George, Washington? 

.5). Хто вибирає. президента З.Лучених 

Держав? Відповідь:. Виборці, які е ви
І$ирані більшостію голосів горожанів 

, Злучених Держав. 
Who elects the president of the United 
States? Answer: Electors, who are elec
ted Ьу the majority 6f citizens of the 
United States. · .. 

26). Які мусять бути його кваліфікації? 
Відповідь: Віц мусить мати 35 літ і 
бути · родж~еним ~орожанином Здуче,
них Держав. 

What must his qualification Ье? Answer: 
Не must Ье 35 years of age artd. native 
born cltizen of the u.:.s. 

27). Хто наставляє права для Злучених 
Держав? Відповідь: Конrрес. Однак 
всяке право мусить бути підписане 
президентом:. Коли ц:резидент права не 

підпише, то· вон? мож~ бУ:ти приняте 
двома третими голосів конrресу~ 

Who makes the laws for the· ,Unite~ 
States? Answer: ,(ongress, but all laws 
must Ье approved Ьу .the president, un.,. 
less passed over his veto Ьу two: thirds 
of votes· of C<?ngrcss; 

28). Зчого складається конrрес? Відпо
відь: З Сенату і Палати Послів;. 

What is the Congress composed of:? Ans
wer: Of а Senate and of Фе House of,, 
Represan tive$ ... 

29)" Кільки сена-rорів може , ма,ти кождий_·. 
стейт в Злучеіщх Державах? Відпов.і-

" дь: Кождий стейт може .мати двох се-
наторів. · . 
How many United States senators is each 
state entitled to? Answer: ·Each statei is·· 

· ·entitled · to two United States Senators. 

зо). Як на.зщmN-іW~~п~енатори у цім cтef!-
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Who are the senators f rom this state? 

31). Як їх виберається? Відповідь: Через 
стейтову леrіслятуру. 

How are they elected? Answer. Ву the 
state legislature. 

32.). Хто є конrресменом з цього повіту? 
Who is the Congressman from this di-
strict? 

33). Як його виберається? Відповідь: Біль
шостію голосів горожанів цього пові

ту. 

How is he elected? Aщ;wer: Ву mQjority 
votes of the citizens of this district. 

34). Хто є головою правительства у цім 

стейті? Відповідь. rубернатор. 

Who is the head of the government of 
this state? Answer: The governor. 

35). Хто його вибирає? Відповідь: Горо
жане цього с11ейту більшо;стію голо

сів. 

Who elects him? l\nswer: Citizens Ьу 

majority of votes of this state. 

36). Хто настонавляє права у цім с11ейті? 

Відповідь: Лєrіслятура, 

Who makes the laws of this state? An
swer: The legislature. 

37). Як великий речинець прислугує пре
зидентови? Відповідь: Чотири літа. 

How long is the term of the President? 
Answer: Four years. 

38). На кільки літ є вибрані сенатори'? Від~ 
повідь: На шІість літ. 

For how, many years are the U. S, 
Senators elected? Answer: For six years. 

39). Котре місто є столицею Злучених Дер
жав. Відповідь: ВаЩінrтон, Д. С. 

What is the capital of the United States? 
Answer. Washington, D. С. 

40). Як називається головне місто у цім 
;стейті? 

What is the сарі~1~дU1~*' state? 

ІJ І\І ІТ/ F І L L І І\І І S 
ІJ F:, EJ /°", f\.j А- С 1-1 1L, [\/1 І С1 [\J 

41). Коли/сJи цей край 1був змушений до 

війни з якоюнебудь державою, то що 

ви робилиби? Відповідь: Сповнявбим 

права цього краю таксамо як і підчас 

мира і боронивбим його від внутріш
них і внішних ворогів. 

If this country were at war with а foreign 
contry, what would you do? Answer: 
І would оЬеу laws as in time of the реасе 
ahd def end the country from f oreign ~nd 
domestic enemies. 

42). Коли вам суд признає горожаньство 
цього _ краю, то думаєте позістати у 

цім краю? ·відповідь: Так. 

If you are naturalized Ьу the court, do 
you intend to remain in this country? 
Answer: Yes. 

43). Чи Ібудете сповняти права Злучених 
Держав і цього стейту? Відповідь: Таі<. 

Will yO-u оЬеу the laws of the United 
States and this state? Answer: Yes. 

Хто в вище наведений спосіб відповість 

на ті всі питання, той легко дістане горо
жанські папери. 

Кінець. 

Нова Штука! Щойно з друку 

Написав В. Шопінський. 

"САМОПАЛ КА" 
комедія в двох діях. 

Річ діється на Україні, коли. больше
вики роби.ди наступ.· Як приймали їх 
селяни, і як большевики поводилися 

з селянами? 

Всіх осіб~ виступає 13. 

Ціна одного примірника 35 цит. 

Замовлення виписуйте на адресу: 

SICHOVY BAZAR 
34 _Е. 7th St. · New York. 

Lll\Jl\/EF\SIТ1
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І. СТОВПЮК. 

ПРО КО-ОПЕРАТИВИ. 
Зі зростом капіталізму і вільної про

мисловости, зачали підпадати ремісничі 

підприємства. Дрібні ремісники не могли 
видержати напору великої і ·сильної кон

куренції капіталу, залишували свої приват

ні ремісничі Вrарстати ta м·асо.во почали 

~ переходити до фабрик. Також і селянам не 

ліпше велося. З одної сторони недостаток 

. землі, а з другої знова брак гроша на за

купно чи то насіння, чи господарських на

чинь, довги та нужда повела рівнож і ма

су •сел (Н до фабрики. Ціни поживи доро

жіли а праця дешевіла. Стало тяще жити. 

На тлі цього соціяльного лиха прий

ШJ10 насамп·еред в Анrлії до засновання то

вариств, які мали на ціли провадити това

риські крамниці, щоби в той спосіб члени 

могли купувати самі у себе по дешевих ці

нах. 

Почин і заохоту до цьоrо дав Роберт 
Овен. В кілька літ пізніше повстала в ан

rлійськім місті Рочделі спілка ткачів так 

зване: "Рочедльськ·е товариство чесних пі

онірів." Такі товариські спілки, як згадано, 

на ціли доставляти для своїх члені1;1 по д1е- . 
· шевих цінах средства поживи і иньші по

тробні товари. Так то в першій половині 

ХІХ. віку прийшло до повстання коопера

тивних спілок, це є господарських това"'" 

риств, які мають на ціли безпосередно під

носити продуктивну діяльність поодинокої 

людини через сполучення її в одно госпо

дарське тіло з другими такими самими чле

нами. Поодинока людина не може при ма

лих засобах боротися проти економічного 

визиску, однак в ·спілці є це можливим, бо 
звісно, "громада неликий чоловік." 

З часом поширився кооперативний рух 

і В! иньших краях. Кооперативи переняли 

на себе не тільки достану ліш..і.Іого і дешев

шого товару, але також мали ще иньшу 

ціль, а ц·е: уділювати членам грошевих по

зичок. В цім ділі засJ1ужився особливо Ні

мець Фридрих. Вільгельм Райфайзен (1818 
- 1888) і Wym1u~ 1~ 1 JМ~twi ( 1808 - 18'83}. 

U N IVERSIТY OF І LLI NOIS АТ 
URBANA-CHAMPAIGN 

Райфайзен звернув головну увагу на 

потреби селян. Він почав закладати по се

лах добродійні товариства. Провідною о

сновою цих тоВ'ариств була христіянська 

добродійність, а це нести поміч потрібую
чим. Каси Райфайзена мали служити го

ловно селянам та мали впливати на них ви

ховуючо. Звичайно держить селянин свЬю 
готівку в ·скрини. До банку грошей не дає 
і за процентами не дуже убивається. Го
лuвною для него річию це, аби гроші не 
пропали, аби були певними. В се.тrі знає він 
добре моральну і маєткову вартість тих, 
що провдять рсйфайзенську касу. Селянин 
без велико наган.ня зложить свою готівку 
в сільській касі. Знова управа каси знає 

добре, мєткові відносини довжників і та
кому, який не міг би гроша віддати, не у
ділить позички. Для селян прино1сить ка

са Райфайзенка великі користи. З одної 
сторони можуть селЯ:не складати і заоща
джувати гроші, а з другої сторони мають 
довгореченцевий кредить при низькій про
центовій стопі. Райфайз·енська каса огра

ничує свою діяльність на поодинокі с-ела. 
Члени управи, головно учителі, духовні о
соби, або й більше освічені селяне прова
д1мь касу безплатно. Звичайно оплачують 
·тільки скарбника а прачу працю сповня-

ють члени заряду почесно. Це є основа 

райфайзенських кас. .. 
Шульце з Деліча виходив з иньшо1 

точки. Під увагу узяв він потреби міського 
насеЛення ремісників. дрібних крамарів і 
малих промисловців. Провідною думкою 
не була христіянська добродійність, -тільки 
самопоміч. За почином Шульца з Деліча 
прийшл·о до повстання задаткових ·кас. За
даткова каса мала на ціли уділювати чле
нам за винагородою короткgречинцевих 

позичок на закупна сирівців, товарів і т.и. 
Діяльність свою старалася вона як найдаль 
ше розширити, не ограничуючись на поо

диноке місто і зєднати до себе всяких ре

місників і к~сУr~ fi0 ffie тільки їх rrевну кa-

UN IVERSIТY OF ILLI NOIS АТ 
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теrорію. Самостійні ремісники, крамар~ 1 

дрібні промисловці могли скорше устоя
тися на своїх позиціях, та могли успішні

ше бороуися проти напираю.чої сили кап1"" 
талу, коли мали свою задаткову касу, в я

кій "пісЛЯJ Потреби моrли зазичитися. Си
стема задаткових кас ШульЦа ·з Деліча. є 
Збудованю на чисто купецькій основі. У
права каси має побирати за роботу запла-
·ту. Зиски із Процентів розділюється поміж 
Членів каси. До· каси моЖе складати гроші 
ко)f{дий, як ремkник; так ·1 оелянин не ви
ключаючи і капіталіста. 

Так то повстали ·дві системи коопера
тивних кас. з початку ріжнилися вони :між 
собою, але з часом ріжниці позатирали.ся 

і тепер значної ріжниці між одною а дру

гою системою майже нема. Однак о доси 
стоять вони самостійно. 

Після цілий, задля яких заложується 

Кооперативу, можемо розріжнити такі ро
ди: 

1. Заку~:~очн~ кооп·еративи, мають на 

ціли зщ<уповувати для своїх членів по де

. шевших цінах товари: сирівці, фабричні 
продукти, штучні нав'Ози, насіння, сред
ства поживи-і т. д. 

2. Кооперативи для продажі і збуту 

продають продукти своїх членів.: зерно, 
скот, масло, полотно, чи що там. 

3. :rJозичков.і кооперативи, уділюють 
членам грошевих позичок. 

. 4. Продуктивні кооnеративи, мають 
на ціли вироблювати для своїх чл•енів і на 
продаж фабричні товари. Розвинулися во

ни найбільше в Анrлії, як також і по инь
Ших краях. Для селян вони дуже не нада-

, ються, бо селянин не р~до Покидає свою 
. власну го•сподар~у. Є однак й такі роди ко
оперативно-продукційних. спілок, які від

бирають у се.Лян тільки господарські про
дуктr~; прим. молочарські спілки. Селянин 

. доставляє тільки_ молоко .. Молочарські, ко
оперативи під уміли~ приводом гарно роз
виваються. Більше корисні є продуктивні 

кооперативи для ремісників. Тут кож.ций 

із них вложує до 1сnілки ·свій малий капітал 
і працює. Кождий член поодиноко не мо

же так як Р~МІИ« .. <rn~.Wc~.ifMo працю.вати 
UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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на своїй рілі, бо як сказано, сила капіталу 
дусить дрібного підприємця. Разом, на 

спілку можуть ремісники оснувати сильну 
орrанlзацію ·і в той спосіб боротися спіль
но проти капіталу, працюючи на себе са

мих, а не 'ЯІК це мається у приватних ф~бри

~ах, на капіталіСта. Добре розвивються та
кож кооперативні млини, сушарні, цукр·о

варні і иньші заводи. 
Розвій кооперативи залежить від у

правителя і від сили зложен_ого членами 

капіталу. Управи-геь" кооттеративної спілк'і-1 
~усить бути· не тільки ·метким і рухливим. 
але також мусить розумітися на купецтві. 
Потрібно до. сего фахово виобразованих 
Людне, бо від Хх· купецького· змислу та ді
яльности залежить і доля самої спілки. У
права кооперативи мусить не тільки дуже 

~обре вИз_наватися на цінах ринку, ал1е т~
~ож :vм\л~м веденням кооператив має са
ма на ціни впливати. 

.. ·Завдання, кооператив величезні. Осор-
лино для нас є они дуже важними. Укр.а.
їнський народ не має ,свойого національно

го капіtалу\ якИй би на власну руку прова
див фабри~И і инші ·підприємства. ·Фа?рИ
ки, торговля та промисл лежать в чужих 

руках. Отже одиноким виходом із. ек~~о
мічноrо визиску являються кооперативи. 

Разом, спільно можна провадити навіть 
більші. Підприємства і збудувати велике ді-
ло . 

Почин і підстава до кооперативних спі
лок є вже у нас. На ВеЛикій Україні маємо 
велику кооперативну орrанізацію Дніпро
іСОЮЗ. В Західній Укр,аїні є "СільськиЦ Го
сподар" і другі спілки на кооперативних 

основах. {lравда, підчас війни ·потерпіли у
.країнські коопёративні ·спілкИ дуЖе, однак 
задержалися. ВОНJІ, тільки. треба дальше· іх 
розвивати. В спілках лежить будучність 
народа. Треба тільки пізнати ї_ї силу. Коли 
будемо мати СИЛЬНІ .економічні. орrанізації 
то й .побіда певна. Навіть соціЯлізаЦія і ко
мунізація не є мисщ1мі без гіідготоЕчої ро-
боти кооrіеративних спілок: в. Яких люд.ина 
учИrься спільно nрацюват11 і так . по~оли 
приходить до пізf.І_ання) що ті.Льки в єдно-" 

сти. і рІЇJНіНQСТ~ 1~Y1.:·fю11l . · \ " ' 
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ПРОЧ 3 ОБМАНЦЯМІ! 
Прямо вірити не хочеться, щоби в 20-

тім століттю, по кількалітних крівавих тор 

турах, по величезних досвідах, яких істо

рія не запамятала. люди i"~ на дальше дав1а
ли себе так грубо ошукувати. 

А особливо наш український народ. 
І хто його не ошукує? 

Чужим байдуже, бо по більшій частм 
для них це сатисфакція, але 

що свої скажуть? Таж вони 
гірші чужих. 

Мені приходилось чита

ти листовні зажалення, при

ходилось чути устні скарги 

людий, що · без тих - так 

сказати, фактів - і віри не 
давби. 

Того натягнена на я

кийсь стейтови~ банк і ни

ні сидить без роботи з 5-ма 

дітьми і голову ісобі сушить 
що робити. Тай поскаржи

тись нема перед ким, бо всі 

гейби поглухли. Від того 

видур,ено гроші на якусь там 

торговельну спілку і нині бє 

головою об стіну. Иншого 

знова загіпнотизовано укра-

нізуть, кождої години щось видумують, а 

всьо на кишеню однрго і тогосамого не
щасного, несвідомого українського робіт

ника. 

Український робітнику! Прозрій! 
"' Букt:1М ~пев.ми :i1NBИ нсякt)rо 8'00· 

· 01gitizecl !Jy 
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ду, що хоче від тебе видумати центи. 

Тебе вже десять разів продавано враз 

з твоєю фамілією. з дідами і внуками, з 

сорочкою і без сорочки, зі скірою і без 
скіри, тебе туманено в1 найсоромніщий спо

сіб, що і згадувати стидно. 

Говори, коли тебе припруть до стіни, 
дискутуй, випитуй, але коли прийде до го-

Get 
Rich 
Quick. 
Со, 

STOCK PAYS 58'->l 
(NoT) 

рячого пойнту, що той толодранець крик

не "Лендс ап", то ти не сягай до. кишені по 
гроші, але по камінь. Навчи його зразу, 

щоб він не отямився аж на йо.сафатовій 
долині, щоб забув як зветься. 

То одинока рада, то одиноке средство 

на баидйті!ff які поміЖ! пp-amt, 'моj І'JОМ:і~ 
О1іgіпаІ fІOlll 
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дощ ганяють за дюдськщл потом кровю. 

Вони тобі золоті гори ·обіцюють, але 
самі їх не хочуть, а гроші беруть, вони то

бі масненькі проценти обчисляють, але са

мі з них ,сміються і долярки в кишені ти

снуть. 

ПраВ'о американське за ними слідить. 

багато з них доживають віку в Івановій ха

ті, ал·е останними часами їх тільки намно

жилось, що сторQ)кі права ради собі да:ги 

не можуть. Тому ти сам повинен і мусиш 

бути сторожем права. 

UJд буде то буде, ти тягни його на по

ліцію, як ті.rrьки він начне говорити про 

твої гроші. За не тобі нічого не буде, а по

чуєш, що з ним станесь. 

В?ртісві спілки, корисні .підприємства 

істнуЮть і будуть істнувати. Під їх власне 
маскою виховуються фейкери, обманці. 

Де ти це чував, щоб т~бе бідний робітнику 

хотіли зробити багатим чи там щасливим, 

коли ти сам цего не зробиш? Це зовсім 
противне засаді багатих людий. -

Фейкери знова під маскою підприємств 

могучих цего світа ратують тебе твоїми 

центами, через свої кишені. 

Маєш які вартісні папери, держи їх. 

Найвартіснійший в Америці папір, це до

.71 tp. Маєш доляри, то знай що для них є 
корисне і безпечне місце, але не в руках 

фейкерів. Не міняй свого доляра за сви

сток паперу, бо тільки подумай: Коли той 

свисток паперу більше варта, то чому той 

фейкер так сердечно тебе просить, щоби 

ти дав йому свій папір. 

Заки якунебудь заміну зробиш. то будь 

мудрим міняйлом, чи там купцем. Це нічо 

инше як купно і продаж. 

Будьже добрим купцем, укрг.їнськ:1Й 

робітнику, оглянь товар заки купиш, від

найди його вартість і тоді торгуй. 

С О Т Н И Т И С Я Ч /у И. Р А ї Н Ц І В 

на американськім континеті зовсім не читає українських часописей попросту то
му, що до сього їх ніхто не спонукує ані не поясняє конечн~ потреб.у читання. 
Багато з них навіть не знає, що в Канаді виходить 

найбільша унраїнсьна ч-асопиюь на цілу Нанаду і Америну під заголовном 

•'УКРАІНСЬКИЙ ГОЛосн 
Часопись ся виходить що тижня на 16 сторін і на рік коштує в Ам.еrиuі $3.00, :1 
n Канаді $2.50. Є Зовсім независима, бо не служить жадній партії ані секті; ви
давці самі Українці. Зі зростом числа передплатників поІб1ільшається також і о
бєм -rазети. Не видається її для зиску а д ля про.світи. 

· · · · ВАЖНЕ. Кождий передплатник, який присилає цілорічну передплату може 
купити собі в книгарні сеї часописі книжок за половину ціни. Ліста книжок по-
дана в кождім числі сеї rаз.ети. · 

Пересічний Американець, Жид, НімеЦ ь, Чех, чи Француз читає. не одну але 
І< ілька часописей. Не диво, що иньші нар о ди випереджують під кождим 3глядом 
- вони багато читають і ;більше знають, їм тому краще поводиться. І чи ми хо 
чем о чи не хочемо а ради ліпшої долі мусимо більше читати чим до.си, щоби 
більше знати. - Сли хочете довідатись пр о всякі справи подані в безстороннім 
світ.тrі, так не жалуйте кілька долярів, а пр исилайте передплату на адресу__ . 

~ 

UKRAINIAN VOICE, Вох 3626, Winnipeg, Canada. 
Висилс::ємо оказові числа. Маємо 

. ~ЬQf'OM, 'ЯКИЙ висилаємо даром. 
на продаж всякі книжки. Пишіть за· ката-

'!' . r;u"\!e~ 12" 
uN1VEP\S1 І У OF ІШІМІS ді 
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БОГДАН ЛЕПКИЙ. 

Про Українського Гетьмана Івана Мазепу. 

Іван 1'Лазепа ! 
N\оже нсм:а в нас другого імені, щоб у 

рі/кних часах набірало такого ріжного зна

чіння, щоб так інакше звучало, як отсе ве

JІИКе іцторичне імя. 

І може нема другого, щоб бу.110 так го-

Іван Мазепа 

лосне в сn1п, як імя Мазепи. 

його знають і в Анrлії, і в Німеччині, і 

в По.1ьщі, і в Росії - скрізь. 

Та не скрізь знають, хто таке був справ 

жній, історичний Ма:.:н:11~1. 

Це і на Україні не каждому звісне. 

Був час, коли і наші предки і цілий 

світ імя Івана Маз.епи вимавляли з поша
ною, як імя талановитого вожда й доброго 

начальника держави, котра з анархії, з так 

званої "Руїни", переходила в стан упоряд
кованої, культурної держави. Він 

був відомий, яk талановитий адмі

ністратор, вправний дипльомат і 

щирий покровитель науки, освіти 

та мистецтва. 

З подйвом і вдякою глн~~.ів 
наш предок на ці величаві Собо

ри, які побудував Мазепа. В Лав

рі, на видному місці стояв його 

портрет, наші письменники ниса

.ш йому оди й детирамби, славо

словили його, ритівники рили й 

підносили йому апотеози. 

То знов народ !1арікав на Ма

зепу, що він шле українське війсь

ко московському цареві на тяжкі 

і вельми прикрі та безкористні ви

слуги. Народ не догадувався, з я

ким с.ерцем робив це Мазепа, як 

нерадо підчинявся великий геть

ман приказам ще бі.1ьшого царя. 

Багато дечого не знав народ, 

бо знати не міг, бо такий був. час. 

Аж прийшла Шведчина, не
сподівано явився король Кар.10 ХІІ 

на Україну і все стало ясне. 

Гетьман Іван Мазепа скинув 

маску, розкрив' карти. почав гра

ти в газард. Або пан, або пропав! 

Він сказав собі: або Україна ви
звоJ1иться при шв.~дській допомо

з1 1 стане незалежною державою, а тоді 

настане там таки й .11ад, якого народові тре

ба, або побідить залізна рука царя Петра. 

Вона й побідила. 

.Карло ХІІ і .гетьман Мазепа програ.ш 
битву над По;1тuвою і судьба східної Ев-
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ропи була рішена на Довгі й довгі ЧЗІСИ. 
Залізна рука московських десп~нів 

пригнула горду спину українського наро

ду гень до своєї підошви. Старому, хор:а
му гетьманові прийщлося втікати з рідної 
землі, котру він так щиро любив, для кот

рої так довго і пильно працював, котру 

хотів бачити вольною, упор·ядкованою, 

щасливою. 

Серед тої втікачки він і помер, далеко 

на чужині, як багато великих українців, 

як: Святослав Хоробрий, Дорошенко, По

луботок, КальнишевськИй, Шевченко, Дра
гоманів і другі. 

Цар не дістав його живим у свої рукц, 

щоб покарати. як карав багатьох Україн

ців, що сміли не скоритисm йому. Не міг 

мститися на живому так мстивсь на імені 

покійника, на його добрій славі. 

Мазепині портрети цареславні архиє

реї своїми архипастирськими жезлами про

бивали, свяченими свічками випалювали 
йому очи, робили куклу, чіпали до неї таб

личку" Мазепа" і вішали на шибениці. В 
кожній православній церкві ана'Гему кида
ли на гетьмана·- ізмєнніка (зрадника). А, 
що церква це була тоді велика сила, так 

під давл,еннєм тієї сили добре імя гетьма

на Мазепи перемінялося у щось згірдли:
ве, погане і зневажливе. 

Пушкінова поема "Полтава" помагала . 
церкв1і в отсій недостойній роботі 

Недостойною називаємо її тому, бо 
Мазепа для церкви, для віри і для культу

ри багато доброго зробив і йому камене11& 

відплатити за хліб. його політичний крок, 
те, що він пішов з Карлом проти Петра, був 

зрадою тільки в очах московського »аро
ду, але на суді історії він являється одн9ю 
з тих чи1сл.енних спроб добути волю рід
ному краєві. Для нас це не зрада, а визволь

на боротьба, війна з царатом за правду й 

В'О.ЦЮ. 

Та народ не розумів цього, бо він був 

одурманений цареславними, чужими попа

ми і, на жаль, так само теж і нашими блюдо 

лизними, короткозорими єрархами, котрі 

тримзJІИ з ГІетрtjм раАИ лакощтва лукаво-
, .· 01CJ1t1zecl !Jy 
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го, ради всіляких почестий і вигідного жит
тя. Аж коли на прикінці ХІХ століття проки
нувся самостійницький рух серед нашого 
суспільства, з постатті гетьмана Мазепи 
скинено отсю погану московську верету, і 

знято з його очий царську ганчірку, кот
рою перед нашим народом заслонювали 

його ясне обличчя. Замісць верети вбрали 
його в гетьманські кармазини, а замkць 
ганчірки очі його вкрили червоною китай
кою, заслугою -козацькою. Тепер він уже 

не Гtетьман..,зрадник, а оден з найбільших 

наших провідників народніх, оден з будів
ничих самостійної України. 

Самостійницький рух мимохіть сплівся 
з іменем Мазепи. Цареславна Росія cтa.JJa 
прозивати Українців самостійників Мазе
пинцями, а наші визнольні змагання вони 

теж зневажливо і коротко прозивали Ма
зепинством. 

Та, як у Галичині ніхто не обиджував·
ся, коли його Пол·я'хи прозивали гайдама
кою, так на в_еликій Україні Мазепинець ро
бився почесним іменем. (Хрест був теж ко
лись таким поганим знаком як шибениця. 

а пізнійше став він найдостойнійшою від
знакою). 

Перед отсею нещасливою, великою 
війною неодна галицька "Січ" на своїм пра
порі мала вигаптоване погруддя Мазепи, 
а портрет гетьмана-самостійника висів сли

ве в кождій свідомійшій хаті, Мазепа ро
бився покровителем нашого визвольного, 
•самостійницького руху. 

* *** * 
Це коротенька історія імені "Мазепи", 

ніби вступ до статті про його життя і зна
чіння, а 'Гепер пригляньмося блище до ча

су, в якому жив цей великий муж і до йо

го праці, щоб провірити, чи спранедливий 

такий погляд на його, який вище наведе

но. 

* ** * * Іван Степанович Мазепа Колединськнй 
походив із української шляхетської роди

ни з Білоцерківщини. Прийшовши на світ· 

у ·своїм родовім селі, в Мазепинцях, на річ

ці Ка~мЯJН.t<і; KUJtИ? ~· не· мож ПІеВНо сІ<аза-
011СJІІlаІ fІOlll . 
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ти, мабуть коло року 1640, на кілька літ 
Перед вибухом війни ·Хмельницького з 
Польщею. 

Молодим хлопцем віддали його на 

Двір короля Яна Казиміра, де пробував як 
Паж. Король, помітивш:и незвичайні спосіб-

. ности Мазепи, пі слав його на дальшу нау
ку за границю. По трьох роках вернув в ко

ролівський паж 1659 р. до Варшави і звід
си з окремими дорученнями їЗдив до Геть
мана Івана Виговського. З такимиж дору
.Ч·еннями посилаЛи його до Юрія Хмель
ницького та до Павла Тетері (з того МШІ{
на догадуватИ:ся; що хоЧ молодий, мав сла
ву умного чолов.іка і доброго ·дипльомата. 

Та ще славився тоді :иол·одИй Іван Ма
ЗеПа надзвичайною вродою а про йо-го лю
бовні пригоди ходили всілякі, мо.Жливо, 
що й не .все правщші . слухи та лєrендИ, на 
яких заснований неод1ен Літературний твір, 

як ось Байронова поема та драма поль
ського' великого поета, Юлія Словацького, 
уродженого н Кремянці на Украіні. · 
·"! • Під кінець 1663, коли Ян Казимір у по
ході на Україну, прибув до Білої Цер·кви, 

Іу\азепа покинув його і пішов до своіх Ма
jеІJинець, до •старенького батька. Разом із 
тим він Перейшов із королівської слу:КбИ 

."на. службу українскій спрані, котрої не ки
.Дав уже й. до смерти. Пр!fста.в до ·г~тьмана 
П~тра Дорошенка, зразу я1к ротмистер й<?
го двірської компанії, а різнійше ~к ~:шсар. 
Значиться найбільше· довірена . о;соба Геть
мана, J(Отрого ~ народ прозвав, як відомо, 

сонцем руїни. 
· Незабаром став звісний, як і~торики 
кажуть, "для своєї розторопнос1:и й ціка
вости." Оженився з багатою· у до.вою Фри-

. дерикович·евою, родичкою . прилуцького 
поЛковника Горленка і, так сказати, з го
л·о~ою_ пірну~· у бурливі хвилі тодішньо~о 
політинного життя. 

їздив від Дорошенка перего~сфювати 
З. Самойловичом, 1675 р. був схоплений За
~орожцями подорозі в }(рим, щоб перего
ворювати з ханом, ·служив при Самойло
вичу за f1енерального осавула~ увійшов у 
добрі зносини· з начальником московсько.го 
-війсь'І<а. на ~кра. їtіі; кня3ем 1 rщnцин·ом;. і. т~ д . . , · 1 · U1g1t1zec l:iy-. . · · 
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Треба було мати доqру голову на карку: 
щоб вийти' ціл~м 3 '?тих ріжнорqдних ;пе
реживань. 

Коли скинено з гетьм'lнсьтва Самой
ловича і скликано· дня 25 л'иnня 1~87 р. ко
зацьку раду над річкою Ко.іющщом а ·боя
рин став rоліцин спитав:, "кому <?ути теnер 
гетьманом?" Козаки крикнули: · "Гет_Ьма-
нЬм нехай бу~1е Міі~епа!'·,' · · . · · 

У тяжку хвиЛЮ приня_в Мазепа геть
манську булаву до с~оїх рук., 

'Україна була винищена ·до· краю ~ели-
. ки ми війнами Хиельницьког6~ ~'ще більше 
тими домашними ·війнами,· ·що почались 
після його смерти і довели }{Рай до вел·и-
кої руїни. . .. . . . 

Народ воював ~'е лиш ~ ворогами Мос
квою; Польщею, Турко~,· Та;гарам·и, Воло
хами, але і з самим собою. У боротьбі за 
во.лю він приніс вели·к.і жер:rви, в крові і :в 
маєтку, цілі не села, а повіти, ба й землі 
Перемінилися в пустині, а в_оЛі не 'було. 

' · Всі:Лякі Т~терИ й Бруховецькі Дур1:1ли 
йоrо і він не зн~в ~кому вірмт:и:. Jie .мав до
віря навіть до такого гетьмана-героя, яким 

безперечно бу~ Дорошенко, не розумів, 

чому він 3 Турками звязанс~, с~різь доба
чу~ав зраду. 1нт~ліrенція, духовні і стар

шИна, не чуючи тієі зал~знqї руки над со
бою, яку мав Богдан ХмельниЦь~и;й, .нетри
малаtя купи, щоби опану~ати анарх~ю, за
вести лад і попровадити народ по Якійсь 
певній, одній лінії до волі~ · ', 

ПотворилИс;я. всілякі ·партії, в~ілякі на
прями політичні; кожний тЯгпу:в туди, ку
ди Йому всміхалися. більші ко'ристи, кож
ний був не від т·ого, ·Щоб не тільки полков
ницький пірнач, але й '~улаву хо1:1 на якийсь 
час дістати в. свої руки бо влада це дуже 

прив~блшщ ріЧ. Не було цього патріотиз
му, який дав Хмельниць~о114у сцр.омоrу_ ви
бороти Україні вq.лю,··мало х.то віриJ;J,. ~цоб 
Україна могла бути коЛИ самостійнфо і в~;д , 
Москви і від Польщі не.залежною_ дер:Жа
вою, мало хто був спосібний ДО Жертви, d 

за те, кожний хотів Де ті.ль~и можна щось 
для себе вдерти. 

