ілюстрований журнал
літератури, політики і сучасного житя
виходить

кождого першого в місяци під редакціз
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Г. Хоткевпч: Цар і Гетьман (дальше)
П. К. Т.: Я у млі віковій...
Старий край до своїх Братів і Сестер
в Америці.
З всячини:
Пояснено до образа.
Піяньство в старині.
Сьвята блоха.
О. Ж—о: Вільні школи Феррера.
Благородна відповідь.
В. Ц.: Революціонер.
Джек Лондон — М. Стечишин: Лиш
мясо.
Я. К.: Ко-оператива.
Апол. Новак: Таки поставив го на
ноги. (Конець)
Б. Грінченко: Убогії ниви...
Осип Боян: І і обід а над воздухом
(Конець.)
Зресіаіог: Наші добутки.
Осип Боян; Біда не ходить по лісі,
але по людях.
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би Редакції,
Нове видавництво , Дата" ветрітплп
наші поселенці з рідким ентузіязмом. З уеїх закутків широкої Канади та Америки
наспіли сотки замовлень і щирих листів,
заохочуючих видавців ,,Хати” до витревалости. За сї симпатії і щирі ради ириїїміть,
панове, сердечне ,,Спаси-бі”. Особливо дя¬
ку з Редакція панам Томащевекому і Фодчукови, що без просьби зі-сторони Редакції
кинули ся на агітацію за ,,Хатою“ і то
красними успіхами. Рівнож дякуймо добро¬
дію 3. Бпчиньекому за безсторонну і чіль¬
ну критику першого числа. Редакція зназ,
що нове видавництво маз браки і то як-раз
такі, які закинув д. 3. Бпчпньский в по¬
слівнім числі Кан. Фармера, та браки сі да¬
дуть ся оправдати. Передовсім ми хотіли
зробити . Дату” місцем, де моглнбп розви¬
вати ся наші літературні сили ту на замор¬
еній Русії. Нехай пише всяким — ми ду¬
мали — що умі з і як уміз.
З початку буде писати слабше, а від¬
так виробить єн, хотьби під впливом кри¬
тики людий, котрі розуміють річ. Иньша
знова річ з популярності!ю. Редакція ,Да-

ЯЛІ. КРКТ.
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Нр. Телзфону Майп 3604
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| ти думаз, що не завеїгди мусить мати ся
на увазі лише фармерів. Ми мазмо ту учительдтво, ми мазмо купу інтелігенції, ми
мазмо більше розвинених навіть фармерів,
до котрих чеііже можна вже відізвати ся
термінами більш науковими. А впрочім,
зслп пересічний фармер не понимаз деяко¬
го технічного виразу — то нехай вчить ся,
нехай розвідуз у других, Впрочім такі
трактати, як про Феррера по просту не
дасть ся написати інакше, як по науково¬
з му.
Па'—ирпкінци просимо вибачити за
браки, які можна подибати в , ,Хатї“, а ми
будемо старати ся сі браки раз-враз усува¬
ти і при помочи наших молодих літератур- них сил поставимо згодом наше видавниц¬
тво на рівні з видавництвами старо-кразви
ми та зробимо ,Дату“ зеркалом нашого
житя і нашого поступу на широкім Американьскім Континентї.
Просили мив першім числі, просимо і
на сім місци: пишіть, пановп, як найбіль¬
ше, доноеїть сьвітови прожито на Ваших
кольонїях, бо ;, Дата46 стоїть і стояти буде
не спеціяльно на предплатї, — а на пері,
на силах самих наших доиисувателїв.
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Цар і їетшаи
ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ

За Мордовцем—Г. Хоткевпч
(Дальше)

III.
Чим далі, тим все більше іі більше
привязувавсь гетьман до свої хдестнииї.
[Іноді йому здавало ся, що він був би ща¬
сливіш, як би доля послала йому таку доч
ку, як Мотря. З нею він но чув би сего хо¬
лодного сиріцтва, коли сьвіт весь здавався
тюрмою, з котрої він, гетьман, правив мілійонами свобіднпх, щасливих дюдей, то¬
ді як сам був і несвобіднпй і нещасливий.
— Кому я потрібен не як гетьман, а
людина? Хоч би діти, хоч би що... Нема,
нема нічого.
1 Іноді на гетьмана нападала страшен¬
на, смертельна тоска.
— Для кого жити? По що?.. Чого шу¬
кати?.. Хіба жити для України? її зберіга¬
ти? Але чи надовго би удалось поберегти?
Хіба не почнуть її знову шарпати з усіх бо
ків і москалі, й ляхи, її татари?..
А до тих всіх були ще її з Москви при¬
ходили трівожні вісти: цар Петро уже за¬
смакував в успіхах. Опісля став уже од¬
ною ногою на далекім морі — не збити вже
його звідти. А потім, і розохотившись, по¬
вернена Дін, ноближче до пів-денного мо¬
ря. А там на Дніпро, і на всю Україну...
— А ти, старий собако, чого дивині
ся? — говорить до себе гетьман. — Загар¬
бає він твою неньку Україну та й буде во¬
на потім, поки Віку, плакати ,,на ріках ва¬
вилонських"... Ох ти старий, старий! Ди¬
ви ся...
І ходив старий гетьман по порожніх
покоях. Ходив сповнений великих дум
і говорив про себе: ,,Чи чіт чи лишка?..
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Чи Петро чи Карло?..
Раз, коли Мотря була вже в Батурині,
занедужав трохи гетман. Коли о тім довіда
ла ся Мотря, вона рішила провідати геть¬
мана, як він її колись відвідував вмонасти
рі. Пішла у садок, нарвала тих квіток, які, вона знала, найбільше подобають ся
гетьмановії, і пішла.
Пройшла мимо вартового, що ходив
коло гетьманського ґанку і вступила до
передпокою, завішаного зброєю та бунчу¬
ками. Потім одчинила двері і— зупинила
ся на порозі.
Се був досить великий покій зі стіна¬
ми, прикрашеними малюнками й портрета¬
ми. Одна стіна була заставлена шафами з
книжками, а на полицях блищало срібло
п золото. Голови сайгаків з рогами, каба¬
нячі морди з величезними клами, величез
ний орел набиваний з розпостертими кри¬
лами --се докінчувало убраня покою.
Мазепа нагнувши ся над столом, роз¬
глядає ману.
— Від Дніпра за Случ, а там за Горині,
а там за Стир і Буг до самого Кракова...
Так, так... А від Кракова ЧервоноюЗемлею до Коломиї, а від Коломиї до самого мо¬
ря, ото все наше...
— Доґрпдень, тату,.. Здоровенькі бу¬
ли, — тихо сказала Мотря.
Гетьман обернув ся, похмуре, стомле¬
не його облпче осьвітило ся радісною усьмішкою. Б глибоко запалпх очах пройшло
щось тепле.
— Се ти моя ясочко?.. Спасибі донень¬
ко.
Дівчина підійшли до ного й поцілува¬
ла в руку.
Помагачі Біг, тату, —ще тихше ска¬
зала дівчина. — Що ви там шукаєте?
Гетьман, взявши її за руки і сумно ди¬
вивсь в очі, так само щиро сказав:
— Могили собі шукаю доненько.
— Якої могили, тату любий?
Глибокої, глибокої, доненько, моги¬
ли. Щоб, спочивавши в ній, моя сїдая го¬
лова плачу людського не чула... Щоб очі
мої старії, сирою землею присипанії, не
бачили недолі рідної України...

Чполо 2
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В голосі гетьмана звучав глибокий ти- мусить того добра стсречи. Пупу! Побачи¬
хий і безнадійний сум... Мотря відчула, мо!..
що до горла підступаютє сльози. Кріпко
IV,
стиснула вона руки гетьмановії.
Як пішов гетьман в похід, на тоіі бік
— Нащо могилу?.. Не треба могили,
Дніпра — не переставала думати о пім
таточку. Що болить у вас?
Душа болить, дошо... По що живу я? Мотря. Оточений Могутністію іі славою,
Ні дітей у мене, ні ближніх... 0...не зна¬ владика великих земель, сильний розумом
нні ти, дівчино, яке то велике горе ■— си¬ і волею — таким здавав ся гетьман усім.
рітство старости!.. Ходиш-хОдиш сам по А в мріях дівчини був він сумним, еамітсамітних покоях, слуханої вітру, ждеш. 3 ним: таким самітним, яким не був ні оден
‘найостнтнїйлшй жебрак.
сонця. А прийде сонце — і воно не гріє.
І молоде серце дівчини розривало ся
Так уже ліпше в домовину, щоб не бачить
на части, коли вона думала про гетьмана.
НІКОГО її не чути...
— Та нема ж у него нікогісінько, щоб
Гетьман зупинив ся. Гострим болем
хоч виплакати міг він свої невиплакані
проходили сі слова по серцю дівчини...
сльози; нема нікого, хто приголубив би сю
Бідний гетьман... І власть, і богацтво, її
сїду' голову, що так богато і так гірко ду¬
слава — все ость, а душа тоскує.
мала на своїм віку, — і Мотря плакала...
— Марножитя мод минуло... То заду¬
А коли, вернувши ся з походу, Мазе¬
мав хоч на старість...
па на чолі війська, з уеею військовою стар
— Що татку?..
шиною, блискучий і гордий в їздив до Ба¬
— Велике діло, велике діло, доню...
ту ри на під звуки труб, під дзвін дзвонів,
Подивись на се,й папір. Не могили собі шу
серед великих товпищ парода — Мотря
кав, а міряв нашу Неньку-Україну. Ось яне вийшла разом з иншомп на зустріч геть
ка вона — диви ся! Розляглась від Сейну
манови йбатьковії, а притаїла ся в саду,
до Карпат, від Дону до самої Висли... Се
мимо .котрого йшов похід. І коли рядом з
все наше... Ге-е!.. Я ще не буду вмирати!
моложавим лицем батька показало ся еїд.оМи ще поживемо!.. Хочеш щоб я жив?
вусе обличе Мазепи — дівчина, прикрита
— Хочу татку. .
зеленю дерев, упала на .коліна і перехре¬
— І ти будеш до мене, старого,, ходи¬
стила сі дві голови — голову батька й
ти як тепер прийшла?
гетьмана.
— Буду... хоч кожен день.
В той же день у вечері Мазепа прий¬
— І не скучатимеш зі мною?
шов до Кочубеїв. Шестеро козаків понесли
— Ні, не скучатиму.
Мазепа задумав ся. Мовчала і Мотря. цілу купу дарунків; і для пані еудіїхп і
— Мак бумемо жити! — сказав геть¬ для панночок, яких у Кочубеїв, окрім Моман і встав. — Ти міні даси іі здорові і мо¬ трі, ще було дві.
Гетьман був дуже гречний з господи¬
лодії годи.
Куди дівало ся й хороба її сум. Гордо
підняла ся сіда голова гетьмана, очі посьвітлїли й дпвплп ся кудись далеко-далеко.
— Чи чіп чи лишка?.. Чи Петре чи
Карло?.. — шепотів він і трусив головою.
Вже давно пішла Мотря до дому, а
гетьман все ходить по покоях і думає свої
важкі великі думи.
— Так, так... Так, так... Щір Петро
думає, що Україна — се його добро, а геть
ман Мазепа се пес на ланцюгу, пес, що

нею, оповідав про но ви її свій похід, гово¬
рив про шведського короля, з котрим ще
воював цар Петро. Оповідав гетьман ціка¬
во, між серьозн'у розмову втавляв жарти
переставав річ поговірками, віршами. Пан¬
ночки слухали його з надзвичайним зацїкавленєм, а Мотря любовала ся тим і болі¬
ла за него, знаючи, що під сею веселістю
криєть $я глибока печаль, переживають ся
жяйїка самота. І ся печаль вирвала ся під
кінець розмови, коли гетьман закінчив
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свою річ дорогою:
— Був, був, всюди був... А все мої
старі кости не знайшли свозї домовини.
Се було так сказано, що Мотря вибіг¬
ла з хати і прибігши до свого любимого ду
ба, впала на ослін і заплакала. Тут і знай¬
шов її Мазепа.
Побачивши Мотрю заплаканою, геть¬
ман спитав її — чого вона плаче. Дївчина
нічого не відповіла і неребірала в руках
дубову гилку. Дві горячі сльози скотили
ся на руку Мазепи...
— Що з тобою, дитино моя?
— Вас жаль, — і дївчина, припавши до
плеча гетьмана, гірко плакала.
Тихо притулив її до себе Мазепа, гла¬
див по голівонцї... Довго мовчав, аж поки
не виплакала ся вона. Тоді відхилив від се
бо її лице і, дивлючися в сьвітлї очі, тихо
питав:
— Хочеш бути мозю?
— Я давно твоя...
Чи хочеш бути жінкою гетьмана перед
Богом і людьми?
Дївчиназнов упала йому на груди і
жагливо шепотіла:
— Візьми мене... неси мене хоч на
край сьвіта...
Але коли на другий день Мазепа пос¬
ватав Мотрю, Кочубеї рішучо відмовили.
Гетьман був ображений. Мотря плака¬
ла і чула, що не може жити без того, кого
покохала. Вони бачили ся тепер ночами то
в гетьманськім саду, то в саду Кочубеїв,
Але як тільки про сі побачини дізнала
ся мати — пеклом стала тоді хата для Мотрі. Сувора, нестримана Кочубеїха їла
дочку живцем з рана до вечора, і бідна дів¬
чина вислухувала такі докори, від котрих
кровю обливало ся її серце.
Мотря не плакала, Вона мов скамені¬
ла. Цілими годинами сиділа вона в своїй
горищі, не ворушучп ся, потім зі стогоном
падала наколїна і молила ся. За гетьмана
молила ся.
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хорий... Вона уявляз собі його самітність,
безпомічність; від неї не відходить його о
браз сумний, скорботний. І вона готова на
все — аби побачити його, потішити.
Помучивши ся кілька день, Мотря на¬
решті безповоротно рішила — піти до геть
мана, щоб хоч поглянути на него. Піти за
всяку ціну, що б там не було.
І оту ночи, коли усі в домі заснули,
тихо встала Мотря з ліжка, в темноті одя¬
гла ся, відчинила вікно у сад і вискочила
туди...
Тінистим садом пройшла вона до того
місця, де їх сад з ходив ся з садом гетьма¬
на. Там була в паркані діра, закрита вели¬
ким куіцом бозу.
Дівчина перелізла до гетьманського
саду. Але як увійти до палацу? Як проми¬
нути вартових?.. Приглядала ся Мотря
крізь тьму чи не еьвітить ся у вікні у геть
мана... Ні, темно... Певне лежить хорий,
самітний, всіма покинений...
Мотря йде далі... Страшно в темнім
саду. Десь між старими дубами пугач сто¬
гне, а за садом, мабуть на вигоні, свистав
вівчарик. А ще вище, з-за вершин лип та
сріблястих тогііль дивлять ся далекі Божі
очи, дивлять ся на Мотрю й стежать за кождим її кроком...
Але Боже!., хтось іде доріжкою... Дів¬
чина так і застигла на місци... Куди тіка¬
ти, де сховати ся?..
Хтось іде і сам зі собою говорить:
„Хто кого?.. Хто кого?.. Чи Петро чи Карло?..

