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ПЕРЕДНЄ СЛІВЦЕ.
Бувають в житю чоловіка хвилі, коли ми¬
моволі' не може він висказати всіх своїх чувств
так, як би хотів те зробити. Лучає ся часто
промовляти перед більшим кружком людий і
мимохіть, за-для великого зворушена, слова якось не вяжуть ся. У нашім житю лучає ся таке
кумам і весільним старостам. А що кумом при¬
ходить ся нам часто бути, як й старостою, то
подаємо осьтут кілька відповідних промов, які
можуть стати читачеви в пригоді.
««О»?'

НА ХРЕСТИНАХ.

І.
Дорогі гості, а передівсїм ви, родичі і ви,
куми, які помоглисьте новоухрещеному-нїй
(скажи імя дитини) доступити ласки св. крещеня, позвольте, що я промовлю кілька слів. Післав нам Бог радість велику; між нами, під тим
дахом, лежить новоохрещений ангел в люд¬
ськім тілі. Церков Христова має одного вірно¬
го члена більше, в родині чесного брата (скажи
назвиско господаря) радість, бо їм то післав
Бог ту будучу потіху, а Україна має одного си¬
на (одну дочку) більше.
Тож я, а гадаю що й ми всі, від серця жєлаємо новоохрещеному (охрещеній), щоби за
Божою помочию ріс (росла) в здоровлю, силі,
красоті а перше всего в чистоті душі і в ласці
Божій. Нехай дитятко то буде колись помочию
і славою родичам своїм, вінцем їх старости.
Нехай буде вірним сином (вірною донькою)
нашої страдальної родини, нехай дасть доказ,
що тут, за морем, ми й наші діти любимо і лю¬
бити будемо Україну так, як її любили дїди і
батьки наші.
Як -знаємо, то дитятко те уродило ся в убожестві. На то-ж ми й тут, щоби вспомочи йо¬
го на дорогу житя. Тож зложім ся йому на чоботятка і одежинку, а як що остане, то нехай
буде колись на книжку.
(Наступає складка).
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Тепер-же так новоохрещеному, як і че¬
сним його родичам і кумам і всім гостям нехай
подасть Господь: »Многая і благая лїта«!

-««о»»II.
Дорогі гості! Чесний наш господар (га¬
зда) і його жена запросили нас ніші на хрести¬
ни тої дитини, яку їм Господь Бог післав. І ми
зійшли ся і тішимо ся, а від душі желаемо, аби
та дитина росла на славу Богу, на радість сво¬
їм родичам й на честь України. Старим зви¬
чаєм, треба нам підпомочи сю дитину, бо-ж во¬
на бідна на сьвіт прийшла, а вона-ж братом на¬
шим (сестрою нашою) і христіянський звичай
каже, любити й підпомагати брат брата. Так я
кладу свою маленьку жертву й прошу, не жа¬
луйте від себе, чия ласка, а ми всі тимчасом новородженому (-ній, скажи імя) заспіваєм: »Мно
гая і благая лїта!« (Співають).
Чесним родичам (скажи імя вігця і матери) нехай подасть Господь: »Многая і благая
лїта!« (Співають).
Всім чесним гостям, які прийшли тут по¬
ділити радість нашого чесного брата (скажи
імя), заспіваймо: »Многая лїта!« (Співають).
Всьому українському народови тут в Пів¬
нічній Америці і там за морем, у старому краю,
нехай пішле Бог єдність, мир а передовсім духа
просьвіти, бо де просьвіта там і свобода. (Всі
співають народний гимн).
««о»»

і

III.
Гостеньки милі, ми ся зібрали,
На те, щоб славу Богу віддали.
Бо він в любови своїй бога гни,
Післав потіху до сеї хати!
Тота потіха, мала дитина,
Вона по взору Божого сина
На сьвіт убога, слаба прибула,
А однак нині всіх нас згорнула.
І тому кожднй з серця желає.
Нехай дитина та виростає
Богу на славу, щоб отець, мати,
Могли по правді колись сказати.
ЛІ.о ся дитина для них єдина,
ІД о вона українська тілом, душею,
Ш(о все стелить ся добро за нею.
Що вона кість їх і кров їх крови,
Достойна чести, а й любови.
А ми, що тутки днесь ся зібрали,
Ми би від серця тобі желалн.
Щоби як чудні у поли цьвіти,
Росли на славу всі вкраїнські діти.
Тепер старинним своїм звичаєм
Дитинці жертву нашу складаєм
На сорочечку, на чоботята,
Ш,об було лекше також на тата'
А чесним кумам і сій родині.
Всім чесним гостям, желаєм нині,
Щоб многі літа нам проживали,
Сесю дитинку в любови мали,
На весїлю в неї колись гуляли;
А перше всего, щоб заспівали
»Многая літа і щасти Боже
Всім нам по віки щастенько голеє!
(Всі співають: »Многая лїта!«)

—
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IV.