Народ хвИлювався, _старшина. й 1н~еЛі
rенти свар,ИJfИ~R;· Сі~1 nnовадЯда tВОЮ 01{.р~-

• ·. · lЛ І g І І~ СJІ ТІ'СJ fЛ • ~ , . • . "" . . 
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му політику, бо Запорожці хотіли провід 

взяти свої руки. А тимчасом край біднів. і 

пустів, народ вимірав. Україні грозила о

стання руїна. Як круки на конаючого коня 

серед степу зліталися на неї з одного боку 

польські пани, а з другого всілякі москов

;ські воєв·оди - бояри, так, що Українцеві 

на УкраУні чимраз тіснійше ставало жити. 

Ой біда, біда чайці небозі, 

Що вивела дітий при битій дорозі 

Ідуть женці жати, дітий забирати. 

Отся пісня, що її мав скласти Мазепа, 

Передає сумний настрій тодішнього дума

ючого чоловіка. 

Україна була ·справді подібною до тої 

чайки при дорозі. Надходили жнива і во

на знала, що женці забіруть не тільки пше

ницю, але й чаєнят. 

Цар Петро забірав з України тільки 

в1иська, кільки йому хотілос51, а козацька 

старшина мовчала бо її вміли заткати уста 

всілякими царськими дарунками та приві
лєями, від чинів та ордерів -починаючи, 

прикріпленн;;~м селянина до землі кінчаю-

чи. 

_ А на тИх землях наших, що· на основі 
Андрусівського мира ( 1667 р.) осталися 

при Польщі було трохи інакше та не бога

то краще. Рука польської влади була ко

ротша і мякша від царського кулака, та за 

те там дуже докучали народові пересліду

вання за віру. 

Виве•сти народ з такої египетської не

волі, зробити його незалежним і самостій

ним, загріти й заохотити до економічної і 

культурної праці - це було велике завдан

ня гетьмана Івана Мазепи. 

Він знав, що такого діла годі доверши

ти с.коро і наглим способом, бо Україна 

була знасил•ена до краю, а Росія орrанізу
валася завдяки rенієви Петра і пер·етворю

валася . з напів· азийської в европейську 

державу. 

Тому він поступав дуже обережно. Пер 
ше хотів зав&тй лад, поширити освіту і 
культуру, піднести добробут, щоб народ 
привик до мИра, до упорядкованого ладу, 

в котрім єсть пошановання життя і добра 
лю~ини і поважа1tнЯ 1 ~t1w~~кону, а що йно 
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тоді, як народ набере сн,1, виступити 3 6а.
жаннями самоуправи, "'ІJг.н:уально Нf'.:іа

лежности. До такої ціли він ішов повною 

і невтомимою ходою. 

Знаючи, яке значінн ~ в життю народу 

мала тоді церква, будував величаві доми бо 

жі, а при них основував ШКОJlИ,, шпиталі і. 

доми для старців та убогих. В тій росоті 

була йому мабуть помічною його старень
ка мати, Марина з Мокієвських. Вона по 

смерти ·свого мужа пішла в монастир, де 

славилася великим розумом, привязанням 

до церкви і добродійними ділами. · 
Колєrію при братськім монастирі в Ки-

1в·1 на Подолі, В• котрім сам колись учився, 

перебудував, поширив і обдарувавши ма

єтками під~іс її до ступені Академії. При

їздив туди на всілякі свята, вистави теат

ральні, тощо, бо знав, яке значіння має 
школа для держави. Так само опі1<увався 

чернигівським ліц~еєм і Печерською Лав

рою в Киrві. Обмурував її монументальною 

огорожою і поставив на ній дві в~еличаві 
брами з церквами. В Пустинно Миколаів
ськім монастирі вибудував нову церкву, а 

в Переяславі поставив цей славний собор, 
про який згадує Шевченко в одному із сво
їх творів. (Мимох·одом треба згадати, що 

Шевченко з усіх гетьманів найвище ставив 

.Маз1епу і в такому погляді відбігав дуже 

далеко від свого товариша історика Ко-· 
стома рова). І справді жаден З гетьманів не 
зробив стільки для культурного обновлен
н:• і жаден не попрацював так пильно, муд

ро і невтомно для відродження України, 

що Маз1епа. 
Політичне визволення рідної краї1-1и 

йому не вдалось, але те, що зробив він для 
ку.11ьтури, осталося в українському мозку 
і крові і не будь тієї мазепиної культурної 
праці, то хто зна·, чи збулобся було наше 
відродження з кінцем XVIII стш1іття. 

Наш:і популярні історії вину за невда

чу політичного визвол•ення звалюють та

ки на Мазепу. Кажуть, що 5ін не вмів при
єднати собі народу, що потурав панам, за

кріпощував селян і таке дру~е. Стара, ду
же легенька, але й брихлива пісня. його 
винуnатять на&іУгіJ)пзаf1n01слушенство Пeтp.o-
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ви І. Та не забуваймо, що Мазепа був у цих 

самих кліщах, що й ми нині є, у кліщах 

польсько-московських. - Якже він міг іти 
проти Петра, коли Польща тільки чекала 

цього, щоб загарбати й решту України. 

Він мусів дбати про прихильність Петра, 

щоб тимчасом відбудувати Україну та доб

рим способом поширювати гетьманську 

владу. Кращеж свій гетьман, ніж чужий 

цар. 

Потурав панам!? А не вжеж він їх міг 
прибрати_ в свої руки;? За нимиж стояли 

московські воєводи, вони мали •свояків і 
в Польщі і в Москві. Хоч не хоч мусів Ма
зепа приласкувати їх до себе, щоб вони не 

ст:,ігали лиха на Україну. Московські воє
води на те й сиділи на Україні, щоб роби
ти безнастанні інтриrи мі·ж геть_маном, па

нами, козаками і посполитим народом, щоб 
єдности не було між нами, так як нема її 
і нині. 

Дивувати.ся треба, що Мазепа і так 
20 літ крутив своїм світом, що не попав у 
інтриrантські сітки і вспів всеж таки чи
мало зробити для обновлення України. (Не 
забуваймо одного. За його гетьманування 

було на Україні куди більше ш·кіл як за ца

ря Александра ПІ. Значиться малощо не в 

двісті літ пізній ше). 
Колиб він був і справді так дуже по

турав. панству, так воно не ·слалоб на його 
безнастанних доносів до царя, що він са
мостійник, революціонер, що хоче підня
ти народ проти царської влади і т. д. 

Не забуваймо, що вЖе перед Мазепою 
козак на Україні, то значило менше більше 
те, що шляхтич в ПоJІьщі. Козаки мали ді
дичні маєтки і були вільні від усяких пу
бличних робіт й обовязків, оставляючи за 

собою одну тільки повинність - іти на вій
ну. Як раз Маз•епа явився тим, що стремів 
до засипання~ прірви між козаком, а поспо

литом і хотів звільнити посполитих від у
сяких обовязкових робіт. Тим він і ЮJра
зив собі панство, котре ворогувало й ін-

. - ·~ триrувало проти його, доносили про ко· 

ханий його намір цареві, а в рішаючий мент 

опустили його. ' ' 
Він знав~, що ,цдЧШЗ.-Ва1 lfie може oбiйти
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ся без освіченої частини суспільности і він 

сподівався, що така нова, поступовим а ра
зом із тим патріотичним духом овіяна ін
теліrенція вийде із цих шкіл, котрими він 

так пильно клопотався. Покищо треба бу.:. 

ло політикувати з тодішною зіпсутою до
мащніми війнами аристократією. 

У думі, котру він сам скомпонував 
(Мазепа гарно співав і грав на бандурі) 

він виразно каже: 

Нема любви, нема згоди 
Од Жовтої взявши води. 

През незгоду В'Сі пропали 

Самі себе звоювали. 

У цій самій думі він нарікає, що одні , 
_тягнуть до Турка, другі Ляхам за гріш слу

жать, а треті голдуют і вірно услугують 

Москві, а між тим Україна нарікає, що їй 

ліпше було неродитиrся, як у такім горю 

жити. 

В цій пісні бачимо йщ·о політичну, са

мостійницку орієнтацію і вона нам краще 

говорить пр·о душу й серце Мазепи. ніж ті 

політичні документи, котрі він компону

вав, вививаючись і мов лИrс хвостом виля

ючи поміж двома нашими непереєднани

ми ворогами, Польщею і Москвою. 

Народ нераз обурений і д:овед!е.ний до 

крайної розпуки руїнницькою політикою 

всіляких не лиш гетьманів_, але й гетьман
ців, не хотів і не міг зрозуміти політики о-

- бережного г-етьмана Івана Мазепи. Він і
шов за Семеном Палієм, котрий способом 
запорожським гадав і обіцяв народові до
бути волю, а •скінчив тим, що вернувши з 

Сибірі, став по стороні Петра, цього царя 

Петра, що по словам Тараса Шевченка "роз 
пинав нашу Україну". 

Так само дехто давав віру Петрові І
ваненкові, котрий (від року 1692 -,-- 1696) 
робив бунти проти Мазепи, спюйnючи тим 

державно творчу роботу великого гетьма

на. 

Дуже, дуже важке· було становище 

гетьмана Івана Мазепи і в краєвій і загра

ничній політиці . 
А всеж таки він держався і разом із 

тим держав Україну, котра загосподарюва

лася, богатіл~ 1·3д(j5УЗаЛа собі добробут і 
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кrль!УРУ і всеж таки ма.Ла ще де.яку авто
номію.· 

Він і фінанси наладив, хоч зага~ь~их 
подат~·і~ .. все.Ж таки на народ: не наложив і 
5іЙсько' з.орrанізував, хоч мусів ~а.єдно 
значні армії посилати цареві на поміч у йо

го безнастанних війнах, і лад настільки при 
~еріrув, щ9 чоловік пqчував себе під охо
роною закону~ ·одним словом: зробив біль
ше від всіх попередників. 

А життя робйло своє: Воно приближа
ло цей мент, ко.ішУкраїна мр.ла сказати, чи 
во вік о·ставатися їй під царським кнутом, 
чи ні. Мазепа хотів,-'щоби про те рішав сам 
~~р<;>д. ~ін . сш:щfвався, ЩО. народ піде про~ 
ти Мос~ви, ~о. ~осющ • над'rо · ~аля·гала· на У -
країну. Прилуцький полковник Горленко 
казав гетьманові: "Як ми за душу Богдана 
Хмельницького заєдно Бога молимо, так 
навпаки ми і діти нащj во вічні роки буде
мо душу кости . твої про~линати, коли нас 
за ~е:гьманства с~ого ·.в такій неволі Зіста-
виш." . . . 

.... Гетьманові не треба ~уло то~о й гово-
рити .. ~ін бач~в, що як цар. Петро _перетво
рить Росію на. модерну европейську д:Р,жа
ву, ~к забезпечит_~ її. коштом. Швецн до
ступ .до .. _моря,. я~ замириться. з Польщею, 
закріпившц .за нею цравюбіЧну Україну, то 
тоді й Україні б.уде кінець. Вона стала зви
чайцою провінцією російс~кої імперії~ що
би . .годувати її своїм хлібом, щоби Жити 
потом і кровю у~раїнсQк9го ІІа~оду. 

Він зачував, що. Петро хоче його за-
спокоїти .титуло~ і. короною архИкнязя,_ а. 
на Україні завести мощовські порядк~, п.о
бір рекрута, закріпоіцен:ня смянина 1 таке 
друг:е. Щож оставалося йому? Не допу;сти
ти·:•до того .• А н~ допустити міг він ~олу
чившися з· вqроrом ПетрfІ, з rен.~яльн~м ко
ролем шведським Карло'м ХІ~" Тільк~. це 
треба було робити· дуже обережно, :.айно, 
дипльоматично, щоб не зрадити сво1х на

мірів перед Москвюю~, Так вііІ. робив.... . 
"Перед весвідучим Богом заявляю 1 

прися.rаІР, що: .. ~.' ІІе .дл.~. с_воєї корІ!сти, не 
. для ·висших почестей, ані для як.их иньших 
забагів'· але для вас Nc.ix під -иоєю :еластю 

' • ur~rtrzecl iw 
стаючих, ~l~~g~1 бfГ~lІ~~п-для зa-
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гального Добра ма~ери нашої вітчини, бід
ної України, длЯ всего . війська запор,оЖсь-. 
кого і народу українського і для збільшен

НяІ та розшир:ення прав і вільности військо
вих, хочу се при ПОМОЧИ божій ЧІ:fНИТИ, що

би І;3ІИ з жінкамн . і дітьми і вітчина з війсь
ком· запорожським як від московської так. 
і від шведської сторони не погибли." 

Це йоrо сЛова. І з тими намірами він 
перейшов на сторону Карла ХІІ, увійшов у 
війну з Петром І. за волю України. . 

.. Та про ці наміри повідомили царя re_,.. 
неральний п~сар гетьмана Кочубей і rio~~ 
тавський полко1щик Іскра. Кочубей був не~ 
добрий на гетьмана за це, що в йоrо в.Лю
билася молода одиначка Кочубеїв, Мотр·я 
хрещещ донька Мазепи. Вона втікла від 
;своїх батьків і тим осоромила їх богату. 
панську хату (так вони собі гада.Ли, особ.:: 
ливо горда Кочубеїха). 

Але гетьман із це~ халепи вийшов· ща
с;ливо. і цар до ·останньої хвилини числив. 
на нього, як н·а вірного собі чоловіка, к:от-

рий за найвищий ордер. в Росії та за титул 
герцоrа продасть волю рідного краю .. 

Та не з тих був Мазепа. його траrедія 
в тім, що суt!а<;ні не могли. його зроз~міти, 
не могли прямо уЯвити собі, як царські ла
ски можна проміняти за народне ~іло. 

· Мазепа віддав уое, щоб визволити· свій 
край з московської неволі. 

З початком листопада 1708р. він пере
ступив Д~сну, щоби злучитися зі Шведа·
ми, котрі несподів_ано і небажано для його 
рушили під зимУ:на Україну. Для: його кра
ще було, щоб Карло пішов був через Смо
л1енськ на ·московщину, а тоді Мазепа міг 
був підняти народнє пов~стання, котре стрі-_ 
нулоби було більще одушевлення ,в наро~і 
.я.к окремий самостійций рух, бо ніяке чу
же військо ,навіть союзників, не мало· в нас 
ніколи симпатії. 

Яких то військ не бачила Україна, а_.:я.;.· 
~е їй від них було добро?' . 

Маз·епі. uаглий прихід Карла був. ~у.Же 
не ва руку,_ ~ле, пропало! . Треба бул'о. Ит-и, 
по раз наміченому шляху. "Настала п·о"ра 

1с~инути ~ен.ав&r~~~ ar~~l~. і зр~бип~ У.країн~ 
ВlЛЬН~ ~~Ws ~~r91 li1~~~ИM ~раєм! .'. 
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Так кликав гетьман. Та його заклик не 
знайшов бажаного відгуку в народі. З ним 

піщло тільки 5000 козаків.. За ним пішли 
також Запорожці під проводом свого ко
шового Гордієнка, котрий завітрив в Ма

з•епі і зрозумів, що або тепер, або ніколи. 
Гетьман, котрого вважали аристократом і 
найдемократичнійше частина українського 

народу, Запорожці, пішли рука в руку, бо 
тут ходило о спільну українську справу. 

За те старшина здебільшого відступи

ла від його. Вона боялася, що Мазепа ви
боровши Україні волю, заведе в ній посту

повий лад, дасть селянам свободу і пора

хується з тими киринниками, що доноси

ли на його цар·еві. ради своїх власних ви

гід, а про Україну, про її волю й самостій

ність не дбали. 

Апостол, Сулима, rалаrан і другі со

ромно покинули свого г1етьмана в цей мент 

коли він рішився сповнити їх власні ба

жання, щоб вони не проклинали його ко

стей. 

До того і природа не сприяла Шведам 

і Мазепі. Зима 1709 року була дуже го
стра і Шведи мерли від голоду й зимна. 

Маліла армія, падав воєнний дух. Підмога, 

що йшла королеві під проводом Лєвенга

вита була розбита Москалями. 

27 червня ст. ст: стрінувся Карло з Пет
ром під Полтавою. Мазепа був хорий, Кар

ло теж, його в носилці несли в бій, бо не 

міг •сидіти на кони. Москалів було в чет

веро більше - Карло й Мазепа програли 

битву. ·перевага осталася за Москвою, ви
звол1еНН!Яі України відтягнулося аж до те

пер, коли нема в нас другого Мазепи. Кар

ло й Мазепа мусіли тікати. Петро гонив~ за 

ними. Не надігнав. Вони прибули в Бенде

рон, в Бесарабії. Цар давав 300.000 талярів 
Туркам, щоб видали йому Мазепу. Карло 

не допустив до цього. І не треба було. Геть 

ман розхорувався~ і в кілька неділь після 

нещасливого бою п·омер. його з великими 
почестями поховали в r алаці на Дунаю, в 
монастирі. 

З тої пори минуло літ більше ніж двісті. 

· І ми · зно~дп_~]і:И~1_йсW ·в та~оі:М--У поло-
1_1111 ./ с :-··=·І І І l_JF ILLllJ1_1l:1 /'-'.І 

І_І F) 

женню, як були наші предки після Пол

тавського бою. Наша армія розгромлена; 
наша країна залита чужою навалою! Воро
ги знущаються над нами. Як тоді Петро І. 

руйнував Січ, мерців з могил викидав, не

народжених з лон матірних випорював~, та

кі знущання і тепер чинять над безталан
ним народом українським. 

Ал·е як тоді, так і тепер наш народ не: 
пр·опаде, наша справа чиста, правдива, свя

та. Ми хочемо землі і волі - і вони будуть 
наші. І в цей мент велика постать Мазепи 
воскресає з мертвих, щоб ~сповідати нас із 

гріхов наших і щоб єднати нас до дальшої 
боротьби для добра жінок і дітий наших 
за волю робітника рук і ума, селянина й ін

теліr·ента за спасения цілої України! 

~жu 
Читаите Краєвии Часопис . 

"ВПЕРЕД" 
ВИХОДИТЬ У ЛЬВОВІ КОЖДОГО 

дня. 

Хто бажає мати докладні вісти, 
що діється в старому краю - нехай 
запренумерує ·собі цей часопис. 

Хто бажає, щоби його рідня ма
ла каждого дня свою rазету - не

хай пішле пер·едплату для неї, а ми 
будемо посилати на вказану адре.
су. 

Передплата на пів року до Аме
рики виносить З доляри. Перед-

плата для рідні в старому краю ви
носить на ·цілий рік 2 доляри. 

Гроші посилайте в реrістрованім 
листі на адресу: 

"WPERED" 
Lwiw, (Lemberg) ul. Ruska n. З 

East Galicia, Europe. 
Передплату приймає також "Січо
вий Базар" в Новому йорку. 

Числа на оказ висилаємо даром, 
пришліть тільки свою докладну а
дресу, а також адреси своїх това
ришів і знайомих. 
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" в будучність ШКОЛІ України. 
Наука і Знання се сила, яка зробила 

чоловіка паном природи. При помочи на

уки. чоловік опанував морські глибини, за

пряг до своїх услуг водну пару, елє.ктрич

ну струю, опановує воздушні простори; 

без вжитку сили таких двох могучих чин

ників як водна пара і елєктрика не було-би 

можливо довести ців.ілізацію і культуру до 

такого ступіннн розвитку, на якому вони 

знаходяться нині. Цофнімся в нашій уяві 

о кільки поколінь людства, в ті часи, коли 

наші предки обходилися без залізниць, 

телєфону, т~елєrрафу, без парових машин, 

елєктричних транваїв, бистрих самоходів 

і ясного елєктричного світла, та порвняй

мо з нинішними ча1сами водної пари, елєкт

рики, авіятики і безчисельних винаходів~. 

Який контраст, як далеко випередили ми 

наш~их дідів і батьків! 

Ту велитенську переміну зроблено при 

помочи науки. Але людськість не думає 

застановлятИся н свому походови. З неу

молимою завзятістю завойовує одну ца

рину Знання за другою. Шляхи знання без

краї як і простір вселенної ... 
- "Наука не признає нікому привілєїв, 

що ті мають доступ до її "святая святих", 

а инші не мають; до найглибших тайників 

науки має вільний доступ кождий чоло

вік .... " - сказав Іван Франко. Вона не має 

границь. Ані оден чоловік не може сказа

ти, що· вміє за багато. Наука се скарб, я
кого "вода не забере, не візьме розбійник, 

вогонь не спалить.'' 

Кождий український імігрант, яких би 

він не був політичних переконань любить 

свій рідний край і кождий Добра йому ба

жає. Ніхто з нами спорити не стане, що у 

визвольних змаганнях українського наро-

. ду,. перше ,що є, то забезпе~ення українсь

кого робітника і українського добра про

ти експлоатації ·своіми і dчvжими. Але тa
l)1g1t1ze i'jy 
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кож ніхто не заперечить нам, що для ви

користання природних богацтв України, 

треба праці фахово вишколених людий, і 

як що не буде своїх, треба запросити чу

жих. В такому разі, чужинці будуть займа

ти добре платні становища, а Українці, на 

своїй :зем..11і, будуть мусіли ·вдоволятися 

чорною працею і малою заплатою. Не пома 

же ту нічого "рівність усіх робітників", не 

можна-ж замістити nостів машиністів, ме

ханіків, інжінірів, елєктротехніків, управи

телів фабрик, торговеJrьних знатоків, фа

хових агрономів, книговодців то що, вибо

ром, бо сам вибір не робить чоловіка му

дріщим. Ту треба науки, треба знання. 

Живемо в Америці, краю, з сильно роз

виненною технікою і індустрією. Перед на

ми стоять отвором ріжні школи. Чому не 

користати з них? При кінці сеї статті по

даємо спис поверх сотки ріжнородних 

шкіл і наукових заведень. Перегляньте йо

го з увагою, і виберіть собі відповідний до 

вашого замилування фах, тоді пишіть на 

нашу адресу. МИ отримавши письмо, ви

Шлемо негайно інформації і услівя принят

тя до кождої школи. 

Через сім літ воєнна завірюха винищила 

культурні здобутки на Україні. Тепер по

ра подумати над орrанізованнєм Армії Від

будови. Ту Армію можемо і повинні орrа

нізувати ми, котрих судьба загнала сюди 

за море. Фахово вишколені робітники змо

жуть відбудуВ'ати знищену Україну, пере

творити руїни в цвитуче життя. Американ

ські школи мають дати нам потрібне фа

хове вишколення. Воно буде найбільшим 

скарбом, я1кий можемо приве.сти на Укра
їну. 

І не тільки для тих, що ~умають вер-

тати на Україну потрібне фахове вишко

лення. Не в меншій мірі придасться воно й 
тим, що остануть в Америці на все. В ціло

му світі взагаJtіrі~і~І~~r~rиці зокрема, фa-
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/ховий робітник є ліпш/е платний від нефа

хового. Того доказувати не треба, бо се 

бачить кождий що дня. 

Оправдування, що мовляв, я старий до 

науки, не має місця, бо чоловік вчиться не 

до старости але до смерти. 

Accountancy School 
Advertising Echool 
Agricultural College 
Applied Electricity 
Art School 
Automobile lgnition and Lighting 
Architectural and Mechanical 

Dra wing School 
Automobile Mechanic School 
Automobile Repa.ir School 
Banking and Finance 
Beauty Culture School 
Bookкeeping 
Boys' College Preparatory School 
Brokerage Training 
Building Construction School 
Bнsiness College 
Bпsiness English 
Bнsiness Administration 
Cable ·тelegraphy 
\aI"toonist School 
Chemistry School 
Chiropody School 
(hiropractic School 
CiVil Engineering School 

' Civil Service School 
College or Unive1·sity 
College for Men 
College for Women 
Commerce School 
Commercial Art 
Comptoшeter School 
Cooking School 
Corporate Secretary 
Corsetry 
Cost Accounting 
Court Stenographer 

Credit Manager 
С. Р. А. Coaching 
Dancing School 
Dental College 
Domestic Science Schooi' 
Drafting School 
Dra wing School 
Dressmaking School 
Elocution, Oratory and Dramatic 

Art 
Engineering School 
Export Managers 
Factory Accounts 
Farm Knowledge 
Fashion Drawing School 
Foreign Trade 
Forestry School 
Filing School 
French 
Garment Designing School 
Hotel Training School 
Industrial Chemlstry 
lnterior Decorating School 
Journalizm 
Language School 
Law School 
Letter Writing 
Linotype School 
Mathematics 
Machine Tool Operator School 
Mechanical Dentistry 
Medical College 
Military School 
:М:illinery School 
Motion Picture Operator School 
Musig Conservatory 
Nautical School 

Normal School 
Nurse's Training School 
Optometry 
Osteopathy 
Pattern Making 
Pharmacy 
Photography 
Physical Education 
Portraiture 
Printing School 
Plant Superintendent 
Production Manager 
Public Speaking 
Purchasing Manager 
Real Estate 
Regent's Preparatory School 
Salesmanship School 
Secretariai School 
Shorthand (advanced) 
Stenography School 
Surveying 
Spanish 
Svstematizing 
Technical School 
Telegraph School 
Telephone Operators' School 
Theatrical Art 
Tractor School 
Trade School 
Traffic Managers 
Typewriting School 
Vocal Training 
Vocational Training School 
Vulcanizing School 
Vocational Guidance 
Window . Decorating School 
Wireless School. 

ДР. АНЛРЕЙ БОРАК 
no що??? 

По що насилувати свій орrанізм ріж 
ними трійливими медицинами, нако
ли сегодня практика· лічення так -по
стvпила, що всі хороби можна лічити 
без кроплі медицини, що є дешевш'им 
певнійшим і не наражує на жадне не
безпеченьство. 

Хиропрантор 

ОФИС в Ню йорку: 335 Іст 18 улиця. 

ГОДИНИ ВІЗИТОВІ: 

Понеділок, Середа, Пятниця 
від 1 О рано до 8 вечер. 

Неділя, від 1 О рано до 1 по пол. 

ОФИС в Нева~ну, 3 Белмонт Евня. 

ГОДИНИ ВІЗИТОВІ: 

Вівторок, Четв:ер, Субота 
від 2 по полудни д:о 8 вечер. 

lJr1JІ\/ERSIТY OF ILLlr\JOIS дТ 
. JJ Р В д. ~11 д- С Н д fV1 Рд І С~ r'~ 

"Х И Р О П Р А К Т И К А" 

Се здобуток 20-ro Століття. 
Без ножа, без медицини лічить за

давнені, ско:мпліковані хороби так му
щин як і женщин. Хороби як жолуд
ка, нирок, легких, печінки, моч~евого 
міхура, полових орrанів женщин, за
твердження, гимороїди, біль крижий 
і инші долегливости лічиться по ми
тоді Хиропрактики .. 

~.""._.i--
ШJl\/ERSIТY OF ILШ\HJl~1 д 

U Р. Вд f\J д- С 1-1 д М Рд І G ~11 
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Українські підприємства в Зл. Державах. 
В кождім числі "Базару", почавши під 

слідуючого, будемо подав1: и за поrядко:м 

опис важніщих українських підпри:rкмств 

в Америці; їх початок, ро.звиток л:~ тспе

рішний стан. До того спонукало нас прак

тичний досвід з власного підприємства, а 

іменно той, що чоловік найскорше заохо

чується до бизнесу, коли, як не бачить на 

в.ласні очи, то бодай може прочитати при

манчиву історію якогось . успішного під

nриємства. 

Маємо надію, що таких описів діста
немо більшу скількість. Авторами безпе
речно будуть самі українські підприємці. 
Позати:и ми зі своєї ·сторони не пожалує

мо труду, щоби ці описи були згідні з прав 

дою та щоб зміст каждого мав якусь про

відну думку. Головно буде ходити о цеt 

щоби сам опис був цікавий, приміри гідні 
наслідування, успіх положениА трудів та 
хосенні результати сильної постанови і не-
~том:имої праці. 

За поміuіення таких описів н~ будемо 
жадати заплати; не буде це ніякий "адвер
тайзмент" але звичайна наукова ста тт;~, я

ка має ·на ціли поширення і заохочення у
краУнських іміrрантів. до промис~'ІОвого та 
торговельного руху. Бо між українськими 
Іміrрантами є дуже красні промисловці і 
бизнесмени; ми про них мало знаємо, а го

ловно з тої простої причини, що наші ча
сописи про це ні!<оли не згадують. 

За добре обдумані і опрацьовані стат

ті на згадану тему, редакція "Базару" ви-
значить премію. 

При цій нагоді і на дальше просимо 

надсилати списи "Українських Підпри
ємств в Америці.н Перейдіться при нагоді 
по своїй :місцевости і посписуй'Ге своїх під
приємців. Подайrе їх адрес, якість бизпе
су і місце походження властИтеля. За те 
ми дамо Вам книжюк вартости 5 долярів. 

В цім числі подаємо місцевість Екрон. 
Огайо, де, як пише ДJjc,М;mr«r,yє лише око-ло 
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12 сот Українців. На таку малу скількість, 
то можна безпечно сказати, що є до.сить у

країнських рухливіщих бизнесменів. 

--0--

Ч. 8. Akron, Ohio. 

Николай Сорона, - Голярня і Біляр
довня, 815 Miami St. Властитель походить 
з села Торчиновичі, пов. Самбір, Галичина. 

А.11ександер Цепко, - rросерня і Бу
черня, 863 Miami St. Властитель з села Кра
сне, пов. Кросно, Галичина. 

Теодор Баран, -Бучерня і rросерня, 935 
Brown St. Властитель з У стрик ~дільних, 
пов. Лkко, Галичина. 

. Александер Тнач, - властитеь столяр'
ської робітні, 569 S. Main St. Походить з 
села Вєскувичі, пов. Самбір, Галичина. 

Михаіл Гіран~ - снлеп біжутерїї, 742 
S. Miami St. ·Властитель з села Най о ва, пов. 

· L~бромиль, ·Галичина. 
І-'~1 рило М.итенько, - пекарня, 245 

Steiner .Ave. Властитель з с~ла Ко.локолии. 
пов·. Рогатин, Га{Іичина. 

ІЛЬІЮ Кульчицький, - Бучерня і rро

серн .с, 968 Brow111, St. В.11асти11ель з се.11а 
Кільчичі, пов. Самбір, Галичина. 

Іван Попіль, - Бучерня і rросерня, 335 
.ТЬеоdоrе St. Властитель з села Кільчичі, 

пов. Самбір, Галичина. 

МихаІл Мельник, - rросерня, 105 East 
Soнth St. Вл~ститель з села Крецева, по·в. 
Сянік, ГаJІИчина. 

Зібрав Іван Мінно. 

-·-о--

Повідомлення. 

Ко.ш хто з читачів дістане який не

будь лист, в котрім йому обіцюють ріжні 

. пропозиції і коли читач не хоче бути на

тягненим після "припису", . так той .7JИС'і' · 

пришліть до Редакції "Базару". 

По перечитаю-Ію і провіренню даної 

фірми, чи особи, ми дамо Вам відповід~~. 

01-іgіпаІ f1-oпl·· Редакцtя. 
UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ." ... 