Вогнем обпалило дівчину. . Се він...
се гетьман.
— Тату, тату любий!..
Дівчина всім тілом упала йому натру¬
ди, шепочучи щось, і тихо впала до ніг
гетьмана.
Мазепа хотів крикнути її не міг... Мо¬
тря була непритомна... Він підняв її на ру
ки і поміг...
Беріжно положив на широку каласу в
своїй кімнаті. Дївчина одкрила очі.
— Тату, тату... Любий мій, — і її ру¬
— Що він робить? Чи він переносить
своз горе?
ки обвивали ся коло шиї гетьмана, котрий
До дівчини доходять чутки, що він стояв на колінах і плакав від щастя.

Число 2

ХАТА

Стор. 37

— Як, же-ж тіт змарніла, дитино моя,
сонечко мол!.. Личенько схудло, очпцї за¬
пали, — шепотів він.
— Нічого, таточку, нічого... Тепер я з
тобою.
іі сю хвилю десь трівожно ударили в
дзвін. Мазепа здрігнув ея. Дзвін бивчаего, як на пожежу... Що се? Пожежа?..
Ні, не видно у вікна червоного сьвітла.
Гетьман і дівчина трівожно давлять ея одно на одного. Мотря поїть ся.
— Не лякай ся, донечко - я зараз дізнаю ся, — заспокоюй її гетьман.
Він ударив двічі! в долоні, на дверях
став иахолок.
— Поклич, хлопче, московського пол¬
ковника Анненка.
— Анненко сам тут, ясновельможний
пане, — бойчо відповів иахолок.
— Тут? чого він? До мене?
— До ясно вельможного пана гетьма¬
на.
— Ну, т і поклич його зараз.
Мотря вийшла до другого покою, а че¬
рез хвилю увійшов до гетьмана Анненков,
начальник московських стрільців, яких дав
гетьмановії цар Петро.
— Що там стало ся у місті, пане пол¬
ковий ку? Пожежа?
— ІГї, пане гетьмане: се Кочу бей дзвс
нить.
В очах Мазепи блеснуло щось холод¬
ні1.
— Що ж він — у дзвонарі запхав ся?
— У него дочка втекла.
— Так він гадал цілу ніч ізвомптп? Ні

— Ось де дочка пана Генерального-еудії, — сказав Мазепа до Анненкова. — Во¬
на у гетьмана. Не втекла і не потайки пі¬
шла з дому, а прийшла просити мого за¬
ступництва. І я яко гетьман і яко батько
хрещений, ирлпмив її під свою оборону.
А дзвін все гудів і гудів. Видно Кочу
бей справді рішив дзвонити хоч до Покро¬
ви. Мазепа підійшов до Мотрі і положив
ій руку на плече.
- Доню, — сказав він до неї лагідно.
Чулій, як дзвонить?
— Чую, татуню. — ледве відповіла
дівчина.
Се батько й мати твої кличуть тебе
до себе.
Дівчина мовчала. Видно лиш було як
дрождв золотий хрест, що висів у неї на
грудях.
— Се батько й мати твої скаржуть ся
на нас Богу. Мідяним язиком до Бота кри¬
чать. Покори ея родичам, дитино... Вер¬

кому спати не давати, га?
— Я посилав до него. Але вії так ка¬
же: поки дочку мою не знайдуть — буду
дзвонити хоч до Покрови.
— А як я примушу його дзвонити ланщохамп та ие до Покрови, а до могили? —
сказав гетьман тихо, понизивши голос, і в
сім понижено було щось страшне.
Потім він задумав ся і ходив по кімна¬
ті Підійшов до двернії і голосно сказав:
— Мотреньк**! Вийди сюди, доню.
Дівчина вийшла бліда, заплакана, але
спокійна. Анненков з пошаною поклонив
ся.

сти ю.
Потім він підійшов до Мотрі, поцілу¬
вав її в голову і перехристнВ.
— Се тобі мол благословенл... Прощай,
моя донечко. Нехай Господь тобі пішло
свого ангела хранптеля, а я не покину те¬
бе і не забуду.
Дівчина мовчки поцілувала його руку
і поглянувпш повними сліз очима на геть¬
мана, вийшла з покою. За. нею Анненков.
Мазепа зостав ся сам і, здавало ся, що зі
сих кілька хвиль він постарів ся на кілька
років.

ни ся до дому.
— Тату... не женіть мене..,
Донечко! Не гоню, а прошу я ггебе
покори ся.
А відтак, звертаючи ея до Анненкова,
Мазепа сказав:
— Тобі, полковнику Григорію, пору¬
чню я з честю відпровадити панну судіївну додому їі родичів. І скажи Кочубелви
мою гетьманську волю: коли я довідаюся,
що він позволить собі або жінці своїй при¬
чинити щось неприлмного дочці своїй рід¬
ній. аміні духовній, то я, гетьман, відберу
дочку у него гетьманською сволю пла¬

(Дальше буде,)
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Я у млї віковіїі будоватії почав
Величезну дзвіницю в блакітн,
Щоб ударити в дзвона, щоб дзвін залунав
Та кликнув, всіх снячих, до нросьвітп.
Мої елі,ози за ванно були.
На каміна я серце побив,
А палючі думки їх до кути звели
Та дзвіницю під хмари знесли.
I ударили слово і дзвін мій завіт,. .
II окотились могутнії звуки
Дерли хмари, під небо злітали
1 упали на землю, де люди були
І над ними, мов грім гоготали:
, .Прокидайтесь, бо до працї час
Вставайте, бо пора надходе.
Розбивайте кайдани всі враз,
Що гнітили від віку так нас,
Сонце.вольности, братання надходе!...
II. К. Т.
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Старі Край ю своїх Братів і Сестер в Америці.
над нами скінчить ся, і тому вони уживають
всяких способів і средств, щоби нас зни¬
щити. Ми однак не сьмізмо уступити з тої
Ви певно згадузте пера:! ту хвилю, ко¬ най певний тої дороги до народного відро¬
ли покидали свій рідний край. З яким вели¬ джена, бо нам не позволяз журба о будучким смутком і жалем Ви кращали його, їха¬ ність нашого народа і наша народна честь!
ли гень за море шукати красшої долі. Нам І почалась у нас нерівна борба, до котрої
лишили Ви сльози і тугу за Вами а самі за-і мусить станути цілий наш нарід; тож і В п
брали з собою грудку рідної землиці, зро- Д ор О Г 1 Брата, з чужини подайте нам
шеної потом і кровію Ваших батьків. — Ми руку до помочи!.. Саме тепер настане чаї
тою грудкою коханої землиці по віки звн- ко.гядп, і коли засядете доспільної Сьв. Везані з собою; звязані однаково безмежною і чері, то иригадаігге собі, що в тім самім чалюбовію свого народа, смутком над, її ого не- сї і в тії і самі її годині еьвяткузмо і ми тут
долею, та обовязком праці і жертв для пьо-іу нас се велике сьвято Різдва Христового,
го.
|а наш цілий нарід відчував духом, що ми
Та всі ми не можемо йти Вашими слід,а'- Іодна велика родина. Тож в імн тої здностп
ми і перенести ся на чужину, щоби там за¬ цїлого нащого народа — просимо Вас о
живати волі, бо хоч і зле нам жпветь ся, то сьвяточнпй дарунок на „Рідну Школу,”
таки жаль нам ще покидати свої прадїдної, а дарунком тим нехай будуть жертви з ко¬
дорогої нам землі сподїючись, іцо і в наше ляди, або пньпшх складок підчас сьвят.
віконце засьвітить ще колись сонце! Ми Кілька центів зложених на фонд ,, Рідної
тут у себе мусимо витворити підстави на¬ Ш кол п ” не зробить Вам великого ущерб¬
шої народної свободи і незалежності!. Що¬ ну, нашим дітям принесе неоцїнену ко¬
би однак дійти до еволї цілії мусимо цілому ристь. — Т а і і не лишена сьвятах, але також
нашому народові! дати просьвіту, якої не при всяких пньпшх нагодах памятайте про
дають нам польскі школи, де за рідну на¬ складки на сю ціль — та її від себе не жа¬
шу молитву закатовують наші діти на луйте — гріш виданий на школу звісно, не
смерть. І тому то від кількох літ зачали ми пропаде марно! Всякі жертви просимо ви¬
нерівну борбу о нашу школу, а Вам певно силати до тов. ,, Дністер” у Львові на
звісно, кілько то жертв понесли, кілько на- книжочку випадкову ч. 0800. (Донд ,,Рідної
спдїлпсь по арештах і кілько то крони про¬ Школи”).
лили безуспішно наші молоді борцї-акадеТими жертвами Ви дасьте доказ, що
мікп в борбі за найвношу нашу сьвятпню межи нами, а Вами і от ну з братерської звязь
наук—університет! Та нам треба не лиш і що ми з дітьми одної великої вітчпнп!
найвпспшх, але всіх шкіл, від народних по- З тим словом здоровимо Вас усім наїїкрасчавши, де би учили наші учителі батьки, а | тим добром, і пересп.іазм Вам дружний
не чужі кати-людоїди ! 1 вже перед кілько-! привіт з Вашої вітчпнп старого краю,
ма літами зачали ми власними силами, в.іа-1
сним грошем, закладати свої рідні ирпват-і
Львів, дня ЗО Падолиста 1910.
ні школи, а и. редівсїм ґімназпї; і наш на¬
рід, зрозумів вагу сих шкіл, та почав скла¬
о. Омелян Ваньо
М. Гру шевскпй В. )).
дати на сю ціль послїднпїі сотий. Але і во¬
голова
секретар
роги зрозуміли значінз нашої школи, бо во¬
ни знають, що коли з тих шкіл вийдуть
сьвідомі борці за наші права, то їх панованз

