ІЛЛЮСТРОВДЇЇИЙ ЖУРНАЛ
літератури, політики і сучасного жнтя
ЛИЯОДЛТІ

кождого першого в місяци під редакцізш
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В. Ц; На 11овпй Рік.
Гнат Хоткевпч: Цар і Гетьман.
Олекса Коваленко: Чужі.
^ *^ев Толстой (посмертна згадка)
Карлайл — О. Ж—с: Праця.
Олекса Коваленко: Мила ти забула?
Петро Казан: Щаста.
Апол. Новак- Перший день заробіт¬
ку.
А. Красовченко: Годї вже спати!
Ж—о: Вільні школи Ферреря.
Я. К, ІІобіда над воздухом.
1* Посмертні згадки.
Анол. Новак; Таки поставив го на
ноги.
Загадка.
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ХАТА

тинктів гуманности в людстві, викликаних
Нам відомо, що Феррер упав. В нашій штучно ріжними пиеанями, зборами і аґітапамяти стоїть записано, що се був або чо¬ цпями, які витерлись скоренько і в людий
ловік, який бажав здобути людству сьвіт- нині лишились лише неясні рем і ні сцен цп і
лїТпну будучи сть, який шукав за правдою; про те, чим колись так одуїпевлялпсь Ок¬
або скептик, фантаст, ворохобник, якого цї- рім сухих некрольоґів, розпалених зборів
лию було демплюватп наш щасливий уст та крику роз’яреної товпи. чи зробили лю¬
рій і бездоганні порядки; чоловік підозрі¬ ди що іньше, щоб помогти взростови ідей,
лий, якого треба уникати як прокаженого. для котрих Феррер жив і героїчно помер?
Який би не був той наш осуд про жито і ді¬ Хто дбає нині про Феррера? Хто інтересу з
яльність великого учителя Феррера, се за¬ ся його школою? Громадка ентузіастів і то
лежить від часопдепй, журналів, з яких ми всьо. Влучно сказав п Менкен в кореспон¬
черпали інформації!. Вмить по йогосмертп денцій ,,Мап усгзіів Мав”, що товпн завсїгминувиюго падолиста (1009) піднеслись дп недіяльна і поступав в перед лише тогобурена і ненавиетп до клерикального пра- ди, як зі підтрутпте або піднесете. Вона
вительства Іспанії. По цілій кули земскій придержузсь своїх делюзий з найбільшою
дались чути голоси протесту против бру¬ певністю. Треба зд єсь ґеольоґічної епохи,
тального убійства. Вся преса ліберальна і І аби очистити зї від блудів І КОЖДИЙ ІІІДЗМ
інакша — ремствувала против варварского для неї, мусить прпйіп зї Від якихсь старучинку премізра Мавра і виміряної неу- I ших. Через тисячі літ умирали великі лютральностп його католицкого величеств I ди за правду, за свободу, а пересічний чо¬
Альфонса. Феррером зацікавилась не лише ловік ще нині вірить в духи, чуда, забобоЕвропа і Америка, але навіть в Індиях, Я- I ни, стартеньство і т. п.
ионїї 1 Австралії відбувались демонстрації,
Але тепер про школу Феррера — яка
по часоиисях і журналах появились иекро- була такою небезпечною папістам, що во¬
льоґи, друкувались брошурки про мучени¬ ни рішились позбути ся зі учителя і бать¬
ка Модерної Яіколи.

Се все було відгуком розбурханих інс¬

ка — за всяку ціну.
Феррера замордовано не за участь в
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розрухах, але за його ідеї: за заведено Мо¬
дерної Школи. Інтензивне заінтересовано
по атентатї було причиною незлічимих го¬
лосів; „Що учив Феррер?” ,,В що вірив?’
„Який був успіх його иропаґанди?” Ріжнородні коментарі по часоппсях і журналах,
Острі атаки непрпятелїв; пристрастні обо¬
рони приятелів; масові демонстрацій і про¬
тести — кинули мало сьвітла на такі запити. Клорикальна преса в Вішанії — не іна¬
кшою сказалась і континентальна — ужи¬
ла всяких способів, щоб оклеветатп Феррера. — Підлі видумки, які вперед греміли з амвон, знайшли місце і в пресі По¬
чали появляти ся ріжні пофалшовані до¬
кументи і плакарди, в яких, як кажуть —
Феррер мав проповідувати конечність рабованя, експропріацій і убійства. Ся ґрупа
людий — чи клеветників — пішла так дале¬
ко в своїй заїлости, що аж почала оскаржу¬
вати Феррера за розвішувано таких плякардів по своїх школах.
і/
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Ілись скептично на його працю, а декотрі
і виражались, що лише раптовна революция
виеманципуе Ішпанїю; на що Феррер ска¬
зав :
„Час узнає лише ті інституцій', які сам
збудуо Те, що ми здобудемо насильством
нині, відбере від кас пні.ше насильство зав¬
тра. Лише ті кроки поступу будуть певні,
які вкорінять ся глубоко в уми людства і
котрі будуть санкціоновані часом. Ііросьвітою і взірцевими гіримірамп зреалізуємо
наші стремлїня!”
Щоб найліпше зрозуміти його досьвідченя треба звернутись до їюго власних пи¬
сань. За молодих літ Феррер стояв в рядах
революційної републїканьскої партій під
проводом Р. Зор лі.-- По смертп Зорі¬
лі і по революційних розрухах, якими про¬
водив ґенерал Вілякампа, пише Феррер в
републїканьскій пресі „Гпісіісіог” так: „Я
стратив всю надію в революцпю, виклика¬
ну псевдо-революцпонерами — яких бажаня не ріжнилпсь о много від бажань монар¬
хістів. Від тепер я буду працював лише
над заведенєм вільних шкіл, щоб охорони¬
ти дитину від шкідливого вихованя і нау¬
чу ваня, яке вона дістає в державних шко¬
лах.” От такий був зародок Модерної Шко¬
ли. З іньшііх його писань довідуємось біль¬
ше про його заміри і ідеї. Головною його
цїлею було освободженє дитини від злих
впливів. Найбільший натиск клав вінка те,
щоб в ученпка розвивати індивідуальність,
а не накидати на нього наші переконань.
Не досить сказати ученпковп: „Ти мусиш
робити так” але вперед треба запитати:
,,Чп можеш Ти так робити?”

