


Телеграфічна адреса „EUROBANK" Число телефону 5928 Lenox 

f"BANK OF EUROPE"^ 
First Ave., COP. 74th St., j ТГ ^ New York City. 

ф>\ (ЕВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК) [ф 

Перший славянський Банк стейтовий в Америці' під державним 
надзором. 

Капітал акцииний і сплачена надвижка дол. 150,000.00 
Ґваранція акціонерів „ 100,000.00 
Вкладки . 500,000.00 

Капітал акц., сплачена надвижка і ґваранція акціон. дол. 750,000.00 
(Пів мілїона долярів). 

ПРИЙМАЄ щадничі вкладки на процент від одного доляра почавши. 
ВІДСОТКИ від щадничих вкладок платить два рави до року 1 січня і 1 липня. 
ЧЕКОВЕ КОНТО від $100. почавши. 
ВИМІНЮЄ чужі гроші. 
ПРОДАЄ І КУПУЄ цїнні папери і купони. 
ВИСТАВЛЯЄ дрефти до всіх частий сьвіта, передовсім до Галичини, Буко

вини і Росії. 
ПОСИЛАЄ ГРОШІ до Европи, передовсім до Галичини, Буковини, Росії і до 

всїх частий сьвіта. 
ПОСИЛАЄ ГРОШІ ТЕЛЄҐРАФГТНО. 
УДЇЛЯЄ найліпших рад і інформацій для подорожуючих 8 Америки до Европи 

і виїжджаючим в Европи до Америки. — ПИШІТЬ ПО ШИФКАРТИ. 
ПРОДАЄ ВЛАСНІ ЧЕКИ для подорожи (Traveler's Checks). 
УДЇЛЮЄ позичок на реальности і цїнні папери. 
ПОЛАГОДЖУЄ судові і військові справи старокраєві і американські. 
ВИРАБЛЯЄ паспорти і помагає при стараню ся о папери горожанські (Ci

tizen papers). 
КОЛЄКТУЄ пейду. 

= Переписна у всїх мовах середної Европи. = 

BANK OF EUROPE 
Начальник: ЙОСИФ Ш1ТЛІК, 

директор Центрального банку ческих щадниць і Банку „Bohemia" в Праві. 
Години урядові: від 9 до 3 а понадто в понеділок, четвер і суботу 7 до 9 веч. 

Головні банкові полученя в Австрії 
„BOHEMIA" акцииний банк в Праві, одинокий австрійським правительством 

концесіонований банк для охорони емігрантів. 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНЕ ЧЕСКИХ ЩАДНИЦЬ В ПРАЗІ 

(tlstfedni banka ceskych spofitelen) 
si своїми філіями: у Відни, Львові, Кранові, Чернівцях, Берні" і Триєстї. 

Загальний оборот Центрального банку ческих щадниць виносив в по-
слїднім році 6,342.510.000.00 (шість тисяч триста сорок мілїонів корон). 

Акціонерами того банку в 1233 австрийських банків, між котрими зна
ходять ся всі більші руські банки як : Товариство вваїмного кредиту „ДнЬ-
с т е р г " у Львові, Краєвий Союз Кредитовий у Львові, Союв руських хлібо
робських спілок на Буковині „Селяньска К а с а " в Чернівцях, Лемківский 
банк в Новім Санчи, Кредитное Общество „Самопомощь" вт. Станиславов-6 
і много иньших. 
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Наклад Руського Нар. Союза 

1910. 
З ДРУКАРНІ „СВОБОДИ" 

184 Hudson St., — New York 
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Покровитель і почетний член Р. Н. С. 
ї х Преосьв. Стеф. Сотер Ортинський, 

перший руський Епископ в Америці'. 

ГОЛОВНИЙ УРЯД „Р. Н. СОЮЗА." 
1 ховний управитель: о. Мих. Балог, 

R. 9, Box 8. Butler, Pa. 

Предсїдатель: Дмитро Капітула, 
McAdoo, Pa. 

Місто-предсїдателька: Марія Черемшак, 
Trenton, N. J. 

Місто-предсїдатель: Іван Мартон, 
Whiting, Ind. 

^Секретар рекорд.: Теодозій Лабовський, 
Box 76, Jersey City, N. J. 

Секретар фінансовий: Семен Ядловский, 
Box 76, Jersey City, N. J. 

Касієр: Алексі. Шаршонь, 
524 Pine and Franklin St., Shamokin, Pa. 

Контрольна Комісія: о, В. Балог, Вай-
тінґ, Інд. — Евген Гвоздик, Скрентон, 
Па. — Теодозій Каськів, Нюарк, Н. Дж. 

Радні: Іван Ґлова, Шамокін, Па. — А. 
Стефанович, Ембрідж, Па. — Й. Ялечко, 
Реймі, Па. — С. Митренко, Олифант, Па 
— В. Левчик, Елїзабет, Н. Дж. — А. До

бо ш, Лансфодр, Па. 
Орґанїзатор: Ілько Моранець, 
144і Emma Street, Chicago, 111. 

Редак. руськ. „Свободи": 0. Стетневич, 
184 Hudson Str., New York, N. Y. 

Редактор слов. „Свободи": Андр. Гела, 
184 Hudson St., New York, N. Y. 

Управ, друкарні: Константин Кирчів, 
184 Hudson Str., New York, N. Y. 

Руський Народний Союз в Америці' 
се одинока наша правдиво руська орга
нізація, основ. 1894 p., числить тепер 
понад 15 тисяч членів і складає ся з вис-

ше 290 місцевих поважних братств. 
Посмертне $1000 — за жену $400 і инь-

ші запомоги! 
„Руський Народний Союз" видав на по
смертне, запомоги в разі' каліцтва, неспо-
сібности до праці і т. п. в протягу послїд-

них двох літ суму 208.739.36 долярів. 
Р У С И Н И , 

ВСТУПАЙТЕ ДО РУСЬК. Н. СОЮЗА! 
Записуйте діти 

до „Руського Молодечого Союза". 



Рік 1911. 

Пануюча планета. 
Пануючою планетою в роцї 1911 є 

Марс Зі всіх планет сонїшного сьвіта є 
Марс найподібнїйшою до нашої землі 
хоч є богато менший. Віддалений від 
сонця півтора раза так далеко, як наша 
земля і потребує 687 днів, щоби обійти 
сонце довкола. На Марсї добачують а-
строноми много рівних смуг, подібних до 
каналів і з того зачали догадуватись, що 
на Марсї живуть люди. Літа Марса бу
вають сухі. Весна суха і зимна з примо
розками і вітрами. Літо горяче і ночі те
плі. Осінь суха і з приморозками хоч в 
падолисті буває тепло. Зима суха але 
дуже нестала. 

Весна зачинає ся дня 21. марта 
о 7 год. 31 мін. вечер. 

Лїто зачинає ся дня 22. червня 
о 3 год. 12мін. по полудни. 

t ігє ся дня 24. вересня 
Татіяй4 мін. рано. 
ЄрГо ся дня 23. грудня 

J»2 год. ЗО мін. в ночп. 
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Затьми в 1911 роцї. 
роцї 1911 буде всего лиш дві за-
сонця: 

) Цілковита затьма 28-го цьвітня, 
>:а буде в Вашингтоні лиш як мала 
кова затьма аж до заходу сонця. 

2) Обручкова затьма сонця 21-го 
.;.і\втня у нас не видна. 

Пости русько-кат. в 1911 р. 
Сьвятий вечір перед Богояв. 
Великий піст. 
Петрівка, 
Спасівка. 
В день Усїкн. гл. Йоан. Кр. 
В день Воздвиженя Ч. Кр. 
Пилипівка. 
Середа і пятниця кождого тижня 

кромі загальниць. 

. Національні сьвята в Зл. Державах. 
1. січня — Новий Рік. 

12. лютого — уродини Лінкольна. 
22. лютого — уродини Вашингтона, 
ЗО. мая —. день украшуваня гробів. 

4. червня — річниця проклямованя 
независимости. 

4. вересня — робітницький день. 
ЗО. падолиста — день подяки. 
25. грудня — Різдво. 

НАКАЗАНІ СЬВЯТА. 
1 січень: Новий Рік, сьвяткув on 

в усіх стейтах, винявши: Massachu
setts, Minnesota, Mississippi і New 
Hampshire, та дистрикти: Columbia. 
Arizona і New Mexico. 

8 січень: Річниця битви під Ню 
Орлінс: в Louisian-i. 

19 січень: Уродини Генерала Lee: 
Florida, Georgia., North і South Ca
rolina, Virginia і Alabama. 

12 лютий: Уродини Лінкольна: Co
lorado, Connecticut, Delaware, Illinois. 
Kansas, Minnesota, New Jersey, New 
York, North Dakota. Pennsylvania, 
Washington, Wyoming. 

22 лютий: Уродини Вашингтона: 
В усіх стейтах і дистриктах, винявши 
Mississippi, де урочистість обходять 
лиш по школах. 

Третий вівторок у лютім: Весняні 
правибори: Pennsylvania. 

2 марець: Річниця независимости 
Тексасу: Texas. 

Цьвітень (Великм Пятниця): Ala
bama, Delaware, Louisiana, Maryland, 
Pennsjdvania, Tennessee. 

19 цьвітень: День патріотів: Maine, 
Massachusetts. 

21 цьвітень: Річниця битви під 
San Jacinto; Texas. 

26 цьвітень: День памяток: Ala
bama, Florida, Georgia, Mississippi. 

10 мяй: День памяток: North і 
South Carolina. 

Май (друга пятниця): День звяз-
ковий: Tennessee. 



20 май: Річниця підписаня меклєн-
бурської деклярації независимости: 
North Carolina. 

Май (посяїдна пятниця): День піо-
нїрів: Montana (у школах). 

ЗО май: День приукрашеня гробів: 
В усїх стеіітах. територіях і дистрик-
тах. винявши: Florida, Georgia, Idaho, 
Louisiana, Mississippi, North і South 
Carolina. Tennessee, Texas. 

3 червень: Уродини Джеферзона 
Давіса: Florida, Georgia, Alabama, 
Mississippi, Tennessee, Texas, South 
Carolina. 

4 червень: Річниця проклямованя 
независимости: Загально. 

24 червень: День піонїрів: Utah. 
16 серпня: Річниця битви під Веп-

nington: Vermont. 
6 вересень: День робітників: В усїх 

стейтах і територіях, з винятком: 
North Dakota. 

Вересень (перший вівторок): Пра-
мибори: Wisconsin. В Michigan лиш 
в літах з паристим числом. 

12 вересня: ,,Old-Defenders Day": 
в Baltimore, Md. 

1 падолист: Всіх сьвятих: Loui
siana. 

Падолист: Загальні вибори: в Ari
zona, California, Colorado, Delaware, 
Florida, Idaho, (Illinois лишень в 
Chicago, Springfield і East St. Louis), 
Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, 
Louisiana,, Maryland. Michigan, Min
nesota, Missouri. Montana, Nevada. 
New Hampshire, New Jersey. New 
Mexico, New York, North Can lina, 
North Dakota, Ohio (від 5.30 рано ли

шень до 9 год. рано), Oklahoma, Ore
gon, Pennsylvania, Rhode Island, 
South Carolina, South Dakota, Ten
nessee, Texas, West Virginia, Washing
ton, Wisconsin і Wyoming — в лїтаі, 
в яких відбувають ся вибори. В роп'і 
1911 в стейтах, в котрих відбувають 
ся вибори, сим днем є 2-ий падолист. 

Падолист: День подяки (Thanks
giving Day) — звичайно четвертий 
четвер в місяци падолисті: Загально. 

25 грудень: Різдво: Загально. 
„Arbor Day" є сьвятом в: Arizona, 

Maine, Maryland, New Mexico, Wis
consin, Wyoming; дату сьвята озна
чує ґовернер. — В Texas: 22 лютий: 
Nebraska: 22 цьвітень; Utah: 15 май; 
Montana: другий вівторок в маю; 
Georgia: перша пятниця в грудню; 
Oklahoma: пятниця по другім поне
ділку в місяци марти; Arkansas: пер
ша субота в марти. 

Кожда субота від 12-ої години в по
луднє є приказаним сьвятом: Cali
fornia: в публичних урядах. Illinois: 
(в містах з 200.000 або більше меш
канцями ), Maryland, М К И К » ^ 
York, New Jersey, Ohio, 
Rhode Island, Virginia, 
Louisiana і Missouri: в містах її 
або більше мешканцями. Te'U 
для стейтових і повітових 
Colorado : підчас місяців черве 
пень і серпень. Indiana: від і 
суботи в червню до послїдної с 
в жовтню включно для всіх nj 
них урядів в містах з 100.00С 
більше мешканцями. 

і 
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Сьвята гр. кат. 

Груд. Нед. Отець. 
Пред. Рожд. Ігнат. 
Юлїяви муч. 
Анастазиї вел. 
10 муч. в Критї 
Нав.Р.Хр. (С.веч.) 
Рожд. Ісуса Хр. 
Нед. поР. С.П.Бог. 
Сьв. СтеФана 
2000муч.вНиком. 
14.000 дїтий убит. 
Анизиї мучен. 
Мелянїї римл. преп. 
Січ. Н. Рік. Вас. В. 
Н. ЗО. по С і п . Бог. 
Малахії прор. 
Собор 70 Апост. 
Навечеріе Богояв. 
Богояв. Господнє 
Соб. сьв. Івана Кр. 
Суб. по Бог. Еміл. 
Н. по Богоявл. Пол. 
Григория еп. Нис. 
f Теодозия преп. 
Татіяни м.Евпрак. 
Єрмила і Стратон. 
Отець св. Отд. Бог. 
Павла Тівейск. пр. 
Н.ЗІ.поХ.П.в.П. 
f Антонїя пр. Вел. 
Атаназия і Кирила 

иьвяти лат. 

Новий Рік 1911. 
Макария 
Ґеновефи 
Тита 
Емілія 
Трох Королів 
Лукияна 
Н. І.поЗКор.]) 
Мартияни 
Павла пуст. 
Гіґінїя 
Гонорати 
Ілярия 
Фелїкса @ 
Н.2. поЗК.Ант. 
Приски 
Фердинанда 
Фабияна 
Генрика 
Вінкентия 
Аґнїшки 
Нед.З.поЗК. С 
Обруч. Пр.Д.М. 
Тимотея 
Наверн. Павла 
Полїкарпа 
Івана Хризост. 
Кароля Вел. 
н. 4:жїк. Фр. 
Мартини © 
Петра з Нолї 

Столїтний календар. 
Перший тиждень зимно, хмарно і 

дощ, в половині місяця сильні морози, 
від 20 до 27 снїг, потім дощ і снїг аж до 
кінця. 

-' 

Зміни місяця. 
І-ша чверть 8-го о год. 12.31 рано 
Повня 14-го о год. 4.37 веч. 
Посл. чверть 22-го о год. 12.31 рано 
Нів 30-го о год. 3.55 рано. 

Пропамятні днї. 

невільництва в I. 1863. Знесене 
Злучених Держ. 

II . 1647. f Петро Могила, київ
ський митрополит і український церк. 
писатель. 

1888. f Осип Юрий Федькович, поет. 
14. 1648. В'їзд гетьмана Богдана 

Хмельницького до Київа, 
17. 1706. * Бен. Франклін. 

18. 1654. Переяславська рада. 
22. 1803. f Кир. Розумовський, по-

слїдний гетьман України. 
23. 1667. Андрусівська умова. 
28. 1734. f Данило Апостол, укр. 

гетьман. 
1790 * поет Петро Артимовський 

Гулак. 
1879 f Павло Чубинський, укр. пи

сьменник. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО ДО РУСЬКО НАРОДНОГО СОЮЗА! 



Лютий. — February. 
§ 
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11. с. 
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Січень. Макарш 
f Евтимія преп. 
Максима ісп. Евг. 
Тимотея ап. Апаст. 
Н.32.поС.(О.Зак.) 
Ксенії иреп. 
f Григорія Богосд. 
Ксенофоігга преп. 
f llt'ji. моїц Йоан. 3. 
Єфрема сиріша 
Пер.моїц. ІГНІІ'Ш Б. 
Н.оМ.іФ.ТрохСьв. 
КираіЙоанабезср. 
Лютий. Трифона 
СтрітенєГосподнє 
СимонаБог. і Анни 
Ізпдора преп. 
Аґатш муч. 
Н. о блуд. синї. Бук. 
Партенїя еписк. 
Теодора страт, влм. 
Никиф. Огд. Стріт. 
Харлампш муч. 
Власия свщм. 
Мелетія преп. С. з. 
Нед. мясопустна. 
Авксентія препод. 
Онисима апост. 

Сьвята лат. 

Ігнатія еп. 
Мариї Ґромн. 
Бласія еп. 
АндреяКор.Анс. 
Н. 5. по 3 Кор. 
Доррти 3 
Ромуальда 
Івана з Мальти 
Апольопїї 
Схоластики 
Лукияна 
Нед. старозап. 
Юлїянп муч.® 
Валентія сьвщ 
Фавстина 
Юлїяна папи 
Алексин 
Симеона 
Нед. мясопуст. 
Леона еписк. 
Елеонори С 
Столпцї Петра 
Романа і Иетр.Д 
Матія ап 
Анастазиї д. 
Нед. запустна 
Леандра 
Романа опат. 

Столїтний календар. 
Хмарно і дощ, від 9 до 12 гарно, 13 

до 18 снїг і вітер, зимнїе, 21 дощ, опісля 
снїг і досить зимно. 

Зміна місяця. 
1-ша чверть 6-го о год. 7.38 рано 
Повна 13-го о год. 4.48 рано 
Послїдна чверть 20-го о год. 9.55 веч. 
Нів 28-го о год. 6.42 веч. 

Пропамятні днї. 

1. 1789. Вашинґтон вибраний пер
ший раз президентом Зл. Д. 

3. 1812 * поет Евген Гребінка. 
4. 1793. другий поділ Польщі, при

лучене до Росії Волині' й Поділя. 
6. | Марко Каганець в Коропци, 

пробитий багнетами трьох жандармів. 
12. 1809 * Абрагам Лінкольн 
14. 1907 f поет Пантелеймон Куліш. 
15. 1898 воєнний корабель Мейн ви

летів у воздух; початок війни Зл. Дер
жав з Ішпанїею. 

19. 1795. перший „День Подяки" в 
Зл. Дер. 

20. 1054 Ярослав Мудрий, великий 
князь київський. 

22. 1732. * Гр. Вашинґтон 
25. 1795. f Георгий (Юрий) Кони-

ський, білоруський єпископ. 
26. 1608. f кн. Константин Острож-

сікий; 1897 f Петро Стасюк в Чер-
шеві, пробитий жандармом підчас вибо
рів до парляменту. 

P. Н. СОЮЗ СЕ ОДИНОКА НАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ В АМЕРИЦІ". 



Рарець . — March. 
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Сьвята rp. кат. Сьвята лат. 

Лютий. Памфіла 
Теодора Тирона м. 
Льва папи римск. 
Архипа апост. 
Нед. сиропустна. 
Тімотея (Поч. пост.) 
Петра і Анастазия 
Поликарпа свщм. 
|Обр. глави їв. Кр. 
Тарасая арх. 
Порфирш преп. 
І.Н.посту.Прокоп. 
Василія юпов. 
Маоець. Евдокиї 
Тео уга сьвщм. 
Евтропія, Клеонїка 
Герасима, Пав.іЮл. 
Конона муч. 
2. Н. посту. 42 муч. 
Василія, Єврема 
Теофилякта преп. 
f 40 муч. в Севаст. 
Кондрата муч. 
Софронія патр. 
Теофана іспов. 
3. Н. п. (Крестоп.) 
Венедикта преп. 
Агапія і 6 муч. 
Савина і Папи 
Алексея чол. Бож. 
Кирила Єрусал. 

Середа Поп.^ 
Симплїц.іЄленп 
Кунїгунди 
Казимира 
Нед. вступна 
Виктора муч. 
Томи з Аквіну 
Івана Бож. j 
Францїски 
40 мучеників 
Катарин. Бонон. 
Нед. суха. Григ. 
Никифора 
Матидьди 
Льонґінамуч.® 
Кирияка діяк. 
Ґертруди 
Киі>ила,Едварда 
Нед. глуха. Йос. 
Іоахима 
Венедикта 
Павла еписк. 
-Вікторияна ( 
Гавриїла арх. 
Благовіщ. Лр.Д, 
Нед. середопіст. 
Рїперта 
Сикста папи 
Евстахія опат. 
Квірина 
Корнилїя 

Столїтний календар. 
Починає ся зимними днями ранком, 

по йол. відлига; 8 і 9 дощ і снїг; від 10 
до 28 гарно, ночі однак зимні; опісля 
погода нестала. 

Зміни місяця. 
І-ша чверть 7-го о год. 5.12 веч. 
Повня 14-го о год. 6.09 веч. 
Посл. чверть 22-го о год. 6.37 веч. 
Нів 30-го о год. 6.48 рано. 

Пропамятні днї. 

1386 перша злука Литви з Поль-

1861 знесене кріпацтва в Росії. 
1811 * поет Антін Могильниць-

1. 
щею. 

2. 
3. 

кий. 
4. 1791 Вермонт принятий як стейт 

до Юнії. 
5 1770 різня в Бостоні. 
8. 1814 * Тарас Шевченко. 
5. 1861 f Тарас Шевченко (50-лї--

ня річн. смерти). 

15. 1669. Дамян Многогрішний ви
браний гетьманом України. 

1820 Мейн принято як стейт. 
17. 1896 f поет Петро Нїщинський. 
1776. Бритийські війська втікають а 

Бостону. 
20. 1681 полковник Іван Богун від

ніс побіду над Поляками під Винницевх 
21. 1907 f історик Володимир Ан

тонович. 
25. 1609. відкрито ріку Гудзон. 

# 

Р. Н. СОЮЗ ПЛАТИТЬ 1000 ДОЛ. ПОСМЕРТНОГО. 



Цьвітень. — April. 
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Сьвята' гр. кат. 

Марець. Хризапта 
4. Н. посту. Or. в 0. 
Якова преп. 
Васшгія сьвнгм. 
Нїкона (1 Юк.'і'дни) 
Захарія і Якова 
Благовіщене П. Д. 
Соб. Гавр. Суб А 
5. Н. посту. Матрон. 
Ідяриона нреп. 
Марка еписк. 
Івана лїсгвенника 
їїиаііи еііиск. 
Цьвітеяь. Мариї 
Титапреп. Суб.Лк. 
Нед. цьвітна. (Вай) 
Йосифа іспов. 
ТеодулаіАґаг.муч. 
ЕВ'ПІХІЯ преп. 
Георгія Пал. Чете. 
Велика Пятниця 
Евнсихія Н. Суб. 
Воскр.І.Х.(Велик.) 
Понед. сьвітл. 
Втрроксьвітлий § 
Артемона овщм. § 
Мартина н p. g 
Арнотарха an. g 
Агаліі, Ірвн.іХ. 
Н.2.поВос.(Т#ми) 

Сьвята лат. 

Гуґоьа еп. 
Нед. чорна. Фр. 
Рихарда 
Ізидора еи. 
Вінкентня 
Келестина ]) 
Епїфанїя еи. 
Днонївия еп. 
Нед. цьвітна 
Езехііла прор. 
•Пеона папи- р. 
Константи на еп. 
ЮстииаВ Ч.® 
Ьел. Пятниця 
Анаст. 11. (уб 
Великдень 
Понед. сьвітлий 
Апольонїя 
Гермоґена 
Агнїшки 

"Анзельма еп. С 
Сотера і Кая 
1. Н. по Велик. 
Георгія муч, 
Марка ев. 
Клита і Марк. 
Анастазиї 
Віталія © 
Петра м. 
2. Н. по Велик. 

Столїтний календар. 
До 10-го нічні приморозки, ОПІСЛЯ 

до 19 лагідно, від 20 до 29 іней і острий 
воздух, потім гарно і приятно. 

Зміни місяця. 
І-ша чверть 6-го о год. 12.06 веч. 
Повня 13-го о год. 8.47 рано. 
Посл. чверть 21-го о год. 12.46 рано. 
Нів 28-го о год. 4.36 веч. 

Пропамятні днї. 

1. 1789. з'орґанїзовано першу Па
лату Послів в Ню Йорку. 

4. 1704. появила ся перша часопись 
в Америці'. 
: 7. 1889. f поет Володимир Шаш-
кевич. 
-• 14. 1847. арештоване Тараса Шев
ченка. 

1790. f Бен'ямін Франклін. 
18. 1906. Землетрус в Сан Фран-

ціско, Кал. 

19. 1885. f історик Микола Косто-
марів. 

25. 1622 f гетьман Петро Конаше-
вич Сагайдачний; 1910 f письменник і 
драматичний артист Марко Кропивниць-
кий. 

26. 1657. f київський митрополит 
Сильвестер Косів. 

27. 1904. f письменник і драматич
ний артист Михайло Старицький. 

ОРГАНІЗУЙТЕ НОВІ ВІДДІЛИ Р. Н. СОЮЗА! 



]\Лай. — May. 
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Сьвята гр. кат. Сьвята лат. 

Цьвітень. Івана 
Івана ветхої лаври 
Теодора тріхона 
Януарія сьвщм. 
Теодора Сикеота 
f Георгія вмуч. 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
ЗО 

Н. 3. по Пасці мир, 
t Марка ап. і еванг 
Василія сьвщмуч. 
Симеона сьвщмуч. 
Ясона і Сосшат. ап 
9 муч. в Кизицї 
І Якова ап 
Май. Н.4. Орозсл. 
Атаназия архиеп. 
f Теодозия преп. 
ІІелягії преподмуч. 
Ірини мучен. 
Йова многострад. 
Акакія II. знак с. К 

Филипа і Якова 
Атаназия, Зиґм. 
Знайд, ч. Креста 
ФльоріянаіМон. 
Шя папи рим* J) 
Івана в Олїн> 
3. Н. поВел.Фл. 
Станіслава еи.м. 
Григорія Бог. 
Ізидора ор. 
Беатрикси 
Панкратія муч. 
Серватія м. © 

Н.5.0самарян!|Ів. 
f Пер. м. Николая 
•j-СимеонаЗшют.ап. 
Мокія свщм. 
Спіфанїя преп. 
Гликерії муч. 
Ізпдора муч. 
Н. 6. 0 слїпородж 
Теодора і Модеста 
Андронїка ап 

4.Н, поВел.Бон. 
Софії і '6 доч. єї 
Івана Непом. 
Пасхалія 
Федїкса 
Келестина 
Бернарда 
£.Н.поВелик. С 
Юлії пак. І 
дезидерія КР^Т-
Іваннивд.І 
Вознесене І.Хр. 
Филипа Hep. 
Івана папи р. 

Теодота Юлїї і пр. Петронелї 

6. Н. по Вел. © 
Теодори і Макс. 
Фелїкса п. р. 

Столїтний календар. 
1-го і 2-го гарно, опісля хмарно і хо

лодно до 8-го, від 14-го до 20-го зимно, 
від 21 до 29 тепло, ЗО і ЗІ приморозок. 

Зміни місяця. 
І-ша чверть 5-го о год. 7.24 рано. 
Повня 13-го о год. 12.20 рано. 
Hoc. чверть 21-го о год. 3.23 рано. 
Нів 28-го о год. 12.35 рано. 

Пропамятні дні'. 

1648 вибрано Богдана Хмель
ницького гетьманом. 

4. 1838 викуп Шевченка з кріпацтва. 
5. 1886 * поет Сидір Воробкевич. 
6. 1910 f поет Борис Грінченко. 

10. 1865 кінець дом. війни в Зл. Дер. 
13. 1607 перша англійська кольонїя 

в Джемставн, в Америці'. 
1648 реєстрові козаки під прово

дом Кречковського злучили ся з Хмель
ницьким. 

14. 1648 битва на Жовтих Водах; 
1875 Шевченко дістає амнестію. 

15. 1638 побіда Остряницї над По

ляками під Голтвою; 1848 знесене пан
щини в Галичині. 

16. 1817 * історик і поет Микола 
Костомарів. 

18. 1861 перевезено і похоронено ті
ло Таюаса Шевченка на Чернечій Горі 
коло Канева над Дніпром. 

21. 1506 f Христоф Колюмб. 
24. 1886 віддане до публ. ужитку 

моста на Іст Рівер в Ню Йорку. 
1125* f кн. Володимир Мономах. 

26. 1648 побіда Богдана Хмель
ницького під Корсунем. 

28. 1722 заведено на Україні т. зв. 
„малоросійську колегію". 



Червень. — June. 

Столїтний календар. 
Починає ся зимними днями і ночами 

та до 9-го хмарно, опісля по кількох зим
них днях починає ся тепло, яке треває до 
кінця місяця. 

* 
Зміни місяця. 

І-ша чверть 3-го о год. 4.15 веч. 
Повня 11-го о год. 4.01 веч. 
Посл. чверть 19-го о год. 3.01 веч. 
Нів 26-го о год. 7.30 рано. 
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Сьвята гр. кат. 

Май. Вознес. І.Хр 
Талалея и. 
f КонстаитпнаіЄл. 
Н. 7. Св. Отець в Н. 
Мпхаїла іспои. 
Спмеопа пр. Мелет. 
| 3 Об. ч.гл. Івана К. 
Карпа ап. 
Терапонта свіцмуч. 
Никитп пр. С. ус. 
Н.Пятдес.(Зел.С) 
Понед. 11р. Тройци 
Єрмін ап., Єрмея м. 
Червень. ІОоТипа 
Нпкпфора нреп. 
Лук'ДЇяна і проч. м. 
Митрофана лреп. 
Н. І.поСош. Всїхс. 
Висаркона /7. пост. 
Теодота .свіцмуч. 
Теодора стр. нмуч 
f Кирила Пр. Евх. 
Тимотея свщчуч. 
уВартоломеяіВар. 
Н. 2. по С. Пр. Евх. 
Айилияи муч. 
Єлисеяпрор. іМет. 
Амоса прор. і Єрон. 
Тихона чудотв. еп. 
t Мануіла 0. П. В. 

Сьвята лат. 

Симеон» І Теоб. 
Еразма,'>іуч. 
Кльотіщ.дп J 
Зелені сьвята 
Понед. Зел. сьв. 
Норберта 
РобертаіТеодот. 
Медарда 
Феліцияна 
Вікторвї і Марґ. 
І.Н.поЗ.П.Т.® 
ВасилїдаіОяуф 
АнтонїязШдви 
Васплїя Вел. 
Боже Тіло 
Францїшка 
Адольфа еп. 
2. Н. по Зел. сьв. 
ГервазияіПр. С 
Реґіни 
Альойзия 
Павлїна еп; 
Зенона. і Аїріп. 
Рожд. Івана Кр. 
3- Нед. по Зел. с. 
Івана і Павла © 
Володислава 
Лєона п. р. 
ПетраіПавл.Ап. 
Емілії м. і Лукин. 

Пропамятні дні'. 

5. 1709. Іван Мазепа прибув до 
шведського табору. 

7. 1843. f поет Марк. Шашкевич. 
8. 1653. побіда Богдана Хмель

ницького над Поляками під Батогом. 
11. 1876 указ, яким заборонено в 

Росії друкувати україн. книжки. 
14. 1722 f гетьман Іван Скоропад

ський; 1891 f письмен. Василь Мова. 
1777 принято звізди і паси, як аме

риканський прапор. 
17. 1895 f учений Михайло Драго-

манів. 

18. 1569 Люблинська Унїя; 1709 
зруйноване старої (чортомлицької) Сі
чи. 

23. 1870. f поет Амврозий Метлин-
ський. 

24. 1651. надав Б. Хмельницький 
привілей братській школї в Київі. 

27. 1663. Брюховецький вибраний 
гетьманом; 1672 Самійлович вибраний 
гетьманом. 

28. 1768. Залізняк і Ґонта добули 
Уманя. 

29. 1651. початок битви під Бере
стечком; 1898 заведене виїмкового ста
ну в Галичині'. 

КОЖДИЙ ЧЛЕН Р. Н. С. ДІСТАЄ ЧАСОПИСЬ „СВОБОДУ" І КАЛЄНДАР. 
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Н.З.П0С0Ш.|Юди 
Методия свщмуч. 
Юлїяна муч. 
Евсевія свщм. 
Агрипини м. 
Рожд. с. Івана Кр. 
Февронїї прм. 
Н.4.поСош.Давид. 
Самсона преп. 
ЕираіЙоана безср. 
Петра і Павла св. А. 
Собор 12 Апост. 
Липень. КосмиіД. 
|Пол.РизиП.Д.М. 
Н.5.поСош.Якивт. 
Андреякрит. Март. 
f Кирила і Мет.ап. 
ІАтаназия атоньск. 
Томи і Акакія пр. 
Прокопія вмуч. 
Панкратія свщм. 
Н.6. по Сош. f Ант. 
Евфимії муч. 
Прокла іІлярия м. 
Собор арх. Гавриіла 
Акили ап. 
f Володимира равн. 
Атиноґена муч. 
Н.7.поС.іС.0т.6С. 
Емілїяна муч. 

Теобальда 
4. Нед. по Сош. 
ГелїодораіАн. j) 
ФлявіянаіУдал. 
Івана і Павла 
Ісаї пр. і Домін. 
Івана з Дуклї 
Єлизавети кор. 
5. Н. по С. Кир. 
Амалїїі7Врат.м. 
Шяп.іІІедяг.@ 
Івана і Гвальб. 
Марґарити 
Вонавентури 
Розіслане апост. 
6.Н.ПОС.П.Д.М. 
Алексея 
Симеона і Фрид. 
Вінкентия ( 
Єронїма і Чесл. 
Правседи 
Мариї Магдал. 
7. Н.по Сош. Ап. 
Христини дїви 
Якова Ап. © 
Успеніе с. Анни 
Пантелеймона 
Іннокентия 
Марти дїви 
8. Н.по Є- Абдон. 
Ігнатія 

Столїтний календар. 
Початково в день і в ночи велике го-

рячо, майже щоденно бурі, від 13 до 28 
хмарно і холодно та трохи дощу, від 29 
до 31 слота. 

Зміни місяця. 
І-ша чверть 3-го о год. 3.31 рано. 
Повна 11-го о год. 7.04 рано. 
Посл. чверть 19-го о год. 12.41 рано. 
Нів 25-го о год. 2.23 веч. 

Ш 

-

Пропамятні днї. 

2. 
4. 

1881. Замордоване Ґарфільда. 
1776. Прокламація независимо-

сти. 
1826. f Т. Джеферзон. 
1831 f І Монрое. 