U RBANA-CHAM РАІ G N 
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Нарід з чужими Підприємствами не може бути 
• • • 

НІКОЛИ ВІЛЬНИМ 1 независимим. 
Як Вам уже відомо, що наше Бюро у же істнує кілька літ і що наше Бюро го

ловно· опираєся на чесній роботі, про що свідчать усrііхи нашої праці, бо тисячі лю
дий о тім уже переконалися та скористали з наших услуг і тому щодн;-І напливають до 
нас листи з подякою за добру і чесну услугу. Ми хочемо на дальше услугувати на

ших Українців чесно і совістно, тому удаємося також до Вас, що колиб Вам щоне
будь було потрібно полагодити, удайтесь до нашого Бюра з повним довірєм, а ми 
Вам все якнайлучше полагодимо. ПАМЯТ АйТЕ НА КЛИЧ: "СВІЙ ДО СВОГ,О" і сей 
к.пич повинен бути у кождого в кого тільки є хоч трохи українського духа. 

Попирайте свої чесні Підприємства як найбільше та виробляймо ся на корис
них членів сусгіільности, бо тільки з такими нині числяться. В порівнанню до скіль
кости Українців, ми до тепер повинні мати тисячі своїх Українських Підприємств ві 
r:cix галузях. Чим більше будем мати своїх підприємств, тим більше дамо доказ 

здібности до самостійного житя. На тих п ід ставах є зорrанізоване наше Бюро. 
Тому кождий Українець повинен у датися зі всякими справами до чисто 

Українського Бюра, Стефана Д~мбіцького, котрий є представитель всіх ліній кора

бельних. І . 

... Справи які можна полагодити в нашім бюрі 
Ми продаємо шифнарти на всі лінії через Гамбурr, Бремен, Антверп, Ротерда.w, 

rданьсн, Лfбаву, Риrу, Одесу, Больонію, Шербурr, Гавре, Триест, Констанцу і прочі 
порти. 

Поміщуємо_ їдучих тільки в каютах на най.11учші Експресові Кораблі по стисло 
J(Омпанічних цінах. 

Виробляємо Пашпорти в кількох дНrіХ листовно. Займаємо ся куфрами і па
І{унками, асекуруємо їх аж до Вашого дому. 

Спроваджуємо рідних з краю. Виробляємо для них всякі потрібні документи 

для у.'Іекшеня подорожи, за посередництвом наших заступникі~ в кождім більш~м 
місті в Европі. ' 

Полагоджуємо всякі справи судов.і і 1-ютаріяльні так ту.як і в· старім краю. Жа

дайте в тій справі дотичних інформацій які висилаємо даром. 

Пересилаємо гроші до всіх частий світа. 

Наше Бюро є віддалене від стації Пенсильванія лише 4 бльоки, недалеко ста-
'r ції Г ренд Сентрал, як рівнож тільки- вісім бльоків від Кораблів. 

Наша ціль є охоронити Українців перед здирством та ріжними клопотами. . 
Прочитайте та .користайт~ з наших услуг та подайте до відома своїм Това

ришам про нашу адресу: 

Phone Ohelsea 5508. Телєфон ЧеJІсі 5508. 

STEPHEN DEMBITSKY 
ALL SLA V STEAMSHIP AGENCY 

204 ~~1~tR~~~ь4c\~§~~~~~ uN1vERs~~~t1~~X~!& N. У. 
URBANA-CHAMPAIGN URBAN~-CHAMPAl.GN 
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІІ. 

Брук~ил, 1Н. й. 

Хвальна Редакціє "Базару''...-

Прочитавш·и цінні сторінки Ваш.ого 

місячника, я Дуж·е радію, що і ми, Україн
ці, можемо чимнебудь вартісним почвани

тися. Попри те я переконався, що і між на
ми найшлись, котрі взяли на себе претяж

кий обовязок двигнути народ о один ща

бель вище. 

Стара пословиця говорить: "Як тя ви
дж~у, так ця пишу". Не помоЖ:е нам ніяка 
хвальба; що м.и '})е або це знаємо; покажім 

це ділами а не словами, а люде вже нас по

хвалять. Тоді вони можуть сказати чи ми 

культурний, чи не культурний народ, чи за
слугуємо на похвалу, чи ні. 

Я вірю, що і між Українцями є одини
ці, які розуміються на торговлі, тільки що 

даси не було між нами средства виміни ду

мок та поглядів. Правда, що є унас часо

писі. але вони переважно такими справа

ми не займаються. І тому, треба правду 
сказаtи, "Базар" є тим першим комуніка

ційним средством м.іж нашими торговця-
ми. 

З правдивою пошаною 

Тома Сушереба. 

(Докінчення з 10-ої сторони.) 

. біжну монету. Давніше більшість дер..., 
жав мали за головну монету срібні гро
ші, які мали повну вартість. Коли однак 
відкрито в Злучених Державах Північ .... 
ної Америки великі поЮІади срібла, то 
вартість курентних срібних :монет упа
ла. Задля сего більшість держав приня
ла як курентну головну :монету, золот~ 

rpomi. Однак задля догідности є в Евро
пі і Америці в обороті більше башmотів, 
в Азії і Африці курсує більше золотих та 
срібних :монет. 

( )J;алвпt~z ~у}і;е) . 
UNl\ІERSIТY OF ІШNОІS дТ 

URBANA-CHAMPAl6N 

Сан Франціско, Каліфорнія. 

Хвальне видавництво "Базару":-

Я дістав кілька чисел Вашого журнала 
і мушу на цім місци признати, що того ро
да часопис є зів:сім на часі і пожиточний. 
Торговля є необхідним чиннИком людсь
кого поступу і поважною га.11узію знання. 

Наш нарід якраз цю галузь зі всім занед
бав. Не поможуть нам ніякі нарікання, що 

другі народи багатіють або визискують; 

нам самим треба.конечно взятися до тор

говлі, промислу, штуки та всякої науки. 

Будьмо вповні переконані, що ніхто 

нам торговлі не дасть. ми мусимо зробити 

її власними силами, а першою стежкою до 

побіди є просвіта. Я думаю; що на тій точ
ці опертий "Базар". 

Що до пропозиції одного з допису

вателів, щоби "Базар" був більше всесто

ронний, Як прим. анrлійський )І~урнал" I"i
terary Digest", то я противної думки. Ло
кищо нехай цей перший, свого рода, укра

їнський журнал держиться того напряму 
в якім доси появлявся. 

З правдивим поважанням 

А. Тимцьо. 
--0--

ЧИСЛО СТУДЕНТІВ В АМЕРИКАНСЬКИХ 

УНІВЕРСИТЕТ АХ. 

По числу студентів найбільший в Аме

риці Нюйорський університет з 11,237 сту
дентами, що записалиrея там на науку в ми

нулому шкільному році, не влічуючи в те 

чи.ело учеників на літних курсах. Другий 
був університет в Каліфорнії з 9,435 сту

дентами, третий · Мішіген з 8,255. Чергою 
іде "Коламбія" в Ню йорку (8,069) і уні
верситет Ілінойс (8,052), Мінесоти (7,451), 
Пенсилвенії (7.094), Висконсин 6,872), Норт 
.вестерн Юніверсіти (6,798) і стейтовий у
ніверсИтет в f)tafйol f 1{Щ608). 

ІJNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
U RBANA-CHAM РдІG ~~ 
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НА т АЛЬОГ СІЧОВОГО БАЗАРУ 

СТЕРЕОСКОПИ. 

дуже гарний з аJІюм~новим даш,.. 
·ком, rравірований, і тісно закриває 
очи, для мягкости сж51ведений акса-
мітом. Ціна ................. $1.50 

ОБРАЗЦІ ДО СТЕРЕОСКОПА. 

200 ріжних образців з 'теперіш-
но.'Ї війни ....... · ....... 1 •• " $31.50 

200 ріжних образців, з подорожі 
наоколо світа . . . . . . . . . . . . . . $3.50 

100 ріжних 'Комічних (о!бразців 
за ........................ ~. . $1.40 

25 об1~азців з життя Ісуса Хри-
ста, за ...................... 35 ц. 
Хто пришле 9 долярів, тому ви

шлемо 500 ріжних образців і в до
даток дамо стереоскоп зовсім даром 

ІМПОРТОВАНІ БРИТВИ. 
Ч.23. "Пирамід" з чорними 

чері:нJ<ами, добре викінчена. 
Ціна · ................ $1.00 
Ч. 101. "rолд Крон Солін

rер" r':варантована бри1:ва з 
золотими, літерами, черінки і
мітація бурштину, ~білі або 
чорні. Штука .... : ..... $3.00 

НОВИІїt ВИНАХІД 

Шило, яке шиє скоро і добре як 
машина. Дуже доіб\ра річ взяти з со
бою до старого краю. Ціна разом 
з дратвою і голками ........ $1.00 

НЕВИДИМКА НА ГРОШІ. 

.~.~.·. ~· ~ло,~= о§;.~ ! І І , ·· · · 

Кождий чоловік маючи цей па
сок, є обезпечений перед злодіями 
або згубленнєм. Ціна . . . . . . . $1 .50 

МАРМУРКИ ДО БРИТВИ. 

Ч. 3. "КомІбІінейсьон" одна сторо
на до виострення бритви, друга до 
вигладження. Шт,ука · ..... " .. 85 ц. 

Ч. 20. Мармурок ХХ. стол~ття, з 
·одної ~сторони найлучщий марму
рок а з другої пасок з доброї скіри, 
в середині є місце на перетримуван
нє ~бритви. Штука $2.00. Дозин $9.00 

Ч. 560. "Прімус Солінrер" бритва з найліпшої стали ......... $3.25 
Ч. 4. "Даймонд Стіл" бритва, rва рантована. Штука . . . . . . . . . . $3.25 
Ч. 10. "Дур,гем" бритва до голення і стриження'. Штука ..... $1.00 

------=------ ", 

ПАСКИ ~ ОСТРЕННЯ БРИТВИ 
Ч. 16. Подвійний бальберський пасок з кпня

чої скіри. Штука $1.50. Дозин $12.00. 
Ч. 275. Бальберський пасок середної гру1бости 

2% цаля широкий, 24 цалів довгий. Штука $2.00 
Ч. 399: Найлучший бальберський пасок. зі скі

ри "шел". Штука $3.50. Пів дозина $15.00. 

SICHO-WY BAZAR 34 EAST SEVENTH ST~ NEW УОRК, N. У. 

Зі 

~:::::::::::::·:··:··:···:·:-:·:-:::::::::::::::::::::::::::::::~:-::---:::~:·:::::::::::::::::::::::~ 
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П РЕ НУМ ЕР У й ТЕ 1С О Б І 

uиткu наїліпш~J фран-
11 fl цуськоІ , марки 
D.M.C. до вишиванНІ,С, пу
делками і мотками. 

11

МОЛОТ" 
Сатирично-Гум'ористич·на Часопись: 

Ціна пуделка (3 туз.) 1.50 
Ціна за оден тузін . . .55 
Ціна одного мотка . . . 5 
Канва, 1 ярд . . . . . . . . . . 70 
На складі маємо В'Сі кольо 

ри ниток. Хто купує біль

шу скількість, тому на ба

жання вишлемо взірці всіх 

ниток ( 11 О кольорів) по 

Передплата на рік $2, пооДШІоке число 10 ц. 

"MOLOT" 

414 Е. 9tЬ ST, NEW УОRК, N. У. одержанню 25 центів. 

Цим маємо честь повідомити, що в на

шім складі появилась нова книжка п. з. 

"ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ". 

Д-ра Осипа Турянськоrо. 

Це перший світової ,слави твір. В 
ньому автор змалював такі пекучі бо
лі людської душі, що тіло вже тих бо
лів не чує - воно остає поза межа
ми.". Це картина безодні. Читати по
винен кождий, хто має сильні нерви. 
Книжка має 237 сторін друку й 5 і

.люцтрацій. Висилається за поперед
ним надісланням грошей, за примір-' 
ник 75 центів. Для аrентів значний 
книгарський опуст. 

Адреса: Sichowy Bazar 

34 East 7th St. New York, N. У. 

ЛОТИ НА ПРОДАЖ - В НЮ Ji'IOPKY 
Небувала нагода збоrатитись. 

Маю на продаж 5 лотів, .иежи 210 -
212-тою улицею на горі міста. Продам 
по 125 долярів за лоту. Лоти за рік 
будуть варта по тисячу долярів. 

Голосіться на адресу: 

Nick Thrak 
с /о. Sicbowy Bazar 

34 Е. 7tЬ St. New York, N. У. 

І І І_,_ І ' 
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"SICH01YY BAZAR" 
'34 ·Е. 7 Street N t>'v У ork, N.Y. 

ФАРМИ!! ФАРМИ!! 

Хочете бути своїм rоспо.Дарем, то ну
піть добру і таню фарму і то скоро, 

щоб потім . не пожалували. 

Фарма 295 акрів, дім на 9 кімнат, 2 
барн.и на сіно і стайня, возівня, кур
ник і инші будинки, також тульса фар 
мерські. Також є 25 курий, 1 кор-ова, 
1 кінь, 1 ялівка, новий мотор rазолі
новий. трох коний сили і пила до рі
зання дерева. 

Ціна сеї фарми $4.000. Готівки тре
ба $2.000, решта на ,сплати. 
Фарма 18 акрів, дім на 18 кімнат. 

Кілька кроків до фабрики, 1.0 оноче
вих дерев і т. д. 

Ціна $1.800; половина готівкою а. 
·решта на сплати. 

Маю також більше Фармів ріжної 
величини і по ріжних _цінах. Також ма
ю доми в ціні від $2.000 до $15.000, за 
гnтівку і на сплати. 

По всякі інформації прошу голоси
тись особисто або листовно до: 

W. G. WINTONIAK 
101 St. Marks РІ. New York City. 

Room 22. 

В "Базарі" оголошується лише укра

ї11ські бизнеси. 

'І І 
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Літературні Новини. 
Проф. Василь Пачовський написав но

ву історичну драму на тлі подій Закарr~аття. 

Видавництво "Бистриця" видає пере

клад др. Єрузалєма: Вступ до Філі.о~офії. 
Товариств:о "Просвіта ,. у Львоr:.і дру

кує другий том "Історії Українського Пись

менства" М. Возняка. 

Днректор М. Галущинський у Львові 
енготовив до друку переклад з німецького 

n двох томах: Найновійші Течії в Сучасній 
Педаrоrії - Герrста. 

Учи'Гель М. Гаврищук в Ужгороді пе

рекладає' "Нарис Е1{сперіментальної Педа

rоrіки'' - Маймана. 

Незабаром вийде з друку у Берліні 

"І(апітал" Карла Маркса, в трох томах в у

країнському перекладі. Книжка появиться 

заходом канадійських товаришів. Вступн~ 

с.1ово написали Раковський і Лєнін. На у-

. країнську мову переклали С. Віку л і др. 

Левицький. 

Українська Академія Наук у Києві під

готовля~ видання українського енцикльо

педичного словаря. Президентом Академії 
є Проф. Ar. Кримський. 

Накладом державного видавництва в 

Харкові, має вийти під редакцією Тарас~ 

Франка повне зібрання творів Івана Франка. 

Сава Крилач у Відни, зладив до друку 

і пошукує видавців на ось які ориrінальні 
популярні підручцики для українських хлі
боробів: 1) Культура сахарного буряка. 2) 
Тютюн і його культура для власного вжит

ну. 3) Зелена паша на переховання її на зи
му. 4) Мотильнові (стручкові) рослини та 
іх благородниА вплив на рілю. 5) Погній 
натуральний і штучні погної. 6) Біла ноню
шина та її продунція на зерно. Всі 6 кни
жочок написані на підставі ·теоритичних 

студій і многолітної практики автора. Ко
либ хтось з Амер. Українців мав охоту під
нятися до видавництва цих книжок, редак

ція на бажання подасть адресу автора. Мі

сто купувати всякі безвартісні шери та бон

·ди, то лучше булоби вложити там свої .--ro-
01~1t1zecl IJy 
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ші, де вони певно не про.падуть і д. 1 ~· Т::1 
принесуть користь народові. 

Видавництво "Світ· Дитини" у Львові. 

вул. Зімовича ч. 3. розписало конкурс на 
ориrінальні твори для дітий і молодіжи. 

До це го часу вийшли: "Зоряний Хлопчина 
з 16 образками, ст. 48. "Максим і Марко" 

стор. 64 з 95 образками. "Пригоди Вовка
Неситого", 1стор. 68 з 54 образками. "Не
чемне Воронн~г 52 .стор. з 48 образками. 
"Чорнокнижник з Чорногори" 72 стор. з 70 
образюами. "Нариз ~стор~ї Музики" під
ручник для шкільного ужитку. Крім цего 

видавництво видає два рази в місяць і.тrю

стрований часопис ''Світ Дитини", який 

для Америки коштує лиШІе $1.00 на цілий 
рік. Кож.ций Українець, в кого є ·малі діти, 
не повинен Пожаліти одного доляра. Ви

шліть на повищу адресу, хай Ваші діти ма

ють свою рідну часопись, у ·себе в хаті . 
У Відни завязалося нове видавництnо 

А. Амостена, яке має на ціли перенадити з 

чужого на українське і видавати ріжні кра

сні книж:ки. Число перше, цього видавниuт

тва, вийшов перевід з Анrлійського, Чарль

са Диrенса: "Сверщок не Печі'', сторін 133, 
ціна 30 цнт. Небавом появляться: З Ляrер
лєфа. "Чуда Антихриста". Ч. Диrенса: "Різ

двяна Пісня". Бальзака: "Евжені rранде". 

Н. Госерна "Багряна Бунва" та "Дім з Сі

мома Вежами", Віктора Гіr'о: "Тисяч Сімсот· 
ДеВ;·;.1Тьчесять Три." 

Проф. Богдан Лепкий написав ноР.у 

поему "Буря", оповідання з теперіщної 

н1йни. Ця книжка небавом появитьr-я в про

дажі. Видає її Український Н~родний Со_юз 
в Америці. 

З Відня отримано брошурку "Паризь

ка Комуна" пятьдесять літні роковини 

(1871 - 1921). г: Піддубного, 40 сторін 
Ціна .................. · ............. ".... . 1 Оц. 

Земля Обітована, Відень. наrіисав Дамян 
Бєдний. На українське перевів П. Дятлів. 

Можна набути в Січов.ім Базари. Ціна lОц. 
О11gіпаІ f1om · 
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"Б А З-АР" ·Ч. 9-10. 

Найновійші 
Накладом "Голосу Правди" вийшов 

підручник інтернационального язика "ЕС

ПЕР АНГО". Підручник є досить практич

ний, кишенковий. Зваживши, що це є пер

ший підручник інтернаціонального язика 

на українській мові в Америці. тож скоро 

розпродасться і тим заохотить знавця uei 
і. мови до зладження лучшого. Підручник 
занимає 89 сторін. Ціна ............ .40ц. 

"Підручник Фотоrрафічний". Практич

ні пояснення для фотоrрафів і аматорів·. 
Вийшов накладом Української Книгарні в 

Вінніпегу. Ціна ....... .'...... . . . . . . . . . . 75ц. 

Евген Козловський зладив підручник 

української мови для Американців: "Укра

ініан селф тот". Вийшов накладом Укра
їнської Книгарні в Вінніпеrу. Ціна .. 75ц. 

Накладом книгарні "Січового Базару" 

вийшов "Короткий Учебнюі подвійної бух
гальтерії"" (як записувати і вести книги під 
приємства)~ Бизнес не може добре розви

ватись, коли не провадиться книг впоряд

ку. Аби вести книги, треба знати систему: 

я.к і де записув.ати. Бизнесмен, який не по

сідає знання бухгальтерії зі школи, пови

нен купити цей підручник. Ціна лиш 25ц. 

Накладом "Укр. Робітничих Вkтей" в 
канаді, вийші,ли ось такі партійні брошур

ки: "Провідники Революційного Руху на 
,УКраїні" з ілюстраціями. Ціна 10ц.; "Кон

с'Ритуція" Української Радянської Респуб
лики. Ціна 5ц.; "Хто таке комуністи і чого 

вони хочуть'-.? Ціна 5ц.; 

На складі маємо серію переписних кар 

ток, тогож видання, як: "Герб Радянської 

України", Х. Ю. Раковський, Д. Мануіль
ський, Н. Ленін, Л. Троцьний, М. Баран, 

Т. Полозов, Блакитний, О. Шумський, М. 

Скрипняк, Г. Зіновєв. Серія карток з пере-

силкою коштує лише . ···-· ................ 3'5ц. 
Редакція "Базару" отримала 100 при

мір~іиків ка.Лєндаря "Нова УкраУна" на рік 
1921. Виданнє Секретаріяту Української 
Далекосхідної Краєвої Ради у Владивосто

ці. Є це калєндар надзвичайно гарний і ве-
1ликий. Хто з читачів ражавби мати цей 'Ка-

, OICj1t1zecl !Jy 
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Видання. 
лєндар, про·сим прислати 50 центів за один 
примірник. 

Слідуючого ~ісяця .в продажі появ
ляться вже слідую чі калєндар і на 1922 рік: 
"Гуморист·" Ню йорк, Калєндар "Приятель 

Жовніра" Ню йорк, "Літературний Кален
дар·' т-ва "Розцвіт" Відень. Калєндар "Ві

денсьний" т-ва "Умни", Відень. Калєндар 

"Запорожець", Відень. 
Цего року видає калєндар Укр. Нар. 

Союз, Укр. Робітничий Союз, "Українсь
кий Голос" Вінніпе!, Канадийський Фар
мер, Канадийський. Українець, Вінніпеr, 
Сиротинець і Провідіннє в Філядельфії. 

"Січовий Базар" видає цего року се

рію стінних калєндарів. Вже є в ·продажі 
стінний калєндар з портретом І. Франка 
обведений красною вінєтою. На бажання ви 
силаємо на оказ. з· причини, що всі калєн

дарі будуть мальовані спеціяльно найлуч
шими украУнськми артистами, тож кождий 
Українець повинен лиш такі купувати. ~из
несмени, щQ беруть калєндарі дл~ своїх по
купців, ласкаво проситься їх прислати свій 
адрес до "Базару''. Січовий Базар вишле 
відворотною почтою. калєндар на оказ 

кождому хто пришле свою адресу. 

Видавництво "КУ ЛЬ ТУР А" Ню йорк. 
Це рухливе Українське в,идавниЦтво, за ко
роткий час потрафило видати ряд найкра

щих наукових книжок, як: Програма Біль
шевиків, Початки Родини, Енrельса, Дер
жава а Революція, Лєніна, Без Язика,· опо
відання Короленка, Короткий Начерк По
літ1ичної Економії, Бо·rданова і кілька мен
ших брошурок. Найновійшим виданням 
"Культури" появилась книжка, збірка по
езії, знаного американській іміrрації поета 
Миколи Тарновського, "Шляхом Життя". 
Як попередні так і ця вдалась надзвичай 
гарно. Книжка на добрім папери, чrпкий 
друк, в красній твердій оправі і з·олотим 
витиском та портретом автора. Сторін є 
240, ціна лише $1.50. 

Ця книжка в Ню йор1<у має великий 

збут. 
0ІІСJІПаІ fІOlll 
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2 "БАЗАР" ч. 9-10. 

Книжки для Українських Шкіл в Америпі. 
Читанни, підручники, словарці, прилади і т. д. для народних, середних і вищих укра

їнських шкіл. 

ЧАСТЬ ПЕРША: 

Буквар на лучшім папери ........... . 
Буквар, з рахунками ...... ______ ....... . 
Буквар (С~·Іротинця) . . . . ...... _ .. 
Рахун.1юва ннижочна ............... . 

35 
35 
50 

Табличка і 2 рисі ки .... "" ..... __ . . . . . . . . 25 
Зошит до писання 5ц. - тузін ...... . 
Олівець 5ц. - тузін .... _ ...... ·--···-·. 
Пернші (скринка на рисіки і оJІівці) 

ЧАСТЬ ДРУГА: 

fiO 
50 
25 

Друга читанка .............. ----·-. . . . . . 31) 
Аритметичні правила . . . . . . . .... "".. . 25 
Біблія з образками (мала) . . . . . . . . . . 60 
Кат~хизм (малий) ............ "... . . . . . 20 
Спіnаннин з нотами (часть І.) _ . . . . . . . 60 

ЧАСТЬ ТРЕТА: 

Чнтанна, часть ІІІ. і IV. . . . . . . . . . . . . . . 60 
Граматика українсьної мови (мала) . . 40 
Всесвітна rеоrрафія, Ю. Левицького . . 80 
Мапа Унраїни .......... "............... 50 
Співаннин з нотами, часть 11. . . . . . . . . . 60 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТА: 

f{нижни для V, VI і VII кляси шкіл на
родних та rімназіяльні підручники 

Велика читан1,а, А. Крушельницький . . 80 
Математика ( пр·актичні поради з а

ритметики і rеометрії) І. Андрушен-

ка ... ·------·........................ 50 
Фізшш (з І 03 мнлюнками та слівником 
фізичної термінольоrії) Ф. Шіндлєра 60 

Зоольоrія, І. Раковського . . . . . . . . . . . . 75 
Людина, І. Раковського . . . . . . . . . . . . . 25 
Історія рідного краю, І. Крипякевич . . 50 
Огляд Історії У1{раїни, І. Крипяк~вич "".. 60 
Шдручник анrлі.йсьноі мови ......... 1.50 
Шдручни.н німецьної мови . . . . . . . . . . . 30 
Сл о вар чужих слів ................ ______ 2.00 

. (Всесвітню історію, Історію української лі
тератури, Атляси, Шкільні мапи, Підруч

ники елєктротехніки, торгов.11і, музики і т.п. 

доставляєr.tЯg '1І~е§~ання.) 
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Книж1іи до шкільних і пр:1-;ватних 

книгозбірень: 

а) Літературно-історична секція: 

Перехресні Стежки, Ів. Франко . . . . . . 2.00 
Дли домашнього огнища, І. Франко . . 85 
Захар Беркут, І. Франко. . . . . . . . . . . . . 50 
Запорожсьна слава, А. Кащенко . . . . . . 50 
Борці за правду, А. Кащенко . . . . . . . . 50 
Зшшш Родини, А. Чайковський . . . . 1.75 
Черни:гінка, М. Костомарів, . . . . . . . . . . 50 
Шдвдячи~вся, А. Чайковський, . . . . . . 1.00 
Син ~-!(раїни, Во.п. Золотополещ; .... 2.00 
Козаць1{а пімста, А. Чайковський . . . . 30 
Незвичайні пригоди Матвія Сендорфа 

Ю. Верн, ......................... 2.8() 
Сорон тися мю1ь під водою, Ю. Верн . 1.00 
Робінзон Крузо, Дани.ло Фо ........ " ... 1.00 
Подорож до місяця Ю. Верн, . . . . . . . . . 40 
Казки Бехштайна, з малюнками Ч. І. . . 50 
І<азни Бехштайна, з малюнками, Ч. 11. . . 50 
Казки Братів (рімів, з малюнками . . . . 50 
!{азни Гавфа, з малюнками . . . . . . . . . . б5. 

в) Соціольоrія, або суспільні науки: 

Короткий ВИІ{лад політичної еконо-

мії, А. Богданов .................. 2.50 
Початки Родини, Ф. Енrельс . . . . . . . . 1.00 
Програма Комуністів, А. Бухарін . . . . 50 
Фільозофія Соціял Демократії 

й. Дицкен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Ш1<ільні мапи на українській мові. 

Велика Карта України, 4 части .· ..... 3.00 
Карта Азії, 2 части ................. 1.50 
Карта Европи, 2 части ............. -~ 1.50 
Карта Швнічної Америки . . . . . . . . . . . 75 
І{арта Полу дне вої Америни . . . . . . . . . . 75 
Карта східної півrіулі . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Карта західної півнулі . . . . . . . . . . . . . . 75 
Карта Австралії та океанів . . . . . . . . . . 75 
f{npтa Африни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Карта У1іраїїш, в числах . . . . . . . . . . . . 25 
Висилаємо книжки за попередним надісла

нєм гроший або за посліплатою. Для шкіw'І 

і кружків самообразовання даємо опуст. 

За всіми шкільними потребами вдавайтесь 

до ~1~~~q:>fi~пvaзapy: 
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35 

ГІех~и-~JJ~е г~сд.ані ка~1:~~LЕ~·1 Е:--rпро,~т..~-~~ r~Io ?а Е"Ів 'П,іІ-І~1. П:::реч:..1тг_йте спис і rзІ·І
бсріть собі r.:EI cn.r,I~I хе>-~;:пе. Епи:+:о:< ~: .':'1 піь ціr-1и, :м:енш·е як за· 3 доляри, не 
ьт~сило..є.r/tс" Т/1t-~~те :Іаго.ду ~~~6ог·~1.т~-;·т.;:-r с зоrо б:б~rіотеr(у. Б-::1бері-т'ь собі по 5 а··· 
б? .1 1 (~· п~-~І·І:\~rірЕІ·П{~б· 3, ·I{C;~·;.·~/~=:;l І·~ЛЕ~·:.С~Пl, І"І'2l)~про,цуйт·~ і робіL'~· гроші. 
І~,я сф~ртз. є до61:::-а лю.11 Еа Од/.:'Е ~.Ііс т:_r-.. Етт:·~_і:::(К:И за rйз ціпи. 

,[~у~.~~Іи і пlc:~-f-i, ;J}:::~YЧCHICQ ~ ~ - - . ·: . . 

33 Р·l,~ЕЕЙ І{р-ай, ПОБЇСТЬ ... ······-····· .. 
~аjррсл·:ськт'ій І..С:~·~.~~дj ц:.Jз·}сть :~~ 

ма.ІІЮЕКЮЛІ ................. . 

Зз.порс:,::ксьІс Сла:вс~, Іст. повість 

32.гальна Мапа .України ........ . 
l\1апа Таличш·ш (:з селами:) .... . 
J\1Епа Укр~lЇЕИ в Ч~·ІСt7?:зх . ..: ~ ~ .... . 
Мат-::2. ~їкраїrш, де ЖЕПІ'Ь Украінці 

спргва }3 ;\rлер., СічІН·н~u. 

·ноr:ітнг, сусліJ1ьність а церюза ... 
Б lO 21іт. роков.нни J\і.~Січчнського 

Про Батьr~а Б. Х1нельнш_:,~кого, 

М. Груп.:;:езськ~п1 . _ .......... . 
Про велику Ро<:ійську революцію 

П~н Потоцький.~ ............. : 
ІЛ,1яхетські Забави 

Рухо!1і Забаrш і Гри ........... . 
Серед ш~нЕfХ сн:гів та Лсді!3 .. . 
){рунь і Чорт .................. . 
Історичrц1й ()браз, 55 портретів 
Дніпро К2лєндар, на рік 1921 .... 
Калєндар Січеного Баз2ру, ..... 
К2лєндG.р Коз:::ка Чорпохліба . , . 
Великий Науковий Збірник .... 
Калє.ндар Січ. Базару з J 920 р .. 
Ка:тєндар Запорожець, па 1921 р. 
Ка.~тєндар Віденський на 1921 р, 
Укр~йі-1ські С:::ічqві. Стрільці ..... . 
Січовий Співаннйк, з ілюстрац .. . 
Рік на н~-ликій Україні ........ . 

_ фавст, траrеді~ ....... .- .... . 
Альманах, 500 сторін ..... , ...... . 
Людин.а, наука про тіJщ чоJІовіка 
М.атим:атика (в оправі), ....... . 
Фізика (в опр~ві) ......•...... - . 
Відродженн~ Нації, 3 томи, В. 
.Винниченко ........ · ...... . 

ТЕ/\ТРЛJ1Ьtіі: 

35 С>1лі Hol.ii, др~~на з 1 дії ....... . 

::.;1) 
50 

J.Б 

25 

3·:.·ce.rj ~;0.1IT.'J.JY~J.i, н:ом. EJ. 3 дїї .. :· . 
}ЕЕдізі:3. В::·:rхреспса, дра~>,:;_1, 5 дій 
N!.омот І Ер, тр~rед~я :є 1 ді.1 . ~ 

.N1а.ніфест Yr{p::i_Yн~, в 1 діі. . . . . . . . 2J 

1
. 