Подяка вітця дитини.
Чесні гості! Я і жена моя й вся родина, ми
від душі дякуємо за то, що ви не згорділи на¬
ми і прийшли поділити нашу радість, яку нам
Бог післав з тою дитинкою, яку ми нині охре¬
стили. Дякуємо за ваші щирі желаня і за сей
дар, який ви зложили для тої нашої дитинки. З
всіх сил ми будемо дбати о се, ідо би воно ро¬
сло миле Богу а вдячне людям, щоби виросло
і нам на потіху і Україні на поміч і на радість.
Єще раз дякуємо за ваше щире серце і прошу
всім дорогим гостям, а передовсім дорогим ку¬
мам заспівати »Многая лїта!«
V.

На хрестинах дитини, що народила ся по смерти вітця.
Щасливі ті діти, котрі в перших днях немовляцтва свого мають при собі вітця і матір,
що за них дбають і о них піклуються. Но ось
ми нині прийшли, щоби довести до св. крещеня
дитинку, яка сиріткою родила ся на сьвіт, бо
неумолима смерть забрала єї вітця, заким міг
поблагословити свою дитинку. Сумно се. Но
памятаймо, що за сиріткою Бог все з калит¬
кою. Він, Отець всім нам; Він не опускає маленної пташки, яка не сіє, не оре, а жиє; без
Його допусту нїчо не діє ся. Він забрав тій ди¬
тині вітця, бо сам хоче збогатитк її своїми ла¬
сками. Тож дій ся Його сьвята воля. Отець тої
дитинки, з небес видить її і благословить, він
тут між нами. Нехай же се буде потіхою для
зболілого серця матери тої дитини. Колись Ма-

тїр Божа плакала над своїм Сином, по та Матїр
Божа Вона Матїрю кождої сирітки, Вона не оставить її.
А ми, брати і сестри, ми сповнім христіянський довг, поможім тій матери виховати свою
сирітку на славу Богу, на честь памяти її вітця
й на славу України. Тепер обдаруймо її, чим ла¬
ска, а також заспіваймо їй і її матери і всім ку¬
мам й гостям »Многая лїта!«
-««о»»-

НА ЗАРУЧИНАХ.

I.
Дорогі гості! Серед нинїшної забави є й
одна несподіванка, яка всіх нас перейме жи¬
вою радостию. Отеє пан (скажи, як його звуть)
заручив ся з панночкою (імя) і вони нині найщасливійші, бо обоє сказали собі то велике
слово: »люблю тя, кохаю, до суду, до віку«. Від
душі й серця желаємо веї зарученим, щоби найскорше станули під вінець, а там, шоби житє
їх поплило солодко й мило. В надії, що на весїлю єще раз пожелаємо їм всего добра, по¬
звольте, що закінчу словами: нехай жиє моло¬
да пара заручених на многі літа.

-««о»»——
II.
На сьвітї ріжно буває,
Одному сонце не сходить
Другий в чіпци ся родить
І смутку, горя не знає.
Чи бідний, чи богатий,

—
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А стремить кождий до того,
Щоб серед власної хати
Зазнати щастя премного.
Зле в сьвітї жити самому,
В тім ви найдете причину,
І то велику, потому
Кождий рад мати дружину.
Отеє і нині витаєм
Двоє щасливих і бравих,
Тож їм від серця желаєм
Судеб небесних, ласкавих.
Най ся вінчають скорійше
Най ділять радість і труди,
Житє у двоїм милїйше,
Принаймі кажуть так люди.
Най мають почесть у сьвіта,
Лиш, щоби скоро подбали,
Щоб гостї »многая лїта«
На весїлю їм співали!

-« «о» »-

Ні.
Письмо в подяку про повідомлене о заручинах.
З невисказаною радостию я перечитав пи¬
сьмо, повідомляюче мене о Ваших заручинах з
Пов. Паном.
(з Пов. Панночкою...)
З цілої душі желаю Вам,
щоби у будучому
спільному житю Ви зазнали тільки одного ща¬
стя і тої долї, якої желати нам усім синам і
донькам неньки України. Прошу разом з желанями гіриняти заяву мого глубокого поважаня
Ваш
.
««о»»

—
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ВЕСІЛЬНІ ПОЖЕЛАНЯ.