Дорогі ваш Рідні!
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милосердно сікли різками. Хтож ІІОМПМО
Ітпх кар таки віддавав, ся піяньству — та¬
кого проганяли з вітчпнп. І» пньшпх краях
Символічний образ ДЖОРДЖЛ ЛОС-ТА І замикали пяипць до тюрми і годували їх
„Що прпказав Господі» — и що вробив чоло !стравами вареними на го})івцї гак довго, до
в к” будить думку чоловіка і звертає її до і кп нещасний не згидив собі і не міг зов¬
п ів па ті тих вели кп х 11 р< тіворі ч і її між ,, при сім їсти. Коли вже умирав з голоду а стра¬
казаним44 а „здійсненим4*, що панує на зо ви вареної на го} івщїтакп не м іг пеку шати
мли. Милосердіє, любов, прощанє ворогам,
то,ц випускали.
І
І
шукане правди —все то уступай па задітії
плин покривався мрнкою забути. А навіть
СІ,ВИТА БЛОХА
сьвітлпй образ Христа темніє, перед пи¬
шною, богатою фіґурою того, що по трупах
• )слп високо-культурні Лгііптяни уваі крони великих мужів єна іеипх і прибитих і жал 11 колись сь в яті і м жука, то побудете дії
до стовпів (як видно на тлі) папул над мі.її ! вуватл ся, що иів-дпкі жител і Камчатки уі Бажають сі,витим зством
нашу звичайну
онамп іуш ЯК ОБНЯТІ І іі і пеомпльнпіі.
(блоху. Люди сі переносять укупісня блохи
з стоїчним споколм і баять СЯ ОЇ 1,0 г к ну ТІ І,
І щоб не прогнівити достойного члена ()
л їм 11 у і не спровадити на себе ще більшого
: лиха.
ШЯНЬСТВО В (4 ТА РИПІ.
А.те лучпть ся, що бідному Калі чада ло¬
Піяньство — ТО Гріх всіх віків. Тілько ви надокучить і мусить блоху забити, то се
що між старими віками а новими леть дві він не робить так рівнодушно, як наш чоло
великі ріжницї. В старині ішли менчс, а вік. Для ного той акт
то справдішнє ре¬
хто упивав ся, того оетро карали, в пізнїіі- лігійно торж< тво, котре конечно супроших. віках аж до нині піоть б льше, а на¬ воджатп з мол твамп.
віть бата го, та і і за се піхто не карна Ба не
Факт обл аня блохи мао овій початок*
тілько не карають, ащей п дкржують пі- в мітольоґії. — І так землетрус, котрий на
яньство, яко одно з жерел шалених дохо¬ Камчатці повторяй ся досить часто
попдів.
нисуз ся бо.кззтву-блосї. Діло в тім, І Ці)
За часів Сольова в Атенах (в Греції)
цар пі.і,земного сьвіта Туііл проїзджао ея
коли який урядник прийшов .1,0 бюра в пя
по своїм підземнім царстві на ганках, за¬
пім стані, був сказаний на смерть Спар¬
пряжених собаками. ІІрптпх прогул ьках
танці викоріиилп у себе піям-етв > ціл¬
бога Туііла всьо гаразд для жителі]! на : < ковито, заборонивши управлят" виноград;
мли так доі і о, доки блоха не зачне кусати
а алькоголю і пита гг<'ДЇ ще не знали,
котрого з Її мопсів. Пес. хотя для Камчада¬
тому і впивати ся виключно вином.
лів також б ) кеетво,ало то не порошкаджао
В Римі за часів реііублпкп уживано ви¬
ому чесати задною лапою вкушеного бло¬
на було остро зборонене м у і ці і ні аж до ЗО
хою місця, або гонити за нею яубімп. От з
літ, а жінкам цілковито. Але по ЗО літах
того заворушенії бога-пса і говетао земле¬
коли хто поповнив злочин по пяному
трус. Блосі при пііеуотч» ся і бурі. Після і ітоді карали оетрійше, як б\ в би се з]>обнв
руваня тубулцїв богиня бур і вітрів НО¬
по тверезому. Магомсд, як звісно заборо¬
СИТЬ ся по сьвітї з своїм
і,їтваком на плонив також своїм вірним уживати вина.
чах. Дитя спокійно сндіїгь па плечах ста¬
В середиІ1Х віках МНОГІ З КОрОЛЇВ були
рої, доки не зачнуть ого кусати блохи. Но
великими ворогами иіятикп. Тик фрагідузяк скоро вкусить ого блоха, дітвак вере¬
кпіі король Франц І видав закон, єн «ою ко
щить — і той плач то вітер та буря. По си¬
т])ого чоловіка ііііного першии раз зами¬ лі вітру старші Камчадал може в гадати як
кали в тюрму на хліб і воду; за другий раз много бліх розвелося на дитині богині
били палками, а за третиіт — вже таки не- бурі і як сильно они ої кусають.
ДО ОБРАЗА зі сторони 40-ої
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рця, якесь всемогуче зство. Але коли ми
вже сказали новпсіпе, що матерня я незнпщпма, то як можемо тепер обертатись і го¬
ворити, що істнуз якесь всемогуче зет о
над цілою вселенною.“
Дальше в тій самій книжці йде розмова
про питано безсмертності!:
Сестрінка ,,Стрию. Коли міг відкидає¬
мо божество, то мабуть булоб ліпше не ві¬
рити в будуче житя і в безсмертність душі.
Стрий — Так Не мабуть, але справді.
Сі ідеї суть наслідком порожньої надії, що
певні прояви енерГ.і, спостережені в орга¬
нізмах лише тоді коли онп суть октивними
остануть ся іп Наїв цпо, не лише тоді коли
еї організми нерестанут функціанувати, але
навіть тоді, коли вони розпадуть ся. Се ду
же легко доказати, що еґзистенціл індиві¬
дуум се період часу точно обмеженіїіі з; роджензм і смертію. Поза житом зства не¬
Найбільшу вагу клав Феррер в своїх ма ніякої еґзпетенції. Тому ми мусимо пі}тПі колах на фільезофію. 15 однім із шкільних кати задоволена і щастя в сім жптю, аніж
підручників під заголовком: ,,Людство” — ! одурювати себе якимсь будучим вічним
Розмова ееетрінкп з зі Стрийом дав Феррер і житем.“
зміст усіх понять, про науку, релігію і
Сестрпнка. Се-мабуть найліпше пояс¬
соціольоґію. От оден уступ з неї:
няє значінз терміну, ,,трансформаційна”
Стрий.— Коли під словом ,,вселення,, фільозофія, що Би новпсіпе сказали Стрию.
розуміємо дійсну вселенну, то можемо то¬
Стрий.— Так часть зї, але не найважді твердити що дїйстна вселення- істнуз, нїіішу часть. Ми лише що иереконалиеь,
бо матерія иеретворюзсь без упину. Вселе-І як розумінз загального перетворювана при
нна в данім моменті з станом матеріо-ене- му і пуз нас відкинути упереджена . Ми ли¬
рґіі тої хвилини. Тому щоб зрозуміти дїйс- ше згадували про упереджено до божества
і ну вселенну, то вистарчнть для того ли¬ а тепер можемо згадати і промивші, як до
ше слідити і познайомитись з зї перемінами властнй, родинного краю, властности і т. д.
до сего часу, з тим застереженим що ми Пізній і не ми побачимо що се розумінз зро¬
вже переконані про незнп щпмість матерні. бить нас компетентними міняти і осуджу¬
Ми кладем собі за задачу: впелімінувати| вати всякі змаганя людині, які поставили
уявні і мильні понити, та обмежитись на і собі за ціль здобути красшу будучність для
поли сіюстереж щ і дос ьвіду. Ми показали всіх, дальше сходить розмова про закони,
як матерня иеретворюзсь, а се пояснило закони зроблені чоловіком, про котрі Фер¬
нам чому дїйстна вселення істнуз в такім рер учив так:
стані як зї знаходимо “
Сестрінка — ,,То ви кажете Стрию, що
Сестрінка— ,,Словом сказавши Стрию, гіраводавцї суть неуками?”
Стрітії — ,,Очевидно. Б іньшім разі во¬
вселення се з понятз, яке людина впробляз
собі про матершо в загалі. Одно питано: ни забралпб ся познайомити люднії з зако¬
Що Ви мазте закинути мені, коли я назву нами природи, щоб кожда людина розуміла
сю матерію ,,Богом“
їх, і їх вагу, та поводилась після них. Але
Стрпіг— ,,На те я закид, і то великий вони роблять цілком навпаки, бо сплою на¬
закид. Під словом ,,Бог“ ми розуміємо тво¬ кидають свої переконаня, будуть для тих
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люднії інтересними абокорпстнимп. Право-гадка і ліпше висказана: „Колиб ми пере¬
дави'ї з усіх держав себ анда зарозумілих йшли від вязня до сторожа який іюго етелюдим по найбільпііії части невільники а-реже від сторожа до судні що його засудив:
лькоголю і нікотини; нові бездонної глупо- від судні до поліцая що іюго
зааре¬
ти і наївности.44
штував: потім до полїциіїских властеіі що
Благороднїіїоіа і більше ідеальна еле¬ його отримують, від них до всіх тих що йо¬
рона Феррерового ,.вванґелія“ містить ся го оскаржили а вкінцп до так званої суспі¬
в підручнику ,,Чоловік і земля“ написанім льності; зробивши се і нересту днювавши
Елїзом Реклї. От на прнмір оден уступ з сумлїнв кождого з них, ми знайдемо що
того підручника, в якім знаходимо погляд сумлїнз вязня в найчистійше. “
В однім з довитих написів Феррер го¬
анархіста на патріотизм і міжнародну зго¬
ду: ,,В сучасній добі ріжні ґрупп суть так ворить що кождпй з нас в власнії відвігальперенят; ідезю вдности людства, що ті і- нпіїза кождиіі поповнений злочин. Вдавши
на кожного з нас
деї не загинуть, так як загинуло много на¬ злочинців в загалі то
ції!. Безперечно що політичні і торговельні спадав більше вини як на того що попов¬
провини будуть о ще довго лучатись як на нив злочин. Слідуючі серні афоризмів суть
воді так і на границях ріжних держав, але вибрані з іюго „Націоналістичної Доктрінн“ в яких Феррер голосить свою гірку
поволі сі границі будуть зникати і прпііде
правду.
день коли вони зовсім зникнуть. Ріжни Ге„Ніколи не сгюдїй ся нічого від других.
оґрафічні назви витруть ся на мапах, без Памятаїі що мудрі і сильні коли дають тобі
наіїменьшої шкоди для розвитку поступу що, то заразом роблять тебе їх невільником
„Найбільший обовязок людства з: ста¬
люднії, жіночих в тих державах. Ті люди і
тепер помагають собі взаїмно, тому нема ратись завести мир, любов і братерство між
собою без ріжни ці пола або кляс. До сего
чого обавдятпсь, що вони нерест нутьдїлпми стреміли і віддались ті її праці в раціо¬
тлзь або міняти ся овочами своєї праці то¬ налістичних школах, де ми учили наших
ді, коли всякі державні границі між ними І ученпків лише те, що в оперте на наукових
зникнуть. Здавсь що Німеччина і Франція дослідах.44
суть нині ривалямп і завзятими воротами,
„Пролзтаріат лише тоді освободпть ся
але в глубинї вони суть наїїблпсшпмп при¬ коли пізнав свою силу, і візьме лравлїнв в»
ятелями, і разом в поті гола працюють здо¬ свої руки не здаючись більш на упривілїГійовану клясу,44
буваючи овочі які приносять користь їм о„Колиб люди були думаючими сотвобом. Вже сей період, заслужив на назв} .гу¬ рінями, вонп-б непозволплп комусь чини¬
манніш14 бо злучив люднії іюлїтерог--них ти ім кривду, і самі небажалгіб чинити їх
знаням Греки і Латини з людьми з менмшім другим.44
„Не служім! не покланяймось ніяким
або ніяким образованвм. “
Найліпшим зеркалом Феррерової душі панам або Богам, а научім ся любити оден
суть іюго властні написи на стінах вязнпцї другого.44
„Моїм ідеалом в учити — учити раці¬
в Мадриді, де він гостив в році 1906-тім і
онально — так як учать в Модерній Школі
1907-тім з,а закинену йому участь в за гово¬ (Евсиеіа Мобегпа). ’4
рі на Короля. Деякі з написів подав „Хе\\
Від самого заетованя модерних шкіл
Уогк Тішев4* в статі,,Характер Феррера “ Феррер сказав ся ревним їх учителем. На¬
Оден з написів звучить такт ,,Так довго ложившу першу з таких в Барцельоні він
доки нація або держава отримує горстку !і учив самий і спершу мав в класі дванайлюднії і дав їм вдасть накладати кари, та цять дівчат і вісїмнайцять хлопців. Но пять
літній дїяльноетп число шкіл зросло до сто
заводить вязницї д,еб сі люди могли вигіддевять, з яких пятьдесять знаходилось в
.лїіїше знущатись над невинними; доти миКатальонїї. Говорять що за труд вистав¬
не можем назвати таку державу цивілізо¬ лять Ферреровп памятник в Барцельоні з
ваною.44
на гінеєю: „Послїдна здобич Ішпаньскої Ін¬
Б іньїпім написі пробпваоть ся подібна квізиції.44
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і і. ІА ГОРОДІ ІА ВІДПОВІДЬ.
Коли славний данвскиіі ,,бапочнпк‘’
Андерсеп по довгім побуті г. Італії зібрав
ся від' іп її іти папа і, в родинну вемлю, запитав ого одсіг з іта.іійскпх приятелів, чому
не ЛІІІІІИТІ» ся па чудовім, теплім полуднії
раз на все. Як молена, говорив, } >о;ї. іу ч і іти
ся в такою чудовою стороною, крапом ки¬
парисів і лпванів падля непривітної, холод
поі Данії!
Хиба маму любить ся. лише тоді, як
вона гарна? — від,повів Андерсеп.

Ти тікаєш... відвертанні
Свої чисті очп
Від лихого твого /фуга,
Руки дать не хочеш?
Себто кажеш — я розбійник,
>1 лиха накоїв,
Я зарізав чоловіка
Своєю рукою,
Опоганив...
Тяжко друже.
Брать на свою душу
Закон суді, —яж не хочу
Судити—а мушу.
Мушу серце —ту страшную
Рану загоїти,
Хочу душу непотїшну
. Іпхом напоїти,
Щоб упивши ся забула,
Як ворог люту о
Кругом неї... Хибаж винна,
І По бачить, що чує?
Хиба винна, що рука рвееь
Розірвати окови.
Хоче волі?
Ні, не смертп, —
Я хочу ЛЮДОВІ!,
Хочу правди. Деж керни ця
З ті:по водою?
Де та стежка до керни цї?
Я пі йду напою вбоге серце.
Лиш скажіте...
Присяду і з вами
ГІодїлю ся, побратаюсь.
Та поки дістану
Того дива, не спочину
І не ляжу спати;
Я не стану на болоті
Тюрми бу,іуватп.
Не поставлю сторожити
Свобі І,ного Моря,
Я ее знаю: Закон вільних —
Невільному горе.
Ні тгТорищі у книгах
Шукати закону,
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Тії правди. Ні — я стану
Дзвонити у дзвони
На тревогу, запитаю
Хто хоче любити,
Хто з голодним своїм хлібом
Схоче поділитись.
Хто не стане убивати,
А обвяже рани
Нещасливим, хто невольнпх
Не любить кайданів
Того возьму... Просто серцем
В серце запитаю...
Сли відозвесь— побратаюсь,
Хтож серця не май,
Того годі почислити
До душі живої.
Мертвий шкел т не озве ся,
Не дихне любвою, —
Трупом дише.