Hti.йr~пr;:шa, др:::~ма на 5 дій .. _... 2-5 1 

Шдгіряне, и. дрз.ма на З дїї . . . . . G/) · ~g • 
Перший Горапьник, на 3 дїї . . . . зо· -~~ 
П.::лЕа IJlтyкz,prca 1 ІЕ 3 дії .... · - · ё,5 1~ .J 
С~мопа.1Іка, KO~'f. па 3 дії . . . . . . . 35 ~~ ~ 

З5 11 4-о:~~:::-:~~::;·;~і~95;;~~~~;. 2 оо . - .. ,j 

Не13олмІик, драма на 5 дій.. . . . ... 3() 11 

J 5 · Казки братів rр~мrв ..... : . . . . . . . 5 ~t . ~ 
15 Казки Гавфа .............. _ .. · . . . . 50 . !.:_·_11.·. ·:·· 
20 К1з1ш Бехщтай1щ том 1. . .. . . . . . 51 .. J 
30 .. Kю.Jn-I Бехшh'айна, том .'2. . ... , ·.; .. 5'J .. _ ,, 
:};j Само)'Lоп-t,ик, ._ гумористичЕ{:-~·й ; ;в· 
lБ річник, видаваний УІ<р. Січа- еІ 

~r;:и р;ч':~::ц~~~·. ~-.о.~~~~~· .. '. 75 ·.:' .. l~IQ:··· 
60 Святий Петро з Неархії .. · .. ·.. . . 10 
5;1 Програма Комуністів ..... " . ~ _. . . 25 
БО Короткий Учебюш· подвійно: 

б · . 1 ". 25 .'І! 

1ЛО. 

5() 
45 
25 

ухга:rьтер1 ......... - . ;; •І •.·· .. 

якд;~я~~~~~,Хвс)'11~. ~~:~r~1~~-к... zs cil,, 

!! ~ЕуіЕ~~:;::;і;і;:~-- ·<~:· ~ ;~fl~.:_1_~ 
1.50 Достойно єсть .......... ' ....... · 1Б .. . 

~f) 

61 
60 

Рідне Слово ... : ... ; .... ·. "~ ~; :"~ . 1.00 
Вибір нарисів 1 нов·ель · .. •~ ...... ~ · : 5j~ 4.~ 
rеоrрафія України · ...... ·!·.·· .. ' 8ч· · .. . 
Дарвінізм . : ........ · .... ;:'. . ... " · __ 80,і / 

:::•!--: 
.; 

5.00 Куз!:? та Гриuунь, В.Винниче!fкр : . 15 .. ·~· · :\, 

;_.:_;_,_._;·',·_ ... · ...•.. :.. ..•. \.:_1' .. SI~110~~~e!LAZAR .34 Е. 7th §t.o~~rt~Yo~_k, N. У. ~ . '{~) 
і~"~ ,~~і,.~,,·~т;;:1.··,і;l1Рk;і~~~~~;::~~,м. ...... . ... · ,. ~ ru ~·.k.~Ш1,g;Ш~А~~ .. ;;,..... ,. , . z•. ~~ .. ;~i~J~ 
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м1·ся·цн1;1к" для 

СПРАВ'• ПРОМИСШ!·-ТОРГОВf.11 • l • ПРОСВІТИ· . 
•. Вk1Д'8Є :. 

СІ ч:овни БАЗАР ІІІ SICHOVIY BAZAR 
S~VEN'ТH STR Є: Е'Т 

YORK, N. У. 

\'о". П. № 11-12. Рік П. Ч. Н - 12. 

ЗМІСТ: 
1. ДнаfШ.!~J~яте ч~1сло "Базару", 
21) З ·r!~Y~ -~ти~,~ 

1 

::?. JЬ~: ЕJдь Сг:ф:JJЕ~:-{, (В пятьдесяті роковини уродин 
зс.}:і'КСУ-J "''С:~.г.еннчк9) - Богдан Лепкий 

4_., Се:·~'~; - в~~С''·:--;::, Стсфu;:-шк, . ' 
5. t~a;\?(-~? П!.jО тo:~_;roв.J::r~<~, - -!в. Стовпюк, 
6. ~ іЕ~33, rц~~.}(.:.J. П)Є:С'19 . 

7~ З r~--~ :(i·;c~~~~ п~Jt:си про в~~:дання нових по~1тр-етів, 

J -~~і:~~:~~" т~:~;~, '~і ;~,~~~·:,~~:~і;:.~'~1~:0' 
.· :{?::аі~и-щtr:1 3 Америці, 

11.· Є::!11ше дJш будучих бизнесменjв, 
12. Спис ~шин,:сh, я:{~ мо:Енз на_б.ути с Сі1..:оsім. Баз3.р~··· 

-"·, '·.,' 

.:<- :_1.;.-: ._._."_,"" -~- е,.:_ ~-.о':>}_:: - -· _; ;.._~_ " '.. ·1 ~· ·! ;._ ~ ':.;':~-:.· ,;:.·" .; 

.ij 
І 

. ! 



2. "-Б А З АР" . -ч.111=--12; 

І<нижки дл~ Українських Шкіл в Америцї ... 
Читащ<и, підручники, словарці, прилади· і т. д. Для народни]{, .сер_едних і.вищих-_унр~ -
- - -- ,- -- ЇНСЬІ{ИХ шкіл. - , -, -__ - -

ЧАСТЬ ПЕРША: -

"Буквар на лучшім папер1:1 ..... : .... ~ . 35 
Буквар, з рахунками . . . . . . ....... . . . . . . . 35 
Qyнra_p (С~-1роrинця) . . . . . . . . . . . . . 50 
Рахуннова книжочка . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Табличка і 2 рисі ки -. . ....... . . . . . . . . . . . . . 25 
Зошнт до писання 5ц. - тузін . . . . . . . 50 
Олівець 5ц. - туз ін - . . . . . . . . . . . . ....... . 50 
Перник ( скринка на рисіки і олівці) 2б 

ЧАСТЬ ДРУГА: 

Друга _читанка .............. -·····. . . . . . 3!) 
Аритметичні правила . . . . . . . .· .......... - 25 
Біблія з образками (мала) .......... · 60 
Катехизм (малий) ......... ·------·..... 20 
Спfваннин з нотами (часть J.) . . . . . . . . 60 

ЧАСТЬ TPEJA: 
~(., 

Читанна, часть ІІІ. і IV. . . . . . . . . . . . . . . 60 
fрам~тю-ш унраїнсьної мови (мала) . . 40 
Всесв!тна rеоrрафія, Ю. Левицького . . 80 
Мап з~ У f{раїни ........ _____ " ......... ". . 50 
Сп~вzt-шин з нотами, часть П. . . . . . . . . . 60 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТА: 

Книжки до шкільних і прив~тних 

книгозбірень: .. 
а) Літературно:історична секція: 

Перехресні Стежки, Ів. Фрающ . . . . . . 2~-00 

Для домашнього огнища, І. Франко . . 85 
Захар Беркут, І. Франко. , . . . . . . . . . . . 50 
Запорожська слава, А. Кащенко . . . . . . 50 
Борці за правду, А. Кащенко ·. . . . . . . . 50 
Зласки Родини, А. Чайковський .... 1.75 
Черниrівка, М. Костомарів, .......... _ 50 
Відвдячився, А. Чайковський, . . . . . . 1.00 
Син України, Вол. Золотополець . . . . 2.00 
Козацька пім"t.~та, А. Чайковський ... _. 30 
Незвичайні пригоди Матвія Сендорфа 

Ю. Верн, ................. " ....... 2.80 
Сорон тися миль під водою, Ю. Верн . 1.00 
Робінзон t{рузо, Данило Фо ....... ______ 1.00 
Подорож до місяця Ю. Верн, . . . . . . . . . 40 
Казни БехнпQйна, з малюнками. Ч. І. . . 50 
:Казни Бехштайна, з малюнками, Ч. 11. . . 50 
Казки Братnв rрімів, з малюнками . . . . 50 
Казки Гавфа, з малюнками . . . . . . . . . . 65 

в) Соціольоrія, або суспільні науки: 

Короткий виклад політичної еконо-

мії, А. Бог дано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
По4атни Родини, Ф. Енrельс ........ 1.00 

Кнююш для V, VI і VH кляси шкіл на- Програма Комуністів, А. Бухарін . . . . 50 
родних та rімназіяльні підручники Фільозофія Соціял Демократії 

Ве4щш читашш, А. Крушельницький . . 80 й_. Дицкен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Математика (практичні поради з а- Шкільні мапи на українській мові. 
ритметики1 і rеометрії) І. Андрушен- В~Jшю;~ ~{а~У(а України, 4 части _ ...... 3.00 
І(а .... --····. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ю:рта Азії, 2 части . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 

Фізиш,1 (з 103 малюнками та слівником Карта Европи, 2 части ............. _. 1.50 
фізичної термінольоrії) Ф. Шіндлєра 60 Карта Шш-и~чної Америки . . . . . . . . . . . 75 

ЗО·ПJ;;ЬОf'ЇЯ, І. Раковського . . . . . . . . . . . . 75 н:арта По.1удневої Америни . . . . . . . . . . 73 
Jіюдrша, І. Раковського . . . . . . . . . . . . . 25 К:1~на сх~дJюї півнулі . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Істор~я ріщюrо нраю, І. Крипякевич . . 50 Карта західної п~вкулі .... , :·. . . . . . . . 75 
Оrлпд Исторїї Унраїїш, І. Крипякевич ______ 60- Ю1рта Австралії та океанів . . . . . . . . . . 75 
Підручник анrлійсьної мови ......... 1.50 Карта Афрюш ... : ..... ·.· ·'·........ 75 

-Підручни.к німецької мови . . . . . . . . . . . 30 Карта УкраУни, в числах ........ ; . . . 25 
Словар чужих слів ................ ______ 2.00 Висилаємо книжки за попередним надісла-

·-(Всесвітню історію, Історію української лі- нєм гроший або за посліплатою. Для шкіл 
тератури, Атляси, Шкільні ·мапи, Підруч- і кружків самообразовання даємо_ опуст. 

, '°ц~~и! е.щ~ктротё~н1к~Ці~~0..р~щmіj музИки і т.п. з-:і всіми шкільними потребами- вжарайт.€:'. 

', ~:f;·,c. ~:c;:~::':~~~,~a~~-fJ.~.~· .. ;.:.o 7;~;."с.~.:> :~~'rr~:~~:i~·"~~,~~~~1 
,_~" ... ~~~·-.,;-"<"'3fi>of\Т\vERSIТ)' OF ILLINOIS АТ UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ - _" 
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ч. 11-12. "БАЗАР" 3. 

НАШ ЗБІЛЬШИТИ 

ІНТЕРЕС 

6 
ВІДНОВІТЬ 

Передплату 

БАЗАРУ 

.на 

слідуючи й. 

рік. 

ВАШ 

ІНТЕРЕС 

Дванадцяте число "Базару" 
З нинішним числом кінчиться· перший рік істнування, першого укра1нськоrо 

місячника, який від першої сторінки першого числа про ніщо инше не дбав, ніч·и;м 
більше . не печалився як тільки поширюванням, заохочуванням та інформованням 
нашої української еміrрації в Америці в справах найбільше занедбаної галузи наш.о

го скитальчого життя, а іменно в справах ТОРГОВЛІ І ПРОМИСЛУ. 
Багато наших читачів скористало з тої корми яку ми подавали ім через сто

рінки оцего часопису. Багато з них завдя11}є uьому, на виrдяд незамітно:лу, 1~асо1111-

сови свою независимість у бизнесовім розумінню. Багато людей .стало нашими при

хильниками а багато направилось на правдwвий шлях оцінювання правдивої вартос
ти нашої еміrрації. Позатим всім, ми переконані, що не тільки плєбеї, але і наші па
триції зрозуміли себе лучше і свою роботу. 

Ми тому раді. Це й було нашою ціллю. Наш труд і нашу працю увІнчuа авре
оля сильного переконання що чесна і совісна праця для загалу осягає успіх навіть 
серед найтруднійших обставин. Чи згадувати про ті обставини? Кому вони не звісні? 
Звісні кожному хто розуміє що значить без фондів і матеріялу забиратись до того 

рода підприємства. 

У нас готовий плян до видаван$1• "Базару• на другий р·іІ<· Ми, сподіємося та

кого самого а може і більшого успіху як у минулім році. Але що ми зробимо без ва

Шого попертя!? 
Тому відзиваємося· до всіх т·их. що люблять' говорити про український биз

нес, до тих що люблять критю<увати і інформуватипро українську еміrрацІЮ, нехай 
пишуть, нехай висказують с~~ої думки. Ми всьо радо, помістимо. Нехай той доляр на 
передплату принесе хоть користь того доляра, коm~ не сто чи тисячу разів більшу. 

Всіх передплатників з'окрема просимо о відновле·ння передплати. 
Скажім собі раз на завсігди і зробім з цего заповідь: "По"Базари" пізнаваймо 

наше становиско в американсь1<ім бизнесі Чим кращий буде тоА "Базар", тим кра

щий наш бизнес." 
Спільно з нами за добробут українського народу! 

Редакція і ·адміністрація видавництва "Базар". 



4. "БАЗАР" ч."11-12. 

ЗАМІТКИ 
ЯК У ВАС йДУТЬ РОБОТИ? 

Видавництво "Базара" звертається от-

. сим до вас, :щоб ви їм описали як у ваШім 
окрузі йдуть роботи. Чи ви працюєте й де, 

які фабрики чи 1ш~uі заводи фующ:ону

ють, по кільки днів на тиждень, і по кільки 
платять? Чи . є там багато наших людий, 
та я~ їм поводиться найголовніще, чи там 
ще помістилобся кількох Українців та чи 

дістали.б у вашій місцевости яку роботу? 
Опишіть нам все як знаєте. Не/ жаJіуй

·nе трошки свого. труду, бо ми це j хочемо 
використати для загального добра безро· 

бітних Українців ·в1 Америці. 

НАМ БРАК ІНФОРМАЦІйНОГО 
СРЕДСТВА 

Ми ,українські еміrранти . ~- Америці, 
не маємо ні одного підприємства, ні одно

го товариства, ані навіт одного українськю 
го часопису, котрий спеціяльно занимавби 
ся безхюбітними, деб можна довідатися як 

ЖJ-І.вуть "наші" у другій місцевости. А це~ 
дуж.е некорисно відбивається на тих, ко

трі шукають за роботою. От пише до "Ба
зар.у" один чоловік таке: Був я в околиці 
Пітсбурщин:И і там длЯ, мене не стало занят
тя. Мені пор.адили виЇ)(ати до Вест Вір
джинії до майнів. Я це зробив, але місто по 
ліпшити свою дол'{) я попав у біду. Заїхав, 

в далеку 01юлиц.ю, між чужі люди, гроші 
на дорогу сгрт!"ив, тепер сиджу без роботи 

та жалую чого я сюди заїхав". 
Колиб у нас було якесь інформаційне. 

средство, то таким випадкам можнаб за

побічи, й неодному життя вратувати. 

МИ ПОВИННІ ДБАТИ ПРО· СЕБЕ 
Возьмім примір від Жидів. Чи думає

те, що вони так гірко бідують підчас тепе

ріЩного безробіття як У}{раїнці? Ні! Ім по

водитьс.я добре, і буде добре поводитися, 

бо вони про себе дбають. Вони мають ін
формаційні rазети, добродійні товариства, 

юнії, і все що треба для. добробуту народа, 
тии вони є забезпечені як прийде ли~а го
дина. Нам так довго не бvде1 лучше поводи 

01g1t1zed ·~J'y 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
U RBANA-CHAMPAIG N 

тись доки на9біда не навчить дбати ПРО 

себе . 

ЧИ ЇХАТИ ДО :НЮ~ йОРКУ 
Багато Українців питається нас про

роботу в Ню йорку. Наша відповідь для 

всіх така: Коли Ви молодий і здібний чоло 

вік, немаєте жадного заняття у своїй міс

цевости, немд там ніяких фахових шкіл, 

тоді ви моЖJете їхати до Ню} йорку. Не в 

тій ціли, щоб ту дістати роботу,; але в тій 

що ту будете мали нагоду\ використати 

своє безробіття та вивчитеся· якогось фа

ху, а коли 1 у вас1 буде добрий! фах, то~і без 
робіття для вас не буде страшне. 

В попередному числі "Базару" є спис 

шкіл, які є в Ню.1 йорку. Переглянте його 
й виберіть собі відповідну до вашого за

милування науку) Т;ам можете, знайти 'і ба

гато фахів, які можете вивчитись за З до 6 
міснців,прим. : шоферства, пломберства, 

кухарства, і т. п. Коли· посЕятите шість мі

сяців на якус.1;> науку й вивчитесь добРе, 

то для вас, воно буде-\ значити більше' як 

десять років постійної праці. 

ДОБРИЙ ПРИМІР. 

Василь Романів, молодий Укр,аїнець, 

рік тому на ·::;ад при"l:хав до Нёо l~орку май

же без цента. По довшім пошукуванню ді

став роботу в реставранті. Він не був тим 

задоволений і записав.ся до вечірної шко

ли вчитись ав~;омобілrевого ремесла. За 

кілька місяців, отримав "лайсне·с" роботу 

в реставранті кинуві і пішов за шофера. Н!и 

ні він має грош~і, має роботу добре вИrляда 
є і будучність для нього не страшна. Він да 

лі учиться, та думає про свій власний биз- _. 
нес. Сотки українських. хлопців мають той 

самий "чене." 

·ПОРАДА ДЛЯ СТАРШИХ. 

Коли ви нагло опинилися без рюботи, 

і крім себе та жінки маєте ще і про дітей 

дб:пи, то для вас є більше ризико їхати з 

місця на місце шукати за роботою. Може 

(До кінчеmі~і пN~гсЯ~іороні 33-тій). 
UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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ч. 11-12. "БАЗАР" 5. 

БОГДАН ЛЕПКИИ. 

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК 
(В пятьдесяті роновини уродин велиного письменнина). 

Господи! Як той час скоро иинає ! Не
давно були ми молоді, казковими луга~ш 

ходили, цвіт калину ломили, якого~сь вели

кого добра, якоїсь невиданої краси соб1 і 
другим бажали. 

І не счулися як молодість на невговк.-t

ні:и кони від нас ГІеть почвалала. І тепер сто 

їмо на каміновому мості та кличемо, щоб 

хоч на годину завернулася. 

А-я! Поверне! 

Кажи садам, щоб цвіли на Покрови. 

Зацвитуть, але снігом. Сонцю кажи, щоб о 

півночі сьвітило. Не хоче! 

А все таки я ніяк повірити не можу, 

що Стеф шик шестий хрест бере на свої 

плечі. Дай Боже, щоб не такий, як пятий. 

Бо під пятим ноги по коліна западалися, 

Василь Стефаник 

(Портрет малював Проф. Б. Лепкий, спе

ціяльно длЯІ "Базару"). 

Проф. Бог дан Леп ний. 

а плечі аж тріщали. Це був воєнний хрест. 

І як він його виніс аж на цей горб, на 

якому тепер поїть і кругом себе розгля~а

ється?! 

Чи таке ти побачити хотів,як нині ба

чиш? 

Певно що ні! 

"А ну-ко пережийте тай вібачайте,шо:м 

на старість данець нагадав. А проше ... ", 
скажу йому~ йогож таки словами, кажу-і. 
"Люде, такий туск, такий туск, шо не паu:

ньитаю, що си зо мнов робит!" 

Плакав би, як дитина. А.ле:. боюся, що

би він з далеку не гукнун на м~не: "Мо&чи, 
не хлипай,бо ти сивий волос зар1з обми

чу." 

І-мовчу. 

* * * 
"Ви знаєте, що я собі на своїм горбі 

хресток камінний\ поклав. Гіркам го віз і 

rірком го на верьх вісажував, алем поклав. 
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Такий тьижкий, шо горб го не скине, му
сит го на собі тримати так, як мене тримав. 

Хо~івєм кілько памньитки по, собі лиши
ти." 

Так каже старий1 Іван в Стефаниковім 
оповіданню п. з. "Камінний хрест." 

Такий хрест на Стефаникопім горбі, 

це його оповідання .. Гірко він його клав, а
л~ на самім верху української літератури 

поставив і\ніхто його звідтам не скине. 

Це не великий хрест, лиш три книжеч

ки. Але які! Таких книжочок ви в жадній 

літературі- не знайдете. Нічого подібнІ)ГО 
не було, нема і бути не може. Це лиш Ст~е

фаник міг написати і ніхто другий не на
пище. 

* * 
В літературі сповідається народ з тайн 

своєї душі. Найбільші гріхи і найтайнійші 
думки розкриває перед вами. Тільки з та

кої сповіди можете ви довідатися, чого він 
хоче,куди він рветься, що його радує і бо
лить. 

Стефаник це такий сповідник,котрому 
україцський народ до уха всі гріхи сказав 
не затаїв нічого, не збрехhв ні одного сло
ва. 

_ Хоче'І'е знати який був український се-
лянин у Галичині перед останньою війною, 
то читайте С11ефаникові опо~ідання. Хоч
би ви попрочитували усі часописі, які в 
НІас за останні літа друкувалися, всі бесіди 
в соймі і парляменті, всі звіти з віч і всіля" 
ких зїздів, всі вчені книги, - то не доРідає
теся стільки, скільки сказав нам Василь 
Стефаник. Бо він .око~ своїм зазирнув на 
~ам~ дно селянської душі, бо він ухом сво~ 
1м вщчув .його найти~Хійше слово, бо він за 
хлопом шшов аж на те роздорожа, на яІ'<о
му: гайта-життя,J а вісьта-смерт. 
- Аді, ст.ою перед вами і говорю з вами 
а тот горб не, віходит' ми з голови .. Таки г~ 
вижу тай. вижу, тай умирати буду' тай бу
ду го видпи. Все1 забуду, а _його не забуду. 
-Каже Іван у тому самому ! 'Камінному 
хресті". 

Так і я не забуду Стефаникових 
DІCJІtrzecl \)у 
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опо-

відань. Хто їх раз~ прочитав памятати буде -
до см~ерти. Хоч'_ би ви їх у своїй памяти хо
тіли сотками н·айгарнійших Іновель, і по
вістей привалити, щоби вам дали спокій 
то не потрафите. Кожне речення, кожне 

слово огнем впалюєтЬІся у мозок і поки 
цей мозок здоровий та живий, поти й воно 

жие' у ю ому. Це страшні книжки. · 

* * * 
Вберіться в білу сорочку, вмийте руки 

у трьох водах і читайте:"Дорогу." 

Не спіщіться! Читайт·е так помалу,sж 

помалу вона написана. Ані скоро, ані бога

то такого писання читати не можна. Вто

миться думка і розтрояться нерви. В трьох 

книжечкз.х С11ефани~а містяьс~ три) бібліо

т.еки. Другий письменник написав-би по

вісь,, а Стефаник, напише. сторінку. 

Це треба зрозуміти. 

Більше) як одного не читD.йте нараз. Та 
за те, коли його уважно,дуж•е вважно про

читали, до кожнього 1еловечка прислухали 

ся, до кожньої черточки при:дишшися, то 
будет~ почувати· себе так, ніби ви з лічниці 
nернули. Бачите якось яснійше, чуєте ви
разнійше, ніби відмолодли, переродилися 
в собі. Перше- люди снувалися поперед вас, 
як тіни, мов щось таке собі окре'Ме, далеке 
ЧУ.іІ е, а Тепер тії( люде ЖИВУТЬ, ' а 'Ге"Пер у 
кожньому з них часточка вашого ,,я". Бо

лить вас їх біль,: радує їх щастя. Це зробив 
з вами С11ефаник .... ' Солоамська купіль. 

* * * 
Бо невже.ж можна читати "Стратив~ся" 

і не розуміти лютого болю, цього батька 
-селпінина, котрому син стратився у війсь 
ку. Відібрав: собі життя,1 бо не міг пережи
ти наруги, яку 1 над чоловіком чинять озві
рені капралі. 

І от~е той батько з села їде в місто, до 
трупарю, де його син. попорений,пошма
тований на зи~~шім столі л·ежить, а що ді
ється в душі цього батька, це тільки Сте
фаник може вам розповісти. 

І він розповідає так, що здається вам 
НСМ(;Н то ви цей нещаслизий батько і не~ 
мt1 в ;о вам така ІіІе.11ю'а кривда ста.11нся. 

, ( ·тсе неве~~~1іі~І fRJ1~увідання г·:;ворить 
UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
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пг l ІІ мілітар1!:- .~у куди го.1оснійше від у-
1сіх аrітаторів і вічевих промовців, від ці
лої антімілітарної літератури. 

* * * 
Пошукайте в книжочці "Кленові лист-

ки" і читайте. Без патосу, без деклямаціl, 
бо ці слова не потрібують навіть музики, 

вони є всім. 

Мати вмірає. На старшенького хлоп

чика здає решту сиріт. "Сем1енку - каже 
- абис не давав Катрусю і Марусю і Ва
силька бити мачусі. Чуєш? Бо мачуха бу
де все бити, від іди відганяти і білих соро
чок не дана ти." 

Долонею обтерла сухі губи і в остан
нє заколисує найменьшу дитину,.· а її саму 
смерть ~олише. 

Спів~є. 

"У слабім, уриванім\ голосі виливалась 
її душа і потихеньку спадала межи діти' і 
цілувала їх по головах. Слова тихі, неви-

' разні говорили,, що кленові листочки розві 
ялися по пустім полю і ніхто їх позбирати 
не годен і ніколи вони не заЗІе:леніють. Піс
ня намаг~лася вийти з хати і полетіти в пу

сте поле за· місточ1шми." 

Чи є хто, щоб. міг спокійно прочитати 

отсі прості слова? Чи є хто, щоб крізь них 

не побачиu цілої отсеї безодні горя, у я

кій карається, Бог зна за які провини, ду

ша нещасливої селянки? Ви всі, що кри~

дите наш нарід, що грабуєте,, мордуєте, 

плюндруєте, насилуєте бе·зборонних лю

дей - проч,итайте "Клено'ві листки" \А' ко
ли ви не кинете своєї каїнсь1<ої роботи, так 

ви хиба не люде! 

* * * 
І прочитайте "Новину." 
~риць Летючий утопив у ріці свою мо

лодшу дівчину і хотів утопити й старшУ, 
але випросилася. 

Гриць Летючий не звір. Він чолоnік до 

брий, може ліпший, від тисячів чесних, по
важаних і заслужених. 

Не з добра він свою дитину втопив. Не 
з добра! А хто його~tпвсІД:ь нього? На чи 
ю соsість пШУt1~ %[їУ c9fi~fJJ~ ~Мkи, ' як 
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отсей і подібні до нього? ПодУмайте, а ко

ли ви не догадаєтесь, то в вас хіба нема 

вже ні розуму, ані сумління. Ви вже камінь, 

бо не було проповідника в світі, щоб го

ден був так зворушувати совість, як звору

шує її Стефаник своїми матrе1іьким1"" на 
зверх а величезними у змісті оповіданнями 

* * * 
Як він це робить? ... 1 Того він і сам вам 

не скаж\е. 

Є такі вУлькани, що раз на кількасот 

літ вибухають і є такі дерена, що раз на 
сто літ цвитуть і є такі письменники,що 

лиш раз родяться на світ. їх 11е виховає ні

яка школа." Так їм. Бо·г дає." - каже наш 
селянин. 

Стеф'аник з батька і мами селянин. 
Батько - сільський:. багач, мати, це для 
Стефаника була не мати, а свята. Померла. 
Не знаю, чи розуміла вона, якого сина да
ла для України, але він розуl\Іів, чим вона 
була для його. Любив! її. А Ві ній любив усе, 
.ЩО ~обрОГО і Гарного Є rв НаШі1" народній 
душ~." .... 

Як він пише? Так як його Іван орав 
свій неродючий горб, аж жилп, мов стру
ни натягал~ся, аж смертельний піт обли

вав його. 

Це не слова кладуть~ся на папір, це 
шматки живого ·серця. 

Такий мене: туск напав, щом чиколон
ки гриз і чупер собі микав, к'ачьивєм си по 
соломі як худобина. Тай ]нечисте цукнУло 
си до мене! Не знаю і якІ і коли вчинивєм 
си під грушков з воловодом. За малу фи
лю буn бим си зать11г. Але Господь мило
серний знає, що робит. Нагадавєм ообі за 
свій хрест тай мене тет відійшло." 

От як пише Стефаню<! 

* * * 
_ ГоЕорить крити~,що бездоНІ:!е море у-
божества і горя визирає із творів .Стефани 
кn, що чимсь фаталістичним nіє nід цих йо 

го прибитих людей, що вони навіть не про 
бують утікати ·від свого гор!Я. 

Я дивлюся\СfІ!і! і~~С}jаlшка інакше. В йо
го олоМ,Ь!~~~~~І1~Шєt~Ь~q(~sfТмене ceля-

URBANA-CHAMPAIGN : 
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ВАСИЛЬ СТЕФАІНИК. 

сон. 
Спав твердо. 

Ліс шумів, стогнав, тонкі шепти рва

лися з маленьких галузок і падали разом 

із змерзлим інеєм. Так як би маленькі дзво 
ночки падали. 

Вітер ви.в як гнаний пес. 

Небо чисте, задубіле, а місяць такий 
на ніи ясний, як на Різдво. 

Третильник спав твердо. Головою 

сперся на ~свою 'купу кукурудзів, а ногами 
на дві панські. Чорне волося посивіло від 

Шею, руда сардачина побіліла, моцні руки 

не чули зимна, а лице спалене вітром по
цегліло. 

Балакав крізь сон і за кождим словом 

випускав з уст сніп білої пари. Голос його 

йшов з ВІітром до ліса і бився довго від од 

ного дерева до другого. 

, -Не рунтай того, бо воно зароблене, 
ти в~ід мене береш, доброго багача найш'ов 

Здоймив кулак, але він біезсильно зсу

нувся на сухе бадиля. 

-Я можу працуват~, бо маю моцні ру
ки як кіньцьке копито" .. Талапну раз тай 
дух віскочив ! ... 

-Землю цулуй, де 1си поступиш, бо 
вона ци твоя, ци чужа, то ти з неї жиєш, 

своя родит і чужа родит ... Певне, що прав
, да, ой допевне! rрунт то спосіб до всего, 
як твій є. Він тебе загріє і накриє і пого

дує і честь тобі поведе ... 
Закашляв як у великі труби заграв. 

-Як не. маєш свої ниви, то не маєш ку

/ ди ходити, не маєш по чім... Нема, нема, 

о, нема ... 
Постави~в кулак під голови. 

-Я довго бідив по чужім поли. Але' 

Бог :мені вігодив, дай Боже так каждому. 

Взєв тай дав. На тОбі, каже, грінку землі, 
але не пусти, тримай." Зубами Держи її, 
кохай, як колИ жінку, що тобі під руку 

вдала си ... 
Капелюх упав З голови і з вітром по-

котив оя:. DigitizecJ fJy 

-Тана~W,V~Е.;іі.ТУа 0tкUМNR~~Nюx тa-
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же ти перший раз вішав цеї весни у поле

так годит си ... Як Бог даст, то буще пшени
ца. Колачі спечемо і дамо таким, що не ма

ют з чого спечи". Дамо, дамо, як нам Бог 
дає, тай ми дамо,дамо ... 

Ляг хуестом. 

-Межу кортит також зродити коло~с, 

бо межа таки земля, вона ще ліпше ... Я то- -
'бі по смерти лишу". А:ді як скатерть рівна, 
лиш чорна. Я тобі накрию у поли цев ска

тертев стів, а- ти ,меш їсти і Бога молити, 

щос такого тата мав. 

