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■Цар І їетшаи 
ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ 

За Мордовцем —Г. Хоткевнч 
(Дальше) 

V. 

А війна царя Петра з королем Карпом 
все точила ся її точила ся. Карло гюдужу- 

вав, з’єднав ся Петро з польським королем 
Августом — Карло розбив Августа у пені, 
і гнав ся тепер за Петром. І куди він побі¬ 

жить — чи на Москву, чи на Петербург чи 
на Україну — того не міг рішити Петро. 

І от коли він був у такім роздумувань) 

— прийшла до него несподівана новіша: 

гетьмен Мазепа з усією Україною перехо¬ 

дить на сторону' Карла!.. 

Перо випало з рук Петра, коли він почув 
сю вість. Вже не раз були ріжні наговори 

на Мазепу, але не справджували ся. ІІе ві¬ 

рив і тепер цар Петро, хоч тепер доносив 
не хто пншпїї. як сам генеральний судия 
Кочубей. 

Цар поручпв розвідати усю справу Го¬ 

ловнішу, а також Павлови Яґужпнському 
— і от вони вже третпії день довідують ся, 
що і як. Головкин задає муки Кочубеєви 
та судиї їїскрі, а Яґужпнськип розбирає 
папери. Він, здається, все нрислухаєть ся 
— чи не учує стонів? Се-ж катують там 
десь батька тої дівчини в квітках і коралях, 

котрої от уже пять літ не може забути Яґу¬ 

жпнськип. 

— Мотря... Де вона тепер бідненька? 

Що з нею? Тоді їй було пятнайцять літ, а 
тепер двайцять. Чи пригадує вона мене, 

як я плакав у них в саду? Ні... де там. Мо 
же вона давно вже заміж вийшла. 

Але нараз очі Яґужпнського здивова¬ 

но зупинили ся на папері, котрий лежав 
перед ним. Що се?.. Він схопив папір... 

руки тремтять... Сеїїімя, Мотрі... Але хто 
до неї пише, хто? 

,,Моє серце кохане, Мотренько... Ща¬ 

стя моє її радість, як би ти їхала до мене; 
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тільки ж розважив я — який кінець з того 5 ся на Я Тувинського. 

може бути, а ще при помочи твоїх роди-1 — Ну? Що ж тут такого? Тут про ко- 

чів”... | хане говорить ся, а кохане не зрада. Що ж 
— Хто ж ес такий, хто? Нема підпису, іти тут вичитав? 

Яґужинський зімняв листок і хотів кп-і — Та я не про зраду, а про кохане, 

нути ного у вікно, але опамятав ся: сей; вичитав... 

п 

лист знаходить ся при доносі генерально¬ 

го судії Кочубея на гетьмана Мазепу. Та¬ 

ких паперів не викидають. А то її сам, чо¬ 

го доброго, за вікно вилетиш. 

— Ну, се не біда. Любити її Хрпстое 
велів. А ну що там ще. 

,,Мое серденько... Тяжко болію, що 
сам не можу з тобою довше поговорити. З 

Але от другий лист писанні] тою ж са- рештою коли вони, родичі твої, тебе цура- 

мою рукою. ють ся — іди знов у монастир, а я вже зна 
,,Мое серденько! Тяжко я зажурив ся тішу, ні,о тоді чинити... 

почувши від дівки таке слово, пїбп ти за' —Бідна дівчина, похитав цар Петро 
зле міні маєш, що я тебе при собі не задер- і головою, — не солодко мабуть і їй жило ся 
жав, а відіслав до дому. Але розваж сама | у батьків. А чи ти її бачив, Павле? Я-ж 
— що би з того виросло. Та твої родичі по І посилав тебе колись з паперами до Кочу- 

всьому би сьвіту розголосили, що гетьман 
узяв у них дочку у ночп ґвалтом і держить 
у себе замість підложниці. 

— Так се вона до гетьмана ходила? 

Так се вона була у него, а він відослав її 
назад до родичів?— і Яґужинський хв >- 

тав руками за голову. Те, о чім він думав 
пить літ, що не виходило з иамятп її серця 
ні під рей гармат на полі битви ні в церкві 
на службі Божій — те все тепер відразу 
розбило ся... А він ще так ждав, що може 
таки цар пішло його за чимось туди, до 
Дпканькп... І от... 

І від болю падає Яґужпнськпіі голово- 
ю на папери... А в сю хенліо на дверях 
стає цар Петро. 

— Що, Павле — заснув над паперами? 
Яґужпнськпіі скочив, як опарений. 

— Я не сплю, царю... Се я задумав ся 
над сими листами. 

— Над якими? — і цар підійшов до 
столу. 

оея. 

— Бачив, царю. 

— Яка ж вона? 

Вона, царю, чорнокоса, лице біле, 
очі чорні — і вся у квітках була. 

— А чи красива? 

— Такої краси я ще її не бачив, царю. 

За дверми почули ся кроки -то прий¬ 

шов Головний. Голене лице, горбатий ніс, 

карі з жовтиною очі •— все це було якесь 
обридливе. Ноги були обтягнуті черво¬ 

ними панчохами. 

—А, Гаврило! В червоних панчохах 
— з катівні значить. 

— А якже, якже, царю — Щоб крові і 
не було видно. 

Ну, що ж Кочубеп говорить? 

— А каже, що брехав я на гетьмана. 
| Що то все з-за доньки. Тяжко за доньку 
(міні було, так я на гетьмана вигадав. 

Цар Петро задумав ся. Рукою він пере- 

бірав папери. Потім, передумавши, ска- 

— Се донос на гетьмана. Я ще не всі 
прочитав. 

Ну як знаходить ся що иє-будь? 
— Знаходить ся, царю... 

— О!.. Як? Кажеш знаходить ся про 
зраду? — і лице царя зробило ся страшне 
— А ну покажи де. 

Яґужинський подав листи Мазегш до 
Мотрі. Цар уважно читав. Потім подпвпв 

і зав: 

— Так, так — нема тут зради, я бачу. 

Приплетена з-за дівчини... Жаль міні Ко¬ 

чубея, але що робити... То постановляю 
так: відослатп усіх доносител їв Мазепі — 

нехай робить з ними, що хоче. А на краса- 

впці ті її я сам його оженю. Сам і сватати 
буду і посаженнім батьком... 

Ягужинський слухав се, а лице його 
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блідло, блідло .. 

VI. 

Прийшов великий 1709 рік. 

По снїжних полях, що розстелили ся 
на схід від Сулі, їдуть кіньми якісь їздці. 
В перед! всіх на чорнім з білою зіркою ко¬ 

ни, з далекоглядом у руці і з великою ша¬ 

блею коло пояса їде якийсь мол од НІ І ЧОЛО¬ 
ВІК, 

Щось дивне, не зрозуміле на лиці у 
него. Брови лежать надзвичайно високо; ні 
здрі що хвилі роздувають ся, як урогячого 
норовистого коня, а очі якісь сірі, шорсткі 
уперті — все то звертало на себе увагу 
кождого. Одежа на нім не богата, виваля¬ 

на у сїнї, чоботи не знати коли обчпщува- 

ні; за те кінь убраний по царському і ви¬ 
пещений. 

Коло сего .їздця, теж на добрім кони, 
їде зовсім молодий ще парубчак. Він не 
зводить очей з першого їздця і нервово 
стежить за кождим його рухом. Рожеві йо¬ 

го лиця обвітрило, а чисті очі весело цпв- 
лять ся в перед. 

По другім боці першого їздця на бі¬ 

лім кони, на високім козацькім сїдлї їде — 

гетьман Мазепа. За ним Пилип Орлик, Вой- 

наровськпп і инша українська старшина. 

Перший їздець се був не хто ИННІИЙ 

як Кароль XII. шведський король. Він за¬ 

думай во довив ся в далегінь, мов би на¬ 

пружуючи ся розгадати — що там, далеко 
далеко за сим білим полем. 

— А звідси, ваше велпчеетво і до Азпї 
недалеко: всього кілька миль, -— на чистій 
латинськії! мові сказав Мазепа. 

- Так?— повернувши ся всїдлі, спи¬ 

тав королі». 

- А так — Бо Донець вважали учені 
люде границею, а Донець дуже близько 
звідси. 

Кароль нервово підняв ся на сідлі, о- 

глянув ся, відшукав очима худого з сухим 
носом генерала і сказав: 

Чи чуєте, пане Реншильде? Ми еко 
ро до Азії доберемо ся. 

— О, ваше велпчеетво! — сказав моло¬ 

дий парубчак. — Ви йдете слідами Але- 

ксандра Македонського. 

Сей хлопчик — се був Максимілїян, 
герцоґ Вітенберський. Він був захоплений 
воєнною славою шведського короля і при¬ 

їхавши до него, просив позволеня поучи- 

ти ся військовій справі. Кароль приймив 
його і томив його тепер суворим житєм жо¬ 

вніра, як сам вів: скакав з ним цілими дня¬ 

ми на кони, спав разом з ним на сїнї її на 
голій зсмлп. 

— А до Січи Запорожської далеко? — 
спитав король гетьмана. 

- Далеко, ваше велпчеетво. — відпо¬ 

вів Мазепа, все о чимось тяжко думаючи. 
— Але не далі, як до Азпї? 

— Ой ні далі. 
1 знов задумався Мазепа, дивлючи ся 

далеко-далеко. Невесело йому, дуже неве¬ 

село на душі. Сьогодня прийшли вісти з 
України... сумні вісти...- Нарід боїть ся 
скинути з себе московське ярмо... минули 
часи Хмельншцини. Батурин тримався до. 
бре, але взяли його Москалі, взяли її роз¬ 

громили, спалили, каміня на каміні не ли¬ 

шили — так готували. 

А що було в Глухові, на раді, коли ви¬ 

бирали нового гетьмана замість Мазепи! 

Що було після ради!.. Проклинали Мазе¬ 

пу. Цар стоїть, високий, страшний, а по¬ 

пи, архиреї, протопопи її дяки вигукують 
мад Мазе 11 пні їм портретом:, ,Анатема! Ана- 

тема! Анатема — аж собаки виють но Глу_ 
хові від того страшного сьпіву... А потім 
кат привязав портрет на мотузок і волік 
через увесь Глухів, а потім повісив на ши¬ 

бениці... 

Невесело, невесоло старому гетьмано¬ 

вії. 1 давно чув він себе самотніш сиротою, 

а тепер тут, коло сего чужого короля по¬ 

бачив себе зовсім покинутим. Всі майже 
полковники — і Апостол Данило, і Гала¬ 

ган, і Чуйкевич, і Покотило, і Гамалїя, і 
Невінчаний, і Лизогуб, і Судима — всі по¬ 

бігли до царя. Продали Україну. 

Все перевернуло ся. Перевернуло ся її 
щастя Мазепи і розсипало ся в порох... 

Що непокоїть мудру голову гетьмана? 

— спитав нараз король. 

Мазепа думав зовсім про що иншого і 
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відповів не одразу. 
Мою еїду голову непокоїть моло¬ 

ди її запал вашого велмчества — відповів 
він поважно. 

— Як? В чім річ? 
— Вашому величеству угодно було о- 

собнсто поїхати в поле на розгляд, але ми 
не посьміли відпустити вас самого, бо се ж 
не польоване на зайців, ваше велпчество. 

Ми можемо наткнути ся на москалів або на 
доньских козаків. 

— О, княже сарматський — засьміяв 
ся молодий к >роль. — Для мене досить о- 

дного того Гінтерсфельта, аби не бояти ся 
цілої орди диких москалів. Чи гетьман ба¬ 

чив мого богатиря? Он там він їде обіч ста¬ 

рого Рекшильда. 

І Кароль показав на білявого шведа з 
білими повіками її червоним носом. 

— Се її Гінтерсфельт їхав раз в Сток¬ 

гольмі під склепінєм воріт міста, ухопив 
ся за гак, іцо був в те склепіяє вмурова¬ 

ний і підняв себе разом з конем... Але як 
довго зима стоїть у вас тут в Сарматпї. 

— А так, ваше велпчество. Сене бува¬ 

ла зима, такої я її не пригадую у нас на 
Україні, живу вже я давно. От уже скоро 
цьвітень. а поле знов укрило ся снігом, 
мов зимов. 

— Скоріш би уж тепліло, а то мої лю¬ 

ди хоріють і вмирають від сих холодів. 

Скоріце б до Запорожжя дібрати ся, а вже 

звідти на Москву, а з Москви на Неву, а 
вже з берегів Неви заженемо царя Петра 
на Сибір — нехай там царює. 

— Так. На Запорожжі треба кріпко 
стати. Запорожжю — се гніздо, з котрого 
завше вплітали чорні круки на Москву. 

Досить пізно вже вернув Кароль з сеї 
своєї проїздкИо Під’їзджаючи до табору, 

він побачив в нїм надзвичайний рух а най¬ 

більше в козацькім відділі'. Видно було, що 
козаки й шведи підкидали шапки, щось го¬ 

лосно кричали, сьміяли ся, обіймали ся. 

Гомін стояв над табором надзвичайний. 

— Що се пане, запитав король. 

Орлик, не чекаючи довго, иритне коня 
острогами, й поскакав в перед, посьвічую- 

чи червоним верхом своєї шапки. Але про¬ 

скакавши трохи, зупинив ся й крикнув: 

— Косте! се ти? 

— Пилипе! Друже!.. 

І, не злізаючи з кош її, перссилпли ся 
на сідлах, обняли ся й горячо поцілували 
ся. Підскакав Мазепа. 

— Гордієнку! Батьку отамане кошо¬ 

вий!.. ■— закричав він радісно. 

Чолом ясновельможному ианови 
гетьмановії. 

— До нас, з Запорожжя? 

- До вас, пане гетьмане. За неньку 
У країну. 

Під’їхав і король. Мазепа зараз пред¬ 

ставив кошового. 

— Се кошовий отаман славного вій¬ 

ська Запорожського Низового — Костян¬ 

тин Гордієнко. 

Сказавши се. Мазепа обернув ся до ко¬ 

шового. 

— Кланиєш ся, батьку отамане, його 
величеству королеви шведському славним 
військом запорожським? 

— Кланяю ся, — відповів Гордієнко і 
низько поклонив ся. 

— Дуже радий, дуже! радий — весело 
відповів Кароль. 

А тим часом запорожці, дога давши ся, 
що се король приїхав, почали кричати: 

,Бувай здоров, королю! Бувай здоров на 
многая літа!” 

На радощах король прпказав учинити 
бенкет запорожцям на славу. Смажили ба¬ 

ранів, повикочували бочки з питвом, пона¬ 

носили ріжних мисок, ковшів — і почало 
ся бенькетованє. Тут же помістив ся її Ка¬ 

роль з уеїмп своїми ирпближенимп і з усї- 
зю к зацькою старшиною. 

Обід вийшов дуже веселий. Король 
жартував, навіть Мазепа повеселів трохи. 

Запорожці почали танцювати і так подиба¬ 

ли ся королеви, що він, бажаючи чимось 
привітати вільне запоріжське лицарство, 

сам налляв венґерського вина до великої 
дорової срібної чаші і велів піднести най- 
блпзшому запорожцеві!. 

Гінтерсфельт, перевалюючи ся як ме- 

двідь, підійшов до запорожця і простиг до 
ного руку з чаїною 
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Чого тобі? — спитав запорожець. 

Та пий, сучий син! закричали това¬ 

риші. 
Запорожець узяв чашу, перекинув її 

у рот, мов у прірву, і полюбовавшп ся в 
чаші, положив її до своєї бездонної кише¬ 

ні. Гінтерсфельт т лькп лунав очима і не 
знав що на те сказати, а запорожець під¬ 

ступив до него і сказавши. ,,почоломкаємо 
ся, братіку”, міцно обняв і поцілував.” 

Гуляли запорожці. Росправнвши вуса, 

підобравшп поли, взяли ся у боку і садили 
такого гопака, що аж земля дудніла. Тан¬ 

цювали її молоді її сідовусі діди. .,Оттак, 

дітки.., Оттак треба,” — приговорювали 
вони і серіозно, мов виконували яки її гро¬ 

мадський обовязок, вибивали ногами. Паче 
хотіли показати усій тій молоді, як то му¬ 

сить іти гопак, як його таньцювалп бать¬ 

ки й діди ще з д'авних часів. 