ш кода сонця
На багно сьвітити,
Годі чорную безодню
Добром наситити;
Годі другом називати
Хто серця не маз,
Хгож із серцем, того люблю
Того обнимаю.
Хто із серцем, той відозвесь,
Клпчбратної мови
Нас зздназ, звяже закон
Дружної любови.
В. Ц.
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Приволік ся на ріг і глянув в гору і в
долину перехресної улицї, но не побачив
нічого крім оаз сьвітла, що його розливали
уличні лямпи, розставлені на рогах пив¬
ших перехресть. Відтак поволік ся назад,
звідки вийшов. Сунучи ся нечутно та без
непотрібних рухів через півтемряву вигля¬
дав радше на тінь людини.
Рівно-ж він був незвичайно чуткий, як
дике зьвіря в гущавнику, сильно вразливий
та острегливий. Рух иньшого у темряві до¬
вкола нього мусів би бути тінистий в ще
більшій мірі чим його власний, щоб уїіти
його уваги.
В додатку до поспішного спостеріг^ва
ня стану річнії, сностерігуваня смислами,
він мав ще й субтелнїпшу спромогу, спро¬
могу прочути у воздусї довкола себе. Він
знав, що в домі перед яким пристанув був
на хвилинку, з діти. А прецінь сеї певноти не набув силою свого спостерігана. То¬
му він навіть не здавав собі справи з того,
що знав що небудь, так тайна була його
вразливість. А прецінь, колн-б прийшла
хвиля, в якій він мусів би щось робити і:
звязн з тим домом , що він робив би В 11 ереконаню, що там з діти. Тим робом він
знав також, що ніяке небезпеченьство ж*
грозить ВІД кроків, що підход плп в гору
перехресної улицї. — Поки й побачив
[ідучого, то вже знав, що се опізнцвший
ся пішоходець, іцо спішить до дому. Ось
він і показав ся на перехрестю та зник го¬
рі улицею. Чоловік, шо слідив, побачив
сьвітло, що заясніло у вікні нарожнього
дому, а коли сьвітло згасло, Він знав, що
се згас сірник. Се було сьвідоме пізнано
подібних об’явів, через його голову перебіг-
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ла думка: ,,хотів знати, яка година”. В тік¬
шім домі одна кімната була осьвітлена, сьвітло горіло слабо, але постіішо і він відчу¬
вав, іцо в тігі кімнаті з хорііті.
Головно інтересував ся одним домом
по другім боці улицї на середині ,,блаку”.
На сеї дім уважав наіібільніе. Куди ні не
дивпв ся, куди ні не йшов, його ОЧ1! і кро¬
ки все туди вертали ся. З внімкого відчи¬
неного вікна понад рудуком (ґанком) там
не було нічого надзвичайного довкола до¬
му. Нїчо ні не входило, Н1Ч0 не діяло ся.
Не було осьеітлєних вікон, ані сьвітло ні
не показувало ся ні не зникало в нікотрім
вікні. Все-ж таки се була головна точка
ново уваги. Він вертав ся до нього кождого
разу після відгадай я стану сусідства.
Помимо своєї спромоги прочуваня рі¬
чнії, він не довіряв собі. Був в найвисшім
степени сьвідомпїі непевності! свого положеня. Хоть не заклопотанії її кроками при¬
падкового прохожого, був однакож так на¬
пруження і чуткий'і готовий до переполо¬
ху, як який боязливий олень. Був сьвідомий можливостп ішьпшх розвідувачів пов¬
зучих у темноті — розвідувачів, подібних
до нього рухами, вразлпвостпю і прочутим
Ген далеко, долі улицї заздрівтїнь чо¬
гось що рухало ся, і сей час знав, що се не
пізний домовик, але по гроза і небезпече
ньство. Свиснув два рази до дому через улицю і мов тінь, зник за рогом улицї. Тут
здержав ся і оглянув ся обережно. Забез¬
печений виглянув назад поза ріг і обеервував предмет, що ворушив ся і приходив
блнзше. Вппророкував вірн -, се був. полі¬
смен. Піп шов далі перехресною улицею
аж і,о наііблизшого рога і під його охоро¬
ною обсервував ріг, що його що лиш поли¬
шив. Побачив, що полісмен перейшов, йдучи прямо горі улицею. Отже IIійшов і
собі в тім напрямі і з наііблизшого рога
знов побачив полісмена, як переходив, ві¬
дтак вернув ся назад, звідки вийшов. Сви¬
снув раз до дому по другім боці улицї. а
по хвилі свиснув ще раз. У евпсненю було
чутне заповнювано, як у попереднім под¬
війнім евпсненю чутна була пересторога.
Векорі побачив якусь темну масу, що
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зарисувала ся на дасї рундуку і поволі
зсунула ся по стовпі. Відтак вона стала
робити кроки, перейшла через маленьку
же.іїзну фіртку і пійшла далі хідником,
прибираючи форму гадини. Сей. що слі¬
див, держав ся по своїй стороні улицї і по¬
рушував ся рівнож до рога, де перейшов
через дорогу і сполучив ся з другим. Він
був зовсім малий біля уоловіка, що до ньо¬
го став говортп.
Як-же тобі повело ся, Уст? — спитав.
Другий замуркотів щось невиразьно
та поступив мовчки кілька кроків.
— Менївидить ся, що я подістав вла¬
стивий товар, Джім, — сказав остаточно.
Джім захихотав ся стиха у пітьмі та
шикав на долоні інформації. Та минали ці¬
лі ,,блаки” під їх ногами і він почав нетер¬
пеливіші ся.
— Ну, і якже про той товар? — спи¬
тав — Що за рід полову зробив ти?
— Я занадто був занятті, аби йому
приглядати ся. але він таки товстий. Я
не відважую ся думати, о скільки тов¬
стий він з. Почекай, поки дістанемо ся до
кімнати.
Джім глипнув на нього пильно КоЛО ля
мни на перехрестю і побачив, що його ли¬
це було якесь строге і що він ніс якось
дивно свою ліву руку.
— Що з з твозю рукою? — спитав.
— Се і і псюга вкусив мене, сподію ся,
що не дістану скаженини. Люди дістають
часом скаженішу від людського вкупісня,
чи ні?
— Поставив ся до тебе, ге? — спішить
Джім заохочуючи.
Сеї і замуркотів.
Від тебе трудні і і ніс довідати ся про
що небудь, чим від чорта, — вибух Джім,
роздражнений. —Скажи-ж про се. Ти не
втратиш грошин, як скажем товаришевії.
- Я думаю, що я при дусив його тро¬
хи — вийшла відповідь. Відтак в роді по¬
яснена: — збудив ся, почув мене.
— То ти гарно зробив се: я не полув
ані звука.
— Джім — сказав другий поважно, —
се справа з шибеницею, Я його справив.
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Я мусів, він пронюхав мене. Тому ти і я ' стороні і се мене збило з иантелику.
— Я-ж сказав тобі, що вона була по
мусимо якийсь час укривати ся.
Джім свиснув на знак зрозуміня. Від¬ лівій — перервав Джім.
— Ти мені сказав, що вона була по
так спитав несподівано: — А чув ти, як я
правій, — заговорив Мет. — Думаю, що я
свиснув?
— Конечно. Я вже був справив ся зі не забув того, що ти мені говорив, а ось є
і мана, то ти мені її нарисував.
всім і вже має відходити.
Потіпав у своїй кишені та найшов
— Се був бугай
але він не був на
нашім слїдї ані трохи. Перейшов попри звинену карточку. Коли її розвинув, Джім
нас тай пійшов, тупаючи ногами поки не угнув ся і споглянув в неї.
— Я зробив похибку, — признав ся.
зник очий. Тоді я прийшов назад.
- Конечно, що зробив. 1 се мене за¬
І знов свиснув до тебе, що тебе так довго
ставило було думати через хвильку.
спинювало після с.его?
—• Але тепер се не становить ріжшіцї.
— Я задумав ся, аби впевнити ся, —
пояснив Мет. — Я був незвичайно радий, — крикнув Джім. — Погляньмо, що там є
— Се робить ріжницю! — рубнув Мет,
коли почув, як ти знов свиснув. Ожидана
— се тяжка праця. Я лиш сидів там і ду¬ — Робить велику ріжницю — для мене. Я
мав і думав, про всякі річи. Се незвичай мусів на себе брати все ризнко. Я ставив
на річ, про іцо то чоловік не буде думати свого голову в сильце, коли ти стояв на уА ще до того там якийсь проклятий кіт хо¬ лпцї. Ти повинен лучше розважати і обе¬
див по хаті та докучав мені своїм гамором рігати ся. Гаразд, я покажу тобі.
Зачеркнув недбало в кишенях своїх
-- І добича товста!— виклякнув Джім
штанів і витягнув повну жменю малих ді¬
радісно, незважаючи на Метові слова.
- — Я певний того, що говорю тобі, амантів та висипав їх блискучою струзго
Джім, що товста. Я страшно хотів би за¬ на засмалцьований стіл. Джіммовп вир¬
вав ся з уст кріпкпй проклін.
раз ще раз на неї поглянути.
— Сенїчо — сказав Мет з трі'іомфальНесьвідомо оба мущини прискорили
свої кроки, та все-ж не зменьшили своєї ним вдоволенєм. — Я ще не зачав.
З одної кишені за другою витягав доосторожности. Два рази змінювали свій
напрям, аби обминути полісменів і добре бпч. Там було богато діяментів овинених
впевнили ся, що ніхто їх не бачив, як по¬ в скірку дикої кози, що були більші, чим
ринули в темних сінях дешевого дому з з першої жмені. З одної кишені витягнув
кімнатами до впнайму у долині міста. Сір¬ жменю малесеньких шліфованих жемчугів.
— Соняшнпй порошок —- завважив,
ника не крнсалп, поки не дійшли до своєї
власної кімнати на верхнім поверсі. Коли висипаючи їх на стіл на окрему купку.
Джім оглянув їх. — Справді, прода¬
Джім сьвітив ля ми у, Мет приклякнув і
зариґлював двері. Коли обернув ся, завва¬ дуть ся по парі доларів зд штуку, — ска¬
жив, що його спільних мовчав, вижидаючи. зав — Чи се вже все?
— А чи сего не досить? — спитав дру
Усьміхнув ся з його торопливости.
— Сі проєкторп — се хороша штука, гпй"ображеном голосі>м.
— О, певно, ЩО ДОСИТЬ,
— відповів
— сказав, витягаючи маленьку кишеневу
елєктричну лямпу та приглядаючись її. — Джім тоном безсумнівного одобрюваня. —
Але ми мусимо роздобути собі нову бате- Се лучше, - чим я сподівався. /І не взяв
рію. Ся робить вже дуже слабо. Я думав бп і цента меньше, чим десять тисячів за,
вже щось два рази, що вона лишить мене
у пітьмі. Дивне уряджена того дому. Я ма¬
ло не заблудив. Його кімната була по лівій
*) Бугай — в устах американських
бося¬
ків означає — полісмена.

от сю купку.

— Десять тисячів, — сказав насьмішлпво Мет. — Сежварта вдвоє стільки, хоть
я її не знаю ся на золотнпцтві. Глянь лиш
на отсего хлопця!
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Вибрав жемчуг із купки і підвіс його
до лямпи з міною експерта, що важить та
судить.
-Варт тисячу сам про себе, — зву¬
чав поспішний осуд Джімів.
— Тисячу? — твоя прабабка! — звучала згірдна відповідь Мета. — Ти но ку
пив би його за три тисячі.
— Збуди мене і Я сплю!— Блеск жемчугів сьвітив ся в Джімових очах і він на¬
чав вишукувати більші діаманти та огля¬
дати їх. — Ми богаті люди, Мет: ми ста¬
немо дійсними дуками.
— Літа нам забере, поки їх иозбудемо
ся — була практичнішая думка Мета.
— А лиш подумати, як то ми будемо
жити—нїчо не робити, лиш пропускати
гроші та вважати, аби вони розлїтали ся.
Метові очії починали також блещати
ся, хоть і мрячно, бо й його природа збуди¬
ла ся. •— Я казав тобі, що я не важив ся
думати, який товстий наш полов! — заму¬
ркотів низьким голосом.
— Що за полов! Що за полов! в екста¬
зі радости викрикував тимчасом другий.
— Я майже забув, — сказав Мет, по¬
ринаючи свою руку у внутрішній кишені
свого ковта.
Шнур великих перлів ІІОНВИВ ся споміж опакованя тоненьким папером та ко¬
зячою шкіркою.
Джім заледви глянув на се. — Вони варті
гроші — сказав і обернув ся знов до діа¬
мантів.
Мовчанка зайшла на
обох мущин.
Джім грав ся жемчугами, перебираючи їх у
своїх пал цих. сортуючи їх у громадки то
знов розставлюючп їх окремо і широко.
Він був маленький, зівялий чоловічок,
нервовий, сердитий, напружений та ане¬
мічний, тппічне дитя бруку з поганим вивп кривленим лицем, маленькими очима, з
слідами вічного горячкового голоду на
щоках та устах, з котячою брутальностию,
наиятнованою до самого нутра деґенерацізю.
Мет не перебирав діамантів. Сидів,
поставивши лікті на стіл та опертн-сь бо¬
родою на руки, і глядів ліниво на блиску-

I чі розложені скарби. Він був під кождим
! взглядом контрастом до попереднього. Не
місто привело його на сьвіт. Був здоровий
мускулярний та волохатої:, як ґорпль і си¬
лою і виглядом, Для нього не істнував не¬
видимий сьвіт. Очи його були повні та да¬
леко від себе віддалені і в них видніла якаеь сьміла братерскість. Вони викликали
чувство довір}), та коли було приглянути¬
сь їм близше, то оказувало-сь, що вони дрі
бочку занадто повні, трошечки занадто
далеко стояли від себе. Бін переходив гра¬
ниці нормальності!, переливав через верх а
лице його брехало про людину, що сиділа
в нїм.
— Те все буде вартувати яких ііятьдесять тисячів, — завважив несподівано
Джім.
— Сто тисячів! — сказав Мет.
Впвязала ся довша мовчанка, та знов
перервав її Джім: — Якого чорта робив він
з тим всім дома? Отеє я хотів би знати. Я
був би думав, що він повинен би держати
те все в касі огнетревалій, там у сторі_
Мет якраз роздумував про те, як вш
глядав удушений чоловік, коли він послід
ний раз глядів на, нього у тьмавім сьвітлї
електричної лямиочки, але не кинув ся на
згадку про нього.
— Сего сказати не можна. — відповів.
Може він збирав ся ошвіндлювати свого
спільника. Може він мав всміікнути рано
куди у безвісти, коли-б ми не перейшли
йому дороги. Я думаю, що межи чесними
людьми а так само богато злодіїв, як і між
злодіями. Тп читаєш у часописах про такі
річи, Джім. Спільники все оструть ножі на
себе.
Дивний позір показав ся в очах другого.
Мет не здрадив ся, що завважив се, але
сказав:
Про що так думааш, Джім?
Джім якось збентежив ся на мінутку.
Нїчо, — відповів.
Я лиш думаю, як се
було сьмішно — всі жемчуги дома. А ти
чому питаєш?
Та, я нїчо. Я лиш дивувев ся, оті
все.
Знов запанувала мовчанка,