На такі інспнуациї клерикалів найліп¬
ше відповів Лоз. Мс СаЬе в своїй брошурі
„Магіугсіот оі Гегюг”. Автор в сей час по
атентаті звідав Ішпанїю, щоб осягнути вір¬
ні інформацпї про смерть Феррера і його ді¬
яльність. „Школи Феррера
позамикано;
пише МеСаЬе — Маєток його сконфіскова¬
но; житя відібрано йому лише за те, що
він був рационалїстом”. В иньиіім місцп го¬
ворить Мс СаЬе так: „Феррер не був утопійним фантастом; він не жив лише мріями
і недозрілими теориямп — але був діяль¬
ним членом тої горстки людпй, яких зада¬
чею о здобуто сьвітлїйшої будучности. Вія
завсїгдп виступав против мілітаризму, го¬
лосив свободу слова і думки, нищив доґми
Про сучасну шкільну систему пише
римо- католпцкої церкви, виступав против Феррер: — „Сучасне шкільне образованє
злочинів монахів - яким Ішпанїя була най- подібне до жовнїрскпх вправ. Школи не істеилїйшим гніздом.“
тнують нині на те, щоб виучити дїтий на
В іньшім журналі „ХіпеіеепНі Сеп- розумних, свобіднпх людий, а цілком нав¬
іигу“ появилась статя написана А. Пакет’ паки, щоб зробити ЇХ І! ослу IIІ ними, вірую¬
ом, який був близьким приятелем Ферре¬ чими, навчити їх думати лише після домі¬
ра за його житя. Пакет говорить, що Фер¬ нуючих доґм. Тому нема чого дивуватись,
рер був завсїгди великим ворогом всякого що таке образованє має шкідливі впливи
насильства. „Одного разу будучи в това¬ на еманципацію людства. Державна шко¬
ристві з Феррером, пише Пакет —ми роз¬ ла се оружє, яким пануюча кляса не бажає,
мовляли про
і товариші задивля- іцоС -^'■^чу просьвітпти — але робити єї
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підвладною собі. Ним нема чого надіятись
ні,і, сучасної державної школи.”
Феррер маііетерно представляє недо¬
стачі і хиби нпнііііної державної ніколи, але
не кі нчпть на тім. щоб вкапати хпбн. він
модно і рецепту на сі рани. Ціль нашої
ніколи така: ,, Пашим ідеалом л лііше ннука і ми домагаймось, щоб нам позволили образуватп ціни ну елобідно і після лі ба¬
жані»— як будуть проиорцпонально проя¬
влятись і збільшитись. Ми переконані, пто
образовннл будучности буде вільним, хотяіі
ми у ще не в силі тепер ного зреалізу вати,
але еполюция метод в напрямі до ширшого
зрозуміня жптзвих прояв, та. сеїі факт, що
ми все зближаємось до удоеконаленл, сьвідчать. що ми переможемо неї Т))удиости, та
що ми на правіїг дорозі в нашім домаганю,
щоб освободити дитину наукою.
,,Нема чого страхатись, коли ми дома¬
гаймось, щоб індивідуум розвивало ея нев¬
пинно; коли ми вробимо його компетент¬
ним нищити і відновляти мого окруженя
час від часу, та перетворювати себе самого,
індивідуум, якого інтелектуальна непідря.шість буде ного найбільшою сплою: ін¬
дивідуум, яке руде розумувало його влас¬
ним умом і відріжняло ийену вартість від
зверхньої. Суспільність нпнї боїться таких
ЛЮДНІ!, ТОЇ! не може бути ННДЇЇ, ЩОО СУ Є ПІ Л Ьність виховувала таких люднії
,,Такі суть наші плями - але ми Її зна¬
ємо, які трудності! лежать перед нами. 1
ми бажаєм завчати сівбу у наділю, що нам
прийдуть в поміч люди -- лю їм розкинені
по цілім еьвітї, ДО'ГрПХ СТрсМ.ІЇНЛМ Л освободженл людства від доґм і традпцпії, які
МНОГО ІіріІЧІІПЯЮТЬ СЯ ДО пі ідсржу ІГ-ІII Я ті¬
ні ш но го 11 (‘Є п ра вед. 111 вог< > у етро ю. * ’
□ г

-
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Цікавим буде заіірпмітитп, як Феррер
думав про самі назви ріжнпх партпії, біль¬
ших І МеНЬІІІИХ, ЧС|)ЄЗ ЩО 1ІИІІЇ ІІрПХОДЯТЬ
нераз ю непорозумінь, тни де чого іньшого-.між людьми нових і.теII. В СВОЇМ ЛИСТІ ДО
фрннцузкого анархіста Маляти, який зла¬
див пару шкільних підручників для ужи¬
вана в Модерній Школі, пише Феррер так:
,,ІІе бавмо ся словами: Републїканець
Ліберал, Анархіст, Соціаліст; то слова,
яких нам треба уникати в нашім поході до
ідеального відроджена суспільства.“ Од¬
нак позатпм Феррер буванархістичнпх пе¬
реконань, тим самим, що протіївпв ся ВСЯ¬
КІЇ! власнії та уважав правительево загоро¬
дою евобі і.ного розвитку.
В своїх школах уживав Феррер ЗО пік льнпх підручників і 1 л доповняючих чита¬
нок. Книжки ті були ріжного змісту, як:
читанки, граматика, історія, арптметпка.
Географія, підручники для всіх галузей
природничих наук, ІІСІІХО.Іьоґіі і еоцпольоґіі. Межи авторами підручників знаходимо
значиїїіших люднії, між іиьшпмп Др. Оден
Буеті і Др. Мартінес Варґа, обидва професо¬
ри з Парцельопьского університету. ’Миого
з підручників прпр *дгшчпх були 3.іаДЖ('ПІ
РамоіГом Кажал’ом, звісним ішпаньекчм
натуралістом, /'дальше бачимо імя авто}т
сьвітовоі слави Елізе і Реклї на перших
С/г фонах пару підручників.
Перед СМСрТІІ Ю Феррер ІГОЧаВ

ІІОрСВО-

дптп Крнпоткіна: ,,Французька революнпя” і писати обппірнїйіпу працю: Кнцпкльопедпя Писшого Народного Образованя, яка мала пояснити природу і історію люд¬
ства з наукового погляду.
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одинокії п па цілу Кана¬
ду складруских книжок
поручня Ви. Бем.пікам :
книжки історичні, наукові, оповідапл, сьшвянникп, казки, і т. д. Гфомі кі
жок спроваджуваних з Старого Краю поручалмо також книжки на того накладу
гармонії, гармонійки, скрипки. Грамофони і руекі ])окордп. Пишіть по паш зага
льнпй К А Т А .1 Ь О Г на адресу; 850 МАІМ 5*. ^ІШІРЕС, МАМ1ТОВА
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Побіда над воздухом