Дз-не-де почали вже бороти ся. Здо¬ 

ровий Гінтерсфельт пішов пробувати 
своєї сили. Знайшов ся й охочий до него 

- топ самий, що узяв королівську чапту. 

— А-ну, братіку, давай. 

Почала ся боротьба. І козак і Гінтерс- 

фельг, обхопивши один одного, почали то¬ 

птати ся на місцн, широко розставляючи 
ноги. Все дужче її дужче напружують ся, 

риють ногами. Нарешті козак підняв шве¬ 

да, мов відобрав його від землі, але ні пе¬ 

рекинути через голову і зімняти під собою 
не міг. Ставши знов на ноги, швед напру 
жив ся, підігнув ся трохи колінами під 
свого противника — і не встигли козаки 
, і, о око л а моргнути очима, як запорожець 
перелетів через голову шведа і гепнув об 
земл ю. 

— Ого го-го!... 
— Холла! Холла!— забили в долоні 

шведи, а більше всіх молоденький Максп- 

мілїя н. 
Честь запорожців була зачеп лена. По 

ни почали кричати: 

Задерп-Хвіст! Дядьку Задерп-Хвіст! 

Нете сюди! 

З тонші вийшов плечистий запорожець 
з короткими руками, обрубкуватими нога¬ 

ми. Лице добре, мягке. 

— Чого ви, вражі діти? 

Та-ж Голоту побороли! Дпвіть ся 
рачки лазить. Запорожець свиснув. 

— Фю-фю!.. Хто ж се гак її ого? 
— А он то і і бугай швед. 

Запорожець підійшов до Гінтерсфе.іь- 

та, змірив його очима і знова присвиснув. 

- Ну, давай, — коротко сказав потім 
і кинув геть шапку. 

Мовчки обняли ся. Можна було би по¬ 

думати, що се приятелі зустріли ся. Сто¬ 

ять — і ні з місця. А облпчча червоніють; 

чутно як сопуть і все тиснуть один одного. 

От запорожець уже подасть ся, гнеть 
ся. Того її дивись — поконає шведський 
бугай. Пропало тоді славне військо запо- 

рожське. Осоромить дякько Задерп-Хвіст 
усю коз ччину. 

Але в сю хвилю запорожець упав на 
одно коліно і так труснув шведом, що той 
своїм черевом ударив ся об голову запо¬ 

рожця, страшно о\ ну в — і впав, як дов¬ 

гий, на землю... А запорожець уже сидів 
на нім верхи і, діставши з-за холяви ріжок 
з табакою, нюхав, прихваючи: ,,І!.. Добра 
табака.” 

А тим часом у другім місцн запорожці 
запільні зі шведами справжню сварню. 0- 

дного шведи вже зарубали. Вже повихо¬ 

плювали ся шаблі, як прибіг кошовий і 
гетьман і волі старшина. 

Що ви робите? Назад я кажу! — 

крикнув КОШОВИЙ. 

Прибув і Кароль. Па землі валяв ся у- 

битнїі швед. Трохи далі лежав Гінтерс¬ 

фельт, поводючіг очима в небо. 

Що тут стало ся? — спитав Кароль 
суворо. — Убійство? Тут він побачив Г і н - 
терфельта — і аж відступив назад. 

- А се що? Мого Гінтерсфел ьта? Хто 
се? 

— Вони бороли ель — пояснп-в Мазепа, 
— то огг се її запорожець її поборов вашого 
вол п та. 

Кароль нічого не відповів. Він тепер 
тільки зрозумів, з якими людьми зіткнула 
його доля. 

Щонець буде) 
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З ВЕСНОЮ. 

Поволочене небо туманом й імлою; 

Вітер бе крильми з широких низів 
І тікає зима, розетає й з водою 
Геть полинула з просторих степів. 

Ось розгорнуть ся хмари і з ясної стелі 
Сонце ударить на лоно землі 
І квітки іі барвінок і рута зелені 
Розівють ся пишно у сьвітлї-теплї. 

І розстелять степи неокраєний килим 
І вчинить природа весняний бенкет, 

1 вптатн-ме словом ласкавим-милнм 
Всьо, що єї лоно красить. 

Тілько ти брате, ти Русине любий, 

Не здиблені щастя в розкошах весни! 

Ти іце довго будеш своїй долі лютіII 
Легкою бавкою й дїтиною журби. 

Ти ще довго будеш позорищем других 
Сусідів твоїх, що встали за-дня 
Що горячим серцем, що грудь при груди 
Будовалп трівку сьвятиню знаня. 

Та прийде весна, як не в рік то два 
І ти щасливий розговієш, 

Як душа твоя аж до споду-дна 
Жаждов нросьвітн розігрієсь. 

#1® 
Ж е. 
те* 
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Дня 20 лютого минуло 50 рокіт» тід 
смерті! великого борця, ЩО ЦІЛІ! І! свій вік 
боров ся за свободу своїх братів та громами 
кидав на тих. котрі на бідний наш люд на¬ 

ложили кайдани. 50 років минуло, як за¬ 

мовкло его огненне слово, що загрівало, 
підносило і за¬ 

палювало до 
боротьби усю 
масу у країн- 

ського народа. 
Сей борець — 

то Тарас Шев¬ 

ченко, Що на¬ 

род до інші здо¬ 

був, до чого до¬ 

бо ров ся -— усе 
то з >в їді чує сіп 
могучіїї силі 
111 евченкового 
слова — бо ні¬ 

хто лиш єго 
СЛОВО ВЛИЛО В 

серця народа 
запал та віру в 
успіхи нашої 
боротьби. 

Шевченко 
був і буде усе 
милим, усе ве¬ 

ликим' для у- 

країнського на¬ 

рода. тим біль¬ 

шим, ЩО Він 
не лише словом 
кликав до бо- 

р ггьбіг, але іі 
сам боров ся, не лише з книжок знав, що 
терпить народ, але іі на своїй шкірі раху¬ 

вав паньскі кагаї. Шевченко — сьпівак 
безправних крепаків. В своїх чудових вір¬ 

ні їх впсьпівав він усю долю українського 
мужика, в своїх віршах сказав цілому сьві- 

ф 
Ф 
ф- 
Ф 
ф 
Ф 
А. Чаї* 
ф 
ф 
4* 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
4* 
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І 
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Ф 
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тови про теріїїня народа, уеею вкінцп 
душою ненавидів тих, що угнетали нашо¬ 

го брата, що забрали тому братовії волю. 

От за що ми цінимо і величаємо без¬ 

смертного Тараса, от за що рік-річно уря¬ 

джуємо і на замореній Русії в єго честь ве¬ 

чорниці, от за 
що іменуємо 
наші читальні, 
наші товарис¬ 

тва Ного вели¬ 

ким Іменем. 

Та не о само 
пошановане I- 

менп ходить, 
не впстарчить 
для нас кон¬ 

церт в єгочесть 
хотяйби з яки¬ 

ми промовами 
чи сьпівамп. 
Нам конечно 
плекати в сер¬ 

ця сі ідеї, які 
Шевченко го¬ 

лосив і за які 
так много тер¬ 

пів. ІІам конеч¬ 

но перенити ся 
тою горячою 
любо вію прав¬ 

ди, нам конечно 
розсівати даль¬ 

ше' і дальше тії 
думи. я кі III ев- 

ченко впсьпі¬ 

вав у своїх чу¬ 

дових піснях, бо з спх дум виросте наше 
молоде' ІІОКОЛЇІ-ІЄ і опре ся своїми здорови¬ 

ми грудьми тому гнетовп, тому поневоле¬ 

ній робучої людини, в яких ми день — у 
день нереживазмо. 

і* V«■' Л л.А 

Таоає Шевченко 

ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 

ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 

ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 



Стор. 72 ХАТА Число ‘З 
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Наше Газетярство. 

,,ІІа канадпііских У краінцїв зашила якась 
Газетярска епідемій*4 — пише в однім з по- 

слїдних чисел ,,Робочиїі Народ. “ Чи воно 
епідемія — побачимо пізнїйше, так факт 
фактом і останеть ся, що в дослідних ча-1 

сах Канадийска Україна зробила на поли 
літератури не аби який рух. Ліпне всякни 
кого лиш навчили писати. Друкують ся 

ореґінальні ,,твори“, переклади пісні; що 
місяць то нове видавництво: тижневники, 
двотиж-ники, місячники, а ждати дуже ко¬ 

ротко, бо лигне оден рік, коли ,,Нова Гро- 

мада“ з Едмонтону стане (після обіцянок 
редакторів) дневшіком. Знак се добрий. 

Були наземли часи, кони культура народу 
мірила ся біл ьш гладко витесаним камін¬ 

ним молотком, або зручнїйше виліпле¬ 

ним горшком; потім настали часи, що мі¬ 

рою культури став камінний мур і меч. 
То всьо минуло і нині прибрали народи 
пишу міру для поступу людства. Коли ни¬ 

ні говоримо ітро культуру якогось народа, 

то вперед питаємо: які культурні у него 
інституції, яка духова творчість єго інте¬ 

лігенції яке заупотребленє духової поживи 
єго мас. 

Виходить ясно що, одною з головнїп- 

шпх форм культурного і народного житя 
являєть ся письменьство; та питане, яка 
Ціль нашого Канад-Укр. письменьства? По- 

I минувши сторону бізнесову, для котрої у 
! нас дуже много видасть ся, особливо пісень 
і релігійних трактатів, пророчеств і т. п. на¬ 

ше Канад.-Укр. письменьство мас якраз сі 
ідеальні цілії, які мас письменьство взага¬ 

лі: заспокоїти всі духові потреби всіх вер¬ 

стов, кругів, полів і віків. Оно мас якраз 
на цілії або в здобутю більшого знаня, або 
в зас-покоюваню релігійних почувань, або 
в боротьбі за кл асові інтереси, або вкінцп в 
заходах коло здобутя політичної сили, \н 
майна. Щоби письменьство відповіло своїй 
діли — мусить оно бути національне, му¬ 

сить подавати ся народові! в приступній 
формі, якої головною ознакою с мова. Тіль 
ко в тій формі і через ню виключене вина- 

родовленс. Маючи бо в руках чаоопись чи 
книжку в рідній мові а до того змістом пі¬ 

дхожу кождіті Групі, кождій суспільній га¬ 

лузі!, — міг останемо все тим, чим ми є, 
все останемо при нашій народностп, як ос- 

талп американьскі Поляки мимо того, що 
у них росте на чужині вже трете поколїнє. 

Тому, сели хочемо бути добрим, куль¬ 

турним складником молоденької Канадийс- 

кої нації! а хочемо бути ним яко Українці 
— можемо лише радіти усяким новим ви- 
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давництвам. З добрими видавництвами ми І 
не боїмо сн ніякої ассиміляції, жадної уря¬ 

дової мови, жадного чужого внкладового 
язика у школах. 

Однак щоби мати таку певність, треба 
щоб ґазетярство було достроене до всіх і 
потреб суспільності!, ріжнородне змістом 
і достроене до степеня розвою читача. Му¬ 
сить передовсім будити цікавість, розвива¬ 

ти у читача нахил до шукана правди, зас¬ 

покоювати певні означені духові потреби 
люднії: потребу утіхи, відпочинку, науки, 

релігійного почуваня і т. п. Если таке бу¬ 

де наше ґазетярство, — тоді подай Господи 
його як найбільше! Тоді кожда часописи 
чи книжка знайде свого читача і сповнить 
свою культурну роботу. 

ї^ацапетво в Галичині'. 

Наша тижнева преса доносила своїм чита¬ 

чам про соромний погром галицких моск¬ 

вичів з нагоди процесу проти Дудикевича, 

сказатиб, отамана тої гнили і мертвоти, я- 

ку за російскі рублі ширять кацапи між на¬ 

шим народом в Галичині. 
Ціла справа пішла з того, що по пос- 

лїдних виборах до парламенту, часть га¬ 

лицьких москвичів була невдоволена з то¬ 

го, що каї^апскі посли вступили до спіль¬ 

ного клюбу з Українцями. З того приводу 
зібрали кацапи до Львова віче, на котрім 
кацапска молодїж потурбована своїх послів 
палками і яйцями. Се спричинило розлам 
в партії ,,твердих. “ Одні пішли за Дудп- 

ксвпчом і назвали ся таки чистої крови Мо 
скалами з Галичини, другі пішли за посла¬ 

ми: Корольом, Дави дяком і пньш. та утво¬ 

рили партію Старо-Русинів з ,,Мпр Вам 
братя” та ,,Де згода в родині” і були тропі¬ 

ка ніби Мсскалї а тропіка Русини. Непо- 
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розумі на між обома табори ми росли. Дудп- 
кевич будучи на стало адвокатом в Коломиї 
забрав в свої руки усі місцеві товариства 
і орудував маєтками сих товариств но своїй 
вподобі. Коли противний табор Давпдяка 
довідав ся про погану господарку Дудпко- 

вичав касах коломпйских товариств, па пи¬ 

сав брошурку і оголосив друком усі злодій¬ 

ства галицких Москалів з Дудикевичом на 
чолі, довів, що Дудикєвпч платний аґент 
московского царя імного инших его чеснот; 

На сю брошурку Дудикєвпч ан'гне обзивав 
ся. Лиш редактори ДудикевичівскоїГазети, 
видаваної за московскі рублі ,,ГІрпкарпат- 

ская Русь“ назвали Давпдяка: лгунь, мер- 

завець, подлеп/ь. За сї то слова і подав Да- 

видяк ,,Прикарп. Русь”* до суду, котрий 
покарав винних на розмірно високі кари. 

Показало ся на суд:, що партією Мос¬ 

калів в Галичині управляв ніхто пнпшй, 

як російске правптельство через одного 
Дудикевича, вийшло на верх, що Дудике- 

вич лазив до бувшого намісника Галичини 
ГГотоцкого і прирік тому поміч в борбі про¬ 

тив Укр. народа з польск >ю шляхтою і т. и. 
Сьвіт дізнав ся з уст самих руссофілів, 

що їх ідея і робота не на двигненє рідного 
народа, але на заведене московскої мови у 
Галицких школах, на поклонах кровавому 
царю, що вони тілько й на то є, щоб затро- 

)юватп для лнчних користпїі народнпїі наш 
і організм і руйнувати народний, визволь¬ 

ний рух. 
Найлучший доказ виспіє сказаного да- 

Іли московскі Газети, котрі нііпуть ніщо ин- 

I того лиш так: 
,.Дудикєвпч богато працював над розшире¬ 

ним московскої мови серед інтелігенції в 
Галичині і навіть між простим народом. 

Він боровся з українским ,,жарґоном“ ви¬ 

щупаним ріжнимп , .Мазепинцями” як Гру- 

шівськпй і компанія, він навіть боров ся із 
тими москвичами, які хотяй уживають ети- 

мольоГії, однак зі страху перед нравитель- 

ством иротивлять ся заведеню московского 
язика в галицких школах. Дудикєвпч ус¬ 

троїв поїздку з галицкимп селянами ;:оІІо- 

чаєва і т. д. і т. д. 
Після сих заяв напятнованпй не лиш 



Стор. 74 X А Т А Число З 

Дудіїкевич, яко д,ґент московского правії-1 

тельства, але напятновнна цїла кацапска 
партія, цїлніг табор твердих'4 Русинів| 
(під сим іменем знало їх селяньетво)і по¬ 

казало ся, що ціла партія Москвичів в Га¬ 

личині то гниль, що затроюе жпзнениі со¬ 

ки нашого народу, сотворена на нищене 
всього, що у того народа сьняте. 

Маска упала з чорного лиця галпцких 
Москалів і сьвіт вже знає наглядно, чого 
онн хотіли і до чого стреміли. Пожелатиб 
ліпне нашим ,,твердим“ в Канаді і Амери¬ 

ці, іц)з здемізнов ще їх важ і,ів в Галичині 
в творило їм о ч н, щоб онп вернули назад 
до народу, з котрого вийшли, і почали пра¬ 

цю для народного добра разом з тими, які 
своєю дїяльностпю доказали вже, що наш 
народ має перед собою будучність. 