• v 7. 1659 побіда Івана Виговського 
над Москалями під Конотопами. 

19. 1651. наказний гетьман Іван Бо-

гун виводить козацькі полки з під Бере
стечка, конець берестецької битви. 

10. 1649. початок облоги Збаража; 
1709 битва під Полтавою. 

15. 1015 f вел. кн. Володимир Ве
ликий. 

17. 1902. рільні страйки в східній 
Галичині. 

27. 972. згода князя Сьвятослава з 
Греками. 

ОБЕЗПЕЧУЙТЕ ДїТИ В РУСЬКІМ МОЛОДЕЧІМ СОЮЗІ". 
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Сьвята гр. кат. 

Липень. Макрини 
f Ідіії пророка 
Івана Симеона 
Мариї Магднлини 
Трофима і Теоф. 
Н.8.поС.|Бор.іГл. 
t Успеніє св, Анни 
Єрмолая свмч. 
f Пантелеймона 
ІІрохораіНїканора 
Калиника муч. 
Сили і Силуана ап. 
Н. 9. по С. Євдоким. 
Серпень -f-Н.Ч.К. 
Пер. мощ. св. Огеф. 
Ісаакія. Далмата 
7 Отрок, в Ефезї 
Евсиґнїя Пред. П. 
Преображенє Гос. 
Н. 10. по Сош. Дом. 
Емілїяна еп. 
+ Матея ап. 
ЛавреНтія архдшк. 
Евпла діяк. 
Фотія і Аникити м. 
Максима преп. 
Н. ІІ.поС. Михея 
Успенє Пр. Д. №. 
Нерукогвор.Обр.Г. 
Мпрона муч. 
Флора і Лавра 

Сьвята лат. 

Петра в оков. 
Альфонса 5 
Стефана м. 
Домініка 
Пр. Д. Мариї Сн. 
9.Н.поС.Преоб. 
Еаетана і<п. 
Кирияка і проч.> 
Романа муч. 
Лаврентдя м. © 
Сузанни муч. 
Кляри діви 
ІО.Н.поС. Іпол, 
Евзевія ісп. 
Внебовз. Пр. Д. 
Роха іспов. 
Лїберата і В. ( 
Аґаіг. м. і Єлени 
Бенїґни і Юлїя 
11. Н.по С.Берн. 
Кирияки і Іван. 
Тимотея і Філ. 
Захея і Филипа 
Вартоломея © 
Людвика корол. 
Зефірина і Рожи 
Н.І2.поС.П.с.К 
Августина еп. 
Усїкн. їв. Кр. 
Фелікса муч/ 
Гаймунда м. ) 

Столїтний календар. 
3 початку мрачно, в день гарно і те

пло, в половині' місяця і при кінци до
сить горячо. 

Зміни місяця. 
І-ша чверть 1-го о год. 5.40 веч. 
Повня 9-го о год. 9.05 веч. 
Посл. чверть 17-го о год. 6.21 рано. 
Нів 23-го о год. 10.25 веч. 
І-ша чверть 31-го о год. 10.31 рано. 

• • - • - . . . - • • • " • ' . . ! 

Пропамятні дні'. 

3. 1856 * письменник Іван Франко. 
5. 1657. | гетьман Богдан Хмель

ницький. 
6. 1687. Іван Мазепа вибраний 

гетьманом. 
8. 1834 * поет Юрий Федькович. 
10. 1680. f отаман Іван Сїрко; 1907 

f письменниця Марія Марковичка (Мар
ко Вовчок). 

11. 1792. переселене Запорожців 
над ріку Кубань. 

13. 1723. Полуботок прибув до Пе
тербурга; 1873 f поет Антін Могиль-
ницький. 

15—16 1649. по біда Хмельниць
кого під Зборовом. 

16. 1657. Юрий Хмельницький ви-
бран. гетьманом. 

17. 1651. чорна рада В. Хмель
ницького на Масловім Бродї; 1772 при
лучено Галичину до Австрії. 

18. 1836. * письменник Олександер 
Кониський. 

20. 1843. f письменник Григорий 
Квітка-Основяненко. 

25. 1399. битва Витовта з Татарка
ми над Ворсклою. 

30—31. 1648. побіда Хмельниць
кого під Пилявцями. 



Верееень. — September. 
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Серпень . Андрея 
Оамуїла ирор. 

Н.І2.поСош.Тадея 
Аґатонїка м. 
Лупам. Ірин. с.О. У. 
•Евтихия свщм. 
Вартол. і Тита ап. 
Адріяна і Натал. м. 
Пімена пр. 

Н. ІЗ. поС. Авгус. 
|Ус їкн . гл.ІванаК. 
Александра, Павла 
|Лолож.пояс. П.Д. 

Вересень . Симеонаі 
Маманта муч. і їв . 
Антима свщм. 

11 
12 
13 
!4 
15 
16 
17 

Н. 14. по С. Бавили 
Захария лрор. і Єл. 
Чудо Арх. Мнхаїла 
Созонтам. Пр.Рож 
РрждестзоПр.Д.М. 
Йоакпма і Анни 
МинодорнС.п.Воз. 

И.І5.поС.Гті.В.Ч.К. 
Авгонома свщм. 
Корнплїя сотн. 
Воздвиж.Ч.Креста 
НИКИТИ. ВМ7Ч. 
Евфйміі вмрч. 
Софії, Вір. Над. і 1 . 

Іди і Еґідія 
(Зтефана кор. уй 

ІЗ.Н.поС.Брон 
Розалїї дїви 
Вікторина муч. 
Захария прор. 
Реґіни дїви 
Рожд. Пр. Д. © 
Северинаііорґ. 
Н. 14. по С. Ник. 
Прота і Якова 
Ґвідона 
Товії 
Воздвиж. Ч. Кр. 
їїїкодема м. ( 
Корнилїя м. 
Н. І5.по С.Зн.Ф. 
Томи і Йосифа 
Януарія еп. 
Евстахія 
Матея ап. 
Томи з Віл. © 
Текдї дїви 

Н. 16. по С.Волод. 
Клеоф муч. 
Киприяна і Йос. 
Косми і Даміяна 
Вацлава 
Михаїла Арх. 
Єронїма діяк. J) 

Столїтний календар. 
Від 1-го до 13-го гарно, опісля тро

хи холодно, однак в недовзї знова гар
но аж до 27-го; потім хмарно і слота. 

Зміни місяця. 
Повня 8-го о год. 10.07 рано. 
Посл. чверть 15-го о год. 12.01 рано. 
Нів 22-го о год. 8.28 рано. 
І-ша чверть 30-го о год. 5.19 рано. 

Пропамятні днї. 

2. 1657. похорон Богдана Хмель
ницького в Суботові і вибір Івана Ви-
говського гетьманом; 1812 * письменник 
Іван Вагилевич. 

1709. f гетьман Іван Мазепа. 
1901. замордоване Меккінлея. 
1769 * поет Іван Котлярев-

3. 
6. 
10. 

ський. 
11. 1727. Данило Апостол вибра 

ний гетьманом. 

12. 1903. відкрито торжественно в 
Полтаві памятник Іванови Котлярев
ському. 

14. 1867. f письменник Опанас 
Маркович. 

15. 1907 f письменник і драматич
ний артист, Іван Тобилевич (Карпенко 
Карий). 

16. 1658. рада в Гадячи, 1854 * I-
ван Тобилевич. 

27. 1651. білоцерківська угода. 

Р. Н. С. ВИПЛАТИВ ЗА ПОСЛ. ДВА РОКИ БІЛЬШЕ ЯК $200.000 ЗАПОМОГ. 
КОЖДИЙ ЩИРИЙ РУСИН В АМЕРИЦЇ Є ЧЛЕНОМ Р. Н. СОЮЗА. 
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Сьвята гр. кат. 

Верес. Н. 16. поС. 
Трофима, Саватія 
Евстатія і Плакид. 
Кондратаап.О. Воз 
Фоки, Йони прор. 
f Зачат. Івана Кр. 
Теклї первмч. 
Н.І7.поС.Евфроз. 
f Івана Богосл. 
Калижграта м. 
Харнтона преп. 
Кнрика преп. 
Гриторня свмч. 
Жовтень, f Покр. 
Н. 18. по С. Кипр. 
Дионїзия свмч: 
Єротея свмч. 
Харитини муч. 
f Томи апост. 
Сергія і Вакха муч. 

. Пеляпї преп. 
Н. 19. по C.f Якова 
ЕвлампіяіЕвдампії 
Фидипа д\як. 
Прова, Андронїіса 
Карпа і Папили 
f Назарія і Параск. 
Лукияна пресв. 
Н.20.поС.і0т.7.С. 
Осиї прор. 
t Луки апост. 

Сьвята лат. 

Н. І7.поС.Рем. 
Ангела ст. Леод. 
Кандида муч. 
Франця ісп. 
Шакида муч. 
Брунона м. 
Юстини дїви 
Н.І8.поС.Бр© 
Дионїзия еп. 
Франца Борґ. 
Германа еп. 
МаксиміЛїяна 
Едварда кор. 
Калїкста пап. 
Н. І9.поСош.С 

• Ґаля Флора 
Ядвиґи 
Луки Єванг. 
Петра з Алькан. 
Капра і Ірини 
Урпгулї муч. 
Н. 20. по Сів. Є 
Івана Каністр. 
Рафаїла Арх; 
Криспи і Криси 
Евариста пап. 
Івана Кант. 
Симеона і Юди 
Н.2І.поС.Нарк. 
Маркила } 
Вольфґанґа 

Столїтний календар. 
3 початку неприятно, від 10 до 17 

приморозки, опісля гарні днї; 25-го зим
но, 26 гарно, від 27-го до кінця досить 
зимно. 

Зміни місяця. 
Повня 7-го о год. 10.22 веч. 
Посл. чверть 14-го о год. 5.57 веч. 
Нів 21-го о год. 10.20 веч. 
І-ша чверть 30-го о год. 12.52 рано. 

Пропамятні днї. 

1. 1807. Перший парохід ііа Гуд
зоні' Фултона. 

1877. f учений О. Бодянський. 
2. 1833. Перша желїзниця в Злуч. 

Державах. 
12. 1492. Колюмб відкриває Аме

рику. 
14. 1624. напад Запорожців на 

Царгород. 

16. 1848. Богдан Хмельницький 
почав облогу Львова. 

20. 18І4. * письменник Яків Голо-
вацький. 

22. 1596. Берестейська унїя. 
25. 1682. основане міста Філядель-

фія, Па. 
27. 1858. * президент Рузвельт. 
29. 1894. f учений Омелян Ого-

новський. 

ХТО ЛЮБИТЬ СВОЮ РІДНЮ — ОБЕЗПЕЧУЄ її БУДУЧНІСТЬ І ТОМУ НА
ЛЕЖИТЬ ДО Р. Н. СОЮЗА. 
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28 
29 
ЗО 
31 

1 
2 
З 
4 
5 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Жовтень. Йоілапр 
Артемія вмуч. 
Іляриона. преп. 
Аверкія і 7 О. в Еф 
Н.2І.поС:|Якова 
Арети муч 
Маркияна і. Март. 
Димитрія великою 
Нестора муч. 
f Терента і їїараск. 
Анастазиї муч. 
Н. 22. по С. Зинов. 
Стахія, Амп.. Урв. 
Падолист Косми 
Акинтина і пр. муч. 
Акепсими, Йосифа 
Йоанїкія, Нїкандр. 
Галактїона муч. 
Н. 23. по С. Павла 
Лаяара преп. і брен. 
Соб. Арх. Михаіла 
Оігасифора і їїорф. 
Е раста і Оли мла ап. 
Мини, Віктора 
f Йосафата сщм. 
Н.24.поС.|Ів.Зл. 
f Филппа ап. (П. п.) 
Гурия, Самона 
+ Матея ап. і еванг. 
Григория «писк. 

Всіх СЬВЯТИХ 
День задуш. 
Губерта 
Кароля Бором. 
Н.22.поС 
Леопарда. 
Геркуляна 
Северіша 
Теодора 
Андрея з Ав 
Мартина єн 

Зах. 

Н. 23. по С. Март. 
Дидака ( 
Йосафата еп. 
Леолольда 
Едмунда 
Сальомеї 
Оттона 
Н.24.поС.Єлиз. 
Фелїкса © 
Введене Богор. 
Киликїї 
Климента пап. 
Івана в. Крест. 
Катарини дїви 
Н.25.поС.Петр. 
Валерияна 
Руфина 
Сатурна J) 
Андрея ап. 

Столїтний календар. 
До 10-го досить холодно, пополудня 

однак приятні, від 11-го ранками мрач-
но, опісля до 18-го дощ, дальше до ЗО 
морози, пополудня приятні, сонїчні. 

Зміни місяця. 
Повня 6-го о год. 9.59 веч. 
Посл. чверть 13-го о год. 1.30 рано. 
Нів 20-го о год. 3.00 веч. 
І-ша чверть 28-го о год. 7.52 веч. 

Пропамятні дні'. 

3. 1908. През. Тафт вибраний. 
1648. Богдан Хмельницький зали

шив облогу Львова; 1848 барикади у 
Львові; 1885 f поет Микола Устиянович. 

6. 1811 * поет Маркіян Шашкевич 
(100-лїтні роковини уродин). 

10. 1709. здобуте Батурина Моска
лями; 1834 t Іван Котляревський. 

11. 1893. f поет Леонід Глїбів. 
15. 1648. Б. Хмельницький обля

гає Замость. 
16. 1625. куруківська угода; 1709 

їв. Скоропадський вибраний гетьманом. 

17. 1800. Перше зібране Конгресу 
в Вашингтоні. 

18. 1838. * письменник Іван Не-
чуй-Левіцький. 

19. 1698. f гетьман Петро Доро
шенко. 

23. 1873. f учений М. Максимович. 
25. 1783. Анґлїйські війська усту

пають з Ню Йорку. 
28. 1776. Вашингтон переходить 

ріку Делевар. 
29. 1778. * Григорий Квітка-Осно-

вяненко. 
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Грудень. — December. 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

н.» 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Сьвята гр. кат. Сьвята лат. 

Падолист. Плит. 
Авдія, Варлаама 
Н. 25. по-С. Григор. 
Виведене Пр. Д. М. 
Филимона, Кпкплїї 
Амфплоха, Григор. 
Катерини, Меркур. 
Климепта От. Вов. 
Алигта 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
ЗО 

31 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Н. 26. по С. Якова 
Стефана прм. 
Нарамона, Філум. 
f Андрея ап. 
Грудень. Наума 
Аввакума прор. 
Софонїя прор. ' -
Н.27.поС. Варвари 
f Сави осьвщ. 
Николая Чудотв. 
Амброзия еп. 
Патапія, Предп. 3. 
Зачате Пр. Д. М. 
Міни, Єрмоґеяа 

Елїґія 
Бабіяии 
Нед. І. Адвенту. 
Варвари муч. 
Сави 
Николая еп. © 
Амврозпя 
Неп. Зач. Пр. Д. 
ВалерпїіЙеокад. 
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Н.28.поС. іПраот. 
Спиридіона' претг. 
Евстрат.. Евгена 
Тирса* Девка, Філ. 
Елевтерия свйч. 
Аггея прор. 
Даниіла прор. 
Н.29.п,С.Іс,.0.п.Р 

Нед. 2. Адвенту. 
Дамазпн пап. 
Спнезпямуч. ( 
ЛуКИЇ MV4. 
ІванавідКресіа 
Евзевія і Форт. 
Аделяйдп 
Нед. 3. Адвенту. 
Ґрацияна еп. 

1 Фавста 
Теофіля і Ам. © 
Томи ап., 
Спиридіона еп. 
Вікториї Віґ. Г. 
Н;4.Адв.Ад.іЕ. 
Рожд. І. Христа 
Сьв. СтеФана 
Івана еванг. 
Дїтийуб.вВ."]) 

•Томи 
Давида кор. 
Н. по Рож. Силь. 

Столїтний календар. 
Починає ся морозами, опісля хмар

но і дощі, 10-го снїг, опісля морози до 
19-го, 20 і 21 дощ, від 23 зимно до кінця. 

Зміни, місяця. 
Повня 5-го о год. 11.2 веч. 
Посл. чверть 12-го о год. 11.56 рано. 
Нів 20-го о год. 9.51 рано. 
І-ша чверть 28-го о год. 12.58 веч. 

Пропамятні дні'. 

3. 1848. f Евген Гребінка. 
4. 1803. f Іван Кальнишевський, 

останній кошовий Запорожа. 
6. 1830. * письменник Данило Мор-

довець. 
7. 1811. * поет Микола Устиянович. 
8. 1868. засноване тов. „Просьві-

та" у Львові. 

14. 1799. f Гр. Вашингтон. 
16. 1773 викинене в море англій

ського чаю в Бостоні. 
19. 1240 зруйнував Батий Київ. 
21. 1764 скасоване гетьманщини. 
28. 1824 f наказний гетьман Павло 

Полуботок. 
31. 1637 f гетьман Павлюк. 

0Б0ВЯЗК0М К0ЖД0Г0 ЧЛЕНА Є ПРИДБАТИ ХОТЬ ДВОХ НОВИХ ЧЛЕ
НІВ ЗА РІК ДО Р. Н..С0ЮЗА. 

ТИСЯЧІ ВДІВ І СИРІТ БЛАГОСЛОВИТЬ Р. Н. СОЮЗ. 



L ^ Часть ЛітеРатУРна- *fe 
Шї J 

І знов Новий Рік 
До нас витає, 

Та що несе нам? 
Ох! ко-б ми знали! 

Чи нові злиднї? 
Хто його знає? 

Чи нові кривди, 
Горе, печали? 

А нам би час вже 
Долі діждатись! 

Час-би вже було 
Скинуть кайдани 

І стати паном 
Своєї хати 

Та загоїти 
Всі наші рани. 

ІДоби-ж у щастю 
Сей Рік зачати, 

Ми староруським 
Пра-празвичаєм 

(Бо треба чейже 
Дещо сказати) 

З глубини серця 
Так всім желаєм: 

Усім Вам нині, 
Всі руські люди, 

Богач, чи бідний, 
Пани, чи хлопи, 

В кого лиш серце 
Бєсь руське в груди, 

Найменше жити 
Літ хоч дві копи. 

"Ч 

Желаєм сего 
І Вашим рідним, 

Синам і дочкам, 
Дітям і внукам, 

Божої ласки 
Всім ЄЇ гідним, 

Кінця терпіням 
І Вашим мукам. 

Щоби кишені' 
Вам аж тріщали, 

Достатку повно 
Було в коморі, 

Щоб гаразд, щастє 
Вам всім сіяли, 

Як там на небі 
Сіяють зорі. 

І 
Щоб добро плило [ 

Наче в стодоли 
І не забракло 

Хліба, нї соли. 
І не навідав 

Нашої хати 
Ворог тяженький, 

Роздор проклятий 

Нехай зростає 
Серед народа 

Віра, надія, 
Любов і згода, 

Щоб в дні' трівоги 
Стояли люди 

Серце при серцю, 
Грудь попри груди. 
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Щоб в хвилях горя, 
В чорній зневірі 

Шукали сонця 
Крізь хмари сїрі. 

І навіть в бурі, 
Хоч громи грають, 

Не попадали 
В кігтї отчаю. 

Нехай зростає 
Скрізь по Вкраїні' 

Науки чисте, 
Ясне проміне, 

Щоб не чорніли 
Пітьми безкраї, 

Де ворог зради 
Сіть розпинає. 

Щоб в сьвітлї сонця 
Ми обновились 

І серцем чистим 
Духом скріпились 

І йшли промінним 
Шляхом спасеня 

До п р а в д и , вол ї 
І в о с к р е с е н я ! 

Руській Нар. Союз. 

Страхи в Америці. 
О п о в і д а н е . 

На далеких Вестах Сполучених Дер
жав довелось мені стрінути чоловіка, 
котрий всім був, всего пробував і зазнай 
скільки пригод, що не списав би їх на 
воловій шкурі. Служив при американ
ськім війську, був рибалкою, майнером в 
золотих майнах холодної Аляски, моря-
жом, державним урядником, фармером, 
„кавбойом" і Бог його зна' чим. Найваж-
•шйше одначе то се, що був він мабудь 
«першим Українцем, родженим на амери-
•канській землі'. Звав ся Джьов Івенд, але 
його справдішнє імя було Осип Івендюк. 
Коли ми пізнали ся, мав 65 літ. З його 
паперів я довідав ся, що старий родив 
ся в державі Огайо, а його родичі похо
дили з таращанського уїзда, кіевської 
губернії. Старий показував мені навіть 
їх пашпорт, який переховував, наче яку 
сьвятощ. Родичі померли йому коли мав 
9 літ і малий хлопчина був спонуканий 
піти поміж чужі люди і від 9. року житя 
працювати на шматок хлїба. Проте й не 

дивниця, що зовсім з американізував ся. 
Забув навіть матїрню мову. Аж коли піз
нав ся зі мною, коли я засьпівав йому 
кілька українських пісень, почав собі 
пригадувати деякі слова. Тоді то сильно 
почав інтересувати його старий край. Я 
мусів все оповідати йому, що відносило 
ся до історії, порядків і звичаїв нашого 
народа. За те старий розказував мені' 
пригоди зі свойого житя, з яких одну хо
чу отеє переказати. 

Одного вечора ми сиділи перед неве
личкою хаткою „кавбоїв" в полудневій 
Монтенї і розмовляли про страхи. Я роз
казував, які то забобонні люде живуть 
доси в старім краю, як там вірують в ду
хи, ходячих вмерцїв, чортяків і тим по
дібних страхів. Мій старий товариш па-
кав люльку, кивав головою і підсьміхав 
ся під вузом. 
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Довго думав калїф над жалобою вола 
і осла. То насуплював грізно брови, то 
гладивсь по сивій бороді", шукаючи у го
лові відповіди. 

Вкінци промовив: 
— Ваша жалоба справедлива. Розу

мію ваше негодованє та мушу вам сказа
ти, що дуже тяжко вам поміч подати. Го
ді' мені видавати якої небудь заборони, 
бо за сим стоїть прастарий звичай. Люди 
справді' прозивають вас дураками і моя 
заборона не вдїе нічого. Але послухай
те: Іди, ти Гайрі на схід нашого краю, а 
ти Гур-Кур на захід, та шукайте на сво
їй мандрівці чоловіка глупшого, чим ви. 
По семи днях приходїть назад і роска-
жіть вислїд ваших глядань. Аж тоді я бу
ду міг рішити, як воно має бути на бу
дуче. 

Проминуло сім днів і знов стояли віл 
і осел перед пишним престолом кал'їфа. 

— Зачинайте — промовив калїф. — 
Я— говорив Гайрі — був сьвідком такої 
пригоди. У суді судили чоловіка. Мав 
він украсти другому мішок золота. Його 
звязали і привели на суд. Обжалований 
звиняв ся сим, що його не було тоді' до
ма, коли се сталось; був він у своєї ма-
тери. 

— Коли так — сказав судія — при
ведіть сюди його матір. Я знаю її як на
божну і чесну жінку і вона відкриє нам 
усю правду; неправди вона не скаже. 

І судії післали за матерію. 
— Скажи-ж, могучий пане: чи не глу

пі сї люди, коли вони думають, що мати 
схоче сьвідчити проти сина. Мені здаєть 
ся, вони глупші чим воли і осли. 

— Правда по твоїй стороні' — сказав 
калїф. Щож більше ти бачив? 

— Я пішов дальше — продовжав віл 
і зайшов у город, де вибирали нового го-
родського старшину. Люди товпились 
по городі', слї'дно було, що щось не що
денне дїєть ся. Вкінци я побачив, як ста
рого голову зловили та зараз присудили, 
що він за свою негідну працю має бути 
спалений на кострі. Як загадали, так і 
зд'їлали. Відтак вибрали нового, який 

зложив приречене, що буде дбати про за
гальне добро і совісно свій обовязок 
сповняти. Раділи отже усї, що мають 
другого голову, який певно буде лучпшй, 
чим перший. 

Чи ти віриш в се — розумний калїфе, 
що се правда? Та що сей новий голова 
додержить обітниці та дбати-ме більше 
про добро людий, як про своє власне? 
Чи не є сі люди глупші від нас? 

Задумавсь калїф та не відповів нічо
го. По хвилі дав рукою знак, щоб і віл, 
Гур-Кур, забрав голос. 

Поважно розпочав віл: 
— Я пас ся на зеленій леваді, любу

ючись сьвіжою запашною травою, коли 
тут знайшлись недалеко від мене хло
пець і дівчина. Він говорив до неї, коли 
вона похитувала лиш головою. 

— Я люблю тебе, більш усего на сьві-
тї, моя мила і присягну тобі, коли собі 
сего від мене жадаєш. Але вона й чути 
про се не хотіла. 

— Він лиш так говорить, обіцяє а о 
серцю його, хто там знає ? — думала дів
чина. 

Мовби догадавсь хлопець, що у дів
чини на думці та закликав: 

— Нї, люба, не думай так, присягаю 
оттут, що усе буду тебе так горячо люби
ти як тепер! Повір мені! 

Коли се дівчина почула, склонила 
голову на грудь хлопця а горячий поці
луй, який хлопець зложив на устах дів
чини, мав бути сьвідоцтвом їх правди
вої, щирої любови. 

— Скажи, калїфе — сказав Гур-Кур 
— чи хлопець,, що таке говорив, прися
гаючи навіть, не є глушпий від осла ? Чи 
він — думаєш — додержить слова? А 
вона, що на таке повірила, чи не є така 
сама? 

— Досить, — сказав калїф. 
— Правда по вашій стороні'. І закли

наюсь на бороду великого Пророка, що 
від нині ніякий музулманин, не буде 
сьмів визивати вашого імени. Ідіть! 

І оба відійшли. Е. Г. 
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Е м і г р а н т и . 
Весна. Вітрець цїлуе скибу, 
мінить ся воздух; сонце сяє; 
чабан кладе нову колибу; 
бренить пчола, сопілка грає — 
житє, краса — аж любо! любо! 

Село нїме. З під стріх не ве ся 
синявий дим; лиш в ряди-годп 
завиє пес — усе здрігне ся 
і з хиж несесь квилїне: хлїба! 

О горе вам, раби загонів, 
як що весна до вас загляне 
з гостинцем нужди! Зойки дзвонів, 
розпучний плач і повінь муки 
в селі' бушують наче пяні 
весняні ріки. Знявши руки, 
стоїш страдальче, ждеш відради 
з небес... Безумний! Ангел смерти 
твердий як сталь! Питай поради 
в німих чепіг.:.... 

Коби то хорі 
кохані дїти дати зжерти 
неситій скибі!... Кожда груда 
налита в щерть мужицьким потом, 
а чим платить?... Холодна злуда 
і лютий голод — плід знемоги... 

Сонце жевріло; хижи купались 
в яснім полушо. Бачилось, сьвято: 
тихо, ні' звука. В селї роздались 
здавлені стогни. Наче підтяте 
серпом колосе — впр'нула квола 
з села громада. Люди ридали; 
пси скавулїлн; дїти май-голі 
з острахом бігли, з жахом питали: 
„мамо, скажіть нам, де ми ідемо?" 
— Цитьте, далеко, в гості', за море, 
в гарну країну — може найдемо 
долю " 

Як ива, що гиле клонить, 
мовчки схилилась жалісна мати. 
Взяла на руки кволу дитину, 
другій подала клуночок шматя — 
І з лютим болем пішла 

Ішли, ішли, пси скавуліли; 
жінки ридали, рвали волос; 
скиглїли дїти; старці млїли; 
ґазди заперли в грудях голос, 
а в оцї сяли люті муки: 
пекучий біль і пропасть горя. 
Стали пращатись. Господи правий! 
Хто змірить глубінь смутку — розпуки 
хлопського серця? чи ті, що ронять 
облудні сльози над їх трунвою? 
Ой, доведе ся важко платити 
за кожду сльозу з хлопської вії! 
Навчиш ся, кате, колись цінити 
кров — піт страдальцїв, — пожди! 
Пішли. 

І де загириш люта доле, 
нещасний люд? Чи відьма горя 
піде за ним еще її за море, 
з ярмом рабства ? Гірка недоле! 
Остань вже тут! Тебе пригорне 
у нас вельможний пан, неситий, 
і пявка — жид. А там — хто знає. 
а може й там не зле гуляє 
шляхотський кнут? 

Ішли бліді, сумні — як змори, 
а в слід за ними вило горе, 
і сяв крівавий блиск баґнетів. 

^^0П/7^ 
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Зачароване місце. 
Билиця, розказана дячком з українського села. 

їй Богу, вже надоїло розказувати. Та 
що-ж ви думаєте? •— справді докучило: 
розказуй і розказуй і розказуй і годї від
чепити ся! Ну, добре, я розкажу, але вже, 
бігме, в послїдний раз. Ось ви говорили 
про те, що чоловік може перемогти, як 
повідають, нечисту силу. Воно правда, 
бувають часом на сьвітї всякі пригоди; 
але не говоріть сього: як захоче діяволь-
ська сила запоморочити чоловіка, то та
ки запоморочить, їй Богу, запоморочить. 
От послухайте. Нас всіх у батька було че
тверо; я тодї був ще дурень, мав всього 
одинацять літ... нї й не одинацять: памя-
таю як нинї, як раз побіг рачки та став 
гавкати наче собака, а батько покрутили 
головою тай кажуть: 

„Ой Хомо, Хомо, тебе вже женити по
ра, а ти дурієш як лошачок!" 

Дїд був ще тодї жвавий і — най йому 
на тамтім сьвітї легко гикнеть ся — до
сить кріпкий на ноги. Бувало задумає, 
є.... та що-ж так розказувати? —• один 
добуває з печі цілу годину вуглики до 
своєї люльки, а другий побіг за чимось 
за комору. Що-ж справді!... Я-ж вас не 
неволив, самі мене просили. „Як слуха
ти, то слухати!" 

Батько ще з початку весни повезли 
тютюн у Крим продавати. (Давно, як ще 
не було зелїзниць возили люди з Укра
їни в Крим, над Чорне Море тютюн, а від-
там привозили сіль; їх звали чумаками). 
Не памятаю тільки, два чи три вози во
ни набрали, а тютюн був тодї дорогий. Зі 
собою взяли мого трилїтного брата — 
приучувати вже з малку чумакувати, а 
дома лишив ся: дїд, мати, я, брат тай ще 
брат. 

Дїд засїяв баштан (баштан, значить 
поле, де ростуть кавуни і дпн'ї,) при са
мій дорозї, а сам перебрав ся жити до ку
реня (курень, значить тут буда в поли, 
або колпба). Взяв і нас зі собою обганя
ти воробцїв і сорок з баштану. Не скажу, 
щоби нам тамки було погано: бувало на-
їш ся за день стільки тих огірків, динь, 

ріпи, цибулї, гороху, що в череві, їй Бо
гу, наче когути піють. Ну, воно притім і 
користне: подорояші товчуть ся дорогокк 
кождому захочеть ся покушати кавуна а-
бо динї, ба й з недалеких хуторів нане
суть бувало на заміну курей, яєць, інди
ків... Гарно було жити. 

Та дїд найбільше любив те, що день, 
в день проїздило туди з пятьдесять чу
мацьких возів: 

Нарід, знаєте, бувалий, стане розка
зувати, то тільки уха насторошиш. 

А дїдови се так само, як голодному 
галушки. Часом здибаєть ся з давнимв 
знакомими — а дїда всї знали, — то мо
жете знати самі, що буває, коли зійдуть, 
ся старі: тара тара, тодї та тодї, таке во-
воно та таке було... Ну і розбалакають ся 
за Бог знає колишні часи. Раз якось, от 
справді', неначе тепер діяло ся — сонце 
вже мало заходити, а дїд ходив по баш
тані' та скидав листе з кавунів, котрим 
був їх понакривав на день, щоби сонце 
не пекло. 

„ А диви Остапе, — кликнув я до 
брата — ондечки чумаки їдуть!" 

„Де чумаки?" — спитав дід, і назна
чив велику диню, щоб її часом хлопці' не 
з'їли. Дорогою їхало шість возів. Попе
реду ішов чумак, вже сивоусий. Не прой
шов кроків — як би вам сказати — і де
сять тай пристанув. 

„Здоров, Максиме! От де дав нам Бог 
побачити ся!" : '• 

Дїд прижмурив очи: „А здоров, здо
ров, — каже! Відки Бог провадить! І Го-
лячка тут? Здоров, здоров, брате. Що за 
чорт? — та тут усї: і Крутотрищенко і 
Печериця і Ковелик і Отецько! Здорові 
були! А, га, га! го, го, го!" І почали цілу
вати ся. 

Волів відпрягли і пустили на траву, а 
вози лишили на дорозї. Самі-ж сіли в 
кружок перед курінем і закурили люль
ки. Але де вже тут до люльки? За опові-
данями та теревенями ледви чи й по од
ній скурили. Сполудня приймив дїд го-
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стий динями. От кождий узяв по динї, об
чистив її гарненько ножиком (звичайно 
бувалі люди, бачили чимало й знали вже, 
як їдять у сьвітї, хочби й за панський 
стіл — зараз готові засїсти). Як обчисти
ли гарненько, попробивали в динях дірки 
і випили з них сок, а відтак краяли кус
никами і клали в рот. 

„Що-ж ви хлопці — сказав дїд — 
роззявили роти? Танцюйте собачі дїти! 
Де, Остапе, твоя сопілка? А нуте козач
ка! Хомо, бери ся за підбоки! А ну оттак! 
Гей, гоп!" 

Я був тоді жвавий хлопець. Старість 
проклята, тепер вже не втну так; замість 
всяких викрутасів ноги тільки мотають 
•ся. 

Довго дивив ся на нас дїд, сидячи з 
чумаками. Я бачу, що у нього ноги не 
встоять ся на місци: наче щось їх сїпае. 

„Гляди, Хомо, — каже Остап, — як 
старий хрін не піде танцювати!" 

Щож ви думаєте? іно вимовив і не 
витерпів старий! Захотіло ся, знаєте, по-
чванити ся перед чумаками, „Бачите, 
чортові дїти! хиба-ж так танцюють?" 
сказав він до нас. І підняв ся на ноги, 
Протягнув руки та ударив підковами. 