-Весна красна, адї, ори собі, не. роби 
сказів, а воли напій тай повертай си перед 

сонцем, бо за худобу білший гріх як .. 
Збудив ся, ще почув своє пос.Лїдне 

слово з проІсону. Глянув на небо, потім о
бернув ся за куражкою, посмотрив доло

нею по Голих грудях, перехрестив ся. 

-Така лють зараз з осени? Ще снїг 
отут присипле ... На дворі зима, а менї така 
файна весна приснила си ... Гай, Якове, лу
пи кукурудзки, де бже кілько спати!." 

(Докінчення зі сторони 7-мої). 
нин, як якась велика, не поборена сила. 
Такої любови до рідної землі, до природи, 
до дітий, J до життя, я у нікого не бачив. 

і . ' 
Горе, яке він терпить, більше вщ цьогО' що 

змалюван Данте, ал1е· він перет,ріває його, 
він цей чортовий горб таки зрбить · родю
чим, він на, йои)'1, постаВІить, свій камінний 
хрест, котрого ніяка сила. не струтить у· до 

лину. 

Стефаників хлоп - це велиТІень, це 

щось такого, що всім нам дає силу, охоту 

до життя і праці. І коли мені дуже, дуже 
тяЖ!ко на св1іті,, коли· здається, що усьо про 

" u • 

пало, що наш народнии в1з покотився ку-

дись у пропасть, я чиrгаю Стефаникові о
rювідапня. Це мій останній приют перед 

розпукою. Я гордий що наш'а земля, нині 
зруйнована, роз'Граблена і окрадена, зро

дила, 141~іг.о ·с_йн:t3';lйfі:ЮіЬ mo вона на вели
ке споСі.~ t:R::,ІТУ OF ГСLІNОІS АТ 
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ПОЧАТКОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДОМОСJИ. 

' (Продовження). 

Майже кожда держава установляла 
перед :війною сталий курс · чужоземних 
гроп:nиЩ. Урядовий курс ріжнився від 
денного курсу на біржі~ (урядом призва
ний торговельний дім, в якім: збираютьсп: 
що дня великі кущі, продаrоть або купу
ють гроші, вартісні папері та товари і 
на такім торзі усталюють , щодня ціни). 
Між урядовим а біржевим курсом бу ло 
завсігди мале напруження (рjжmщя) о 
кілька '!ОЧОК ( процентjв)). ()диак рі~;·· 

ІШ'J.і не б~лИІ велm\і і тому лсг1ш було 0G-
11ахувати грошеву табелю, це с кільки 
кажім, доляр має корон, марок, франків, 
карбованців і т. д. Тепер не :м:ожливо се
го зробити, бо ріжниці гроший дуже хи
таються і доходять нераз в однім: д1ш до 
100 точок. Тому не подаємо грошевої 
табелі. Хто :має до діла із за.границею, 
то мусить самп;4:й щодня довідуватися 
прQ курс. Як се робиться, буде бесіда 
при обговорюванню біржі і девіз (загра
ничних векслів). 

Знаємо, що від звичайної обміни 
товару за тоиар прийm.110 з часо:м: до ви

міни товару на :металеві палочки, з яких 
почато пізнійmе ви1бивати :круглі моне
ти. Rруглі монети появ:v.LJІися насампе
ред в Малій Азії. Бито їх із золота, срі
бла, міди або навіть із зеліза, як це бу ло 
в Спарті в: Греції. Для: лек.шого обороту 
прИЙПІоЛо відтак до заведення: паперо
вих банющrів. Однак на сім пе ~tонець. 
Навіть паперові гшшті о:казалися;t в дeя-

-1919mzecr JJY • 
ких случа3J ~ ~~~ ~fЗif.l~· Мозь:м1м 
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таюЩІ· примір: Покупець купує у продав

ця за 1,000.000 товарів. Гроші має він 
у банку, для того :мусить і:и µ;о бо.ш·у :ви
бирати гроші і платити r~.рvдавцеви. Це:й 
знова перераховує гроші а щоби ОІШ да
ром: у него не стояли несе назад до банку 

і зложує на св:оє імя:. Аби уНИІкнути та.
крї непотрібІної роботи прийmло до ужи

ваmш векслів і чеків, якими можна пла
тити місто гроши:й. Отже опріч метале
вих· :монет і паперових банкнотів послу
гує:м:ося при більшім: торговельнім обо
ро1і векслям:иJ і че:ка:ми .. 

ПFОВЕКСЛІ 

3~ки пристулимо до властивої те
ми, належить зазначити, що векслі віді

грають в торговельнім обороті дуже важ 

ну рошо і тому необхідно кождо:му куп
цеви знати про прикмету і єство векслів. 

На побережах Середземного Моря 
розmшу лася: в середних віках вел:mtа 

торговля і торговельний оборот між схо
дом ( Левантією) а заходом. Через Се
редземне, Море вела дорога до.Азії і Ін
дії. В часі Христоносних походів пов
стала мllit сходом а заходом: велика не-
згідність, тому і торговельний оборот 
став трудним та небезпечним. В тім часі 
mхто ще не знав морської дороги: до Ін

дії понад побережа Африки. 3ачали куп
ці і моряюа в західних кр1r:::'- Е1Jропи 
продумувати над тим, як бп то можна ді

статися иньmою доRrогою до Індій. Ta-
iti П0~·ІІв~~~№Ь9~ідтда* дуЖ0 
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хосенні висліди, бо їм: завдячуємо від- відповідне винагородження - провізію 
:rq>il'I'l'Я нового світа - Америюи!. ·та за/"" ' обовязувалися пересилати гроші на ин-
:rш це сталося переняла Італія, завдяки 
свqй:ого догідноrо rеофафі'чного nоло
ження, посередництво при торговельнім 
обороті :м:іж сходом: а заходом. До Італії 
почали приїздити купці із середної і за
хідної ЕвроПІИ1. Вони привозили із собою 
свої гроші. Щоби мог.ли за них що ку
пити, то мусіm виміняти їх на італій
ські гроші. Та треба /знати, що всеред
ІШХ віках було дуже багато родів :монет, 
отже ц~й, що .вmtм.інював :мусів tрозумі
тися дуже добре на монетах і знати їх 
вартість. 3 часом 1 витворився осібний 
СТМІ купців, які тільки міняли гроші. 
Називалися ВОН!ІО OunЬiatori - змінщи
ки. Та:&і з:мінщики злучилися до одної 
спілки, яка мала на ціли БІи!М.інюваrrи: 
гроші. C.Мsorea - банкирі мали на тор
говицях свої столики і міняли аа вина

rородженням: гроші. В кількох місцево
стях.і Італії розвиtнувся більший торго
веJІьний оборот. Особливо в часі пра~· 
ників і церковних обходів (Мессен, пі
м.я чого і сегодня називаємо більші річ
иі ~иарки :м:еса:ми) збиралися в таюих 
місцях купці з ріжних околиць Італії а 
та.:ож приходи.ли і заграНJИчні купці. Та
кі :vісця, в яких відбувалися річні яр
:кар :ки, по.лучені із церковними обхо
дз:мmJ - :месами, на.брали великого зна-
1f1Їmш, бо у них скуплювався більший 
торговельний оборот. Переміна гроший 
була конечною. Відбувалася вона в той 
спосіб, що банкирі вимінювали чуmі мо
нети на ШІЬШЇ і брали за це "cambium" 

-дочино:ю- вексель, або змінне. Зад.ля 
більшого обороту заложували бапкирі 

•Одної мІісцевооти свої філії в mппих 
торговеJІьних: :м:~сц~во,стях. Тепер воНJи) 
не тільки м:іняляС)1"р0сmі~:~але також 3а 

IJ r\І І \/ Е р 51 ТУ 1= І L І_ І r\І І 5 .дJ 
ІJ F:. Бд. [\.Ід- С Н /". f\·1 С1 f\J 

ші торговельні місця:, в яких мали свої 
філії. Для купців було. це дуже догідним, 
бо возити із собою гроші було в тих ча
сах: н:ебе·зпеч'пим. Банкир виписував 
rtупце~!и! граиоту в якій зазначував висо
ту суми і рід :монет, які :мала виплатити 
його філія. Таку обо·вязуючу грамоту пи
сав він у виді листа. Цим способом: від
бувалася , рівнож виміна (вексель), ()о 
купець за зложені 'гроші діставав JІ!Ііст 
а передаючи лист у філії банку купця ді

ставав бажані гроші на иншім місци. 
Така виміна називалася "~mслеви:м! 
листом". 

По .нюімось часі назву скорочено. 
Слово ,лист в!Иtк:Инено а остала тільки 
одна назва вен'сел ь. Перші век.елі похо
дять із ХІІ. століття. Появилися вони в 
торговельнім обороті між / італійськишr 
містами, Венецією, Фльоре~щією і Ге
нуою. 

До Італії nриїзДИЛ'ИІ купці німець 
кі, французькі, ішпанські, нідерляндс~ 
кі і другі. Дорога була довга а до того 
небезпечна, бо по дорозі засідали на 
купців ріжні грабівники -- лицарі та 
грабІL7Іи їх. КупцЇJ шукали охорони. В тій 
ціли зло~увnли . вони гроші на місци у 
своїм краю у батmра~ іБанкирі )знову 
рто.я..т:і між собою в порозумінню. ВоІШ 
виписували купцеви лист на гроші "век

сель" до свойого зпакомого банк.пра в 
иньшом;у місци. Банкирі зобовязувалисн 
точно в:иплатит.и~ гроші. Так то XIV і 
XV столітrю розвинуВ!СЯ векслевИй: обо
рот між Італією, Нім.Jе.чч'иною, ІшrrанієІ<> 
Францією і другими краями. Купці, що 
їхали на ріжні ярмарЮlj "меси" хотіли 
:мати запоруку, що гроші, точно, в озна

ченім чвсі, дlМа1~тN~ 11 :ІІ.ля того банкирі 
ІJ IJ І\/ Е F\ :її( rJF І LLI І\] С1 І '~ дТ 
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:мусіли під дуже строгими умовами ручя
rи за виплату. Чим такі умови qy ли стро
rіщими, тим і векслі :м:a..im бі11ьшу вар
тіс1ь. Повстав звичай, що зз недодер
жаІШЯ векслевого з'обовнзашш остро 
каралdся. Банкир відповідав і ручив за· 
вексель не тільки своїм :майном: але та
кож і своєю особою. 3а недодержання 
векслевого з'обовязання замикали до 
тюрми. Це остре звичаєве векслеве пра
во стало підставою пізніщого державно
го векслевого права. Однак із своїх пер
вісних, дуже строгИх постанов, вексле
ве право багато стратило, бо приміром: 
в :многих державах знесено векслеву 

тюрму. Та все ще і доси векслеві припи
си острj. 3а недодержаmш векслрвого 
з'обовязання суд в короткій дорозі ф . .ш-
тує довжник.а і він мусить плаrит.ИІ кош

або індозант ручить свойо:му наслідни
кови ремінентоВ'ИІ за вексель і тому та
кий вексель :м:ає ще більшу вартість, бо 
ручать за него два, той, що виставив і 
той, що жирував вексель. Трета особа 
:може такий вексель дальше пускати в 
рух і т д. В той спосіб став вексель улю
бленим: средством: виплати в міжнарод
нім: (інтерна ці опальнім:) тОІрговельніи 
обороті. Тим самим ·є вексель продаж
ним вартісним папером, це є: невла.сти· 
вим або ідеальним товаром. 

Майже в кождій цівілізованій дер
жаві ходять (курсують) векслі. Що до 
строгости векслевого права, то є деякі 

ріжІШці. Не всі держави :мають однакові 
векслеві постанови. Справді є тепер за
ходи завести скрізь одностайне веке.ле-
ве право; та однак заки се станеся, ку-

та. Для тогото власне українсLкі селя- симо знати, що існують три головні фу-
не вексля дуже бояться. Цими остри:ии пи векслевого права, .які в дечім: :між со
векслевим;и постановами послугуються бою ріжняться. 
лихварі, які руйнують нераз зовсім на-
ших селян. 

Ще більшого~ значіння ;набрали 
векслі тоді, коm можна їх було переда
вати другmr, це є платити венслем, за

:міеть грішми. На прим:ір: Хтось :м:ає на 
продаж r.roвap. Лучився купець, \але не 
:має коло себе гроший. Отже він купує 
товар за вексель. Цей знова що продав 
товар і дістав вексель :м:оже цим вексле:м: 
дальше платити Р бо продати, ви:м:інятИІ 
на гроші це є: дати в еснонт - еснон
тувати. В тій ціли потрібує тільки на 
другій стороні веке.ля написати для Х. 
У. (се є того, кому вексель дає чи про
дає) і підписатися. ТаК'И!Й підпис на чу
жім веке.ли, який хтось дістав замість 
гроший та хоче сей вексель дальше пу
стити в рух - оборот, називаємо: жи • 
рованням або _ індозаментом. Жирант, 

L 'І І 1 І __ ,_ І : 
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1. Анrлійське венспеве право обовя
зує в Аяrлії, ·англійських кольоніях і 
Сполучених Державах північної .Амери
ки. 

2. Німецьке венслеве право принято 
окрім: Hi:м:et{чmm ще в отсих краях: 
Бельrії, Данії, Портуrалії, Італії,' Нор
веrії, Румунії, Росії, Сербії, Швайцарії, 
;швеції, У rорщині _ і Фінляндії, та на 
областях сукцесивних держав Австрії 
(з малими з:м:іна:мц) . 

З. Французьке венслеве право крім: 
ФраІЩії обовязує ще: В Голяндії, також 
в Ішпанії та фраІЩузь:ких кольоніях. 

Купець що :м:ає до діла із векслmm 
в чужих краях; мусить nознако:м:итись із 

дотични:м:и припи~ами в кожді:м: краю. 

(Дальше буде.) 
r,:'І 
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Укр.аїнська .Преса __ .. 
''Вне.ред'·',. орган ·української соціялдемь

кратично( партії. Виходить· каждого дня. 

у ЛьвоВІі. Адреса: Львів, ·вул. Руська, ч. 3. 
"Батьківщина_" виходить раз ~а тижд~нь 

у. Львові. Адре1са: 1 Львів, Ринок ч. 10. 
· '~Українсь·кий Вістник", виходить що днн· 
Адреса: Львів, Ринок ч. 10. 

''Український Голос"! політично ~- еконо-' 

мічний_ орган. Виходить , раз на· тиждеНІь. 

Адреса:· Перемишль, вул. Побережіе- ч. 1. 
"Будяк", сатr~:рично l--:- гу~ористичн,~цй 

ілюстрований журН:ал. Львів, вул. Глинян
.1ська ч. ·18. партер·.·' 

"Св;іт:. Ди~.:ини", ілюстрований часопис 

'для. дітий, виходить дна рази в місяци. 

Адреса: Львів, вул. Зіморовича, ~: 3._ 
"Соціялісти~ша Думка'', цеюра;~ьний ор

ган· української , робітничої соціял~демо

: кратичної партії. Адреса: Львів, вул. Оссо-
лінськИх; ч. 8. п. · · 

. "Покуття", український тижневник,, ви
ход.ить. _кождої · н_еділі.-._ Адр_еса: .. Коломия 

· вуЛ. Красінсь~ого, ч. 19.. . . . . " . . . . . 
''Українсьне Слово", виходить щ9 ВІівтір 

ка і rt:Ятниці пі.q. ред" Дра. З. Хузелі. -Адре
са: ~ерлін, В. 62~ БайреуттерШтра-ссе 1. 
"Учительське Слов·о~·', орган То.вариства 

ВзаJМ~а Поміч українськоrо народньоrо\.у-~ 
чит~льпва. Адреса: Львів, вул. Оссолінс_Ь~ 
ких,. ч. 8. 11.'. .. 
_"Господарсьно -:-- . нооперати:вни:й часо- · 

_ пис", оргю" комітету tQрГанізації коопер~а- · 
тив, виходить у Ль.вові. ·Адреса: ·львів:, вул. 
ЗімQровича; ч. 20. . ' _ . 

'·'Поступ", студеюський· вістник, щомі
~сячний часопи<:.~ Адреса·:· Львів, вул.· Со до 
ва, ч. 4. · 
"Молоде 'Життя", видає Укр. краєв~ 

Т-1:Во. охорони дітей і' оnікИ ·над· молодіщю. 
Адреса: Львів~, ву л: Бляхарська, Ч; · 11. 

,,Службовнк", . орг:ан,. "Союза . укр. прив. 
ур5УJ._ників .Гали9ин~. Адреса: .Дь~ів~,~ :вул. 
-Корня:гків,. ч. 1. 

''СвітЛо" п:И:сьмо ' присвячене _справам 
націОнальн~го '. і tусп'ілqlіого виховання. 
Адр·еса: Львів, .вул. ·Чарнець1юго, ч. ,24. 
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''Унраінсьна ТрИбуна", · щоденна ніепар-
1ійна демократИчна газе_та. Виходить у 

Варшаві. _·Адреса: Варшава, вул.· Новий 

СВІіт, ч .. 22.· 
"Воля У ~<.раїни",. (передтим Воля), укр-а

їнськиJ1 тижневик, виходи_ть у Відні з кін
ця червня 1919. р. ·під редакцією Андрія 
Г}орленка (А.і Войнаровського). Адреса: 
Віщень, VI. Лінке Вінцеілє, No. 40. 
"Украінсьний Прапор'', ·щотижневий ор

ган, під редакцією Василя· Будза. Адреса: 

Відень, VI. Марі~гільферщтрассе, No. 88. 
"Прадя", українська lтижнева ча1t:·0пись у 

Бразилії. Адреса:· Прудентополіс, ·Парана. 
"КниЖ1;<а", щЬмісячний вістник українсь

кого книжкового руху. Видає В-во "Бис

триця"1. Адреса: В-во "Бистриця'';,-. СтанИ'

славів, ·вул. Лип сів а ч .. 1. 
"М·ісіонар". щ1ходи.ть раз _ЩІ. ~ісяць. 

АДрес·а: В-во. Чнна Св. Василія Великого в 
)Юов.кві. · · 
"Наш Стяг", неперіодичний opra.d соція-· 

лістичної молоді. Адреса:. Відень,· XVIII. 
Вагрінгер - (уртел, 69. 

"Борітеся - Поборите", Закордонний 
. орган, україн·сркої партії Сощ Революціо
щрів. Адреса: Н. Чечель, ВідеІ;Іь, ХІХ. Гоф-
зейле, 27. . · 

"H~iiia: Uравд~", орган .. комун.і~тичної 
партїї Сх. ::галичини, Бііходить у' Відні каж
дого тиЖН:Я. Адреrса: Відень,- VII., Лерчен
гассе, 13. 

-"4оjшогора", і:Люстронаний популярний 
місячник.і Адреса: К Ліщинський, Відень 

XVII. Мартінстрассе ч. 13. дв .. 11. 
"Ви~оги Ж1птя"., орган ради українсь

кої громади м. Харбіна, .ви)ходить що м;іс~

ця. Адреса: Харбін, Манджурія. ву.д. Гаго" 
лев~ькая ч. 300; . ' . . ' . . . 

''JJизвол,_ення" ~- гром'іадська - політ1:1ч~ 
ний, е:конюмічішй' та літературний двоти:Ж

невик.; Адреса:· Львів,: вул. Гл:Инянсьщ1., 18. 

-0.ка~ові числа вИще ''наведених часопи-
сів можна набути в "Січовrім: Базари", або 

· пищіть- на/ пqдану адреjсу.( 
· pr-igiпal fr-01л. 

UNIVERSIТY OF ILLINOl-S ·дт 
URBANA-CHAMPAIGN 



ч. 11-12. "БАЗАР" 13. 

·нові часописи на угорській Ураїні. 

В другій половині мая появилося в: Уж

городі перше число нового орrану ради

кального українського і мадярського учи

тельства під наголовком "Рідна Школа". 

Українську частину р1едаrує учРІтель Ми

хайло Полянський, а мадярську Михайло 

Грігашій. В· Мункачеві· виходить1 учитель
ський часопис "Культура". 

З ГОЛОСІВ ПРЕСИ ПРО ВИДАННЯ 

НОВИХ ПОРТРЕТІВ. 
"Народна Воля'' в числі 119-ім з 13-го 

жовrгня міс'тить таке: 

'~Накладом "Сіт.~ового Базару". в Ню 

йорку видано нові портрети Шевченка і 

Франка в сімох кольорах '·і гарній, україн
ського стилю вінєтці. Ті образи є серед

ньої величини та якраз відповідні для 
оздоблення хат українських робітників, 
заступаючи місце ріжн:ю:~ богомазів або й 

зовсім г.дупеньких малюнків, якими обві-

шані стіни мешкань неодного з Українц,ів 

в Америці. Ціна тих нових портретів Шев

ченка і Франка також невелика, бо ли
шень 25 центів за штуку". 
1 

"Дніпро", числ·о 20-те з 15-го жовmяJ 
Накладом "Січового Базару" в Ню 

йорку, видано нові портрети Т. Шевченка 

і І .. Франка, в сімох кольорах і гарній ві

нєтці українського стилю. Ті образи є се
редньої величини, якраз відповідні д.11.н у

крашения хат украінськи~х р101бітників. Час 

і нам Українцям повикидати .з своїх хат 
всякИх польських "рицержуф'', а на їх міс
це прикрасити вашу хату безсмертни~и 
синами· матері України. 

Українки! - Прикрашуйте свої сві
тлиці портретами Т. Шевченка і І. Франка. 

-Учіть своїх діточок любити тих КАМЕ
НЯРІВ, котрі ціле своє життя бороли~ся за 
-свободу й волю - українського "наро

ду. Хай ваша дітинка знає це: '"Чиї сини? 
Як~х батьків? Ким, за-що закуті?" 

СОТ И И ТИС Я Ч У И Р А·ї Н ЦІ В 

на американськім континеті зовсім не читає українських часописей попросту то
му, що до сього їх ніхто не спонукує ані не поясняє конечн)і потреб'у читання. 
Багато з них навіть не знає, що в Канаді виходить 

найбільша. унраїнсьна чассшиюь .на цілу Ианаду і А мерину під загйловном 

''УКР АІНСЬКИЙ ГОЛОС'' 
Часопись ся ви.ходить що тижня на 16 сторін і на рік коштує в Амери11і $3.00, з 
в Канаді $2-50. Є зовсім независима, бо не слу~ить жадній партії ані секті; ви
давці самі Українці; Зі зростом числа передплатників поІбіільшається та~ож і о
бєм rазети. Не видається її для зиску а для просвіти. 

ВАЖНЕ. Кож;ций передплатник, який присилає цілорічну передплату може 
купити собі в книгар Іі сеї часописі книжок за половину ціни. Ліста книжок по
дана в кождім числі сеї rаз1ец1. 

Пересічний Американець, Жид, Німець, Чех, чи Француз читає не одну але 
кілька часописей. Не диво, що иньші народи випереджують під кождим 3глядом 
- вони багато читают~ і ;більше знають, їм тому краще повод11ться. І чи ми хо 
чем о чи не хочемо а ради ліпшої долі мусимо бі.льще читати чим до,си, щоби 

. більше знати. - Сли хочете довідатись про всякі справи подані в безстороннім· 
світ.лі, так не жалуйте кілька долярів, а присила_йте передплату на адресу · 

· UKRAINIAN. VOICE, Вох 3626, Winnipeg, Canada. 
І 

Висилс"ємо оказові 11исла. Маємо на п родаж всякі Кhижки. Пишіть за ката
льоrьм, який висилаємо даром. 

1_11 ! F ILLll!( 1 I~ 1_1111 

І_І F ]і.~, І І І_І F' 



СПІЛКА 
Спілка-це, :мабуть; ощино:кий rвираз 

:Культури, . чи радше її мірило. 
йдучи слідаМІИ! 1 !історії чоловіка., 

йДемо Заразом й по драбинці людської 
·. ~о.рщ~рації -· спілки. , 

Двигаєш зі своїм товаришо:м тяжку 
груду вугля, підносшп з НІи1м зелізну 
скриню, їси з, одного горшка, черпаєш 

з· одного баняка їжу, плачеш з сусідою 
над спільним горем:, це спілка, це та 
примітивна, первісна спілка, .яка колись 
в.,непа:мт:них. часах,: мабут1 чи не була 
одщ1оким виразом ку льтуриt. 

Літописці ріжних часів згадують о 
спілЦі :яко о· вищім інстинкті~ племен. 
Чи: ·не· говорить Нестор про лучші оби
чаї українських племен, що жи.mиJ на по

лЯх· -· · -~полянах? 
І нинішні спілки, и.ооперативи, на-· 

родні ч~ 1іцтернаціональні орrанізації і 
підприємства, це нічо иньше .як даль
Іфrй розвиток тої приміооної, історич
ної спілки. 

І як кождій галузи поступу при
ч.~пляє:м:о :м:оральну вінєтку, : так і : для 
СІіЇЛRИ находимо спосіб провірюванн.я її 
uравдиво·сти. _ 

· Двигаєш тягар зі свої;м. товаришом: 
тіЛ~ на те, . щоб його . опісля опустити 
і злошr.rи товаршпеви ногу, черпаєш з 
одНого баняка їжу ,~Лише ;для того, щоб 
загарбати для себе її біЛьшу частину, 
оmр~єш слези з вочей, щоб скряти своє 
зЦірське (почуВапня, тоді! т:иr явл.яєшс.ц 
н~, дійсНІЦМ· спільником, а злочинником, 
рабівникр:м:, підлою ~реатурою. 

3 Щєї теми можна снувати багато -
пребагато ниток, .які скл:адаються на 
цілість ·шодського життя, так теперіш
нього .як· 1 :минувшого. 

l_l l\J І \/ Е F:. S 
l_J R БР r\J Р.- С Н д l'J1 F1

/'" І 

Забираєшся колинебудь до якогось 
підприемства, хотьби найбільше примі-' 
тивного, шукаєш за спілкою шми,знан
ня, капіталу то перше. зм:іря:й і переко
найся чи той, що нагоджається є в дій
сности тим, за ким шукаєш. 

Купуєш шер, продаєш шер, жер-. . 
твуєш на народню ц1ль, даєш лепту шд-

моги, )приступаєш доі спільного бизнесу, 
купуєіп, продаєш, міняєш, береш плат
ню, платmп, - завсігди :май це на увазі .. 
Перше уважай rна себе, провір, що са:м 
робиш, але не :менше контролюй того, 
що з ним діло робЕtш. 

Тоді ніко.m не помюшшся, а коли і 
раз помилишся, то це тебе навчить на 99 . . 
слщуючих разш. 

Н:е дав3ІЙ на осліп, не начинай 'Ні
чого ~ зав.язаними вочtmм~, не купуй ко
та в юшку. 

Більше слухай розуму чим чувства, _ 
Ч~'и серця. Ro.JШ ходить о твою скіру, то 
слухай виключно розуму. 

Тоді у тебе буде менше фальпmвих 
бо;ндів, шерів~ чеків, потів, грамот,по
свідок, менше ·тоді буде стидно з попов
нених діл, :менше сліз, нарікань, менше 
сварки і злоЧІЮІів. 

А однак поступ полягав, полягає і 
буде полягати· тіж ки на спілці - коопе
рації. І взагалі всьо, що нині бачимо хо
сенне для людстна, зістало доконане спіл 
кою; але спілкою чесною, розумною і 
щирою. 

І тільки то вдержиться, що зробле
но чесною,\ ро,зум:ною і щирою сµіщ.шю. 

В спілці наша будучність І 

В спілці чесній, розумній і щирій f 

І.Jl\Jl\/E ІТУ F ILLll\JCJI 
lJ F<, Е; /'\ r\J /'\ -с н Д, [\/] F1 д І с; [\] 



4. ll-12. "БАЗАР" . _·i_s •. 

Продажа. Товарів на за.мовлення почтою. 
В Америці поширена .продажа товарів 

через почту. 

Той інтерес є одним з найбільш по
rілатних .і щ0 найголовніще, не вимагає на 
поЧатку великого капіталу ані великих за-

. ходів. Не потрібно також ~ідриватися від 
свого сталого заняття. Вечерами У вільних 

хвилях полагодиш кореспонденцію, ризи

ка немає ту жадного, а ~ як уміло пов·ести 

діло, .то зиск може бути великий. 

На примір, перед двома десятками 

літ найбільша нині в світі катальоrова фір • 
ма "Sears, Roebuck & Со." в ЧікаІ"о, зачала 

. інтерес з кількома десятками долярів. Те
п1ер у ньої, працює 5.000 клєрків, кождого 

дня привозить її почта о:Коло 1 ОО.ООО лис
т"31 і майно· сеї фірми числитЬtся на 60 мілі
нів долярів. Фірма "Інrерсол · Брати'' пе
ред кільканайцяти роками зачала інтерес в 
мал.ій кімнаті. Нині розпоряджає міліона-. 

Таких прим:ірів можна навести багато. 

"Мейл ордер бизнес" або продажу товарів 

Через почту, може зачати кож~дий. Неі. по

трібно· ту жадних концесій ані реrулямінів. 

·Треба тільки в:ести1 діло чесно, ,не ошукув~а 

ти публики, бо тоді можна попасти ;в колі

зію з почтовим урядом і бути потягненим 

до судової відвічальности. 

Зачинаючи в'исилковий інтерес, треба 
найперше матн відповідний товар· до про-

. t 

дажі. Товар повинен бути такий, що кош-

тує не багато, що можна його добре захва 

литИ. в оголошеннях і що ним зацікавиться 
кождий, та діс'тане охоту його набути. Ці

на не повинна\ бути висша над одного до

ляра. Найкрасше продаються дещеві това

ри від 10 - 25 центів. 
, Дуже добре надаються до продажі че 

рез пересилку почтою цікаві книжки, або 

ріжні секрети і припи1си. Пq за тим, є бага
то фірм," що продають товари надаючіся 
до "мейл· .ордер бизнес - у." 

Огол6щення можна знайти в rазетах. 

.· . В1-~бравшИ. ~ідВ1?~Чі~W. товар і озна
чиsши йоГ~~·J ~P~~51we~~ rf~n~оРf~~шення 

ІJ F:. Б 16. [\] Р.- С Н р. ['11 F1 д, І С1 [\І 

до rазет. Оголошен~ня повинно бути як най 

менше, щоби не дорого коштувало, та -зате 

треба містити його ·стало через. цілий рік, 
бо тільки в такому разі в·оно оплатить.с~. 

Оголошення найлішще 1 давати до великих 
часописів, що мають багато читачів .. ти.Ж-

, ' 
невики краще надаються до оголошень як 

дневники. Поводження інтере.су .1головно 

зав1исить від умілости оголошення. Оголо

шення повинно бути к.оротке, ,вир~зне і 
мати зміст. Перщі слова мають впадати. 

читачеви в очи, що:би зв:ернути його ува

гу на оголошуваНІИй товар.~ Дальше зr.~іст 

оголошення повинен зацікавити· читача 

прикметами товару· і довести його рішищ 

ся той товар1 1 купити. 

Як укладати добрі оголошення, на~
краще переглянути в rазетах в ~який сцосіб 

оголошуються ·старі знані фірми.' Післs:~ іх 
взорів, може ·собі кождий уложити потріб 

не оголошення. Коли маєте кільки або кіль 

канацять товарів до продажі rгоді подати 

менше більШІе таке оголошення: '·'Даром! 

Вишtлю кождому дві листівqк, хто пр~шде 
свою адресу і двоцентову марку на кошта 

пересилки." Листівки будуть вас кошту.ва

ти .одного цента а другий цент остане на пе 

ресилку листівок і з ними й . вашог~о. каrа
льоrу. В катальодзі треба точно й з усіми 

найменшими прикметами описати кождий 

товар, щоби як найліпше заохотити ним.1:1 

читаЧа. Як що люди самі переконаються, 
що дістануть у вас товари дешевщі і кращі 
як в перед де инде, то жаден не тільки, що 

не покине вас, але навпаки, буде вам при

єднувати·1 нових клієнтів. Товари~. можете 

продавати прямо клієнтам,аб0 можна че
рез оголошення зНІайти собі 1 аrентів і пр:о

давати за їх посередництвом. Єсли хо0°чете 

добре пізнати всі способи! висилкового ін-

тересу, то розпишіть листи до всіх фірм :я. 