НАКЛАДОМ „РОБОЧОГО НАГОДЛи 

вийшли слідуючі корисні для всякого книжка. 

Віктор Туша: 
ЯК ЛОВ СТА В СЬВІТ? 

Переклав Мир. Стечи шин. 
З численними ілюстраціями 

Ціна 15 центів, 

Павло Крит: 
КРОВ ЗА КРОВ, 

011 ові. ці не з жіітя у КЧіпці і ні 
і ],їна 5 центів. 

Мирослав Стечи інші : 

СМЕРТЬ за 8-годпннпіі день праці. 
Оповідане про пятьох чікаґовськнх 

мучеників за робітничу справу, повіше¬ 
них 11 новембра 1887 р. 

Ціна 5 центів. 
ГГавло Крат-Терненко 
СІ ЧИЇХСЬ КИЙ В НЕВОЛІ, 
і іоема. Друге видане з портретом Мир. 

Січипського та ілюстрацією Діброви. 

Ціна 5 центів. 
Мпх. Васплейко і 1). Рабів: 
ЩО ДУМАЮТЬ СОЦШЛЛСТІГ? 
(Після Ч. Г. Кера) 

Ціна 10 центів. 
Едвард Велим і: 

ПРИЧТА ПРО ВОДУ. 
Переклав з анґл. мови Іван Савків. 

Ціна 5 центів. 

Джек . Іон дон - М. Стечитгм. 

Диш мяео 
/ Копець] 

Положився на один біт: ліжка. Джім 
згасив сьвітло і слідкував за ним на другий 
бік. 

І якже твоя рука? — спитав соло¬ 

дко Джім. 

Така печалнвість була незвичайна і 
Мет завважив те і відповів: 

— Сподію ся, що не грозить скажени¬ 

на. Але чому ти питаєш про се? 

Джім почув у собі ви повне заклопота¬ 

не і в дуті прокляв Метів спосіб ставлена 
непріюмнпх питань, однакож на голос від¬ 

так : 
— Я нїчо. Мені лиш здавало ся, що 

ти зразу був нею занепокоєний. А що зро¬ 

биш зі своєю папкою, Мет? 

--Куплю пасовисько у Арізонї і посе¬ 

лю ся тім та буду платити пившим, аби 
їздили замість мене. ’•) кілька таких, що я 
хотів би бачити їх, як будуть просити у ме¬ 

не роботи, проклятущі. Але тепер стули 
собі лице. І,д:ім. Ще промине проти часу 
поки я куплю то пасовисько. А ті їм часом 
думаю спати. 

Однакож Джім лежав що довший час 
не сплячи, зденервоватгпїі, здрігав ся то без 
переетанку обертав ся, то знов н#гло пере¬ 

вертав ся з боку на бік, коли лиш здрімав 
ся. Діаманти вс^ сьвітплп йому перед очима 
а огонь їх припікав. Мет, на перекір своїй 
природній тяжкості! спав легенько, як 
дика, завірена чуйна і в силі: і Джім завва¬ 

жив, що коли лиш порушився, то їй тіло 
ііого товариша порушилося впетирчаючо 
аби показати, що відчуло рух і дрожптв 
готове обудпти ся. З сої причини Джім не 
знав, чи пишнії будив ся часто, чи ні. Од¬ 

ного разу спокійно, з признаками повної 
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сьвідомостп, сказав Мет до одного: 0, спи 
вжеДжім. Не жури ся тими камінами. Во¬ 

ші не пропадуть. І Джім думав, що якраз 
у ту хвилю Мет спав цілком певно. 

Лізшім ранком Мет пробудив ся з пе¬ 

ршим рухом Джіма і відтак оба вжене спа¬ 

ли а вилітували ся аж до полудня. Тоді 
встали оба разом і почали убирати ся. 

— Я вийду і куплю ґазету і трохи хлі¬ 

ба, — сказав Мет. — Ти нрпготови каву. 

Коли Джім слухав сего, очн його не- 

сьвідомо лишили Метове лице та заблука¬ 

ли на подушку, що під нею була вязка, 

завішена в хустинку. І сейчас Метове ли¬ 

це перемінило ся в зьвіряче. 

— Вважай, Джім, — заворкотів, — ти 
мусиш вважати на справедливість. По як 
зробити мені свпньство, то я тебе справлю. 

Розумінні? З’їм та, Джім, ти знанні се. Зу¬ 

бами зловлю тя прямо таки за горло та 
схрупаю тя як біфштнк. 

Ного опалена шкіра почорніла від на¬ 

пливу крови, а споза губів вискалили ся 
його забруджені тютюном зуби. Но Джімі 
перейшов мороз і він мимоволі закрив ся 
рукою. В чоловіцї, що на нього щвив ся. 
бачив свою смерть. . Іиш минувшої ночи 
сен чорнолиций чоловік вбив людні у свої¬ 

ми руками і се не зіпсувало цому сну. А в 
своїм серці Джім відчував, низьку провину, 

цілий поїзд думок, за які належало ся те 
все, чим Мет грозив. 

Мет вийшов, лишаючи його влпхорад- 

цї. А відтак ненавість скорчила Джімове 
лице і він тихцем кидав дикі ироклони в 
напрямі двернії. Пригадав соЯ жемчугп і 
поспішив ся до ліжка і помацав під поду¬ 

шкою за вязкою. Потиснув її своїми пал- 

цями, аби переконати ся, чи щевнїіі з діа¬ 

манти. Запевнивши ся, що Мет не від,тис 
їх із собою, вернув ся до печі з почутим 
прівним І тоді запалив у ній скоренько, 

наповнив чайник водою та уставив його 
над огнем. 

Кава кипіла, коли Мет вернув ся і 
коли сей крояв хліб та клав масло на стіл, 

Джім наляв тимчасом горнята кавою. Аж 
коли усів і хлепнув кілька разів кави, ви¬ 

тягнув з кишені ранішню часопис*. 

- Ми були далеко від ДІЙСНОСТІ!, — 

сказав. — Я тобі говорив, що я не важу ся 
вгадувати, як товстий наш полов. Гляди. 

Показав на заголовні букви на першій 
|стороні. ..Скора ІІемєзіс по слідам Будже- 

пофа” — було там написано, — ,,Удушений 
в сні по обрабованю свого спільника. “ 

— Ось і маєш! — крикнув Мет. — 06- 

рабував свого спільника, обрабував його 
як мерзенний злодій. 

— Бракує жемчупв вартості! нів мілї- 

она доларів, — читав голосно Джім. Опус¬ 

тив часоппсь і видивив ся на Мета. 

- Отеє, що й сказав тобі, — воворпв 
Мет. —Шц, до чорта, знаємо ми про жем¬ 

чугп? Нів мілїона! —а ндіївисше, що я міг 
припускати, се було сто тисячів. Дальше, 
читай все до кінця. 

Чигали спокійно, голова попри голову, 

кава холодніла, і то сей, то другий викри¬ 

кував раз враз якийсь цікавий І', і,рукованиїї 
факт. 

— Рад би я був бачити лице старого 
Меішера, коли він отізорнв нині рано < г- 
петревалу касу у сторі, — витріщивши о- 
чн. сказав Джім. 

— 1 >ін сейчас побіг до дому Будженофа, 
— пояснив Мет. — Скорше читай! 

— ,,Мав відплисти минувшої ночи па— 

роходом Саджода на полудневі моря — на- 

роход оиізнив ся через надміру товарів —. 

— Через те ми зловили 3101 о в ліжку, 

— перервав Мет. — Се було справді щаетє 
як виграти у закладі пятьдесять против од¬ 
ного. 

— ,, Саджода відітлила о шості її рано. “ 

— Але він не всів на неї, — сказав 
Мет, я бачив, що його годинник був нак¬ 

ручений на пяту. Се було би дало йому по- 

достатком часу, колп-б я не надійшов та 
поклав йому ,,кібушу.” Дальше! 

— ,,Адольф Мецнер в розпуці -— слав¬ 

ні Геііторнові перли, чудово 'уеортовані 
перли — оцінені експертами на 50 до 70 
тисячів доларів. “ 

Джім урвав, аби гидко та щиро закля¬ 

сти, а проклїн закінчив слотами: ,,Сї прок¬ 

ляті яєчка устриць варті такі гроші!“ Від¬ 

так облизав собі губи та додав: 
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— Вони були хороші, нема сумніву. 

— ,,Великі бразплїйські жемчуги“, — 

читав дальше. — ,,Віеїмдесять тисячів до¬ 

ларів — богато вартісних діямснтів пертої 
класи — кілька тисячів малих діамантів 
вартості! що пайменьгпе сорок тисячів. 

Мет добродушно усьміхнув ся. — Ва- 

рто-б знати про дорогоцінні камені те, чого 
ти не знаєш. 

„Поптукувачі думають“ — читав 
Джім, — ,дцо злодії му сіл п знати, — зру¬ 
чно приглядали ся вчинкам Будженофа — 

добідали ся про його намір і слідкували за 
ним з плодом його рабунку аж до ного до¬ 

му — 
- Зручно і справді! — перервав Мет. 

— От в такий то спосіб виробляє ся репу¬ 

тацію — у часописах. Як ніби мали ми 
знати, іцо він рабус свого спільника? 

В кождім разі, ми дістали товари, 

— скалючи зуби, промовив Джім. — По¬ 

гляньмо ще раз на них. 
Запевнив ся, іцо двері були замкнені 

і засунені а тпмчасом Мет добув сувій та 
отвори в його на столі. 

— І чи-ж се не красавпцї! — викрик¬ 

нув Джім на вид перлів і через хвилю спо¬ 

чив на них своїми очима. — Після експер¬ 

тів варті від пятьдесять до сімдесять тися¬ 

чі в доларів. 
А жінки люблять такі річп, — зав- 

важав Мет.— і вони зроблять всьо, аби їх 
дістати — продадуть себе, поповнять убій- 

ство, всьо. 

— Так само як ти та я. 

— Поки твого жита, — відрубав різко 
Ме'Г. — Я поповнив би для них убіїіство, 

та не ради їх, о ради того, що черевних ді¬ 

стану. Втім то її ріжнпця. Жінки хочуть 
каменів для себе, а я хочу їх для жінок та 
тих річнії, що від жінок дістану. 

— Щаотє, що жінки та чоловіки не тих 
самих річнії хочуть, — завважив Джім. 

— Отеє й є причиною торговлї, — зго¬ 

див ся Мет, — люди хочуть ріжних річпй. 

В половині пополудня Джім вийшов, 

аби купити поживи. Коли він вийшов, Мет 
прочистив стіл із жемчугів, завинувши їх 
як перед тим і поклавши їх знов під поду¬ 

шку. Відтак запалив у печі та почав гріти 
воду на каву, кілька мінут пізній ще вер¬ 

нув ся Джім. 
- Незвичайно дивно, — завважив він 

Улицї і крамниці і люди зовсім такі, як 
були давнішнє. Нїчо не змінило ся. А я 
поміж тим всім ходжу вже мілїонером. Ніх¬ 

то не дивпв ся на мене і не вгадував сего. 

Мет воркнув несимпатично. Він не 
мав розумінь для ка присів та вибриків фан¬ 

тазії свого спільника. 

— Купив портер гавз?— спитав. 

— Кенечно, і то на цаль грубий. Чу¬ 

довнії! Глянь? 

Розвинув масо і показав його другому. 

Відтак заправив каву та упорядкував стіл, 
а Мет тпмчасом смажив масо. 

Тільки не сип занадто богато сеї 
перчиці, — перестеріг Джім. — Я не при¬ 

звичаєний до твого мексиканського кухар¬ 

ства. Ти завеїгди приправляєш за сильно. 

Мет засьміяв ся та кухарив дальше. 

Джім наляв кави, але вперед висипав у ру- 

бцеватпй порцеляновий горщик порошок, 

що носив його в папері в кишені своєї 
жилетки (камізелькп). На ту хвилю він був 
обернений задом до свого спільника, але не 
мав, відваги глянути назад себе. Мет по¬ 

ставив часописи на столі, а на папір поста¬ 

вив горячу ринку. Перетяв кавалок мяса 
на дві половині і одну часть дав Джімови, 

другу взяв собі. 
Ідж, поки горяче, — порадив і но¬ 

жем та вилками показав примір. 

Гарно,—розсудив Джім, вкусивши 
раз — але я скажу тобі прямо одну річ: я 
ніколи не відвідаю тебе на твоїм пасовись¬ 

ку в Арізонї, го її не потребуєш мене за¬ 
прошувати. 

— Або ще? -— спитав Мет. 

Мексиканське кухарство на твоїм 
пасовиську було б за сильне для мене. Ко¬ 

ли я маю дістати ся до пекла по своїй сме¬ 

рті:, то бодай тут не хочу мучити своїх 
внутренностий отсим. Проклята перчиця! 

Усьміхнув ся, подув сильно наперед 
себе, аби охолодити свої опечені уста, х.іе- 

пнувкави і взяв ся дальше їсти мясо. 

В кождім разі, що ти думаєш про 
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будуче жптє, Мет? — спитав трохи пізнїй- 

1ИЄ, дивуючи СЯ В душі, чому сеіі ще не 
порушив своєї кави. 

Нема будучого жптя, — відповів 
Мет, приостановивіпи ся, аби хлопнути 
перший раз кави, — ані неба, ані пекла, 

ані нічого. Дістанеш вето, що тобі нале¬ 

жить ся таки в еїмжитю. 

— А опісля? — питав Джім у своїм 
нездоровім задпвованю, бо знав, що дпвив 
ся на чоловіка, що мав незадовго вмерти. 

— А потім?— повторяв. 

А чи бачив ти коли чоловіка, що вмер 
перед двома тпжднямп? — спитав другий. 

Джім потряс головою. 

- А я бачив. Він був як сен біфтшик. 

що ти, та я їмо тепер. Колись отеє був бик, 

що буяв по краєвиді. А тепер се лиш ма¬ 

со. Тільки й всього — лиш масо. 1 се її з 
те, чим ти і я і всі люди будемо — масо. 

Мет глотнув повне горня кави і напо¬ 

внив його на-ново. — Ти боїш ся вмирати? 

— спитав. 
Джім потряс головою. — Та чого? Зре¬ 

штою я не вмру в кождімразї. Я промину 
та буду знов жити. 

—Аби красти, брехати і поганити сьвіт 
ще через одно .-ките і в такий спосіб вдержу¬ 

вати ся все дальше і дальше і дальше —глу¬ 

зував Мет. 
— А може я ще поправлю ся, по¬ 

вний надій під давав-думку Джім. —Може 
злодійство не бу де потрібне в моїм будучім 

житіо. 
Нагло урвав і ви дивив ся прямо перед 

себе з видом перестраху на лиці). 
— Що стало ся? — спитав Мет 
— Нїчо, я лиш дивував ся, — Джім 

силоміць прийшов до себе, — з тої смертп, 

от і всьо. 
Але не міг отрясти ся зі страху, що о- 

панував його. Так було, немов би який ту¬ 

ман пройшов попри нього, та лишив на 
нїм не доторкаємо тінь СВОЄЇ’ присутності!. 
Мав сьвідомість якогось прикрого прочута. 
Мало стати ся щось значу чого. Нешастє 
висіло у воздусї. Глядів вперто на чолові¬ 

ка по другім боці стола. Не міг порозумі- 

тп. Чи не помилив ся та не отруїв себе са¬ 

мого? Ні, Мет мав рубцевате горня і він, 
без сумніву, всипав трутину у горня руб- 

цевате. То лиш уява, — прийшло йому знов 
на думку. Вона вже давнішнє робила йому 
збитки. Дурак! Конечно, що се лиш уява. 

Певна річ, що мало щось стати ся, але се 
мало стати ся Метови. Чи-ж Мет не винив 
повного горняти кави? Повеселїйшав та 
скінчив свій біфштик і, коли мяса не стало, 
почав мачати хліб у смалець. 