Ну, нічого й казать, танцювати тан
цював він так, що хоч би і з гетьманшо-
ю. Ми відступили ся, а дїд почав витина
ти ногами по всім гладкім місци біля 
грядки з огірками. Але йно дійшов до по
ловини і хотїв розгуляти ся та викинути 
ногами на вітер якого викрутаса, аж тут 
ноги не підносять ся, тай тільки. Що за 
нещастє! Розігнав ся знова, дійшов до 
середини — не іде! Що хоч роби, не іде 
тай не іде! Ноги стали наче деревляні. 
„Бач діявольське місце, бач чортовська 
морока. Вчіпить СЯ—Ж Ірод, ворог люд
ського роду!" Ну, як жеж таки набрати 
ся сорому перед чумаками?! Пу с т и в 
с я з н о в і с т а в ч е с а т и д р і б 
но, д р і б о с е н ь к о , аж мило поди-
вити ся; до середини — нї! не танцюеть 
ся тай годї! „А, гемонський сатано! бо
дай ти вдавив ся гнилою динею! Ось на 
старість літ такого стиду наробив!" 

„Пустив сн знов і отав чесати дрібно, 
дрібосенисо..." 

І справді ззаду хтось засьміяв ся. 
Озирнув ся: нї баштана, нї чумаків — 
нічого, з заду, з переду, по боках — чис
те поле! „Е! ссе... ось тобі на!" Став 
жмурити очи — місце здаєть ся, не зо
всім не знане: з боку лїс, зза лїса сюр
чить якась жердь й видніла далеко в не
бі. Що за чорт? Та сеж голубник, що в 
попа на городі! З другого боку також 
щось Сіріє; придивив ся — гумно волос
ного писаря! Ось куди затащила нечиста 
сила! Покрутивши ся довкола вийшов 
на стежку. Місяця не було; замісць сього 
блимала крізь хмару біла пляма, „Завтра 
буде сильний вітер! — подумав дїд." 
Зирк — на боні' від стежки спалахнула 
сьвічка. „Диви!" Дїд пристанув і рука
ми підпер ся в боки та дивить ся: сьвіч
ка погасла; в далі й ще трохи дальше 
засьвітила ся друга. „Скарб!" — скрик
нув дїд: „заложу Ся за Бог знає що, як не 
скарб." 
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І вже поплював був в руки, щоб копа
ти, та оглядів ся, що нема коло нього ні" 
рискала ні лопати. „Ех, шкода! Ну, — 
хто знає? — Може треба лиш дернюку 
підняти, а він тут і лежить, голубчик! Ні
чого робити, треба бодай зазначити міс
це, щоб потім не забути!" І протягнувши 
зломану, видно, вітром, здорову гиляку, 
кинув її на тую могилку де горіла сьвіч-
ка, у пішов стежкою. Молодий дубовий 
ліс ставав щораз то рідший; майнув пліт. 
„Ну, так! чиж я не казав", подумав дід 
„що се попова левада? Ось й пліт його! 
тепер і верстви нема до баштана." 

Пізненько, одначе, прийшов він до
мів, і галушок не хотів їсти. Розбудивши 
брата Остапа спитав тільки, чи давно по
їхали чумаки, й накрив ся кожухом. Ко-
лиж Остап спитав: „А, куди вас, дїду, но
сило сьогодня?" „Не питай", відповів 
він, закутуючи ся ще ліпше в кожух: не 
питай Остапе, бо посивієш!" І захріп так, 
що воробцї, що налетіли були на баш
тан, піднимали ся зі страху в повітре. Та 
де вже там йому спало ся? Нічого й ка
зати, хитра був бестія — дай йому Боже 
царство небесне! — все вмів викрутити 
ся! Часом то такої засьпівае, що тільки 
губи кусаєш. 

На другий день, ледво почало смер
кати в поли, дїд надягнув свитину, під
перезав ся, взяв під паху рискаль і ло
пату, заложив на голову шапку, випив 
кухоль сирівцю, втер губи полою й пішов 
просто до попового города. Ось минув і 
пліт, і низенький дубовий лїс. Помежи 
деревами вєть ся стежка й виходить у 
поле; здаєть ся, та сама. Вийшов й на 
поле — місце зовсім таке саме як вчора; 
он і голубник сторчить; та гумна не видко. 

„Ні, се не то місце, то, мабуть, даль
ше, треба, видно, звернути ся до гумна!" 
Обернув ся назад, став йти другою доро
гою — гумно видко, а голубника ні! Знов 
завернув близше, до голубника — гумно 
зникло. В поли, як навмисне, став накра
пати дощик. Підбіг знов до гумна — го
лубник пропав, до голубника — гумно 
пропало. 

— А щоб ти, проклятий сатано, не 
дочекав видїтп свої діти!" А дощ пустив 

ся як з коновки. Ось, скинувши нові чо
боти і завинувши їх в хустку, щоб не по
жолобили ся від дощу, так драпнув, не
наче панський коняка. Влїз в курінь, пе
ремоклий наскрізь, накрив ся кожухом й 
почав щось мимрати до себе й шанувати 
чорта такими словами, що я ще з роду 
не чував. Признаю СЯ. 51 би либонь, по
червонів, як би то було за дня. 

На другий день збудив ся, дивлю ся: 
дїд вже ходить по баштані, мов нічого й 
не було та прикриває лопухом кавуни. 

За обідом старий знов розбалакав ся, 
почав лякати меньшого брата, що він за
міняє його на курий замісць гарбуза; а 
пообідавши зробив сам із дерева пищав
ку і почав грати на ній; потім дав нам ди
ню, що скрутила ся в три погибелі наче 
гадюка, щоб бавили ся ньою. Він нази
вав її турецькою. Тепер таких динь я ні
где й не бачив; правда насїня дістав він 
десь із далека. 

Вечером, вже повечерявши, дїд пі
шов з рискалем скопати нову грядку під 
пізні гарбузи. Як переходив попри те за
чароване місце, не витерпів, щоб не про
воркотіти крізь губи: „прокляте місце!" 
Вийшов на середину, де позавчора не 
йшов танець і вдарив з пересердя риска
лем. Коли зирк — вколо нього знов те 
саме поле; з одного боку сторчить голуб
ник, а з другого гумно: „Ну, гаразд, що 
догадав ся взяти з собою рискаль. Он і 
стежка! Он і могилка стоїть! Он і гиляка 
покладена! Он-он і сьвічка горить. Коб 
тільки не помилити ся!" 

По тихенько побіг він, знявши ри
скаль в гору, немов хотїв пошанувати 
ним кабана, що внадив ся на баштан і 
пристанув перед могилкою. Сьвічка пога
сла; на могилі лежав камінь зарослий 
травою. „Сей камінь треба підняти!" по
думав дїд і почав обкопувати його з усїх 
боків. Велика, проклята камінюка! Та 
ось впер ся кріпко ногами в землю, зіп
хнув його з могили. „Гу!" залунало доли
ною. „Туди тобі й дорога! теперки піде 
діло швидше". * 

Тут дід став, добув табакерку, наси
пав на кулак табаки й вже хотїв піднести 
до носа, як нараз над його головою „а 
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чхи!" пчихнуло щось так, що аж дерева 
захитали ся й дїдови заприскало ціле ли
це. „Хоч би відвернув ся на бік, як хо
чеш пчихати!" промовив дїд, протираю
чи очи. Оглянув ся — нема нікого. „Ні, 
не любить видко чорт табаки! — гово
рить дальше, ховаючи табакерку в пазу
ху й беручи ся за рискаль. Дурень же він, 
а такої табаки ані дїдови, анї батькови не 
доводило ся нюхати!" Почав копати — 
земля мягка, рискаль так і лїзе. Ось щось 
задзвеніло. Викинувши землю, побачив 
котел. 

„А, голубчику, ось де ти!" скрикнув 
дїд, підсуваючи під нього рискаль. 

„А, голубчику, ось де ти!" запищав 
птичий дзюб, дзьобнувши котел. 

Дїд поступив ся й випустив рискаль. 
„А, голубчику, ось де ти!" — замекала 
бараняча голова, з верху дерева. 

„А, голубчику, ось де ти!" заревів 
медвідь, висунувши зза дерева морду. 
Дріжаки проняли дїда. 

„Та тут страшно й слово сказати" — 
пробурмотів він до себе. 

„Тут страшно й слово сказати!" — 
пискнув птичий дзюб. 

„Страшно й слово сказати!" — заме
кала бараняча голова. 

..Слово сказати!" ревнув медвідь. 
„Гм!" сказав дїд і сам налякав ся. 
„Гм!" — пропищав дзюб. 
„Гм!" — замекав баран. 
„Гм!" — заревів медвідь. 
Із страхом обернув ся дїд: Боже мій, 

яка ніч! нї зірок, нї місяця! Кругом про
вале! Під ногами бездонна круча; над 
головою нависла гора, і ось-ось здаеть 
ся, так і хоче обірвати ся на нього! І зда-
єть ся дїдови, що зза ньої виглядає якась 
мордяка: у, у! ніс як ковальський міх: 
ніздрі — хоч коновку води вл'пі в кожде! 
Губи, бігме, як дві колоди! Червоні очи 
викотили ся догори, і ще й язик висуну
ла та дражнить ся. „Чорт з тобою!" 
с к а з а в дїд, к и н у в ш и к о т е л . 
„На тобі й твій скарб! Яка мерзенна пи
ка!" І вже пустив ся втікати, та оглянув 
ся й пристанув, увидївши що все було 
по давномт. 

„Се лиш лякає нечиста сила!" 
Забрав ся знов до кітла — нї, тяж

кий! Що робити? Не лишити тутечки! 
Ось зібравши всї сили, хопив ся за нього 
руками: „Ну, враз, враз! ще, ще!" й ви
тяг. „Ух! тепер понюхати табаки!" 

Добув табакерку. Та заки насипав, о-
глянув ся добре, чи нема кого. Либонь 
нема; та ось здаеть ся йому, що пень де
рева сапить і надуваеть ся, показують 
ся уха, наливають ся червоні очи, ніздрі 
роздули ся, ніс поморщив ся, і ось таки 
збираєть ся пчихнути. „Нї, не понюхаю 
табаки!" подумав дїд, сховавшії табакер
ку: „знов заплює сатана очи!" Вхопив 
чим скорше котел і нуж втікати, що ду
ху; тільки чує, що з заду щось так і че
ше прутем по ногах... „Ай, ай, ай!" по
крикував тільки дїд біжучи що сили. І як 
добіг до попового города, тоді тільки 
прийшов трохи до себе. 

„Куди се дїв ся дїд?" думали ми, жду
чи три годині. Мати вже давно вернули з 
хутора її принесли горнець горячих га-

„Чорт з тобою! — сказав дїд, к п ш в ж в котел..." 



лушок. Нема тай нема дїда! Взяли ся 
знов самі до вечері. По вечери вимили 
мамуня горнець й шукали очима, дебто 
виляти помиї, тому, що довкола були са
мі грядки. Аж дивить ся йде напроти ньої 
куфа. На небі було таки темненько. Ма
буть хто небудь із хлопців, пустуючи, 
сховав ся з заду й котить її. „Ось, сюди, 
саме й вилити помиї!" сказала й вилила 
горячі помиї. „Ай!" закричало басом. 
Зирк •— дїд! Ну, хто його знає! Бігме, 
думали, що бочка лїзе! Признаю ся, хо
ча воно трохи й гріх, а справді', сьмішно 
виглядало, як сива дідова голова була в 
помиях та обвішана лушпиною з каву
нів та динь. 

„Бач, чортова баба!" сказав дїд, об
тираючи голову полою, „як опарила! не
мов свиню перед Різдвом! Ну, хлопці', бу
де вам тепер на бублики! Будете, собачі 
діти, ходити в золотих жупанах! А глянь
те лиш, гляньте сюди, що я вам приніс І" 
сказав дїд і відкрив котел. 

Щож би, ви думали, було там таке? 
Ну, може, подумавши гаразд: а? золото? 
Отто то, що не золото: сьміте, паскуд-

Індіянсь 

Великий Дух, батько Індіянів і тво
рець цілого сьвіта, довго, дуже довго не 
сходив на землю і не бачив, як тепер жи
вуть Індіянп. Аж раз таки пригадав собі 
своїх дїтий тай забажав зійти з висоти 
свойого престола. Взяв собі отже за то
варишів двох ангелів, прибрав вид лю
дини і спустив ся на індіянську резерва
цію, близь скалистих гір. 

Була люта зима. Сонце клонилось до 
западу і кидало свої скісні лучі на вкриту 
снігами землю. Східний вітрець подував 
без упину, а мороз проникав аж до самих 
костей. Від люти,- аж іскри сьвітили у 
воздусї. Нігде не видно було й одного 

ство.... стидно й казати, що таке. Сплю
нув дїд, кинув котел і руки обмив від то
го ..І з тої пори закляв дїд і нас вірити ко-
линебудь чортови. „І не думайте, говорив 
він нам частенько: „все, що нї скаже во
рог Господа Христа, все збреше сучий 
син! В него правди й за крейцар нема!" 
І бувало, як лиш почує старий, що в які-
мось місци неспокійно: „Ану, дїти, хре
стити!" закричить до нас: „так його, так 
його! гарненько!" і почне ставити хре
сти. А те прокляте місце, де не йшов та
нець, загородив плотом, вел'їв кидати все, 
що непотрібне, весь бурян і сьміте, що 
нагромадив з баштана. 

Так ось як морочить нечиста сила чо
ловіка! Я знаю гаразд сю землю: потім 
наймали її в батька під баштан сусідні 
козаки. Земля славна, й урожай все був 
аж диво. Та на зачарованім місци ніколи 
не було нічого доброго. Засіють, як слід, 
а зійде таке, що й не розбереш: кавун — 
не кавун, гарбуз — не гарбуз, огірок — 
не огірок.... чорт знає що таке. 

Микола Гоголь. 

на казка. 

живого єства. Великий Дух оглянув ся 
здивований кругом себе і запитав стар
шого з двох ангелів: 

— А деж Індіяне, котрі перед 400 ро
ками так густо заселяли сю землю? 

— Не знаю — відповів запитаний — 
але ось там при кінцї небосклону бачу 
індіянське шатро. 

— Се добре — сказав Великий Дух 
— ходім до нього. 

І пішли в тім напрямі. За дві годині 
ходу по снігах і ледах були на місци. 
Великий Дух глянув на шатро і знов 
слїдне було здивоване на його лиці'. 
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— Нема сумніву — відозвав ся по 
хвильцї мовчанки — що тут живуть Інді-
яне. Так, се вони. Ось ту бачу їх коняку, 
там рибацькі прилади, за шатром випа
лене місце від ватри. Але-ж яке чудне їх 
шатро! Перед 400 роками Індіяне покри
вали шатра лише добрими шкірами із ди
ких зьвірів, а се?... Якесь лихе, старе по
лотно, під яким мож легко замерзнути. 
На добавок ніхто не виходить против нас. 
Призабули мої дїти про старе право го-
стинности, чи може повмирали? 

Увійшли до середини і ще більше зди
вовані зупинились коло порога. На самій 
середині шатра догарав невеличкий о-
гник а кругом него лежало 4 душ Індія-
нів: батько і мати з двома дітьми. Ба нї, 
се не були Індіяне, справдішні, колишні 
Індіяне, тільки тїни, кістяки Індіянів. По
обвивані в якісь нужденні рянди, трясли 
ся від зимна, а на їх лицях слїдні були 
голод і муки, злидні і горе. Всі' були худі, 
неначе скипки, лише одна шкіра вязала 
їх кости зі собою. 

Коли трех незнакомих вступило до 
шатра, Індіянка підвела голову і просто
гнала: 

— Чи може приносите нам хліба, чу
жі лиця? Ратуйте моїх дїток, бо гинуть з 
голоду! 

Великий Дух стрепенув ся. Індіяне 
гинуть з голоду? Се нечувана річ для не
го. Не сказав одначе нічого, лише мовчки 
вийшов із шатра, вдарив паличкою по 
купі сн'їгу, який лежав перед порогом і 
перемінив його в пшеничні пляцки. По
чім набрав їх ціле наруче і заніс до ша
тра. 

— Ось вам хлїб — сказав до Індіян-
ки. їджте і жийте, а то не лицює Індіянам 
гинуть з голоду. Як далеко звідси до най-
близшого індіянського шатра? — запи
тав Індіян, коли ті кинули ся ласо на при
несені пляцки. 

— Буде дві милі', просто на запад — 
звучала відповідь. 

— Ходїм — звернув ся Великий Дух 
до своїх ангелів. Сі люде мусять бути ве
лике ледащо, коли гинуть з голоду. Ду
маю, що другі будуть ліпші. 

І знов пішли. По кількох годинах хо
ду найшли шатро другої ІНДІАНСЬКОЇ ро
дини, та його зверхний вигляд нї на волос 
не був красшим від попереднього. З ли
хої матерії, старий і€ подертий виглядав 
немов столїтний дїд, що вже доживає 
свого віку. Ту вже вийшов напротив них 
старий Індіянин зі сином і запросили їх 
до середини. Першим словом одначе, з 
яким звернули ся до гостей, був запит, чи 
не мають зі собою хл'їба або горівки, бо 
вони голодні і перемерзлі. 

Великий Дух оглянув ся по шатрі, а-
ле і ту не бачив гаразду. Вправдї, його 
жителі' не гинули ще з голоду, та все таки 
біда визирала з кождого кута. Дві жінки 
і троє дїтий, яких застали в середині, бу
ли блїді і зморені, лихо одягнені і пере
мерзлі. Всі' вони тиснулись кругом лихої 
ватри тай дзвонили зубами від студені". 
На добавок нїгде в шатрі не видно було 
ніяких припасів поживи. Троє маленьких 
дїточок дивились на прохожих такими о-
чима, начеб хотіли сказати: — чому вже 
раз не даєте нам хл'їба! 

— Задля чогож у вас така біда ? — за
питав Великий Дух, а в його голосі слї-
дне було роздратоване. 

— Важка зима — відповів старший 
Індіянин. Не мож нічого убити анї злови 
ти. Дикі зьвірята поховались, риби під 
ледом, а птахи повтікали до теплїйших 
країв. Білі лиця не хочуть нам дати хл'ї
ба, коли не принесемо їм шкір із диких 
зьвірят або чого іншого в заміну. 

— Ви не орете анї с'їєте? 
— Нї, — звучала відповідь — се дї-

лають білі люди. 
— І ліпше їм живеть ся? 
— 0. богацько ліпше! Вони не знають 

голоду нї холоду; мають великі припаси 
поживи, гарну од'їж, просторі, теплі доми, 
чимало скоту та всякі вигоди. 

Великий Дух призадумав ся. Думав 
кілька мінут, почім вийшов на двір і о-
пять, при помочи своєї палички, перемі
нив купу сн'їгу на пшеничні пляцки. Тоді 
набрав їх в двоє більше, чим першим ра
зом, тай заніс голодним, жаданої горівки 
не дав нікому, та за те всипав до потаха-
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ючої ватри білих, блискучих порошків, 
від яких так тепло зробилось в шатрі, не
мов серед лїта. Дальше розпитав, де жи
вуть прочі Індіяне і пішов по їх шатрах. 
Хотїв знати як живеть ся другим.-Не ві
рив, щоби всі' так бідували. І пішов від 
шатра до шатра, від родини до родини, а-
ле нїгде не найшов добра. В цілій вели
чезній резервації одно і те саме. Всюда 
голод і нужда, злидні' і горе. Всі' нарікали 
на важку зиму, а деякі прямо казали, що 
Індіянинови годї вже вижити навіть се
ред лїта. Де далі', мовляли, то все меншає 
зьвірини, риб і птахів. Важко що небудь 
убити або зловити. Білі нас стісняють, 
землі' мал'їе, а ми всегда голодуєм. 

Таке почув Великий Дух. Візита кож-
•дої родини кінчилась тим, що треба було 
переміняти снїг на пшеничні пляцки та 
насичувати голодних. Навіть начальник 
племени був нуждарем. Сей додав іще, 
що він не має нїякої власти. Ві всїм спо
нуканий підчинятись білим людям і нічо
го без них не може здїлати. Вони опікуна
ми і володїтелями ІНДІЯНІВ. А ІНДІАН
СЬКИЙ народ темний та безсилий. Сам нї-
як не вміє собі дати ради анї обійти ся 
без білих опікунів. Навіть не хоче брати 
приміру з білих, котрі просьвітою і пра
цею своєю підбили весь сьвіт. Ось і при
чина нашої недолї, — закінчив началь
ник. 

Великий Дух слухав слів начальни
ка племени і сльоза жалю поплила з йо
го очий. Він заплакав над недолею своїх 
безталанних дїток, заплакав у перше від 
многих-премногих лїт. Сльоза покоти
лась по його божеськім лици, по білій, 
мов снїг бородї, тай тихо, спровола, упа
ла на землю, посеред шатра. І в тій хвилі' 
стало ся чудо. Місце, де упала сльоза, 
зазеленїлось, вкрило ся шовковою тра
вичкою, а з поміж неї почав рости корч 
рожі. Ріс на очах, розвивав ся, цвив, аж 

доки не закрив собою плачучого творцю. 
Ангели перемінились в двох голубів і по
сідали на корчи. 

Начальник племени пізнав тепер, ко
го має перед собою. Впав на коліна і хо
тїв щось сказати, та саме тоді' засяв 
корч рожі пречудним сьвітлом і загримів 
голос Великого Духа: 

— Доволі сего! За много горя тер
пів мій народ і перебралась мірка його 
слїз. Бажаю, щоби йому красше жило ся 
на землі'. Приказую проте, щоби Індіяне 
брали ся до праці'. Мають орати і сїяти, 
плекати худобу і будувати доми. Даю їм 
заповідь, щоби всї без виїмки покинули 
житє волокитів. Най беруть примір з бі
лих людий, най ходять до шкіл і шлють 
там дїтий своїх, най просьвіщають ся і 
ступають з духом часу. Проклін всяко
му, що не послухає слів моїх най буде 
проклята земля, по якій ступати-ме. А-
мінь! 

В тій хвильці' з корча рожі стрілив 
стовп іскор аж до самої хмари і все ще
зло, наче привид. Лише корч прекрасної 
рожі остав посеред шатра начальника 
племени тай цвите там до нинїпшого дня. 

Таку казку розказував іноді' Чорний 
Птах, старий Індіянин з племени „Блек-
фіт". Коли скінчив її, любив звичайно 
додавати: 

— І нехай ніхто не дивує ся, що су
часні Індіяне беруть примір з білих лю
дий. Вони мають орати і сїяти, годувати 
худобу і будувати доми, ходити до шкіл 
тай дїтий своїх посилати, просьвіщатись 
тай іти з духом часу. Так рішив Вели
кий Дух. 

Сава Чернецький. 
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Скажи менї пісне — скажи мені думо 
Коли ясне сонце для нас засвіта — 
Коли ми забудем, що горе та сльози 
Коли усміхнеть ся нам краще життя?.. 

Скажи менї пісне ~ чи довго ще гнутись, 
Чи довго ходити в чужому ярмі — 
Бездомним тинятись по рідному полї 
Без іскри над'ґї, на кращії дні?... 

III. 
Широкий степ тягнув ся тут безкраїй 
Одвічній бір шумів колись давною, 
Веселий мох пишав ся свободою 
Се ваші думи, ваші пісні' грають... 

і 

А як весна вертала із вірею 
Й вбірала луги білими квітками — 
Несли ся пісні" над тими полями 
Зривав ся сміх, звенїли скочні трелі'... 

І де се всьо... 
пропала воля, 

Розвіяв ся наш тихий рай — 
В кайданах стоне рідний край, 
Усюди плач — кругом недоля... 

V. 
Пощо ви дали з свойого човна 
Керму та весло в руки чужому — 
Поводи коней, батіг і провід, 
Навіщо дали в возі' свойому?... 

Човно плисти-ме, віз буде їхать 
Та не по вашій, по вольній волї. 
І ви чужими будете в йому 
І даром клясти будете долї... 

VII. 
Л Я Х А М . 

Колиб' ви знали сю могутню силу 
Яка дріма в українських піснях, 
Яка кріпить наш люд в недолї днях 
І не дає живим піти в могилу — 
Колиб ви знали сю могутню силу! 

Тод'їб' ви може й понехали діло 
Щоби скувати нас на вік з собою, 
Бо зналиб' ви, що ми із того бою 
І духом й тїлом вийдемо все ціло — 
Тод'їб' ви може й кинули те діло! 

IX. 
Чи хоч коли у снї приснилось 
Вам дїти Даждбога і Лади, 
Яким до ніг в покорі гнулись 
Могучі, горді Царегради 

Що ваші правнуки в неволї 
Будуть вмивати ся сльозами 
А їх кати нераз, не двічі 
Міняти-муть ся їх ярмами?... 

Чи вам те мріялось — ввижалось 
Орли степів, сини свободи — 
Яких мечі шляхи значили 
Котрими мають йти народи. 

Що ті блискучії тереми 
В яких пишалась ваша воля 
Зруйнує ворог — й трупом вкриє 
Отті безкраї ваші поля?... 

XV. 
СУЧАСНА МЕЛЬОДІЯ. 

Так тихо всюди, так пусто всюди, 
Сходяче сонце сповили хмари, 
Слова зневіри рвуть ся із груди 
А в душу линуть роспуки мари... 
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Чогось так серце трівожно беть ся 
І щось у йому понуро кволе: 
„Шкода часу, народу твого 
Ніщо вже в світї не обновить... 

Він не обновить ся, не встане, 
Він не воскресне із руїни, 
Вже не озветь ся спів побідний 
В степах твоєї України"... 

Понурий голос... й немов гадюка 
Довкола серця мойого веть ся, 
Ой цить серденько, вспокій ся тихо, 
Се тільки привид, се так здаеть ся.. 

-Се тільки привид душу трівожить 
Як дим розвійний він розійдеть ся, 
Коби лиш дужі були в нас руки, 
Усьо мина... і се минеть ся... 

XVI. 
Однак колись, колись той сон минеть ся 
Опадуть пута і Ти вольний станеш, 
Гомоном грому голос Твій озветь ся 
І вольним зором на світ Божий глянеш 
Народе Ми!... 

Воскресне Твоя сила 
Що нинї спить в ворожому околї — 
Й орли степів та вольний син Бескида 
Збратають ся у злотім храмі волї. 

Збратають ся, з'єднають ся, як давно —> 
Коли то закликав Богдана зов на бої, 
І стануть груддю в грудь, сини Твої 

[народе, 
На сторожі Твоєї свободи золотої... 

ФІНАЛ. 
Нехай крячуть галки 
Похоронний нам спів 
Хай лютують кати 
Ми вперед все ідїм — 

В нас воскресні піснї 
З наших туг, наших дум 
Наш запалюють ум, 
І ведуть до борнї 
З наших мук і терпінь 
Що віками гнетли — 
Ми пеан свій склали 
Що гремить гейби дзвін. 

А хоч крячуть галки 
Похоронний нам спів 
Хоч лютують кати 
Ми вперед все ідїм!... 

Мирослав Напій, 
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Н Е В О Д Ь Н И К -
ДРАМА В 5-ох ДІЯХ ЗІ СЬПІВАМИ І ТАНЦЯМИ. — УСЦЕНЇЗУВАВ НАРПЕННО НАРИЙ (Тобилевич 

(ПІСЛЯ ПОЕМИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА). 
і < • > • і 

ДГЄВ1 ОСОБИ: 
Коваль Василь, старий запорожець 
Ярина, його дочка 
Стефан, його годованець 
Оксана, дівчина сусіда 
Недобитий, бандурист 
Опара, запорожець 
Кукса, 
Голощук, 
Недорізаний, „ 
Покришка, „ 
Неплюй, „ 
Начхайменївніс, „ 
Подорожний, „ 
Зачепа, „ 
Джура, 
Поводар, мале хлопя 

Запорожці', невольники, селяни, дівчата 
і турецькі яничари. 

ДЇЯ ПЕРША. 

(Село у£лїтку. По ліворуч хата Коваля в високим 
частоколом; біла хати лавка, накрита килимом; на 
лаві 'сидить Коваль і Недобитий, а трохи оподаль 

під деревом стоїть Стефан засмучений). 

Я В А І. 
Недобитий. (Грає на бандурі і сьпі-

вае думу): 
Ой під лісом, тай під Лебедином (2 р.) 
курила ся доріженька димом. 
Ой там молод козаченько нудить (2 р.) 
під ним сивий кониченько блудить. 
Чи я-ж тобі мій коню та важкий (2р. ) 
чи-ж я тобі мій сивий та тяжкий?... 

Коваль. Еге... То мабуть як не ду
май, як не марикуй, а такой треба буде... 

Шкода хлопчини... ще і у колодочки не 
вбилось... сІЛбЖ..» 

Недобитий. У поли, на воли скорій-
ше вилюдніє. 

Коваль. Років би зо два підождати... 
Ну годі... Так думка-ж шиба, щоб часом 
і люди не почали дорікати, що виховую... 

Недобитий. А правда, правда. А що 
правда, то не гріх: дорікати-муть... 

Коваль. І так шкода і так невиго
да... Як-би моя сила, самби поїхав за 
ним, самби доглядів... Кортить ще раз 
помірятись з бісурменом, ще раз гля
нути у вічи смерти — а там хочби і в до
мовину... Як гляну на молодого юнака, то 
серце вогнем запала, а як зарже кінь во
роненький, то здаеть ся, вихром схопив 
би ся на нього, тай полетів, що й вітер 
не дігнав би... Сказано-ж: колиб думка 
та силою стала, то і море-б перескочив, 
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а нема сили, то нащо думка молоднїе?... 
Який вже з мене козак?... Більш здав ся 
на стару бабу... Задля чого-ж я живу на 
сьвітї?... Колись сею рукою коня нови-
ка обертав у лялечку, а татарву душив 
мов котята... 

Недобитий. А з мене який тепер ко
зак?... Сили нема в долоні' і на те, щоби 
табаку до ладу розтерти, та і струни не 
слухають... Думка ушкварить веселої, і 
струни буцїм на злість тобі загудять сум
ної і розбурхають у старім серці' колиш
нє лихо, і діла колишні, незабуті зринуть 
ся на верх і плавають перед очима. 

Коваль. Еге... І як не відганяєш ті 
думи від себе, а вони стовбичать перед 
тобою і колупають старий мозок. Згада
єш мучеників праведних, що зложили 
свої буйні голови за віру христову, по
глянеш навкруги себе, на високі могили 
і заплачеш гірко... 

Недобитий. Ну... мені' час рушати. 
Пращавай Василю. Зоставай ся здоро
вий. А за хлопця не забувай моєї поради. 

Коваль. Ходи здоров. За пораду 
спасибіг, не забуду... Стефане, а йди но 
сюди... Чого ти такий, мов із-за вугла 
прибитий? Хорий, чи що?... Дивись бо 
веселїйш синку, а я тобі дещо розкажу 
таке, чого може і у книжці' не доведеть ся 
тобі бачити... Бачиш синку, ген — ту 
могилу, що ледви синїє?... 

Стефан. Бачу таточку... 
"*' Коваль. Отже там, на тім місци ота
борив ся зі своїм військом славний геть
ман Іван Підкова; там він положив свою 
буйну голову. (Глянув на Стефана). Та 
що се, хай Бог боронить, з тобою?... Ти 
ледви не плачеш?... 

Стефан. Нездужаю я тату... Піду я, 
походжу по садочку, може полекша... 

Коваль. Піди сину... (Тихо). Ма
буть догадав ся, мабудь вже серце віщує.. 
Ох дїти, діти, рожеві квіти... 

Стефан. (До себе). Батько зами
слив ся... Ох чує моє серце, що вже не 
довго мені' гуляти. Не даром батько що 
дня оглядає та примірює збрую та була
ного муштрує... (Відходить). 

Коваль. І чого та татарва знова за
ворушилась? Знов забажалось погодува
ти своїм трупом вовків-сїроманцїв, знов 
закортіло довідатись, чи не пощербились 
ще шаблї запорожські... А з Стефана бу
де козак завзятий, чує моє серце, що бу
де... Не раз подякує Сїч-мати старому 
Ковалеви, що вигодував такого молод
ця... Еге, так і буде... (Кличе): Ярино!... 

ЯВА II. 
Ярина. (Виходить з саду). Ви мене 

кликали таточку? 
Коваль. Та кликав-же... А де Сте

фан? 
Ярина. А онде під тином неначе 

вкопаний стоїть. 
Коваль. Еге, а я байдуже... не бачу. 

От такі старі очи... колись, у темну ніч, 
за гони було пізнав чоловіка... А тепер... 
А ходіть но лишень дїти сюда, але хо
діть обоє. Господь милосерний пі слав 
нам празничок, не гріх і повеселитись, 
а ви щось обоє блукаєте, мов неприка-
янні... Ануж ушкварте дїточки якої, зве
селіть мене, розворушіть старі кости. 
Ануж... 
(Він грає на бандурі і танцює. Ярина і 
Стефан танцюють, старий підсьпівує): 

Як би мені' лиха та лиха 
як би мені' свекрівонька тиха, 
як би мені' чоловік молодий 
до другої не ходив, не любив. 

Ще ось такої: 
Ой так чи не так 
Уродив ся пастернак, 
А петрушку криши в юшку 
Буде смак, буде смак. 
Ой так, таки так 
Оженив ся козак, 
Кинув хату і комнат} 
Тай потяг у байрак. 

Е, шкода і замаху... (Сїдає). Не та 
вже моя сила. Зовсім розкис. Мабуть за 
такі танці' ніхто тютюну не дасть і на по
нюх, а не то що на люльку... А колись то 
було і сам гетьман по таляру давав за о-



дно коліно. Думка тепер танцює і скаче, 
а ноги ледви волочуть... Літа мої... Сило 
моя... Де ви ся поділи?... Ну піди-ж ти 
доню до господи та злагодь що небудь 
пополуднувати... 

Ярина. (Пішла). 
Коваль. А ти, мій синку, ходи сюди 

та сідай ось тут біля мене. 
Стефан. (Сідає). 
Коваль. Слухай синку, що я тобі ка-

зати-му, слухай та не пропускай ані жад
ного словечка... Як убили твого батька 
в шляхеччинї, то ти ще тоді був мале
сеньким, Стефане... 

Стефан. (Здивовано). Так... я... я... 
не син'?... чужий вам тату?... 

Коваль. Та не чужий бо, ні... Стрівай, 
не забігай у перед, а слухай готового... 
От і померла і мати таки твоя... 

Стефан. Так я зовсім чужий вам?... 
Коваль. Який бо ти нетерплячий... Ти 

слухай, а не хапай ся поперед батька у 
пекло... Ото кажу, померла і твоя мати, а 
я і кажу покійній моїй жінці, а що, кажу, 
візьмемо за дитину?... Тебе отеє... Чогож 

'6J ТИ так засмутив ся? 
Стефан. (Зі смутком). Чужий сиро

та... О, чом же я перш сего не знав?... 
Коваль. Бо тобі до сего часу і не слід 

;було знати. Слухай дальше і не сумуй... 
Взяли ми тебе тай і з Яриночкою спару
вали. 