I.
Перед виходом з дому до шлюбу.
Дорогий (імя жениха) і дорога (імя мо¬
лодої). Прийшла година, коли ви маєте стану¬
ти в церкві під вінець і присягнути одно дру¬
гому вірність і любов, якої навіть могила не
повинна нарушити. Важна се хвиля в житю ва¬
шім і важні обовязки приймаєте ви на себе. Но
також приймете ви благословенє св. церкви і
воно додасть вам сили і укріпить вас на нове,
дай Боже, найіцасливше житє. А тепер приладь
те до стіп вітця і матери, поклонїть ся їм, по¬
дякуйте за все добро, за їх любов і просїть їх
благословеня. Як птах, вилїтаєте з рідного гні¬
зда,, щоб своє засновати, будьте вдячні за все,
чого ви тутки зазнали.
Благословіть і ви, дорогі родичі діточок
своїх на щастє, на здорове, на многії вам і їм
літа!

-««о»»II.

При весільній забаві.
1.
Дорогі молодята, чесні їх родичі і ви ве¬
сільні гостї! Післав вам Бог радість і правдиве
весїлє. Ось перед нами сокіл молодий, пишний,
а при нїм голубка білокрила, від тої хвилі вже
не дівчина, а молодичка. А над нами благосновеніє святої церкви, при них желаня всіх щи-

рих їх приятелів, а перед ними довге спільне,
дай Боже, безхмарне жите.
Любов їх злучила. Вони заприсягли собі
взаїмно любити ся, шанувати, підпомагати й то
на ціле житє. Нехай-же те житє буде для них
як филя спокійної водиці. Нехай минає їх вся¬
ке нещастє. Нехай згода і єдність лучить їх на
віки. Нехай достаток йде їх слідами. Нехай Бог
наділить їх всяким добром. Нехай Українцями
остануть все вони і їх діточки. Нехай діждуть
ся тої хвилі, коли діточки окружать вінцем радости їх старечі голови. Всього, чим богате
людське житє, всього того желаю я нашим мо¬
лодятам.
А за їх юстину ми несем їм іцире спасибі.
Що-би і їм лекше було устелити своє гнїздочко, то ми, щосьмо тут веселили ся і веселимо
ся, не поскупім нашої жертви для молодої кня¬
гині, нехай солодко і безжурно пічне вона своє
ґаздівство і нехай разом зі своїм соколом веде
його в щастю і здоровлю до щасливого житя
многі і благі літа!

-««о»»2.
Дорогі гості! Вже то така доля старости,
що на весїлю має він повитати українським
словом і молодят й гостий. Молодята можеби
й раді не слухати, бо вони слухають тепер найохотнїйше взаїмного битя сердець, а слухати
мусять.
Дай же вам Боже, наші молодята, всього,
чого й ви самі можете собі желати і чого ми,
приятелі ваші, вам желаємо.
Ти, молодий соколе, князю, тіш ся красою і
добротою твоєї жінки, люби-ж, шануй і памя-
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тай, що ти від тепер її опіка і підпомога. Нехай
вона на завсїгди остане для тебе княгинею-голубкою, нехай слеза не засяє в її оцї з твоєї
вини. Труди ся, не жалуй сил, дбай с своє ро¬
динне гніздо, не довго вам у двоїм бути, дасть
Бог дїточки, нехай-же за твоєю головою доста¬
ток і мир царює у семї тій.
А ти голубко-княгине, люби мужа свого.
Будь осолодою його житя, будь йому всегда ве
сняною, пахучою цьвіткою. Діли його радість і
його біль, не' з’обидь його прикрими словами,
прости нераз і блуд, і знай, що добра жінка, то
найбільший скарб на світі.
Обоє жийте щасливо, на славу собі, на по
житок Україні.
А ми, гостеньки, веселимо ся, радуємо ся,
не тільки ті, що згадують за своє весїлє, а ще
більше ті, що ладнають ся до свого. Но тепер
даємо доказ, як щиро ми відносимо ся до моло
дят. Зложім на памятку наші жертви, щоб лек¬
ціє їм було постарати ся о то що в газдівстві ко
нечне. Не скупім, а даймо. Тепер як співаки-соловії заспівайте, а ми потягнемо за вами оттакої. Нашим молодятам, нині повінчаним (скажи
їх імена), нехай пішле Бог многая і благая лі¬
та! (Співають).
Усім чесним гостям Дай Боже щастя, здоровля і многая літа!