- Коли я був ще хлопцем, — начав, 
але сейчас нагло урвав. 

Бо знов невидимий туман мигнув по¬ 

впред нього і прочуте грозячого небезпе- 

ченьства стрясло ним. Він почув, що якась 
руйнуюча сила стала до роботи у ного 
масі а по його мускулах пробігло почуте, 

немовби вони мали зачинати корчити ся. 
Випростував ся нагло за столом а відтак 
так само нагло зігнув ся вперед та опер ся 
ліктями на стіл. Якесь непонятне дрожанє 
перебігло через мускули його тіла. Со було 
так само, як перше шевелїне листкалп пе¬ 

ред надходячою бурею. Затиснув зуби. І 
Ізнов прийшло судорожне натягнене його 
і мускулів. Почув у собі несьвідомий страх 
І перед революцією в своїм нутрі. Ного му- 

I скули вже більше не узнавали його власті і 
! над собою. 1 знов судорожно натягнули ся 
| насупереч його волі, бо він хотів, аби вони 
і не витягали ся. Се були революція у нїм, 

сс була анархія, і страх немочі придержу- 

І вав його, підчас коли його мясо ловило йо¬ 

го і намагало-сь його здавити; а мороз бі- 

; гав то горі то долі його сипною а піт зачав 
! згромаджувати ся на його бровах. Глянув 
! по кімнаті і всі її подробиці поражали його 
дивним почутєм знайомства. Здавало ся йо- 

;му, немов би лиш вернув ся з якоїсь дов¬ 

гої подорожі. Глянув почерез стіл на свого 
і товариша. Мет приглядав ся йому-та усь- 
міхав ся. Вираз страху розілляв ся тоді по 
ЙОГО ЛГ1ЦІ1. 

Мій Боже, Мет! — закричав дивним 
голосом, — ти отруїв мене? 

Мет уеьміхав ся та приглядав ся йому 
дальше. 

В слідуючім пароксизмі Джім ще не 
втратив притомностії. Ного мускули натя- 



ХАТА Число о 

гали ся то корчили ся, то путали ся, рани¬ 

ли його то роздавлювали своїм диким тис- 

ненєм. І серед сего Джім завважив, що й 
Мет заховує ся дивно, що її він справив 
ся на ту саму дорогу. Бо усьміх зійшов з 
його лиця, а натомість появила ся напру¬ 

жена увага, немовби він прислухував ся до 
якогось таємного шепоту у своїм нутрі та 
старив ся вгадати його значіне. Мет встав 
і перейшов ся через кімнату а відтак назад 
і усів знов. 

— Ти зробив се, Джім? — сказав спо¬ 

кійно. 

Але я не думав, що ти попробуєш 
вирихтувати мене, — відповів Джім з до¬ 

садою. 

- 0, я вирихптував тебе гаразд, 

сказав Мет затискаючи зуби та трясучи ся 
на цілім тїлї, — Чого ти мені дав? 

— Стрихніни. 

- Так само, як і я тобі. — заявив доб¬ 

ровільно Мет. — А се погана їда, неправ¬ 

да? 

- Ти брешеш, Мет, — просив Джім. 

— Ти мене не отруїв? Отруїв? 

— Конечно, що отруїв, Джім; але й не 
дав тобі понадміру. Я всмажив її так гарно 
як липі міг, у твоїй половині портер гавзу. 

Гов! Чекай! Куди йдеш? 

Джім кинув ся до двернії і відтягав за¬ 

сувку. Та Мет прискочив і відсунув його 
на сторону. 

- Аптика, — важко видихав Джім. 
А и тика. 

Ні, ти там не пійдеш. Ти останеш 
таки тут, се не випадає вибігати на улнцю 
та у строю вати там комедії з отроєнем, ко¬ 

ли тут під подушкою лежать всі діямантн. 

Розумно? Навіть колп-б ти не вмер, то та¬ 

ки оппііити ся в руках поліції, а потім по¬ 

яснювань що не міра. Рвоти — се найлуч- 

ніе средство на отроєнє. Я так само тяжко 
вкушений, як іти, і я хочу взяти на рвоти. 

Зрештою те саме дадуть і у аптицї. 
- ІІопхнув Джіма на середину кімна¬ 

ти і навернув засувку на своє місце. Йду¬ 

чи через кімнату до полички з поживою, 

підніс руку до своїх бровів і змів з них кра¬ 

плистий піт. Сей голосно бризнув на під¬ 

лозі. 
Джім в розпуці приглядав ся, як Мет 

дістав пачечку з муштардою та горнятко і 
побіг до рурп з водою. Замішав повне гор¬ 

ня муштарди з водою і випив. Джім прис¬ 

тупив до нього і дрижачими руками ся гнув 
но порожне горня. Та Мет знов відіпхнув 
його. Мішаючи друге горня, спитав: 

Чи не думаєш, що одно горня ви¬ 

старчать для мене? Можеш зачекати, поки 
я не скінчу. 

Джім почав колнбати ся до двернії, але 
Мет задержав його. 

Як будеш малпувати з тими дверми 
я тобі шию скручу. Розумно? Зможеш взя¬ 

ти собі як я вже скінчу. А коли се спасе 
тебе, я й тоді скручу тобі шию. Для тебе 
нема вже тепер ратунку ніякого. Я нераз 
казав тобі, що я з тобою зроблю, як ти ме¬ 

ні зробиш свиньство. 

Але іі ти мені зробив свиньство, 

наміг ся проголосити Джім. 

Мет пив друге горня і не від повідав. 

Піт зайшов Джімовн в очп і він заледви 
доглянув дорогу до стола, де дістав горня 
для себе. Але Мет мішав третє горня і від¬ 

трутив його знов як передню. 

Я казав тобі, аби ти чекав, поки я 
не скінчу, -— заревів. — Вступи ся мені 
з дороги! 

Джім піддержував своє дрожаче тіло, дер¬ 

жачи ся водяної рурп та вижидав так жов¬ 

тавої мішанини, що мала врятувати йому 
іжите. На те ужив він усієї своєї волі, аби 
встояти та вдержати ся при рурі;його мя- 

со намагалося зложити його в двоє та при¬ 

тягнути до підлоги. 

Мет випив трете горня і з великим тру¬ 

дом спромігся дістати-сь до крісла та усіс¬ 

ти. Його перший пароксизм проминав. Су¬ 

дороги, що були зловили його, завмирали. 
Се приписував він наслідкам води і муштя- 
рдп. Будь що будь він був безпечний, У- 

тер-иітіз свого лиця і в промежутку спо 
кою найшов час на здивоване. Глянув на 
свого спільника. 

Судорог витряс пачечку з муштардою 
із р\ к Джіма і зміст її розсипав ся по підло¬ 

зі. Він зігнув ся, аби зібрати трохи мушта- 
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рдн у горня і слідуючий судорог зложив 
його в двоє на підлозі. 

Мет усьміхнув ся. — Не трать її, 
заохочував. —Се добре лїкарство. Мснї по¬ 
могла. 

Джім почув ЙОГО і обернув до нього 
своє нарестратіїене лице, повикручуване 
болем та просьбою. 

Тепер йшли вже судороги за судорогами, 

поки він не попав в конвульсії, вив ся на 
підлозі та красив муштардою своє лице на 
червоно. 

Мет грубо Зареготав ся на сеті вид, але 
сьміх його перервав ся у половині. Дрожа- 

нє перебігло по його тілу. Начпнав ся но¬ 

вий пароксизм. Він встав і поволік ся че¬ 

рез кімнату до стола і вчепив ся його, по- 
боючп-Сь впасти на підлогу. 

Джімів пароксизм проминув і він сидів 
ослаблий, знеможений. Втирав собі кулака¬ 

ми очи а з горла його виходили стопи; не¬ 
мовби плакав 

— Ти чого сопи ні? — спитав Мет, нез¬ 

важаючи на свої муки. — Тобі лишає ся 
лиш вмерти, а коли вмреш, оставатп тру¬ 
пом. 

— Я —не — соплю —але —се —му¬ 
ці —- тарда — їсть — мене — в очи, 

простогнав Джім. 

Се було його послі,ще успішне змага- 

не бесідувати. Відтак він вже лиш-бовтав 
щось нештатно і махав у воздусї ірожа- 

чпми руками, поки нова конвульсія не про 
стягла його на підлозі. 

Мет спроміг ся дістати ся ще раз до 
крісла і зложивши с'я на нїм в двоє боров 
ся зі своїм мясом, що розривалося на скла¬ 

дові частл, з конвульсії! вийшов 0.x ол од ні- 
ні ий і слабий. Глянув, що діє ся з другим 
і побачив, що сей лежить без руху. Нама- 

гав ся вговорювати себе, бути веселим, аби 
його послі дна міна сьміяла з житя, та гу¬ 

би його видавали лиш безладні звуки. ГГ р 11 й - 
шло йому на думку, що лік його не викли¬ 

кав рвогів і що не остався нічого пившого 
як аитика.-Поглянув на двері і пі¬ 
дніс ся на ноги. Та тоді не впав лиш через 
те, що вхопив ся за крісло. Начав ся знов 
пароксизм. Посеред сего, коли тіло його 

розлїтало ся на кавалки і обезображувало 
ся впкрпвлюванєм і знов скручувало ся в 
клуби, він держав ся крісла і посував його 
перед собою через усю кімнату аж до две¬ 

рнії. Покрутив ключем і відтрутив один за¬ 

сув Пошукав за другого засувкою, тане 
найшов її. Тоді опер ся о двері і злегка зсу¬ 

нувся по них на підлогу. 

л 

Історія боротьби ніри з наукою Д. Дрепер 50 ц. 

ІІачерк содиодьоґії 45 ц. 

Новітнії суспільність і церква 25 ц. 

Начерк Іетор.-Укр. Літератури 90 ц. 

Психольоґія науки про людску душу 80 ц. 

Тарас Бульба ЗО ц. 

Всесьвітна Істория І, II, III $3.75 

Як бідні збогатїли 50’ц. 

Геоірафія 50 ц. 

Хсмія $1.50 

Зоольоґія $1.50 

Лота піка $1.50 

Дк судили М. Сочинської.о $1.00 

РУСЬ К А Я И С Ь М 17 11 II І С Т Ь 

!. часть. Твори Івана Котляревского, Лртемовського — Гу- 

лака Гребінки, в звич. оправі 50 ц. в гарній оправі 75 ц. 

II. часть. В двох томах Твори Григорія Квітки-Основянен- 

ка, в зв. опр. 1.00 в гарній оправі 1.50 

III. часть. Твори Шашкевйча, Головацького, Устияновича 
і Могильницкого в зв. оправі 00 ц. в гар. оправі 80 ц. 

[V. часть. Твори Метлиньекого і Костомарова 50 ц. в гарній 
оправі 75 ц. 

V. часть. Б діях томах Твори Тараса Шевченка в звичай¬ 

ній 1.20 в гарній оправі 1.50 

VI. часть. Твори Пантелеймона Кулїша в шістьох томах 
кождий том 70. ц. всі томи разом 3-60 

в гарній оправі том 80. ц. 

VII. часть. Твори Ізидора Боробкевича 00. ц. 

КАТАЛЬОГ ДАРОМ. 

ШККА КХУІІЛКХІА 
ч..-(> млі N «т. лсіх.мічх;, мах. 
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Осип Бони. 

Біда і іісі ш ходить, ж ми люди. 

Стефан доперва тепер звірив ся перед 
матерню з своїх замірів. 

Стара аж в долоні сплеснула, почувши 
таке. 

А тобі що? так тобі вже зле тут? та хо¬ 

чеш стару неньку покидати і іти так дале¬ 
ко в сьвіт? 

Ну годі, мамо, водите самі, що в селі 
ані в сусідстві нема де заробити, а там на 
кораблях платять добре; як Бог позволить 
попрацюю там з рік-півтора, верну опісля 
назад до вас, оженю ся і будемо жити, як 
у сьвятого Петра за пазухою, пробував 
жартувати Стефан. 

1а! знаєш дитино, що я все спускаю 
ся на твій розум. Роби як хочент - но од¬ 

но кажу тобі: моє серце прочуває, що як 
поїдеш, то більше тебе вже мої очи не по¬ 

бачать, сказала Мокріша, тай пішла у хату. 

Стефан, як коли що постановив, то ро¬ 

бив се сейчас і ніколи не звертав з дороги. 
Отже зараз завтра хотів їхати. 

Сего вечора пішов в послїдне до Орисї, 
щоби з нею тай єї родичами поиращати ся. 

Стефанику! зойкнула Орися, почувши 
про намір свого судженего. Ти справді хо¬ 
чеш мене покидати? 

Но ні, серденько, я тебе не покидаю, 
се лиш на якийсь час розлучаємось; — ба¬ 

чиш, як нам тепер усе пішло як з Петро¬ 

вого дня. Хочу трохи гроша заробити, а як 
за рік верну, поберемось, тай у гаразді бу¬ 

демо щасливі. Правда якеє гарно буде? 

Так, так, — гарно, але що я тут буду 
без тебе робити, ні дня ні ночп не буду ма 
ти спокійної. 

Стефанчику-голубчнку, не іди від ме¬ 
не; мені серце щось зле віщує, благала 
з слезами бідна Орися. 

Не можу серце, — я раз сказав— а ти 
мене знаєш — що скажу раз, се сьвяте, Ти 

думаєш, що мені мило буде без тебе? ну 
але годі — як Бог дасть, так буде, а тепер 
ходім у хату, наіі попрощаюсь з твоїми ро¬ 

дичами. 

VI 

Темна і глуха ніч—лиш над берегом 
моря—у пристани—кипить житє. Се на- 

ладовують корабель, що ранїсько має пу¬ 

стити ся в дорогу. 

Ось тепер іде якийсь чоловік, з вели¬ 

ким мішком на плечах. 
Такі міхи у двох звичайно носили, бо 

були дуже тяжкі. 
Хто се такий сильний? питає старий, 

сивий моряк свого товариша. 

Якийсь Українець звееь Стефан Соло¬ 

ма, топ, що його вчера прийняли — здаєсь 
буде з него добрий товариш; вже сим разом 
має їхати з нами. 

От бач! наших ,,русскіх“ проганяють, 

а для чужих, то все місце найде ся, пробу¬ 

рмотів старий москаль, та пішов до своєї 
роботи. 

VII. 

Ледве сонце показалось на небі, вели¬ 

чезний корабель торговельний, ,,СИЛА“ 

рушив з пристани. 

Сумно поглядав Стефан за утікаючим 
берегом; хто знає, чи вже його коли поба¬ 

чить, —тяжко було йому на серци. — 

Сумними очима вдивпв ся сине небо— 

так як би перший раз на него глядів — ні¬ 

би таке, як у нас, а ніби ннь не — думав, 

а воздух, то таки иньщий, хотяй чистий і 
сьвіжий, але у нас кращий — там чути за¬ 

пах цьвітів і деревини, а тут гей би мерт¬ 

вий; або вода — у нас над ставом і птиця 
щебече і при березі довкола шувар та тро¬ 

стина зеленіє і зеркало спокійнїйше, а тут 
ні щебету пташини і шувару зеленого лиш 
якісь біли птиці гей ворони — скиглять 
так сумно-сумно. 

Два днн пройшли так майже незмінно 
кажу ,,майже“, бо ось зараз першого дня 
дістав Стефан морську слабість, але вже по 
кількох годинах виздоровів — його орґанїзм 

! був надто сильний, щоби така хороба його 
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довго держала ся. 
Ось тепер вже зовсім здоров, сидіть на 

покладі, глядить на заходяче сонце тай ту¬ 

жить: тужить за бідною країною, за доро¬ 

гою ненькою, тужить за любою Орисею, 

за тими милими вечірштми розмовами під 
старою кріслатою яблінкою, а коли ось 
як тепер починало хмарити ся, і збиралось 
на дощ, то ішли у хату і там у кутику ще¬ 

бетали... . 

Нараз подув сильний вітер. 