Стефан. (Схопивши голову у руки). 
О...'Болю мій... Яж сего не знав, яж сего 
не знав... 

Коваль. Тепер же синку ось що зро
бимо. Ти вже в літах і Ярина зріє, треба 
буде людий пошукати та дещо діяти... 
Як ти скажеш синку? 

Стефан. Не знаю... не вмію зрозумі
ти... Я гадав, що Ярина... 

Коваль. Сестра тобі? Аж воно, бач, 
зовсім не те. Щож, я не бороню, люби
тесь то з Богом і до шлюбу... Але що ти 
бачив, що ти знаєш живучи тут? Ріс як у 
Бога за дверми, тільки і лиха було, що 
як ще учив ся у бурсі, то може часами 
приходилось скоштувати березової каші. 
Так задля того синку треба буде трохи 
по сьвітї поблукати, козацького жупана 

провітрити, тай шаблю погострити, щоб 
не заржавіла і щоб ти пізнав, що не тіль
ки сьвіта, що у вікні. Треба подивити ся 
на чужі люди, які вони і як живуть: чи о-
рють, чи на непоораному сїють а просто 
жнуть і немолочене віють. Годить ся і те 
знати, як там мелють: чи язиками, чи ка
менем, та і їдять; чи ложками чи жменя
ми?... Чогож ти так замислив ся, мій дру
же?... Ти-ж либонь козацького роду?... 
Чи може у твоїх жилах тече вода, а у сер
цеві заяча відвага?... У кого-ж ти такий 
нікчемний вдав ся?... 

Стефан. (Стрепенув ся). Ні... я роду 
козацького і одвага у моїй душі живе... 
Лиш несподівана розлука зворушила моє 
серце, збаламутила мою кров... Ох... важ
ко мені... (Закриває лице руками). 

Коваль. Так... треба в люди на рік, 
на два піти, а потом уже побачимо, що 
далі' буде. 

Стефан. Знаю тату, що треба і боро
ни мене Боже жахати ся козацького ді
ла. Давно вже кортить мене силою помі
рять ся з бісурменом... Давно мої мрії лі
тають по степу і воюють з ворогом лю
тим... Одно тяжко... що вас покинутії му
шу. 

Коваль. Може не так жаль мене як... 
Не думай об сьому, синку. Господь до
поможе, то і усе буде гаразд... Ну, та як-
же, га?... З Богом у дорогу... Іди, сину, у 
Січ... 

Стефан. Так таточку... А серце кро-
вію обливаєть ся... 

Коваль. Не потурай серцеві, скоряй 
його розумовії, а смерти не заслониш ся 
і на печи. Та й не такий страшний чорт, 
як його малюють... У Січи набереш ся і 
розуму, научиш ся козацького звичаю і 
молодецького хисту... Споглянь на себе: 
який з тебе юнак? Ні у постати нї в очах, 
нї одваги... Очи дитинячі, аж сором ди-
вить ся... Шкода... Який з тебе козак? 

Стефан. Ох... не зносити мені моєї го
лови... 

Коваль. Одна голова у тебе на пле-
чох, то її шануй її... А там, сину, поба
чиш сьвіта, та не такого, як у бурсі. Там 
научиш ся і Богови молить ся по моло-
децьки, а не по чернечи харамаркати. 
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Стефан. Виражайте мене, тату, не 
гайте. 

Коваль. Оттак і зробимо мій сину. 
Помолившись Богови осідлаємо булано
го тай гайда у дорогу. А і кінь же кінь: 
як змій, і зо дна моря винесе... Та що се 
і доси не дають полуднувати?... Ярино!... 
Чи злагодила ти вже там щонебудь?... 
Так, так синку... 

ЯВА III. 
Ярина (вийшла уже ранніше, а учувши 
розмову, ухопилась за одвірок і мов зом

ліла). 
Ярина. (Ледви чутно). Уже таточку... 

Осьдечки усе готово... їджте на здоров-
лячко... 

Коваль. (їсть). 
Стефан. (Сидить засумований). 
Коваль. Еге, що за смашні варени

ки, самі у рот лізуть... Стефане, чому не 
їси? 

Стефан. (Бере порожну ложку). 
Коваль. Оттак... Порожну ложку у 

рот кладеш? (Сьміе ся). 
Ярина. (Дивлячись на Стефана). Та

точку, він такой справді нездужає... 
Братчику, соколе мій, скажи, що в тебе 
болить ? 

Стефан. (Похилив мовчки голову). 
Коваль. (Сам до себе). Чи жать, чи 

не жать, а сіяти треба... 
Ярина. Стефаночку... промов-же хоч 

одно слово... 
Коваль. (Сам до себе). А хто-ж по

жне тії жнива, що ми засівали?... 
Ярина. Боже мій... Що се з тобою, 

Стефаночку, подїялось? Таточку, чим вп 
його розгнівали? 

Коваль. (Мов не чує). О, тепер нена
че по трохи і підкріпивсь... Ну, коли ї-
сти то їсти, бо ніколи гаятись... Спаси-
біг тобі доню за полудень. Підуж я отеє, 
до вечірні може з ким пострічаюсь та по
ра дюсь... А ти, Стефане, ляжеш спати, 
щоб до зорі встати та коня сідлати... 
(Вийшов). 

ЯВА IV. 
Ярина. До зорі коня еїдлати?... Брат

чику, голубчику, Стефаночку, чого бо ти 
плачеш? Глянь же на мене, на твою лю
бу сестричку... Усьміхни ся... Бач... я-
кий... не дивить ся... Не любиш ти мене? 
їй Богу я заплачу... (Плаче). Бог зна 
завіщо розгнівав ся тай зо мною не го
ворить... Хочеш, я тобі засьпіваю ту пі-
соньку, що ти найбільше любиш?... 
(Пригорнулась до нього і сьпіває): 

Чи я мамо не доріс, 
чи я мамо переріс, 

чи не рублена хата, (2р.) 
що не люблять дівчата. „ 

Ой ти сину вже доріс, 
ой ти сину переріс, 

В тебе рублена хата, (2 р.) 
тай не люблять дівчата. „ 

В тебе стан як у баби, 
в тебе очи як у жаби, 

руки, ноги як у рака, (2 р.) 
а сам рудий як собака. „ 

І тонкий і високий, 
щей без носа, косоокий. 

тай без верхної губи, (2р.) 
як цілуєш видно зуби. „ 

І пісні не хочеш слухати? Ну, стрі-
вайже, коли ти такий, то я утечу від те
бе... їй Богу утечу та сховаюсь у буря-
ни... А тоді хоч гукай, не гукай... не до-
кличеш ся. А що? злякав ся?... Ні... ні, 
я не втечу, а сяду біля тебе... Ти справді 
може нездужаєш? Я зїля достану, за ба
бою збігаю, коли хочеш... 

Стефан. Ні, сестричко моя... Ніяке 
зїля не загоїть рани мого серця—горя... 

Ярина. Горя? Якеж там горе? 
Стефан. Негадане і несподіване... 

Невжеж ти не чула, що батько казав? Я 
до сього часу думав, що ми... Не дивись... 
не дивись так любо на мене... не тулись 
до мого серця... Я не брат тобі... 

Ярина. Господь з тобою... що се ти ка
жеш... 

Стефан. Не брат я, а чужий тобі... Я 
круглий сирота... Так зараз сказав бать
ко... 



Ярина. (Здивовано). Що він такого 
говорить?... Хочби тато швидче вернули 
ся... Що менї у сьвітї божому робити?... 

Стефан. Не обіймайже мене, не го
луб мене... Не сестра ти менї... Я чужий.., 
зовсім чужий... 

Ярина. Та схаменись бо... Годї тобі 
пустувати... Чи не гріх тобі так знущати 
ся на-до мною?... Ти морочиш мене, а в 
мене серце розривавсь... Бач, я плачу... 

Стефан. Не плач, моя зіронько, не 
завдавай ще більшого жалю мойому сер
цеві... Дивись же менї в вічи: не жартую 
я, а щиру правду тобі кажу, що менї за
раз сказав твій отець, що я є годова
нець... Я сирота... Завтра я покину вас і 
поїду далеко... далеко... 

Ярина. Стефаночку... Без тебе і мене 
не стане на сьвітї... Я умру з жалю за 
тобою... 

Стефан. Ярино моя, моя квітко, моя 
зоре так ти і тепер мене любиш, хоч а 
чужий тобі?... О, який-же я щасливий... 
Глянь-же, глянь-же на мене твоїми оче
нятами... Ти і тепер мене любиш?... О, 
мої любі оченята... 

Ярина. (Плачучи). Та згаснуть вони 
від дрібненьких слїз, попухнуть від тяж
кого смутку... Покинеш мене мій братчи
ку... дружино моя... Покинеш мене одну 
однїсеньку, як квіточку в чистім полі'... 

Стефан. Год'їж... годї плакати моє 
серце. Поїду у Сїч, бо годї тут жить. Роз
добуду слави і верну до тебе. 

Ярина. Може забудеш мене Стефа
ночку... На чужій стороні найдеш собі 
кращу... (За слїзми не може говорити). 

Стефан. Не забуду тебе моя зоре... 
Доки сьвіт-сонця не забуду... Доки не 
перестанесь бить серце у моїх грудях... 
Не хочу і не зможу я тебе забути... Ти бу
деш моєю одвагою, моїм супокоєм, мо
єю молитвою, моєю надїею... І коли хоч 
на хвилинку викину тебе із серця, то хай 
перша куля пробє його... Молись за ме
не тут, моя ти зоре, та жди мене... 

Ярина. Буду молить ся мій голубе... 
Щиро буду молить ся... (Обнялись і за
мовкли). 

ЯВА Y. 
Коваль. (Сам з собою балакає). От 

такі то мої молодята. Вже і поснули. 
(Зітхнувши). Усе минеть ся, забудеть 
ся: і горе і радість і усяка пригода — 
тільки щире кохання, як та іскра тліти
ме у серцї до віку і по всяк час будити-ме 
його... (Підійшов до Стефана і Ярини). 
Ану, діточки, пора о господу. На дворі 
смерка' а ніч коротенька... 

Стефан і Ярина (раптом схопились). 
Коваль. Щож, набалакались у во

лю?... Бачу, бачу, що у вас одно серце і 
одна думка... Жалко менї вас розлучати, 
ще і як жалко, але і те скажу вам дїти, що 
я й сам гаразд не знаю, кого більш лю
блю: чи вас, мої голубятка, чи Україну... 
їдь, сину, на рік, або на два у Сїч, скош-
туй гіркої, та своєю одвагою нагадай бі-
сурменам свойого батька... А Ярина твоя 
на віки... На, візьми її... 

Стефан і Ярина. Таточку наш рідний, 
благословіть нас... 

Коваль. (Підоймає руки). Боже пра
ведний, Боже сильний... Обережи моїх 
дїток од болїзни, од лютого ворога... Спа
си їх милосерний і помилуй... Сюди, дї
ти, до мойого серця... (Обіймає їх). Бо
же, зглянь ся на мене старого... 

Занавіс. 

ДЇЯ ДРУГА. 

(Обстанова та сама, що у першій дїї. 
Свитає.) 
ЯВА І. 

Коваль. (Виніс збрую, кладе усе до 
долу, бере шаблю у руки). Шабле моя 
гострая... Ти була менї щирим товари-
шом і побратимом, тепер покидаєш ме
не сиротою... Пращай, пращай на віки 
вічні... Ручнице моя, гаківнице... Стара 
вже ти, дуже стара... Похряпано тебе бі-
сурменськими ятаганами... Стріляй-же 
мітко, улучай хвацько у самїсеньке сер
це, щоб ворог як сніп валив ся... Про
щайте, мої вірні товариші, мої єдині дру-



ги: пістолі мої смертельні... З вами най
важче мені розрізнять ся. Дивлячись на 
вас, згадую я давнїйшу давнину і воскре
сає перед моїми очима колишнє незабу
те... Далеко, — далеко я вас здобув — 
за синім морем, куди вже і ворон мої ко
сти не донесе. (Задумує ся). 

Я В А II. 
Стефан і Ярина. (Входять). 
Коваль. (Побачивши їх). Гай, гай 

як ви баритесь, дїти... Пора... Вже і со
нечко встало, скоро день буде... А ти Я-
рино пійди та здійми з божницї срібний 
образок. Його колись подарив мені' ста
рий чернець у Київі. 

Ярина. (Відходить). 

ЯВА III. 
Ярина. (Входить). 
Коваль. Доню, подавай йому зброю. 
Ярина. (Плачучи, дає йому шаблю). 

Рубай, мій соколе, лютих ворогів, боро
ни віру христову... (Надіває на него ша
блю). 

Стефан. (Вздержує сльози). Буду 
моя зоре, боронити... не обезславлю ко
зацького роду. 

Ярина. Стріляй мітко, смертельно, та 
повертай швидче до своєї милої... 

Стефан. Вернусь, моя галочко, зо дна 
моря прилину до тебе, моя зоре... 

Коваль. Бравий козак, аж серце ра-
дуєть ся... Ех... колиб моя сила... Хочби 
мені' як небудь доплентати ся до Січи, яб 
там хоч коний пас, або що... Та не плач, 
синку, не годить ся... Годї Яриночко су
мувати, пора милого в дорогу споряджа
ти... (Бере у неї образок і благословить 
ним Стефана). Нехай хранить тебе той 
образок почаївської Божої Матери від 
всякої лихої пригоди... (Надіває Стефа-
нови на шию). А тепер пращай мій си
ночку... (Цілує його в голову). Не бари 
ся, та швидко повертай ся... Ну пора, бо 
ось і товариство незабаром збере ся на 
вигін... 

Стефан. (Обіймаючи Ярину). Пра
щай, моя люба суджена... Пращай, моя 
квіточко... зірочко моя... 

Ярина. (Ридаючи). Тату... Тату... О, 
як важко розлучати ся з милим... 

Коваль. Годї... Годї... донечко... Пра
щай же, синочку, ще раз. Глядиж, синку, 
жий правдою, нї перед ким не розпадай 
ся і нікому не шкодь... Дурної поради не 
слухай, а доброї не бери не подякував
ши... Шануй старшину, почитай старших 
від себе, з товариством поводь ся з пова
гою і живи у добрій злагоді*... Приїхавши 
на Сїч, поклони ся старому кошовому від 
Коваля, а отсей капшук віддай на цер
кву Божу, щоб помолили ся на Сїчи за 
мою грішну душу. Горівку пий та розу
му не пропивай... Памятай синку, що як 
сядеш на коня, не забувай на Бога, а зліз
ши з коня, не забувай за коня... Шанува-
ти-меш його і годувати меш, то він тобі 
вірно служити-ме... Та не давай нікому 
другому нї розсідлати нї напувати, а при-
учуй його до себе посвистом... 

Ярина. Хто іти-ме або їхати-ме, то 
передай від себе звісточку хоч на словах, 
хоч на папери... Пращай, Стефаночку, 
мій любий, мій орле сизокрилий... (Рида
ючи, паде до грудий батькови). 

Стефан. (Низько кланяючи ся). Пра-
щайте, тату... Пращай, моя зірочко... 
(Скоро відходить). 

Коваль. Бог тобі на поміч, моя дити
но... Годї Яриночко... годї... Подивись як 
полетів: як стріла з лука... Аж серце ра
ду єть ся... 

Ярина. (Кричить): Стефане... Орле 
мій... Дивіть ся, тату... Оглянув ся... Мах
нув шапкою... Щось говорить... Не чую... 
Не чую... Вже ледви маячить, а шапка 
червоніє... Потонув... Знов з'явив ся... 
Зник... (Зомліла паде). 

Занавіс. 

ДЇЯ ТРЕТА. 

Я В А І. 
(Козацький табор. Скрізь сидять запо
рожці, одні чистять збрую, другі заходять 
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ся коло ватри де варять вечеру. Повно 
руху і гамору. Сьпівають): 

Хор: 
Гей не дивуйте добрії люди, 
що на Вкраїні' повстало, 
там за Дашевом під Сороквою 
множество Ляхів пропало. 
Гей Перебийте просить не много, 
сімсот козаків з собою, 
рубає мечем голови з плечий, 
а решту топить водою... 

Опара. Сьогодня чи мало не долічи
лись своїх... 

Кукса. Тарі певно і в пів сотні' не 
вбереш. 

Опара. А атаман молодець... Довго не 
давав ся. Чоловіка з десяток положив, 
доки і самого не проткнули. 

Кукса. Завзятий був козарлюга, — 
вічна йому память... Ну, та я так думаю, 
що і сей не дасть собі у кашу наплюва
ти, дарма що молодий... 

Опара. Молодий, та з старою голо
вою... Вигодував старий Коваль юнака 
козакам на славу а ворогам на погибіль... 

Кукса. Зопсуе не один десяток голо-
мазих таракуцьок... 

Неплюй. Я сьогодня поруч з ним ру
бав ся. О... Завзятий... Очи горять так 
страшенно, аж ніби пашить від них; зу
би стиснув, та так січе, так руба як дро
ва... Буді бравий козак, як що не зледа
щіє... 

Кукса. А ходім но, братця, та подп-
вім ся, як там старшина бенкетує... 

Опара. Кортить промочить горлянку? 
Кукса. Бо пересохла уже... А тобі-б 

то і байдуже? 
Опара. Чого байдуже? Я пю, доки 

пєть ся... Сказанож: „пий доки пєть ся, 
лий доки леть ся..." 

Неплюй. Який там бенкет?... Може по 
коряку смикнуть... Не бійсь, сей атаман 
не в покійного; як тільки його виголоси
ли, то загаз наказ дав, щоб пяного його 
око і не бачило. Се Опарі не на руку ко-
вінка... коштувати-ме його спина не раз 
бичів... 

Опара. Чия спина до чого здатна... 
Моя до бичів, а твоя, щоб на ній чорти 
гопки били... 

Неплюй. Молодець, єй Богу моло
дець...Не довго длубав ся в кишени доки 
найшов слово. 

Опара. У мене кишеня плодюча: не 
вспію винять слово як вже у ній вилупить 
ся нових два... 

Неплюй. Ой молодець, хвалю... А хо
чете, братця, я вам розкажу, яке мене ко-
лисьто лихо спіткало?... 

Опара. Ану, ну... Вигадай що небудь... 
Та тільки як брехати, то брехати до ладу, 
а то й слухати не хочу та й пику побю... 

Неплюй. Ні, я вам правду розкажу... 
Опара. Чуєте, братця?... І вітер нена

че став притихати... Мабуть хоче послу
хати тієї правди, що брехнею зветь ся... 

Всї. Та ну бо... не перебивай. Хан і 
бреше, а тобі як? Бреши... бреши... 

Неплюй. Давно се було... Ще як я 
жив на селі' та чумакував зі своїм дідом, 
а мого батька тоді' ще не було на сьвіт'ї... 

Всї. От, чортів син вигадав... 
, Неплюй. Ото справили ми 12 возів та 

накупили 12 пар волів, щей і 12 батогів... 
Спорядили настоящу чумачку... Поїхали 
ми на Дін по рибу... Тодї єще шляхів не 
було, так ми майнули манівцями, навпро
стець, через лїси та через бори, через Ту
реччину та через Шляхотчину... Приїха
ли ми на Дін, аж риби нема — самісінькі 
раки... Ой лишенько... Що тут діяти?... 
Стали ми радитись... Я і кажу д'їдови: на
купимо раків, бо якже, кажу, так порож
нем вертати?... „Добре, каже, синашу..." 
І накупили ми тих раків повнїсенько: аж 
цілих три макітри та чотири фляшки... 
Заткнули ми їх затичками, тай поїхали... 
їдемо ми день, їдемо другий, аж третого 
дня приїхали до порома. Поромщики за 
переправу заломили таку ц'їну, що і раки 
не варта були того... А мій дїд дуже ро
зумний був, бо бував таки у бувальцях... 
Зараз ударив себе каменюкою по лобі, аж 
йому ґуля вискочила між очима завбіль 
піки кулака... Д'їлож, братця, було важне, 
то і треба було поміркувати... Ото, як ка
жу, мій дїд як почав думати, а думки так 
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сідають йому на лобі як чираки... Та ду
мав він так либонь з тиждень а далі' і ка
же: „Ось що ми зробимо: вози попродамо 
на сім боці, а волів та раків переженемо 
в брід..." Як сказав се мені дідусь, так я 
з радощів аж затанцював, та такого гопа
ка, що аж потилиці пятами доставав... За
раз попродали ми вози, а волів та раків 
пігнали в брід. Воли поплили верхом, а 
раки пірнули в спід... „Нїчо, каже дід, 
вони на тамтім боці виплинуть..." Ото пе
решили ми річку тай посідали на тамтім 
боці ждати тих раків...Сидимо ми до сні
данку, нема раків... Вже і обідня пора, 
нема раків... Стало сонечко звертати на 
полудень, далі і на спочинок, а наших 
раків як нема, так нема... Аж се мій дід 
як не затупотить, як не закричить. „Ся
кий... Такий... присїкав ся до мене... тиж, 
Каже, бісів сину байдаки бив, і чиж вже, 
каже, не можна було доглупати ся, щоб 
попутати тих гемонських раків...?" Еге, 
кажу, тепер я і сам бачу, що треба було... 
Ну... нічого робити, повставали ми, за-
няли волів, взяли торбинки на плечі тай 
потягли... А тут ще мені велика пригода 
трапила ся: зовсім підбив ся так, що не 
можу іти... Сів я на шляху тай плачу... 
Тут спасибіг, дідусь став мені в великій 
пригоді... „Дурню, каже, не знаєш, що 
робити?... Возьми ноги на плечі..." Тю... 
кажу, я і не догадав ся. Як схоплю ся, та 
себе за ноги... Закинув їх на плечі та за
раз полегшало... 

Довго ми се ішли, аж гульк, прихо
димо до дому... А тут Бог нам дав велику 
радість: мій батько на сьвіт народив ся. 
А такий бравий хлопчина та такий ба
лакучий... Наділа мати на нього сорочеч
ку, штанці, вибіг він нам на зустріч, по
цілував діда у руку, а мене як ухопить за 
чуба, як почне бити, як почне кулакува-
ти... звісно, батько, то вже і знає своє ді
ло... Я йому мовчу, одно через се, що 
батько, а друге і від радощів, що він на 
сьвіт народив ся... Добре оттому, братця, 
у кого хоч пізно, а народить ся батько. 
Бо перш якось то аж чудно було: ідеш ву
лицею, а люди і питають: а деж, парубче, 
твій батько?... Тепер уже ціле село зна, 
що і в мене є батько, хоч він і після мене 

народив ся, а всеж таки є... Ото; кажу/ 
прийшли ми до свого двору, аж диви-̂  
мось: двір наш такий великий та такий 
став просторий, а ворота такі широчезні, 
що скілько возів не їхало би в поруч, то 
не зачепилиби ся... Увійшли ми у хату, 
дивимось, тільки і старого, що піч, а то 
усе нове... На стінах хмари та ліс, а на 
стели небо, і сонечко так сіяє, що як гля
неш на нього, то аж сльози потечуть з о-
чий... Спасибіг сусідам, добре підновили 
хату... Ото дід мій зараз почав порядкува-. 
ти. Наварив оловяних пампушків та же-
лїзних галушок а мене післав скликати 
сусідів на батькові хрестини. І наскли-
кав я тих сусідів повнїсеньку хату: аж 
три старі бабі та одного цигана... Як тіль
ки батька увели у хрест, то почали ми з 
дідом частувати гостий... дід біля столу а 
я біля порога. Котрий ухопить галушку 
пампушку, то і мерщій біжить до порога̂ , 
щоби запити юшкою. А я його там зараз 
і почастую макогоном, по потилици... 
хмель йому ударить у голову, то він так 
і сторчака дасть... Та так ми усіх укон
тентували, що декотрі і на віки там за^ 
снули, а иньші ледви другого дня і про
чуняли ся... 

Опара. Та ти і до сьвіту не добре-
шеш... 

Неплюй. Вона єще довга... та се бач 
її кінець... Але я зараз причіплю до ньої 
ДРУГУ-

Опара. Стрівай... Нехай моя зверху..: 
Неплюй. Бреши... 
Опара. Тільки се не брехня.а справж

ня правда... Знаєте, братця, тамтого тиж
ня я стояв на варті... Ніч була така тем
на, що-і носа свого не побачиш, тільки як 
ляпнеш його рукою, то тоді і на певно 
знати меш, що він є у тебе на пиці... 
Стою я собі, стою, стою, стою тай стою...' 

Неплюй. Та сядь вже раз, вражий си
ну... 

Опара. ,»Стою я собі тай думаю: чц 
той Неплюй брехнею цілий сьвіт перей
де і назад верне ся?... Аж зирк — так гін 
за двоє, котить ся щось таке малесеньке, 
рудесеньке, котить ся тай котить ся... Що 
воно таке, думаю... Прожогом допав тай 
питаю ся: куди ти так, кажу, поспіша-
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Опара. Чи справді?... От так моло

дець, зна гоїти запорожські рани... (Бере 
барилце і пе). 

Всі". Та ти так і без коряка дудлиш... 
Опара. Душа міру знає... 
Неплюй. Та годї тобі смоктати... Бач 

допав ся, неначе віл до браги... Ще лус
неш, к' бісовому батько ви... 

Опара. Однаково помирать... 
Неплюй. От чортова пявка... 
Опара. От тепер як раз у щерть, тіль

ки треба розперезати ся... Братя, а подай 
но хто затички... А щоб ви зазулї не чу
ли... (Дістає хлїб і сало). Оттак її зат
кнемо, щоби не розхлюпала ся... 

Всї. (Пють). 

єш?... „Кочусь, каже, до вашого Неплюя, 
щоби його з'їсти..." А я його чоботом, 
чоботом, чоботом... тай роздавив... А не 
їдж, кажу Неплюя, нехай лучше він тебе 
з'їсть... 

Всї. (Регочуться). 
Неплюй. Та се її кінець?... Та ви не 

знаєте, що з Опарою трапилось у ту-ж та
ки ніч? 

Всї. А ну, ну... хто кого перебреше?... 
Неплюй. Знаєте, братця, іду я попід 

лїс аж дивлю ся: що за біс... Нашого 0-
иару тащить величезний вовчиско... Я 
вже бувало хотів бігчи та ратувати хри-
стіянську душу, коли вовк лиш роздзя-
вив хавку та проликнув сараку разом з 
чобітьми ручницею і списом... Мені тіль
ки сльози покотили ся з очий... Але наш 
Опара не з таких... сейчас собі порадив. 
Туди, тим місцем, звідки у вовка виро
стають задні ноги, він з початку виставив 
лиш голову, розглянув ся по сьвітї, а да
лі гоп, тай опинив ся на земли, та давай 
ногам знати... Але і вовк також не попу
стив... Підбіг, вхопив його та вдруге про
ликнув... Опара знов тамтуди та на вті
кача... Побачим, чия візьме, подумав 
вовк, та навздогін... Дігнав, вхопив у па
щеку, що сарака Опара лиш задзвонив 
ногами у воздусї, та мерщій з ним під ду
ба... Прилетів до дуба, обернув ся до ньо
го хвостом та з цілої сили запер ся задом 
до дуба... Мені' аж піт покотив ся, бо ба
чите, братця, тепер прийшло ся Опарі 
марно.загибати... Бо кудиж йому тепер 
утікати?.:. Я так зі страху і закричав... І 
се вратувало сараку, бо вовк від несподі
ваного крику напудив ся так, що зі стра
ху так і ляпнув Опарою на землю... 

Гол о щук. А ну годї вам брехати... 
Гляньте лиш якого підсвинка сюди же
нуть... 

ЯВА II. 
(Два запорожці вточують барилку з го-

рівкою). 
Подорожний і Зачепа. (Входять). 
Подорожний. Курінний прислав вам 

барилце чемешчки, щоб почхались після 
татарської табаки... 

ЯВА III. 
Недобитий. (Входить). 
Всї. От як раз нагодив ся... Тебе тіль

ки і бракує... 
Недобитий. Я знав, що тут є порожне 

місце і для мене. 
Опара. А звідкіля Бог несе? 
Недобитий. З землі. 
Опара. Та знаємо, що не з неба... А 

деж ти був? 
Недобитий. Проти неба на земли... 

Гай, гай, пєте горівку, а діда і не поча
стуєте... 

Опара. Хиба не знаєш звичаю?... Бе
ри коряк та і пий скілько влїзе... Та де се 
ти таку бороду допняв? 

Недобитий. У цапа пожичив. . 
Неплюй. (Регоче ся). Мабуть прав

ду кажеш коли не брешеш... 
Недобитий. Шкода брате у мене 

правди шукати. Я з нею тоді ще попра-
щав ся як з Неплюєм спізнав ся... 

Неплюй. Ото приліпив... люблю за о-
бичай... Тепер от і подлубай в голові, щоб 
до ладу відповісти. 

Недобитий. Порожно у тебе в голо
ві... Скільки і не длубай, а опріч вітру ні
чого не знайдеш... 

Всї. (Регочуть ся). От, бандурист... 
Загнав Неплюя на слизьке... 

Неплюй. (Регоче ся). їй Богу моло
дець... 

Опара. А ну дїду з цапиною боро
дою, ушквар нам якої... 
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Недобитий. Ушкваривби, та струни 
позасихали. 

Опара. Від чогож то?... 
Недобитий. Та від того, від чого твої 

порозкисали... 
Опара. (Регочучись). Чи не бісова 

пара... 
Голощук. (Підносить коряк). На ді

дусю... Промочи голосники... 
Недобитий. О, сей то догадливий. Ма

буть у твого батька не дурний був син... 
Голощук. Чи не той, що Гарасимом 

звали? 
Недобитий. Як що ти Гарасим, то той 

самий. 
Голощук. Я він і є. 
Опара. А нуж бо ушквар, бо мене вже 

так і кортить до танців. 
Недобитий. А дуже кортить? Глядиж. 

щоби не погубив підошви... 
Опара. Нїчо... Я язиком полатаю... 
Недобитий. (Грає і присьпівує).' 
Опара. (Танцює). 
Недобитий: 

Ой так чини, як я чиню 
люби жінку аби чию, 
хоч попову, хоч дякову, 
хоч хорошу мужикову... 
Ой до мене сита, сита 
ой до мене решета, 
ой до мене запорожці', 
бо я бідна сирота... 
Розступіте ся міряни 
нехай гиря погуляє, 
щоб зазнали всі* міряни, 
як гуляють голоштани... 

Опара. (Танцюючи): А ну піддай хто 
охоти... а то вже ноги ледво човгають 
ся... 

Недобитий. З такими танцями лучше 
тиб і не рипав ся... Ти мабуть тільки язи
ком вмієш тропака вибивати... 

Опара. Не сердь мене, бо як розсер
джусь, то буду танцювати до самого сьві-
та... 

Недобитий. У тебе і так вже либонь 
свитає в голові і в очах... 

Опара. (Скидає жупан): Так ось-же 
тобі.. (Танцює мов несамовитий)... Грай, 
коли граєш, побачиш чия візьме!... 

Недобитий. Та х"оч одпочинь, лада-
чо... 

Опара. Піди геть... Не рушай... От 
так наші: і сюди і туди... Навприсядки... 
Підсьпівуй, піддавай хто охоти... 

Недобитий. (Сьпіває): 
Он ти старий, я молода, 
та між нами незлагода... 
Ой ти старий кахи-кахи... 
Я молода хи-хи-хи-хи. 

(Говорить): Та скинь бо, вражий чо
ловіче, і сорочку, щоб і та не заваджала. 

Опара. (Паде на землю). Стрівай... 
Я одпочину, тай знов, а ти тимчасом за-
сьпівай якої жалібної... (Виймає з кише
ні гроші). На тобі тимчасом таляра, а 
потім заграєш мені ще аж за два. 

Недобитий. (Сьпіває): 
Замовкли бандури, оглухли мабуть 
Нї співу нї думи в хуторах не чуть 
Лише по могилах голосить ворон 
Козацької слави старої гомон. 

О руськая земле, о рідна моя 
Чи прийдем ще раз ми коли до коша. 

Де ділись, заділись ті давні часи 
Славетні гетьманські, де ділись вони 
Бувало атаман як кликне на бій 
чубаті як хмари злітались як стій. 

О руськая земле, о рідна моя, 
чи верне — поверне ще слава твоя... 

В кайданах в неволи козача сї'мя, 
по дворах шляхетських у наймах сестра 
і син на послуги пішов Москалям, 
на глум і на посьміх самим ворогам. 

О руськая земле, о рідна моя, 
коли вже скінчить ся неволя твоя. 

Прокиньте ся діти, наспів вже той час — 
„Заплакана Мати" вже кличе на вас, 
щоб стать односердно за діло сьвяте, 
а слава та давня ще нам зацвите. 

О руськая земле, о рідна моя, 
та чей ми прийдемо ще раз до коша... 
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(По сьпіві): А тепер пращайте, мої 
любі... Я піду по наметах, огляну усїх, 
може хто занедужав... Треба порадити... 
Пращавайте... (Пішов). 

Гол о щук. А диви, гей, Прохоре, що 
то за могилою наче курява підняла ся... 

Неплюй. Хмара встає. Певно на дощ. 
(Прилягав вухом до землі'). Нї, не чу
ти, щоби тупотіло... Ну, що пора і спочи
вать. Наказ був рано рушати, щоб у ве
чорі у моря стать... Назустріч повинні пі
дійти байдаки... Пора вже і Туреччину 
провідать. Пора полататись, бо мені' вже 
шинкар на бірг не вірить. 

Голо щук. Так намочить його, псяві-
ру, у річцї, щоб набрав віри. 

Неплюй. Мочив... Не йме віри... Ну, 
та вже чорта лисого з'їсть, щоб він зав
тра не дав мені' похмелитись. Задушу а-
нахтемську віру... 

Голощук. А опісля сам будеш шин
карювати, чи як?... 

Неплюй. І то правда... Ну нехай ще 
поживе на сьвітї... (Кладе ся спати). 