Чоловік научив ся'літати. Се факт, що
викликую найбільший ентузпязм в наші ча¬
си великих винаході а.
То, про що думала людскість через тисячелїтя, замінило єн перед нашими очима в
дійсність-, прийшло в наше щоденне жито.
І зрозуміле то зворушено, яким окружно
нинішна суспільність сеті винахід, бож ні¬
чого для чоловіка так нрнмннчивого, як*

ші піднялись у воздух — сей факт викли¬
кував в цілім то рішнім цивілізованім еьвітї
великий подив. Винахід братів Монґольфіо
відкривав широкі горизонти на велику бу¬
ду чність людства; здавало ся, що зробле¬
нії!! перший найтруднїйпіпй крок в дорозі
до опанована воздуха.
. Іюдвік XVI наділив родину Монґоль¬
фіо дворяньством і написав на оі гербі от-ч

ПЛИВУЧИЙ АКРоПЛЯЙ факра.
( єи новий винахід пливучого аерогглнну маз робити свою задачу в воупнпх ф.іьочах. Коли літа тс спокійний? зго стихія — вода, но т|>еба тілько в рух шр\б\\ котра йоре
воздух, аеропляп підноситься V воздухи. щоби по тім. но воли винахідника, СПОКІЙНО і
певно осісти па воду. Дляпливаня у його три полотняні .тодки; дві з ваду а одна з переду;
для лету великі па 1! метрів крила; самий же аеропляп на 7 метрів довгий а півтора иптрокий.

подужана воздушшіх просторів. 1 не пер¬
инні то вппрочім раз іюдп одушевляють
ся штукою лїтаня.
Коли фабриканти паперу з Лннонв,
братя Монґольфіо винайшли ба.іьон і пер¬

сі слова: ,,»Чіс ііиг аб абіга” - ( так ідуть
до зьпізд)! 1 слова сі містили в собі усі на¬
дії сучасного людства.
Та в тих часах, при кінцп 18столїтя не
бу 10 о ще тих средств того степеня розвитку
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технічне го знаня, котрі були конечні до ці¬
лковитого опанованя воздуха. Бат'оп ле¬
тів туди, куди носив ого вітер. Він підчиняв ся.не волі чоловіка, а першому ліпшо¬
му капрпсови вітру, .іот був ііолученпй з
небезпекою і дуже часто кінчив» ся катаст¬
рофою. І так в ] 78") році дріт передетї кана¬
лу Ляманш погпб Де Розіо, неустрашпмпй
і ревний помічник братів МонГольфіп.

Стор. 21

не зробивши пі одної проби на своїм балко¬
ні.
В році 1852 717іффар з небезпекою ут¬
рати /Кігтя старао ся прпмінптп до балкона
иа])овиіі механізм, щоби лиш підчпнити ба¬
лкон своїй волі і летіти гуди, куди захоче.
Ще більші улутіпеня вніс до балконів Дю¬
ні де Лом а доперва 1883 року брати Тнссанде ста])аютк управавлятм балконом при

А Е Р 0-0 А II II.
Аероплян т. з летучі машини суть як звісно тяжші від воздуха а вводять ся в рух
трубами, шо розсікають вечдух з неімовірною бистротою. IIIруби сї грають таку саму ролю
для воздушного апарату, як корабельні тируби для корабля. До недавна примінювано сі
шруби лише до літаків, та от в нослїднім часі прийшло деяким мудрагелям примінити х
до способів порушуваня на земли: між иньшимиприміниги їх до саннії. Ааро-сани, як па
образну, винайшли студенти Кнївскої політехніки, а порушувані мотором з силою ЗО конпй
роблять на годину 7Г> анґлїйских ми іь. І в самім ділі легко представити собі хосен таких
слпий для обширнпх снігових країв, де особливо мало желїзниць.

Насте пила пора розчарованя, а з нею
пора сплкнїйпіого нанруженя чоловічого \ ми. Ходить о то, тобі, бальонрвп кромі власностн лїтаня дати щеіі можність боротись
з непевними силами атмосфери. Потай ці¬
лий ряд сьміл ьчаків як: Морво, Гро неон,
Делккрма, котрі намагають ся прпмінптп
ріжні прилади для кермованя оа.і коном. Ме
НІі) ладить свій пророчий нропкт, В Котрім
подані майже всі складові части ппніппшх
воздушнпх кораблів. На жаль проект сеіі
остав г, тайні до нпнїшного часу, бо Генїядкниіі леїітнант погпб при облозі. Маіінпа,

помочи електричного мотора. Тпмчасом дру
гі впнахідчпкп, розчаровані неудачами па
балконі, хотяіі вже кермованім яко тако мотоаамп. починають думати надпитанзм: чи
можна пі діяти ся в воздух лише па балко
ні, наповненім Газом, котрпії ость іегпшп
від воздуха? і чи не можна бп зладити аиа, рав тяжимій від воздуха, що рівнож ліг би
літати? Прецінь птиці суть тяжпіі від воз¬
духа а літають в пім свобідно.
Аонда і Венвеню роблять модель літа¬
ючої машини, Марко ('еГен на подібнііі тро¬
хи вже у.іутшенііі машині навіть підносить
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ся злегка над землю, однак все безуспішно. (полетів зробив сьмілий Лілізиталь і доперНаукові обчислена Гельгольца виказують, ва в 1890 примінпв до тих крил — мотор.
ЩО чоловік не може летіти в воздух, хотя- Та сильна буря перевернула його апарат 1
чи норупіати літак лише силою своїх му¬ гой многонадїпнпп родоначальник летучих
скулів у рук. Птиця бо в порівнаню з вагою і манній забив ся.
Та вго робота не пропала.
чоловіка мио 200 разів більшу силу му¬
Діло, зачате Л ілівнтальом найшдо нас
скулів, як чоловік. Длятого, щоби лет у воздухах був успішний налітану, котрий ость ілїдників в Англії і Америці. Крила Лілівнтяжишії від воздуха, потрібно чоловіковії Італя вкінци через руки знаменитих Амери¬
канців братів Райт входять на сьвіт яко
механічного двпгатели.
|аероплян. Щоби аероплянови дати мож| ність удержати ея довше в воздухах, пот! реба мотора, тап то мотора легкого, а з як
наїїбільшпм числом оборотів. І отзаетушґено давнішні парові мотори бензиновими.
11 римінеіг.» беизпно-мотора у воздухпплаветві принесло з собою писну побілу над
сплями атмосфери тя рівшпіясно З ТИМИ ІіОбідамп і катастрофи. Так пішов марно зі
еьвіта нїмецкпії доктор Вельферт, австріп|скпі! впнахідчик ЇІІвярці МІІОГО других. Но
і молодий і сьмілий бразплїпць Сантос Дюмон відносить таки першу побіду, завдяки
приміненю бензпно-мотора. 1901 року під¬
нявсь він в Парижу до вени Апфля, окружні;
і вї два рази, а відтак спустив ся па місце
Перший ба льон Моиґольфізра,
збудований року 1783 го з полотна
! В3.1 (‘І V, ПрОО\ шип ь воздусї 80 мінут.
а виклезний папером. Під балко¬
Після многпх катастроф облетї пі змова
ном був отвір а в нїм поміщено по¬
суду, і! якій тліла вовна і вогка со¬
лома. І'оздух в бальонї постепонно огрівав ся, а коли теплий воз¬
дух виповнив весь бальоп, той ле¬
тів в гору.