Буде буря, заговорили між собою мо¬ 

ряки і то здавсь, неабп яка, а ще захопить 
нас т\т між скелями; се найгірше, скелі 
не бачиш, а війдепр так пропав! 

Капітан корабля розказав розпустити 
усі вітрила і їхати иовною парою, щоби 
вид штати ся на чисту воду. 

Корабель гонений силою вітру тай 
двох величезних машин( мчав мов птиця в 
перед і в перед. 

Вітер дув що раз сильнїйіпе, но се не 
шкодило кораблевії нїчогїсенько. 

Не така наша .,Сила“ слабенька, каза¬ 

ли моряки, не одну б}фю она перейшла, 

то і тепер можемо спокійно спати. 

А я, вміщав ся у розмову молодий о- 

фіцер, радивбим навіть не лягати у постілю 
бо в наіїлучшім случаю вилетить з ліжка, 

тай бодай ніс розібе. 

Голосний сьміх був відповідию на сі 
с то в а молодого, але досьвідченого офіцера. 

Всі знали, що він сам нічого не боїть 
ся, але кождому любить нагнати страху і з 
кождого опісля жартувати. 

Однак сим разом він не жартував, але 
казав правду. 

Около півночі! корабель почав страше¬ 

нно хитати ся, а громи, то гей би переганя¬ 

ли ся, один за другим били що раз частїй- 

ше і спльнїйше у скажені фплї, що з усіх 
усю дів обливали корабель. 

Стефан, та ще один ,,новий”, сиділи у 
кутку каюти, та молили ся, лише старі мо¬ 
ряки нічого собі з сего не робили. 

Нараз роздав ся свист машини. Се ка¬ 
пітан скликав людий. 

Меріцій кинулись усі до дверий і не 
зважаючи на ніщо, станули на покладі 
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тримаючи ся шнурів, щоби їх вода не зме¬ 
ла. 

,,Звивати вітрила** приказав капітан. 

Митю упали вітрила на долину, одні 
на поклад, а другі таки просто в воду. 

Але було вже за пізно. 

В тій самій хвили роздавсь тріск і ко¬ 

рабель страшенно задрижав. 

Вода в середині—ліва стіна на передї 
розбита, крикнув, вибігаючи на поклад, 
перестрашений моряк. 

До помпи! роздалось у пітьмі. Кождпй 
в панічнім страху, кинув ся впповняти 
приказ. 

Та всякі заходи на ніщо не здали ся, — 

вода, в протягу кількох хвиль, заляла цілу 
спідну часть і корабель почав потагіати. 

Ратуватпсь, як хто може! крикнув ка¬ 

пітан розпачливим голосом. 

Повибігали людпска на поклад. Боже! 

крикнув розпучлнво Стефан, тручений ве¬ 

личезним бовваном у воду. 
На щастє натрафпв на щось твердого, 

— пізнав сейчас, що се якась велика дош¬ 

ка. 

Хотів ся сего послїдного способу ратунку 
обома руками. 

Филї обливали його і кидали в ріжні 
сторони, буря шаліла неустанно, но він 
плив.. 

Над раном буря утихла, лише вода пі¬ 

нилась і наче хотїлаб його пожерти. 

Де він був — не знав. 

Вже незадовго буде полуднє, подумав 
Стефан, до вечора ще стане мені сил, а як 
потемніє, затону, як усі мої товариші. 

Боже! Боже — ратуй! Мати Божа, не 
даіі мені бідному сироті марно погибати і 
стареньку пеньку самою лишати молив, ся 
сарака. 

Пливучи на слабій дощпнї, оглядався 
на усі сторони, но не бачив нічого. 

Вже і вечер надійшов, і ясний місяць 
викотив ся на зоряне небо, коли вода по¬ 

чала зовсім утихати. 

Нараз дошка з під него висунула ся. 

З страхом обернув ся, щоби єї зловити, 

но филя загородила йому дорогу. 

Стефан напружив тепер усі свої сили, 



Стор. 82 ХАТА Число З 

і ледво з великим трудом ЗЛОВИВ Єї. 
Дякую Тобі Боже! прошептав вдячно 

блідими устами. 
Тепер плив вже туди, куди фплч її ого 

несла — здав ся товсїм на ласку і не ласку 
судьби. 

Так мучив ся ще кілька годин. Як дов¬ 

го, не знав, а впрочім се і на нїчо їіому не 
придалоби ся. • 

Нараз дуже далеко показалось щось 
чорного. 

В першій хвили налякав ся, однак пі¬ 

зній ше переконав ся, що се чорне, то та к 
як би скала, або земля. 

Тепер плив отже в тім напрямі. 
Місяць ясно осьвічував йому дорогу, 

і завдяки сему, по довгій і тяжкій борбі з 
филямп дістав ся на се ,,чорне“. 

Пе дпвлячпся, де є, упав на коліна і 
взнїс змучені руки в гору: 

.,Дякую Тобі Господи і Тобі Маги Бо- 

жа“ прошептав радісної повалив ся сму¬ 

чений на землю. 

Він заснув. 

Коли пробудив ся, сонце стояло вже 
високо на чистім небі а тихий вітрець, на¬ 

чеб бавив ся з спокійним зеркалом моря. 

Де я? подумав. 

Ось кусок землі, а радше піском пок¬ 

ритої скелі і страшенно велика брила ка¬ 

мінна, виглядали мов замок якого заклято¬ 

го королевича з казки. 

Але голод докучав йому страшенно. 

Встав на ноги, і хотяй они під ним у- 

гиналн ся, почав драпати ся на скалу. 

Гей! крикнув радісно! 

По другій стороні скали побачив двох 
людий, двох знайомих йому моряків, що 
сиділи при маленькім огнп і щось варили, 

Мерщій підбіг до них. 

Ті перелякали ся у першій хвили, од¬ 

нак пізнавши його, радісно подали ру¬ 

ки. 

ГЦо з Тобою? коли і як ти тут дістав ся, 
питали. 

Сеї ночп, відповів Стефан, але бачу, 

ви маєте щось до їдженя, може поділитеся 
зі мною, бо я страшенно голодний. 

Охотно, сказали оба майже рівночасно. 

но мусиш ще хвилю підіждатп, заким зва¬ 
рить ся. 

Чи ти приплив може на якім куснику 
дерева? говори бо, спитав нетерпеливо ста¬ 
рший з них, Саша. 

Якусь дошку я зловив, каже, тай она 
мене урятувала від неминучої смерти. 

А тепер най варить і гріє, докинув Са- 

ша, як моя бочка, а сей бідака нічого не 
приніс, але і змордував ся за се порядно. 

Коли Саша се говорив, другий, молод¬ 

ший моряк, Семко Карпів, тягнув вже Сте- 

фанову спасительку 
Але де ми є? спитав, цікаво оглядаючи 

ся на усі сторони Стефан. 

Го-го! далеко ми завандрували, туди 
жадні кораблі не заїзджають, хиба, але то 
мусївбп бути чуд Божий, щоби який кора- 

блина сюди заблукав ся, але то... чекай 
псе, аж кобила здохне, — мусимо самі собі 
радити. 

VIII. 

Що тим часом діялось в Овечківцях? — 

Від виїзду Стефана до тепер нічогісінь¬ 

ко не змінило ся, аж одного дня одержала 
Мокріша якийсь лист. 

Обережно отворила його, хотяй сама 
читати не уміла і застановилась: ,,якесь 
письмо з печаткою тай ще і іц.оші, гм. — 

Що то може бути, питала сама себе- — 

від Стефана то не є, бо він так красно не 
пише, а її печатки жадної не має, — треба 
піти до писаря, хай він прочитає. 

Скоренько вбрала ся, як у неділю, взя¬ 

ла у кошик сира, яєць, те й гарну моло¬ 

деньку курочку зловила, іа пошкандибала 
до писаря. 

Його не було в дома, — му сіла підож¬ 
дати. 

Писариха взяла подарунки, краснень- 

ко подякувала і гііслала маленькою синка 
Дми трун я — за татом. 

Писар почувши, іцо Стефанова мати 
на него чекає, побіг мерщій до дому. 

Він дуже поважав стареньку матір сво¬ 
го щирого приятеля, і за ніщо в сьвітї був 
би не позволив їй на себе ждати, — хотяй 
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про иньших лгодиїі він не дуже дбав. 

А! як ся маєте, матусенько, певно лист 
від Стефана, що? спитав ласково подаючи 
їй руку і саджаючи на лавку. 

Та я не знаю, іцо це за письмо, я не пись¬ 

менна, но мені здасть ся ''•є не від нього, і 
витягнула з за пазухи лист в великій синя¬ 
ві її ковертї. 

Писар поглянув на лист, тай сеіічас 
зблід мов полотно; сам формат листу з ко¬ 

раблем на лівім розі паперу і долучені па¬ 

перові гроші сказали йому вже усе — се 
був лист від товариства корабельного. 

Писариха, побачивши зміну лиця сво¬ 

го чоловіка, досадувала ся чогось не доб-! 

рого і взяла Мокрину за руку: 

Ходить, каже-матусю до мене, то якесь 
довге письмо, най він сам його перше пе¬ 

речитає, то нам опісля скаже, що там сто¬ 

їть написане. 

Однак Мокріша вперла ся і не пішла, 

она хотіла сеіічас знати, що се за лист. 

Корабель розбив ся і всі затонули, ска¬ 

зав по хвплп писар, нікого не урадували, 

тай і Стефан між ними згинув, а ті гроші, 
то йому належали ся за роботу за той... 

Вже не докінчив, тай не треба було бі¬ 

льше Мокринї, бо она ані не зойкнула і ти¬ 

хо повалила ся на долівку мертва. 

Не могла нещасна мати переболіти 
. 

втрати сина одинака, по стільки нещастях 
се єї добило. 

Писариха наробила крику, збігли ся 
сусіди, почали терти зимною водою і мок¬ 

рим полотном, але се на нїчо не здало ся. 

Вістка про смерть стіна тай матерії 
стрілою пробігла крізь село. 

Дізн їлась о тім і Орися, тяженько та 
гірко заплакала; тепер доперва лишила ся 
мов палець сама, недавно грім вбив єї ро¬ 

дичів, коли вертали з ярмарку до дому а 
тепер ще її Стефана тай єї опікунки — Мо¬ 

крішії — не стало. 

Ох горе мені тепер, ридала бідачка, ту¬ 

лячи ся до мертвого тіла Мокрини, а коли 
ховали стару у сиру яму, виконану біля | 

гробу небіщика Івана, то нещасна Орися; 

хотіла за нею там скочити і там коло послї- 

дної дорогої людини, згинути. 

IX. 

Е! Бог ласкав, не тратьмо надії, каже 
Сагпа, я тут, як у себе в дома, се море зна- 

ю дуже добре, тут на ту пустиню і пес не 
загляне, але ми мусимо зробити так: єслп 
Бог нам присудив тут умирати, то нїчо не 
поможе, а маємо охоту жити, то стараймо 
ся відси видістати ся Ось тут не дуже да¬ 

леко є маленький островець, де є і дерева 
і зьвірпна певно буде, но людий нема, — 

кобн нам там пощастилось дістати ся, то 
можливо за два або три роки, будемо дома. 

Спустив ся дід на мід, тай ляг без ве¬ 

черя спати, каже Стефан; єслп там є дере¬ 

вина, то чи не лучше булоб нам зробити 
з неї якесь велике човно або тратву, тай 
плисти туди, де кораблі плавають? 

Значить, добровільно позволити рибам 
щоби нас з’їли, докінчив з глумом Семко. 

Ет, що о тім говорити, коли ми ще тут 
сидимо, а ще й велике питане, чи гам вза¬ 

галі дістанемо ся. 

Знаєте добре, що човна не маємо, а 
ся одна дошка нїчо не поможе. 

Але риба буде вже мабудь варена, от 
диви, який ми тут маємо горнець! знаєш, 

що се? 

Та якась скорупа зі здохлої жаби, каже 
з усьміхом Стефан. 

А іди до чорта з твоїм балаканєм, їдж 
лучше — такого ти з роду — віку не їдав; 

сам паламар так не їсть. 

(Конець буде) 

ОДНА ПРАВДА З ТИСЯЧУ ИНЧИХ. 

В містах стоять храми, наповнені золотом 

і сріблом, а на сходах храмів дрожать бі¬ 

дні, даремно очікуючи, коли всунуть їм ма¬ 

лу мідяну монету. ф ф ф 
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За Др. Гіппіусом - Я. Н Крет 

РІСТ І ВИХОВАНЄ 
— ДІТИЙ — 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 

Важна се і відвічальна справа уміти 
виховати дитину на гарного, чесного і здо¬ 

рового чоловіка. Поза сими трома прикме. 
тами нема для чоловіка нншої діли на зем¬ 

лі. 

Будемо отже говорити, як виливати на 
немовля в его розвитку тіла, розуму і чув- 

ства, щоби осягнути виспіє сказану діло. 

Розвиток тіла, розуму і чувства — сі три 
чинники так звязані між собою і так дїла- 

ють оден на другого, що нормальний роз¬ 

виток дитини сейчас наруїиуеть ся, скоро 
оден із них панує над другими. Коли ми, 
приміром дбаємо липі над розвитком тіла у 
немовляти — тоді терпить і менше розви¬ 

ває ся розум та чувсіво; бо коли ми впра- 

вляємо у дитяти оден лигне орґан —то ве¬ 

демо єго до утоми і він утомившись слаб¬ 

не щеп потягає ослаблене инших орґанів. 

Длятого при вихованю, коли ми стремимо 
до віїстого розвитку нашої потіхи — дитя¬ 

ти, до віїстого розвитку всіх єго сил, нами 
мусить руководпти дбалісгь про розвиток 
і вправу так єго тілесних, як умових і чу- 
вственних сил. 

Задача ся дуже важна і не легко спра¬ 

вити ся з нею родичам, без носторонної 
помочи і ради. Отспм то нехай приймуть 
наші матерії щиро нпзше подані ради, так 
щиро, як щиро ми бажаємо їм утіхи, радо¬ 

сті! і помочи від їхніх добрих синів і до¬ 
чок. 

До-шкільний вік дитини можна по¬ 

ділити на три періоди, о стільки відрубних 
оден від другого, що кождим з них потре¬ 

ба осібно заняти ся. 

Перший з тих періодів відносить ся до 
новонародженої дитині! т.є. перших днів 
єї житя, до часу як відпаде пупок. Другий 
період — то виховане при грудях матери 
менше більше до кінця першого року жи¬ 

тя дитини. А третий — то дальший ріст — 

гіроче діггиньство аж до шкільного часу, 

менше більше між шестпм а ссмим рочком. 

І. 

В новонародженого нема єще душевно¬ 

го житя. Хотяіі нам і здає ся, шо дитина 
сьвідомо кричить, ссе груди, дригає ніж¬ 

ками і т. д. — то коли приглянемо ся блп- 

зпіо, запримітимо, що сі чинноетн несьві- 

домі, що дитина не здає собі справи з того, 

що робить і не може свобідно вибрати для 
себе чинноетн; они спричиняють ся по-ча- 

стп якими небудь подражненими або інс¬ 

тинктами. 

Длятого, щоби в душі дитини впроблял0 

ся розумінє, потреба, щоби устрій дитячо¬ 

го мозґу дійшов до певного розвитку. Як 
щвго отже мозґові клітини представляють 
у негр неозначену, сіру масу, оно жпечис¬ 

то фізичним житєм і противно, від всіх но¬ 

вонароджених животин, для себе самого зо¬ 

всім безпомічне. 
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А тимчасом з хвилею прибути насьвіт 
грозять дитині грізні небезпеки. (?ї нїжниїї 
організм має дуже слабу від порну силу за¬ 

разливим впливам із вні а особливо впли¬ 

вам септичних інфекцій. В пері піп мірі мо 
же найти на дитину таки при акті рож де- 

ства гнійне запалене очнії, котре часто кі¬ 

нчить ся сліпотою. Тіоле видженя у немов¬ 

ляти дуже огранпчене і скуплене тілько в 
центрі ока; немовля впднть тілько в пря 
мій лінії перед собою а сьвітло здає ся ему 
дуже ярким А що він позбавлений притім 
можноети обертати очними ямками і голов¬ 

кою, треба конечно подбати за се, щоби не 
виставляти немовляти на подражненя 
спричинені сьвітлом. Се конечно за> овати 
бодай до двох-трох тижнів по рождестві. 