ЯВА IV. 
Стефан. (Входить. Сів на камени і 

задумав ся). Ось вже рік минає як розлу
чив ся я з вірною дружиною і покинув 
рідну оселю, а серце з кождим днем все 
гірше болить і нічим його не заспокоїш... 
О колиб я мав крилечка, щоб полетіти 
хоч на хвилинку у рідний край і глянути 
хоч би з далека на той садочок вишне
вий, де з милою як з голубочкою ворку
вав і цілував її карі очи та чорні брови... 
Один би тільки разочок глянути в очи ми
лій, почути із уст її одно щире слово і те 
слово додасть мені' сили та відваги... Те
пер я у славі та повазі'... Та що з того? 
Нащо слава, коли серцеви нема супо
кою?... 

ЯВА У. 
Недобитий. (Входить. — Підійшов 

крадьком до Стефана). Здоров Стефане... 
Стефан. Хто ти за чоловік? (Придив-

ляе ся). Стрівай... Я тебе десь бачив... 
Недобитий. Може і по знаку... При

дивись гарненько... 

Стефан. (Схопившись за голову): Я 
бачив тебе... нї... не памятаю... 

Недобитий. Торік... на Зелених сьвя-
тах... 

Стефан. Ти сьпівав думу про Нали
вайка ? 

Недобитий. Може і я... (Здіймає бо
роду) : Пізнаєш? 

Стефан. (З криком): Той самий... 
Недобитий. Та цить... Не гомони... 

Почують... 
Стефан. Ти був там... у батька? Ска-

жиж мені', що сталось? Кажиж, ти знаєш 
про кого я думаю... 

Недобитий. Не годить ся козакови, 
та ще її до того атаманови на війні нянь
чити ся з серцем... О, глянь навкруг се
бе: кождий з отсих бідолах когонебуть 
покинув в дома. Иньший батька, мат'їр, 
иньший чорнобриву дівчину, як от і ти. І 
усі' вони ховають ся від людий з тією бо
лячкою... 

Стефан. Ти мене мучиш... Ніби щось 
страшного хочеш сказати. 

Недобитий. Дитина ти, та ще її ата-
ман... 

Стефан. Одно слово тільки скажи, а 
я знов буду козаком, знов полечу на во
рога як на весїля... 

Недобитий. Ох, літа, літа молоді... 
(Сьміє ся). Наж осьдечки тобі цидулоч
ку від твоєї дружини... (Дає лист). 

Стефан. (Цїлує папір): Від неї... від 
моєї милої... 

Недобитий. Придивись, що там на
писано. 

Стефан. (Читає): „Сизокрилий го
лубоньку, любий мій Стефане. Де ти, дру
же, пробуваеш, де ти орлику літаєш? Я 
оченьки виплакала, виглядаючи тебе. 
Полиняли чорні брови, личенько змарні
ло..." 

ЯВА VI. 
Джура. (Вбігає): Пане атамане... 
Стефан. Що скажеш? 
Джура. Орда на нас наступає двома 

крилами: від моря і від шляхеччини... 
Стефан. (Грізно): До збруї... Панове 

молодці' за мною!... 
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Всї. (СХОПЛЯЮТЬ СЯ). 
Стефан. Шаблі на голо... Пісні... Пі

сні, щоб земля застогнала і заревла... 
Хор: 

Ген нужмо братця до збруї, 
на герц погуляти, 
слави залучати. 
А чи пан, чи пропав — 
в друге не вмирати, 
гей нужмо до збруї!... 
Нам поможе сьвятий Юрий 
Козакам на славу 
Турка звоювати... 
Гукнемо з гаківниць, 
додамо з гарматів, 
щоб не повставали... 

(По хорі вибігають усї. Чути стріли би
тви). 

Неплюй. (Вбігає — до Опари): А про 
сего забули... Вставай, бісів пузір... Бі-
сурмен іде.' 

Опара. (Крізь сон): Грай на всї... 
Неплюй. А щоб тебе ледачо узяло... 

Ач, йому танці' на умі... Вставай бо, дія-
воле... Ну, що тут робити? Треба укину
ти у який небудь віз... Стрівай, сатано... 
Завдадуть тобі завтра памятного... Скош-
туеш київ аж задуднить... Бач, як на
смоктав ся... (Витягає). 

Опара. Не руш, кажу тобі: не руш!.. 
Аще за то пику розібю... Ну, що за дія-
вольський народ... Геть Іроди... Геть, ка
жу... 

БИТВА. 
(Живий образ. Козаки і Туркп, посеред 

Стефан на трупі турецького баші). 
Занавіс. 

ДЇЯ ЧЕТВЕРТА. 

ЯВА І. 
(Турецька вязниця). 

Стефан. Так глядиж, як тільки поже
нуть нас завтра на роботу, то ти будь при 
мені' і нікуди не відходи... Будемо уважа
ти на таку хвилю, коли при нас зістане 
ся один вартовий. Я прожогом кину ся до 

нього і відразу шшлю його до всіх чорг 
тів, а ти мерщій здіймай з нього одежу, 
переодягнись і втікай як змога... 

Покришка. А ти щоб зістав ся у нег-
воли?... Нї, сего ніколи не буде... Тїкай 
ти... Твоя сила і завзятість ще здадуть ся 
на Запорожу, а я однаково звів ся на нї-
нащо... Такий вже став знемощілий, що 
мене і курка задзюбає... Так мені' одна
ково здихати... 

Стефан. Не в такі кайдани мене заку
то, щоб можна було їх розбити... Твоїж 
я відразу розібю... 

Покришка. За щож, пане атамане, ти 
мусиш погибати?... Нї, я хочу померти 
разом з тобою... У сїм пеклї я тебе не по
кину. 

Стефан. Вір, як що я єще потрібний 
на Україні', то товариство не забарить ся 
прийти по мене... А коли за мене приза
буто, от може ти їм нагадаєш. У тебе є і 
батько і мати, вони тужать за тобою, по
бивають ся... а я... Ти звеличав мене ата-
маном, і я тобі як атаман велю і прика
зую... Слухай дальше... Як що Господь 
допоможе тобі добрати ся до рідного кра
го, допитай ся до хутора Ковалївки над 
Дніпром, понизше Городища... Спитаєш 
там про господу старого Коваля, тобі ма
ла дитина покаже... У ній живе мій не
рідний батько. Скажи йому, що його го
дованець, Стефан, вже два роки гризе бі-
сурменські кайдани... А як побачиш доч1 

ку його... то скажеш її... Ох, брате, тож то 
моя суджена дружинонька... тож скажи... 
Коли ти любив кого на сьвіт'ї, то серце 
само тебе научить, що її сказати... Роз
кажи їм, як нас хвилею прибито до Сино-
иа і як нас у полон забрано... Що боро
нили ся ми неначе зьвірі, що із сотні зо-
стало ся нас тільки девятеро... 

Покришка. Нехай буде по твоєму. 
Благословиж батьку атамане в далеку до
рогу. 

Стефан. Бог тобі на поміч. Пращай. 
може на віки... Бог зна де доведеть ся 
нам побачити, чи на тамтім сьвіт'ї, чи на 
Україні'... 

Гол о щук. А як мені', то і нікому по-
клона передати... Не знаю, чи і був у ме
не хоч який батько... де родив ся, де хре-



стив ся... не памятаю... поклонись, брате, 
рідній землици та церковцям божим. 

Кукса. І я такийже безрідний... Спа-
сибіг ворогам, батька спалили а матїр у 
Днїпрі утопили. 

Неплюй. А мій батько таки своєю 
смертию помер: два днї вороги з него зди
рали шкіру, а третого дня хотіли з живо
го виняти серце... Та чортового батька 
поживились... Прийшли до нього а він 
вже і захолонув... 

Опара. Тобі і тут до жартів... Мабуть 
як і на шибеницю поведуть, то сьміяти 
меш ся... 

Неплюй. А щож?... Може плакати? 
Все одно... Не помилують. Та і ти піді
брав би слини, як би тобі піднесли чарку 
одну-другу Адамових слїзок... Учистив 
би такого гопака, що аж земля задріжа-
лаб... 

Опара. Так теж не своїм розумом... 
Минули ся всї танці'... 

Неплюй. Доперва ще тільки почина
ють ся... Стрівай... Як підіймуть тебе на 
шибеницю, то так затанцюєш, що аж я-
зика висолопиш... 

Опара. Піди геть з твоїми жартами... 
Неплюй. Що?... Страшно?... А прав

да, що здаєть ся неначе вже у тебе моту
зок на шиї і чуєш як воно ласкоче... Не 
знаю як вам, братця, а мені' їй Богу лек
ціє булоби, колиб швидше повісили... І 
допікаю я тим проклятим Туркам... По
завчора, як ламали ми камінь приходить 
до мене якийсь старший... Я почав його 
перекривляти: то язика йому покажу, то 
дулю.. Думаю: от от повісять... Аж ні... 
Вартовий дав мені щось тричі по шиї 
ручницею, тай тільки... Я йому дулї ти
чу, а він мене топить по потилици... Але 
я його таки переспорив і я виграв, бо я 
йому у останнє дулю даю, а він плюнув 
тай відвернув ся... Перше я молив ся, 
щиро молив ся Господеви щоб вивів нас 
з сего клятого льоху. А тепер пройшов 
рік, пройшов другий а я і думаю: чи вжеж 
і Богови тільки Діла, щоб визволяти на
ші голови з турецької неволі'... 

Всї. От, вже розпатлякав ся, розпу
стив язика... Бодай тобі його скорчило... 

Неплюй. Лайте, бийте... А я кажу не 
вірю... Ну і чого понадувались неначе 
сичі?.. І ви козаки?... Раз мати родила і 
не двічи умирати... Всї ви легкодухи, бо
їтесь глянути у вічи смерти, через то во
на вам і страшна; а мені то хочбй і зараз 
на шибеницю... Далебіг не здрігнусь... 
Та також так по правді' сказати мене вже 
давно кортить на тамтой сьвіт. Цікаво 
мені дуже хоч одним оком глянути чи 
справді' там так як дяки сьпівають: „ідї-
же нїст нї печали, нї воздиханія, но 
жизнь безконечная..." І я думаю також, 
що там мусить ся гарно жити, бо скільки 
то людий повмирало, а анї один від того 
часу не втїк ще з тамтого сьвіта. 

Всї. Чи тобі заціпить Іроде... 
Неплюй. Мовчу, мовчу... А через 

хвилину усї загомоните: чого мовчиш, 
чому що небудь не збрешеш? Чорт вас 
зна як вам і догодити... Так не буду мов
чати, а сьпівати буду... 

Хор: 
Ревуть стогнуть хвилї-гори 
на синенькім мори. 
Плачуть тужать козаченьки 
в турецькій неволи. 
Вже два роки у кайданах, 
терплять тяжкі муки, 
защож Боже милосерний 
нам післав сї муки?... 
Деж ви славні Запорожці', 
сини вольной волї? 
Чом не йдете визволяти 
нас з тяж кой неволі'?... 

ЯВА II. 
Недобитий. (Входить перебраний за 

Турка з бородою. За ним 2 Турки. Він їм 
дає знак і вони відходять). 

Недобитий. Чого розкричались нече
стиві?... Молітесь Богови, сього дня ваш 
послїдний день. Я чув усе... Чув, як ви 
тут змовляли ся... Завтра ваші голови 
будуть четвертовати... 

Стефан. Так іди швидше до свого 
султана, може вициганиш хоч по таляру 
за голову, а за 9 талярів купи собі добро-



го мотузка тай повісь ся... Ти чув як ми 
змовляли ся? А скажи ти, коли ти чоло
вік, кому воля не мила?... Таж пташечка 
маленька, та і та рве ся на волю, а миж 
люди... Та і з ким я балакаю?... Хиба є в 
тебе душа?... А хоч і є то не дорозша во
на тобі за таляра... Чи тямиш ти, що то 
таке воля?.. Вона дорозша золота, камі-
ня самоцьвітного, дорозша віку... Так і-
диж недолюдку від нас, остри швидше 
сокири на наші голови, або готуй мотуз
ки... Не вже ти думаєш, що ми станемо 
благати тебе щоби помилував?... 

Недобитий. Побачимо, що ти завтра 
скажеш?... 

Неплюй. Спасибіг тобі голомазий 
чорте за звісточку... У мене з радости аж 
піт покотив ся... Що братця не кажи, а то 
все"якось чудно. Мабуть через те, що се 
перший раз... що дивись: сього дня голо
ва у тебе на плечах, а затра — тиць, тай 
на пали... А скажи, будь ласка, вельмож
ний свинарю султанський, як мене на 
паль застромлять, чи потилицею до вас, 
чи очима?... 

Недобитий. А тобі хиба не однаково? 
Неплюй. А мабуть, що не однаково, 

коли питаю... Я-б хотїв до вас потили
цею, бо одно, що не хочу і після смерти 
дивитись на вас... тьфу... таких паскуд
них, а друге, то і вам також буде вигід-
нїйше нас десь Цілувати... 

Недобитий. (Дивлячи ся на Стефа-
на): Хоть і в шматках сорочка, та гарно 
вигафтована. Мабуть від дівчини пода
рунок... 

Стефан. Одійди бузувіре від мене... 
Недобитий. Не одну нічку виплака

ла Ярина над нею, доки дошила. 
Стефан. Ти... ти диявол а не чоловік... 
Недобитий. Адже твою дівчину Яри

ною звуть?... 
Стефан. Одійди сатано... 
Недобитий. Стефане... Стефане... не 

вже ти і доси не пізнаєш мене?... 
Стефан. Та хтож ти?... 
Недобитий. (Здіймає бороду). Та і 

досі той самий, що сьпівав думу про На
ливайка. 

Неплюй. Дивись... Недобитий... От 
чубатий біс... 

Всі". ЧИ не старе шкандибало... Де ти 
узяв ся?... 

Стефан. Кажи... Кажи нам швидше, 
як ти тут опинив ся?... 

Недобитий. Довго буде усе розказу
вати. З того часу, як захопили вас у не
волю, я також причвалав у Туреччину і 
на турецькому байдаку два роки блукав, 
прикидаючись то калікою то нїмим, доки 
не научив ся по іхньому балакати. Тепер, 
дірвавши отсю одеяшну, дібрав ся я до 
вас... Ти, Стефане, менї сказав, що 9 та
лярів мені дорозше за 9 голов, а я скажу, 
що 9 ваших голов дорозше моєї одної го
лови... Я прийшов вас визволити... Вті
кайте на Україну, а як через пів року я 
не вернусь за вами, то відправте за мене 
панахиду. Ось вам помагачі... (Роздає 
пильники і молотки). Та приймайтесь 
мерщій за роботу, а я піду та роздобуду 
вам харчів на дорогу... 

Неплюй. З доброго желїза зроблені... 
Аж пильник свистить... 

Недобитий. Ага... І тобі закортіло на 
волю?... 

Неплюй. Ей, брате... Усеж таки голо
ва дорозша від гарбуза. За таляра ї не 
купиш... 

Недобитий. Порайте ся по молодець-
ки а я піду на роздобутки, а як спущу на 
долину шнура, то тогдї по одному ви
лазьте. (Відходить). 

ЯВА III. 
Стефан. (Випустив пильник з рук). 

Руки млїють, а єще і половини не надпи
ляв... Де-ж моя сила? Куди-ж вона поді
лась?... Заїли бісурмени, заїли, хоч зу
бами гризи... (Гризе кайдани). 

Неплюй. Стрівай... Не занапасти зу
бів... З своїми я вже справив ся то і тобі 
допоможу... (Пилує йому кайдани). Міц
не желїзо... (Зверху спускає ся шнур). 
Еге... Вже Недобитий справив і драбин
ку з пекла до раю... Ну... Зовсім... 

ЯВА IV. 
Недобитий. (Роздає пістолі', ятага

ни). Ну, в дорогу братця... Натеж вам 
харчі, поділіть ся... А се вам моя пора-
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да: у день не йдіть а краще перележте... 
Ніч, то козацька ненька і осьвіжить і ви
ховає... (Цїлуе козаків). Пращайте... 
Поклонїть ся від мене рідній Україні'... 
Найже вам Господь милосерний допомо
же... (Відходить). 

Неплюй. Ану, хто сьвятїйший, той 
починай л'їзти на небо... 

(Запорожці лізуть по шнурі). 
Неплюй. Щоб тут на останку таке 

зробити, щоб бісурмени зуби з досади по-
ломали... Коби шматок вугля, або крей
ди вилаяв би добре, а вкінци камалював 
би дулю... Нема... Шкода... Ну, нехай на 
сей раз буде еще так... Пращайте голо-
мазі... Ану, сьвята Опаро, підсади мене... 
(Бере ся за шнур). 

Занавіс. 

ДЇЯ ПЯТА. 

ЯВА І. 
(Та сама обстанова, що в дії 1-ій). 
Ярина. (Виходить з хати і сьпівае): 

Чом не гудуть буйні вітри, 
Не ломають вітий, 
Чом не несуть на крилечках 
Від милого вістий. 
Сохну, вяну в самотині, 
Вже й сльози не льлють ся, 
А над моїм тяжким горем 
Вороги сьміють ся. 
І сьміють ся і радіють 
Я-ж Бога благаю, 
Щоб вернув ся мій миленький 
З далекого краю. 

ЯВА II. 
Оксана. (Входить). Здраствуй, се

стричко...' (Цїлуе її). Господи... Усе ту
жить та побиває ся. 

Ярина. Такий вже мабуть мій талан. 
Оксана. Я се нарочно забігла за то

бою. Там дівчата зібрали ся на шпилеч

ку; сьпівають. Ход'їм, сестричко, та хоч 
трохи розвеселиш себе. 

Ярина. Не таке моє горе, щоб розва
жити його сьпівами або гульнею. Я сво
їм смутком тільки вам заваджу. 

Оксана. Колиб ти знала як мені тебе 
жаль, що і Господи. 

Ярина. (Обіймає її). Тиж моя оди
нока жалібниця і порадниця. 

Оксана. Ходїм-же, ход'їм... Будемо 
грати ся у короля. Ти будеж королівною 
а я королем. Я хочу тебе сьогодня заці
лувати. (Цілує її). 

Ярина. Роби зі мною як знаєш. 
Оксана. (Обняла її). Ох, яка я ра

да... Голубонько моя сизокрила. Ход'їм... 
(Відходять). 

ЯВА III. 
Коваль. (Дивить ся у слід). Пішла. 

Нехай іде. Може хоч трохи заспокоїть 
ся... (Сідає). Ох, горе, горе... Що ти зо 
мною зробило, на що ти мене звело... Не
ма мого Стефаночка... От вже і третий 
рік минув, як вирядив я його на Запоро-
же... Чи його вбито чи в полон забрано?.. 
А може побратав ся з бісурменом?.. Про
міняв віру, Україну і присягу? Тоді, зем
ле сира, не допусти моїм кісткам лягти 
у тебе, викинь їх і розкидай по полю за 
те,'що вигодував такого Ірода.. О, нї... Не 
такий мій Стефан... Ні... Він козацького 
роду... Які нечестиві думки лізуть мені' 
в голову... А може він нудить у неволи, 
гниє у кайданах... О, Боже милосерний... 

ЯВА IY. 
Ярина. (Входить). Не можу я слуха

ти веселих пісень, безжурного щебетан
ня... Не можу... Не можу... 

Коваль. Ти знов плачеш, моя дити
но?... 

Ярина. Тяжко тату жити у розлуці' з 
милим. Чує моє серце, що вже його очи 
козацькі виклювали орли побратими, що 
його тїло розірвали вовки-сїроманцї. 

Коваль. Не побивай ся донечко... Всі 
ми у божій воли. Ти мене своїми смутка-
ми женеш в домовину. 
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Ярина. (Дивить ся йому в очи). І ви 
плачете тату... якже мені' не плакати?... 
Ви на своїм віку зазнали вже щастя, а 
моє проминуло перед моїми очима. 

Коваль. (Витирає очи). Де ти там 
побачила сльози?... Хиба одна сльозин
ка, та і та дурна... Бачиш?... Я вже сьмію 
ся... 

Ярина. Сьміетесь, а сльози тремтять 
у очах. Нащо ви таточку мене обманює
те?... Хиба я не бачу, як ви що дня тужи
те, як цїлїсеньку ніч тяжко зітхаєте та ти
хо молитесь?... 

Коваль. То не від горя, а через те, що 
пора вже в далеку дорогу, в домовину... 
То і молюсь, щоб Бог простив мені тяжкі 
мої гріхи... Ось піди лишень, та принеси 
мені' бандурку, то і побачиш якого я у-
етрою гопака. 

Ярина. Чи не думаєте ви розважити 
мене... (Задумала ся). Таточку любий... 
Відпустіть мене у монастир... Піду у чер
ниці' та й буду молитись за душу свого 
милого... (Плаче). 

Коваль. Господь з тобою, моя дити
но... На кого-ж ти мене покинеш старо
го, похилого, одинокого?... Хто-ж догля
не мою старість, хто-ж закриє мені очи?.. 

Ярина. Тяжко мені тут жити... Серце 
з туги кровю обливаєть ся як спогляну 
на житє других. Весь мир хрещений ве
селить ся і рад'їє, а я неначе яка велика 
грішниця всеб сиділа між німими стіна
ми, по заулках темних... А там, у черне
чій одежи я не буду чути веселих сьпівів 
і лекше мені буде на душі. 

Коваль. Ти своїми словами мов спи
сами мене колеш. А до кого-ж я прихи
лю свою сиву голову, з ким поговорю, з 
ким посумую?... Іди, іди, дитино моя... не 
з'ушшяю тебе, бо не маю сили з'упинити. 
Сам знаю, яка то мука щире кохане. 

Ярина. Ох, таточку, таточку... що-ж 
мені' робити?... (Ридаючи паде йому на 
грудь). Нї... я не покину вас ніколи, ні
коли не покину. До сего часу ви таїлись 
від мене зі своїм горем а мені здавало ся, 
що до мого горя нема у вас жалю. Я ду
мала, що я одна тільки мучусь... Тепер 
я буду весела, буду сьміятись, танцюва
ти. 

Коваль. (Плаче). 
Ярина. Год'ї-ж таточку плакати, хо

дім у хату, спочиньте. Тепер менї так ве
село' на серці', так сьвітло на душі. Я 
чую, як мої сили ростуть і кріпнуть... 
Продовж же, Милосерний, ті щасливі ча
си... (Відводить Коваля у хату). 

ЯВА У. 
Селяни і дївчата. (Входять). 
1-й селянин. Дивіть ся, дивіть ся, он

дечки іде кобзар. 
11-й селянин. Ще її молодий який. 
1-й селянин. З'упинимо його та по

просимо, щоби засьпівав яку думку. 
Дївчина. Ні, нехай заграє якої до 

танцю а потім засьпіває. 
1-й селянин. Ще мало танцювали он-

там на вигоні'?... 

ЯВА VI. 
Стефан. (Входить сліпий з хлопцем-

поводарем). 
Селяни. Здраствуй, чоловіче Божий. 
Стефан. Здраствуйте і ви чесні миря-

не... щасти вам Боже на усе добре. По
здоровляю вас зі сьвятим празником. 

1-й селянин. Спасибіг... А куди Бог 
несе ? 

Стефан. Куди ноги втраплять, бо о-
чима не бачу... Там моє пристановище, 
де спочиваю... 

1-й селянин. Лихо тяжке... Відкіля-ж 
ти родом? 

Стефан. З просторої України... там 
мій отець, ненька, де застане ніч тем
ненька... Там моя хатина, де добра лю
дина. 

11-й селянин. (Бере його за руку і 
підводить до каменя). Сідай оттутечки, 
на камени, спочинь, та розкажи нам, 
страднику Божий що небудь про Січ та 
про Запороже. 

Стефан. (Сідає). Сісти... сядемо, а 
спочивати будемо тоді як ляжемо в сиру 
землю... 

1-й селянин. Якже се ти, змалку та
кий, чи може у бісурменських руках по
бував? 
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Стефан. Бодай не розказувати... 
Тільки один рік минув як одняли від ме
не те, що найдорозіне чоловікови—сьвіт 
сонця. 

Всї. Розкажи, що з тобою стало ся?... 
Стефан. Слухайте люди добрі, та на

учайте дїтий ваших, щоб вони вчились 
та дітям своїм розказували, як ту славу 
здобувають і як за віру та за рідний край 
голови складають. 

1-й селянин. Горенько тяжке... Як що 
ласка твоя, то розкажи нам дещо, чолові
че божий... 

Стефан, Розказувати, щоб сльози 
проливати, аби було кому слухати та 
навчати... 

У неділю в ранцї-рано 
сине море грало. 
Товариство кошового 
на раді прохало: 
Благослови атамане 
байдаки спускати 
та за Тендер погуляти, 
Турка пошукати... 
Чайки-байдаки спускали, 
арматами лаштували, 
з Дніпрового гирла широкого 

[випливали 
серед ночи темной 
на морі синьому 
за островом Тендером потапали, 

[пропадали, 
атамана курінного 
сироту Стефана молодого 
сине море не втопило, 
а в турецьку землю Агарянську 
без керми прибило... 
Тоді' сироту Стефана, 
атамана молодого 
Турки-яничари ловили, 
в кайдани кували... 
Ой Спасе наш Межигорський, 
чудотворний Спасе! 
не допусти мені впасти 
в тяжкую неволю... 

Там кайдани по три пуди 
атаманам по чотири... 
І сьвіта божого не бачать не знають 
без сповіди умирають, 
як собаки здихають... 
І згадав сирота Стефан в неволи 
свою далеку Україну, 
нерідного батька старого 
і нерідну сестру Ярину... 
Плаче, ридає, 
до Бога руки здіймає, 
кайдани ламає — 
і утїкає на вольную волю... 
Турки яничари його дігнали, 
до стовпа вязали 
очи виймали... 

ЯВА YII. 
Ярина. (Вийшла при кінци думи). 

Стефаночку... Стефаночку... Стефаноч-
ку... Моє серце... Деж се ти забарив ся... 
(Побачила, що він слїпий). Тату... Та
ту... Ідїть сюди... Тату... Подивіть ся... 

ЯВА ТІП. 
Коваль. Чого ти доню голосиш? 

(Довго дивить ся на бтефана). Сину 
мій... Сину ти мій безталанний... Моя ти 
дитино... Чи тебе се я бачу, сину мій є-
диний?... 

Стефан. Тату... Ярино... Я не бачу 
вас... я тільки чую вашу любу розмову... 
Я чую серцем, що я вам рідний. Ви при-
витаєте мене каліку... сліпого?... 

Ярина. Ти мій суджений... Ти вернув 
ся до мене і сьвіт мій прояснив ся. 

Стефан. Бог з тобою, Ярино... Тепер 
я не до пари тобі. 

Ярина. Візьми милий остру шаблю, 
зрубай голову твоїй любій, виріж з гру-
дий серце... Коли не буду твоєю, то луч-
ше смерть менї заподій... 

Стефан. Ярино... Ярино... Прости ме
нї... Серце моє давно у тебе, візьми і ду
шу мою... 
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Коваль. Діти мої... Квіти мої... 
Стефан. (Паде на вколїшки). Боже 

милосерний... Ти сам довів мене до рід
ної хати, до вірної дружини... Благаю Те
бе, милосерний, вижени із думки, вивій із 
серця тяжкее лихо і всели у мою замуче
ну душу тихий та привітний рай... (Ри
даючи припадає лицем до землі', люди 
клякають, здіймаючи шапки). 

Хор: 
Боже великий єдиний, 
Русь-Україну храни. 
Волї і сьвітла проміням 
Ти її осіни. 

Сьвітлом науки і знаня 
Нас, д'їтей просьвіти! 
В чистій любови до краю. 
Ти нас, Боже, зрости. 
Молимось Боже єдиний 
Русь-Україну храни, 
Всі' свої ласки, щедроти, 
Ти на люд наш зверни! 
Дай йому волю, 
Дай йому долю, 
Дай доброго сьвіта 
Дай Боже народу 
І многая, многая лїта! 

Зимою в парку. 
Одяг ся парк в убраннє сніжне, 
Туман в алеях розіславсь, 
Повітря казку шепче нїжну, 
І вітерець угамувавсь. 

Не чути гомону людського, 
Краса п таємність чарівна, 
Нема нїде душі живої, 
І спокій, тиша неземна. 

Ніщо нїде не колихнеть ся, 
Повите все вечірним сном, 
І тільки наша мова ллєть ся 
Під вічним зоряним шатром. 

Ударив р а з десь дзвін самітно, 
Мов привид радісний в глуші, 
І звук ростанув непомітно, 
Збудивши рій думок в душі. 

Ширшій до мене пригорнулась 
Тоді', голубко люба, ти, 
І, мов дитя сьвяте, всміхнулась, 
В сіянні щастя й красоти. 



є І ^ Часть Лікарська 

Що то Б гіґіБна і що нам про ню треба знати. 

Ся народна приповідка аж надто яс
но товкуе, чим наш народ вважає здо-
ровле. „Хто стратив здоровле, той стра
тив усе!..." Чоловік, що стратив здоров
ле, хоть би посідав і найбільші скарби на 
земли, достоїнства і почасти, не буде 
(щасливий. 

О много щасливійщим від нього є 
звичайний нуждар, що тїшить ся однак 
кріпиш здоровлем. Що-ж нам по маєт
ках, на що придасть ся образованє, на
ука, як з того всего користати не можемо. 

Неодіш віддав-би все, що має, щоби 
лілько відзискати здоровле. 

Не час однак дбати про здоровле то-
тди, коли його вже стратить ся. 

О!... тоді' вже за пізно! Про заховане 
здоровля треба думати завчасу, а радше 
завчасу треба всякій хоробі запобігти, 
або інакшими словами: треба так своє 
жите уладнати, щоби хороба не мала до 
онас приступу. 

Наука лікарська від давен-давна на
пружує усї свої сили на борбу з недугами 
і мимо великанських поступів, які на тім 
поли зробила не звільнила чоловіка від 
страшного марева: недуги. Учені лїкарі 
прийшли до заключеня, що з хоробою 
бороти ся треба у жерела, іменно треба 
бороти ся з тим, що спричинює хоробу і 
постоянно уживати тих всіх способів, що 
запобігають хоробі. 

Наука про се, яких способів треба у-
живати постоянно, аби охороняти своє 
здоровле перед недугами, називає ся гі
гієна або охорона здоровля. Гігієна слі
дить як найточнїйше услівя удержаня 

„Хто стратив здоровле — той стратив усе." ."% 

здоровля чоловіка і задержаня повної 
живучої сили нашого житя. 

Основне знане охорони здоровля є 
річию доконечною для кождого чоловіка. 
Тоді доперва гігієна стане на висоті сво
єї задачі, коли людство прийме в ній як 
найдїяльнїйшу участь. 

Хтож повинен тим занимати ся?... 
Родичі і учителі, хлібороби і робітники 
— одним словом кождий член суспіль-
ностн. 

До охорони житя належить все, що 
відносить ся до потреб житя чоловіка, 
отже воздух, котрим дихаємо, пожива, 
мешкане, одежа, рід прані', рух і спочи
нок, сьвітло при котрім працюємо, заба
ви і т. п. 

Та вправдї є приписи, але хто їх ся 
придержує, а наш нарід цілком про них 
не зважає, а часто-густо навіть і не знає, 
що взагалі' є які приписи. Бо кромі при
писів треба ще і доброї волї зі сторони 
кождого, щоби кождий був до глубини 
своєї душі пересьвідчений, що гігієнічні 
приписи треба конечно додержувати, бо 
в противнім разі самі собі наносимо ве
личезну шкоду, стаємо катами свого 
власного здоровля і житя, котре дане є 
нам від Бога і котре ми повинні шану
вати. Бо люди, що не числять ся з при
писами гігієни або охорони здоровля не 
тілько собі, але і цілому загалови нано
сять необчислимі шкоди. 

От відомо нам всім, що причиною 
многих заразливих недуг, як приміром 
шкарлятина, дифтерія, запалене легких, 
ти(̂ ), сухоти, віспа, одра, коклюш і иньші 
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є дуже дрібнесенькі заразки. невидимі 
для голого ока, які діставши ся до нашо
го тїла, множать і розрастають ся дуже 
скоро і численно, та тим нищуть наш ор
ганізм, наше здоровле і жите. 

Позаяк люди все хорують, тому і за
разки чи там мікроби сих недуг безвпин-
но кружать у воздусї, падають на наше 
тїло, дістають ся до уст, носа, легких, ко
ли найдуть по сему відповідні услівя. А 
се стає ся найчастїйше тоді', коли чоло
вік нечисто ходить коло себе, коли не
чистота не кидає його хати. 

Відомо також, що чоловік дорослий, 
здоровий і сильний рідше хоруе, а то то
му, що його організм лекше може побо
роти заразки всяких недуг. Тому то час
то лучае ся, що люди сильні обходять 
•заразливо хорих без ніякого небезпе-
ченьства Для свойого власного здоровля. 

Люде слабше збудовані а також і ді
ти далеко лекше підлягають зараженю 
всякими недугами, позаяк слабке їх тїло 
менче є відпорне на заразки хороби, ко
трих не в силі є побороти. Конечним є 
проте в часі заразливої недуги звертати 
бачну увагу на відокремлене хорого. 

В часі заразливої хороби треба до
конче здорові діти відділяти від хорих і 
Боже борони, не позваляти їм спати з 
хорпмн не то в однім ліжку, але навіть і 
в одній кімнаті. Воздух в кімнаті, в ко
трій лежить хорий треба завсїгди відсьві-
жувати, то в кімнату перевітрювати, од
нак тоді треба хорого заслонити, щоби 
чистий, студений воздух не віяв безпо-
середно на нього. Добре є також очищу
вати воздух карболевою водою при по
мочи так званого розпиляча. 

Ті, що стикають ся з хорими, повин
ні заховати як найбільшу чистоту. При
ступаючи до осмотреня рани або її пере-
вязаня, так перед як і по треба старанно 
вимитії руки простим милом, вичистити 
ніхтї теплою водою і милом а відтак кар
болевою водою або спіритусом. Трафляс 
ся нераз, що здоровий чоловік осмотрю-
ючи хорого брудними руками, або обви
ваючи його брудними шматами, удїляе 
йому нової хороби; навідворот, трафляе 

ся часто і таке, що здоровий від хорого 
набирає ся недуги. 

Заразити ся можна не тілько в часі 
хороби, але і по хоробі в 2-ох до 4-ох 
тихнях, бо заразки недуг так довго задер
жують ся. Через цілий той час, о скільки 
то є можливе, треба хорого відокремлю
вати і задержувати всі ті охоронні сред-
ства, що і підчас хороби. 

Сінники, на яких леясав хорий, окри
вала, вату, що була уживана до окладів, 
гірше шмате треба спалити. Ліпше шма
те треба добре виварити, додаючи до о-
кропу соди. 