І на сцену історпї воздухоплавства являв ся сильна і сьміла постать— ні.
мецкпії інжпнїр Лілїзнтал ь. Він безнас¬
танно працюй, починаючи віл, 1888 р. Виу¬
чу;» техніку лету більших птиць, особливо
морених, котрі н а п ч а с т і й ш с летять
не махаючи крилами, я котрі дають напрям
евому летови, то удоженям тіла, то специЯЛЬНИМ уложенвм ГОЛОВИ І хвоста І В З І М ПО¬
ЛО /К с н ю летять навіть супроти вітру. 1891року зробив Лілївнтальбільпшіганяраг, на¬
гадуючий розпростерті птичі крила. Дер¬
Плащ для по .духоолаїііп, котрий па случай катас¬
жу чп ого в руках відважно кпдазть ся з ви¬
трофи заміняють ся в парасолю.
сокої скали на долину. Крила натрапля¬
ють на опір воздух і і завдяки тому, Лі- і сьвіт вістка, що аероплан, построчили. ораліенталь по нахиленій лінії спускав ся зле¬ тами Лободі описав кілька кругів у воз¬
гка на землю. Більше двох тисячів таких духах, полетів з місточка Манто до Парижа
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і осів гам на Марсовім поли. На годину ро¬
бив літак 35 кільометрів, а в зго лодцї пе¬
реїхало трох людий.
Кермовано літака стало дійсним фак¬
том. Успіхи винаходцїв ростуть в міру те¬
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хнічних відомостей і кермуючі літаки замі¬
нюють ся в ,,воздушні кораблі** великих
розмірів та зачинають брати перше практи
чне застосована: до воздушної вознної
фльотп.

Конець буде.

се найбільше пекуче питано сучасних днів. Можна бути при¬
хильником, можна бути й противником соціялїзму, а все та¬
ки треба бути обзнакомленим з соціалізмом. Дурне робить,
хто називав себе соціалістом, а не зниз, що з соціалізм, і не
мат стичності] з соціалістичним рухом, але й на не меньше
дурнім становити онпнюз ся той, хто не маючи понятя про
соціалізм та соціалістичний рух. бере ся його критикувати і
напастувати.

н РОБОЧИЙ

НАРОД

НАРОД”

,,Український Голос”, часописи, що відносить ся найбільті е
ворожо до українського соціалістичного руху подав ' г < глі д
української преси В Н >ВІМ Сьвітї, ВИСЛОВИЛИ СЯ, Щ „Рі-б.іЧПІ
Народ” — се тійоер’ознїйіга українська ч; сені <ь і А ь (] т і ’
Проте кождий розумний чоловік повпнег ЧІПі'П
..РОБОЧИЙ НАРОД”

КОШТУЗ

лише $1.50 на ріі
Виходить три рази на місяць.

в о в оте Н ¥ ^ IV А В О ІЗ
В ОХ ЗГ> 42, ЙТА
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орґан української соціал-демократії в Північній Америці, —
се одинока українська соціалістична часописи по сій стороні
Атлантпйського Океану. Лишень з ,,Робочого Народа” мо¬
жете пізнати тутешніх соціалістів та тутешній соціалістич¬
ний рух. Тому хто хоче знати, за що маз соціалістів хвалити,
або за що маз їх ганити, або хто хоче познайомити ся з соціа¬
лістичною наукою, нехай запренумеруз собі
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Дня 21 цьвітня 1910 р. викликала на
цілій
Україні-1‘уси тяжкий сум і жаль
смерть батька українського театру Марка
Кропивші цкого, що покл в основу під са¬
мостійніш український театр не Україні.
Марко Кропивницкий прийшов на сьвіт
25 цьвітня 1831 р. в селі Жеванівцї Злеса
ветградского повіту в херсонській губернії.
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аматорських виставах і швидко здобув собі
славу талановитого артиста.
Коли тілько 3‘являла ся в Злисаветгра
дї прпїока трупа, він бувало кидав на кіль¬
ка день службу та іде туди.
Вкінци в 1871 покинув урядову служ¬
бу раз на все і віддав ся сцені. В ті часи
українських труп не було, а українські
вистави давали ся від часу до часу амато¬
рами. Тимчасом Кроипвнпцкого тягло на
сцену українську. Длятого вибрав ся він
в р. 1875 до Галичини, де в трупі п. Рома¬
нові! чкп здобув собі велику славу.
Опісля разом з Садовськпм і пталановитими артистами утворив першу
українську трупу. З того часу починав ся
розцьвіт його артист, діяльності! і україн¬
ського театру. Зсвовго трупою об’їхав Кроиивницкпй цілу Україну, скрізь викликаю¬
чи величезне одушевленв.
Велика заслуга і слава Кронивницкого
в тім, що він таким чином був справді, ба¬
тьком’’ українського театру на закордон¬
ній Україні.
Не надіялась Україна, що так скоро
буде му сіла проводити ,,батька” свого теа¬
тру до могили.