Що тичить купаня немовляти, треба 
дуже зважити, що оно завдяки перозвине- 

ним мозґовим центрам не в силі видержа¬ 

ти температуру свого тіла в однаковім ете- 

пенп. Тому в комнаті, де купає ся дитину 
не може бути більше як 10 степенів ревмі- 

ра, *температура-же води повинна виноси¬ 

ти в першій по народженю купели ЗО сте¬ 

пенів, Р. а в слідуючих 29° Р. Як доїмо не 
засклепить ся пупчик треба купати в сьві- 
жо перевіреній воді, а не в такій, що вже 
довше стояла, а передовсім купати ко- 

ждого разу в сьвіжо переварен іі а не в тііі, 
пщ вже раз купано. Для умивана личка у 
живати осібної води, не сеї в котрій купа^ 

ся, а купати не довше три до пятьмпнут. 

Лри купаню головку держати в руках, щоб 
не наплпло води до уший, а фугою змива¬ 

ти ТІЛЬЦе. Щоб ІІЄ ПрОХО.І 'ДИТН дитини 
треба безпроволочно по купаню обвинути 
в чисту нагріту флянелю, а коли ціле ті¬ 

льце обсохне завинути в чисті нагріті доб¬ 

ре пеленки і уложити до сну. 

Не злишним буде додати, що усі скісні 
заглубленя і зігненя, як під кашками, ший 
кою. в кроку і т. д. миє ся осібно чистою 
ватою, вмоченою в переварену воду а мп- 

єть ся оеторожно, щоб вибрати усю кисло¬ 

ту, котра повстає з виділюючих ся моло¬ 

денькими порами йотів. Кождпїі такий 
склад протирати злегка дотикаючись вато* 

ю, а відтак засинати пудром. 

Що до корму треба знати передовсім 
се, що в перших днях житя діпяти кор¬ 

млене не дуже то конечне. Аж за шість го¬ 

дин прикладає ся немовля перший раз до 
груди[V, груди повинні бути чисто вимиті 
перевареною водою, (то треба і впізнїйшім 
кормленю заховати) Зсли молочні желези 
матери достарчають досить корму, в пер¬ 

ших трох днях не належить частійше при¬ 

кладати немовля до груди як три рази ден¬ 

но. Зсли-ж молоко в сей час не прибуде 
иодостатком, не належить непокоїти ся, бо 
се наступаз нераз аж на четвертий або і 
пятий день. Через сі дни даз ся зму по 
кілька ложочок романку 3--4 рази денно. 

І лише в сім случаю, коли матери через 
цілий тиждень не прибувають груди, она 
уважаз ся неси осібною до кормленя і тоді 
треба удати ся до иншого поживного же- 

рела — якого іменно, побачимо в слідую¬ 

чім розділі. 

Через цілий час росту дитини при гру¬ 

дях впхованз фізичне повинно перевпеша- 

ти впхованз душевне, бо душевне впхоьа- 

нз 11 осту паз тим правильній гає, чим мен¬ 

ше в него мішати ся. Таке постунованз 
дасть ся зрозуміти, зсли ми бодай в корот- 

цї приглянемо ся процесови новстаня і ро¬ 

звитку основаних душевних функцпй у не¬ 

мовляти. 
Процес той з початку відбував ся ду¬ 

же тіняво. Для вік браженя річнії потріб¬ 

не передовсім прпннманз вражінь з впїш- 

ного с-ьвіта, за помочило органів чувств. 0- 

днак наііважнїїіишй із тих органів, око ди¬ 

тяти, зсть на початку, як перед тим було 
сказано, дуже слабо розвинене. Так само і 
ухо на початку майже не функцпонуз. Ді¬ 

ло в тім, що для проведенії звукових фнль 
і.о слухового нерва в середині уха, пови¬ 

нен там знаходи ти ся воздух; тим часом у 
малого місі е се виповнене ЖГІДКОСТІЮ, кот¬ 

ра мало-по-мало вптїказ при порушуваню 
г їловкою. 11юх і смак у немовляти також 
слабо розвинені; одним словом, новий горо- 

жаннн сьвіта, може відчувати хиба за по- 

домию скфії, що безпосередно наражена 
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на зміни тепла і зимна, сухого або мокро¬ 

го. Чувство се за помочию скіри, учить 
найперше немовля протцвставити своє тї 
ло окружаючпм єго предметам і розріжнгі- 

ти себе від внїшного сьвіта. 
Коли сїтчатка ока стала чуйна не ли¬ 

ше в центрі, але і в періферичних частях, 

коли ухо розвинуло ся на стілько, що сво- 

бідно пропускає звукові филї до слухового 
нерва, то дитя все таки єщене володіє сво¬ 

їми виспіпмп органами чувств. Для цілко 
витого дїланя ними потреба вправи. 

В перших двох-трох тижнях дитина 
не спосібна розріжнити поодиноких пред¬ 

метів; неозначено-сіра однообразність сіві 
та представляє ся єї розсіяними то ту то 
там червоними пятнами. Тілько мало-по¬ 

малу, в міру розвитку мозґу, г,аСі:рає спо 
сібности розріжнити краски і огранпченє 
предметів. Нормальне дитя на четвертім 
місяцп починає уже ВЇ ірІЖНЯТИ лиця осіб. 

Розріжнити предмети учить ся дитина 
єще і при помочи дотику. Всякий предмет, 

що попаде єї в руку, он і обертає на всі 
сторони, при чім єі приходить упевняти ся 
раз-враз, що предмет діткнеш! й має краї 
просторонь, заокруглена — словом озна. 

чену форму. 
Ухо грає також велику ролю в будові 

душевного житя немовляти, але се пот¬ 

ребує також вправи. Не відразу бо прихо¬ 

дить у дитини сьвідомість сили і віддалена 
звука. Длятого, щоби дптина могла ловити 
найдрібнїйшу ріжницго звуків, що якраз 
властива людскнй бесіді, треба єї попри 
достаточну вправу самого уха, посідати 
вже певну степ єн ь сиосібности відчувати 
і розріжнюватп. 

Як око і ухо, завдяки постоянніп впра¬ 

ві, усовершають ся і орґани нюху і смаку 
а всі разом дають услівя на повстане пер¬ 

ших прояв душевного житя дитини. 
Тепер перейдем до тих чинників, з ко¬ 

трих безпосереднє зложене то житє. 

Перші прояви сего житя не указують 
ся в сфері пізнана і волі, але в сфері чувств. 

Вже за-раня дитина спосібна розріж- 

нптп чувство црпятного або неприятного, 

прц чім з початку таке чувство основане 

виключно на внїіпних побудках, побудже¬ 

на х; як холод, тепло, мокре або сухе. 

Перші чувства новонародженого повин¬ 

ні бути неприятні; дитя так нечалпво зак¬ 

рите від внїіпних подражнень в лоні мате¬ 

рії, при появі на сьвіт входить в бистре і 
сильне охолоджене; ясний сьвіт осліплює 
єгонїжнеоко; в ослабленю засипляє по 
короткім плачу. Вскорі однак відчуває чу¬ 

вство пріятне; ссанє грудий діла є на него 
иріятно; по теплій купели дитя засипляє з 
вдоволенєм і спокійним виразом личка; ко- 

жде двпженє являє ся для него радісним 
ириміненєм єго мало-по-малу наростаючої 
москульної сили. 

З тих перших чувств, милих або неми¬ 

лих, розвивають ся вже душевні заворуше¬ 

на, а згодом висшнй їх степеня: маленькі 
нрпстрастн. Завдяки частому повторюва¬ 

нні ся милого чувства, викликуваного че¬ 

рез ссанє грудий, котре в перших днях жи¬ 

тя вимагає лиш інстинктивна потреба кор¬ 

му, повстає в дитині пізнішеє жажда діс¬ 

тати матерпньску грудь. Се чувство вдово¬ 

лена при груди заміняє ся отже вже в на- 

йраньшій МОЛОДОСТІІ в велике і дорогоцін¬ 

не чувство симпатії, склонностп любвп а 
сі склонностп в дальшім розвитку перехо¬ 

дять в такі цінні етичні сиосібности, як 
вдячність, сьвідоме стремлїне до доброго і 
т. п. У так в дитинячій душі повстає на¬ 

самперед сьвіт чувств. ТЦож відносить ся 
3,0 справи пізнана, до житя т. зв. інтелек¬ 
туального, то до сего потреба цілого ряду 
условій, котрі піддержують ся взаїмно і 
чинять постепенний розвиток. 

По перше, щоб давнїйщі вражіня ук¬ 

ріплені мозГом з вражінямп новими вяза- 

лп ся органічно і могли бути вискаяані вп- 

ображанєм — необхідна намять. Спосіб- 

ність ся розвиває ся дуже пиняво завдяки 
численності! вражінь. Найменше побудже¬ 

не мозґу лишає на нїм слід, котре при по- 

твореню зміцняє ся і наконець робить ся 
настільки сталим, що не може зникнути. 

Образ мами, приміром заходить очима і ос¬ 

тавляє вражінє в мозґу. В дитини ще нема 
можноети установити образ після свого у- 
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иодобаня в виобразни, но вскорі дитина 
знова бачить свою маму — перше вражінє 
вглубляє ся, доки вкінци не дістане постій¬ 
ного сліду вмозґу, що дасть сі змету роз- 

ріжнити лице матери від чужих осіб. До 
того р звіггку .пашіти доходить немовля 
вже в другім місяці і жига. 

Необхідним усл.вєм для задержаня в 
памяти чого-небудь являє ея увага. З по¬ 

чатку ся спосібність показує ся лише по 
причині внутрішнпх побудок. Так. при¬ 

міром, дитя слідить очками за полумямля- 

мпп тілько тому, що они сильно побуджу- 

ють нерв сі ока; так само пасспвно прис- 

лухуеть ся сильному шумовії або звуковп 
інструменту. Увага робить ся активною, 

коли в гтамятп накопичить ся великий за¬ 

пас вражінь, щоб могло відріжнпти нове 
від у стального старого. Рівномірно з ува¬ 

гою являє ся ионята красного, котре то 
понятє і ділає в найбільшій мірі на першу. 

Однак понятє се протягом цілого перто 
го року легко мучить ся і лише в другім 
періоді, в періоді за ссанєм груди, спосіб¬ 

ність ся сільн'ійше концентрує ся за ПОМО¬ 

ЧІ ю волі. 
Дальший важний факт розвитку ди¬ 

тячої душі заключне ся в виображеню; єно 
самостійно творить нові образи з тих вра¬ 

жінь, котрі накопичила память. 

Признаки пробуджаючого ся внображеня 
находимо у дитини спіє ранїіпне, чим она 
зачинає говорити. Ршстарчить, приміром, 

показати єї шапочку, а она вказує охоту 
йти на руки або у візок, тягне ручками до 
дверий і г. п. одним словом при помочи 
внображеня доповняє з памяти справ\ 

проходу. 

Завдяки розвп ікони памяти і виобра- 

женя, дитина вже в першімт. зв. груднім 
рості набирає спосібноети льоґічно думати 
і робити заключеня. Дуже ясно увпдатняа 
ся спосібність яьоґічного заключеня пр. в 
тім, що дитина боїть ся чужої особи або в 
тім, що пізнає свою матір; ще яснійте ви¬ 

дно єго, є.-лп дитина чує брак матерії і 
простягає ручки при єї приході. 

Про етичне жпте, про ноча.ткнмораль- 
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ноетп у дитини в першим стегієни розвою 
не може бути бесіди Она живе для себе 
самої, не розуміючи ніякого відношеня ДО 
ЛЮДНІЇ. ДлЯТОГО добром у неї то всьо, що 
віднови,ає єї потребам, а злом, щ і, щ нЄі 
пепріятне. 

Але в душі дитяти ЖИЄ одно моральне 
чувство, випливаюче з пізнаня власної сла¬ 
бості!, а го страх перед енльнїйппім. Авто- 

рітет- дорослих осіб признає дитина вигля¬ 

дом себе в дуже р «Н111 І Г МОЛОДОСТІ!, ЩО м є 
впрочім дуже велике значінє і єсть неначе 
вихідною точкою єго естичного розвитку. 
\ же в перших місяцях житя дитини внетм- 

тарчпть строгий погляд матерії або піцнеее 
ний тон мови, щоби, викликати у неї плач 
Завдяки волі родичів дитя дуже рано прис¬ 

воює собі понятє заказу і за перше мораль 
не добро у него признає ея то, що позво- 

лено а гпо заказано. 1 так, як позволене а- 

бо проказане родить в молоденькім мозГу 
внображенє про наслідки, при чім милий 
або.не.милпй характер тих наслідків вяже 
єн тісно з впображенєм заказаного або поз¬ 

гоненого, то в душі дитини родить ся по¬ 

будка д • послуху, .1,0 найважнііішої запо¬ 
руки доброго вихованя. 

З того, що ми повисше сказали о по¬ 

чатковім розвитку ди пінячої душі слідує, 

як малу ролю можемо ми відбувати в епра- 

ві духовного і морального вихована дитини 
в першім степенп Є! р >звою т.є. ссаня гру¬ 

днії. Наша задача, лежить лиш в тім, щоби 
сьвідомо не наносити в розвиток дитини 
силі.його розстроєна; не вправляти маємо 
єго (мі.ін, але зберігати, і для того дуже 
велику кривду за подіває ея дитині, коли 
ок ЗСІОЧП до неї любов непокоєно сі без¬ 

настанно бе})учи за ручки, перевертаючи 
ЄЇ, цїіуючп і т. І. Чим СПОКІЙНІЇ! НІС ЛОЖІГГЬ 

ЦПІІНІ, чим рідше виводять ш з спокій- 

ного стану, тим лучше для неї. Лишена 
■сама собі ока безнастанно учить ся, не пе¬ 

ремучусь і набирає що раз то вік ш< ї ро- 

іумової ста лосі п. 

Підходячими для грудною рос ту нау¬ 

ковим матеріалом служать для дитини про- 
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сті забатзки в роді кістяних колець. дере¬ 

винах фіґур і т. д. Дитина ощупуючи їх, 

учить ся розпізнавати їх форму і инші свій- 

ства а тим самим набирає сьвідомости. 

Чим менше ми лякаєм дитину, чом 
строгіпше уважаємо на порядок в зї їді і 
спаню, тим лучше провадимо єї духовний 
розвиток. Если ми не присипляємо єї на 
руках, а укладаємо єї в постельку, не зве¬ 

ртаючи більше на неї уваги, то она легко 
призвичаює ся до того, щоб тут-же і за¬ 

снути; она пізнає волю сильнійшого від се¬ 

бе і помалу приучує ся до послуху. Если 
правильно давати єї їсти — она терпеливо 
жде на свій час і приучує ся до дисци¬ 

пліни. 
(Дальше буде.) 

ВІДГАДКА ЗАГАДОК З ЧИСЛА ДРУГОГО. 

1. Читаючи букви, що припадають на 
місце хрестиків в фіґурі з гори до долу і 
від лівої руки до правої будемо мати ІМЯ: 

Тарас Шевченко. 

2. Окуляри. 

СОНЕТ. 

Всьо зрозумієм! Ту земную жптєву тайну 
Відкриє аж великий смерти час; 

Аж ухоц душі в невідомую вітчпну 
І помирить і успокоз нас. 

Ми всьо иіймем! Хоть як тяжка дорога 
І тяжко жити під гнетом ложи й зла, — 

Та смерть для нас надію зберігла, 

Що в ній найдем і жптя змисл і Бога. 
Що в житю лож а що правда — хто знає, 
Хто об’яенить і розтолкує нам, 

Чому туземна жизнь так тяжко най діймає, 
І чи єсть Бог і чи добрий Він сам 
І чи правда, що всім Він нам праіцає? 

ТТро се всьо гаразд дізнаєм ся аж там! 
а. г. 