кі оголошуються і просіть о внсилку к~та: 

льоr'ів і близщих \вияснень. перечитавши 
все надіслане з уваг9ю, зрозумієте самі, ~к 

0 ІСІ. Е: Г 0111 · .· ' · 
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lb. "БАЗАР" Ч.· 11-12. 

Дещо про винаходи та винахідників 

Українців в Америці: 

Дуже часто чуємо про винаходи: та 

винахідників, але рідко хто з нас уміє о

цінити правдиву варт~сть, винаходу. Вина

хід не рівнається винаходови, не так з о

r ляду .на його якість, як на вартість. 
Звичайно винахідники патентують свої 

винаходи, иншими словами, застерігають 

собі ріжні \права, признані дан0ю держа

вою. 

І в тім власне патентованню винаходів' 
найбільше облуди, найбільше непорозу
міння. Фактом є, що майже 
на . і;кожду , річ, яка чимось 

відмічається від істнуючих 
річей, можна дістати патент 
коли винахідник докnже, що 

він є тим, що винайшов чи 
відкрив тую ріжницю. Нераз 
та ріжниця чи зміна не має 

наймею.~ого значіння, а не
раз надає даній річи власти

ву її вартість. 

Томуто- сам патент ще 
нічого не означає, ще не ма
є ніяк,ої' вартости. Тільки 
той опатентований винахід 
має вартість, який може при 
нести людскости пожадаdий 

клін до винаходження є деяким людям вро 

джений і це можна сказати о Антоні Жу

бридови. Він весь час тільки й .тому посьвя 

чує всі свої думки і свої діла. Він кожду 

річ хоче бачити доскональшою, ліпшою, 

ужиточніщою, вигідніщою, продуктивні

щою. 

І як вище сказано, що не річ в тім щоб 

щось винайти і опатентувати,, але даш'.Й 

винахід вих1;.:нува·гv. . такто і зрозумів Ан

тін Жубрид. Він не вдоволяється що якусь 
добру річ винайшов і дістав 

патент. Він не дуж.е радо по

збув·аєтм:я своїх патентів. А 

чому? Тому, що в теперіш

нім суспільнім ладі так ве-

деться, що оден винаходить, 

голову собі сушить, недої

:1ає _ недосипляє, а другий з 

тоrо користає. 

У Антона Жубрида ви

находів подостатком; у ньо

го автоматичний холодач і 

автоматичний граючий ко

либач · і рщгунковий м о р

ський апарат і незгубимІ'й 

олонець і т. д. Він обрав со

б~ один з НJЙпрактичній-
хосен чи иншими словами Антін Жубрид. ших своїх винаходів і почав 

має запотребовання і заінтересовання. То- його фабрикувати. 
му не річ щось винайти і дістати патент, Я принагідно загостив до його фабри
але опа1 снтовапий винахід вихісннувати і ки н Джерси Ситі. З початку меаі не хоті
податн до ужитку загз.лови. лось вірити, щоб то всьо, що я бачив було 

Кощдий нарід гордий зі _ своїх винахід- вислідом ініціятиви і праці на позір невид
ників. Між Українцями їх мало, але Ее мо- ного чоловіка,Антона Жубрида. Що прав
жна 'сказати щоб не було. Зі звітіо . Па- да Анті1-; Жубрид забрав до спілки кількох 
тентового Б.юра у Вашінrтоні видно, що людей, бо не було у нього так великого ка
пропорціонально Українці,майже на 1 рів- піталу, але зате нині всьо у повнім розгоні. 
ні з другими народами, вносять аплї'кації І ту Антін Жубрид оказаося чоловіком 
на, патенти 1 і дістають /Патенти. · пршс·ичним. Своїх у діловців поставив до 

От прим. Добр. Антін Жубрид, Украї- машини, а ЩО дошукав таких людей, що 
нець, родом ::t Лемківщини 11 посідає доси роботу знають, тому діло поступає напе
звиш десять па11енто.uаЕЕХ ~шнаходів. На- ред. Уділовці ьд<)ЖИ~Ш капітал, який їм 

( 
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приность користь, відповідно 
до великости кап.італу, а по

~атим кождий заробляє, від
повідно до своєї роботи. 

Але скажім дещо блищt: 

про саму фабрику та про то . 

що у ній робиться. Як 1сказаR і 
я, я не · вірив сво ім очам, · коли 

всьо побачив. Положення фа" 
брики відповідне, бо •чисте і 

спокійне місце а притім на сві
жім воздусі. Будівля склада

ється з тр ох · покладів. На до~ 

лині машини, де можуть пра

цювати деdп·ть людей. Самі ма 
шини вартують І<ілька тисячів 

долярів. На першім поверсі є · 
склад1 матеріялів, а поруч кан
целярія. На другім поверсі є 

склад готових продуктів. 

На разі фабрикуються там 
самограючі колибачі, гойдал-

Нутро фабрики А. ЖfУбри1да і спілки. 

ки, коники, кріселка і колиски. Переважно 

це вироби для дітей, що в Америці має ве-

ликий попит. J 

Що до бщшесової .сторони, то Добр. 

Антін , Жубрид говорив· що вскорі му~сить 
фабрику побільшити і задумує затягнути 

більшу скількість уділовців на звичайним 

стейтом приписаний спосіб. 

Я переконаний, що кождИй хтоб поба
чи~ те, що за почином Анто1-щ Жубрида 

зроблено до1си, не так скоро забуде і буде 

переконаний, що всяка дальша праця його 

у тому наі1рямі мусить увінчатись успіхом. 

його робота не по.'Іягає на словах, на обі
цянках, на будованню палат на піску, а на 

практичних ділах. 

Тільки в той спосіб може винахідник 

в дійсности скористати з опатентованого 

винаходу. І то не тільки він сам але й дру

гі люде попри нього. 

Антін Жубрид є чоловік в середнім ві

ці і тим дає повну запоруку, що доконає 
~воїх цілей, а нам1 Українцям побільшить 
ряди в нашій боротьбі за культурну рів
ність з другими .народами.· 

Звидач. 

ПОЗІР! МУЗИКАНТИ! ПОЗІР! 

НОВА . КНИЖКА 

"ОСНОВНІ ВІДОМОСТИ ПРО JНСТРУМЕНТАЛ~НУ МУЗИКУ 
Нанисав проф. І. М. Едельман. 

Ціна 40 ц., 10 книжок за 3 . доляри. 

"0: 

-~ _-_,/= 11 

Uї: 

Xo'lt'T~ f.упі добрtш rtіУlИіі~антом, пишіть до с;, г~. 5еїЗЗіJу по Цf;Й п~п.ручнин. 
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Важне для бу дучих бизвесм.енів. 
Почавши від цеї сторони аж до кінця 

цього числа містимо спис річей, які нахо
дmься ,в Січовім Базари на' продаж. 

Дехто подумавби·, щ0 це звичайні ого
лошення' обчисл;е(lІі ·з rори на визиск, як 

більшість оголошень в часописах. Щоби 
ці наші оголош~ння не попали під ту ру
брику, ии зазна чуємо з гори, що: Г()Іловно 
звертаємося до наших будучих україн
ських бизнесиенів, які за ініціятивою і під 
впливом "Базару" справді забрались до хо 
сеННОГО ,ціла, щоб ПОЛЇПШИТИ СОО·Ю ДОЛЮ, 
а іменноt до б.нзІіе,єу. Для них ин головно 

поміщуємо ці ого..11ошення. Ми хочемо, 
щоб вони ЗЗJ)Сігди мали перед очима спис 

тих річе!А на яки'°, вони зроби..11и, робпять 
чи зробля.ть бизн~с. Позатим м.и поиіщу
ємо ті наші оголошеІПІя і на те, щоб пода

ти правдивий дороговказ, де :иожн'l набу-

ти добрі товари. · 

Для прнміру наведемо лист від одно" 

го з· наших передплаrnиків і прихильників: 

"ХвальнЙй За ряде! 
Від хвилі як почав я :читати місячник 

"Б.азар" в мене гейби вступив но:gий ~ух. 

Я 
1 
почав щораз більше ненавидіти наганя

ча над\ моїм карком і хотів його чим скор

ше позбутися. Мною заволоділо горяче ба 

жання стати независими:и чоловіком. Але 

як звичd.йно,.\ початок 'був досить тяжкий. 
Перше замовлення, яке я В'Ислав до Січово 
го Базару, представлялось мені як велике 
ризи.к·о. Але зараз після одержання річей, 
я п· реконав;сЩ що це не було ніяке ризи

ко. ~Я rіочав продавати книжки і легенько 
заробляв кождо,го тижня по кіJІьканай

цять долярів. Попри те я не покидав своєї 
давної праці. · 

І Зробивщн такий добрий , початок, я 
взявся до більшого бизносу. Я заложив 

бучерню. Не міг, я зразу вложити богато 

грошей, ал.е вскорі я пощир.ив бизнес і до 
бучерні прибавив 1~рС1 1с,ерн:ю. AJte кн:ижок 

І_ І І~: - : т і - І_._ І - І 
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до нині не покидаю; 1 постійно замовляю 

стак у СіЧо)t.ім Б'азари ·і не иенче заробляю 
як передше. 

Ту на оцім місці складаю. зарядови мі

сячника "Базар" щиру подЯІ(У за те. що мt: 

не спенукав до ·1·а1\ого хосенноrо заняттr.. 

Я нині зівсім незавиtимий чоловік. І коли. 
1'рппм f езrобіття, мої бувші ~.- Jнариші на 

рі1<юот1) на ,'!ІІх 1 часи, а ~ призн·носР по щ;1-

рости, що мусів затруднити ще одногQ чо

··•ювіка, бо саи не можу дати собі ради. Не

хай живе "Базар." Нехай і на дальш·е про

довжає свою щиру роботу для, українсько

го робітництва в Америці".- Теодор Де
нис, - Бофало, Н. й. 

ТакІ-Jх при:міріJ! можемо навести оотки. 

Часто трапляється, що чоловік по прочи

танню одного числа Базару, так заінтере
сується, що зараз,_ замоВJІяє за кілька до
лярів книжок чи иньших товарів а рівно
часно просить о блищі інформації, яких 
ми ду~ рад0 всім безплатно уділяємо. По 
воли такий чоловік запізнається з місце~.. 
вими жителями і їхніми потребами, а що 

найголовніще, починає більше думати у 

бизнесоьому змислі і З тако·rо маленького. 

замовлення у Січовім Базари він вскорі по 

ширяє свій бизнес і стає правдивим биз
несменои. 

Так може зробити кождий з вас. Це 
ніяке ризико, на цім не можете стратити. 
KQJiи є у Вас бодай трощки потягу до са

мостійного життя, коли маєте , потяг до 
бизНІе.су, коли любите Якийнебудь бизнес, 
так 1 чому вам не пійти хотьби за вище на
веденим приміром. Тому не тратьте часу, 

аяе зараз таки беріть кусник паперу і пи

шіть таке: "Я (Імя і казвиско ) дістав і 
прочитав одно (чи там 'кілька) чи·сло "Ба

зару.'~ Ваші ідеї мені дуже подо.балися. 

Я радо заня'вбися продажію деяких річей 

у своїй мkцевости, де живе 500 (чи .кільки 
там) українських• родин.' Люди nереважно 

І І І І.: І ' = І : :~ І І' І : І = - І 
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працюють в копальнях вуrля (чи, де там). 

Подайте мені блище поучення чим найліп
ше ту булоб торгувати. 

бо тепер під осінь можНа більше зробити 
чим у1 иншім сезоні. 

Передплатники, читачі і прихильники 

Підпис і адрес. "Базару" також повинні скористати з .на-
коли ми від вас такий лист дістанемо, шого спису. Сей час переrпянте цей спи:с і 

так сейчас відпишемо і подамо точні ін- найдіть річ яку хотілиб мати. Ми дпя ·вас 
формаціі\ як і що вам найлучше продавати визначили спеціяльну нагороду,. яку діста

у вашій місцевости. Коли вам буде потре нете разом з , замовленням.' 
ба лайснесу (позволення) на продажу ми\ Скапя нагород упожена в той спосіб, 

рівнож скажемо . вам як о це в·истаратися. що чим більше хто замовить книжок, то 
І • 

Все це зробимо вам даром. Тому пиш1ть, тим біпьШу дістане нагороду. Ось та ска-
Хто замовить 1шижок ля:· 

на . 1 до.11яра, той дістане книжок вартости 1.10 
2 " " " " " 2.25 
3 " " " " " 3.40 
4 " " " " " 4.60 
5 " " " " " 5.80 
6 " " " '' " 7.10 

10 " " " ,, " 12.00 
15 " " " " :' 18.00 
20 ,, " " " " 25,00 

При більшім замовленню даємо більший опуст. Інтересуючіся пишіть сейчас 

SICHOWY BAZAR 
34 East 7th St. New York, N. У. 
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спис книжок 
які можна набути 

в "Січовім Базари.". 34 Е. 7th St., New У ork, N. У. 

А 
Абу Касимові капці, казка, І. Фран-

ка ............................ 30 
Амалюнrа, опов. з часів боїв між 

Европ. а Індіянами ...... , . . . . . 20 
Американсьні трости . . . . . . . . . . . . 15 
Аритметичні правиJІа, А. Чепіги 15 

Б 
Байки небилиці . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 О 
Батьківщина і инші опов. І. Франка 25· 
Біля машини, отто.в. В. Винничєнка 10 
Блиснав~ці, суспі.7Іьна студі~ M1r;x. 
Яцькова .................... · .. 50 

Богдан Хмельницький в Галичині. 
(2 ілюстрації). . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Божки, роман, В. Винниченка . . 1.00 
Борба світів, В. Велса . . . . . . . . . . 40 
Боротьба й инші опов., В. Винничен 

к~ ............ · .. ,.......... І.ОО 
Борці за правду, повість, А. Кащен 

ка ............................. 50 
Босяк і инші опов., В. Виннич .... 1.00 
Брати Моуглі, опав. з життя юпи·· 
ни між звірзмп, Р. Кіплінrа ..... 1.00 

Буквар Дм. Андрей ка ............. 50 
Боги, Р. Дж. Інrерсол . . . . . . . . . . 25 
Байки, А. Хлібова . . . . . . . . . . . . . . 10 
Боротьба за істновання, Д. Дез-

по.нда . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 

в 
Вільна долина, і які' е науки\ на еві 

ті ........................ ,. . . . 10 
Від Денініна до більшевиків, Др. 

Іл. Цєкана;.......... ... . . . . . . 5 
Великі ро~новюш Унраїї:fи, Мико-

ли~ Євшана . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Вибір вірщів, Богдана Лепкого.. 25 
В десяті роковини діла Миросла-
ва Січинського . . . . . . . . . . . . . . 20 

Вільна Україна, М. Грушевського 25 
Вибір нарисів і новелІ:J ~ . , . . . . . . . 50 
Відродження України, Д. Сьвіто-
вика . ·:· .. ·.· ......... ~ .... ;. . . . 10 

[ 
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lіарвара У(;ри11, ОГ.(•1~ ~ ~киттr. в мо. 
настирах . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 40 

Варіят з 1906 р. В. В. Бабієнка ~ ... 35 
Великий сонник . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Весела бандур.а, повний збірник 
веселпх і жартівлисих пісень і 
приспівів до музичних інстру
ментів і танців . . . . . . . . . . . . . . 50 

Весела к'нижочна, з 17 образками 35 
Веселі вірші С. Руд~нського . . . . 1 О 
Вечері на хуторі б іл п, Динаньни, 

поDістки Миколи Гоголя . . . . . . 15 
· Взаїмна поміч наукова розв:ідю\ 

В. Лункевича .......... : ... ·'. 25 
Відвдячився, опов. з козацької 
· давнини, А. Чайковсь1<0го . . . . 1.00 
Відродження роман ІЗ 3-ох частях 
Льва Н. Толстого ............ 2.25 

Вільн~й чоловnн і ипші опов. Сте
шша Костіна '.................. 40 
Вічевий співанин:, . . . . . . . . . . . . . . 5 
Вічний Жид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 О 
Вибір поез~й, О. Федьков?Іча . . . . 15 
В неділю рано зіллє копала, опав. 

О. Кобилянсько·ї .. ; . . . . ... . . . 75 
Вода в природі, . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
В тумані9 ·опов. Л. Андреєва 20 

r 
Галицька ,армія на Великій Унра-

їні_, Осипа Левицького . . . . . . . . 50 
Гайдамаки Т. Ш1евченка . . . . . . . . 75 
Галичина в життЮ Украіни Др. М. 

Лозинського . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Галицькі анеrдот1-!І, гумористичні 

опав. Мст. Руса . . . . . . . . . . . . . . 10 
Галка смерти . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Гарна kторія о тr:г.пеливШ Оле~~~' 20 
Герой нС:?піт?..л~~ Сі1жлєра. . . . . . . . зп 
Гетьман Мазепа . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Гіпнотизм і cvrrecтiя в 2:.х частях 40 
Голод, о пов.~ Винниченка. . . . . . . . 5 
Голота та инші опов. В. Винни-

ченка ·....... . . . . . . .. . . . . . . . . . 1.00 
Грішниt<іИІ, р~аман __:. хроніка, О. Я. 

Кониського. . .. : ........ ·. . . . . 80 
•'І І 1- 1::·1 
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Гумор і сатира . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Гумористи.чні оповідання О. Сто-
роженка ; ......... ,. . . . . . . . . . . . 10 

Гуцули і ГуцульщиНJа Гі Хоткевич. 25 

r 
rецовефа, опов. . . . . . . . . . . . . . . . 30 
rеоrрафія Ю. Левицького, в опр. 80 
rолєм, опов.· r. Майрінка, брош. 1.25 

в оправі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60 

д 
Доля галицького сироти, М. В. 

Єлисавета, мучениця на царськім 
престолі, ............... ". . . . 60 

ж 
Женщина І соціялістичний рух, і
сторичний нарис робітничоІf'о 
руху, Оліва М. Джонсон ..... . 

Жінна і її значіння: в суспільним 
життю ...................... . 

Жителі Марса, Вол. rериновича 
Життя і науна грецького фільозо-
фа Сонрата ................. . 

30 

15 
10 

І\!аміняра .............. ·'· .... . 
ЖиттєпИ~ь чорта, М. Шустаке.ви-

lQ ча ....... ·. . ... . . . . . . . . . . . . . . . 15 
25 Жовнір і оферма, оповідання з вій-
25 ськовоrо життя ............. . 

Думи і пісні, Тараса Шевченка .. 
Дорога до правди .......... -... . 
Дотепи питання і відповіди, для 

веселої забави ," """ .," " .. 
Джан Нонс, свободар Шкоції .. 
Де-що про австрийсм{у державу. 
Державна власність ( або Соція-

лізм, К. Готсона ............. . 
Дарвінізм, Феррієра ' ........... . 
Два брати(з байок)Брат:в rрімм. 
Два мужі - одна жінка, опов. Е. 

Золі ·: .... ' ................... . 
Дві моr\и111і, опов. з сибірського 

життя, J:. Короле:вськоrо ....... . 
Девять братів і 10-та сестриця Га-

ля. Марка Вовчка ........... . 
Де любов, там і Бог, опов. Л.Тол-

стого /•, • •'• ,r, ••о,.••·••••'••••• 
Дещо про гроші' ............... . 
Діяволська спр.ава, або як ксьондз 
Шмідт замордував Анну АВ'міл-

5 
25 
10 

5 
80 
15 

20 

10 

20 

15 
10 

лєр. 1••••••••••••••• 25 
Для домашнього огнища, повість 
. Ів. Франка . . . . . . . . . . . . . . · . . . 85 
Доля України, вірmі, Д.Штоrрина 35 
Домашна кухня, або як варити і 
.. печи, Л. ЛучаківськоЇ' ....... . 
Домашний лікар М. М. Белеrая · .. 
Достойно єсть, збірка в Шевчен-

кові. роковини .............. . 
Думни Тараса Шевченка ....... . 
Дян, оповіданн~, М. Вор-чка 

Е 

75 
75 

15 
20 
20 

Еволюція в образнах Д. Гирда . . 1.25 
_f.:лєктричність, ІН. Р. Кемпбля 40 

є 

10 

з 

За вольности Уираїvи, Яр. Весо-
ловськю·го ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Загальна нарта України, М. д~чи-
шина . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 50 

Зіаміткн n.p.o ~ільське господар
ство, Вол. Ніколь.ського . . . . . t1.0 

Записна книжка, оповідання Вин-
ниченка .................... . 5 

ЗапороЖіСьна слава, історичне о
повідання, А. Кащенка . . . . . . . 50 

За рідний край, •оповідання з ча-
сів Хмельниччини, Н. Бурлаки 30 

За сестрою, опонідання з коза
цької старини, А. Чайковськщо 35 

Захар Беркут, Ів. Франка . . . . . . . 50 
Збірка оповідань для української 
молодіжи ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Збірна повісток . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 О 
Звідни взялися і що зцачать назви· 

"Русь".,і "Україну" др. Л. Цеrель 
СЬКІО!Г1О1 

"· ••• ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • ЗО: 
З жит11я' первісного чоловіка, . . . 35 
З журбою р·адість обнялась, збір-

ка ніршів, О. Оле·ся . . . . . . . . . . 40 
З ласки родини, повість в З-ох ча" 

стях, др. А. Чайковського, .... 1.50_ 
в оправі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.75 

Знання життя др. С., Демидчук а. . 30 
Зоольоrія, др. Ів. Раковського, в 

оправі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 
З років війни, сатиричні ілюстра

ції з европ. війни, оповідання і 
инше про старий кр·ай і Амери-
ку ........................ •'•. 30 Єзуїтська преподобниця, істори· 

чне опо:відання, О. Левицького 25 3 фJльозофії політики . . . . . . . . . . 65 

•.....•• " ....... " •.•.•... " .•..•... 
І_ І 

• - і - ,- - І :- - • 

1 



·~ 

22" ес 1Б А з А р ·" Ч., 11 12. 

З великих днів, український аль
манах з 98 ілюстраціями ·····'···········' І.ОО 
Звіряча політина, байка . . . . . . . . 5 
Загадки й забавки . . . . . . . . . . . . . 20 
Земля і чоловік,' Б. Лойко. . . . . . 15 
Зоряний хлопчина, казка для, ді-

тей з :малюнками, О. Зайльда.. 15 

Іван Дурак та Инші оповідання, rp. 
Л. Толстого .~ ...... ; ........ 25 

Іван Франко, біоrр.-літер. нарис. . 20 
Іван Коновченко й\ инші оповідан-

ня о•' о о' о о о' о о о' о'' о о о о'• о• •І 20 
Із звірячого царства, перша сот
ня найкращих казок. Зібрав В. 
Держи рука ...... -;- . . . . . . . . . . . 20 

Ідеали гуманности, Т. Г. Масари-
ка , ............... ·І···........... 15 

Історія дурної корови, 1сатириЧна 
поема r. Щипавки . . . . . . . . . . . 10 

Історичні поеми, Т. · Шевченка. . . . 25 
Ілюстрована історія України в 2-х 

ТІомах, М. Грушевського, в опр. 3.25 
Ілюстрована свята інквізиція, стра
шна смерть за віру в Бога ... , 50 

Ілюстроване українське письмен
ство в життєпис·ах др. М.Пачов
ського; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Індуётріяльний юніонізм, Даниїла 
ще Леон і промова В. Дебса. . . . 25 

Історія боротьби віри з наукою, 
Дж Дрепера (переклав з анrл. 
М. Павлик) ~-................ 1.50 

Істор.t'Я. заложення Злучених Дер-

Ка~Щ>і, журн.ал ~ту де14тського 
кружка за рік 1919 ........... І.ОО 

Каміни~ душа, повkгь Гната Хот-
. кевича ....... · .... ". . . . . . . . . . І .50 
Карл Маркс, його життя і наука, 

Е. Лекера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
·Кармелюк і невіл1ьнич1<1а, опові

дання, М. Вовчка . . . . . . . . . . . . 20 
Катехизм, о. К. Курилли . . . . . . . . 20 
Кльодrе і другі оповідання .. ~.. 20 
Клf;са проти класи, Л. Мартова .. . 5 
Князь і жебрак, опов., Твейна · . . . 40 
Кобзар, Т. Шевченка (в 1 томі) .. І.ОО 
·Кобзар, т.· Шевченка (в 2 томах) 1.75 
Козацька пімста, оповідання з ко-· 

зацької старовини, А. Чайков-

ського ............. ' .... : .· . . . . . 30 
Колиr зійшло сонце, оповідання з 

2,000 року, П. Крата,. . . . . . . . 30 
Контрасти, нарис, В. Винниченка 10 
Коротка історія біблійна . . . . . . . . 50 
Коротка історія Руси, ~до зр)тйно-

вання Запорожської Січи . . . . . 10 
Коротка історія Украіни, з малюн
ками і мапами, І .. Крипякевича 50 

Короткий виклад політичної· еко-
номії, А. Боf'данона .......... 2.50 

Короткий- огляд українсьного пи
сьменства, Ост. Макарушки .. : 30 

Краса і сила та .и:нші опов. В. Вин-
ниченка ..................... · 1.00 · 

Кроваві діяманеи, новочаснийро
ман, написав Фон Ром . . . . . . . . 35 

Кровавий шлях (Шерльок Голмс) 
в 2-ох частях, К. Дойля . . . . . . . 60 

·кузь та Гри~цунь і инші оповідан-
ня, В. ВинНІИч~енка .... · ....... -. 1.00 

жав Північної Америки . . . . . . . 15 
Історія Московщини до Петра Бе- · 

40 Кузь і Грицунь, опов. . . . . . . . . . . 10 
1 о Культура націоцальність та аси-

лик го ....................... . 
Історія о золотонрилім лицарю .. 

15 міляція, П Понятенка . . . . . . . . 25 Історія парижськоі комуни .... . 
Історія про гарну Маrельону ... . 25 Клясова справедливість, Карла 

Кавцького ............ ·...... 15 
Історія про Луця Заливайна, ·ІВ 
Нав~ович'а ... -. . . . . . . . . . . . . . . . ЗО 

kтор.ія про малого Пилипка, ; . . . 20 
Історія про сироту Івася . . . . . . . . 20 
Історія про трийцять одного . . . . ІО 
Іст~рія Я~имового_ будинку та Ин-
ш1 оповщання, В. Винниченка .. І .ОО 

к 
Казни про жидів .............. . 
Казки про циганів ............. . 

10 
ІО 

Казка .про Івана ц'аревича та сіро-
го вовка, В. Жуконського . . . . І5 

~азки Брат.ів Грімів ...... ~ .. , .. -_ . 15 
Короткий У~rебник поднійної бух

гальтерії, як записувати рахун-
ки і в,ес1 и кас1ові книги . . . . . . . . 25 

Козак Невмірака, проJіьоr, Др. Ів. 
Франка ............ ·. . . . . . . . . . 1 О 

Куплєти для співу. і деклямації, 
м·. Кропивницького . . . . . . . . . . 15 

І{айдашева с!мя, повість, Ів. Ле-
вицького .................... . 

Казенні діти, із поглядів лікаря · 
6Р М. Левицького ........ · ...... ' 10 

1_1'П'1 '7Т-'г"'':'Г'1 І ' - і І І_ І_ І І І г І = - І 
І_І ~· Е _'І ~ Н-' І ~ І І І І_. F Е І І -'. І F' ~ І І ~І [ І 



ч. J J_.:__12. 

Не любо - не слухай, брехать не 
мішай, Т. Безшляха . . . . . . . . . . 20 

Народна справа, :а попи, Ів. Фран-
25 ка ..... , ............... " ...... · .. 

КуJtЬтурно-національЦий PWC .на 
Украіні, М. ГрушсвськQго . . . . 90 

Кубанщина і кубанські .Українці, 
В. ГнатюІ):а ............ · · .. · · 5 

Книга битія українського народу, 
м. Костомарова ... , . . . . . . . . . . 15 

л 
· Латачки, опов. Володимира Б. . . 25 
Лис. Микита. Ів. Франко . . . . . . . . 50 
Листи. з пекла й инші опов. . . . . . 25 
Лист шинкаря до Люципера .і від-

повідь, . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . 10 
Лубенський монастир: веселі опов. 

О. Проколуrіія , : . .... , . . . . . . . 10 
Люборацькі; .сім1ейна хроніка, А. 
Свидницького, брошур. $1.25, в 
оправі ....................... 160 

Людоїди· і инші оповідання, Сте
пана Коrстів•а . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Лєrалізм і анархія, Е. Реклю . . . . 5 
Лист до царя Миколи 11. JI. Тол-

того ................. ··,· ... · .. ~ 10 

м 

Народна справа в Америці, Мир. 
~ічинськюrо ......... " .. 1. •. • • • 10 

Наша пісня, вибір .пісень з нотами 15 
Найкращі загадки і забавки для 

старих і молодих . . . . . . . . . . . . 20 
ІН:аші казки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Нарис історії музики, Ів. Левиць-

кого ......... •'• ........... " ... ·.( 25 
Ноктури, БогдаНJа Лепкого j. . . . 30 
Народна ноша опов. Леся Марто-

·ви·ча. . " ......... •\· ... . . . . . . . . .. 20 
Навернений грішник, оповід. Б. 

Пру.са. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
На зелених горах, збірка поезій, 

О. Олеся ................... . 
Найновійше чу до в Ченстохові .. 
Напад на Січ, ................. . 
Наречена, опов. reop. Г. Чулко,ва 
Народ а національні-сть, популяр-

15 
15 

5 
15 

ню-наукова розвідка, др. Грине
вецького 1 •••••••••••••••••• ,. • 10 

. Народні. казки ч. 1. . . . ... . . . . . . . . 20 
Меморіяли до програми, тактики н · 2 20 .. у К П 10 ародн1 казни ч. . .. ~ ........ . 

й організаці~ І • • • • • • • • • • • На срічу сонцю золотому, повість 
Молитва, Бо:гдана Ша1:.1енка .. ·.: 10 Марії Колцуняк ........... ·. . . . 50 
Міжнародні революціині парті~, н п Б 50 

25 
ауна природи, оль ера ..... . 

Сеньова .. " ... · · · · · · · · · · · · · · · · ·' Наука про управу з·емлі М. М. Бе-
МарнЮr.Ін . Шашне·вич, ~ іЛюстра- леrая· ............... _. . . . . . . 1.00 

ціями, Богдана Лепкого · · · · · ЗО ІН~ фидях любови І. МулЯрчика 10 
Маленький денляматор, збірка вір·- Національне відродження австро-

'Ш~в ....... -.,. · · · · .1 .• • •· • • • • • • • • 20 уго~хьних Українців (1772 -'-
Марта Борецька., істор. опов. . . .. 25 1880 ): в г ~ · 25 

о . рр. ' ол. 1 'НчТЮКа '1· ••• 

Маруся, повість Гр. Кв~ сновя- Начерк , стилістики, поетин'Н і 
ненка .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ЗО реторики / др. Конст. Лучаков-

Матемаrика, практичні· п9р1адиА з ського ... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
аритметики та rеом·етрії, · в .. · НІ- На ч~и.ні, опов. Івана Спілки . -. 15 
друщенка_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 50 Наша р:ідна мова, rеоrрафія У-

1. Маска. 2. Краса, оповідання А. 
10 

країни і характер Українця, По-
Чехова .. · · · · · · · · · · · · · · · "· · · · ляка і Москаля. Нацис,ав проф. 