Учився зразу в повітовій школі
а скінчивши її, пішов до урядничої служ¬
би за канцеляриста. Але тут затужив за
висшою наукою і поїхав до Кпїва та запи¬
сав ся на правничий виділ університету.
Та родинні перешкоди не дали аму скінчити наук, і він вернув до дому та дальше
У самім серцї-Київі виросла щеодна
став служити по ріжнпх урядах, то в пові- сьвіжа могила; — могила, перед якою з ве¬
вовім то в сирітськім суді, а вкінци оті¬ ликою пошаною, у тяжкій жалобі ирпклонив ся секретарем мійскої думи.
нюв свою засмучену постать уся соборна
Алеж покійного змалку тягнуло до те¬ Україна — бо зложено у ній дорогі останки
атру, тому він нераз пробував своїх сил в Бориса Г р і н ч е н к а, що помер 6 мад
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Чим був Грінченко і кого в 11ІМ
втратив український нарід — се покаже не¬
далека будучність, на се найкращу відпо¬
відь дадуть ті, що поруч його і під його
проводом працювало, а головно-ж ті масі
народа, яких недолею болів, а будучим нцг
стзм радів Грінченко.
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го мові, вміли погодити найбільш - пос¬
тупові найбільпі-демократичпі все-людські
ідеї з ідезю народностн, що пішли здпно
можливим і реальним шляхом и раці д л я
цілого людства через працю для
свого народу. Одним з перших між ни¬
ми з Б о р и с Грінченко.
Як письменник писав вірші,
оповідана, повісти, драми, казки й байки.
Попри поважне число праць літератур¬
них, написав також Словар Української
мови, який містить окого 08.000 слів живої
народної і літературної мови, починаючи
від Котляревского.
Пильну увагу звернув Грінченко і на
піднесена мас народа з їх націольного і ду¬
хового занепеду — а через те і поклав ве¬
личезні заслуги для впданя цінної популя¬
рної літератури.
В небіщпку стратила Україна дорогу
постать, на якої плечах ЗО літ спочивав тя
гар праиї над відроджензм народа.
Сліди його праці замітні всюди, — ро¬
бив не тільки за себе, але і за других, тож
і вельми болюча його втрата.
ЗЕМЛЯ ЙОМУ

Родив ся 1803 р. в Харківщині в змосковщекій сім’ї. Вже за молоду зазваз злид¬
нів та недолі.
Під впливом Шевченка, обновлюються
і за поривом свого молодого серця йде в на¬
род учителювати.
Б орне Г р і н ч е я к о виступ аз на по¬
ле літературної і громадської діяльно сто в
80-их роках XIX в. Тяжкі се були часи дл>
українства. Що іно кілька літ тому назад,
бо в 1876 р. царським указом заборонено
українське слово, завдано тяжкий удар ук¬
раїнському н іціональному житю. А рівно¬
часно з тим серед значної части укр. еуспілрности запанував упадок духа, байду¬
жність до розвою української національно¬
сті!. Саме під ту йору застою і загального
пригнобленії родить ся нове жптз, починазть сіі поворот під рідну стріху.
За границями Росиї починаз р >боту
кількох осьв ченпх і високо-талановитих
людей, що всі сили і знанз посьвятпли пра
цї для добра українського народу і на йо¬

ПЕРОМ!

□

Дня 1. липня 1910 року чути було віігомін боротьби в університетськім будин¬
ку у Львові, лунали вистрілп і бозва піс¬
ня. То українські академіки бороли ся аж на
револьвери о справедливі права нашого на
рода до найвисшої школи. В огни бороть¬
би упав смертельно ранений в чоло, один
з найліпших провідників української молодїжи, студент третого року прав А дам
Коцк о.
Покійний родив ся дня 24. грудня ро¬
ку 1882 в ІПоломиї бобрецкого повіта. Ма¬
тір покійного походить з польської роди¬
ни. До 1‘імназії ходив він у Бережанах, Бу¬
чачи і Львові.
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демонстраціях 1907 р., що скінчилися голодівкою, — але дивним припадком не був
арештований. Рівночасно вела ся агітація
за впб фчого реформою; в сій роботі Коцко
визначив ся. як невтомимий робітник, з не¬
звичайною иосьвятою і енерґізю їздив від
села до села, не зважаючи на ніякі труди
і перешкоди. Тоді в однім з сіл був ареш¬
тований разом і покійним Ільковим, за на¬
мову до страйків і до зарібкової еміґрациї;
дістав ся тоді до вязнпцї і увільнив ся від
неї аж г о л о д і в к о ю. Покійний Коцко
був незвичайно гарним орґанїзатором і не
одна ,.Сї ч” і читальня ,,П р о с ь в іт и” за¬
вдячуй йому свій початок, в не одній зга¬
дують його виклади. '
ІІокіііншї любив незвичайно иодорожу
ваги; звпдїв пішки цілу Галичину і рівнож
иіхптшо ходив за кордон в російську Укра¬
їну: вернув звідтам дуже одутевленпй і
все накликував до близтих зносин з закоі) і, вічам і Уко гінцями їздив також до Аі
мери і;и.
При своїй еуспільнііі дїяльн стп знай¬
шов иок іншії їй цко час і на науку; вцьві' тни саг > року здав перший правничий
іспит, з чого дуже радувала ся його матір
вдовиця,, якої покладала на нього великі па
дїі. До іспиту був він знаменито нрпгото¬
вані і її.
Несподівана смерть перервала се молоде
многонадїйне жито. . . .
В 1906 р. брав участь в славних ,,ба
Пером йому земля! Імя Адама Коцка
рнкадах” і вийшов з них з раною на голо¬ ! во віки буде записане золотими буквами в
ві, рівнож брав участь в університетських історій і в серцп українського народа. . .

Вже в Гімназії належав до найбільше
діяльних одиниць.
Записавши ся в львівокім університе¬
ті на правничий виділ, вступив рівночае.
но до українських академічних товариств
і згодом висунув ся на одно з визначній
ших місць в житю молодїжп. Незвичайно
палкої і живої а притім дуже лагідної вда¬
чі, вмів поривати товаришів горячим сло¬
вом. Гурток студентів, що гуртував ся ко¬
ло А дама Коцка в кождій справі ішов на
перший огонь.

Адам Коцко на мерах
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трохи гуляв. Ну там все не було без бен¬
кетів, але іі було за що бенкетувати!

По смертп старого Кобпловского його
синовії стало тяжше, бо не було кому його
майна доглянути, а до того ще й жінка по¬
чала носити вузли до Гершка, без сорому і
встиду, і таки він почав більше гуляти і
напоювати впзначнїйшпх господарів в селі
з тою цілею, щоби вибити ся на війта. В
його господарстві почало всьо ніби горіти.
I робітники аж просили ся за півдурЯк їхав Василів син до Канади, то та¬
но робити, або й за дурно, та н робітниць
ки поклав собі, що тата маз поставити на
його жінка могла мати кілько захотіла, а
ноги, на такі, як він перше був.
до того ще дві наймички; до дитини одна,
,,Та ВІДЄіі вже не годен - ОЙ не годен” а до роботи друга.
говорили люди.
Василь до свого діла, наіімив що одно¬
А він таки був певним, що годен. Про
те, що тато давно робив, він нїчо не знад, го наймита.
Ііераз на Великдень, або на Різдво він лиш знад те, що тато тепер підупав.
В же її корови нема, і овец чимраз менче а Господи! всі люди звертають увагу ідучи
КОНІ ІІНТНІЙЦЯТП ЛІТНІ ОТ-ОТ ІІОКОТЯТ копи¬ попри хату.
А там крики, а там роеказн та брень¬
тами.
Банки черновецкі та львівскі нема чим кіт і гук. Не о ієн подумав: „От достатки
виплачувати, бо полене родптв як бувало і богаства”. Звичайно як у війта, що мал
жінку як палаш остру, а крикливу гірше
і нема чим гної'іП.
От на що зііішов Василь Ііобп.ювекпй 1 паста вннка.