Пр^дплачуйте 

Каиадийский Фармер 
НАЙСТАРШИЙ І НАЙ/ІУЧШИЙ РУСЬКИЙ ТИЖНЕБНИК 

в КАНАДІ. 

Кождпй сьтідомпй Руснн-Українець пови¬ 

нен сю часопись читати, бо вона иоучуз 

Фармарів, Робітників 
і Промисловців. 

і всіх тих, тцо бажають засягнути про Кана 
ду добрих інформації! 

Найстарша! Иайтанча! Найдучша! 

Передплату треба все слати наперед, яка в Кана 
дг $ 1.50 на рік в Зл, Державі Европі $ 2.00 

СДОАГШШ РАКМЕК 
Р. О. ВОх 3081 ХУІШІРЕС, МАЛ. 

ПЕРЕДИ Л АЧУЙ Т Е 

українську соиіял-демократпчну часопись 

РОБОЧІЙ НАРОД. 
Виходить в Віннїпеґу, Ман. ТРИ РАЗИ 
НА МІСЯЦЬ, кождого першого, оди¬ 
надцятого і двайцять першого. — Перед¬ 
плата виносить нарік $1.50, .з ЕвроппК 8. 
Передплату треба завсїгди складати з гори. 
За дармо Газети нікому не вільно посила¬ 
ти. Гроші посилайте через иочтовпй або 
експресовий моней-ордер, або в реджістро- 
ванім листі. Почтових стемплїв споза Кана¬ 
ди не приймає ся. Кождпй, хто лише інте¬ 
ресує ся соціялїстичнпм рухом, мусить чи¬ 

тати ,,Робочий Народ”. 

Адресуйте завсїгди 

КОНС >ТСІІЛ Л ХАНОЇ) 
1». О. Іїох 3542, 8та. В. 

XV І.ХМРЕБ, м АХ. 
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ФАР|\ЛЕРА|\Л. 

Руский фармерю, пчоло робоча! 

Том голову клониш так низько свою, 

Чому тужним оком ти все поглядаєш 
На ниву широку, на фарму свою? 

Чому так тужно голову склоняєш? 

Чи вже охота відійшла тебе 
Працювать надіти, на тв0ї дрібні 
Осли вже не дбаєш ти сам про себе? 

Вставай-же брате! час вже до роботи, 
Пора за плугом собі заспівать; 

Розбий свої думи, потіш своє серце, 

Возьми за чеппгн, щоб ниву орать. 

Знаю я брате, за чим так жалкуєш! 

Тобі родинной жалко сторони, 
Поля рідного, ниви батькіїскої; 

До них так вздихаєш з чужоіі чужини. 

Дарма сушить душу! тутка не побачиш 
Рідненької ниви, бо ту чужий край. 

Сю землю чужую мов рідну батьківеку 
Сердечно полюби, щиро обробляй! 

Ти ще памятаєш, як тя судьба гнала 
З рідненької Русп у даль в чужину, 

Як ти слав присягу перед т{ он могучигї, 

Що працювать будеш хоч до загину, 

Щоб ти її твої діти не діждали того, 
Щоб хлібця не стало, щоб ви не пішли 
До чужинців в службу в неволю тяжкую 
І під їх плотами смерти не найшли... 

Ори-ж брате ниву — хоч вона не рідна! 

Ти єї за рідну в серденьку тримай, 
Ори стальним плугом той степ безгряничний 
Та її зерно хоч вутле таки засівай. 

У1 сорти І/угатїїй 
ТІїеоДоге Зкк. 
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ЛАТ 

З 
ПРОЦЕСУ 

ПРОТИВ 
СТ0-0ДЕН и 95 

Перед трибуналом у Львові ТОЧИТЬ ся 
розправа проти 101 українських студен¬ 

тів, арештованих підчас уиїверзитетскпх 
демонстрації й мпнувіпого року, демонст- 

рациїї, які покінчили ся кровопролптєм і 
смертію бл. п. Адама Коцка. Студентів 
боронять найчільнїйші наші адв- кати. По¬ 

ляки намагають ся доказати, що Коцко у- 

пав від кулі українського таки студента, 

подібно як доказали, іцо Каганець сам ки¬ 

нув ся на жандармові багнети і пробив ся 
з трох боків рівночасно. Коли розпочала 
ся розправа і стягнено з обжалованих ге- 

Нйралїя вніс Др. Кос, щоб розправу ведено 
по руски. Прокуратор і судії на се не зго¬ 

дили ся і почали читати акт оскаржена по 
польскп. В тім моменті повстав на сали 
рух і оскаржені студенти з своїми адвока- 

мп опустили галю розправ. Вийшли всі до 
одного, лишаючи в сали польский суд. Се- 

го кроку ІІЇХТО не СГІодівав ся і судиї в пе¬ 

ршій хвпли здуріли не знаючи, що почати. 
Удали ся на нараду та ухвалили вести ло- 

за*очний суд. Як він випаде, поки що годі 
иредвидїти. Та одно нас проймаєрадостпю, 

що народ, котрий починає розумно досто- 

їньство своєї мови — не загине. Буде жити 
а жиючп бороти ся так довго, доки не ста¬ 

не н іродам самостійним, респектованпм, 
господаром своєї власної хати. 

Не давнпїг то час, коли Русини встида- 

ли ся своєї мови, не давно ще, як з рускпх 
амвон голосили всі наші попи проповіді! 

по польски, уважаючи свій рідний язик я- 

зиком —свинопасів. Та погорджена мова 
вдерла ся нині до судів, до уряду, до шкіл 
та церков, а нпнїшна борба за права наро¬ 

ду дає певну запоруку великого поступу. 

Ми Канад. Русини до сеї борбп не можемо 
стати. Ми симпатизуємо з молодими борця¬ 
ми за рідну школу, і за сей явний їх доказ 
пошанована нашої мови в галицкім суді 
впсказуємо наш найглубщий поклін. Ми в 
Канаді маємо свої справи до полагоджень; 

сировії нашої власної просьвіти, економії, 
організацій, але по-при семи своїм грошем 
(бо нічим иншим не можемо) повинні і му¬ 

симо пі ддержати їх в боротьбі за рідний 
край, за волю нарада. Зсть давно заснова¬ 

нії Її комітет ,, РІДНА Ш К 0 Л А“ котрий 
коллектує датки на удержанє наших при¬ 

ватних руских шкіл, шкіл чисто народних, 

шкіл своїх таки ріДних. Зсли нас несьвідо- 

мих канад. Русинів здирають ріжні індпві- 

дуя на міспї між Ніґрами в Африці, чому 
не дати на жертвенник свій народний, на 
справу, то тикає не Вітрів, але наших рі¬ 

дних братів. 

Брате! Зсли перечитаєш сї строфи а 
маєш зліітгіний цент, не скупи! Сідай таки 
в тій хвпли, ПИШИ ЛИСТ, ВЛОЖІІ гріш І ПІ¬ 

ЄЛІТ на книжочку вклад, ч. 6800 на адресу 

улиця Гуска Львів (БешЬег§) 

(іаііс а 
або до Редакшії , .Хати’’, котра внсле 
сеїічас в призначене місце, а тобі пісне 
почтове поквітованє висилки. 

В краю зложили бідн'їйші як Ви не ліг¬ 

ше гроші! Зложили перстені, зложили куль- 

чикп, брошки, годинники, річ її їх власних 
дїтпй, зложіть Ви бодай то, що Вам збував, 
щоби в днях загального народного посту¬ 

пу, свободи і незалежності! могли і Вгг ска¬ 

зати, що в тій сьвятпнї і Ваша лепта, Ваш 
д.др, Ва.с.іц заслуїа. 
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Мироп Темниць кий 

В вузонькім а довгім, на зелено пома¬ 

льованім покоїку, олної з вінніпеґських го- 

отинниць, сидять за столом два товариші, 
які через довгий час не бачили ся. 

Перед ними на столику стоїть фляшка 
доброго шампанського вина. Обік неї дві 
гарні золотистими витисками Гравіровані 
чарочки. Прозорим шампанським запива¬ 

ють товариші радісну хвилю свої стрічі. 
Були оба товаришами ґімназіяльної 

лавки в старім краю. Недокінчивпш сту- 

дпй, гоненні мачушеною судьбою, вий¬ 

шли аж за тихий океан, на просторий кон¬ 

тинент канадийської держави, щоби туї 
знайти собі л учти у долю. 

Заїхали онп до Віннїпеґу а задержав¬ 

шись туть на стало почали шукати за ро¬ 

ботою. 

Як кождпй ново при бувши її, що не 
знає зовсім анґлїйскої м«;вн, так і нашіґім- 

назпясти взяли ся до найиростїйшої, як 
рівнож до найтяжшої роботи. 

Трудно пришилось тим людям брати 
ся так від разу білими, пухкими і ніжними 
руками, не призвичаєними до фізичної ро¬ 

боти, на око не тяжкої, але для них в пер¬ 

ших початках невимовно утяжливої. 
Щож діяти, лучшої годі було їм найти, 

мусїли хватати це, що трафляло ся. 

Так працюючи онп не раз в думці 
проклинали той час, в котрім приїхали до 
Канади. 

Однак не хотіли а радше встпдались, 
поділити ся в заїм но тими гадками. 

З найбільшою вродженою їм завзято- 

стею старалп ся покопати ті труди. А що 
були інтелзґентнїпгаймп від пересічної 
просто-людпни, длятого ся робота по кіль¬ 

ка тижневім перебідованю видала ся їм 
справді іграшкою, зробивши їх справдїш- 

I ними єїместцями. 

Поробили так у двійку пару місяців, 

а присвоївши собі кілька слів поломаної 
анґлїйщини товариші розійшли ся. 

Молодий Омелько був здоровий її кре¬ 
мезний, досить атлетично збудований му- 

іцина, з карими очима з густими темножов 
тими бровами і з таким-же кучеравим во- 

лоеєм. Він дав долара на офіс і поїхав до 
Форт Вілїям, де при ладованю товарів на 
кораблі, надїяв ся заробити досить гроша. 

Не уважав зовсім на якість роботи, ли¬ 

ше на платню за неї. 
Старший Богдан був високий а тонкий, 

білявенький з блакитними очима та довгим 
русявим до гори учесаним вслоеєм. Вида¬ 

вав ся він бути не так витревалим до фі¬ 

зичної роботи, як й то товариш, за те про. 

ворнїпшпй і більше нервовий -— Не по¬ 

їхав за Омельком, але лишив ся у Віннїпе- 

ґу. 

На протяг кількох літ безмплосердна 
пані судьба розділила цї дві ідентичні ду¬ 

ші, що зносили наїїгірші злидні і фалшиві 
роскоші. 

Полишила ся для піддержуваня друж¬ 

них відносин єдина переписна. Остання 
була якийсь час живо проваджена, однак 
колисана переділом великого простору зем 
лі остигла, аж поки знова судьба не злу¬ 

чить сих двох товаришів і не відновить з 
тим більшою могучостію осталі дружні від¬ 

носини та не покличе їх до полередного 
ЖИТЯ. 

Омельковп у Форт Вілїям дали не тяж¬ 

ку роботу; збирати і відвозити тачкою ріж- 
ного рода дрібні товари у той відділ, де їх 
складано до купи і ладовано на кораблі. Ся 
робота була мов дитиняча забава для ньо¬ 

го після тої пекольної школи, яку7 перебув 
підчас побуту у Віннїпеґу. 

Омельковп почалось тепер локше жи- 

тя і на душу его почала вступати надія на 
кращу долю. Пїлий день робив а вечо¬ 

рами ходив до ,,ХщПі вейоо!” учитись пи¬ 

сати і читати по анґлїїіськи. Він мав надію 
виучитись добре анґлїйеької мови і виборо¬ 

ти собі тою дорогою лучшу посаду. Він та- 
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кож учив ся так само в старім краю і та¬ 

кож мав гарні надії, але невідрадні обста¬ 

вини стали неиоборнмою перешкодою для 
здїйсненя сих надій. Тут на вільній зем¬ 

лі Канади в краю великої будучностп, пе¬ 

ред кождпм чоловіком,■ котрий лише хоче 
працювати дор >гаотворена до наикрасших 
цілей. Така надія додавала йому охоти до 
життя і він з бадьорним за палом брав ся до 
науки. 

1 от хто знає чи дійсно сі два товари¬ 

ші булиби зобачилп ся, якби не важна по¬ 

дія, яка лучила ся свого року в хроніці 
партійного життя наших віннїиеґських 

політик ері в. 
Омельковп попала ся случайно в руки 

одна з віннїиеґських українських ґазет. 

Впала йому відразу в очи на передовій 
стороні уміщена товстими оуквами відозва, 

у ній стояло ось що: Федерація Української 
социял-демократичної парші у Віннїпеґу 
скликує в неділю дня .... великий мітінґ 
до галі С^иеепа ТЬеаіг-у, на котрім буде го¬ 

ворити сестра нашого героя Мирослава, 
панна Ірина Сїчннська. Омелько незмірно 
втішив ся, що трафилась нагода побачи 
тиск з дуже близько знаком ю йому люди¬ 

ною. Проте без найменшого вагани поїхав 
до Віннїпеґу. Слідуючого дня після Приїз¬ 

ду запитавшись де лежить риеепз ТЬеніге 
зайшов у середину. Якжєж велике здиво¬ 

ване огорнуло його, коли місто овацпі під 
адресою Сїчпнськоі, або бодаіі виразів спів 
чутя чув лише наріканя і лапку. (Збавляю¬ 

чись, щоби і її ому не обірвало ся яке по¬ 

чесне слово, або апетитний трактамент в 
формі штуханця в плечі вийшов з галі. 
Так проходжував ся збентежений по тре- 

тоарі. 
Насувались йому в гадці слова Тара¬ 

сові : 
Доборолась ^ країна до самого краю 

Гірше катів самі свої чї розпинають. 

Після того як Омелько проходжував 
ся коло Квінс галі уривані писки розбурха¬ 

ної товпп почали чим раз утихати. 

От і незабаром висипались роздражне¬ 

ні патрійотп наулицю. 

Омелько станув по противній стороні 
улицї і вдпвлював ся з напруженим в тов- 
пу, щоби побачити когось зі своїх знайо¬ 
мих. , 

1 власне увінчалось успіхом єгобажан- 

нє. Вскорі узрів знакому твар свого улю¬ 

бленого товариша Богдана. 

Як раз очи обох тонн' ишів стрінулись 
майже одночасно. В радовані товариші мер¬ 
щій підбігли до себе. Звитались щирим 
стисненим руки як пристоїть при довшім 
небаченю ся і потягли далі улицею ід мі¬ 

стові! до гостпнницї, в котрії! мешкав Бог¬ 

дан. 

Туть довідав ся Омелько, що Богдан є 
у чопиком , ,МапіІоЬа Соїіе&'е” а тепер^в ча¬ 

сі фе рий займаєть ся учительством на фар- 

мах, щоби заробити гроші і знова слідую¬ 

чого року черпати науку анґлїйщпни ут 
згаданій інституцнї. Тою дорогого хотів 
Богдан розширити більше на англійській 
лектурі сьвітогляд свого знаня. 

Опісля товариші при чарці вина поча¬ 

ли висказуватп субєктивні і обєктивні по¬ 

гляди на ріжні біжучі теми. 

В міру того як зменшувалось вино у 
фляшцї товариші підбадьорені з тим біль¬ 

шим оживленим провадили свою розмову. 

Прибирали єї в чимраз то яркійше фан¬ 

тастичні закраски. 

Густо часто один або другий підносив 
нервовим тоном свій голос схожий радше 
на крик. Товариші уживали їіого для вір- 

нїйшого з’ілюстрованя своїх аргументів. 

Вимахували від часу до часу руками в 
одну і в другу сторону иемов-бп хотіли у- 

хопптп один другого, притягнути до себе 
і примусити до узнана рациї. 

Богдан розфильованпй промовою, встав 
з крісла почав нервово ходити по кімна¬ 

ті а закуривши папіроеку на ново усів. 