перерива-
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на припадковим тихим та нервовим хохотом Джіма. Він одушевляв ся чисельностпю
дорогоцінності]її: Не тому, що відчував їх
красоту, він не був сьвідомиіі сего, що во¬
ни хороші самі про себе Але у своїй пос¬
пішній уяві впображував
собі радости
житя, які за них купить, а всяке бажана і
всякни апетит ного схорованої думки та
слабовитого тіла лоскотали ся можливими
надіями. З блеску брплянтів будував чуд¬
ні замки — прибутки орґій і сам поражав
ся тим, що будував, і тоді хихотав ся, се-ж
таке неможливе, аби зробити з нього дійсні
сть. А всс-ж таки брплянтн сьвітнли-сь на
столі перед ним, роздували в нїм огонь жа¬
доби — і він знов хихотав ся.
Думаю, що ми можемо се вже її по¬
рахувати, — сказав несподівано Мет, від¬
риваючись від своїх привидів.
Вважай
на мене і гляди, аби було справедливо, бо
ти і я мусимо бути для себе справедливі,
Джім. розумієш?
Джімови се не сподобало ся і здраднв
сс своїми очима; за те Метовн не сподоба¬
ло ся те, що побачив у очах свого спіль¬
ника.
Розумієш?
повторим Мет майже
з погрозою.
А чп-ж мн не були, все справедливі?
— відповів Се її обороняючи-сь, хоть здрада вже перешептувалась у нїм.
Се нічого не значить — бути спра¬
ведливим у тяжку пору, — рубав Мет.
Донерва справедлив сть у достатку справ¬
ді числить ся. Коли ми нічого не мали, ми
не могли бути інакшими, як справедливи¬
ми. Але тепер ми богаті і маємо стати ся
людьми бізнесу — чесними людьми бізне¬
су. Розумієш?
Отся бесіда якраз для мене — зго¬
див ся Джім; але глубоко у його пісній ду¬
ши і помимо його волі нахабні і протиза¬
конні думки кидали ся мов зьвірята крсвожадяі на ланцухах.
Мет приступив до полиці з виктуялами
поза нафтовою кухнею з двома кнотамп.
Висипав чай з паперового мііпочка, а з
другого мі точка висипав перчицю. Верну¬
вши ся з мішочкамп до стола поклав в них
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дві мірки малих діямантів. Відтак почи¬
слив великі дорогоцінні камені та позави¬
вав їх знов і; тонкий папірчик та козячу
шкірку.
Сто сорок і сім уміркованих, — зву¬
чав його опис; —двайцять справді
вели¬
ких. два великани, один велит над велити;
пара жмень дрібняків і порошку.
Споглянув на Джіма,
Вірно — відповів сей.
Списав сей рахунок накуспику нотаткового паперу, зробив з сего копію і дам
один примірник свому товаришевії а дру¬
гий задержав у себе. — Лиш для нам'яти,
— сказав.
І знов зробив подорож до ПОЛИЧКИ, з
віктуаламп і тим разом випорожнив цукор
з великого паперового мішка. В нього
впхав діаманти, великі і малі, завинув те
все у хустинку і зложив під свою подуш¬
ку. Відтак сів на краю ліжка і визув ся.
— І ти думаєш, що вони варті сто тисячів? —спитав Джім, здержавши ся при
розвязуваню своїх черевиків і поглядаючи
в гору.
— Певно, що так, — звучала відповідь.
— Я видів раз в Арізонї дївчину--танцюриетку, що мала кілька великих блискучих
каменів. Але вони не були дійсні. Вона ка¬
зала, що як би так ті камені були дійсні,
то вона не мусїла-б танцювати. Казала, що
вони вартували-б з пятьдесять тиеячів, а
всі говорили, що вона не мала їх навіть
одного тузина.
- Хто робив би тепер на житє?— триюмфально питав Джім. — Роби джаґаном
та щуфлею. — сказав насьмішливо. —Ро¬
би як пес ціле житє і складай всі гроші і
ще не мав би ні половини з того, що ми ма
ємо сеї ночи.
- Та, як на твою міру, то говори про
мптє начиня, а за те не дістанеш більше,
чим двайцять доларів на місяць і їду. Твої
числа трохи відбігли від дійсносте, але
погляд твій добрий. Най роблять ті, що в
праці любують ся. Коли я був молодий і
дурний, я їздив по пасовиську за трітйцять
доларів на місяць. Ну, а тепер я старший
вже не їжджу верхи по пасовиську.
(Кінець буде).
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ди а навіть заосмотрувати свої крамниці в
товари, яко голсейли.
Чиж у нас в Канаді сего на можна вис¬
істи^ У нас, де грунт якраз до сего наіівідІ
повіднійший? Без такого центрального соI юза не мпслпмиіі розвиток поодиноких краІмниць по кольонїях. Без відповідних фахо¬
В Вінніпегу перестав на днях склисту вати
вих сил і без знана грунтовної системи Роч
кооперативний стор ,,Робітник". Факт ого
деля у тих, що організують ко-опеупадку викликав в тутешній пресі оживле¬
ративи не мислимий він рівнож. Будуть у
ну полеміку. Соціалісти, від котрих влас¬
нас отсї дані—буде мож щось зробити,
тиво вийшла думка такого стору наріка¬
буде можна такими сторамп як „Робітник"
ють, іцо стор упав через , ,безпартийнпх"
засіяти усю Канаду.
як: А. Слїнченко і т. п. — безпартпйні
Кооперативні стори в нинішній добі
знова опрокидають, що соціалісти самі вин¬
ні, бо не доглядали справи як слід. Та як ! грають і гратн-муть велику.ролю. Коопера¬
тиви даз передовсім засоби до істнованя
би оно там не було, але стор —упав,
тай то стор ко-оперативний. Не ходило І міліонам робочого люду, не допусказ їх до
би нам — о сам факт упадку кооператив¬ руїни, творить ос іони її для народа ринок,
ного стору у Віннїпеґу, ходить нам голов¬ запотребовеу велику скі.тькість інтолїГенно о се, що се і і факт, як і подібні йому ро¬ ції, разом взявши даз вислов культури на¬
дять поважні наслідки, головно недовріз у рода.
Ще більше. В міру зросту таких еко¬
наших люднії; недовіра до почину чогось
лучшого, нового, практичній того. А сеж номічних орґанїзаций, ми все більше і біль¬
ше будемо набирати політичної сили, з на¬
велика річ.
ми будуть числити ся —нас будуть мали
На мою думку, Віннїпеґский „Робіт¬
за людий.
ник” упав ані через Слїпченка чи Чорнїя,
Кооперативний рух міг би взяти па се¬
ані через самих соціалістів. Упав через се,
бе експорт фармерскмх продуктів. Кілько
що з провідників сего діла майже ніхто не
то мілїонів долярів річно забирають від на¬
обзнакомлений близше з плановою ко-опеших фармерів всякі агенти, посередники
ративною роботою, а по друге, іцо „Робіт¬
торговлї яйцями, збіжом худобою, молоком!
ник” не держав ся найпершого уелівяРочНіхто лучіие не міг би підняти ся сеї робо¬
дельскоі системи— купувати і продавати
ти як союз кооператив. Се все можливе,
лише за готівку.
І бо ту забезпечений ринок збуту.
Зслиб була у нас фахова поміч і пора¬
1 так довго, доки у нас не буде люднії
да, зслиб були у нас бодай які-такі сили осьвідомлених з веденим системи Рочделя,
до веденя такого діла, а ігри тім, зслиб так довго, доки поодинокі кооперативні
була хоть яка-така центральна організація стори не вторгують ся спільно в союз, так
що вглядалаб в діловодство не лише в був¬ довго, доки робота кооперативна не буде
шого Робітника але і других сторів як: в ведена планово — так ^дові'о наші стори
Давфін, Етельберт Веґревіл-тоді наші коо¬ як „Робітник” будуть надати, так доті о ми
перативні стор і * не підлягалп-б всіляким но здобудемо собі місця в Торговап.
посторонним впливам, не тратплиби свого
Щоби виспіє сказане представити пра¬
характеру ,,ко-операгивних” і не падалпб. ктично, скажу, що кооперативні спілки не
Коли прпі'лянемо ся ко-оперативам | можливі ше нині між нашим народом в Ка¬
Европи, то побачимо, що всюда з вони по- наді тому, бо народ взагалі не розумів ідеї
лученів певного рода союзи, яких задачею спільностп. Канада — край доробкмвпчів
люструватн піддяглі їм стори, давати по¬ Всякий гонить за зиском, іцо давби зму по
чин до основаня нових спілок, давати ра¬ літах труду змогу відпочити. Ми за мало
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цінимо народну, спільну справу і хотліг го¬
воримо і звемо себе патріотами — в дійсно¬
сті! ми такими не з. Працювати і для себе
треба — але у нас липні.) ся з ще много зна¬
нні енергії, котрі можна при іцнростп йоді
лити на річ загалу. По друге нема у нас
люднії потрібних до ведена такої справи.
А легко їх дістати. Незалежна церков при
підмозі презбітеріян виховує десятки сту¬
дентів на попів. Нігде правди діти, між
теольоґами зсли не половина то прпнайме¬
нню часть моглиб лучгае надати ся до чо¬
гось иньшого. Чи не могли би проповідни¬
ки назалежної церкви вплинути на своїх
хлібодавців в тій мірі, щоб сї попри бого¬
словів давали супорт і тим, котрі хоті диби
віддати ся купецтву то що, а котрі осівши
по місточках булпбн ще лучшим і практичнїйшим забороном проти католицтва, православія і баптистів, як самі пропові дники V» і
Прсцї незалежні хотїлиби бачити наш на¬
род в Канаді культурним не меньше як за¬
лежні. Зсли ж кооперативи — то організа¬
ції я культурна, що веде народ ще скорше
до сили, знаня і добробуту як сама релігія
хотьби без сьвічок, чаші та кадила -— тоді
пожаданим було б зробити як висіле сказа¬
но. На послідок—треба нам позбутп ся
одної поганої навички вкоріненої між нами
— то пересудів, недовіря. Оден одному не
вірить, підозрівав, посуджуз. При таких
,,чеснотах“ , ,Робітник“ і з мілїоновим ка¬
піталом не устоїть ся. Кожде усуне ся від
роботи для спільного інтересу, а і суто за-1
плаченому робітникові! при ко-оперативнім еторі відійде охота, коли буде все вистівлений на недовіра так інтересованих,
як і публикп.
До великого діла — тре великих лю¬
днії ; але коли се діло спільне,
народне,
своз рідне, тоді почин зроблений і менчими людьми але в щасливу хвилю, в момент
сильного иід’зму духа, може зробити ці¬
лий переворот в нашім житю на чужині,
та надати нам певності! в свої сили і віри)
в красшу будучність.
Я. К.

$15.00
$10.00
$5.00

Трийцять долярів призна¬
чило видавництво ,,Хата”
для тих, котрі в короткім
часі прислють нам найбіль¬
ше число платних оголо¬
шень або платних предплатнпків до 1-го марця 1911
року.
Перша нагорода $15.00,
друга $10.00 а трета $5.00.
Хто хоче з тої оферти скористати, нехай від нині зач¬
не розширяти , ДАТУ’’.
Гроші і адреси можна по¬
силати вже від нині.
Всі листи адресувати
так:

ХАТА
850 Маіп 8і.
ШІШІРЕС, МАМ
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Таки поставив го на юри.
(Копець)

Михайло тогдї починай женити ся і бе¬
ре в селі дівчину, котра входила за найстаріпу.

Число 2

жу: давай старий на діти пятьдесятки !
А він навіть нічого не каже,— вийме
та її дасть!
Вона уважала себе порядною а що ді¬
дич давав її дарунки то ніби за то, що во¬
на була колись доброю служницею у него.
Нераз приглядають ся жінки на ІІалажчині діти тай кажуть, що вони „однакісько” подібні до дідича, Найбільше середу¬
щий, котрого таки прозвано дідичем.
Нераз Палажка як собі гіідопз, то го¬
ворить про свого чоловіка, що він під себе
мочить, і що францоватий і тому вона так
блудом ходить і признав ся: ,,Я таки публична люди — я публика!” ,,А тож хоч
одна дитина його?” Часом чак вимовить ся
Тай плаче.
А бувало, що говорила так:
,,Хотлй про меле люди.так кажуть, але я
собі про те таки ґаздиня, бо маю доброго
чоловіка. Всіляко говорила. її чоловік спра
вдї був добрий, чи то вже із свої лихої долі
чи таки був такої вдачі.
,,0й він, він, в хаті господиня а не во¬
на” говорили.
,,Вона лише йому дітей всілякого ка¬
лібру стараз”.
,, А він ходить як рідна мама коло них.”
,,Ет, дурний!”
,,Та що зробить?”
,,Ви дко дуже-ї любить. ’’
,,Або може через екараннз.”