Таки поставив го іа ноги1

А ного тата небіщпка —таки будь-щобудь — тридцять сьвяіцеників ховало. А
вмер через пусте, через дурне: вкуеилаго муха в щоку і до грох день він Боготі
духа дав.
Та тато дужий хлоп був — не дурно
служив при козаках у якогось там „кози¬
ця” червонобріцкого.

Пе 11 к* там тіе було кінця, а п рдоегн мі¬
ри; то жандарми, то писарі і всякі пани ко¬
місарі, бувало гостюють в п.піа начальни¬
ка, а лан начальник став неприступним
у селі ще більше війта.
Що вже перед панами і панками то
Василь не тоіі і вони мали приступ і могли
вскакувати в його душу разом з чоботами.

Тай його сгін Василь не слабий, видно
Справи місцеві Василь судив найбіль¬
на тата вдав ся, ба щеіі дуїциіі від него,
говорили. Звичайно не роблений. Козаць¬ ше 11 о . 111 Ч НИ КЇІМ и.
II |)ц(і щ госио.цір. а він каже:
кий сип! Та іі богаство-ж у Ваеилевого
., А чого ти У
батька — раз богаетго! ІІяіьом синам дав
..Та прошу вуї і ці, в мене иікрав Ковпо шіснайцять морт'ів поля, одного вивчив
баи і.ури ’. .
на попа, а одного на учителя.
Свого наймолодшого сипа Басили дн
\ тії іпп’о зі а п а в дурню.'
та и в
шив старий ня Грунті, а що богачі вибаг¬ і писок фа! иомнмо того, що Ковбапзаьп був
ливі, поставив синовії нову ве.іиху хату злодій і вкрав кури.
иомнмо того, що в старій можна було '-КИ¬ Нін так робив, як когось мав на иеньк\ , але
як був доорий на того, щоскар-кив, іосираТИ.
І почав Василь госио цірство ніби не I в у розсуджував гак: Найперше посидів
зле, під дозором свого батька. 1 худоба йо¬ 1 111 )іі с я ж н о го за. оскарженим, а коли іой яму вела ся і поле родило, та він сам по вив ся, Василь підходив до него і бив най-
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перше в писок, а потому розсуджував спра¬ ті, що ніби й себе уважали за богатпх.
ву звичайно на користь того, що вносив
За те біднїіцим господарям і зарібникам не було в голові, ба навіть сьміяли ся
справу.
Дало ся в знаки неодному Василеве з нероба, а оногді збирали ся підсісти та
війт«іванз, а всі боялп ся його наче тиґра, вибити палицями перед самим шлюбом.
бо як лише ішов селом, мусів когось бити.
Не одному дав ся взнаки, коли так хо¬
Він уважав себе за дуже доброго начални- тіли робити.
ка, такого, що дуже порядок тримав і тим
Та недочекалп ся того, бо Михайло
хвалив ся він і перед громадою, кажучи, |стеріг ся; йдучи до будучого тестя не вер*
що він за громадським добром іде у во- і тав в ночп але аж рано, а хотяй і в ночп де
гонг».
.
|йшов то брав з собою рушницю.
Михайло одинак в господарстві мав го
За те тихцем був потайним хрунем, і
се декотрі дуже добре знали. Найбільше І лос! Забаг собі нової пивниці на студенець
був йому на перешкоді 1 і ос п ф Щипко, най > нової стайні, бо
вееїля отже треба
розумнїйший в селі господар, що ( кінчив | показати сн сторонським богачам. Поїхав
сему—ґімназіяльну. Він то за його всіма |;і мамою до Черновец, бо старий із всім
ділами слідив докладно, але з час.ом Коби- спустив ся на него: позичили там тисячку,
ловскпй ззднав собі Щипку так, що стали [вже другу чи трету і таки в готі час почавони оба невідступними ..товаришами”. Де |лась будувати пивниця і стайня,

і

який бенкет, або оказія, де було щось впни
До вееїля наготовлено всего; пива дватп і зїстп, там був Щипко і Кооиловскпй. їдять бочівок, горівки дваііцять видер і оту
Любив і Щипко ппти, але своєї совісти , денцем встелена земля в обох пивницях, а
він не міг занити а з війтом входив ея ли- |мяса, курий, качок та гусок не перелічиш,
ше тому, що хотів прослідити всі його чорВжей музики були замовлені: дванайіп діла.
цять їх Жидків з Горожанки, що ,,не грали
Оттак війту з Коби лове кий уже четвер¬ з голови, але з нот!”
тнії рік, а бенкитів все чимраз більше.
А у війта приготовляли ея також так
Вже її найстарша донька така, що мо¬ якв одинака; Одинак побудував стайню, а
жна віддавати, ну і сватають ся до неї, а- війт стодолу, а вмістож пивниці таку ко¬
ле гордий батько закусив зуби на он того мору, як в доброго господаря хата. Михай¬
богача, одинака з дваііцять і чотирма мор- ло жпчив зроші на поле, а Іван взяв решту
ґами поля. Ну а батько одинака, закусив з каси громадскої.
зуби на війтову дочку, але думав тце час,
Щипко всьо собі записував, бо добре
ще реклямація не прийшла. Прийшло до;знав, що куда йде.
того, що дужого і здатного парубка, приЛиш музикантами війт зажурив ся, бо
нялц реклямацію, но чім таки зараз він за-|не міг таких самих дістати, тому мусів аж
слав до війта старости. ,,Такий ще моло-|До Глпнннцї за Циганами їздити,
денький і жениться’ —говорили люди,
і
Як розпочалось вееїля. то здавало ся,
,,Бо то богацька дитина, не роблена, а що майже ціле село женить ся: гук, стрілякров граз!” відповідали.
нпна з мездїрів, сьшвп та няні крики роз¬
Про молоду пару говорили жінки, а носили ся по селу і аж над ранком змага¬
вже найбільше тоді, як зійдуть ся прати ло ся все і наче западало в війтовіїі хаті в
білз.
долині і в оди на копій на горі. Три дни не
,,Та бо вона — себто війтова Марія — вгавало вееїля а люди кілька неділь не пе¬
маз лиш пятнаііцять літ. А така добра дів¬ реставили говорити про вііітове і одпнакочина, що аж добра! Не така буйна, та го-|се вееїля; богачі говорили:
ЗНОВ ХТОСІ.
норна як одинак Михайло’
То раз вееїля. абим ше дочпкали на
скаже.
таких бувати, тай самі справляти, абим ще
Обома вееїдямп цікавились не всі лише | дочпкали. “ А бідні її ті пначе говорили:
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,,Де нам — де нам до таких весіль! Гей та
то десятеро було в купі весіль, а не одно!'
Найбіднїйші господарі і халупники заріб
никп замінували байдужно: Ой не на нога¬
то того стане; — ой хто високо літає, той
низько сідає! Атож люди, за чиї гроші бен¬
кети, не за громадекі і жичені в банку”?
Минуло півроку і вже нічого не гово¬
рили про весїдя.
Молодий одинак жив добре і любив
жінку, але нічого не помагало, що вона йо¬
го благала, щоби він не гуляв но ночах, та
не байдикував без роботи.
,, Ми хай лику, зали пій того мисливе гво
та доглядай хоть роботи, бо підемо з тор¬
бами! Та де, нічого не помагало, бо він
вдав ся з натурою в маму.
Що невістка визнала від мачохп, то
лиш Бог сьвятпй знає.
А Кобіїловському приходив чимраз
блпзпіпй кінець війтівства.
Вже ііять літ, вже шостий наступив,
вжей в селі варить ся на старого війта, а
Щипко почав голосити поміж людьми всі
тайни війтові.
Вже всюда говорили, що Щипка ма¬
ють вбити через то, а богачова родина вели¬
ка, є кого стеречись.