Підчас того Омелько для ирпверненя 
товариша в нормальний стан, розкоркував 
нову фляшку доброго коняку, а паливши 
його в чарку подав Богдановп говорючії: 

Позволь товаришу ище чарочку коняку.— 

Дуже радо. Вннявши з уст папіроеку, Бог¬ 

дан сягнув по чарку, підніс иї де очнії, 
потім пересунув перед СЬВІТЛОМ ЛЯМІ1П по- 
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нюхав, вишів кілька краплин, довго сма¬ 

кував, вкінцї промовив; Ох! чудова трутп- 

на! а радше повільний а роскіпіннії убій* 

ник люду. Ти, почав Омелько. Ти його до¬ 

бре не знаєш. Чптавєсь всправдї не одну 
цікаву розвідку в часописах протїв алько- 

голю, але не видів Ти як я алькоголю так 
сильно убиваючого робочу клясу нашого 
народа. 

Чи треба далеко шукати? Видів-я на 
власні очи , впдів-єм дивні проймаючі і дра¬ 

матичні наслідки алькоголю, коли робнвєм 
у Форт Вілїям. 

Жне там много Русинів. Одні ладують 
товари на кораблі і ви ладову ють, другі 
відважнійкті і сьмілпвііппі займають ся ри¬ 

боловлею. Ошт то пускають ся на то стра¬ 

шне озеро. Оно вивертає їх човна одним 
потрясеним свого зеленавого хребта і про- 

глочує як дрібні піґулки. Пускають ся на 
своїх маленьких лодках днем і ночию, 

сьмілі, зухвалі й няні дуже часто. Коли 
батля повна, видно скали на воді, говорять 
коли порожня цілком іх не видно. 

Зайди до їхніх домів. Ніколи не заста¬ 

неш батька родини в дома. Спитай жінки 
що стало ся з єї чоловіком, покаже она то¬ 

бі рукою, на озеро. На то темне понуре 
ревуче безнастанно білою як сніг піною, 

озеро. 

Одного року десь в половині ІТовем- 

бра, жінка мого добре знайомого рибака по¬ 
родила хлопця. Отець новонародженої дн 
тини Дмитро Блоха запросив мене на на- 

нагпку (хрестного батька). Не міг я відмо¬ 

витись від сего, як рівнож позичити сво- 

му Блосі пять доларів на оплачене хрес- 

стин. Христпнп мали відбути ся слідую¬ 

чого дня. 
О девятій рано вступив до мене Дмитро 

Блоха враз з сестрою його жінки Мариною. 

Она робила яко кухарка у однім із Фортві- 
лїямських готелів а чоловік еї Оофронпй 
був за портера у тім же самім бізнесі. 

Ми пішли до церкви. На дворі бувтрі- 

скучий мороз, від котрого не тілько шкіра 
на тварі але і гавап могли тріскати. Гадав 
я зі сні вчутом о біднім немовляти, несенім 
Мариною. 

Стор. 93 

Говоривєм тобі, що та руська раса му¬ 

сить. бути зі желїза, коли дитина зараз по 
уродженю може видержати подібну про¬ 

гульну. 

Ми прибули перед церкву але двері 
були єще замкнені. Зґомость спізнплн ся. 

Тоді Марина сівши на сходах перед 
входовими дверми почала з єї вродженим 
флегматичним звичаєм, розвивати з ков¬ 

дри дитину. Хотіла завинути єї в повикуп¬ 

лену по дорозі крпжму. 

Підскочив я обурений тай став толку- 

ватп єї, як можна на кільканаіщять стеи- 

невім морозі робити такі операцій. 

Она відповіла, що прецінь дитина не 
може бути хрещеною без крпжмп. 

Я сердив СЯ, грозив, 1Ц0 відійду, ХОТЇ- 

вєм силою перешкодити єї в тому. 

Марина утїкла від мене, бродячи по снігу 
а тіло дитини зспнїло цілком. 

Хот'вєм вже покинути цих пеокресап- 

цїв, коли зобачивзм надближаючого ся по¬ 

вільно священика враз з дяком. 

Підбіг до нього і ви сказав моє обуре¬ 

не з приводу сього, що зайшло. 

Цілком не здивував ся сим священник 
лише звільна відповів: ,,Щож ви хочите? 

ми в тім нічого помогчи не можемо. Як то, 
сказав я! вашим обовязком е учити розу¬ 

му своїх нарохіян, запізнавати їх з добрим 
а відкидати се, що приносить їхньому 
здоровлю шкоду. Вам було-би вказаним 
слідуючої неділі піднести ідей факт і витя¬ 

гнути з него шкідливі консеквенциї. 
Священник розсьміяв ся з мене і ска¬ 

зав. ,,Не можемо сьому перешкодити; то 
такий звичай, так всі роб ять. 

Нарешті увійшов до захрнстпї а ми 
лишили ся перед дверми церкви. 

Створено двері і ми увійшли в середи - 
ну. 

Тут приодїв ся священник у блідо жо¬ 

втий епітрахіль і почав хрестити дитину. 

Порушував ся дуже ліниво а поодинокі 
славянські речена, що виходили з його уст 
без жадного сенсу, цідив одно за другим в 
далеких відступах. По відреченю ся всяких 
сатанів закінчено хрестити після всяких 
вимог обряду. Марина утулювала тепер 
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сьзідомий Русин-Українець повинен предплауватп 
народи ю часоиись 

УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОС 0^ 
Часопись ся зидазть ся за гроші, зложені сьвідомими одиницями з нашого народу в Канаді, а не чужинцями 
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Л Д НОЬОН 
ХЧЕЧІРЕО, МАХ 

ковдрою дитину, котра, підчас цілої цере¬ 

монії безперестанно кричала. 

Священник покликав мене до пічііпсу 
протоколу довершеного обряду. А мої ку¬ 

ми враз з дптпною удали ся домі з. 
По підписаніо зажадав евввщеннпк від 

мене пять доларів за кошта. 

По за як позичивєм пять долярів Блосі, 
не хотів поновно платити. 

Парох грозив, що підре протокол і у- 

неважнпть цілий акт. 

Я знова грозив йому прокуратором де¬ 

ржавного суду. Суперечка тревала досить 
довго. 

Вкінці видївєм, що нічого не вдію і 
рад не рад мусївєм заплатити. 

Після сего удовем ся до помешканя 
Блохи, однак онп ані Марина єще не вер¬ 
нули. 

Положнпця самітна в хаті дрожала в 
ліжку від холоду і голоду, бо від поперед- 

ного дня єще нічого не їла. 

Щож до лпха з ними скоїло ся? запи¬ 

тав я. Певно пішли до готелю відповіла, 

уважаючи то за річ найпрпроднїйшу в 
с квіті. 

Тоді спогадав я на моїх пять долярів, 

позичених на кошта хрестин, а правдопо- 

дібноужптих на сплачене горівки. 

Пішов я до склепу, купив мяеа і зва¬ 
рив хорій росолу. 

0 шестій вечером ЇХ єще не було V * 

Малому хлопцевії Филигіови, братовії 
хорої що власне в той час повернув з робо¬ 

ти. сквзавєм, що я тепер відходжу до ро¬ 

боти. Наколи би однак щось важнїпшого 
зайшло з хорою то най дасть мені знати. 

Аж на другий день десь около 7 год. 
рано прийшов я з роботи. Ще не успівєм 
скинути з себе ковта, аж туть вбігає хло¬ 

пець і з певним переляканєм оповів: Ох 
папочку! Около півяочи вернули всі троє 
такі пяні-пяні, що не могли на ногах у- 

держати ся, А одіж їх така замащена, якби 
де в рові качали ся. 

Ну а дитина? 

Принесли єї до дому таку сину-сину, 

що аж онп полякали ся. та казали єї пити. 
Як то пити? 

А так пити горівку. Дмитро дав сестрі. 
А потім, що по тім було? 

Нестало горівки і всі троє пили оцет 
з великої б“тлї. І мені казали пити, але я 
не хотів, бо то дуже квасний,, 

І так пили, пили аж доки всю батлю 
не випили. 

Моментально вхопив я за палицю з за¬ 

міром не жалувати єї попробувати на хреб¬ 

тах тих звірят в людській шкірі і побіг до 
Блохи. 

Обік синього трупа дитини конала от¬ 

рута оцтом матір. На підлозі лежали Ма¬ 

рина і Дмитро. Занявєм ся хорою, котра 
около полудня умерла. 
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Омелько замовчав. 

А Богдан вхопив батлю з коником, на¬ 

лив другу чарку, підсунув сю під сьвітло 
лямпи, а наситившись прозоростею цего 
золотистого блеску ВИХИЛИВ его з роско- 

шею в рот. 

Накладом Видавництва 
„X Я Т А“ 
вийшла нова, дуже інтересна ккнжочка п. з. 

Зсть се збірка самих на 
ших 

КАНАДИЙСКО - РУСНИХ 

писателїв як; 

Кудрика, 
Новака, 
Стечишина 

і инших. 

Насть Перша коштує 

, 15 центів 

РУШ КНИГАРНЯ В Вннпегу 
850 маж 5т. УУі N N і р ео, Мам. 

Руска Книгарня видала доси много 
книжок, з котрих поручаз особливо сі: 

Слово правди, написане сьвященнпком 
Петровом .15 

Про чуда сьвятпх Дамазія і ІГанкрація, а- 

бо намиті,а з етароказвих відпустів ДО 
Правовірнпй Католик .10 

Хрпстос охотно приймаз грішника .10 

Без Бога на сьві її .25 

Важн'ійші права Канади, або наші Канн- 

дийскі параґрафн .35 

Підстава Христія'нської віри . . . ‘25 

Вірність пастирска Ісуса Христа . . . ‘05 
Оборона віри, або пояснена чому і як ма¬ 

ємо вірити в Бога . . . '25 
Фармазони або як то ЗО господарів записа¬ 

ли ся чортовії . . .25 

Оповіданя для дїтий. Гарна книжочказоб- 

разкамп видана в Канаді . . . 'ЗО 
Казки за Жидів ... "10 

Рицар і Смерть ... '05 
Дома ги ний Писар, або взори руских і ан- 

гл'піскпх листів на всякі случаї. Ціна зп. '35 

Пісні про Канаду і Австрию ... '40 

Нові Пісні ... '25 
Робітничі пісні, про долю канадпйских ро¬ 

бітників . . . ’2о 
Сім Мудрців '25 

О терпеливій (уюні '25 

Пишіть по наш катальої' на виразну 
адресу: 

КУБКА КМУНАКМА 
850 МА1 N 5Т. УУ І N N 1 Р Е О. М А N. 



Для всїх тих, що хочуть заробити гар-іаґенцію ,,Хатп” на гіредплату і оголошеня 
ний гріш, а рівночасно положити і від се- бід чого дістанете гарний рабат. Просить 

ся отже звертати по інформації до видав¬ 

ництва на адресу; 

ое цеголку до будови культури і знаня між 
нашим укр. народом в Канаді, ,,Хата” 
ость найлучшим средством. Можете взяти 

„ХАТА 
850 М А! N 5Т. УУ1N N І Р Е С. МАГИ 

в Вінніпегу 
і 

І 
>- . і ! Піл 

' ~ шш 
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ВИРЧ >БЛЯЗ; 

попномочін, 

контракти, 

деклярациї, 

скрипти дов- 

ЖНІ, КВІТИ ІГІ- 

табуляцийні і 
екстлбуЛяций 
ні, потвердже 
ні підписом 

А,: .«..пул,.: 

ПЕРЕВОДИТЬ процеси спадкові і всякі иньніі: 
ПРОДАЗ ґрунта в старім краго і стяга з довги: 

ПРОДАЗ шіфкартя н і найліпші корабельні лінії най 
таньше і найбсзпечнїйше а їзда морем треваз тілько 
о днів. 

ПОСИЛАЗ гроші до всіх частий сьвіта найскорше і 
найбезпечнїйше: 

ПОЛАГОДЖУЗ справи війскові, як увільненя від 
асентерунку, вправ і т. п.: 

АСЕКУРУЗ від огню і на житЄ; 

ПРОДАЗ І КУПУЗ реальности в місті і на провіици- 

ях: 

Управителем сеї фірми є 

М. В. СЛОБОДА, 

руекий нота}.) 

СВІІІ ДО СВОГО 

КІІ5КА КАЖЕЬАПУА 
ХАТІ ОХ АГ, ЕЕАЕТУ Со. 

67І ЇУаіп 5ї. УУішііред, Мап.. 
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КАНЦЕЛЯРИЯ НОТАРИАЛЬНА 
П О Т А Р І п О В Н О М О В II II к и 

Я А С Т У II Н II К II. 

ВИРОБ.ІЯЗ; повномочія, контракти купна 
і продажі!, як також і всякі правні докуме¬ 

нта деталізовані дотичними властями тут і 
в старім краю. 

ВИМІНА і висилка грошей до всіх частим 
сьвіта, тано скорої безпечно. 

КУПУ3 і ПРОДАЗ: фарми, лоти і доми тут 
як також реальності! в старім краю. 

КОЛЗКТУЗ; гроші і перепроваджує всякі 
судові справи. 

ПРОДАЗ: шифкарти до і зі старого краю на 
нанлучші поспішні корабельні лінії по та- 

нтаій ціні як пньші офіси. 

ПОЖИВ АЗ гроші на фарми і на всякі реа¬ 

льності! за низький процент, — 

АСЕКУРУЗ від огня і на житз, 
Во всяких справах порада даром, 

Прийдіть або пишіть а переконаєтесь 
скорій дешевій і чесній роботі. Не у чу¬ 

жих а в своїх шукайте поради і виходу!! 

і—< 
О 

\) всяких справах удавайтесь до нас. 

- 5ТЕРАМЇК & СО. 
354 IV! АІ N 5Т. УУШМІРЕС, ІУІА.Ч 

Т. 8ТЕЕАХУК 
менажер і нотар 

В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ ВИХОДИТЬ котРа своїм , .жалом” тне всякого ро 

тижн і: В А ЧАСОПИСЕ 
да хрунїв, єзуїтів, запроданців без пар¬ 
дону. Служить вона виключно Україн¬ 
ському народови і боронить його перед вся 
кпміі голоташі. 

Передплата на рік $1.50 
Адрес: 

139 ХОМИ <>ПІ А\Е. 
. НСІДАЛТОЛ, І3А. 
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850 Маіп 5і. 
м;е: великий вибір музичних інструментів, яких гоброту хвалпт кождиії. 

Між иньишмп поручаємо наші найновійші 

^¥іппіре§, Мап. 

ГРАМОФОНИ 
спроваджені зі старого краю, котрі чистотою голосу і тревалостию перевис- 

шають веї т'утейті вироби. 

ш 

Сей грамофон є цайцїц 
НЇЙШИМ УСІХ нопереднб 
продаваних. є умішений 
в- маґоневий скрипочці- 

величини 12 квадр. цалїв 
в поверхні а І» цалїв в неп 
коети, має подібну трубу 
1(> цалїв в персеїку і сил ь 
ний Мотор. Підойма від 
шпильки є лискуча і пі 
кльована як також апарат 
до передавано голосу. 1(! 

цвілевий рухомий кружок 
на рекорди мав нїк.іьові 

береги, грає все. 

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

Вилітали орли 
Краковяк і 

ГеЙ на горі там женьці жнуть 
Дівча всїньох стояло 

Марш Вуйків 
Вальц 

До сего грамофону додаз 
ся 

12 рвКОВІІВ 
таких як низше подано. 

Хто хоче більший вибір 

най пише по наш катальоГ 

Грамофонів і рекордів 

пл ит. 

А м ер иканьски й \ вал ь ц 
Ой під газм зелененьким 

Руский козачок 
Рускій національний танець 

Стоїть явір 
Ой місяцю 

Лендлер 
Тромпетовий лендлер 

Краковяк 
Руский козак 

< >рхесі ра, танець 
Віють вітри 

Краловекий Морга 
Салоній Лендлер 

Так Само спеціялЬно звертаємо увагу на 
паш склад тутешних і крайових 

РІ1НЙХ юделів, трубок, скрипок І Т. і 