Увага. Староста повинен о се подбати, що
би поважнїйші гостї найшли місце при моло¬
дих. Єсли молоді не желають собі складок в
свою користь, тоді староста може збирати
складки на »Рідну Школу«, на церков, або на
якусь иншу патріотичну ціль.
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3.
Молодята на ослоні
Начеби князі на троні.
Він, бач, хлопець молодець,
А у неї знов вінець,
А вся в радощах сіяє,
Що ось кождий забажає
Попросить її в танець.
Осторожно, уважайте,
І на те все гіамятайте,
Що не можна хочби як,
Бож се, бачте, молодиця,
А що гарна, не дивниця,
Що пильнує ю козак.
Ми ся тому не дивуєм,
А тепер їм повіншуєм
Хоч би так :
Дай-же вам, Боже, щастенько гоже,
Здоровя, сили, щоб ви прожили
В любови, в згодї, щоб в вашім роді
Усї співали, усї казали:
Що щаслива тота хата,
Де жиють сї молодята
А ваші діти, роскішні цьвіти,
Щоби уміли все вас шанувати
І Україну щиро любити.
Ось старинним ми звичаєм
Щастя, долі важ желаєм!
^

^

А ви, гості, не жартуйте,
І сами лиш поміркуйте,
Що годить ся почестити,
Зрадуватись, звеселити,
Но і вдячним ся остати.
Грай музика, пане свате,
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Піди вколо позбирати,
Хто і скілько хоче дати
Нехай дає!
*

*

*

Нехай жиє
В е сіл є,
Най красуєсь наша хата!
Нуже хлопці і дівчата,
Крикніть враз
В добрий час:
Многі літа молодятам!
Увага. Сей верш може проголосити також
і дружба на весїлю.

4.
На такім весїлю, де родичі молодят не є
присутні.
Дорогі молодята! За помочию Бога, ви ни
ні уже муж і жінка, для вас починає ся нове житє, толе ви тішите ся і ми тішимо ся разом з ва¬
ми. Правда, не повна ваша радість, бо ті, котрі
перші повинні тут бути, отець і мати, вони да¬
леко звідси. Не розплела рідна ненька русої ко¬
си молодої, не змочила єї головоньки своїми
слезами. Не благословив вас отець образом, не
навчив батьківським словом.
Та вони духом з вами! Вони тішать ся
щастєм вашим, они з далека благословлять вас.
І вони надїють ся, іцо ви честь принесете їм, що
житє ваше буде хороше, спокійне, повне любви, повне труду, що ви останете все Українцями
і що такими будуть діточки ваші
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Нехай-же вам Бог дає з роси, з води, абисьте зла не зазнали, щастєм ся втішали, старости
діждали, дїточок вінчали, унучат плекали, на нас
памятали.
А ви, чесні гостеньки причиніть ся до того,
щоби вшанувати молодят. Зложім їм свою жер
тву на знак нашої любови і пожедаймо їм від
серця: Многая літа!
Увага. Можна сказати і там, де молода, або молодий, або обоє сироти, лиш відповідно
змінити.

5.
Дружба за здоровлє дружки.
Що за краля? Чудна, гожа,
Миловидна, щебетушка,
Паленіє наче рожа. —
Таж то наша перша дружка
Нині дружка, а хто знає,
Що ся стане на кінець,
Бо звичайно так буває;
Ставай дружко під вінень!
Чи ви хлопці кождий радий.
Попробуйте, зчинайте,
Не шукайте тілько звади...
Ви з дружбою -— памятайте!
Ліпше всього, всі зі мною
Чарку в руки враз беріть.
Славно, наші скрізь горою,
Жий нам дружко много літ.
««о»»

о

□

□
□

□

□

о
□
□

□

□

□

иппппппапсшп□□□□□□ппппшппппппппппопппппппп
о
р
□
□
□
п
□
□
□
□
Найновійший і найпрактичнїйший
□
□
□
п
о
□
р
□
□

□
□
□

о

□

□
□

п
и
п
п
□
о
□

□
□
□
□
□

□

□
□

□
□

п

□

□
□

о

□
□

□

о
□
□
□

о
□
□

р

□

Л ИСТІВНИК
або підручник до писаня листів в обох
язиках — руськім і англійськім — в
справах промислових, торговельних і
т. ин.
Із залученєм взірців ріжних урядо¬
вих письм, приписів почтових правил
етикети (товариських приписів) щоден
ного житя, контрактів, оголошень, векслїв (нотів), правних приписів, що до
видаваня векслїв (нотів), приповідок і
діалектів (нарічя) руських, англій¬
ських і т .п.
Отсей підручник в призначений осо¬
бливо для ужитку в Канаді і Спол. Дер
жавах Півп. Америки застосований до
потреб і условпн їх житя. Того рода
листівпик е конечно потрібний для Українцїв в переішсцї (в писаню листів
до Англійців і па відворот). Уложив
М. Б. Ясепівський. Сторін 288. Ціна
одного примірника .75 ц.
В оправі коштує .$1.00
Пишіть по катальоґ книжок і му¬
зичних інструментів на адресу:
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