Методична граматика укр. мови. м. Во~няк. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
В. Коцоновського і Оrо.новсь- н .-t • А п 
кого .... , ..... ~ .. · .. " . . . . . . . . . 50 ·езвичаnн1 дива 1 природи . · . 

Місяць св.ідо·к і дру~і опав. . . . . . . 20 , Не~:::ма::~і ~р~~~д~·. м~;і~ .·ёа"н"" - 20 

Молода Україна, Ів. Франка · · · · · · 50. дорфа, повість в 2-ох томах~ Ю 
Молодий він,. опав.· для; моJюдіжи 40 в 2 80 

н 
Наука ·про · береження .здороля, 

І. СаІЛастина. , .. -. ... . . . . . . . . . . . 20 
· · Нцука про народне господарство 

І. Куліщер . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

І І т 

І І 

ерн:ого :· ..... • ........ ,..... . 
Не любо - не слухай; брехать не 
міщай Т. Безшляха ........ , . 20 

Не піддавайся! біді, юпов. ,· Др. А. 
Чайковського . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Не родися красний, ал.е щасний 20 
·Не - ч.итальник, Л. Мартовича 40 

:: І 

І г г І і І 

23. 

-· 



24. " 1БАЗАР" ч.\ 11-12. 

Нетри А. Сінклєра, брошура . . . . 1.00 
Нещасне кохання, повість . . . . . . 10 
Німецька селянська війна, Фри-
дриха Енrельса, . . . . . . . . . . . . . . 40 

Нічого не: було, опав. А. Каменсь-
Юо1го ................. ·!·..... 15 

Новелі, К. І. Юрія Сірого . . . . . . 70 
Новітна суспільність і церква Др. 

Т. Бартошека ...... · ......... 25 

о 
Огляд історії України Ів. Крипя-
кевича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Огонь на услугах чоловіка . . . . . . 15 
О дванайцяти таблицяtх, опов. . . 25 
Олюнка, опав. в 2-ох томах, др. 

А. Чайюовського . . . . . . . . . . . . 80 
Оповідання з військового життя, 15 
·оповідання Олекси Стороженка, 15 
Ох! Казка Михайла Жука . . . . . . . 1 О 
О походженню нашого Бога, Лям 
бро .. ",.............. ... . . . . . . 15 

Огні срібної землі, історич. опав. 
А. Чекановського ............ :5 

Одна велика юнія всіх робітни-
к~в ............... : ....... ".. 10 

Основи соціялізму, К. Кавцького 25 
Основні відомости про інструмен
тальну муз1-1ку і глибокий від-
дих, проф. М. І. Едельман . . . . 40 

Опов. Пан'fелеймона Куліша . . . . 15 
Опов. про заздрих богів Михайла 
Драr'Омано~а . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Оповідання про~ сорок розбійни-
ків ( " ..................... ,. . . . 20 

Опришок і другі опав. . . . . . . . . . 20 
Ори·Гінальний чоловік . . . . . . . . . . 25 
Орлєанська ,1 :ь.--1ина, . . . . . . . . . . 20 
Осаул Підкови, опав. В. Будзи-

новського . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
г. 

Поза межами болю, картина з 
безодні, О. Тур янського . . . . . . 60 

Програма большевиків, . . . . . . . . 30 
Про жіночу неволю, в історичнім 

р1озвою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Про волю віри Мих. Драгоманова 15 
Природні розмови про економію 
підручник для дітей і учителів 
в 'соціялістичних школах 1. • • • • 30 

Продукція, Н. Коршне.в~а . . . . . . . . 10 
Підручник фотоrрафічний, пра~ 
тичні пояснення для фотоrрафів 

і а~аторів ............. . f. • • • 75 

Про світ Божий, бесіди- про при
родознавствю, Ю. Сірого . . . . 40 

Польща йде та не одна а дві, О. Ре-
вюка ... ,. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 25 

Польська кольонізац~я Східної / 
Галичини .. ","( ... "" " ... " 5 

Приказки, Євгена Грибінки . . . . . 15 
Паки й \ 1Паки (про нашу літера
турну мову) М. Левицького . . . 20 

Панські жарти, поема з остщrні;х 
часів панщини, Ів. Франка . . . . 40 / 

Пан Потоцький, qпов. . .. ". . . . . . 15 
Папа чи Христос Ілії М. r лови . . 65 
Пачкар, опов. Б. Лепкого . . . . . . 10 
Перекази стариІНноrо світа др. Ів .. 
Демянчука ,. ~ .,. . . . . . . . . . . . . . . 35 

Північний бігун колискою наро-
дів Евг1ена Єлачича . . . . . . . . . . 15 

Північно-західна Україна Мирона 
Кордуби ...... ). ·'·........... 40 

Під одну булаву, опов. Вяч. Бу-
дзиновського ................ ' 60 

Підручник движимих образів, (му 
віні пікчерс) як оперувати ма
шинами і їх сполученнями, ІЮр. 
Костураt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Під шум млинських КОJІіс, опові
данw:я, в 2-ох томах, В. Держи-
рукИ' r ..... ".................. 45 

Плаваючий остров. . . . . . . . . . . . . . 1 О 
Под:орОІж до~ місяця Ю. Верного.. 40 
Поезії Q. Олеся ............. ~ . . 50 
Попадя в Зільници, ·гум. опов. О. 
Проколупія " .. " ............ 1. • 15 

Порадник для женшjнн, що хо
чуть бути здоровими . . . . . . . . 15 

Порадник дш1 залюблених г.бо як 
писати любовні листи . ... . . . . . 35 

Початиова rеоf'рафія Степана Ру
дниць~кого . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Початок роmини, приватної влас
ности і держави Ф. Єнrельса.. 75 

По - Свій, роман В. Винниченка 1.00 
Послідне ходженнє Бога по· зем· 

лі або· Бог на революції, гумо
ристична повість, П. Крата . . . . .35 

Починок, оповідаЮІя, Б. Лепкого 15 
Пригоди найМ,олодшого брата, В. 
Гнатюка ................... ·.. 15 
Припізнений ,московський паш
порт, оповідання, М. Твейна . 10 

Про музеї і музейництво, нарис і 
з~мітк1( ........ '• ...... •' .... о/ 25 

Природна метода лічення . . . . . . 15 
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При ·стрілецький 1варті, оповідав- Розбишаки ~ па.rюмничій одіжи, 
. ня, Абrара Солтана . . . . . . . . . 40 о пов. для народу . . . . . . .. . . . . . 10 

Причепа, повість, Івана Нечуя Ле- Розвій поглядів на вселенну , А. 
в.ицькоrо, брош. $1.50, в опр;'. .. 1.80 Діксона Байта ......... , . . . . . 40 

Причини аrрарної революції на У- Розмова Поляка з Русином .... ,; 10 
країні і шляхи до розвязання а- Росія й УкраІна М. Михайленка . .. 15 
rрарної справи інж. Мик. Б'аєра 10 Рубають ліс, повість Антіна Кру~ 

Причта про1 садівника, та инші о- шельницького, брош 1.50 в опр 1.80 
пов. Мст. Руса . . . . . . . . . . . . . . . 40 Русалка, й инщі казки . . . . . . . . . . 15 

Про батька/""нозацького Богдана Русь-Унраїна а Московщина-Ро-
Хмельницького. Написав Ми- · . сія, історична політична роз-
хайло Груше1в.ський ..... -. . . . . . 30 відка, Льонгина Цегельського 40 

Провіднин, ·практичний підруч~-мк . Рухові забави і гри І Боберськоrо ·.зо 
до науки анrлійської мови .... · . 1.50 •Революція в Росії . . . . . . . . . . . . . . 15 

Про ж:іночу неволю в історичнім Розви.т.ок социялізму від науки до 
розвою Мик. Ганкевича. ; :.·... ЗО акщв, К. Радека . . . . . . . . . . . . . . 15 

Q:ромови і деклямації на весілях, Революція і нонтр':"'.пеRjолюція на 
Хрестинах і забавах . . . . . . . . . . 10 Україні, Д. Петр~вського . . . . . З~ 

Пророцтва ар.абської цариці Ми- Радянсьна Україна, на якИІх осно-
.хальди .. " ... " . "." " ....... · 20 в~х і я!<- в?н~ будується? " . " 5 

Про світ БоЖий, бесіди по приро- Робпнич1 шсю ......... : . . . . . . 25 
дознавству, Юр. Сірого . . . . . . 40 Робітничий співанник . . . . . . . . . . 25 

Проти алькоголю .... , ....... .- . 20 Рін на ВедвJшй Україні, спомин з 
Про украінсьнИхКозаків, Татар української революції Др Осип 
та Турків М. Драгоманова .. . . . 25 Назарук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

_ Про Христофа Колюмба та від-
.. криття Америки . ; .. -....... ·... 15 
1. Про Шевченковітвори . . . . . . . 20 

р 

Рай і поступ М. Драгоманова· .. - . 40 
Революція в Росії . . . . . . . . . . . . . . 15 
РеВ:ун, сатира, Ос. Маковея .... " 25 
Рівновага роман з житТ'і! еміrран-

тів, В Винниченка . . . . . . . . . . . . 1.00 
Рідна школа\ читанка перша, Спи
ридона Черкасенка . . . . . . . . . . . 30 

Рідна\ школа,· читанка трета, Спи
ридона Черкасенка . . . . . . . . . . . 60 

Рідне· письменств.о Др. В. Сімо--
вича .... ; .. ._ ....... · ...... ". . . . 10 

Р*дне ело.во, збірка· новель і опо
відань українських авторів .... 1.00 

Різдвяна ніч (з 10 образками)Ми-
коли Гоголя ....... : .. " .. ·..... 10 

Робінзон Крузо, опов. з обра:ща- , 
МИ .....•....... • ..•• • ·, •••.•• ~.. 1.00 

РРбіПІичі пісні . . . . . . . . . . . . . • . . 1 О 
Робітничі пісні Зібрав В. Голова-

цьки:й , • • , , • ' "і••, • ••І••,••••, : , · 25 
Розбійни_к Кармелюк, історичний 
· роман в 6-ох томах М. П. Ста
Старицького . ;·, ... ·'· .. :: .... :. 2.40 

с 
Самостійна Україна Р. У. П. . . . . . 15 
Свекруха, пов. з сільського життя· · 5 
Світові байки в оповіданнях Сте-
пана Руданського . . . . . . . . . . 15 

Свое життя розмови на: біжучі te- · 
ми, Петра Тихого ...... : . . . 25 

Свято весни. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Серед ВіЧНИ:Х снігі:в і ледів в. Лун-

:к:еви.ча ·: ............ , . . . . . . . . . . ЗО 
Серце не навчити опов. . . . . . . . . . 10 
Серце чоловік-а, святинею Бога ..... 15 
Словарик, пояснення чужих та не 
дуже зрозумілих слів В. Дома- , . 
ницькоюі ................... ; . . 30 . 

Словар українсько-анrлійсьний і · 
анrлійсьно- унр·аїнський (ки-. 
шенковий) А .. Ром іна ~ . . . . . . . 50 

Словар чужих слів· др; З. Куз.еля. 2.00 · 
Сільська вчите·льна опов. Дж. Чі- -

ямполього . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ю 
Січовий 1 підручник · до рядових ' 
вправ "Вп_оряд" . . . . . . . . . . . . . . 25 

Січові Стрі.льЦі їх іtсторія і харак-
тер ......... 1 

•••••• · •• '. ••••• 15 
Сила і краса, повість, В.· Винни-

че}І:ка ...... ·-·. . ........ · .... : . 25 
Смерть До~буша, поема Л. Ло-
тоцького ........... ··........ 15 

25. 
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Смерть за правду, .... , . . . . . . . . . 10 
Соняшний Промін, пов. ;В. Чай-

чен;ка ....... : ...... ·..... ... . . 80 
Сорок тиояч миль під водою, ро-

ман, Ю. Верного .. " ....... " І.ОО 
Соціольоrіяr й со ціяльні науки Е. 

~Діркга,Има: ........ ,. . . . . . . . . . І5 
Соціялізм а реліrія Д. Бориска . . 10 
Соціяльна революція К. Каутсь-

кого ..... ,. . . ... ... . . . . . . . . . . . . . 80 
Старий лад в Европі і новий лад 
в Росії М. Ф. Прайз . . . . . . . . . . 15 

Селянство і Соціял-демократія, 
в. ЛІе'ВИНІСЬКОГО :· .• .і . .. -. . . . . . . 50 

Святий Петро з Неархії, гуморес-
ка . " ...................... " ... . 10 

Січовий співанню{, з ілюстрація-
ми ................... ~ ..... •' 25, 

Співанник У. С. С. з нотами і ілюс 
тр ація ми , ................... . і 15 

Сверщок на п~чі, казка Чарла Ді-
ІGенса ... , ................. : .. , ЗО · 

Спартак, історична повість, Ц Са-
Саfdойлов.а . ~ .... " ...... " . . . . 30 

Співомовки або веселі вірші Сте" 
пана РудаНІського . . . . . . . . . . . . 50 

Співомовки, Ст. Руд:анського . . І5 
Сплачений д!Овr,' Данила Лепкого 20 
Спочив мій дух і инші опов. . . . . І5 
Стращна п-і мста, М. Гоголя . . . . . 20 
Страшні тайни монастирських му-

р~в, ·· ..... •{•І· •••••••• і •••••.•.• • • • ї5 
Суд чотирJ>О)(, с:ензаційне •, опсв. 
Едrара Вейлса - ~ . . . . . . . . . . . . . . 40 

Сумна казка й инші опов .... , . . 10 

Т, 

Таємниця Америки поуч. книж-
ка ........ ,." ............ ··(. .. . . І5 

Тайни· цісарської родини. . . . . . . 50 
Тарас1 Бульба, повість з ілюстра

ціями, Миколи Гоголя . . . . . . . . 40 
·Тарас Шевченко, в столітні роко-

вини , , •1• , •••·•,•••>.І• "1• • • • • • •·• 20 
Твори Тараса Шевченка . в З-ох . 
томах брош. 6.00' в опр ....... 7.50 

Твори Тараса Шевченка в'5-ох то-
мах брош. 10.00, в оправі .... - І2.50 

Територі$ІJ і населеІПІя України, 
Мирона Ксрдуби . . . . . . . . . . . . . 40 

Т~0вариська ворожка . . . . . . . . . . . І5 · 
Товариш, , укра~~~сько-а;нrлійський 
підручник до науки анrлій~ської 
мови з доданням словарця 60 

Траrедія галицької України Оси-
па Meraca ................... -. . 1.00 

Три княжевичі і чарівна птиця . . І О 
Три поеми Т. ШевЧ'енка . . . . . . . . ІО 
Тропарик або підручник цернов-
ного співу ..... : ........... -. . 30 

у, 

У зарані слави, ..... · . . . . . . . . . . . . ·І О 
Українство в Росії (Новійші часц) 
Вол. Дорошенка . . . . . . . . . . . . . 40 

Українська граматика Стоцького 
• і rapTHepa .. · ....... , • .. /• ... І,50 
Український співаник ЗладиВІ\ АfІ-

тін Ганяк .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Український штукар, 212 гарних 
штук до забави. - Зміст: Часть 
І. Забави фізич.І і хем. Часть 2. 
Штуки з картами. Часть З Шту-
ки рахункові. Часть4. штуки 
жа;р:гівлИJВі І, •• ",. ;· ••••••••••• " • 50 

Українсько-анrЩйськиЦ і анrлій
сько-українсьний словар ки-
шенковий ................... І.50 

Українсько-анrлійський І{ухар :1і-
брав М. М. Белеrай ........... І.ОО 

Українсь1,п - анrлійський словар, 
(1580 сторін) М. П. Б. Ясенівсь-
кого . "" ................... , .. 2.00 

Українці в Америці О; Кириленка 15 

ф 

Фізика ( 105 малюнків в тексті ) 
Франца Шіндлєра ....... ~ . . . . . 50 

ФільозофІя Соціял - демократії, 
збірник дрібних фільозовських 
статей, Иосифа Дицrена ., .. •' .. 2.00 

Фікція. нації і національної неза
висимости Е. Гуцайла ..... " . . 35 

Фільозофія штуки п·оучаюча кни-
тка т. Тена ........ '..... . . . . . 50 

х 

Хмельниччина в повісти Г. Сенке
вича, проф. В. Антоновича . . . . ІО 

Хан і ,його син або Українка бран-
ка і дру,rі о пов. . .. " ........ " 20 

Хочу!\ роман, В. Винниченка .... :. 1.00 
Христос в rарнізоні, опов. з вій1сь-
1ювоrо життя, М. Яцко1ва . . . . . 40 

Хрунь і чорт в~ Будзиновського І5 
Хата, опов. ?· Грінченка ...... ,. 10 
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ц щ 

Цар голод, А. Баха ............ ·. 
Цариця і Вест3:11ька . або ж.ивцем 
замурована, 1стор1я з час1в пе

реслідування. христіян зІа пано
вання римського tцісаря Неро-

35 Що чути тепер, в ріднJм краю . '' · . 10 

на .... -.· ................... 1.. 25 
Церковний бік української спра-
ви іС. Томашівського ....... • ··· 10 

Ч. 

Чародійні пригоди убогого Ома-
ра і султаново! до~ки 3уліми ._. 20 

Через. кордон, ц1кав1 розкази ем1-
rранта, Олекси Ремези. . ... " .. :. 15 

Чернигівка, бувальщина з друго~ 
половини 17-го \Віку, М. Косто
марова . ·!· •••••.•••••••••••• • • 50 

Чесність з !собою, роман В Виrши-
ченка· ...... ·-· ........ ·... ... . 1.00 

Чи чоловік має дущу? ...... " . . . 10 
Чого учив Христос? ... ". ~...... 15 
Чому попи не Жіеняться1 . . . . . . . . 15 
Чорний кіт, Едrара Еллен( По· .. · 10 
Чорноморці в неволі й инші опов. 30 
Чужиною, збірка поезій, О. Uлеся 25 
Чужинці про українськ справу,. .. 5 
Чорногора, гуцульська читанка . 15 
Чот11ри казки, Ів. Франка . . . . . . . 15 
Чим є політична економія і чого 
вчить? й. Б. Мархлєвський 25 

ш 

Що таке означає той страйк, Да-
ниїл Де Леон ......... · ...... . 

Що сталося з Рудольфом •...... 
Що то є книж~а? . . . . . . . . ..... 
Що чути тепер в ріднім краю або 

20 
60 
20 

Україна без хлопа і пана . . . . . . 1 О 
Що хочуть зробити соціял·істи· Т. 
Дж. Голмес ................. . 15 

я 

Як закладати~ читальні і вести бі-
бпіоте..,ц, ............... ". . . . . . 15 

Як Іван Зробив чудесне судно, . . 10 
Які є люди на земли . . . . . . . . . . . . 40 
Як королевич воював із чортом .. lo 
Як кров кружить в нщuім тілі і f!· 

ка нам з неі користь др. С. Ф1-
ше·ра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Як львиця виховала царського си 

на ".· .. ,і· "'·і· ..... ".·······'"'··· 
Як люди жиють в Норвеrіі ..... . 
Як Михас.ь, син м1ель~ка, ходив 

20 
20 

до неба по діямант . . . . . . . . . . . 20 
Як мошко вийшов на спілці з 
Грицьком Кутерногою й инші 
оnов. .-." ... _;., .............. І.. lOI 

Як мужин }Ющив до царя правди 
шукати й инші опов ......... . 

Як осягнути успіх? підруЧ1ник для 
самоуків ...... ·І· •••.• ". • 1 • • • • • 20 

Як Палій визвол.цв вІд смона сес-

15 

Шевченко й його Україна. 
Шерльок Гольмс, таємничі історії 
найславнійшого в світі детекти-

15 тру і братів та провчив капуша 
Як пан собі б.іди шукав, опов. Ів:. 

10 

Ф,раr~к~ ..................... ·1 15 
Як повстала земля К С-ника . .. . . 25 
Як писати листи або найновій-

ва. Кожщий том становить скін;. 
чену цілість. 
Ч. 13. Джентлемен вломник ... 
" 14. Тайна :рафині Кастельоне 

51 ший і найпрактичнійщий укра-
15 їнсько-анrлійjс!Ький · листівник 75 

,, 15. Траrед1я дщички ....... . 15 Як стати горожан!ином Зп. Дер-
15 жав, Е. Гвоздика . . . . . . . . . . . . 25 16. Чорт' зі Семфолд Гіл ... . ::11. Чудовий Рікардо Сакко і 

сини Шіви . . . . . . . . . . . . . . 15 
Шкільні товариші, о пов. М .. Ле-

вицького· . . . . . .. . . . . . . . . ·· . . . 1 О 
Шлях до соціялізму Огона Бауфа 
переклав П. Ді:душок . . . . . . . . 25 

Шляхецькі забави історичні опов 20 
Шевченко про мистецтво, Богда-
на Лепкого . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 О 

Шляхом життя, поезії Миколи 
Тарновськоrо . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 

:." ..•..• ;-".·-··-····", ...... " .. 

Як стати по українському грамо-
тним .... І·.··.................. 25 

Як царевич л.ітав до Царівни 1.... 10 
Яма, оповідання, С. ЧерК!асенка. . 5 
Як пр.rйшло в Росіі до ревощоціі 
М. Троцького ............... . 10 

книжки в АJНrЛІйСЬКІй ·мов;І 

Ukraine, the land and its people, Ьу 
Stephen Rudnitsky . . . . . . . . . . . . 1.75 

_ = _ •-•11ш.-

••І.••••••·--.••-••-••••1."1••••.::.• 

27. 



28. '"БАЗАР" ч. 11_:,__12. 

ТЕАТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА. 
Аматорський ·театер, підручник 
для ~ультурно-просвітних ор
ганізацій та аматорських. круж-
ків ............ · ... ···. ·. ' ..... ~-.. 25 

Американець веселий образ з жи
народа. зі співами в З-ох діях, 
Мст. Руса ....... · ......... ; .- · · 

Базар, пєса на 4-ри розділи, В. 
Винн'ичен:ка ............. ·'"'· . 

15 

25. 
Батраки, драма 4-ох д:Ї!·я·х, малю
нок з робітничого життя, пер-е
робив з росийського Ф. А. Кос-
тею<Іо ............... ·~·' 35 

Безталанна, драма в 5-ох· діях, І
вана Тобилевича .... ·. · ..... ·' .. 

Блудний син, образ з життя на..: 
ших висе.ч:енців. в Америці в 4·-
ох актах зі, співами, Є. А. Луци-
ка .......................... . 

Бондарівна дра:иа в 4-ох· дія.х, Іва-
на Тобилевича .............. . 

БуваJ,Іьщина або на чужий коро
вай -очей н~ поривай, комедія в 
одній дії, Велисовського ..... . 

Бурлака, драма.в 5-ох дінх, Ів. То-
, биленича ....... ~- . " ......... . 

В долині сліз, драма з робітничо-. 
го жиря Єл. Карпенка .....•. 

Великий молох, пєса на.З розділи 
В. Винниченка ............. · .. 

В~рховинці, драма n 3-ох актах, 
Осипа, Корженьовського ..... . 

Вертеп, -сценічна картина для ко- · 
лядників, Є. Луцика ........ . 

Веселі Полтавці, ком·едін з· жит·гн· 
полтавських Українців вЗ ох ді-: 
ях зі співами і танцями, К. П. 
Мирославського· ............ . 

Виворожила, комедія в 1-ім :аті 
Є. ·луцика ....... · ....... · ... . 

Вихованець, народна комедія в 
3-ох , діях зі співами і танцями 
л.· Янчука '· ................. . 

Вихрест (в чаду .кохан~ня),; драма:. 
в 5-ох ді!Ях зі співами і танцями 
КоЗ:ич - Уманської: .......... . 

Власна хата,\ Прол1ьоr,' Яросш~h.а 
'Маjрчен;ка-· і .... , .............. . 

В нево.лі темноти комедія з життя 
наrігИх • виtеЛІенців в АмериЦі, 
в 3-ох діях, Є.

1 

Луцика ...... : . 
Воєнна любов, Жарт на одну дію, 

О. Бабія ... ~iCJІ~i2ecf /Jy • • · • · · · · • 
·11·щщв51тх щ·11 UDЮ'S "АГ ·· 

ОкВА11А-СндІvІ PAIGI~ 

25 

- 20 

35 

зо 

50 

30 

зо 

10 

25 

з5· 

'10 

25 

10 

Гей на Ів·ана, гей на:· Купала, :опе
рет~ш в 1-ій дії, Петра Феди.се-
в.а І• • • • • .• •1• • • •'•'8'• • • • • • • • • • • • 

Глитай або павук драма в 4-ох ді
ях, МЛ. Кропивницького ..... 

Гостина !СВ ·Николая, драмати:чна 
гра в; 4-ох виходах, Є. Калитов-
ськоrо .................... . 

Дай серцю волю9 зав·ед.е в неволю 
драма в 5- ох діях, М. Кропив-
ницького .................. . 

два дом ніш і одна. фіртна, коме
дія в 1-ій дії, Льва Лотоцьк_ого. 

15 

45 

10 

40 

15 
Дві жертви за вір11у любов, драма 

в двох діщс, з чотирома відсло-
нами, Павла Ду дака ............. · 40 

Двоє, драматичний малюнок на 
одну діЮ, Гавриїла КобЗара .. 10 

Дівочі мрії, траrі-комедія· в 6-~х 
відмінах, Семена Ковбля . . . . . . 20 

Добрі діти; образ з життя амери
канських шко.ч:ярів в З-ох діях 

15 Панька Клима .... · · ........ . 
Душогуби, драма в 5-ох Діях, І. 

Т;огобочного· ........ · ··· .... . 35 
Душогубна, драма в 4-ох діях~ Т. 
Трушевського 1 • • ••••••• ~. • • • • • • ЗО 

Дядько Тарас;' діточий сценічний 
образець з життя .Шевченка на 
одну дію ...... : . : ........... . 15 

Дячиха, комедія в. 4-ох діях, Т. С. 
Сул:їмИ , ...... , .. ~; .. · .... г:-. • . • • З5 

Єврейсьний розв.од" драма в 5-ох 
діях, Л. Суходольського . 

Живий мертвець жарт н.а одну ді-
ю, Гав.ри їла Ко б з ара ... ·· ...... . 

Жидівка вихрест1\а, драма в 5-ох 
діях, П. f .. Тогобvчного ...... . 

За друзі . своя, драма в 5-ох діях, 
В. П. Товстоноса ............ . 

За Немань іду, оперета в 4-ох ді-
. ях, В. Александрова ......... . 
ЗапорожеЦь за Дунаєм, чудова 
оперетка в З-ох діях, з хорами 
і танцями .... . · .. : .......... . 

Запорожський ншщ, комедія-опе 
р·ета в З-ох діях,. Ванченка-Пи-
санецького ................ . 

Земля, Драма· Єщн::ея .Карпенка · .. 
Едельвайс, Для 1сце ни написав Є-
лисей Карпенко ............. . 

Зоря нового життя, комедія в 4-х 
діях, А. Ф. ~МJ~:rnffiom ....... . 

І І LI ІlДі.Я с1ту о Е · 11 'І 'l~НQ • .І~лт 

о MANA-CHAM РАІ G N 

ЗБ 

25 

50 

40 

20 ' 

25 

20 
30 

15 

30 
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ч. 11-12. "БАЗАР" 29;;.: 

Іцко сват, комедія в 1-ій дії, Із. 
Трембищького " . . . . . . . . . . .. . . . 1 О 

Капраль Тимко або що нас гу-
6••ть? НІародна мельодрама в 
5-ох актах, І. Мидловського . . 20 

Кара за гріх, сумний обrаз з жит-
тя америк. ~;~рода в 3-ох діях, 
напmсав Свш .............. ·. . 35 

Катерина (мужичка) драма в 4-ох 
діях, Ванченка-Писанецького . 30 

Козацьке сватання на 3 дії ...... · 25 
Кохання в мішках - (Різдвяна ніч) 

водевіль в 1-ій дії зі співами, 
(після Гогол,я). С. Комишеваць-
~ого . ...... ..... ЗО 

Мазепа, історичНІа драма в 5-:-ох 
діях С. Комишевацького . . . . .. . 35 

Майська ніч, комедія в 3-·ох діях . __ 
Т. Устенка-Гармаша (після М. 
Гоголя) ~·. ·l·.. ... . . ... . . . . . . . 30 

Маніf'рула, комедія в 1-ій дії зі 
спів. і танцями; Я. Майданика 15 

Маруся Боrуславка, побитово-іс
торична ~рама в 5-ох одміНІах, 
М. Старицького . . . . . . . . . . . . . . 50 

Мати наймичка, драма в 4-ох діях 
І. А. Тогобочного . . . . . . . . . . . . 25 · 

Між двох сил, драма на 4 дії,В. 
Винни'ЧеНІка .................. · 50 

Монольоf'и ч. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Монольоrи ч. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Монольоf'и ч. З . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Мужики аристократи, народний 
образ в ·2-ох діях . . . . . . . . . . . . 15 

На відпуст до Київа, комедія в 
З-ох діях, П. Ст·еценка . . . . . . . ЗО 

!На сіножаті, жарт на одну дію, Л. 
ЯІІовської ............... ": . .. 25 

На старости літ образ з життя на
рода в 1-ій дії, І. Я. Луцика ; . 10 

Настоящі, комедія в 1-ій дії, О. 
Бобикев:ич'а J ••• , • • • • • • • • • • • • 20 

На тихі води на ясні зори., сценіч-
ний образ з .життЯ1 народу в 
4-юх діях, В. Держируки . . . . . . 25 

Невольник, драма в 5-ох діях зі 
співами і танцями. У·сценізував 
Карпенко Карий (ТобиЛJевич) 
після поеми Т. Шевченка .. ·. . 20 

Недолюдки, бувальщина - в 3-ох 
діях,_ · Ванче'нка-Писа~Іецького. 30 

Не Клени, образ з життя народа 
в: 1-ім акті, РюмаН!а Сурмача . . 10, 

Нещасне кохання, · драма в 5-ох 
діяtх, Манька 11г, .і.1;. '.......... 40 

11111\_і:=F'=,1т 1 1-1F-ІLL111·-,1 =. РТ _. 
:~:8;!!'.ll~j~;'-~~-~,,~;l~j~;·,j·8;~&~:·.~·~ 

Не повелося, фарса на •одну 'діЮ -· 
зі співами і танцями, Д. Крежа~ 
ЛОВ'СЬКОГО ...... ~ ... · ·:•':'·.·· .. ·~ .. 10," 

Ніч під Івана. Купала, Драма в 
5-ох діях зі спіщ1ми. і музикqю, 
М. Старицького ............ : . ·50 

Ой, не ходи Грицю, та на вечернИ-
ці, народна драма зі . сціваl\_11,1 . , _. 
в 5-ох діях, М. П. Старицького.-. ЗО 

Орися (В каламутній врді), ма-~ :. 
люнки з міщанського - життя · в' 
4-ох діях, А. Ф. Володського .. " ~5 

Ох! не люби двох!, оперета в. З~ох 
діях, А. І. Нагорянського --~ .. ··.· 25 

Панн:а штунарка, жарт на З дії, А .. 
Ф. Володського .... · ...... ; . . . 30 

Пан писар, штука В. 3-ох актах, 
написав Г. Г. Г. " . . . . . . . . . . . . .. · 20 

Пап штунаревич або оказія якої. -
. . не· бувало, сільські ·сцени на 2 · 

дії зі співами,· С. Е~ Зіневича . . 35 
Лекло в хаті, ~абр.аз з жиТ'Іі~ наро
Перший голова Ревкому фарса на 
.. одну дію, з не давно -минулого 

Ле-ле .................. · ...... -. . 1 о.-
да в 1-ім акті, Романа Сурмача 15 

Перший гора,льник, фаНІ:тастачнq 
картина н з.:ох, діях написав: Л. 
:топа.тинський (на с~нсні vазю( ·,:· 
Льва Толстого) .... ~ ........ ~ '.':· 40 

Пімста Жидівки або чортове ку
бло, драма В'· 5-ох діях, зі спі
вами і танцями, А. І. Козич-У.:. 
манськоі~? ...................... · -40 

Пімста за кривду, драма в 5-ох 'ді~ 
ях зі_ співами і танцями, В. Т. 
КазанііВІСЬКОГО ........... ·. ; . . . за 

Після равту, фарса на одну дію· 
Ле-Ле : ............ · .... ; ....•. · -то 

Повернувся із Сиб.іру, драма 5-ох -
діях, Л. Яновської :· . .' ....... ·. ;. - ·"35 

По ревізії, етюд в 1-ій дії, Марка 
Л. Кропивницького · .. -.. : · ... : . · 20 

Пошились в дурні, комедія!-~опе
ретка в З-ох діях, М. Л. Кропив~ · 
ницькоrо ... : ............ :-. .. . : Зб 

Правда все горою, образ з жи'ття 
народа зі співами· в З-ох актах 
Р. Сурмача ..... ~ .......... ~. 25 

Прометей, драматичн'Ий уривок, · · 
й_. в. r~того (переклав м~ сл~~ 
б1н1ськии) .... 1 •• , •••••••••••• " -15· 

Простак або хитрощі жінки 'пере• · 
хитрені мос«алем, к,оміедіЯ в 
·1-ій дії, Ваеиля 1 ГІОг0ля . . . . . . . 20 

. І lf JJ\iH.''=ІT1 Г 1.f.JІ 11111~ 1 1'- ~т 
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Самопалка, картина з револ. жит-
тя на Україні в 2-ох діях В. Шо
пінського .... : .. ~,:............ З5 

Сатана в бочці комедія зі співами 
в 1-ім акті ......... ·......... 10 

Сватання на Гончарівці, оперета 
на З діі,. Грицька Квітки-Осно-
11я'нt-н'на:1, ~ • • • • • • • • • • • • • . • . • . . 35 

Свекруха Евдоха, образок сценіч-
ний в 3-ох діях . . . . . . . . . . . . . . 20 

Свекруха, .комедія в 3-ох діях !Л. 
Допат:и*ьЮого~ · .... f •• 1 .••••••• _. 25 

СаІдки, сценічний жарт на одну 
дію, Мююли Курцеби . . . . . . . . 51 

Соко.1111ки·, ком;едія в 4-ох дія-х, 
Григорія Цеrлинськго ....... . ............ 35 

Ст-раАк, сценічний . образ з жит-
т" .хлібороб.ів ·& Галичині в 
З-ох діях, Н. Струтинськdrо 20 

СтраАкер, образ з робітничого 
життя на одну дію Л. Райнrогд 15 

Тарас· Бульба під Дубцом, дра-
ма в 4-ох діях, К. Ванченка-Пи-· 
са.-ецького ......... ; . . . . . . . . . . 35 

Тато на заручинах, міщанська 
пригода в 1-ій дії, Григорія 
{1ригорієви;ца . . . ... ... . . . . . . . . . 10 

Терновий вінок або жертви ца-
рнзма, драма на 4 дії, В. Сиро-
~а ....................... ~ .. \ 50 

Трій'Ка гільтаїв, комедія в 5-ох 
діях зі _співами і танцями, М. 
Не:строя ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Украдене щастє, драма з сільсько 
го життя в 5-ох ·ді1~х, Ів. Франка 25 

Халепа, жарт з артистичного жит-
тя на одну дію . . . . . . . . . . . . . . 20 

Хата за селом або циганка Аза, 
драма в 5-ох діях зі і танцями, 
І. К. Г алясев~ича . . . . . . . . . . . . . . 50 

Хмара, в 5-ох діях зі співами ітан
цями, А. Л. Суходольсько•го . . 40 

Хоч р~з йо,го правда, шутка на о~ 
дну дію, Гр. Марусина\ . . . . . . . . 1 О 

Хто винен, драма в З-ох діях, Оt
тапа Леся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Червона свитка комедія в 4-ох ді-
нх, В. Держируки . . . . . . . . . . . . 20 

Циганка красавиця, комед. в 3-iox 
актах, Гр: Г. Солодковича . . . . 25 

Щасливий край, жарт на одну дію 
Грицька Коваленка . . . . . . . . . . 15 

Як вони женихалися, жарт на о-
дну діЮ . , А. Володського . . . . 25 

Як ковбаса та чарка, то минеться 
й сварка, комедія в· 1-ій дії, М. 
П. Старицького . . . . . . . . . . . . . . 20 

НОВІ КНИЖКИ 
Военко оп9в. з війни, Клима Полі 
щука ... "1." ••. "".............. 15. 