Стіни і стелю тої кімнати, де лежав 
хорий, треба добре вибілити вапном. Під
логу і всі домашні посуди вимити карбо
левою водою і горячим лугом. Вимити та
кож треба двері, футрини і вікна. 

Не треба жалувати нї труду нї кош
тів, бо через те охоронюемо себе і свою 
родину від всяких шкідливих наслідків. 

Злий є також звичай плювати на зем
лю. Слина висихає, розтирає ся і летить 
у воздух, котрим дихаємо, а через се за-
ражуємо всякими хоробамн. 

Мухи розносять також хороби і нео-
дин чоловік вже помер через се, що його 
вкусила муха, яка сиділа їіередтим на 
хорім чоловіцї. Тому треба завсїгди не-
милосерно нищити мухи, а вже безуслів-
но не вільно позваляти, аби мухи були в 
тій кімнаті', де лежить хтось хорий. 

Не треба також позваляти, аби хо
рий плював на землю, але все йому дати 
на се якусь посуду, котру треба удержу
вати дуже чисто. 

Ціловане дїтий через незнакомі осо
би також є небезпечне. Не треба рівнож 
дїтям позваляти цілувати пси, коти, або 
щоби сі звірята лизали дїти по твари, бо 
вони легко можуть перенести якусь зара
зу на дїти. 

Нашим обовязком є уникати все те, 
що так наше як і наших дїтий здоровлє 
може наразити на якусь небезпеку, бо 
сьвяті суть слова пословицї: „Стереже
ного Бог стереже". 

Стережім ся отже! 
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БІЛЬ ГОЛОВИ. 
Біль голови не є ще сам собою сла-

бостю, однак ознакою слабости. І так 
біль голови повстає в наслідок більшого 
напливу крови до мозку. Біль той є дуже 
частий у людий кровистих та виглядає 

• так, начеб щось товкло молотком в голо
ві; лице тодї червоніє, очи мутніють і хо-
рий бачить чорні плями перед очима. 

2) Другою причиною болю голови 
може бути "знова недостаток крови у моз
ку. Се буває найчастїйше у дівчат хорих 
на блїдницю та у жінок, що перебули 
тяжку недугу. Такі хорі жалують ся на 
заворіт голови і шум в ушах але нема 
утиску і пуканя в голові. 

3) Часто буває біль нервовий. Сей 
біль походить від подразненя нервів і то
дї болить звичайно тільки одна половина 
голови. 

4) Иньший є знова біль ревматичний, 
котрий приходить з простуди голови. 

5) Не менче частий є біль голови, 
походячий від жолудка, кишок і т. п. та 
з затроєня (біль голови з перепою, зача-
дженя). 

Отже бачимо, що можуть бути дуже 
ріжні причини болю голови, а звісно, що 
кожда відмінна причина вимагає відмін
ного способу лїченя. 

Коли біль голови походить з напливу 
крови до мозку, то добре поставити на 
голову мішок з ледом а навіть і пустити 
кров. Борони однак Боже лічити в такий 
спосіб тих хорих, котрих болить голова 
з недостатку крови. Такого хорого треба 
положити до ліжка і то так, щоби кров 
напливала до голови, значить, низько 
головою. Крім того треба їм добре від-
живлювати ся. 

На ревматичний біль дати на поти 
(липовий цьвіт) та вигріти ся в постели. 
Як що біль голови походить з жолудка, 
то треба прочистити жолудок і притрима
ти кілька днів дієту. Як знова хтось за-
троїть ся, то найважнїйшою річию є дати 
такому хорому приступ сьвіжого возду-
ха, щоби міг своє тїло відсьвіжити. 

БОРОДАВКИ. 
Бородавки треба натирати що дня 

добре пересоленим соком з чорної редь-
кви. Меньші бородавки від того гинуть. 
Більші випалює ся так званим ляпісом 
або яким їдким квасом. Дуже великі бо
родавки найліпше дати вирізати. 

ДАВЛЕНЄ СЯ. 
Коли до гортани впаде якийсь біль

ший кусник їдла, у дїтий ґузик, горошок, 
каміньчик і т. п., наступає давлене ся. 

Ратує ся так: 
1) Треба скоро всунути до горла 

правий, вказуючий палець, дещо зігну
тий і старати ся той предмет виняти, або 
хоч звільнити; при тім звичайно повста
ють рвоти, через що сей предмет може 
вилетіти. 

2) Притиснути хорого грудьми та че
ревом до твердої підкладки (скрині, по
рога) і кілька разів вдарити (не силь
но) кулаком поміж лопатки. 

Не тратити анї хвилини! 

ДЕЗІНФЕКЦІЯ. 
Коли в якійсь хатї лежав хтось хо-

рий на заразливу недугу, то опісля не 
можна сеї хати скорше уживати, аж як 
доперва у ній переведе ся дезінфекцію, 
в се потрібне тому, позаяк всі' заразливі 
недуги викликують малесенькі животи
ни, так зовимі мікроби, які, чи то з возду-
хом, чи з водою, чи з поживою дістають 
ся до людського організму і заражують 
здорового недугою. Тому треба сї мікро
би що лишили ся по слабім чоловіцї пов
бивати, або інакше хату, постіль, одїж 
зд езінф екціонувати. 

До сего найчастїйше уживає ся кар-
болевого квасу. Карболевий квас чи во
ду розприскує ся по всіх усюдах, най
ліпше малим приладом, так званим роз
пилювачем (Atomizer). Коли в камени-
ци, у сусіднім мешканю за стіною захо-
рів хтось на заразливу недугу, найліпше 
сї місця, через які може дістати ся воз-
дух з закаженого помешканя заткати кус-



никами вати, на яку пустило ся пару кра
пель карболю. Сю вату щоденно треба 
відсьвіжувати. В сей спосіб поступати 
також, коли і співмешканець того самого 
помешканя захорів приміром на тиф, ві
спу і т. п. 

Дальше переводить ся також дезін
фекцію хльорковим вапном (Chloride of 
Lime). Насипати сего вапна по трохи в 
горнятка і полити опісля оцтом. По сім 
треба кімнату щільно замкнути на дві 
годині. Вдихане витворюючого ся ґазу з 
сего вапна є вельми шкідливе і тому та
ку кімнату можна доперва тодї уживати, 
коли ся "її добре провітрить. Також перед 
сим треба з кімнати забрати усю їду та 
металеві предмети. 

Коли треба дезінфекціонувати рури, 
металеві предмети, стїни, то уживає ся 
Permanganate of Potash, який перед 
тим розпускає ся у водї. 

В случаях заслабленя на шкарлятину 
найліпше дезінфекціонувати воздух і 
кімнату формалїною (Formaline). її 
дістане ся в плиннім виді та треба роз
прискувати при помочи згаданого в горі 
апарату. 

Добре також, особливо в кімнатах, 
де лежав хорий на заразливу недугу спа
лити сіркову сьвічку (Sulphur Candle), 
що її дістати можна в кождім друґсторі. 
Кладе ся у бляшане ведро камінь, ведро 
наливає ся до половини висоти каменя 
водою, прикріплює ся до каменя сіркову 
сьвічку, запалює ся її і скоро втікає ся 
з кімнати, яку замикає ся щільно. Сір
кові ґази повинні дїлати принайменше 
через дві годині. По сім провітрює ся кім
нату. Сї предмети, що були підчас того 
в кімнаті як також і стїни треба добре 
витерти. 

ГЛИСТИ У ДЇТИЙ. 
Глисти живуть у тонких кишках чоло

віка, а відтак можуть пересувати ся до 
жолудка а звідти підступають аж до гор
ла а навіть і відходять ротом. Часто мож

на бачити, як у дїтий у снї відходять глис
ти відходовою кишкою, ротом, або носом. 

Глисти є дуже частим обявом у дїтий 
і нер'аз не справляють ніяких прикрос-
тий, так, що хотяй вони і є в кишках, то 
діти при тім зовсім здорові. Але часто 
також вони починають бурити ся, і тодї 
справляють болі в кишках, при чім діти 
суть ослаблені, відчувають печене в о-
чах і свербленє в носі. Сї обяви бувають 
часом ще тяжщі: біль і заворіт голови, 
дрощі і корчі. 

Хоч глисти самі про небе невинні со-
творіня, однак нераз вже були вони при
чиною смерти. Лучало ся, що глиста вліз
ла до гортанки і задавила дитину. Нераз 
знов збили ся глисти в кишках і їх затка
ли або перегризли ся до ями черевної і 
викликували ріжні запаленя, що буває 
звичайно причиною смерти. 

Лічене на глисти переводить ся так: 
наперед треба дати дитині на прочище
не, а відтак давати через три дни рано і 
вечер средство на глисти, що його діста
не ся в кождім друґсторі. Четвертого дня 
треба опять дати на прочищене. Впрочім 
треба придержувати ся приписів, які на
ходять ся на етикеті кождого ліку. 

КОЛЬКИ. 
На кольки в жолудку чи кишках тре

ба примінити сухі, горячі обклади в око-
лици жолудка, або на ціле черево. Об
клади можна робити або з розігрітого піс
ку, або вмочити ручник в горячій воді і 
викрутити на сухо та приложити його на 
черево. Ручник прикрити вовняною хуст
кою. Обклад змінювати що години. 

Кольки з простуди (коле в плечах а-
бо грудях особливо підчас віддиху в го
ру; при сім часто рівночасно бувають 
дрощі). Хорого положити сейчас в ліж
ко і добре вкрити. Напоїти його герба-
тою звичайною або з липового цьвіту та 
купити і дати порошків на поти. На те 
місце де коле, приложити плястер з гір-
ницї, або втертого сухого хрону, завине-
ного в платок. 



К Р О В О Т О К И . 

І. Кров з горла. 
При харканю добуває ся слюз на якім 

є кілька капель або пружків крови. 
Хорого треба покласти головою вис

піє та давати зимні обклади на шию, про
ковтувати лїд, студені напої і т. п. 

Не полокати горла! 

II. Кров з жолудка. 
Рвоти сцїпенїлою кровю темночерво-

ної краски, перемішаною з їдою. 
Хорому давати зимні обклади в око-

лици жолудка, та проковтувати куснички 
леду. При сім хорий мусить мати як най
більший спокій. Не вільно давати нїчо 
їсти! 

III. Кров з кишок. 
З грубої кишки виходить або чиста 

кров, або кровавий кал. Також чорняві, 
подібні до мази випорожненя. 

Хорого треба сейчас покласти до ліж
ка, бедрами висше, мішок з ледом на че
рево та давати лєвативи з зимної води. 
Давати пити лишень молоко з ледом. 

IV. Кров з легких. 
При кашлю викидає хорий ясно-чер

вону, шумовату кров. 
Хорого треба покласти головою вис

ше та розчіпити одїж. Опісля давати зим
ні обклади на груди. Давати воду з ледом 
або куснички леду до проковтуваня. Хо
рий не сьміє безуслівно говорити та му
сить як найспокійнїйше лежати. Такого 
хорого не вільно анї переносити, анї пе
ревозити, хиба лишень за дозволом ліка
ря, якого треба сейчас покликати. 

V. Кров з матерницї. 
З піхви виливає ся темночорна, часом 

сцїпла кров. 
Хору покласти до ліжка, бедрами вис

ше та дати її мішок з ледом на підчеревє. 
Встрикувати до піхви воду або з "леду, 
або дуже горячу (40 степенів Реоміра). 

VI. Кров в мочи. 
Коли в мочи є богато крови, тодї її 

краска є блїдорожева або подібна до во
ди, в якій мочено мясо. 

Хорий повинен мати повний спокій, 
покласти ся до ліжка бедрами висше (че
рез підложенє під крижі подушки) та на 
хору часть тїла покласти мішок з ледом. 
Опісля дати хорому лєвативи з ледово-
зимної води. 

VII. Кров з носа. 
Хорий мусить покласти ся головою 

висше та прикладати зимні обклади на 
серце і карк. Стиснути ніс двома пальця
ми, вложити кусник леду до носового кро-
вавлячого отвору, а опісля всунути дов
гий кусник сильно стисненої вати або йо-
доформової гази. 

Не можна сякати анї дмухати. Не втя
гати носом води! не вприскувати нічого 
до носа, не перехиляти наперед голови! 

VIII. Кров з уха. 
Покласти хорого головою висше і 

всунути до уха кусник йодоформової га
зи а на голову, від сторони хорого уха 
давати зимні обклади. 

IX. Кров з ясел. 
Кров з ясел виходить коли вирве ся 

зуб — часами доперва аж по кількох го
динах і то дуже сильно. 

Тодї повинно ся взяти до уст ледової 
або алунової води; однак не проликати її. 

Впхати в зубову яму йодоформову га
зу чи то вату і втиснути се сильно в ясла. 

КОЛИ З РОТА ВОНЯЄ. 
Здоровий віддих є без вонї. У богато 

однак людий чути з рота, нераз навіть 
дуже неприятно, особливо підчас недуг 
жолудка або горла. Щоби вилічити сю — 
не так небезпечну — як вельми непри-
ятну недугу, треба в першій мірі старан
но та правильно чистити рот і зуби; послі' 
того кождого раня надшо випити шклян-
ку досить теплої води. Чистити зуби тре-
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ба при помочи малесенької щіточки від 
зубів а горло полокати літною водою. 
При сїй спосібности вельми здорово є та
кож полокати і ніс, втягаючи до нього во
ду. Коли се средство не помагає, тоді 
треба шукати причини слабости глубше. 
Найліпше удати ся в такім случаю до лі
каря. 

КОЛИ ЩОСЬ ВПАДЕ АБО ВБЄ СЯ 
ДО ОКА. 

Єсли кому впаде що до ока, то воно 
найчастїйше находить ся під горішною 
повікою, рідше під долїшною, або в зіни
ці'. Такий чоловік чує незвичайний біль, 
відразу до сьвітла і слезїне. До ока най-
скорше дістане ся: порох, вуглє, ростин-
ний порошок, комарі і т. п. 

Перша поміч: 
1. Стягнути цолїшну повіку, підчас 

чого терплячий має дивити ся до гори; 
опісля кінцем чистої хусточки виняти то, 
що впало до ока; 

2. бслиж в сей спосіб не можна най
ти впавшого до ока предмету (чужого ті
ла), тоді' треба підігнути горішну повіку; 

3. Наколи то, що впало, є в самім оцї, 
не витягати його, лише око закрити ва
тою і завязати. 

4. Коли-ж до ока дістане ся вапно а-
бо груз, то треба виполокати його водою 
з цукром. 

Горішну повіку відгинає ся так: Ко
ли боліючий дивить ся в долину, треба 
взяти великим і вказуючим палцем пра
вої руки за ряси і тягнути до гори, а вкін-
ци приложити малий палець лівої руки 
до горішного берега повіки і так відвер
нути її. 

ОБСТРУКЦІЯ (ЗАТВЕРДЖЕНЄ). 
Причиною затвердженя є невідповід

ний корм і ослаблене кишок. Хвилеве за
тверджене усуває ся через зажитє якого 
будь средства на прочищене. Застарілий 
стан вимагає перш усього зміни способу 
житя. Треба про те як найбільше ходити 
а найменче сидіти, а їсти мало мяса, але 

за се переважно ярини та овочі. Рано 
натщо пити шклянку маслянки а їсти з 
овочів головно фіґи, дактилі', виноград, 
дальше салату, огірки і т. д. Не вільно у-
живати чеколяди, червоного вина, рижу. 

ПОПАРЕНЄ І СПАЛЕНЄ. 
Лекші попареня і спаленя гоять ся 

звичайно самі від себе. Тяжші бувають 
дуже небезпечні а як наука виказала, що 
єсли на чоловіцї одна третина шкіри є 
попарена або попечена, то чоловік мусить 
умерти. 

Кожде попарене або спалене місце є 
дуже болюче, а біль сей можна усмирити 
через намащене рани товщом, оливою, 
олїєм, маслом; добре є також приложити 
скробану, сиру бульбу. 

Рани від попареня або спаленя гоїть 
ся так само, як і иньші рани. Дає ся на 
них йодоформову газу, бавовну і перевя-
зує ся. Повставші міхурі не порадно са
мому проколювати, а ліпше се лишити 
лїкареви. Як що велика частина скір"и є 
ушкоджена, то такого хорого кладе ся до 
ванни (зимної купели). 

ПОРАЖЕНЄ ГРОМОМ (ЕЛЄТРИНОЮ). 
Люде поражені громом падуть звичай

но відразу мертві на землю. Як чоловік 
поражений громом не зістане відразу на 
смерть забитий, то тоді' поступає ся ось 
як: перш усього треба усунути усю стіс
няючу од'їж, щоби хорий міг свобідно ди
хати. Відтак треба старати ся привести 
недужого до памяти. В тій цїли збризгує 
ся йому лице зимною водою, голову ста
вить ся низько, тіло натирає ся водою, 
оцтом і т. п. 

Рівночасно дає ся хорому нюхати 
побуджуючі лїки (амоняк, сальмяк) і ро
бить ся йому лєвативу з соли і оцту. Як 
хорий може вже проковтувати, дає ся йо
му скріпляючі лїки. 

В случаях пораженя електричним то
ком треба передовсім хорого усунути від 
сего току чи то через усунене електрич
них проводів, перетяте їх ножицями, чи 
відмотане дротів. Ратуючий мусить елєк-
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тричні дроти брати кавчуковими рука
вицями, або в разі' потреби мусить стану
ти на суху дошку (лавку, підніжок, дра
бину, солому) та обвинути руки сухими 
платками або сухою одїжю. 

Ніколи не дотикати ся дротів голими 
руками, так само і самого пораженого! 

Дальше поступає ся так, як і з пора
женим громом. 

ПОСІДАНІ РУКИ. 
Посідані руки найскуточнїйше лічить 

сік з сьвіжо витисненої цитрини. В пер
шій хвилині повсталий острий біль тре
ба перетерпіти, тим більше, позаяк такий 
біль потягає за собою і поручувана на се 
саме ґлїцерина, яка однак і в половині 
не в так скуточна, як цитриновий сік. Хто 
є приневолений день денно сповнювати 
важку працю а не хоче, щоби мав посі
дані руки, повинен їх вечером все нама
стити кусником сьвіжої солонини. 
'••І . ' • ' - . ' ' . 

<« ! ПОВІШЕНЄ. 
Перша поміч: осторожно відтяти ві-

сїльника, щоби не впав на землю а опі
сля усунути предмет, який його дусить. 
По сім уладити штучне дихане. Коли від
дих вертає, дальше поступати, як зі зім
лілим. Колиб віддих уставав, то опять 
примінити штучне дихане. 

РАНИ. 
Буває нераз, що хтось, чи з власної 

неосторожности, чи через кого другого 
зістане так ушкоджений, що скіра, мязи 
та иньші складники зістануть насильно 
перервані. Дехто скалічить ся ножем, 
шклом, сокирою, другому упаде щось на 
голову і т. д. і в сей спосіб роблять ся 
всілякі рани. З давен давна, вже з досьві-
ду знають люди, що при всіляких ранах 
перш усього треба затамувати кров, а 
пізнїйше рану перевязати. І найчастїй-
ше до затамованя крови уживають паву-
тиня- листя, мякушки з хл'їба і таке инь-
ше. ! 

Таке поступованє є чистим варвар
ством і коли рана загоїть ся, то дійсно 
треба се уважати чудом. Таке поступова
нє спроваджує звичайно затроєнє крови, 
а за сим страту якогось члена тіла або і 
смерть. 

Щож отже робити? 
Передовсім кождий чоловік, що за

ходить ся подати ранному чи скалічено
му поміч, повинен приступати до того з 
чистими руками, значить повинен попе
ред добре вимити собі руки. Відтак треба 
конче вичистити саму рану. Як що нема 
нічого иньшого під руками, то змити ра
ну чистою водою і перевязати чистою ху
стиною. Але се робить ся лиш з конечно-
сти, бо і чиста вода і найчистїйша біла 
хустина не є і не можуть бути вільні від 
всякого рода бакцилїв. Тому треба рану 
змити ватою, замоченою в карболевій во
ді, відтак дати на ню кусник йодоформо-
вої ґази, опісля верству сухої вати і об-
вязати опаскою. 

РЕВМАТИЗМ. 
Один німецький лікар сказав, що рев

матизм найскуточнїйше дасть ся вилічи
ти соком з селєрів. Лічене зовсім не є 
неприятне і поступає ся так: взяти чоти
ри або пять селєрів, завгрубшки кулака, 
обчистити їх з корінців, вимити чисто, і 
покраяти на тонесенькі кружочки. Опі
сля сі кружочки поставити варити з дво
ма фунтами волових костий, у яких є 
много стрижіня (шпік) у такій скілько-
сти води, щоб повстав з того добрий бу-
лїон. Варити так довго, аж обварить ся у-
се мясо з костий та шпік з них виварить; 
ся. Шуми не вільно збирати та кромі со
ли не давати ніякого коріня ані заправи. 
Коли булїон є готовий, перецідити його 
через густе ситко, злити в камянний гор
щок та пильнувати, щоби не скваснїв. 
Куснички селери, мяса та шпіку у зви
чайній ринцї присмажити з троха маслом 
і так має їх хорий з'їсти. Булїон хорий 
мав пити денно три або чотири звичайні 
філіжанки від кави, о скілько лиш мож
ливо горячий. Так поступати, аж доки не 
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наступить вилічене. Лічене в сей спосіб 
за чотири тижні' усуває ревматизм на зав-
сїгди. 

СОЛІТЕР. 
Щоб скуточно позбути ся солітера 

(жолудковий хробак) хорий вечером по
винен з'їсти соленого оселедця; насту
пившу по сім природну спрагу не треба 
гасити. Слідуючого ранку, коло 9-ої го
дини зажити ложочку Castor Oil а по 
сім з гА унції екстракту: Extractum ffli-
cis marie aethereum, — що дістане ся 
в кождім добрім друґсторі — а по сім 
ложку Castor Oil та горня сильної, та о 
скільки лиш можна горячої кави. По сім 
положити ся спокійно в ліжко та ждати 
на наслідки. Солітер доперва тоді ува
жає ся за вигнаного, коли вийде з голо
вою. Голова — се тонкий, кінчастий кі
нець хробака. 

УТОПЛЕНЄ. 
Як хто зайде в небезпеку можливого 

утопленя, то повинен витягнути ся як 
струна і положити ся горілиць (на взнак) 
на воду, руки протягнути поза головою, 
голову подати на зад, щоби уста виста-
вали з води. При тім треба втягнутії до 
грудий як найбільше воздуха. Треба нам 
іменно знати, що вода може удержати на 
своїй поверхни людське тїло довший час. 
Хто-ж неспокійно кидає ся і виставляє 
руки поверх води, той мусить з цілою го
ловою пірнути під воду і через се дусить 
ся (топить ся). 

Ратувати потапаючого може лишень 
сей, хто вміє добре плавати. Тоді треба 
стара ти ся потапаючого обернути на 
взнак. зловити за волося і тягнутії пливу
чи самому на хребті. 

Видобувши його на безпечне місце, 
передовсім отвнрає ся йому добре рот, 
через відтягнене долїшної щоки, всаджує 
ся глубоко палець до рота і вичищуе ся 
його з намулу і піску. Відтак скобоче ся 
пролик і старає ся довести до того, щоби 

потопельник зблював ся. Тїло кладе ся 
животом на спід і підсуває ся під жолудок 
жмуток одежі. По сім наступає штучне 
віддихане,яке нераз треба примінювати 
навіть кілька годин. 

ШТУЧНЕ ВІДДИХАНЄ. 
Штучне віддиханє робить ся так: Як 

'є двох або більше помічників, то один 
тримає отворений рот хорого, щоби язик 
не западав. Тїло обертає ся на взнак і 
двох протягає руки позірно помершого 
все до грудної клітини і поза нею, а тре-
тий рівночасно підтискає його попід гру
ди. В разі потреби може се робити один 
чоловік. 

Так треба робити довший час, доки 
нещасний не зачне сам дихати. Як є лиш 
один ратуючий, то може робити також 
так: най клякне біля него, або візьме його 
клячучи між ноги, і най починає по бо
ках клітки грудної тиснути з цілої сили 
подаючись наперед і посуваючи руки все 
до гори. Діставши до гори, треба раптом 
руки піднести і знов з долини другий раз 
тиснути ідучи до гори. Так треба робити 
також довший час, щоби через те допро
вадити клітину грудну до самостійних ру
хів і побудити через се позірно умершо-
го до правильного віддиханя. В такий 
спосіб уратує ся від смерти, а в роботі не 
треба увявати і знеохочувати ся, бо ще 
навіть і по кількох годинах можна дійти 
до дуже доброго вислїду. 

Треба лише знати, як взяти ся до ді
ла, бо кілько то людий гине у нас марно 
через те, що ніхто з окруженя не вміє по
дати їм відповідної розумної помочи. 

ШУМ І СТРИКАНЄ В УСЇ. 
В легких випадках помагає виполо-

канє уха шприцкою або гумовим бальо-
ном літною водою і напароване над горш
ком з горячою гербатою з румянку. По 
такім напарованю треба положити ся на 
болючий бік до ліжка і не вільно виходи
ти на двір. Для охорони треба затикати 
ухо все чистою ватою. В тяжких випад-
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ках треба конче помочи лікарської у спе-
циялїста. 

ЧИРАИИ (БОЛЯКИ). 
Чираки творять ся по тїлї через зака-

женє дрібними сотворінями (т. зв. бакте
ріями), котрі входять до проводів під-
скірних, там розмножують ся і виклику
ють ропіне, або так зване „матернзова-
не". Найчастїйше дістають чираки і бо-
ляки ті люди, що не дбають про чистоту 
тіла, або котрі через своє заняте не мо
жуть про се дбати. 

Через нечистоту разом з брудом осі
дають на тїлї бактерії і викликують бо-
ляки. Щоби ті бактерії лекше до тщ 
ввійшли, то скіра мусить бути троха по
ранена. Тому бачимо, що боляки творять 
ся там, де щось скіру задирає, як примі
ром на карку, де чоловіка гризе ковн'їр, 
на ліктях, на сидженю, колінах і т. д. Та
кож знаємо, що люди ослаблені мають, 
менше відпорности і дістають часто бо- j 
ляки по тїлї (найчастїйше при цукровій 
хоробі). 

Щоби остеречи ся від таких боляків, 
треба з часта купати ся, змінювати біле і 
взагалі дбати про чистоту скіри. Скоро 
вже боляк витворить ся, можна зразу про
бувати, щоби він розійшов ся. Прикла
дає ся проте оклади з квасної води (з ап-
тики). Скоро однак боляк розійде ся, ста-
раймо ся, щоби як найскорше набрав і 
щоби нарва (матерія) з него витекла. 
Щоби боляк скорше дозрів, то прикладає 
ся т. зв. дияхель, який розмазує ся теп
лим ножем на полотенци і робить ся пля-
стер. Можна також прикладати теплі о-
клади з денного тїста, каші, кулеші, а ду
же часто уживають у нас і теплу печену 
цибулю. Такояс роблять часто всілякі мі
шані масти з тїста, молока і меду, але то 
не має ніякого особливого дїланя. Ходить 
лиш о се, щоби боляк огрівати, аби він 
скорше дозрів. Найліпше тримає тепло
ту тїсто з ленної муки. Зрілий вже боляк 
можна дати собі протяти лїкареви, щоби 
нарва (матерія) з него як найскотшіе 
вийшла і завинути його чистенько. Мож
на почекати також, аж боляк сам пропук-

не. Тоді' треба його чистими руками ви
тиснути, прополокати карболевою водою 
і рівнож чисто завязати. Найліпше ужи
вати до перевязки античної чистої вати 
Брунса (Brunsa). Звертаємо увагу, що 
при великім недбальстві може наступити 
навіть з найменшого чирака тяжке зака-
женє крови. Проте не треба собі чирака 
легковажити а кождий відповідно лічити. 

ЧИ ДОБРЕ ПИТИ ТРУНКИ? 
Надмірне уживане трунків є безпе

речно шківливе для здоровля, а недуги, 
які повстають з надмірного уживаня трун
ків є ось які: по перше тяжкий катар жо-
лудковий, котрий є у такого хорого май-
же невилїчимий, а то тому, що слизна бо-
лона, котра вистелює жолудок, неначе 
спалить ся і неможе вернути назад до сво
го первісного стану. Другою недугою $ 
тяжка хороба печінки (утроби). Печінка 
така твердне і змінює зовсім свою будо
ву так, що кров, котра через ню має пе
реходити, не може вже перепливати, за
стоює ся в середині в животі і живіт про
те пухне. Недугу ту називаємо також вод
ною пухлиною. Хорі на сю недугу не ви
держують її і звичайно гинуть. Крім то
го впливають острі трунки і на серце, ко
тре побільшує ся, затовщує ся і в кінци 
також не може робити своєї служби. У 
такого хорого пухнуть з разу ноги, а піз-
нїйше живіт і хорий гине також на так зв. 
водну пухлину. У таких хорих на сер
це бувають часто нездорові нирки. Але 
не лише серце, але і судини кровоносні 
(жили) хоріють від алькоголю: они 
тверднуть, і недугу ту називаємо звапне-
нєм жил. Такі звапнені жили дуже легко 
пукають (переривають ся) і з них випли
ває кров. Найгірше як то стане ся в моз
ку, (що дуже часто лучає ся) і такий хо
рий є тоді' ражений паралїжом. Йому 
скривить лице, відійме власть в руцї і но
зі по однім боці, а звичайно відіймає і 
мову. Нераз наступає відразу смерть: є 
то та недуга, коли ми кажемо, що когось 
„шляк трафив". Вкінци надмірне ужива
не трунків може довести до правдивого 
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божевіля. Такі люди дістають шал, мають 
всілякі привиди, звичайно бачать мното 
миший і щурів, нечистого духа, чорта і 
т. д. Одним словом з поміж таких людий 
дуже много стає постійними так званими 
варятами. А найгірше те, що нераз ті злі 
наслідки переходять і на діти таких лю
дий. Проте повинен кождий чоловік ужи
вати трунків дуже мірно а передовсім 
вистерігати ся таких сильних напитків, 
як оковита, рум, арак і т. д. 

ВІДБИВАНЄ. 
Недуга ся походить від катару жо-

лудкового. Проте не треба пити ніяких 
напитків, не їсти ніяких острих страв ані 
квасів і не уживати також товщу. 

ВІДМОРОЖЕНЄ. 
Найскуточнїйшою мастего на відмо

рожене є солод, з якого вироблюють в 
бровари пиво. Солод заварює ся до густо
ти цукрового сиропу і ним смарує ся від
морожену часть тіла, на що легко при
кладає ся бавовну і обвиває ся полотном. 
Так поступати що вечора через 8 днів, а 
відморожене цілковито вилічить ся. 
Ствердлу на рані масть треба відмочити 
літною водою та відняти. Чим масть ся є 
старша, тим скорше лічить і тому добре 
її придержувати через кілька літ. 

Чиї руки суть дуже вразливі на мо
роз, мусить завчасу починати їх лічити, 
щоб запобічи лихови. Взяти дубову ко
ру, висушити і змолоти та зробити з ньої 
сильний відвар. У сім відварі літнім че
рез пів години вечером мочити руки. Лі
чене мусить тревати 4 до 8 тижнів а при
несе цілковиту пільгу. 

ВИПРІВАНЄ НІГ. 
Кому ноги пріють, повинен їх часто 

купати в водї, змінювати часто черевики 
(треба доконче тоді' мати хоть дві пари 
черевиків, щоб одні сохли від пересяк-
лого поту а другі можна тимчасом носи
ти). Шкарпиток не треба носити, лишень 

онучки, і що дня уважати, щоби пальці 
приходили на сьвіже місце, ще не пере-
почене. 

Добре також уживати се средство: 90 
частий вапна, 7 частий салїцинового ква
су та 3 части крохмалю вимішати і раз 
або два разів денно обсипати тим ноги, 
та скарпитки чи онучки. Однак не є по-
радно піт сейчас здержати, позаяк се мо
же бути причиною тяжких внутрішних 
слабостий. 

ЗАМЕРЗНЕНЄ. 
Як що хочемо відратувати замерзло

го, то перш усього треба нам знати, що 
не можна його скоро і відразу загріти, 
лиш треба робити се постепенно. Не віль
но проте вносити замерзлого до теплої 
кімнати, лиш до неогрітої (шопи). Від-. 
так треба його цілого натирати снігом, 
зимною водою, а по довшім натираню да
ти до літної (а не теплої) купели. Як за
мерзлий починає вже проковтувати, то 
треба дати йому вина або чорної кави. 

ЗАТР0ЄНЄ ГАЗОМ. 
(Коли хто надихаєть ся сьвітильним га
зом, з причини прорваня, чи зіпсутя ру-
ри. — Загар від попсованих печий, або 

від затканого комина). 
Перша поміч. 

1. Скоро винести хорого на сьвіжий 
воздух. Розіпняти на нїм одї'ж; 

2. Штучне дихане; 
3. Натирати сильно мокрими платка-

ми, зливати зимною водою. 
Той, що ратуе, нехай уважає на себе 

і передтим, заки ввійде в хату нехай гли
боко віддихне, заткае собі уста вогкою 
губкою або хусткою, двері широко отво-
рить, в вікнах повибиває шиби, а при тім 
нехай уважає, щоби не впав на всяж. 

ЗІМЛЇНЄ. 
Зімлілу особу треба старати ся сей

час привести до памяти, а то є конечне 
тому, що при зімлїню кров уступає з моз-
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ку. Тому не добре є зімлілу особу підно
сити головою до гори, лише треба її по
ложити так, щоби голова була низше. 
Скоро хтось зімл'іе не в помешканю, але 
десь на дорозі', в церкві, на якімсь пу-
бличнім місци, то найліпше є підсунути 
своє коліно під крижі зімлілої особи і 
спустити голову в низ. Відтак треба у-
вільнити сейчас недужого від всякої сти
скаючої одежи. Як що таке стало ся в ха
ті', то отворити вікно, або хорого в лїтї 
винести на двір і кропити зимною водою 
по лици і грудях. Чоло, лидки і підошви 
натирати оцтом і давати також нюхати 
оцет. Ліпше ще давати нюхати амоняк, 
як його має ся під рукою. Як зімлілий 
прийде до себе і може вже проковтувати, 
дати йому напити ся чорної кави або чаю. 