Добра з неї робітниця вдалась та помимо того, недожили вони обоз року. За¬
раз йод итин'ї котру мала назвав зі, і оправ¬
дував свій вчинок тим, що дитина котру
мала, не від нього. А в селі де хто говорив,
що то від її вітчима. Другі знова говорили,
що він намовив декого, аби гогорилн. Гос¬
тина клялась і зсилала на себе громи, що
то все неправда та плакала на свого мужа,
що підмовив її продати на рату своїх два
кавалки поля і їздила по ворожках, та ні¬
чого те не помотало, а так еамеж даванзлюбощів. В парі із злиднями почала вона
жити при своїй матерії у вітчима і нераз
всіма плакали; вона із матерю на лиху до¬
лю, а вітчим на одинака та людий, що та¬
кий великий сором через них впав на його
старечу голову.
Вкінци все вийшло на верх, через
З нею то одинак Михайло почав лю¬
що одинак покинув свою другу жінку. бити ся, а потім і жити вже по злїцитованю
,,3нюшкався він ” як казали з товстою його поля. Скорше зкапцанів від свого
ІІалажкою, котра не одного вивела в тер- тестя. Лиш його мамі лишило ся ііять моНЗ.
рґів і ґрунт. По стайнях і стодолах та коНу тай одинака почала водити по під | морах не було нїчо, лише вітер вигравав
зелені лупухи. Баба вона була гарна і при- свозї одностайної пісні. Всі в »нн окрім Па¬
манчива помимо того, іцо мала вже шесте¬ лажка котра до них пристала почали суму
ро дїтий.
вати, невиходячп навіть між люди.
Про неї говорили, що її одна дитина
Михайло із ІІалажкою виходили в ноне подібна до її мужа.
чи і йшли в місто, а там перебували дваМаїгже, що дня вона ходила до міста, а ітри дни і знов ночею повертали няні. В сечасто також до дідича. Мала з ним раху-|лї проти кпх кипіло. Вже й вікна два рази
нок.
;вибивали, а вони всі вгадували на Юстину.
Не раз Палажка сама говорить: ,,ПрпЮстина наче мара ночами підглядала
йду до него мой! як туину ногов, тай ка- за Михайлом попід вікна і нераз кипіла
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люто, бачу чи при боці зводницю Палажку. ходив до мами з словами:
Носила в собі проти ного за сього гір¬
,,Бувайте здорові — і плакав тяжію
ку кривду, німсту, але болла ся гріха.
притяжко, дуще від всіх.
А декотрі жінки говорили, що зона ча¬
Постояв у куті, втер сльози і затримав
рівниця і не жаліли її. Юстина всьо то чу¬ жа ть від чого але щось в грудьох затріщало.
ла і жила дуже взірцево показуючи, що во¬ Взяв валізу і вийшов на вулицю прямуючи
на не чарівниця, до того дуже щиро моли¬ гостинцем, а з панська прибрана постать
ла ся в церкві, а нераз і плакала. За крив¬ чимраз віддалювала ся.
ду Юстіїни люднії дуже велика лють бра¬
Іван з жінкою і старшими дітьми все
ла. Все те Михайло із Полажкою дуже доб¬ ще стояли коло воріт і відхлипували, а су¬
ре розуміли і дуже бояли Сії людського гні¬ сіди визирали з поза стін і щось домірко¬
ву, котрий дійшов до того, що вже були та¬ вували ся. Та тото соромно було Іванови з
йно з’орґанїзовані декотрі ґазди і мали оди¬ того, що його син поїхав до Канади.
нака провчити можей на віки. А в селі Со- Будучи вже на сім боці Грогор поїхав пря¬
.лпнцяхтак робили, там не було жартів, там мо до Вікторіянських каиалень (Уісіогіапя
кривда не давала людям спати. В Солин- тіпев) нїклю. Туди всі з ного села їхали в
цлх цвнла правда, добро і щастя і всі до того роботу, бо з відтам найбільше грошей при¬
слали.
стреміли.
Майже вся перша копалня була ГрпгоТакого сорому Солинчане ще не знали.
Не хотів одинак того бачити, щоби його рева знана, бо може дві сотки робітників
люди судили бо таки як лиш про те вчув, були із Солинець і тому йому було дужо
підмовив маму аби пожичпла на своя поле легко роботу там дістати.
йому до Канади на дорогу, а Палажка про¬ Найсамперед почав возити спеція.іьнимп до
сіла свій кавалок поля і ту корову, що діс¬ того тачками розтоплений нїкел з зел'ізом і
тала від дідича і вони поїхали. Але де вони иншими металами в форми. Першого дня
отінили ся ніхто не знав і до тепер.
мало себе не попарив і других робітників,
Говорили, що по читирох роках побу¬ за що йому у вечер дуже дорікали саме при
ту в Канаді, Палажка обікрала Михайла і вечери, але він нічого не відповідав, лиш
покинула його. Втїкла з другим. Була як мало не плакав. За те другого дня все і чим
та хмара, що обдарив землю росою і кидав далі виравляв ся і з часом зістав першим
на неї громами.
робітником-тачкарем. Перших місяців виси¬
Як Палажчині сини попідростали, її лав точно що місяци по сорок долярів і так
муж Грецько продав поле і даючи їм гроші цілий рік не опускаючи анї одного робочого
між инїним вкінци сказав: ,Ддьте до Ка¬ дня, робив на верху найтяжчу роботу. Всі
наді і там її шукайте, як найдете, поруба¬ дивували ся з його витревалостп. Другого
йте остплпцу і посічіть на кавалки!”
року одержав він лист від батька, що Тсодо
Поїхали сини Палажки із постановою ра вигнали з семпнарії, Григор відписав на
відшукати маму, поїхав і Григор Василів за то, аби він приїздив до Канади. Третого мі¬
ними, щоби свого тата що провійтував мав- сяця вже її його молодший брат робив з ніш
ток поставити на ноги.
але далеко лекшу роботу і не міг так роби¬
Сини Палажки як прощали ся, із веїми ти як Григор, бо до роботи не був привик.
знакомпмп, бенкптували і виглядали ііяно Всеж таки висилав дещо йдо дому. Так ро¬
бив Григор три роки а на четвертому році
як збуї.
Син Іванів як прощав ся, плакав а ці¬ дали йому лучшу роботу. Мав палити в пе¬
луючи батькову руку сказав, що посилати¬ чі де топилась руда і тому він посилав вже
ме всі гроші йому. А старий з жалю і плачу пятьдесять долярів що місяця. Того року,
чи знетями і підхмілля вмісто того, що мав дуже богато збирало ся до краю і були де¬
поблагословити в дорогу, сказав двічп: Ца- котрі недобрі на богача Григоря за те, що
ство тобі небесне! ,, Я ще верну тату і під-1 більше заробив від них. І він також мав
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відіхати в осени а то мало статись за два мі
ся ці.
Нечайно попарило одного робітника на
нічній ншфтї і тому Григора перемінено
тимчасово.
Він приняв се цілком спокійним виразом
та як казав, ціле його тіло зівяло а по нїм
виступив легкий піт.
Робив в ночи тиждень. В понеділок го¬
лосна балачка краян і в збудила його вчасній
не, чим потіередних днів. Збираючись до
краю, вони пили на прощанв вже трету бочівку пива.
Григор збирав ся до роботи, а вони йо¬
му доїдали:
,,А то богач захланний, вже збирав ся
до роботи,”
,,Во він гадав жити поки сьвіта і сон¬
ця!’’
,,Моїі, ня моіі! Та вже бпсь перестав ті
лько ті гроші заробляти.”
Григор все мовчав.
,,Чузш чи ні? Не і і д 11 нині до роботи!
Послухай мене. Йди бери поквітованв і їдь
з нами до краю.”
,,Най зароблю на дорогу“ відповів і сів
,і,о свого вечірного снїданя.
,,Моіі подпвпсп на себе і їдь до краю. Та
ти вже чистий дід! Подиви ся на свол лице,
на горб на плечах. “
,,Колим міг кілько витримати, то витримаю
до кінця.
Ви можпте собі їхати щасливо. “
,,Мой, та ти з нами не хоч тримати?“
По хвилі:
,,На та випий сю шлянКу пива. Таж ти
пана вуй ці спн.“
,,І4е маю ,,ґусту“ на ваше пиво.“
,,То ти з нами ані раз не хочеш трима¬
ти! Ти богач?!“
,,Богач! Аби ви знали, що- не такий го¬
лці і, як вп!“
,,Тп до кого шмаркачу втворявш так
писок? Ти богач? — і підносить ся з крісла
а за ним всі ворушать ся і пускають ся до
Григора і булибл таки добре його потовкли,
коли б був не втік.
А на вздогінь за ним, оден крикнув:
,,А бодай ти не прийшов! Адп!за. що
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він нас мав! заговорив вже в хаті. ГІіслалн
ще за четвертою а потім і пятою бочівкою
пива, пили дальше доти, доки всі непоснули.
Грнгорови не йшла робота, бо був з по¬
чатку недобрий, а потім сам не свій.
Коло ОПІВНОЧІ!, він-чув ся дуже змуче¬
ним. Сів на брилу вуглів і хвилину думав,
потім витяг письмо і починав читати дру¬
гій'і раз.
В листі було написано, що банок вже
виплачений і що батько купив гарні коні і
корову.
Письмо для Григора було втішне. Він
тішив ся тим, що поставив тата на ноги і
мрів про те, як він оженить ся, та в котро¬
го богача доньку засватав. Радів з того, що
як писали — що він в батька щаслива ди¬
тина. Вдивпв ся в жар вогню і щось нага¬
дав собі.
Підіймпв ся і пішов нагніти ся води,
таїг не знав сам, що з ним дїзть ся.
Так прикро тте почував себе ніколи.
Нагадав свого старшу вмираючу сестру, по
чав накидати вуглз до печи. І йому стадо
так легко, самотно, сумно. Цілий день не
думав про смерть, аж тепер щось йому влі¬
зло до голови.
Накидав і другу піч, та трету найбіль¬
шу не докінчив, бо вона експльодувала.
Григор вчув лиш як в печи щось загу¬
ло і стрясло нею, а відтак нічого не чув, бо
спалив ся на вуголь.
Гук всіх побудив, ба, навіть і пяних, але вони щось побурмотїлп а од,єн з них ві¬
дозвам ся: ,,Можливо, що менче одного бо¬
гача. “
Рано всі Солгінці пішли на місце ката¬
строфи і нїчо не говорили лиш його брат з
жахом промовив:
,,А я тобі не казав? Заридав і впав на.
землю. Зомлілого занесли до кімнати а ко¬
ли його відтерли він біг знова туда і хотів
кинути ся в горячі розвалпни, та його за¬
тримали.
Жаль стало всім доброго парубка, що
так далеко марно згинув на чужині.
Кидав ся і наче з великого болю голосив:
і
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„Нащо тобі було треба богатства,
іти що!?
Коло полудня і ті, п о /іікм перед тим
повиходили, жалували доброго парубка і
говорили.
„Вже паїв сіі богатсва.“
„Лиш поставив старого Івана на ноги
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та і і ади!“ і вказувала на розвалпни.
„Так веї'наїдають ся а один жиз.“
Потім як купа пережитку остигла, на
споді найшли згарища чоловіка, що поста¬
вив свого батька на ноги, що віддав евоо
жити за добробут тих, котрих він так лю¬
бив.

Шшш
■"•"4і

*

В. Грінченкі

/

Убогії ниви, убогії села,
Убогий, обшарпаний люд,
Смутнії картини, смутні
невеселі
А інчах не найдеш ти тут,
Не став би дивитись,
схотів би забути,
Так сили забути нема;
То ріднії села, то ріднії
люде,
То наша
Вкраїна
СЯ МИ,

і

І

Я
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ІШЗа иаЗ
В початках знаходили балкони дуже
мале застосовано- Становили вони зразу
тільки предмет забави для люднії переваж¬
но з визших сфер, та жерело доходів для
богатих лредприямств. Відтак були вони
ужиті до цілий воянних при слїдженю рз
хів віііск неприятельских а навіть в но
слід ні іі війні французко-цїмецкііі ДО висиланя люднії і відомості!іі з обсадженого мі¬

тій висоті хмари складають ся з іголок ле"
| ДУ> —а замерзлі руки аеронавтів не позваІ ляютьїм вперед потягнути кляпу вентп
ля тора. —

Позаяк в висоті 10,000 метрів не може
перебувати чоловік ані зьвірпна, а наука
хотіла вислідити атмосферу і в тій висоті,
' проте зроблено ґумовпй балкон-ви ПОВІЮ
но його одором, причіплено ДО НЬОГО приряди наукові а сі зазначали самі висоту, в
ста.
якій знаходивсь бальон, і так за помочию
Нині більші держави посідають для сего еро,і,ства дізнавсь учений сьвіт про ти
свойого війска відділи аеронавтпчні, а від сненя повітря, температуру, степень ВОГ¬
давна вже суть впроваджені спеціальні КОСТІ!, стан еляктрики і степень лучів сон¬
ця, — та напрям і скорість вітру. —
школи і обсерваторія.
Значіна аеронавтики для науки о дуже і
Обдумали навіть спосіб уміщувана в
велике. Балкони вибиваючись високо в воз- балконі апарату фотографічного так уря¬
іух вислідили докладно стан повітря та ію- дженого, щоби апарат сей почав своя дїлаго тиснено та сею дорогою дійшли до но¬ нядоперва в відповідній висоті.
Ще більшу услугу віддали балкони
вої науки ,,аерольоіТї*" т. о науки о нові-;
астрономії, як ви слід затьміня сонця, лет
трю.
]) р. 1804 учений французкиіі Оау Ідіа- комети, величину метеорів, обеервовано
^ае з початку з Віоіогп, відтак сам взнїс ся також і захмарена неба без перешкод взнона 700 метрів слідячи температур}" і тисне¬ е я чись п о на д х ма р и.
но повітря в горіпіних верствах повітря, і
Меньшпй хосен дотепер принесли ба¬
я‘явища елоктргіки в атмосфері.
лкони ґеоґрафії — Одна досі виправа балко
Висліди аерольоґічні ствердили, що ном до бігуна Північного в р. 1897 — але
повітро в горішнпх верствах о що раз то і ся не принесла ніяких успіхів, бо піхто
рідше, а в висоті 0 до /000 метрів тиснено з сеї виправи вже не повернув, ні не зістав
його зменшуєсь до половини. Голос ЛЮД-! між живими.
ський на тій висоті богато слабшая, а виЗ хвилею, коли чоловії; опанував возстріл револьверовий, як легкий удар паль¬ дух, находять трохи важнішій пмтаня, чим
питана ,,лїтаня“. Що слане ся з границя¬
цем.
Чоловік і зьвірпна починають дуеп- ми держав? До чого мілїони войска, на що
тпсь в так рідкім повітрю, кров ударно до укріпленя, шанці? коли в разі війни оден
голови та лише притомність ума потрафи¬ чоловік з балкона може знищити всьо в се¬
ла задержати при житю ШеіаЬега 1>г. Вег-| кунді...
Тим то і звернули держави бачне око
вола. —ОгІеіаЬег і Сохуеіі вислідили, що в ви-! на практичне використана воздухоплавства
соті 9000 метрів температура виносить ко¬ до возннпх цілий. При міжнародних кон¬
ло 50 степенів С. зимна — а в висоті 0000 фліктах буде звертати ся увагу від тепер
7*2 степенів С. Нцч отже дивного, що вже в не лише на спільність баталіонів і пушок
•У

І
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и.ю і на сили даної держави у воздухах, те¬
хнічний стан літаків і їх спорість.
Воздухоплавство принесло отже нове,
страшне средство ниіценя непрпятельскіїх
а])дгіп. ГГослїдні досліди американьского авіятора Глена Куртіса виказали, що куля
пуіцена з бальона дуже цільна: з 22-х ого
набоїв пришило доцїлп 18. Та при сім не
удало ся зробити канони чи пншого з,наря¬
ду, котрим би можна з землі обстрілювати
балкон з деяким результатом. Являзть ся
отже конечність бити ся поміж землею а
неоом, бо, як писав недавно россійскпй ве• 111 кі 111 князь А .гексан дер адміралу Лпврону
і тепер не може бути у війні 11 обіди без
воз, І.упіної фльотп”.
От і іде в західнії/ Европі органїзнцпя
воздушних армад, з великим поспіхом. Наіі-І
шпріпгпе взяли ся до сеї справи Німці. Устроюють маневри на балконах, заклала-!
ють школи авіатики, іірпміиюють до бальонів і літаків без,іротні телеграфи, апарати
до фотографована непрпятельскпх позіщпії
і Т. ,/,. Всі держави починаючи від Япо¬
нії і Сі і од. .Держав а скінчивши на Китаю
заняті сею справою.
Гозуміо ся уплине ще богато часу, і
миого люд,скпх жертв коштувати МЄ усовер
1ІІЄІВ) ліваків, та непосидючіш ,іхтх
чо.-іовікадіпне сего з певностію і ми або наші ді¬
ти діждемо часу, коли будемо могли відбу¬
ти далеку подорож на Вкраїну в» трох — Ч()і
тпрохднях
Осип Бонн

За\а9к\ц
«мякгїйЙЇ

■аавК.