Воскресення, опов.. для молоді з 
образками, К. Май . . . . . . . . . . 15 

З під рідної стріхи, вибрані віЇрш~і 
С. Калинця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Шукаю пюдинни, нариси з часів 
війни, О. Бабія . . . . . . . . . . . . . . 15 

Ненависть а любов, поезії Олеся · 
Баб;ія •...... , ... 1 ••• • • • • • ••• • • • • 15 

Скарби віків, українські лєrенди, 
К. Поліщука ................ · 15 

Торбина сміху, людям на втіху. . 5 
Народний флірт весела товарись-
ка забавЩ ............. _. . . . . . . 1 О 

rосnодарськкй налєJWlр, на рік 
1922. . · .. ····· .·.і·1 . .'........... • • • 20 

Ворожбит, чародій, сонник . . . . 10 
Прок-11ятиА, цікаве опов. з ·обраЗ- ' 
каки К. Май ....... : . . . . . . . . 1 О 

Горбоконик, казка, О. Коваленка ЗО 
Кудеяр, історична хроніка в З-ох 

часттях Н. Костомзрова . . . . . . 1.25 

Богданів синок, і\сторичне опов .. 
Хатина, повість з ішпансько·го пе-

р:евів В. Самійленко ... ~ ..... . 
Похіід Карла/ ХІІ на Україну, др. 
Д. Донцов~ ,.1 •••••• , ••••••••••• 1 

Винниченко,(_ ·проба !д'іте:ратур;н;оJ 
характеристики І. Свєнціцький 

Розмова Василя з Петром про фі..; 
зику наукова книжка з ілюстра-
Ція·ми ................. ···. ·!··· 

Провjднини революційного руху 
на Україні ілюстр. . .......... . 

Цро nІОход.ження лІQдини, дуже 
поучаюча кни:ж.ка ........... . 

Хто тані комуністи і чого вони 
JхіОЧ}'ІТЬ •.•••••••• \ ..•..•••.••.• 

РуЧна. rраната, правильник науки 
в метанню руч. rранатами .... 

ш.кfльні товариші, ОП01В: м. Ле-
вицького, ................... ·. 

ПоJ~ьсью1/ кол.ьонІзація східноі 
Галичици~ .- .......... : ., ....... . 

Причини аrрарноі революції ... . 
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ПОРТРЕТИ І ОБРАЗИ 

Портрет Тараса Шевченна, з :иа~ 
люнку славного артиста-маля 

ра Ф. Красіць~~огю, f(a тривкім 
картоні, 28Х22 цалів. Ціна з пе-

ресилкою . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
П9ртрет Тараса Шевченка кольо~ 
ровий друкований на . гарнім 
папери · величини 15Х20 цалів 25 

Портре-r 1вана Франна, коль1оро
вий, друковдний на ~гарнім папе 
ри, ·величини 15Х20 цалів. Ціна 
портрету з почтовою пересил-

кою .... L. •••••••••••• ;...... 25 
Візд Бог дана Хме·льницьного до 
.. Києва, репроду;к'ціяj сл~в~ого 
твору .артиJста-маляра Ів;~сюка, 

на тривкім картоні, 28Х22 цалів. 
Ціна з пересилкою . . . . . . . . . . І .ОО 

Вїзд Богдана Хмельницького до 
Києва, кольор:ован:а: : реп;р.одук-
ціЯ ·славного твору артиста-ма
ляра Івасюка, на тривкім кар
тоні 28Х22 цалііз. - Ціна з пе
ресилкою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 

Богдан Хмельницький, портрет ма
лої величини, 7х9, ціна ·. . . . . . . 10 

Образи Реліrійні. 

Маємо на складі 1слідуючі .образи свя-
ти;х. Величина образів 16х20. 

Ісус в Тtер11~овій короні. Матер Божа 
страдаюча. Серце Ісуса Христа. Серце 
Матери Божої. Свята Анна. Святий 
Антоній. Христос на оливній горі. Ма
тер Божа неустаНІной помочи. Свята 
Родина. Христос на Хресті. Тайна Ве
чера. Гріб Ісуса Христа. Гріб Матери 
Божої. Святий Петро. Святий :Нико
лай. Христос пукає до дверий. Взятє 
в небо Матери Бото·Ї. Христос ратує 
потапаючого Петра. Хри~стос пер1ед 
Пилатом. Святий йосуф. - Кождий 
образ коштує 25 центів з пересилкою. 

ПЕРЕПИСНІ КАРТКИ! 

КНJиrарня Січов:ого Базару м.ає ду
же Віеликий виЩр переписних карто1<, 
звич,ай}Них і кольорованих~ найріжно
роднійших видів. 

Поодинока картка 5 цнт., б штук 
25 цнт. При більшім закупні значний 
опуст. 

І .І 

І! 

НАИІНОВІШІ КНИЖКИ 

Теорія :. зглядности, післяА. Айн· 
шта)1на, нади.савП.1 Франко/ . . 1ІО 

Відмолодження, після д-р. ШтаА

наха, П. Франко . . • • . • . . . . . . . • 10 
Що кождий повинен знати про 
зміцок (екс-іеІ(ч) ; ...•.• ,. • • ... •. 10 

Як закладати пластові дружини? 
П. Франко . . . . . . . . . . . . • . . . . • • 10 

Огляд теріторГr Украіни, п.ісля 
. д-р. РудНІИцьког0 П. Франко . . 10 
Назва України з картами, С. Ше-

лу:хіна , .................... , ••.• 1 10 

Діточа Бібліотека ТеатрuьНL 
Добрі Діти, 0браз з американсь-
. кого життя на З. дії . . . . . . . . . . . 15 

Дядько Тарас, діточий сценічний 
образець з життя Шевченка на 
одну дію ................. '.... 15 

Прогульна, комедійка на ~одну дію 
грає 9 дітей і учителька . . . . . . . 10 

Вертеп, сц~нічний образок для 
КОЛЯДНИКІВ . . • • • • • • • • • • • • • • • • І о 

КНИЖКИ ДЛЯ ПОБОЖНОГО 

ЧИТАННЯ ,.І МОЛИТВЕННИКИ. 

~иття Св~тих, з ілюстраціями, 
665 стор1·н, брушороване . . . . • • 75 
в оправ1і ... . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.25 

Біблія, в.иданн/fі біблійного това
риства у Відни, понад 1000 стр. 2.50 

Біблія, видаНІНя біблійного tова-
риства у Відни, більш.а ....... 3~00 

Зборник, в твердій оправі . . . . . . б.ОО 
Апостоли і ·євангеліє, з цілого року 50 
Боже Слово, проповіди (в оправі) 5.00 
Бог ра:'!-ость моя, в ~уже гарнійо~ . 

прав~ з витисками 1 золоченими 
б~:регами, з футералом 600 сто-
рш друку ... : .................. 1.50 

Гостинець, оправлений в шаrр.и· 
нову шкіру, золочені береги • • 2.50 

Гостинець, в полотняній оправі з 
гарними· ви"Гисками ........... 1.50 

Молитвенник христіянськоі роди-
ни, в гарній чорній оправі .... З.ОО 

Апостоли і ·Євангел.Ія, на неділі, 
празН)ики і д~і сs}jтих цілоrо 
року ....................•• , .•. ~., 50 

................... 
І І І І 



32. 
! . 

" Б · А З АР" ч. 11-12. 

Українські Переписні Картки_ 

1. Малюнни славного артиста Васильнівсьного, 12 карток . . . . . . . . 25 
2. Види Галичини з воєнних часів, 12 карток ..... . ...... ·....... 25 
З. малюнни з повісти "Тарас Бульба", 6 карток . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
4. Фотоrрафічні знимни славних унраїнсьних мужів . . . . . . . . . . . . . . 25 
5. Українські патріотичні картки, 12 карток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
6. Українські народні типи, кольорові, 12 карток . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

7. Фотоrрафії українських артисток, артистів і хорів 12 карток . . 50 
s. Види Києва, 16 кольорових карток з книжочкою . . . . . . . . . . . . . . 50 
9. Види й типи Росії, 12 кольорових карток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

10. Типи русских бофків, 12 карток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
11. Провідни·ики революції на Україні й в Росії, 12 карток . . . . . . . . 35 
12. Вибрані українські пісні на хор, 12 карток .. 1. . ... . . . . . . . . . . . . 50 
1·з. Русскі тиnові ізвощини й тройни, 12 карток . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
14. Пози найкращих женщин, лиш для артистів-аматорів, 25 карток 50 
15. Красні сцени з українських штук п-і Юлії Шостакевичової, 6 к. 15 
16. "Амерікан бейтінr rирлс". Американські красавиці 12 карток . . 50 
11. Найкращі відбитки скульптури (пів нагі) 12 карток . . . . . . . . . . 50 
18. Взори до вишивання і роблення rерданів 20 карток . . . . . . . . . . 1.00 
19. Взори до вишивання, 12 карток ............................. 1.00 

КАРТКИ НА РІЗДВЯНІ СВЯТ А 

20 Святочні картки з малюнками, Олени Кульчицької, 10 карток . . 30 
21 Святочні картки з желятиною і золотим витиском 

"Христос Раждаєся", 12 за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
22 Народні картки на свята з написом "Веселих Свят'', 12 карток . . 50 
23 Народні картки на свята любовні, 12 карток . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
24 Картки вишиті шов:ком, одна картка 15 центів, 2 за . . . . . . . . . . . . 25 
2q Картки в формі книжочки, вишиті шовком і гарним друкованим 

желанням, ціна одної картки 25 центів, 5 карток за .......... 1.00 

Також маємо русскі, полські і анrлійські. Продаємо гуртовно і по
дрібно. Замовлення посилайте на адресу: 

SICHOWY BAZAR, 34 Е. 7th St., New York, N. У. 
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(Докінчення зі ·сторони 4-тої). 

бути і таке, що місто лу~шого мj~ця ·найf.е" 
те гірше. Отже ви повинні перед - -тим, ·· · 
'Заки де виїдете точно вивідатись від сво
го знакомого,чи там є за. чим. їхати. Коли 
є, їдьте, як ні то стійте на місці й не j трать

те грошей на поїздку. 
Оставші ся на місці нехай скличуть мі

тінr і разом зі своїми товаришами обгово
рять справу та порадяться що дальше ро

бити. Як вас зійдетьс~ 25 осіб, 13сі фамілій 
ні, то можете безпечно заснува!І1 малий ко 
оперативний склеп, де. двом особам можна 

, дати заняття, крім цього кождий член спіл 
ки. буде користати з дивіденди, а позатим 

танше дістан~е товари л:к де инде. 

ПОМІЧ В ВИШУКУВАННЮ 
КРЕВНИХ І ЗН'АКОМИХ. 

Громадянин Іван Цимбалюк заступник 

нашого часопису на Жанrаду Бразилія і 

одноча;сню заступник української· rазет:И 

"ПраЦя", котра виходить в Бразилії, го
тов за посередництвом "Базару", с.тrужи

ти американським Українцям· у вишукан

ню кревних і знакомих в Бразилії. В тій 

ціли, кождий інтересований як що хоче 

відшукати ·якусь особу, повинен подати її 

імя і назвище, з ·я~их сторін і к·оли вона ви

'їхала в Бразилію і uo., мо.щ.rу:иво1сти й вік, 

та на кошта оголошення в "Праці'' і опла

ти листів, ЗЛОЖИТИ' в адміністрації "База-
ру" $1.25. _. . 

Дані, дотична г:ЛЯданої. осо.би, можна 
разом з грішми 1 переслати на. адресу: "Ба
зар'·', 34 Е. 7-th Str. New York, N. У. або 
оплату до "Базару" а ·дані прямо до: 

Joao .CymЬaluk, Jangada 
Уіа Union da Victoria Parana - Brazil. 

Хочете мати правдиві новинни · з 
краю? Пришліть 50 цт. Ми вишлемо 
Вам 12 найновіщих ·нрайових часопи
сів. В Базарі маємо. всі нрайовІчасо
писи на продаж. 

Парт~тури до ~с.іхштук мqж1щ на-
бути в С1човім Базари.· Також можна 
·набути і всі инші потрібні приряди до 
театраль~их штук, як: крепи, -перуки, 
муштик 1, Т. П. ВИ[§~І ІJу 

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
URBANA-CHAMPAIGN 

ВЖЕ Є СЛІДУЮЧІ КАЛЄНДАРІ 
. НА РІК 1922. 

' ; . 

_Калєндар ''Приятель Жовніра" 50 
Калєндар "Унр. Робіт. Союза" 60 · 
Калєндар "Сирітсьного Дому" 60 
Калєндар Господарський . . . . . .. . 15 
Калєндар Т. Горобця . ... . . . . . . . 10 

УІ<РАїНСЬКА "БАРБЕРНЯ:'' 
· в ню йорну. 

Властитель: . М. Квасниця. 

· Хто зайде до нашої "барбер-шапи" 
раз, той все буде ходити лиш до нас. 

В на~с обслуга знаменита. Спробуйте! 

Унраїнсьна Барберня 

344 Е. 6th St. New York, N. У. 

ТВОРИ МУЗИЧНІ 

Маємо на складі всі українські му
зичні твори, видані в Америці, а та
кож поважне число музичних творів. 
видання старокраєвого. 

На бажання висилаємо дотичний 
спис і цінник. 

МАШИНКИ ДО ПИ<;АНІНЯ . 
В УКРАїНСЬКІй' І АНrЛІйСЬКІИ 

. МОВІ. 
Коли потреба. вам машини д~ пи

сання, то зайдіть або пишіть до 'ІСічо 
воrо" Базару" 

На складі маємо нові і перероблені 
машини. Ціна від 25 долярів в гору.,. 
Продає.мо за rотівну і на сплати. · 
. SICHOWY BAZAR . . 
34 Е. 7th St. New·York, N: У.· 

irg.,g~·.u"-g..,-tJ-nfm"'tr.~-.~~~---.c..--..щ,,w--

UNIVERSIТY OF ILLINOIS АТ 
U RBANA-CHAM РАІ G N 
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ЗМІСТ РІЧНИКА ··~БАЗА,Р" 

Число перше: 

, Редакційна с11ор-іцка. - ·Тор,rов'ельн!а 

Школа. Лєкція п'ерша. - Що кождий по

винен знати / заки забереться' до' читання 
книжок?~ Що ми знаємо?....:._ Афоризми. 
- Ііодовні засади успіху. __;__ Про перші 
друкарні на Україні. 

І 

f Чисдо друге: 
, Торговельна Школа: ЛєкЦія друг·а. -

Купецькі правила. - Саморухи і инші. -
Аrентура кн:ижок. - Самоудосконал:енkя1 
- Богдан Лепкий, (з портретом.). - На 
Нюйорській · бірж;и. - Способи висилки 

грошей. - (ЛИ1сти до редакції. - Новинки. 

Число трете: 
Торговельна Школа: Лєкція тр/ета. -

Будьте ковалем /своєї долі. - Українсьюd
Швайцарська Торговельна комора. - Ко
опе;ративи на Україні. - Всячина. - Ве
ликий Гетьман. - Листи до редакції.' -
Випожичальня книжок .• - Аrентура rазет. 
~ Українські підцриєм:ства в Зл. Держіа

вах. ~ Новинки. 

Число четверте. 

Торгов·ельна Школа: Лєкція четверта. 
• - Що представляє образок. - Що таке 
торговля і як переводи'тЬІсJяі її зареrістро
вання. - Заступство асекураційних фірм. 
---. Про 1 батька відродженої української- лі
тератури. - Аrенти оголошень. - Десять 
приписів доброі торгов\ІІі. - Відвічаль
ність робить нас могучими. - Українські 
підприємства в Зл. Де.ржавах: · "йонке.рс 
Н. й. " - .Листи до редакції. ·- Новини. 

Число пяте: 

Торговельна \Школа: Лєкція пята. -
Дещо про наших співро6ітни'ків і їхню 
. І 

працю. - Сим разом проти "промислу". 
- Аrенти продажі реальностий. - Мй1хай
ло Др·а!гоманів. - Україноманія. - . Наші 
заступники на ПPЩ!iЇWrY~tll)ij Укр. підприєм-

, U N І V Е R S ІТУ О F І L L І N О І S АТ 
U R В А І~ А-СНАМ РА І G N 

ства. в Зл .. Державах: "Вунсакет, Р. Ай't -
Всячина. - Новинки. 

Число шесте: 

. Шукай морали у при!роді. - Аrентура 
юв1лєр·ських виробів. - Аrентура тютюне

вих виробів. - Наука про Торговлю, {істо 

ричний ~розвій): Як і чому повстала тор
говля. - Тарас Шевченко (в 60 роковини 
й?г~ смерти). - НашІі заступники на ·про~ 
в1нц1ях. - У1<р. підприєм.ства в Зл. Держа

вах: "Ботлєр, Па.". - Чи в1іриш в адвертай 

амент? - Всячина. 

Число семе і осьме: 

Під Великдень. - Наука (про торгов.

л1?: Про ро~и тор~овлі, про товари, пр!о 
м1ру, пр:0 яюсть товару, про ціну і опуст. 

- Як стати горожанином Зл. Держав.

Ет.икета. - Іван Франко. - Промова Івана 

Франка. ~ Українські підприємства в Зл. 

Державах: "Когус. Н. 'Й." - ЛиС'Ги до р~

дакції. 

Чи.спо девяте і десяте: 

Ризико. - Наука про Торговлю: За яКі 
гроші мож~на купо;вати і продавати? Про 
ціну в грош~ах .експортового краю. Про ці
ну в грощах імпортового краю. Ціни в тор
гювельній моне~і. Гроші третог·о краю. Ці-_ 
ни в товарах. Грош~ які мають важнійші 
дфжави. - Як ста~r'И ,ГІОрожанинрм вл. 
Держав, (докінчення). - Про кооперати
ви. - Проч з обманця-ми. - Про украінсь- · 
кого гетьмана Ів.. Мазепу. - В школі· бу
дучність України. - Укра)нські підприєм
ства ВІ Зл. деІРЖаІВах: "Акрон О.". - Листи 
до редакцП. -.- Чис.ло студентів в Америці~ 

· - Літер.і.:.:. ;·рні новини. - Найновійші ви

дання. 

Ціна цілого, річника "Базар" ..... 1.00 

В оправі ....................... -. 1.50 

Можна .набvtти ·в Редакції. 
0ІІСJІІ1Сіr IOlll 
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"БАЗАР" Зб. 

======:===========================~=~ 

Українщі Музичнї Композиції лли Співу і Щаики 
д.{) набутя у н Січовій Базз рин 

Збірню{ - співанник Українських 
Січових Стрільців 83 сольових 
пісень. Можна також грати 1·х 
на скрипці або мандоліні. Ціна 65 

Думи мої сольо для баритона або 
тенора з аком. пяна, Музика М. 
Лисенка. Ціна .. _. ·~. . . . . . . . . . 25 

Така; її доля, і Пусти-ж мене мамо 
у ліс по горішки, сольо для со
прана з ак ом.· п яна. Ціна . . . . . . 25 

Разом товариші, і Сонце всходить 
і 'Заходить на хор мішаний Ціна 25 

І не питай· мене, сольо для тенора 
з аком. пяна Д. Січинського . . 25 

На городі 1шло броду, на хор мі
шаний. М. Лисенко~ . . . . . . . . . . 25 

Ой дібров0, темний гаю, хор мі
шаний М. Лисенко . . . . . . . . . . . 25 

Чого мені тяжно, хор мішаний; М. 
Волошин, ........... ", · . . . . 25 

Ой три шляхи, х9р міш. Н. То-
польницький, ................ 25 

За.нувала та сива зазуля, хор міш. 
з аком. пяна. н. Ніщш:іський . . 60 

Чорна хмара зза ·Лиман.у, хор міш. 
з аком. пяна .... · · ........... 40 

Вста;J!Й Україно, хор мі~-: з аком. ~ ... 
пяна. А. Лопатинськии ..... " . 1.иО 

За думою дума, 1сольо на сопран 
бо тенор. Барвін. А. Степового 40 

Ой гляну я подивлюся, сольо на 
_.со пр ан або тенор з аком. пяна. . 35 

Віють вітри, сольо на сопр·qн, з а-
ком. п яна .................... ". 20 

Даремно я по білім світу, сольо на 
.сопран з ако'м. пяна і Ой насту
пає та чорна хмара, хор міш .. · 35 

Марселєза, хор MiL.J.· . . • . . • • . . • . • 25 
Шалійте, шалійте скажені кати, на 

· хор мішаний ... · ... · · .. ; ... · . ". 25 
Блоха, хор міш. . .. · · ......... ". . 35 
Минул_и літа м:олодїї, сольо тенор 

з аком. пяна. Слова Т. Г. Шев
·- ченка, Музика О. Нижанкрвсь-
·кого ... ·. " ............ --: . .-·. ;. : . . . . 45 

ІJ І\І І \/ Е Р, S І ТУ О F І L L І ~~ І :1 іїї 
U R В д f\I д- С Н д М F'д І(:; r1J 

Урра у бій кервавий йдім, хор му-
жеський .......... · · ........... - , 35 

Інтєрнацfошш, хор міш . . . . . . . . 25 
Ви. 2-ю~ртвою в бою, на хор міш і 

Віє вітер віє, сольо для1; баріто-
на або баса, з акем. пяна . . . . . ·25 

Ревуть стогнуть, мужесь~ий квар
тет і' Заповіт: як умру, то похо
вайте, дует ·для тенора, 'або ба-
са або баритона, з акм. пяна . . 30 

Ревуть стогнуть і Била- жінка му
жина, хор міщ .... ·.......... 30 

Камо nіду од лица твоєго Госпо-
ди, (піснь церковна,) хор міш .. _ 35 

Козаченьку ну ди йдеш, сольо для 
скриГ:ки з варіяціями і з акм. 
пяна .............. · .. · ·...... 30 

Сrюмю::11 з г!р (думка і коломійки) 
сольо для скрипки з аком. -пяна 35 

Натална Полтавна порпури для 
п яна ...... · ...... · · ........ · · 

Віють віц.ш? сольо для середньо
го· голосу з аком. пяна .... · · .. 

Дівчино нохана, сольо для серед-
ного голосу ................ . 

·35 

20 

20 
Інтернаu101-шл і Марсе.леза, для 

дво:х: скрипок або Для двох ман-
дол1н ............ - . . . . . . . . . . . . 30 

Ін,тернапіш-ш.rr? для 1 голосу з пян. 25 
Два ве.rп·шани, для .середного го-

лосу з пяном .. · · ... •: ...... . 
Осеннія ~wечти: і Не брани меня 
.родная, для двох скрипок абd 
двох мандолін " . · " .... .- . . . . 30 

3.в.уни Унраїни, Збірник гарних 
українських пісень,1 для середного голос~ або скрипки чи 
мандолінИ ................ · _. · 

Хризантеми, сольо сопран з пяном 
Ян почуєш в ночи, с-ольо ._ ..... . 
Ой щож to за димове, сольо ... . 
Ах деж. той цвіт, сольо ....... '. 
Де ти бродиш, дует ......... '. .. . 
Соловей.но, сольо сопран ...... . 

· Зійшлись побрались, дует ...... _,,. 

• .--олс1~1k.' r' z11 ц 

ІJNl\JERSIТY OF ІLШІ дТ 
u R.Bдr1Jд-CHp.rc- 1 ~1 r І 

40 
25 ' 
25 
25 
25 
25 
30 
30 



ч. 11-12. "БАЗАР" 

Нові образи найбільших Українських Мужів 

n. 

Що це за образи? Це образи двох найбільших українських мужів. З ни
ми звязана вся наша судьба. Вони зобргжuють ш1м неі наші терпіння і зма
гання. Ці образи, це иньшими стrов::1м~1, "ілюстрація нашої нарО.:'1.!-!ОЇ д~' ші." 

Нащо і для чого ці образи? Ui о 6рази повинні пригадувати нам в кож
дій хвилі нашого життя, наші обовяз кн зглядом нашого українського rю
бочого люду а тим самим зг.тrядом се бе. Вони повинні піддержувuти наш і 
великі ідеї і заохочувати до дальшої боротьби за ,~юдські права. Тому по-. 
винен їх мати кождий український рс<Sітник у сво.ій Xllтi. 

Яна 'jx зверхна вартість? Ці два о:Jрази, itc новина серед Українс1)кої 
еміrриції н Америці. Даси таких абра jів I-k б\·ло. Вони викінчені в сімz)х 
красках. Краски уложені в чисто ук~ч ііСЬІ{С• му х ::1рактері і ІlЯ Р-.пас11t> і , рн
кмелl нащ1є їм правдиву народню вJр ~їсть. Як бачите на по вищій нідбитві. 
тшv1 не ті.і~ьки самі з ображення Франк \ і ІJJенченка. але рівнож рам!.1.і в чнсто 
українwкому стилю. Тому КО?f\дий, х 1·0 наб,v·де ці обра~-ш може ,вивісити їх 
ш1 стіну і . без правдивих рамців., бо з~l :т:vп.:r · ть їх друковані p~~:.1L~i- ""-

Яка їх вели-чина і ціна? Ве.;а~чУІна :)д:!сто такого образа 15х20 інч. Uіна 
одноr_о 2Б ІJ.('ГІТЇВ з переси.шою. Дв.а. о iJ!JJЗИ ~'бо паrа .. ~начит 1-. Фрщ1к~1 t 
Шевченка 1~5 ц·ентів. 

Ми придумали найідеалr.ній11 1; ~{) с · .· с ·б <щвсрг~іі::мованr1я Ра шого биз
н ':' :-у. Напільнім !:росторі \' Бсрхнь; :··і 1 т ·с:" ; :!:і : ' ~ > ) Г О оГ>р>на м;1 11~1дt1\' 1...:·:fмо 
г · ·r 'r:~ 1 ::\1:r букнамн всшс імя і рід !!3Ш ~)Г) Гіт1;:нссу а Ііа .до "·~іllінОму ні:~1_)Іі У'v1У 
П'.1ССТОРі пс)містимо К:.1JІЄ1-іЩlРЇІС:М на \) !< ' (i 'J :2. . . . 

· Ко)кдуі'r т.~кий образ, яко ст!!нrиt'r :: ' ·: crrд·'J\ н1 м о ;І(РJ <' смі.·rо дп:r hо ;;(
ломv вашому костvмеоови а навіть м ; ~ :.: ~~ те г) :)дат1. ~. Цп 11 :)5 ')Та :;~1Jч:п1> 
тільки шо в:~ш бнЗнсс. · · 
. Том\т замов.тrяйте зараз. l lодСJйте точно свою адресу, рід в::~.шого бизн~-
сv і своє імя. Uіна таких ·стінних калє:щ;1ріR слідуюча: 
За 100 .. -..... 16 дод. :~" /ОО ........ 30 дол. За 300 . . . . . . . 42 дол. 

Залучіть третину завдатку а ии с короткому часі вишлемо вам калєн
дарі і тоді заплатите рештv. 
ПО ОДЕРЖАННЮ 45 Ц. ПОСИЛАЄМО КОЖДОМУ ЦІ ОБРАЗИ НА ОКАЗ. 

SICHOWY BAZAR 
34 Еазl: 7t!"1 Street New York-N. У. 

_ •• , •••• "":.1188\• ."."~U.11·········--_" ...... 

1 
36. 
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