ЗВИХНЕНЄ. 
Коли комусь по якімсь нещаснім ви

падку якийсь сустав сильно спухне, і ру
хи в нїм стають обмежені, то знак, що в 
суставі тім наступило звихненє. У нас є 
дуже поганий звичай, що по такім звих-
неню сейчас беруть ся натягати чи то ру
ку, чи ногу, щоб ;буцім то поставити на 
своє місце зрушені частини. Сего безу-
слівно не повинно ся робити, бо хто до
бре не знає будови людського кістяка, 
той не може знати, куди що і як іде і то
му через невмілу поміч може лишень по
шкодити. Такому хорому треба лишень 
прикладати зимні оклади на спухнений 
сустав і уложити його спокійно до при-
бутя лікаря. 

ЗУБКОВАНЄ У ДЇТИЙ. 
Зуби у дїтий не перебивають ся на

гло, лишень дуже звільна і тому здорові 
дїти зубкують без ніяких тяжких появів. 
Коли при зубкованю виступають які до-
леглости, то лишень тільки у дїтий хо-
рих. Кашель, розвільненє, горячка, кон
вульсії, коли виступають при зубкованю, 
то не треба їх уважати за недуги нероз
дільні з зубкованєм, але як зовсім роз
дільні, і старати ся їх вилічити, а не жда
ти, що недуга мине як лиш вилізуть зуби. 

Як має заховуватись поліжниця. 
Богато ріжних слабостий повстає з 

того, що мати перед і по народженю ди
тини заховує ся невідповідно. Слабости 
сї зачинають ся звичайно незначно і ПО
БОЛИ, тревають цілими літами і часто до
водять до того, що такі жінки ціле житє 
чують ся хорими і неспосібними до жад
ної роботи, попросту роблять ся каліка
ми. А в многих случаях можна тому все-
му запобігти, єсли жінка підчас відмінно
го стану буде вважати, щоби оминати 
всяких шкідливостий. Подаємо тут тому 
пару рад для наших жінок, котрі легко і 
без жадних коштів дадуть ся виконати а 
тим способом можна легко устеречи ся 
від довгих і коштовних слабостий. 

1) Від хвилі як жінка зайде- в відмін
ний стан, повинна вистерігати ся дуже 
тяжкої працї. Має вистерігати ся, щоби 
де не потовкла ся, не впала з висока, що
би не перестрашила ся і т. п. — а то для 
того, що в такім разі дуже легко можна 
стратити дитину перед часом. А кождий 
такий випадок є завсїгди причиною дов
гих жіночих слабостий; нераз такі' жінки, 
що поронили, ніколи не будуть мати біль
ше дїтий, або терплять ціле житє ріжні-
болї. На кождий случай жінка, що поро-
нила, Сейчас повинна удати ся до лікаря. 
• ' 2) В часі' самого породу кожда жінка 

повинна тримати коло себе як найбільшу 
чистоту. Вже завчасу повинна пригото
вити собі чисте біле, щоби могла пере
брати ся а на ліжко дати зовсім сьвіжу 
постіль і чисте простирало. Добре також 
приготовити собі завчасу кілька льняних 
сьвіжо випраних шматок, щоби підстелю-
вати під себе. 

Коли коло жінки є до помочи баба-
повитуха то треба уважати, щоби вона 
все, за кождим разом умила обі руки що 
найменче горячою водою і милом, і що
би нігті на руках мала пообтинані, бо за 
нігтями є звичайно богато бруду а по дру
ге, нігтьом дуже легко може скалічити. 

3) По сім, як дитина прийде на сьвіт, 
мати повинна оставати що найменче 8 
днів в ліжку; по вісьмох днях може про
бувати вставати з ліжка і ходити трохи 



є І »^ь Часть популярно-научна. М£* 
=^ 

-J 

В пятьдееяту річницю вмерти 
Тараса Шевченка. 
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Тарас Шевченко!... 
Уся Україна кланяє ся, уся Україна 

шанує великим сьвятом память великого 
свого сина. 

Уся Україна згадує словами вдяки та 
пошани кріпацького сина, мученика і 
борця за долю поневоленого свого люду. 
А передусім робучий, неволений, катова
ний український люд завдячує Кобзаре-
ви більше, чим який небудь люд на сьвіт'ї 
може завдячувати евому поетови. 

Бо поетом неволеного люду був Шев
ченко. 

За волю, за кращу будучність неволе
ного люду боров ся Шевченко. 

До ясного сонця, до кращого ладу, до 
„вольної волї" і „братерства братнього" 
іти кликав свій неволений люд. 

В часи найтяжшої неволі", коли здава
ло ся, що чорні хмари на вічність пови
сли над головами мілїонів українського 
люду, коли здавало ся, що зневіра і роз
пука тяжкими кайданами скували руки 
порабощеного люду —• в сї тяжкі часи. 
Шевченко перший побачив орлиним зо
ром пророка ясну будучність „без хлопа 
і пана". Він перший повірив в се, Він 
перший закликав до бою народ, що пере
став вже вірити в можність побідоносної 
боротьби. 

Цілі столїтя боров ся український на
рід проти своїх гнобителів, В геройських 
боях лягали головами цілі поколїня. І 
збруя випала вже зі знеможених рук на
роду. Вражі руки польської шляхти та 

московських царів вложили на голови у-
країнського люду важкі кайдани політич
ної, національної і економічної невол'ї. 
Потомки вольного козацтва стали кріпа
ками, невольниками озьвіреної шляхти і 
царів. Паньщина виссала з народу по-
слїдні каплі' крови і поту. 

І український народ, сильний та ду
жий мовчки терпів неволю, сей народ — 

„....гнув ся — бо не знав, 
не знав сіромаха, що виросли крила,"... 

Тоді' на западї Европи, передусім у 
француських, німецьких і італійських 
краях почав ся новий час. Навіть в Росії 
вже впали перші стріли в борбі з цар
ським самодержавєм — се почала ся 
перша борба за визволене народів. На 
самій же нашій Україні залягла ще мер
тва тишина. 

Сю тишину перервав Шевченко ве
ликим, могучим криком болю неволених 
мілїонів. 

Усї болї, всі кривди катованого люду 
залунали в Шевченковій поезії. Чим на-
кіпіла грудь мужика-кріпака за цілі сто
лїтя тяжкої неволі', усї кріваві рани, які 
завдала через сотки літ вража рука за
кріпощеному народови — усе те стало 
змістом Його сьпіву. І сей сьпів був як 
могучий, боевий оклик. Він заповідав но
вий, великий бій зі старою неп] швдою. 
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по хатї, але ніколи не вільно брати ся до 
жадної роботи. Підчас перших трьох днів 
повинна їсти самі плинні страви, як мо
локо, росіл, а ніколи не вільно їсти буль
би, фасолї, хліба. Коло себе, в ліжку, по
винна мати як найбільшу чистоту. Коли 
відходить з ньої богато матерії, то має 
кілька разів денно міняти шматки а та
кож може зверху обмити ся теплою во
дою, бсли-же показує ся кров, або єсли 
дістане зимні дрощі і горячку, то повин
но ся покликати сейчас лікаря. Бо треба 
знати, що в перших днях по породі дуже 
легко можна дістати закаженя крови, є-
сли жінка або сама нечисто ходить коло 
себе, або єсли баба нечистими руками 
маніпулює коло ньої — а закаженє крови 
все починає ся дрощами і горячкою. Го
рячку дістають такі жінки часто також і 
тоді", коли матерія з них не відходить, але 
десь затримає ся. В такім разі також тре
ба сейчас покликати лікаря, щоби він сій 
матерії зробив дорогу на верх бо власне 
та матерія як дістане ся до крови, викли
кує затроєнє або закаженє крови. А зака
женє крови мусить все скінчити ся 
смертю! 

Однак поліжниця може набавити ся 
закаженя крови не тільки тим способом, 
о котрім власне була бесіда — але може 
його дістати навіть зовсім невинно через 
другі особи. Нераз приходять до поліж-
ницї в відвідини кревні або знакомі, ко
трі самі суть зовсім здорові, але у котрих 
є хорі діти пр. на дифтерію або шкарля-
тину. Отже такі особи дуже легко можуть 
принести з собою заразки тих недуг і ко
ли вони дотикають ся або самої поліж-
ницї або її ліжка, то можуть сю заразу її 
уділити. Добре є тому, коли до поліжницї' 
в перших кілька днів приходить як най-
менче Ьсіб на відвідини, раз тому, щоби 
не принести її якої недуги, а по друге то
му, що йона повинна мати в перших днях 
в кождЦг взглядї цілковитий спокій. 

Особ\внно треба уважати, щоби в кім
наті а нб̂ віть в домі, де лежить поліжни

ця не лежала також дитина хора на шкар-
лятину, дифтерію або дезинтерію, бо і-
накше смерть поліжницї неминуча і для 
ньої нема найменчого ратунку. 

О всі' ті средства осторожности поста-
рати ся є сьвятим обовязком передовсім 
чоловіка. Ми знаємо, що під тим взгля-
дом наші жінки дуже зацофані і непри
ступні для всякого поступу. Отже власне 
і в сім ділі повинні нові порядки заводи
ти хлопи. 

А шанувати жінку і старати ся про її 
здоровлє тілесне та духовий розвій — по
винен дбати кождий чоловік. 

Щоби бути кріпким і здоровим. 

1) Мити руки водою з милом кілька 
разів денно, а особливо перед кождою 
їдою; лице, шию і горішну часть тулова 
мити рано і веч., нїхт'ї чистити щіточкою. 

2) Зуби чистити щіточкою і порош
ком до зубів по обіді і веч ери; рано по-
локати рот водою. 

3) Нїхт'ї обтинати два рази тижнево. 
4) Білє зміняти двічи в тиждни, на 

ніч перебрати сорочку. 
5) Купати ся хоть раз на дві недїли. 
6) Голову змивати що два тижні*, во

лосе чесати густим гребінем і щіткою. 
7) їсти поволи, корм жути докладно, 

по обіді' пів години спочати. 
8) Не пити ніколи горівки, пива, ви

на, сильної гербати і кави, як напій ужи
вати чистої води, легкої гербати або мо
лока. Не курити ніколи тютюну. 

9) Комнату, в якій сплять, провітрю
вати часто, а особливо перед спанєм. 

10) В віці до 10 літ спати від 8 вечер 
до 7 рано; 

від 10-12 літ спати від 9 веч. до 7 p.; 
від 12-15 л. спати від 9И веч. до 7 р.; 
по 15 літ. спати від 10К веч. до 7 р. 
11) До сну укладати ся найліпше на 

правому боці, а руки держати на покри
валі'. 
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Тарас Шевченко! 
Велике імя! 
Велике воно не задля скількости і ве

личини земських діл Його носителя, за
для скількости Його творів, але задля їх 
змісту, задля того, що у всіх Його по
ступках, у цілім Його житю Його ідеалом 
була п р а в д а . Правди шукав він у 
сьвітї для всїх поневолених, покривдже
них, замучених •—• шукав правди» у бога-
тих, у вольних, у панів і царів, і коли 
правди не міг знайти на земли, де 

„Кругом неправда і неволя, 
Народ замучений мовчить," — 

а 
„Люде горді, неправедні, 
Своїм судом судять," 

тодї Він повертав ся душею поза зем
ський круг і находить 

„Живу правду 
У Господа Бога." 

Тарас Шевченко — велике імя. 
Велике воно не на подобу великих і-

мен у иньших народів, вольних народів, 
де на воли, у добрі і гараздї виростають 
всякі велитнї, а тим воно велике, що Та
рас Шевченко 

„В неволї виріс між чужими 
І неоплаканий своїми" 

с т а в б о р ц е м за волю. Воля, се 
Його найвисший ідеал. 

„Бо де нема сьвятої волї, 
Не буде там добра ніколи." 

Тарас Шевченко, се син бідного крі-
пака-невольника, що ріс серед таких 
страшних відносин, про які ми, теперіш
ні люди, подумати навіть не уміємо. 

Тарас Шевченко уродив ся 8 марта 
1814 року в Київщині', в селї Моринцях. 
Злидні' панували в хаті'. Родина пухла з 
голоду а дїти з малечку поневіряли ся по 
наймах. Се було ще за паньщини, коли 
люди лишень в недїлї і сьвята могли ро
бити для себе, а у всї буденні дні' робили 
на пана. Тому то вже з малечку прийшло 
ся Тарасови много витерпіти. А найгір
ше йому стало, коли вмерла Його мати а 
батько оженив ся в друге. Як Йому мину

ло 12 літ вмер і батько. Зістався~Т^рас 
сам на Божому сьвіт^ез^оброг^Зюва, 
без приюту, без куска хл'іЬа. Пішов Він 
у найми. Потім вчив ся у сусїдних маля
рів малювати, став за пастуха, а коли бу
ло Йому 16 літ, взяв Його д'їдич Енґель-
гарт за козачка до панських покоїв. Дї-
дич якось був помітив, що Тарас має ду
же великий талант до мальованя. І тому, 
коли пан поїхав у Петербург, віддав Та
раса до кімнатного маляра, який посилав 
його малювати стелі', паркани, ст'їни і т. 
п. У ПетербурзҐякось довело ся Шевчен-
кови пострічати сяІГзртистом-малярем 
Сошенком, який познакомив^ШіЛановито-
го хлопця з письменником Жуковським, 
Гребінкою та артистом-малярем BegW-
яновим, Брюловом і другими. 1 ось вони 
викупили Шевченка за 2.500 рублів з 
кріпацтва 3 мая 1838 року, щоб можна 
Йому було записати ся до Петербургської 
Академії Штук. Скінчивши там науку 
вернув ся Шевченко на рідну Україну, 
до Київа. Вже тодї Він мав славу не тіль
ки знаменитого маляра, але ще більшу 
славу поета. Та не довго довело ся жити 
Шевченкови в Київі. Вкупі з другими 
людьми, що заснували так зване Кири-
ло-Методіївське Брацтво Шевченка а-
рештовано і засуджено в салдати. Десять 
літ (від 1847 до 1857 року) вимучив ся 
поет у важкій неволи, на даиіщкихсибір-
ських степах, посеред чужих людииГ"Важ-
ко жити на чужині — а Шеьчпзнкови^уло 
ще тяжше, бо Йому заборонилйТГ писати 
й малювати. Та ш'яка заборона не могла 
загасити живої думки поета. У ночи, 
крадьки писав Він свої пісні' та ховав їх 
за холяву або у ліжко. Десятьлїтня нево
ля зовсім підірвала здоровлє поета. Вий
шовши на волю, він прожив вже лиш З 
роки. Помер у Петербурзі' в 47-ім році' 
житя, 9 марта 1861-го року. 

Помер Тарас Шевченко; але помер 
лиш тїлом, а живим осталось між нами 
Його с л о в о . 

„Жива 
Душа поетова сьвятая1 
Жива в сьвятих своїх речах^. 
І ми, читая, оживаєм ) 
І чуєм Бога в н е о в т х . " — ^ 
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Його с л о в о живе у серцях цілого 
українського народу. 

Він описував красу української зем
лі; Він сказав, що 

„Кращого немає 
Нічого в Бога, як Дніпро 
Та наша славная Вкраїна." 

„на Україні добро. 
Між горами старий Дніпро 
Неначе в молоці дитина, 
Красуєть ся, любуеть ся 
На всю Україну, 
А по-над ним зеленіють 
Широкії села; 
А у селах, у веселих 
І люде веселі." 

Він величає історію України, де на 
кождім кроці видко, що 

„Ми просто йшли; у нас нема 
Зерна неправди за собою..." 

а 
„наша слава, 

Слава України 
Без золота, без каменю, 
Без хитрої мови, 
А голосна та правдива 
Як Господа слово." 

Але сила України минула ся, бо 
„Все занехаяли діти ледачі: 
І свою волю і твою славу," 

„степи запорожські 
Тоді поділили, 
І панам на Україні 
Люд закріпостили..." 

Щоби-ж Україна на ново встала, тре
ба, щоб теперішні її сини полюбили 

„щирим серцем 
Велику руїну." 

Синів України взивав Шевченко до 
тої любови словами: 

„Свою Україну любіть 
Любіть її! Во время люте, 
В останню, тяжкую мінуту 
За неї Господа моліть," 

і подає з себе примір: 
„Я так її, я так люблю 
Мою Україну убогу, 
Що 
За неї душу погублю!..." 

А до визволеня України з чужої нево
лі сама 

„Журба не поможе," 
а треб.а праці', треба просьвіти; тому поет 
кличе: 

„Учіте ся брати мої! 
Думайте, читайте," 

а словами: 
Обніміте, брати мої, 
Найменчого брата," 

взиває усіх Українців, що вже просьві-
тились і мають у своїх руках провід над 
народом, щоб вони щораз дальше шири
ли тоту просьвіту. Просьвіта, то сила, — 
тою силою узброєні 

„Боріте ся, поборете! 
Вам Бог помагає; 
За вас сила, за вас воля 
І правда сьвятая!" 

А коли увесь український народ ста
не просьвічений, тоді 

„Встане Україна 
І розвіє тьму неволі, 
Сьвіт правди засьвітнть, 
І помолять ся на волї 
Невольничі діти." 

Не лиш про українську землю гово
рить Шевченко але Він обіймає своїм лю-
бячим серцем бідний, закріпощений на
род і дорікає панам, що 

„Людей закували, 
Тай мордують... Ой, ой пани, 
Пани христіяне!" 

Богачів картає сердечними словами: 
„Люде, люде! 
Коли то з вас буде 
Того добра, що маєте?..." 

взиває їх до поправи: 
„Умийте ся! образ божий 
Багном не скверніте! 
Не дуріте дїтей ваших. 
Що вони на сьвітї 
На те тілько, щоб панувать..." 

і знов: 
Усї на сім сьвітї, 
І царята і старчата, 
Адамові дїти!.." 
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Для всіх верств українського народа 
Шевченко має місце у своїм серци. Він 
любить маленькі дїти і другим се нака
зує, бо 

„се певна ознака серця лагідного, 
[доброго;" 

у него 
„дїти! дїти! дїти! 
Велика божа благодать!" 

Матір у Шевченка є найкращим іде
алом, бо 

. „У нашім раї, на земли, 
Нічого красчого немає, 
Як тая мати молодая 
З своїм дитяточком малим." 

Дівчата перестерігає Шевченко дуже 
часто перед небезпекою, на яку нераз ве
де горяче, неоглядне серце. Сироти ма
ють в нїм оборонника, бо 

„Хто сироті' завидує, 
Карай того, Боже!" 

Шевченко у своїх творах обіймає 
ширші круги, поза Україною. Він займає 
ся долею і подіями у Славян: згадує дїла 
Москалів, Поляків і Чехів, — роздумує 
над їх взаїмними відносинами і висказує 
бажане, 

„Щоб усі' Славяне стали 
І Добрими братами, 

І синами сонця правди." 
Ще й ширше сягає дута Шевченка. 

Він заступає ся за всї народи на земли, 
що заиутані в неволи: не лиш за ті, що 
під московським ярмом, як Кірґізи, Чер
кеси і иньші, але й за ті далекі, як Гіш-
пане а навіть Нїґри. Остерігає гнобите
лів перед страшною долею, яка їх чекає: 

„О муко! 
О тяжкая душі печаль! 

Не вас мені сердешних жаль: 
Слїпі ви, нищії душою, — 
А тих, що бачать над собою 
Сокиру, молот і кують 
Кайдани новії." 

А всіх загалом людий на сьвітї нав
чає, що 

„Добре жить 
Тому, чия душа і дума 
Добро навчила ся любить..." 

та кличе до всіх: 
„люде, научайтесь 
Ворогам прощати." 

Віще с л о в о Тараса одушевило і 
просьвітило Його земляків. За Його 
с л о в о м пішли серця всего україн
ського народа, що з вдячности для сво
го Ґенія в кожді роковини Його смерти 
сходить ся помянути Його 

„Незлим, тихим словом." 
З вдячности для Тараса український 

народ називає Його великим іменем свої 
найповажнїйші інституції, щоб мати раз 
в раз перед очима памятники Великого 
Кобзаря. 

Рік за роком, чим раз нові борцї єд
нають ся під стягом України — і рік за 
роком росте серед мілїонів українських 
сердець честь для Шевченка. І чим далі' 
серед широких мас нашого люду йде зро-
зумінє Шевченкових ідей — тим шир
ше звенить Тарасова пісня і могутнїйше 
лунають слова Його заповіту: 

„встаньте, кайдани порвіте 
І наш люд сповнить сей сьвятий при-

каз, що несе ся з Шевченкової могили 
— сповнить або згине. 
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Чи еьвіт загине? 
Мало нинї учених людий придержу-

есь сеї гадки, що може настати хвиля, 
коли сьвіт загине. Незвичайні відкрита 
в обсягу астрономії позволяють заклю
чній, що сьвіт буде поступати своїм 
шляхом, як се було і від непамятних ча
сів. Коли перед роками широко звісний 
астроном Фальб, подавав в часописях 
трівожні вісти про наближаючий ся кі
нець сьвіта, мало було таких, що сим 
здогадам вірили. 

Чиж справді' можемо бути зовсім 
спокійні, що нашій землі' не грозить ні
яка небезпека, чи справді не може надій
ти така хвиля, де би усе, що находить 
ся на землі, перестало жити? Се якраз 
питане, на яке дуже тяжко відповісти. 

Се певне, після здогадок учених, що 
колись конче мусить настати час, де усе 
житє на землі устане. Найлучшим дока
зом сего є місяць. На ньому усе засти
гло, а через те і перестало жити. І наша 
земля може надіятись такого самого пе
реходового стану, значить ся може за
стигнути. Можна-б се назвати „смертію 
землі4', подібною зовсім до смерти чо
ловіка. 

Учені займались давно сим питанєм, 
сею „неприродною" смертію землі', го
ловно тоді, коли-б землю навістила якась 
нагла катастрофа. 

Такі здогади полягали по части на 
деяких основах а іменно таких, що зем
ля могла-б ся стрінутії в дорозі з яким 
другим небесним тїлом, яких чимало 
кружнть у просторі докола землі'. 6 се 
головно комети, до яких астрономи дуже 
недовірчиво відносять ся. Богато разів 
говорило ся про се в кругах учених і хто 
знає чи предсказуване Фальба на сім не 
опиралось. Чи знов можлива така небез
пека, та що стало-б ся коли-б справді 
землі станула на дорозі з такою мандрів
ною кометою? 

Що збмля може стрінутись по доро
зі з другим мандрівником-кометою, се 
доказана річ і про те нема що сумніва
тись. Щож знов до питаня, що стало-б 

ся тоді з землею, то усе залежить від об
ставини, яка се буде комета та з яких ґа-
зів вона складатись буде. Про те ми зна
єм дуже мало. Звісно лиш, що комети 
складають ся з дуже великого числа 
дрібних, ясних тіл, які творять т. зв. „го
лову", від чого в міру наближуваня до 
сонця повстає т. зв. „хвіст", що дохо
дить нераз до неімовірної довжини а ча
сто досягає віддали землі від сонця (20 
мілїонів миль). Голова комети, що її 
творить густа, огняна маса, є найбільше 
небезпечна. Від величини сеї голови усе 
залежить. Але хочби й мала була коме
та, то удар на землю спричинив би вели
кі спустошеня. Досить тонка шкаралу
па земської кулї могла-б бути розбита, 
плинні огняні маси з нутра землі добу-
ли-б ся на верх і в одній хвилі мусїло-б 
на землі житя устати. Колиж голова ко
мети була-б більша або хочби й рівної 
величини з землею, тоді наслідком з'у-
дару витворила-б ся незвичайно висока 
температура а земля разом з кометою 
перемінили-б ся в одну велику, огняну 
масу. Але вистане навіть наближене ко
мети до землі на певну віддаль а вже на
слідки можуть бути страшні. Учені об
числили, що коли-б комета, в приближе-
ню до величини землі, наблизила ся до 
неї на 33.000 миль, то через те, наслід
ком сильного тисненя (а через те спн-
неня землі в її звичайнім бігу) малп-
бисьмо на землі довший рік о 20 годин. 
Коли-б комета прийшла єще близше, то 
вона своїм натиском могла-б на якийсь 
час здержати правильний оборот землі, 
так що земля оставала-б лиш під впли
вом притягаючої сили сонця і могла-б, 
так сказати, упасти. Такий нещасний у-
падок тревав-би яких 64̂ 4 дня. 

Побіч можливости з'удару зайти мо
же і друга, більше до правди подібна, а 
іменно тоді, коли-б земля стрінулась з 
хвостом комети (як се могло бути в сім 
році). Давнїйшими часами дуже побою
вались такої стрічі, позаяк думали, що 
через те може настати брак воздуха на 
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поверхні землі' а шкідливі ґази можуть 
спричинити людям смерть через удуше
не. Однак побоюване се було безпід
ставне. Хвости комет творить дуже рідка 
маса на подобу мраки, так, що через то 
можна видїти навіть найдальше відда
лені зьвізди. Славний учений Нютон 
(Newton), що відкрив закон о тяженю 
тїл, є сеї гадки (на підставі обчисленя), 
що хвіст комети, заглядно ґази, довгий 
на 219 мілїонів миль і грубий, як наша 
земля, можна стиснути в звичайнім на
перстку. Від можливости стрічі з хво
стом комети хоронить нас впрочім і вер
ства воздуха, що окружае землю. 

Кромі комет має земля ворогів в т. 
зв. метеорах, се є відривках від ріжних 
планет. Бувають вони ріжної величини. 
Про спадане метеорів часто доносять ча
сописи в нинїшних часах. В мартї 1899 
року упав в Фінляндії камінь-метеор, 
що важив 650 фунтів. Його можна було 
бачити на виставі в Парижи. Дуже часто 
падуть такі метеори в море, як оповіда
ють капітани кораблів; вони пропада
ють тоді' без слїду. В році' 1894 відкрив 
командор Перри, в часі' своєї подорожі! 
до північного бігуна, метеор, що скла
давсь з чистого жел'їза а важив 80.000 
фунтів. Його зложено в природничо-і
сторичнім музею в Ню Йорку. Коли та
кий велит упаде на землю, мусить він 
полишити цо собі звичайно великий от
вір в землі', який довгий час сьвідчить о 
його тягарі і величині'. В році' 1891 від
крито в Арізонї такий отвір по метеорі, 
що виносив в обємі майже три і пів кі-
льометра а був глубокий на 190 метрів. 
Такий метеор звичайно зариває ся глу-
боко в землю, або розбиває ся на дрібні 
кусні', головно, коли трафить на скалу. 
О скілько учені припускають, найбільше 
таких метеорів спадає з місяця. 

Колиб такий великан, як догадують 
ся учені, упав в море а міг бути так тяж
кий, щоб зміг пробити собою шкаралу
пу землі' під водою та досяг аж в глуби-
ну, де земля єще не вистигла, де кипять 

огняні маси, то легко собі уявити, що 
могло-б тоді' статись з землею і нами, як 
жителями землі'. Вода разом з огняними 
масами підземними моглаб тоді' легко 
залити цілу земську кулю, не полишаю-
чи за собою нї слїду якого небудь житя. 

Також сонце може причинитись до 
скоршого чи пізнїйшого упадку землі. 
Більші тіла мають, як звісно, притягаю
чу силу менших. Земля притягає до се
бе місяць, сонце землю. Колись зайти 
може таке, що місяць упаде на землю, 
а земля на сонце. (Се можливе тому, бо 
після обчислень наукових, з кождим 
столїтєм, земля находить ся блпзше 
сонця). 

В році' 1901, в місяцю лютім, були 
мешканці' землі' сьвідком такого явища. 
Була се нечайна стріча двох планет. На 
небеснім зводї появилась нечайно нова 
зьвізда, якої передтим не було. Вона 
гнала у просторі з незвичайною скорі-
стю (около 3500 кільометрів на секун
ду), так, що затьмила собою всі' прочі 
зьвізди. З противного боку появилась 
менша, мовби зьвізда, і стрінулись обі, 
а вдаривши одна об другу, розсипались, 
наче вогнем і спали у долину. Бачили 
тоді люди мовби вогняний дощ. 

Така доля може колись стрінути і на
шу землю, що є такою самою планетою, 
як і другі, инші. Коли се може статись, 
годї наперед обчислити, або хочби пред-
видїти. Се певне лиш, що земля зглядно 
її оборот остає під впливом сонця, але 
чи воно не веде за собою мілїонів дру
гих таких земель, як наша, або чи воно 
не кружить за другою, єще більшою пла
нетою і її підлягає, се поки що, нам не 
відоме. Однак воно може й лучше для 
нас, що не знаємо, яка доля нас чекає, 
тащо нас стрінути може у сїй хиткій до
розі' житя. Се лиш нагадує нам, що ми 
самі собою не правимо а якась висша 
сила, проти якої ми, марні єства, явля
ємось нічим. 

Після німецької розвідки перекавав 

Евген Гвоздик. 
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С А Д Ь О H. 
Було се в давні, дуже давні часи. 

Дуже а дуже давно сему. З тих часів не 
лишила ся для нас нї книжка ніяка нї 
письмо; навіть і казка, що її шепче ста
ра бабуся унукам, коли то у печи горить 
теплий огонь а на дворі свище хуртови
на не сягає отсих часів. Тодї то, де днесь 
шумлять филї океанів, розтягали ся про
сторі, пишні краї, а де днесь сягають 
небес стрункі вежі церков і палат, свобід-
но гуляли морські риби. Не було тодї 
анї бруклинських мостів, анї „Правди" 
нї „Поступа", навіть і про кацапів ніхто 
ще нічого не знав. 

Серед дівичих лїсів, яких не рубав 
ніколи ніякий американський спекулянт, 
бо його ще не було на сьвітї, навіть і 
продажи ніхто ще не знав, посеред сих 
лїсів, де польський шляхтич не стріляв 
ще руського хлопа за пару гнилих пати
ків були порозкидані тихі людські оселі'. 
І кождий мав хатину, о просторій, ясній 
сьвітлици, кусник поля та пару штук ху
доби. Раз в рік ділено цілий обшар осе
лі', бо сей, хто мав численнїйшу роди
ну, діставав обширнїйшу кімнату та біль
ше майно. Як що якийсь парубок женив 
ся, ціле село йшло до нього на цілий 
день до роботи, щоби його розґаздувати 
і таких днів, визначених з гори на Цілий 
рік було в році' кільканайцять. Поза сим 
ніхто нікому не помагав і кождий робив 
усе сам для себе, був рільником, кова
лем, столярем, кравцем, шевцем, сло
вом усїм, що лиш випало. Сварок не бу
ло ніяких. 

Вечером, по деннім труді' усі' сходи
ли ся на вигін та вели довгі розговори: 
тому отеє попсувало ся, тамтому знова 
що иньшого, сей надї'е ся того, сей по-
томства тоді' а сей знова тоді'. Але були 
також люди, що вміли гарно розказува
ти і тих охотно всі слухали. Охотно та
кож слухали і тих, що своїм голосом на
слідували сьпів лісових сьпіваків-пти-
чок. Иньші знова вміли казати про ці
каві річи: що сік тої ростини помагає 
на біль живота, що плуг глибше лїзе в 

рілю, як леміш у нього кривий або що 
ліпше доїти корови в сей а не в тамтой 
спосіб. Винахідник говорив так: 

— Прийшло мені до голови і я спро
бував, та вийшло гаразд. Тому може се 
що вартає. 

— Гаразд. Можемо спробувати — 
відповідали йому хором. 

І по якімсь часі' новість або прийма
ли або відкидали. 

Потому побудовано одну велику ха
ту, де в зимі можна було згромаджувати 
ся. І постепенно роблено всілякі ул'їп-
шеня... 

ххЖ тут чорти побачили, що поступ 
якось дуже скоро підносить ся поміж 
людьми і наробили величезного крику 
та скликали уеїх чортів на загальне віче. 

— Що зробити — кажуть — щоб по
псувати се все, що люди зробили? 

Сей радить таке, сей таке, тамтой що 
иньше, але всьо якесь не добре. Аж тут 
встає один чортик куцохвостий, з довги
ми ухами, приглупкуватий і сьміючи ся 
КсІЖб. 

— Пустіть мене на землю. Побачи
те, що все попсую. 

А чорти в сьміх, бо се був найдур-
нї'йший чортяка поміж всіма і називав 
ся Глупик. 
— Як хочеш — кажуть — йди, нехай 

тобі добре вилатають шкіру. 
І зійшов Глупик на землю і прийшов 

у село. 
— Приходжу — сказав — з далекої 

країни і хочу лишити ся між вами. 
Власне слідуючого дня мав бути річ

ний поділ землі. Отже і він дістав одну 
кімнату і кусник ріл'і та почав на ній пра
цювати. І так тревало через кілька тиж
нів. 

Аж якось одного вечора Глупик на 
зібраню сказав: 

— Завтра з вечора вже до вас не 
прийду, бо починаю будувати собі другу 
кімнату. 

Усі дуже здивовали ся. 
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— На що тобі друга кімната? — пи
тають. 

— Побачите, як скінчу. 
Усїх огорнула величезна цікавість. 
Глупик жваво взяв ся до праці. Ру

бав, пилував, різав що аж піт струмоч
ком лив ся з його голови. Усї дивували 
ся, що приймак, місто відпочивати по 
праци разом з другими, працює в потї чо
ла над виставленем для себе другої кім
нати. Дивували ся дальше, що приймак 
не їсть тілько, що всі' иньші, але день в 
день відкладає один сир на бік та відси
пає одну мірку муки, а хлїба з ньої не 
пече. 

Наконець станула кімната простора, 
так, що в ній могло помістити ся богато 
людий. В ній було много столів. 

— Що то вийде із того? 
— Завтра нехай всі' прийдуть до ме

не, то побачать. 
Зійшли ся всї, вельми цікаві. А тут 

Глупик поскладав на столі' весь сир та 
богато хлїба з защадженої муки і каже: 

— Бачите, сю кімнату я збудував на 
се, щоби вас погостити. 

Усї страшенно здивували ся і якось 
стало їм неприятно: 

— Отже він тілько набідив ся, нао
рав ся і голодував для такої дурниці'? 

— А прецінь ми маємо свої кімнати 
і наш хлїб — відказали. 

-—• Але я вас люблю і хочу вас мати 
у себе і погостити. 

Усї здурнїли. Сїли заклопотані. А 
ґазда так налягав, що хотяй неохотно, а 
однак їли по дрібці'. Дивно їм було: їли 
се, чого не запрацьовали. 

Ся кімната, вибудована Глупиком, се 
був перший сальон, а ті сири і хл'їби, се 
перший почастунок. 

Знав Глупик, що робить. Ой знав не
віра. 

І люди не відразу почали його наслі
дувати, але говорили, роздумували. А 
чорт запросив їх до себе другий раз, тре-
тий і так т'їшив ся гістьми, так радував 
ся, як їли його сир і його хлїб, що нако
нець люди подумали: 

— Мусить се бути — видно — вели
ка приятність, коли хтось їсть мені мій 
хлїб. 