»’

1.
2.
3.
4.

Сиівзвук
Водне звіря
Почтовпй податок
Рід комахів

о.
0.
7.
8.
б.

Український письменник
Два роди збіжа
Батько України
Сибіре ке місто
Мешканець австрпііскої провін¬
цій

10.
11.
12.
13.

Значінз слова ,,гіасха”
Неморальний чоловік
Член тіла
Самозпук

X
X
X
X
X
X
X X X X X X X X X X X X X
X
X
X
X
X
X
Читай з гори до долу і від лі¬
вої руки до правої а букви в місцп
X да іуть назвпеко звісного нам чо¬
ловіка
Загадка.
Поріпий склад і третніі, то імя
дівоче.
Другий і третніі ж 11 ге відбирає.
Пер пій іі і другий Генерал япон¬
ськії її.
Друтиіі і четвертії іі над раном сьпіваз.
.V всі чотири вчені поважають
їв них дуже радо носи запихають.
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ПРИЧИНОК до ІСТОРІЙ
Русинів в Канаді.

Хочеть ся бодаіі коротко згадати про
наші добутки тут на канадпііскпі земли,
що придбало ся за час живого і рухливого
еміграційного жптя; жптя, що потрутило
матеріальниіі розвій сього краю значно на¬
перед; жптя, що свозю люд.скою силою
зрівнало в кілька послїдннх роках гори і
доли, що своїми мозолистими руками збудоВЦЛО тисячі миль нової зелїзничої дороги,
тисячі величавих будинків і управило мілїони акрів дівичої землі.

ні стоять до нині, а люди таки оглядають
ся за сьвітским духовеньством, —жонатим,
хотяп окружені В ас и л і я на м и, н е з ал е ж н п ми, або и р а вославни м и.
Загально беручи, церкви були перши¬
ми добутками народного духового житя.
В парі з тим почав проявляти ся вже
в самих початках читалняний рух, але ду¬
же рідко, тан то, що було, з браку інтелі¬
генції і проводу— упало. Колиб тоді бу¬
ли інтелігентні одиниці,—одиниці щирі,
не крикуни, народ наш поступпвби вели¬
ким кроком наперед. А тоді народ відчу¬
вав потребу своїх власних крамниць, сво¬
їх шкіл, своїх читалень ще дуще чим нині.

Коли повернемо кі.тьканаїщять літ на¬
зад., то про еміґраціїїннїі рух Українців
пріп'іде ся сказати не багато. Тоді приїхало
було заледвп кілька родин, а відтак Др.
Олеськів, котрий, якби сказати, був влас¬
Нині народ вже зневірив ся в яку- нене тою най головнії! шою думкою, що пору¬ буть роботу; зго гнали силою з міста на
шила еміграційний рух наших в Канаду.
фарми, били, плювали в лице (на жаль та.
Зарйз потім, як Др. Олеськів „огля¬ кп свої) ошукували на кождім кроці і на¬
нув5' тутешні степи і лісп,починав ся за¬ тягали немилосердно при кождіїї нагоді
мітим й рух гал і їдких Українців до сього так, що зму лишила ся одна дорога: дбати
кра ю.
о свій власний добуток і жити кождий для
З самого початку бідний наш емігрант, себе. Такий стан припадаз на 1900-4 роки.
Невдовзі починають більшим числом
вигнаний з міста на каміна та в лісп, став
думати, як би почати нове господареве жи¬
то, як би з5орати хоть клаптик землі на по¬
трій для евозї родини. Земля не дала на
себе ждати і свозю плодовитоетію нагороди¬
ла його труди. Мав кусник свого власно¬
го хліба, таї і то не ячмінного з жптними от]уубамп — ні — таки білого — пшеничного.
Відтак став думати про заспоковно сво¬
їх духовних потреб. Де була громадка ста¬
рших поселенців, там вони почали буду¬
вати найперше церковцю, а відтак огляда¬
ли ся за сьвяіценнпком.
Сьвященників не хотіли і до днесь не
хочуть пншпх, лише таких, як мали в
краю, т. в. еьвітских — жонатих. В много
місцях церковці такі почорніли і скривле¬

наїздити в Канаду інтелігенти. Десь тоді
прислали наші з Америки исевдо-епископа Серафима, котрий „кропить” спосібнїйших хлопців на попів і даз почин до нової
церковної організацій — незалежної.
Організація та однак не була в своїх
початках ,,незалежною”. —Сам Серафим,
православний, вірив в Синод і батюшку
царя і такою хотів бачити свою церков.
Та скоро відступили молоді попи свого архирея, злучили ся з протестантами і оголо¬
сили ся ,,незалежними,, від всіх,
на ділі же були і суть до нині ,,з а л е ж н і“
від презбітеріян. Починаз ся релігійна бор
ба, що треваз аж до нині, а як покінчить ся
покаже будучність. Ся борба і була би друя-
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тим культурним добутком наших в Кана¬
ді. Роки минали в тій сварлпвий церковній
боротьбі а народних /добутків крім церков
по прибувало. Завяжеть ся читальня, за¬
палав огник і є. причини роздорів упадав.
Доперва в кілька минулих літах, як
правптельство Манїтоби отвори ло курс для
укр - анґлїйскнх учителів, починають бу¬
дувати по кольонїях школи, котрих нині чи¬
слимо вже на десятки. Прибував більше ін¬
телігентів з краю і ті сортують ся в товарис¬
тво ім. Т. Шевченка, купують за спільні
гроші дім та починають рух то театр, ви¬
ставами, то концертами, викладами і т. п.
Невдовзі по основаню сего починають ся у
нїм роздори. Члени були ріжних поглядів
і отворилн дві групи:
н аці о н а л ь н у і с о ці я лі с т п ч н у , з
котрих иослїдна побідила, занила галю і
виплачув ої до нині. Партія соціялїстична
починав видавати .,Червоний ІІрапор“
але по виході кільканайцять чисел він уиадав. В рік по сім починав виходити
, , Р о б о ч и й П а р о д * * що виходить до
нині.
Правптельство Саскачевану пішло слі¬
дами Манїтоби і отворило курс для укр.а'нГлїііских учителів і покликало И. Меґа
са на організатора укр. шкіл. Рух перено¬
сить ся на обі західні провінції Саскачеван
і Альберту. В Альберті вяже П. Зварич на¬
родну організацію, однак ся зреалізувала
ся лише на спілковім склені „Народна
Торговая“, котра будь-що-будь гарно роз¬
вивав ся і віщув гарну будучність. Саскачеваньскі фармері з'їхали ся до Ростерн на
віче і з’орГанїзувалп „Товариство Рускнх
Фярмерів** В кілька місяців починав вида¬
вати Меґас і Швидкі і її ,. Н о в її її К р а її
Учителі Манїтоби вяжуть за той час Ви¬
давничу С-—ку з тижневяпком „Україн¬
ський Голос**, а консерватпстп роблять за¬
ходи около видавана свозї партійної часо¬
писи в укр. мові.
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Гіда в тім, і^,о тоді, коли люди тужили
за своїми народними інституціями, коли
люди булпби пішли на иершиіі поклик до
усього, що свов, що рідне — тоді не бу
ло інтелігенції, не було проводу. Тепер в
провід — в інтелігенція, — люди не хо¬
чуть. Не довіряють, болть ся, підозріва¬
ють. Діло в тім, що інтелігенти не відно¬
сять ся до народного діла зі щпростію. У
кождого на язиці що ПНШОГО, як в душі.
Наші вже славні з того, що організують
так довго, доки не скорпстають щось чи то
від партій, чи таки з самого народу. Тим то
і народ раз і другий попік ся, а тепер не
вірить і отягав ся навіть там, де не можли¬
ве жадне шахрайство і завід.

РОЗВЯЗКА ЗАДАЧІ
з числа 1-го прислана М, Приіпляком.
Дану задачу представимо так, як була
в перім їм числі;
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Вкінцп належить ще згадати, що деякі на¬
ші одиниці в Канаді дійшли до поважного
майна. Мавмо поважне число торговель, у- 8. 7.
сякого сорта руских Канцелярпй, та все то
замало в порівнаню з нашою чпсельностию.
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мав купити дечого ,,з паньского їдла*‘, що¬
би бідному батьковп. бодай як-так, осоло¬
дити послїдні хвилі.

Осип Бонн.

Утішений наперед радостпю, яку вро¬
бить тим способом батьковії, підганяв зму¬
чені конята.

Біда і псі не ходить але поміж люди

Ох, коби мерщій до дому дібратися —
думав він.
В годину пізнїйше заїхав на подвірз.
Не випрягаючи коніїн, поспішив у ха-

і

Кільканайцять літ вже минуло, коли в. ТУ•
україиьскім селі Овечківцях, жила досить!
Славаїісу! гукнув весело, отвираючи
заміжня родина рибака Соломи: старені»-, ДвеР]кип сім,десять пять літний батько Іван з|
Но ніхто йому не відповів на ного
жінкою Мокрішого, та сином одинаком Сте-; привіт.
фаном.
^
Здивовано глянув на ліжко, де лежав
Старенький батько сидів найчастїйше | старий і станув мов вкопаний: на постели
І
••
^
•
•
дома, та .доглядав господарки, а своз улю- олідии сатько, а коло ліжка, на долівці,
о.тене ремесло-ловлю риб-передав в руки нещасна мати.
сина.
Стефан дога дав ся усего — знав, що
Стефан, чорнявиїі хороший, 20 літний батьковп не поможе, но матір не була мер¬
парубок охотно віддавав ся працп, за те тва, — зі треба рятувати!
она іі нагороджала його щедро.
Мерщій кинув клунок у кут і взявЗдавалось. тільки жий, та Богу моли піп горня води почав матір натирати.
ся
Ного захід не був марний — по хвилп
Колпжоооідн по лісі не ходить, а ті¬ мати отворила очи і сумно - тревожпо по¬
льки по людях.
{ глянула на сина.—
В самі жнива старні] тяжко занедужав. ■
Скільки грота пішло на лікарів та
В два дні опісля поховали Івана Солознахорів, се лиш Бог один та 11 ІМокрина і му.
знад; — пішли і вівці і кури і гуси, ба і дві
Плакала стара Мокріша ревними слеялівочки пішли в чужі руки — усе прода¬ замп, плакав Стефан, та п сусідам жалко
вала Мокріша, щоби лише старого удержа¬ було за Іваном, — ,,в цілім селі другого
ти при жптю.
такого не було1', казали люди, сумно кива-»
Іван гнівав ся за се на жінку: ,,я на ючи головами. Та бо і справді: зайде було
Спаса, так чи сяк буду землю гризти” го-іу їх хату який бідака-нодорожі ий, то вже
норі і м він; знав, що ні знахорі, ні лікарі йо¬ голодний та оодертпи відтам не вийде, а
му не поможуть; — він чув вже смерть за сусіди —сего не треба і згадувати кождпй
плечима, а жінка, мимо сего, господарку найшов у небіщика добру раду, а часто гус¬
непотрібно (після зго гадки) руйнувала.
то і поміч, — за те добре серце і любили
Три недїлп пролежав так старий, аж в його всі.
кінци, одного дня раненько, жінка з стра¬
II.
хом спостерегла, що зі Іван заснув.... на
Бесь тягар праці упав тепер на Стефа¬
віки.
на.
'•

Нещасна лиш зойкнула, і упала мов
Сейчас іго похоронах батька, пішов
сніп на долівку — она зімліла. —
він у поле, заглянув у стайню до худібки,
Сгефана не було тоді як раз в дома. — словом, точно в батька вдав ся.
Бііг, з ще вчера вечором, поїхав до міс¬
Вже від кількох місяців бабські язики
та, по ліки для старого, а при тій нагоді клепали о тім, як се буде гарно, коли Сте-
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фан оженить ся а красивії якою Орисею
, ,себулаб пара, говорили, такої в білий
донь з сьвічкою шукати”, а від смерти ста¬
рого Соломи, то вже лише вичікували, коли
Стефан почне про вееїля думати.
Годї йому, казали, самому з старою гоеподарити — там треба молодої жінки — мо¬
лодих жіночих рук.
Орися була справді гарна дівчина, чорнява
румяна, не богата, але і не бідна, при тім
спокійна і працьовита, під кождим вигля¬
дом, пара для Стефана як раз, а ще він її
любив зі цілою молодою душею.
Зііще, бувало, до неї вечером у садо¬
чок, посідають під отарою яблінкою '«••її
щебечуть гет-гет по іа північ.
Батько Орисї, Петро, нічого на се не
казав, він знав добре свою донечку, і знав
також ,,чесного Сгефанчпка (так його старі
звали.)
Покійний Іван тай мати Мокріша нераз
натякали Стефановп, що він ще молодий,
тай маз часу доволі за дівчатами вганяти,
але він казав, що зіце не женить ся, а лю¬
бов — она йому не пошкодить, тай старі
тим запевнензм вдоволяли ся.