і, а вати но корові або підгодовувати лоша¬
ча і докладати ними до рат. Пригнило до
того, що лишилась пара кобил, одна коро¬
па і кіл і,надять овець.
Так гручав аж доки не підросла друга
щиька, а коли пришилось і її віддати за
\іуж, то на вееїля мусів Кобпловскьіі про¬
дати корову. Вееїля було дуже скупе — та¬
ке скупе, ідо богачі муеїли говорити, що
Іван зкаиданів. ба те слабі господарі тіши¬
ли ся, що він зрівнав ся з ними, а халулніікіі-зарібники були вдоволені з того, що
справдило ся їхнє пророкована. „Еге, при¬
гнув Іван голову, бо довітував ся, говори¬

притискає чимраз так, що він мусів поїха¬
ти до Львова і Черновець та позичити на
своє'поле у Львові а на жіноче в Чорнів
цях—всього разом чотири тисячі, щоби
вложпти в громадську до часу, кім комісия
приїде.
Ломимо того всього, його таки ие виб¬
рали за війта. Став солею в оці цілому се¬
лу.
Пішло тоді Василеві! з Петрового дня.
Почав він вже сам закочувати рукави і бра¬
ти ся до роботи, та якось то йому не ішло.
Чим рік все менче прибувало, та за те тре¬
ба було дуже богато давати. До кождої ри¬
ти иятого чи шостого року, мусів він иро-

ма.

ли всі.

, Але не допускає ся до руйнацій, ла¬
тає як може. Хотяй старшого сина, що хо¬
див до школи, взяв до роботи, та за тс мо¬
лодших посилає, бо думає, що мати ме по¬
міч і таки вилізе з банків. Молодшого Ми¬
колу і Грпгора дав навіть до школи в
місто ломимо того, що дихати вже не міг,
бо лишилась йому лише пара кобил і кіль¬
ка овець. Але думав, що таки вивчить на
щось. До того всеі о їі жінка ще дуще роз¬
пилась а він з тої досади почав загощувати
також до кор ні ми А Грпгор його син так
працює, що еьвіта Божого не бачить, а оНе виходить н'ігде Щипко у Вечер, бо дпнош.м його бажанєм — поставити свого
за ним дуже докладно слідять, та за те дня батька на ноги.
Не дочекала ся війтова Маруся торби,
ми він своє робить: розповідає всьо людям
і радить, щоби завчасу зарадити лиху і ко- бо по третій дитині померла.
]!,> пологах третої дитини встала дру¬
нечно впорати нового війта. Вето то доно¬
сить ся і до війта Кобпловеького, а його гого дна, бо так проказала одпнакова ма¬
()п. та тож то впала ся Маруся в руки.
Пари Марусевій мачусі не було в цілім се¬
лі; недобра, сварлива та неввічлива.
,,Вставай* Досить тобі гнити неробо!
Йди до роботи!”
А Маруся встає і йде — не до роботи,
але під ніж.
Робила до полудня і не приходить на
обід, як робила іак і впала без памятп і
вже більше не піднялась сама.
Піші ь неділь пролежала, асемогоінждня в мпрала в рідного тата, бо навприкрило ся мачусі дивити ся на гниючу не¬
вістку. Перед омертію всю свою біду ви-
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казала і плакала з того, що з причини йо¬
го мами зійде з сьвіта. І жаліла ся, що Лін
хайло бив її а його мама ідей помагала в
тім. Тепер вона не боялась, що він її кагадаз за те, що вона жалїзть ея на него; во¬
на вже добре знала, що маз вмерти і він
її більше не бптп-ме.
По смертп Марусі тесть з зятем заїли
ся — так що не хотів Василь бачити Мп-
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хаіїла на оми. Одинак почав посмертпжін¬
ки і батька, котрий вмер в пару місяців'
пізнїйше його жінки, ще дуіце вживати
сьвіта а в кінцп прийшло до того, що її один банок не хотів давати більше грошей
на його поле. Лишило ся лиш пару мор¬
гів без банку, а то жінки і мами, та ніяк ма¬
ма не згодила сіі на своз поле жпчптп, а на
жіноче невільно було.
Конець буде.