III
Нешастз рідко само ходить, а найчаетїйше в парі з другим, кажуть старі люди
тай такі, котрі сего на власній шкірі досьвідчили.
От була се як раз річниця смерти ста¬
рого Івана Соломи.
Мокрпна, порадивши ся з сином, дала
у церкві на поминальну службу Божу, що¬
би Бог приймив дорогу їм душу до свозї
ласки.
Народа зійшлось до церкви більше як
у звичайну неділю, — кождий хотів помо¬
литись задушу старого рибалки.
По службі Божій, на просьбу Мокрили
пішли всі до неї, на перекуску і при балаканцї просиділи до пізного вечера.
Пізно положилась Мокрина на спочи¬
нок, а Стефан зше пізнїйше, бо ходив зще
заглянути до худоби.
До нерва заснув, коли нараз, серед те¬
мної глухої ночи, роздалось зловіще-сумне
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бам-бам-бам!
Горить! крикнув Стефан, зриваючи ся
з постелі та вибіг на дві}).
Став на хвилю у порозі, но не видко
нічого, лише сумне бам-бам не устаз.
І стара Мокрина вибігла сейчас з хати,
дзвонячи з переляку зубами, а на улицп
роздав ся тупіт і гамір, і гурток люднії з
коновками, драбинами і сокирами вибіг з
закруту улички з криком: ,,Грпцькова сто¬
дола в огни“.
На сен поклик хоппв Стефан коновку
з водою, та її мерщій побіг за людьми.
Лиш вибіг на улпцю, побачив (страш¬
ний вид: червоний, мов кров, стави огню
підносив ся що раз то ьпеше, — мілїйонп
дрібних іскор сипались на усі сторони, а
легкий вітрець підносив їх високо під темні
облаки і відтам, мов на забавку, кидав знова на землю.
Крики нещасної, навідженої пожаром,
родини та найблизшпх сусідів, мов стрілою
прошибалп іюго молоду, чутливу на людське горе, душу.
Скоренько побіг Стефан в пс])ед,
доганяв та переганяв усіх: старих її .моло¬
дих.
Вітрець подмухував легенько, но не
устанно, тай закпм люди збігли ся рятувати
вже і хата горіла: кождий рятував, що міг
і як міг.
,, Дитина в хаті!“ крикнув хтось на раз.
Кождому, хто се почув» зимний мороз
перейшов по тілі.
Усі знали, що маленька кількамісячна
Маруся була одиначкою у Грпцька, та на
жаль, усі також бачили, що нема вже для
неї жадного ратунку. —
За пізно! сказав хтось з иайблизшого
гурту, тай махнувши безрадно рукою, по¬
біг по воду.
В тій хвпли надбіг Стефан.
Він чув ееіі крик: ,,дитина в хатї!“ —
серце забило йому сильнїйще і наче триво¬
жно.
Пригадав собі, як мати маленької загроженої дитини, Юстпна, підчас похоро¬
ну іюго батька порала ся у їх хаті, як роз¬
важала і у впокоювала стареньку матір, —
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пригадав собі, яку то він зробив у своїй
душі обітницю: відвдячити ся Грицьковій
Юстинї за зі труд і добре серце. Відвдячи¬
ти ся! шепнули бліді уста. Покажи, ще умізш бути вдячним! заговорила совісті?.
І покажу! постановив Стефан рішучо.
Все те не тревалс* пів мінути.
Сильними раменами розіпхав гурт баб
та дівчат, що стояли кілька кроків від огню
з заложеними безрадно руками, — ще кіль¬
ка кроків, та її вскочив у горіючу хату. —
Двері хати були зовсім обняті поду¬
май, та її і у хаті був вже огонь, — ніхто
не надіявсь проте, видїти більше Стефана
між живими.
У таку прикру хвилю ніхто не пішовбп його слідом, одна лише Юстина хотіла
кинути ся у хату, щоби ратувати дороге
і і 1 дитя, но жінки що взяли зі між себе, Не
пускали. Лише жалісний і розпучлпвпй
плач розривав груди нещасної матери:
,,Пустіть мене люди нехай і я згину, без
неї житя мені не буде! -Христа ради — пу¬
стіть!“ Але зі не пустили.
В ту хвилю, вискочив з горіючої хати
Стефан, з овиненою в кожух дитиною.
Одіж на нїм горіла, ціле тіло було
попечене, а він лиш зуби затиснув; але ледвп віддав дитину в руки утішної мате¬
рії, сам упав зомлілий на землю.
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дуб, потішала старуха.
.,Водп“. прошептав нараз хорий Сте¬
фан, отвпраючп поволи очи.
Мокріша, подала йому скоренько гор¬
нятко води, а сама взнесла очи до образів,
дякуючи в дусі Богу, що слова лікаря спо¬
внили ся.
М а - а - м о , що з о мною, ч о м у я
на постели, що я маю на голові,
на що в п м е н е о б - в я - з а - а - л и ? про
стогнав ледви чутним голосом Стефан; ви¬
дко було, що кожде с.томо мучило його.
Тихо дитинко, тпхо, успокоювала ма¬
ти, лікар тебе так обвинув — ти хиба забуіу як ти рятував Грицькову дитину з огню, тай попік ся; а Юстина вже два рази
нині була довідувати ся о твоз здоровзчко;
она зназш плакала з радости, що ти врату
вав зі маленьку.
А чи в-всьо з г о - р і - л о* ? с питав
Стефан
Згоріло синку всьо, вміщалась в розмо¬
ву старуха Бвдоха, земля тай попіл лиши¬
ли ся; ще щастз від Бога, що пів села не
пішло з димом; а Грицькам нічого не жаль,
бо дитина ціла тай здорова, — ти попарив
ся гет чисто, а дитині ані волосочок не окоптив ся.
Така то вже воля Божа, каже мати.

А дов-го я вже л-ле-жу? спи¬
тав знова хорпіі.
IV.
Та вже з півтора неділі, але дасть Бог
Слава псу! як ся мазте Мокрнно, — за мару днів прийдеш до себе.
[справді, по кількох днях Стефан під¬
що з Стефаном, дай зму Боже здоровля,
прошептала входячи у хату, найстарша з ніс ся з ліжка.
Лице і руки майже зовсім загоїли ся,
усего села бабуся Звдоха.
Та, ніби Богу дякувати ліпше, казав ще лиш ноги боліли трохи, бо були найгір¬
той дохтїр-москаль, — що його наш пан з ше попечені.
Першим його кроком було піти загля¬
двора післав, що може нині прийде до на¬
мити, але казав, що то ще богато буде ко¬ нути до улюбленої худібки.
А се що? запитав сам себе, деж коні,
штувало, заки цілком прийде до здоровля.
От дивіть! лежить як мертвий — Боже бо¬ де червона корова? — гей мамо! ходіть по
рони —. голова, руки таїі цілий гет опаре¬ сюди!
Стара сейчас догадала ся, чого синовії
ний, а найгірше ноги, ще щастз, що очий
треба, але пішла. —
не випекло; ой дитино моя. дитино!
А чого тобі треба синку?
Ет, вам, як виджу, плакати ся хоче,
Де то все поділо ся?
хотяй не ма чого инпіа баба тїшплаби ся,
Га! гірко усьміхнула ся мати, москальщо такого сина маз — такий відважний —
дасть Бог вилежить ся, тай буде здоров як доктор тай аптика забрали; з’їв огонь Гриць-
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кам хату тай все, а нам бодай худобу; за
наші гріхи, видко, Бог нас так кара о.
Ах! застогнав Стефан, але більше нічо¬
го не сказав.
Тепер ні чим, ні на чім працювати, бо
і нивку стара продала, аби поплатити дов¬
гії за похорон старого, а на податок пішла
решта. Оїі горенько нам! думав Стефан; що
тут робити? —
Кілька днів ходив він мов строзний,
навіть до евозї любої Орної не заглядав.
Де заробити? самою риболовлею на
тільки не заробить, щоб господарку бодаїї
як-так поставити на ноги; — що тут роби¬
ти, що робити? —
У.
Не минуло два місяці, коли Стефан одсржав якийсь лист.
Се був лист від далекого товариства ко¬
рабельного, в котрім повідомляли його, що
може сьміло прнїзджатп, бо онп Українців
радо приймають. „Зназмо, писали, Ваш на¬
рід добре, і для того навіть більше платимо
Українцям ніж иншпм, — прнїзджайте, а
не иожалузте. “ —
Стефан доперва тепер звірив ся перед
матерню з своїх замірів.
Дальше буде.

Сто]), (><>

Біда в Австрі, Оіда і в Канаді.
Куди бідний чоловік не поступить
ся, то все йому вітер в очп. А чому?
Бо він темний! Він не зназ евозї вар¬
тості! і не зназ свозї сили. Він не зназ
що йому робити, аби бути щасливим.
Як би всі люди праці порозуміли своз
положено і злучили ся разом, то до
двайцять чотирох годин не стало-б па
сьвітї кривди і недолі.
В Канаді з кілька українських часописий, але лише одна з них маз ви¬
ключно на цїли поясняти робітникам
та фармерам їх класове положено і по¬
учати їх про спосіб, як дійти до ща¬
стя. Ся ґазета з

РОВОМ НАРОД.
Виходить три рази на місяць в
Віннїпеґу і коштує на рік лише півтора долара, а на пів року 75 центів По
силайте передплату на адрес:

„ШВОТСНУІ ПАШО
Р. О, ВОх 3542
У/шшрес;

и

(5тА. В)
май,

Койажаиі Фармрі і ?о6шшки\
Чи цредплачузте Ви вже У К Р А І Н С Б К й її Г О Л О С ? Коли ще ні, то
вишліть сейчас цілорічну нредплату $ 2.00 , бо
сьзідомий Русин-Українець повинен предплачувати
народню часопись

&

<к

„УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОС"

Часопись ся зидазть ся за гроші, зложені сьвідомими одиницями з нашого народу в Канаді, а не чужинцями
як ирочі і стоїть в обороні наших поселенців такфармерів як і робітників. Напрям часописи безпартійний, вна
чить, часопись не вислугузть ся чужим партіям, а всякому говорить правду і нятнуз кривди заподіяні нибіпм
поселенцям. Зміст часописи вельми ріжнород'ний; часопись видазть ся на 8-х великих сторонах і конт о па рік

$ 2.00 для

Канади і Америки, а для Старого Краю

$ 2.50

Передплату висилайте сейчас мри замовлених

х; к іг у

1». О. ВОХ ЗЄ20

Л ІІОЬОН

ЛАІХХІРКС, МАХ.

Для всїх тих, що хочуть заробити гар¬ аґенцію ,,Хати” на нрсдплату і оголошена
ний гріш, а рівночасно положити і від се¬ від чого дістанете гарний рабат. Просип»
бе цеголку до будови культури і знана між ся отже звертати по інформації до видав¬
нашим укр. народом в Канаді, , Дата”
ництва на адресу;
ость найл учинім средством. Можете взяти
5?

ХАТА

7?
850 М АІ N 5Т.

\А/1 N N і РЕО. МА!\І.

« КАНЦЕЛЯРИЯ НЯТАРИАЛЬНА

в Вінніпегу

II О ТАРІ

З А С Т

О

ВИ РОБЛЯЗ;
повномочіи,
контракти,
декларацій,
скрипти ДОВжні, квіти інтабулнцийні і
екстабуляцйй
ні, потвердже
НЧ
ПІДПИСОМ
Конзеля:
ПЕРЕ І ЮДИТЬ процеси спадкові і всякі иньші:
ПРОДАЗ ґрунта в старім краю і стягав довги:
П.РОДЛЗ шіфкарти на найліпші корабельні лїиїї най
таньте і найбезпечнїйше а їзда морем треваз тілько
о днів.
ПОСИЛАЗ гроші до всіх частий сьвіта найскорше і
найбезпечнїйше:
ПОЛАГОДЖУЗ справп війскові, як увільиеня від
асентерунку, вправі т. и.:
АСЕКУРУЗ від огню і на житЄ;
ПРОДАЗ І КУПУЗ реальности в містї і на провінциях:

Управителем ееї фірми с
М.

В. СЛОБОДА,
руекиіі нотар

О

1

ХЛТЮХАЕ РЕАЕТУ С<>.

854 М А і N 5Т.

А. 0880\\'£КІ

\Уіппіре£р Мап.

Ргегісіепі.

В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ ВИХОДИТІ
ЧАСОПИСЕ

к н.

II II II

! 0550\¥5КІ=5ТЕРАМК

КІЇЗКА КАМСЕЬАКУА

ТИЖНЕВА

У

ВИРОК І НЗ; повномочія, контракти куі
го і і продажп, як також і всякі правні докумеі нта лаґалїзовані дотичними властями тут і
в старім краю.
ВИМІНА і висилка грошей до всіх части Її
| сьвіта, тано скоро і безпечно.
| КУПУЗ і ПРОДАЗ: фармп, лоти і доми тут
і як також реальности в старім краю,
О
і КОЛЗКТУЗ; гроші і пере проваджу з всякі
судові справи.
ПРОДАЗ: ппгфкартп до і зі старого краю на
найлучші поспішні корабельні лінії по таНІИІЇІ. цінї як иньші офіси.
| ПОЖИЧАЗ гроші на фармп і на всякі реа|льностп за низький процент, —
і АСЕКУРУЗ від огня і на жита,
Бо всяких справах порада.даром,
Прийдіть або*пишіть а переконайтесь
о скорій дешевії! і чесній роботі. Не у чуІ ж 11 х а в своїх шукайте поради і виходу!!
В всяких справах удаваігтесь до нас.

СВІЙ ДО СВОГО

671 Маіп 5і.

І і О В Н О М О Ч II И К

У/і N N І Р Е О, М А N.

Т. 8ТЕЕАХУК
менажер і нота])

котра своїм , , жа лом’ ’ тне всякого ро¬
ці хрунїв, єзуїтів, запроданців без пар¬
дону. Служить вона виключно Українському народовп і боронить іюго перед вся
кимп полотими.
Передплата на рік $1.50
Адрес:

ХОТІТИ О'1'" ЛАЗЕ.
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"ЯИВИИ ЇВЧ

850 Маіп Зігееі

\Уіппіре§, Мап.

має великий вибір музичних інструментів, яких доброту хвалгп; кождий.
Між иньшими иоручаємо наші найновійші

ГРАМОФОНИ

спроваджені зі старого краю, котрі чистотою голосу і тревалостию перевис*
шають всі тутеінпі вироби.

й

ж

('ой грамофон є найцїн
нїйшим усіх іпшородно
продаваних, є умішений
в
маґоновий
скриномцї
величини 12 квадр. далїв
в поверхні а і» цалїв виео
кости, має оздібну трубу
1(і цалїв в перееїку і гиль
ний мотор.
Підойма "від
шпильки є. лискуча і пі
кльована як також апарат
до передавали голосу. 10
палевий рухомий кружок
на рекорди має нїкльові
береги, грає все.

До цего

ся

12 ВЄКЩІВ
таких як нивше подано.

Хто

хоче більший

вибір

най пише по наш катальоґ
ґрамофонін

і

рекордів,

плит.

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

А мериканьски іт кальЦ

Вилітали орли
Краковяк

Руский козачок

Гей на горі там женьці жнуть
Дівча в сіп ьох стояло
Марш Вуйків
Вальц

грамофону додаз

Краковяк
Руский козак

Ой під газм зелененьким
Рускій національний таж ць

Орхестра, танець
Віють вітри

С тоїть явір
Ой місяцю

Краловский Марш
Сало ній Лендлер
Лендлер
Тромнетовий лендлер

Так само спеціяльно звертаємо увагу на
наш склад тутешних і кранових

ГАРМОНІЙ
іт,

їй

і,

їй