<еа?\

На прямоугольній дощечці
такій, як рисунок, проведені
дві рівнобіжні лінії (шини го¬
ловної желізницї) на котрих роз
ставлені ваґонп під числом 1,
2, 3, 4, 5, б, 7, 8 і дві зігнені лі¬
нійки (свіч) на котрих стоїть ін
джей П. Задача полягаз на тім,
щоби способом пересувана ва¬
гонів поставити льокомотиву
на передї а ваґонп до неї поче¬
пити в відворотнім порядку,
починаючи від числа 8 а кінча¬
ючи на числі 1. Застерігазть ся
як наіщеньнте число порушу¬
вань вагонами.
За влучну розвязку тої за¬
дачі редакції» ,,Хатн“ маз на¬
городу, вартості! 5 дол.
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ХАЬ КЕАЬТУСО.
1 В

II

В Ю Р О А Д В 0 КАТСКО-НОТАРII А Л Ь Н Е.
ВИРОБЛЯЗ: повномочія, контракти, деклярациї, скрипти довжні, квіти інтабуллцийні, стверджені підписом
конзулл;
ПЕРЕВОДИТЬ процеси спадкові і всякі інші;
ПРОДАЗ ґрунта в старім краю і стягав довгії;
ПРОДАЗ шіфкарти на найлїп пі корабельні лінії, найтаньше і найбезпечнїйше, а їзда морем тре вав тіль¬
ко 5 днів;
ПОСИЛАЗ гроші до всіх чаетпй

еьвіта найсксрше і

наї'ібсзпечнїйше;
ПОЛА ГОДЖУ 3 справи віїіск ові як: увільненя від асентерунку, вправ і т. гі.;
АСЕКУРУЗ від огню і на жито;
ГІРОДАЗ і КУПУЗ реальності! в місті і на провінцпях.
Управителем ссї фірми у

М. В. Слобода,

руекпй нотар

0 В І II ДО СВОГО-

К.ШКА КАКСЕІАКУА
671 Мат Зігееі

Шіітіред, Мап.

Для всіх тих, що хочуть заробити гар¬ аґенцію ,,Хатп” на нредплату і оголошеня
ний гріш, а рівночасно положити і від с е¬ г.іД чого дістанете гарнпії рабат. Просить
бе деголку до будови культури ізпаня між ся отже звертати по інформації до видав¬
нашим укр. народом в Канаді, ,.Хата”
ництва на адресу,
•ДО гь найлучшим средством. Можете взятп

1

ДАТА

850 МАІМ 5Т.

п

Vі/1N N І РЕС. МАМ,

ХАТА

Стор. 32

ч
«
ПО ХОЧЕ?
$15.00
$10.60
$5.00

Сі гроші чокають і
кожного
1

Трипцять долярів призна¬
чило видавництво , Дата”
для тих, котрі в короткім
часі прислють нам найбіль¬
ше число платних оголо¬
шень або платних прсдплатннків ДО 1-ГО лютого 193 1
року.
Перша нагорода $15.00,
друга $10.00 а трета $5.00.
Хто хоче з тої оферти скорнетати, нехай від нині зач¬
не розширяти , .X А Т У ’
Гроші і адреси можна по¬
силати вже від нині.
Всі листи адресувати
так:

Число 1.

АоДАу А. -1' г * „■
А

Оссоккий

854-6 МАІН8Т '^МГ^ІРЕС, МАІЧ.

АуДА

Канцелярія Нотаріальна
СПРАВИ КРАЗВі, КУПНО І І1РОД \ЖА РЕАЛЬ¬
НОЇ'ГЕЙ ТУТ 1 15 СТАРІМ КРАЮ, ПОЗИЧКА
І РИСИЛА ПО ГРОШИЙ.

то я самий хто не вірить
най прийде до мене, а пе¬
реконай ся, що кождому
відважно вгляну до очий.

ЩИФКАРТИ НА НАІЗЛУЧШІ ЛІ¬
НИ І НАЙДЕШЕВШІ.
СКОРА І СОВІСТИ А ОБСЛУГА.
У( ЯКИХ ПОРАД УДЇЛЮЗМО ДАРОМ.

СЕОКСЕ МОООУ
Ь Ь. В.

АДВОКАТ,

ПОВНОМ04НИК,

ВапКеїсі Вік.

НОТАР

492 Маіп 81.

\Уі N N І РЕС,

МАМ НОВА.

заступай всякі справи в суді, виробила
всякі ііравні документа, пожнчао гроші на
фарми, гавзи і льоти; стягаз довгії.
Залагоджуо справи старокрааві, виро¬
бляв повномочія, контракти, стягав довгії
і гіродаа поле*
В моїм офісі г ворить ся всегда по руски.
В мене працюа Ваш краян

ЯР. КУНИНСЬКИЙ.
III Л І Т Ь

II О

К Н И Ж К И

ДО

^краІшМ Хитрі

ХАТА

850 Маіп 5і. \Уіппіре£, Мап. Лис Микита (сьміхудо роз¬
пуку) оправлена
.65
Боа Копвігісдог (Вуж дуеп
тель) оправлена
$1.00
Тарас Бульба, повість з ко
зацкого житя
.25

ІККЛІ.ХККЛ
ВОХ

Зо82

8ТА. в.

Тисяч і ода піч’ три оправ
лені томи
$2.20
Марко Проклятий в опр. .75
Новий прозкт на знищено
Русії
до
Гроші слати на перед

КХУИАВМЛ
МІХМРЕО

МАХ.

ш

ОіЄВШ

0&©3

850 Маіп Зі.

\Уіппіре§, Мап.

має великий вибір мзтзичних інструментів, яких доброту хвалит кождай.
Між идьшими пору чаємо наші найновійші

■■■■*я«арт

'

.ЗІКЙЯВЙЙІ^

спроваджені зі старого краю, котрі чистотою голосу і тревалостию перевисшають всі тутейші вироби.

Сей грамофон є найцїн
н іншим усіх пойередно
продаваних, є умішений
в
маїоневнй
скрипочці
величини 12 квядо. цадїв
в поверхні а о палів висо¬
ко ти, має о здібну Трубу
1 > цалїв в переліку і силь¬
ний мотор.
Підойма від
п ількц є лискуча і нїклкована як т.ік ж апарат
до передаванії голосу. 10цалеі-ий рухомий кружок
на рекорди має нїкльові
береги, грає все.

До (ого

грамофону додай
ся

12 0ВЯОРДІВ
таких як нивше подано.

Хто хоче більший

‘

вибір

ній пише ио нашкатальоґ
.

Грамофонів і рекорді вшшт.

^г^Ь*****. і Ч1І ®ч§і$

Зеленая рута, ой за газм
Рах цях, цях, полька

Американьскнй вальц
Ой під газм зелененьким

Краковяк
Руский козак

Вилітали орли
Краковяк

Руский козачок
Гуекій національний танець

Срхестра, танець
Віють вітри

Гей на горі там женьці жнуть
Дівча в сїньох стояло

Стоїть явір
Ой місяцю

Краловский Марш
Салоній Лендлер
Лендлер
Тромштовий лендлер

л

Марш Вуйків
Вальц

увагу на
паш склад тутешних і крайових

псдкіп——г-г

Тик само є недіяльно звертаємо

ГАРМОНІ

11

ІВ,