І почали пробувати між собою: 
— На, маєш, їдж мій хлїб, хочу по

бачити, чи буду тішити ся. 
Але ані сей, що їв, анї той чий хлїб 

їджено, не відчували ніякого вдоволеня, 
хотяй завсїгди першому було троха при-
ятнїйше але рівночасно і троха встидно. 

І так довго пробували, що наконець 
вже зовсім не знали, хто кому з'їв кіль
ко хліба і хотяй не було ше сварні, але, 
за се повно тихої неохоти і хмуреня ся. 

Коли при кінци року опять роздїлю-
вано рілю, ніхто не знав, що зробити з 
Глупиком: прецінь він мав дві кімнати. 
Але Глупик просив, щоб не робили собі 
задля нього ніяких клопотів, бо він ОХО-
тно побудує собі де инде свій сальон. Але 
кому дати сі дві кімнати? Глупик радив, 
аби їх дати такому, що вміє гарно гово
рити, бо до такого буде приятно прихо
дити. І знова минув рік та знова Глупіш 
покинув свої дві кімнати та раджі їх да
ти тому, який видумав спосіб протії пу-
каня копит у коней. І по двох літах було 
вже в сім се. і т и сальонн, і люти при
викали їсти незапрацьований хлїб і хва
лити заслуги, а бесідник і винахідник по-
чувствтвали свою висшість над загалом 
своїх ближніх. А прецінь се, шо зробив 
Глупик, виглядало так невинно. 

Двайцять літ працював Глупик, заки 
вдало ся йому переконати людий. що 
ліпше кормити винахідника своїм хлі
бом, щоби він за се тільки вигадував 
всякі улїпшеня. 

— Орати і доїти корови прецінь вся
кий з нас уміє — говорив Глупик — то
му шкода, щоби він тратив час на такі 
річи. Ліпше буде, коли він буде мати бо
гато часу, тоді і ліпше буде міг видуму
вати всякі улїпшеня. 

Усї розуміли, що так воно і є. Тому 
то по пятьдесяти літах був в селі вже 
один такий, що не орав йнї сіяв, тільки 
думав над всякими улїпшенями у реміс
ничих знарядах а за се діставав усе го
тове ; другий знова лічив всякі недуги з'ї-
лєм і за се діставав усе від других, бо 
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сам не мав вже часу анї орати, анї сїяти 
нї шити чоботи; був третий, що тільки 
наслідував голоси птахів та цілі дні хо
див по лісі та слухав їх співу а хлїб їв 
від иньпіих; а усї решта мусїли тепер 
діставати з землі' більше хлїба та більше 
його печи, як самі могли з'їсти. 

Розуміє ся, що тепер поступ далеко 
скорше зростав і підносив ся, бо кождий 
робив лиш таке, до чого мав здібности. 

Глупик міг тепер спокійно вмерти, 
то значить — вернути до своїх чортів-
побратимів. Дістав за се ордер, собака... 

Тепер зрозумієте самі, що стало ся 
дальше. Тепер кождий почав вже жити 
не з своєї праці, але зі своїх здібностий. 
Можеби се не було ще таке зле, колиб 
не сальон і часті почастунки, які знова 
учили людий їсти без праці і без здібно
стий, от так собі, як кажуть: з ласки на 
потіху. 

Стосів паперу треба-би на се, щоб 
за порядком розповісти, як то з першого 
винахідника повстали патентові офіси 
всяких улїпшень і реклямованє всяких 
неомильних средств на усуване змор
щок; як то з того першого лікаря пов
стали такі, що завдяки спритови здобули 

Цро каву, чай, 
Хто провадить дуже умірковане жи-

тє і пропаґує цілковите повздержанє ся 
від усіх побуджуючих напитків, сей з 
певностию не пє кави, бо уважає її за 
ПОБОЛИ дїлаючу трутину. Також нале
жить запамятати, що до любителів кави 
належав і звісний цинік і вільнодумець 
Волтер. Коли його перестерігали перед 
денервуючим дїланєм кави, він звичайно 
говорив: „Так, кава се трутина. Але ся 
трутина дїлає ПОБОЛИ. Я шо вже каву від 
сімдесяти літ". Перед великою фран
цузькою революцією усї європейські 
правительства неприхильно дивились на 
се, коли їх горожани уживали кави, як 

розголос — бо вже потім один чоловік 
так мало знав ся на тім, що робить дру
гий, ,що не знав оцінити анї його розуму, 
анї здібностий анї ретельности; як то з 
першого чоловіка „що гарно говорить" 
повстали поети, що то мають ліпшу фан
тазію, як дістають по десять центів від 
стрічки як коли за сю стрічку діставалиб 
всего лиш по три центи, як то повстали 
писателї повістий, дневникарі, репорте
ри, безплатні премії, конкурси і крити
ки; як то з того першого чоловіка, що 
наслідував голос лісних птахів повстав 
Карусо і театральні прімадонни; як то 
спеціялїзація дійшла до того, що люди 
їдять хлїб за се, що говорять гарно, лов
лять або боронять злодіїв, вишукують 
мамки з добрим кормом, продають тике-
ти перед театром і т. д. і т. д. 

Грубих книг треба-би на се, щоби 
розповісти, як то на тлї сего першого са-
льону виросли чортови на втіху стильові 
меблї, дивани, канделябри, портієри, 
пальми, перфуми, дармоїди, альбуми і 
та безліч усего того, на що нинїшний чо
ловік дивить ся так, наче-б то все було 
необхідною потребою житя. 

жоляду і цукор. 
рівнож чаю і какао. Причиною сего було 
то, що за сї кольонїяльні товари, які 
спроваджувано з заграницї, ішло загра-
ницю богато гроша. Тоді саме була така 
загальна гадка керманичів поодиноких 
держав, що кожда держава повинна лиш 
тим вдоволятись, що сама продукує. 6-
слиб така гадка була дійсно удержалась, 
то народам Европи не звісним було-б у-
живанє кави, чоколяди і чаю. Однак, як 
знаємо, сї напитки набули, так би ска
зати, право горожаньства у Европі, що 
більше, без них годі нині обійти ся на
родам Европи. 

Добре приготовлені і уживані в міру: 
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кава, чай а також какао і чоколяда суть 
далеко менше шкідливі, як пиво, вино і 
горівка. Певно, що хто пропагує цілко
вите повздержане ся не тільки від аль-
коголевих напитків, але також і від ка
ви, чаю і чоколяди, то робить се не зле 
і сам є з певностию здоровим і сильним 
на тілі і душі чоловіком. Але в такім ра
зі' насуває ся питане, що ми властиво 
повинні пити? І правдоподібно не знай
де ся ніхто, хто-б дав на се питане вдо
воляючу відповідь. 

Найбільше улюбленим напитком у 
всіх культурних народів є кава. Разом 
взявши, то у цілім сьвітї збирано перед 
пятьдесяти літами 400, перед 25-ти лі
тами 700, а в послїдних літах около 1000 
мілїонів кільоґрамів кави, з того дві тре
ті части у Бразилії, решту у більшій час
ти в середущій Америці, а в меншій час
ти у Східних Індіях. Рід „Мокка" кави, 
так званий від міста Мокки над Черво
ним морем, належить уже віддавна зачи
слити лиш до мітів, (передань), бо нині 
лиш з історії довідуемо ся, що кава по
ходить з Арабії. Звідти розширилась во
на вже віддавна по цілім сьвітї. Вона від
несла побіду над релігійними віруваня-
ми магометан, як і над заборонами ввозу 
її до христіянських держав. Вона не уля-
калась монополів і акциз і днесь її радо 
витають так у великій, як і у малій тор-
говли, бо вона приносить їй великий 
зиск, а державам добрі доходи з цла. Ра
до витають її також і консументи, бо во
на їм смакує. 

Найбільше кави пють днесь в Голян-
дії і Злучених Державах. А причиною 
сего є, що там і тут є вона вільна від 
цла. і дуже дешева. В Голяндії випадає 
пересічно на голову 8—10, а в Злуч. 
Державах 5 кґ. кави. Бельгієць вдово-
ляесь 4.5 кільоґрамами кави; тут припа
дає за кільо 8 фенїґів цла. На горожани-
на Німеччини випадає пересічно на рік 
З кґ. кави; тут цло виносить 40 фенїґів 
від фунта. На Француза випадає лиш 
2 кґ. кави на рік, бо тут цло на ню вино
сить аж 1 марку і 50 фенїґів. В Австро-
Угорщині, де селяни майже не знають 
кави, спожите її виносить ледви 1 кґ. на 

голову, за то цло виносить тут аж 90 со-
тиків. В Анґлїї, де мешканці більше лю
бують ся у чаю, спожите її виносить о-
дну трету кґ. на голову, а цло 14 фенїґів 
на фунті. В Росії мешканці також волі
ють чай, як каву. Німеччина спровадила 
в році 1905-ім за 41 мілїонів долярів ка
ви, з того дві треті з Бразилії, дуже бо-
гато з Гватемалі і середущої Америки, 
дальше за 3 і чверть мілїона долярів з 
Яви, а за се усе побрала вона 18 мілїонів 
долярів цла. 

Ще більше як цло підносить цїну ка
ви спекуляція і торговля. — На торго
вельнім ринку в Гамбурзі найбільша ці
на за неоцлену каву виносила в р. 1890 
175 марок т. є 40 долярів за 100 кґ., а в 
р. 1897 спала вже на 85 марок за сто 
а в р. 1903 обнизилась аж до 57 марок 
за 100 кґ. Опісля почала знова ціна під
носитись. І так в році 1906 виносила вже 
15 долярів себ-то 60 марок за 100 кґ. 

Сей упадок цїни кави відчули най
більше бразилїйські плянтатори кави. 
По упадку цїни кави одержали вони за 
потрійний збір ледви стільки, що перед
іле за один. Щоб двигнутії цїну кави, 
„Кавна держава" Sao Paulo затягну
ла пожичку в висоті 40 мілїонів долярів. 
За ті гроші закупила вона в часі добрих 
жнив на каву значні засоби сего арти
кулу; а позаяк цїни були низькі, умісти
ла ті засоби кави на якийсь час на скла
ді' в європейських пристанях, щоб їх о-
після, коли цїни піднесуть ся, добре 
спродати. Притім належить запамятати. 
що з упадку цїни кави скористали не кон
сументи в Европі, лиш посередники тор-
говлї між Америкою і Европою. 

На сім місци не від річи буде дода
ти, що в Австро-Угорщині приготовля
ють найлучшу каву. Тут послугують ся 
при приготовлені» кави т. зв. карльсбад-
ськими машинками і додають до неї для 
смаку дещо фіґової кави. В Бразилії ме
лють каву на дрібний порошок; те саме 
роблять у Туреччині', де сей послїднип 
споживають разом з кавою. 



Чай походить з Китаю, що лежить у 
Азії. В Европі звісний він є від двох сто
літь. До кінця шістьдесятих років ки
нувшого столїтя заосмотрював Китай ці
лий сьвітовий ринок у чай. Від шістьде
сятих років однак цілий сьвіт спотрібо-
вуе головно чай з острова Цейльону і 
Східних Індій, який що раз більше ви
пирає з торговлї китайський чай. Згада
ний цейльонський і індийський чай не 
суть лучші від китайського, але значно 
від него дешевші. 

Днесь уходить Китай за „чайну дер
жаву" бо і у продукованю і спожитю чаю 
перевисшае усі инші держави на сьвітї. 
З початком двайцятого столїтя вивіз чаю 
з Китаю виносив 90, з Східних Індій 100, 
з Цейльону 58, а з Япану 32 мілїонів кґ. 
В послїдних літах вивіз чаю з Китаю 
значно зменшив ся, за то підніс ся в троє 
вивіз чаю зі Східних Індій, а вивіз чаю 
з Цейльону збільшив ся з 1 міл. кґ. в ро
ці 1884 на 58 міл. кґ. у році 1903. На 
лондонськім ринку продають переважно 
індийський і цейльонський чай, а китай
ський лиш в незначній скількости. 

По Китайцях, Япанцях і Австралій
цях найбільше чаю пють Анґлїйцї. Річно 
спотрібовує пересічно кождий Анґлїепь 
2750, Голяндець 65, Американець зі 
Злуч. Держав 60, Москаль 40, Німець 5, 
а Француз лише 2 ґрами чаю. Також і 
чай обложений є цлом. Воно виносить у 
Франції на 1 кільоґрамі чаю 1 марку і 66 
фенїґів, в Росії 57 копійок, в Анґлїї 1 
марку і 10 фенїґів, в Німеччині 1 марку, 
а в Голяндії 50 фенїґів. Державній касі', 
у Німеччині принесло цло з чаю в році 
1905 три мілїони марок доходу, отже ли
ше 24 часть того, що цло за каву. В Ан
ґлїї однак річний дохід з цла за чай при
носить державній касі' 41 мілїонів дояя-
рів доходу. Німеччина спровадила в поні 
1905 три мілїони кґ. чаю вартости 5 міл. 
марок, а з того дві треті з Китаю. Анґлїя 
спроваджує річно за 48 міл. долярів чаю. 
Вона спротребує більше чаю, як уся Ев-
Р'яіа разом. Аі-длїя мас у своїх руках усю 
торговлю чаєм і тому там чай є дуже 
дешевий. Від року 1884 до 1904 у-
пала ціна китайського чаю о третину, а 

індійського о половину. На торговель
нім ринку в Гамбурзі в р. 1904 виносила 
цїна чаю за кільо 1 марку і 20 фенїґів 
до 1 мр. і 75 фенїґів; найлучші-ж ґатун-
ки чаю спродавано за 3 мр. і 80 фенїґів. 

На далекім Сході", у вітчинї чаю, при
готовляють сей послїдний дуже старан
но. Після запевнень подорожників ніде 
не смакує так дуже сей напиток, як в Ки
таю і Япанї. Там однак листки чаю суть 
і лучші і цілком сьвіжі. їх або лиш по
ливають кипячою водою, або варять лиш 
1 мінуту у ній і пють без ніяких додатків. 

Какао і чоколяда, які доси уважано 
лише за люксусові напитки, входять са
ме тепер що-раз більше в ужите, по при
чині, що стають дешевшими в наслідок 
упадку ціни на них. Збір какаа, який при 
кінци 19 столїтя виносив на цілій кулі 
земській лише 100 міл. кґ., збільшив ся 
в послїдних літах о половину. Головни
ми продуцентами какаа суть тепер сліду
ючі краї: Еквадор, Тринідад, Венецуеля, 
Бразилія, портуґальський остров S a o 
T h o m e і анґлїйське Золоте Побереже. 
Головно уживають какаа до виробу чо-
коляди. Але також і самого какаа радо 
уживають, як напишу. Від р. 1896 ввіз 
какаа до Німеччини потроїв ся. В р. 1905 
спровадила Німеччина ЗО міл. кґ. какаа 
в вартости 35 міл. марок, Франція 23, 
Анґлїя 21, а Злучені Держави 31 міл. кґ. 
Пересічно випадало на голову населеня 
в Франції 0.6, в Анґлїї 0.5, в Німеччині 
0.5, а в Злуч. Державах 0.4 кґ. 
Цло на какао не є менше, як на каву. І 
так виносило воно на фунті какаа в Ні
меччині і Анґлїї 20 фенїґів а у Франції 
21 американських центів; при вивозі чо-
коляди однак ті видатки звертають ся. 

Де пють каву, чай і какао, там зви
чайно осолоджують ті напитки цукром. 
Бо чоколяда приміром складаєсь власти
во тільки з цукру і какаа. 

Також спотребовує ся богато цукру 
при фабрикації тїсточок, цукорків, мар-
меляд і т. п. До кінця 18 столїтя звісний 
був лиш тропічний цукор з цукрової тро-
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стини. Доперва пізнїйше використано в 
промислі винахід німецького хеміка Мар-
ґрафа з Берліна, який в р. 1747 виказав, 
що цукровий бурак посідає в собі також 
значну скількість цукру. Сей винахід 
роблена цукру з бураків застосовано на
самперед у Франції, а опісля в Німеччи
ні. Днесь є Німеччина першою держа
вою у сьвітї, що до продукції цукру. 

В році 1905 випродуковано на земли 
около 11000 міл. кґ. цукру, з того 4700 
міл. кґ. буракового цукру, а 6300 міл. кґ. 
тростинного цукру. 

Цукру тростинного продукують най
більше Східні Індії, бо аж 2200, Куба 
1200 а остров Ява 1100 міл. кґ. На чолі 
країв, що вирабляють цукор з бураків 
стоїть на першім місци, як вже висше 
згадано, Німеччина з 1605 міл. кґ.; даль
ше Росія з 930, Австро-Угорщина з 881 
і Франція з 563 міл. кґ. Через старанне 
плекане бураків доведено до сего, що 
нині далеко більше можна виробити цу
кру з бураків, як з цукрової тростини. 
Проте уже тепер твердять, що в будуч-
чинї Німеччина і Австро-Угорщина бу
дуть стояти на чолі торговлї цукром на 
земли. Значна дешевість спричиняє, що 

спотребоване цукру з року на рік сильно 
збільшаєсь. З кінцем минувшого столї-
тя випадало пересічно на голову населе-
ня в Анґлїї 43, в Злуч. Державах 32, в 
Німеччині 15, Голяндії 13, Австро-Угор
щині 9, а в Росії 6 кґ. цукру на рік. Та
кож на цукор наложене є цло і податок, 
та вони не суть так високі, як на каву, 
чай і какао. Таке цло виносить в Австро-
Угорщині 1 К. 85 сотиків, у Німеччині 
трошки більше, як пів доляра, в Анґлїї 
пів доляра, у Франції 70 ам. центів на 
голову населеня. Німеччина стягнула в 
році І 905 близько 122 міл. марок з цла 
на цукор. У сьвітовій торговли ціна цу
кру не підпадає значним змінам. В р. 
1901 виносила вона 14К доляра за 100 
кґ., а в році' 1904 упала на 10^ дол. за 
100 кґ., в році 1905 знова піднесла ся на 
1 1 ^ дол., а від того часу знова спадає. 

Загалом взявши, спотребоване кави, 
чаю, какаа і цукру через культурні наро
ди в новійших часах значно піднесло ся, 
бо ціни за ті споживчі товари пересічно 
значно обнизились, добробит однак під
ніс ся. І тут саме показує ся без сумніву 
потішаючий поступ культури на земли. 

Д и в н і р и б и . 
У бездонній морській глубіни, у фп-

лях широких океанів стрічаємо тисячі а 
тисячі найріжнороднїйших сотворінь, о 
дивних і невиданих формах, які навіть і 
найбуйнїйша людська уява не в силі бу-
лаб собі представити. У сих темних без-
днах, де ніколи не пробє ся промінь сон
ця,, живуть сі дивогляди і доперва в най-
новійших часах вдало ся людям видер
ти морю дещо з його тайн. Говорити про 
сі мілїони найдивнїйших мякунів — не 
сталоб хиба тут місця.' Ограничимо ся ли
шень на показаню декілька родів риб, 
щоб з них могли собі наші читачі виро
бити яке таке понятє про сі дива. 

Живуть вони у »зличезних глубінях. 

нераз 6, 7, або і 8 тисяч стіп глубоко. Річ 
природна, що так глубоко не пробє ся 
ніколи сонїчний луч, і у сих безднах па
нує вічна, непроглядна ніч. І тому то, до-
стосовуючи ся до природи богато з живо
тин, живучих у тих глубінях витворює 
своє власне сьвітло, щось наче сї наші 
сьвятоіванські хробачки. І бачимо там 
риби, що мають спеціяльні орґани до о-
сьвітлюваня, якими, неначе лїхтарнями 
розсьвічують собі rt- рогу. ^Сї ліхтарні' 
суть у них уміщені раз на голові, то зно-
BV як спеціяльні якійсь нарости, то опять 
десь по боках тіла. І так риба представ
лена тут на п е р ш і м образку має ко
ло хребта цілий один ряд сьвітячої луски. 
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Иньші знова риби, живучи вічно у 
чорній пітьмі, немають зовсім очий. Бо 
і на щож вони-б їм здали ся, коли і так 
нічого бачити ними не можуть. Не мають 
вони і своїх „лїхтарень", але місто них 
виросли їм по боках тїла довжезні вуси, 
незвичайно вражливі в дотику. І сими 
вусами сї риби, неначе сліпець своєю па
лицею, находять свою дорогу. 

Тут знова стрічаємо ся з новим дивом: 
рибою, яка поликає сотворіня далеко 
більші від себе. Вона живе також у глу-
біни, де всякі животини стрічають ся 
вельми рідко: у морю найбуйнїйше жите 
кіпить під верхом і у мулї, на дні'. Серед
ні верстви води, се зовсім неначе земські 
пустині'. І тому ся риба мусить довго гля
діти, заки найде якусь поживу. А коли її 
найшла, то мусить використати нагоду, 
щоб стало опять на довший час. І тому 
то її паща, горло та жолудок суть неначе 
з елястичної ґуми: вона пожирає сотво-
рінє, нераз два рази більше від себе і в 

сей спосіб возить з собою комору з по
живою, з якої кормить ся в „голодний 
час". Оттаку потвору бачите на д р у г і м 
образку. Ся риба, дивна вже хотьби і з 
того взгляду, що її паща відчиняє ся 
прямовісно, є лишень 10 центиметрів 
довга, а має у своїм жолудку, що висить 
в долині' наче торба, рибу довгу на 18 
центиметрів, звинену у клубок. 

З тої самої родини риб суть сї дві, що 
бачимо на т р е т і м образку. В горі є ся 
сама риба представлена з боку, а під спо
дом бачена з верху. Ся риба є 17 центи
метрів довга, а проликнула другу, довжи
ни 27 центиметрів. В наслідок того її жо-
лудкова скірка так натягнула ся, що ста
ла тонесенька як бібулка аж крізь ню 
мож бачити проликнену рибу. Коли ся 
риба є голодна, то її жолудок корчить ся, 
так що його майже зовсї мне пізнати. 

Ось такі то дива живуть у морських 
глубінях. 

В який спосіб дбають зьвірі про чистоту тїла. 
Чистота тїла, як знаємо, в кождім ра

зі грає важну ролю при удержаню здо-
ровля в добрім стані' і творить сильну 
відпору проти ширеню ся всіляких не
дуг. Притім добре почуванє ся і вну
трішнє вдоволене, яке приносить чисто
та зі собою, суть неначе заохотою до її 
береженя. 

Не диво проте що також і зьвірі, які 
у тім зглядї суть лишені на себе самих, 
посідають в меншім або більшім степе-
ни розвинений санітарний інстинкт, який 
учить їх чистити своє тїло від усяких 
шкідливих матерій. 

З усїх зьвірів стоять малий, що до 
дбаня о чистоту свого тїла найблизше чо
ловіка. Вони чистять своє тїло мов ру
кою і переводять нераз і цілий день на 
тім, щоб виловити усяких насїкомцїв зі 
свого тїла і усунути з него бруд і нечи
стоту. 

Майже кождий з нас бачив у мена-
жеріях то нї'жне старанє з яким малпа-
мати чистить щоденно своїх дїтий і як 
вона вишукує між волосєм тих послїдних 
ріжних насїкомцїв, що їх напастують. 
Деякі малпи послугують ся також при 
чищеню свого тїла купелею, хоч дїєсь 
се лише дуже рідко. Оповідають, що в 
одній менажерії в Парижі можна було 
бачити перед кількома літами одного 
шимпанса, який щоденно мив лице і ру
ки зимною водою. Також і зьвірі, що 
живлять ся насїкомцями, як крет, їж і 
мишоловка чистять щоденно своє тїло 
за помочею гребеня, який творить пять 
сильних пазурів у їх ноги. 

Медведї, особливо білі, находять як 
звісно, не аби яку приятність у тім, коли 
могуть качатись у воді'; вони драпають 
свою шкіру пазурами, щоб усунути з неї 
нагромаджений бруд. Вершком ціло-
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го того чищеня шкіри є гладжене її, щоб 
надати їй сильний полиск. Борсук, який 
належить до зьвірів, що переважно пор-
пають ся у земли, дбає також дуже про 
своє тїло. Він мастить щоденно волосе 
на своїй шкірі певного рода оливою, яку 
витягає язиком з мішочка, що містить ся 
близько його хвоста. Та оливна субстан
ція не дозваляе осідати брудови на його 
волосю. У Америці' є знова одно зьвіря, 
що зове ся пажерливець. Воно уживає 
знова иншого способу; станувши у водї 
плюскає передними лапами воду на пе
ред свого тїла. 

Коти послугують ся знова при чище-
ню свого тїла слиною. Майже усї коти ма
ють велику відразу до води а мимо того, 
що не беруть купелий, суть всегда чисті. 
їх рапавий язик, звернений кінцем на 
діл, має Острі бородавки, які творять зна
мениту щітку до волося, якою коти ро
блять своє волосе гладким і блестячим. 
До чищеня тих місць як голова і т. д. 
яких негодні досягнути язиком, ужива
ють коти лапок, звогчуючи вперед сли
ною рухомі подушочки своїх пальців, 
якими опісля сувають по ніздрях, шиї і 
карку неначе губкою. Вони послугують 
ся також гачковато зігнутими і острими 
пазурами неначе інструментами до чи
щеня, а деколи як видовбувачками до зу
бів. 

Заки покінчимо наш опис, що до мя-
сожерних зьвірів, не від річи буде наве
сти народну леґенду про те, як лис по
збуває ся своїх блохів. Селяни у деяких 
околицях розповідають, що підчас горя
чих днів лис, заки війде до води, робить 
пилку з моху і держить її в передних ла
пах, опісля зануряє конець свого хвоста 
у воду, а потім поволеньки дальшу його 
часть, лишаючи блохам доволі' часу, щоб 
могли ратуватись утечею перед повенею. 
Потім доперва зануряє він своє тулови-
ще, лапи, рамена і шию у водї, аж вкінци 
і голову, так, що нічого більше не видко 
з води, лише ніс і пилку з моху у перед
них лапах. Колиж лис прийде вкінци до 
того переконаня, що більшість насїком-
цїв з його тїла найшла прибіжище на 
пилцї з моху, кидає її у воду. Він же сам 

зануряєсь цілком у воду і пливе під во
дою на другий беріг. Треба однак дода
ти, що ученим дослідникам природи не 
удалось ще ніколи бути сьвідками такої 
пригоди. 

Гризуни уживають при чищеню сво
го тїла тих самих органів тїла, що і хижі 
зьвірята. Справді' комічний вид представ
ляють вивірки, які при чищеню тїла у-
живають своїх передних лапок. Вони 
стулюють їх до купи і так скоро посува
ють ними, що здаесь, неначе би они по
тирали одну лапку о другу. Хомики роб
лять свою тоалєту всегда в товаристві; 
вони стають звичайно на плоскім каме-
ни, осьвітленім сонцем, усї разом у пів-
колесї, сідають на задні лапки, а перед
ними чешуть ся і скробають ся, ідучи у 
тім зглядї на перегони зі собою. 

Скакуча миш заслугуе на особлив-
шу згадку, бо як природознавець Брем 
виразно підносить, ніяке з гризунів не є 
таке чисте, як вона. Вона переводить 
більшу часть дня, на чищеню свого тї
ла. Звичайний пісок є саме тим сред-
ством, яким вона найрадше послугує ся 
при своїй тоалєтї, і без якого она, здає 
ся, не годна була-б обійтись. Свою то
алєту розпочинає вона в само полуднє, 
коли сонце стоїть високо на небі. Вона 
викопує ямку у піску і кладесь до неї 
так, що тільки вистає її голова, якою 
може порушати на всі сторони. Коли в 
той спосіб вишуруєсь піском, тоді' роз-
тягаєсь у цілій довготі' на піску і обер-
таєсь то на один то на другий бік. Опісля 
стає на задних ногах і чистить дальшу 
часть свого тїла при чім передною лап
кою укладає у купки своє волосе і че
ше та пригладжує його зубами. Коли 
дійде до живота, тоді' витягає свої уда 
і перегинає своє тїло так, що оно при-
нимае вид колеса. Постава, яку прини-
має при чищеню задних лапок заслугуе 
також на згадку; вона сї'дае і витягає 
ногу, на котру прийде черга, а при тім 
підпираєсь хвостом, щоб не стратити 
рівноваги. Задні ніжки її, коли їх ужи
ває до чищеня свого туловища поруша-
ють ся так скоро сюди і туди, що можна 
лиш примітити слід їх тїни; передні же 
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лапки, котрими чистить свою мордочку 
роблять значно поволїйші рухи. Коли 
при такім чищеню скачуча миш похи
лить ся на бік, то ціле її тїло опираєть 
ся на передній ланці'. 

Ростиножерні зьвірі купають ся ду
же часто і радо. Вони не могуть ногами 
здратувати бруду, тому облизують лиш 
цїле тїло язиком о скільки се лиш можли
ве, а порох стріпують хвостом, або усу
вають його через стягане мускулів шкі
ри. 

Безрогу приміром уважає ся загаль
но за найбільше нечисте і нехлюйне 
зьвіря, однак неслушно дістала ся її та
ка „слава", позаяк радо чистить себе, 
наколи лиш лучить ся нагода до сего 
Наколи приміром будемо її гонити 
близько якогось потока або річки, то во
на в одній хвили радо кине ся у воду, 
а опісля буде качатись у болоті', єсли за 
мало буде води у потоці'. 

Дик качає ся також радо у болоті' 
.або водї, однак купіль у сїй послїдній 
переносить над качане ся у болоті'. По 
купелі' витирає він старанно своє тїло о 
дерево. 

Слонь, якому купіль справляє не а-
би яку приємність прямує сейчас до во
ди, наколи лиш найде до сего нагоду. 
Купаючись набирає він у свою трубу во
ди і виприскує її на свій хребет, уряджу
ючи собі тим способом знаменитий туш. 

Подовгаста будова тїла гадів утруд
няє тим послїдним незвичайно чищене 
себе самих; однак з бігом часу найшли 
також і вони спосіб, щоб розвязати сю 
трудну задачу. Гади, що мають гладку 
і середної груботи шкіру скидають її 
себ-то л'їнять ся кілька разів до року, 
підчас, коли другі гади з твердою і хро-
поватою шкірою зміняють її лиш раз у 
році". У деяких знова наступає ся зміна 
лиш частково, або шкіра відпадає лише 
кусниками на поодиноких місцях; але і 
у сих гадів наступає також часом Цілко
вита зміна шкіри. Слимаки зміняють в 
той спосіб свою шкіру що річно. Жа-
боваті, як жаби, черепахи, салямандри 
і другі скидають лише зверхну поволо
ку шкіри, що до чищеня їх тїла Цілко

вито вистарчає, позаяк та процедура лу-
чае ся у них досить часто. 

Кури суть одинокими птахами, що 
не люблять купатись. Усї кури люблять 
за то порпатись і качатись у поросі, так, 
що їх пірє і тїло покриваєсь навскрізь 
порохом. Через се осягають вони то, що 
усї насїкомцї, що звичайно напастують 
курий, а які сильно не люблять пороху, 
покидають їх тїло. — Жайворонки-ж 
знова, літаючи дуже близько понад зем
лею, отирають своє пірє о траву і в той 
спосіб чистять його. — Водні птахи, як 
качки, гуси, бузьки і иньші купають ся 
дуже радо і набираючи у дзюб води, о-
прискують нею Ціле тїло. — Також і ма
лі птахи, що більше перебувають у воз-
дусї, як воробцї, щигли, канарки, дуже 
часто купають ся у малих калабанях або 
ставках, а єсли держить ся їх у клітках, 
то у начинях, в яких подає ся їм воду. — 
Ластівки літають дуже близько і скоро 
понад поверхнею води і помачавши 
хвостові пера у воді, опісля скоренько 
кладуть їх на груди і в сей спосіб оприс-
кують нею Ціле тїло. По кождій купели 
усї птахи скоренько стріпують ся по 
кілька разів і приступають до властиво
го чищеня тїла, яке усї роди птиць ви
конують в той спосіб, що беруть одно 
перо по другім у дзюб і чистять їх та ви
гладжують. Они могуть дзюбом досягну
ти до усїх частий свого тїла від шийки 
аж на хвості' скінчивши, завдяки незви
чайній гнучкости їх шиї, що може обер
татись на всі сторони. При тім у поміч 
їх дзюбови приходить ще і язик, як се 
можемо зауважати у папуг. — Птахи, 
що жиють громадно, помагають собі при 
чищеню взаїмно, як се нераз малисьмо 
нагоду бачити у освоєних качок і гусий. 
— Птахи, що мають довгу і рухому ши-
ю, як приміром лебеді, чистять голову 
в той спосіб, що потирають нею у всіх 
напрямах о пера на грудях, або о верх 
крил. 

Усї зьвірі вже з натури мають нахил 
до чистоти. 

Ми находимо сей інстинкт навіть у 
стоніг. — Павук, при своїй ранній тоа-
лєтї чистить свою горішну і долїшну що-
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ку передними ніжками чистенько, а о-
після приступаь до дальшого чищеня 
тїла, але вже задними кінчинами тїла. — 
В подібний спосіб чистять своє тїло і 
прочі насїкомцї, уживаючи передних ніг 
до чищеня рота, очий і дальших частий 
тїла. При тім можна зауважати, що деякі 
насїкомцї підчас чищеня запихають пе
редні ніжки в рот, що означає, що звог
чують їх слиною. Вони проте, як бачимо, 
поступають подібно, як ссучі зьвірята. 

Брррр... Мороз на дворі, аж тріщить. 
До моєї кімнати, де у кутку, пашить го-
рячом розпалена майже до червоности 
піч, долітає з надвору гуркіт возів нена
че карабіновий огень. Бо і послїдної но-
чи було зимно... Мороз на моїх шибах 
повимальовував цілий парк чудових, 
хрустальних цьвітів: одні, наче колючі 
кактуси, то знов н'їжно мережані мохи, 
там верхи якихсь заморських пальм. Ці
лий город казочних листків, дерев нена
че див-казка. 

Але ось на дворі починає падати снїг. 
Легесенько летить сніжний пух з неба, 
рідко, один за одним. В ранішнім сяйві 

Цілком природно, що зьвірі, які дба
ють про власну чистоту тїла, старають 
ся також і свої молоді держати чисто. Се 
доказує нам найлучше висіле наведений 
примір з малпою і її малими. І з певно-
стію не один рід зьвірів давно би вже ви
гинув, або упав жертвою всіляких епіде
мій, єслиб зьвірі не дбали про чистоту 
свого тіла, нераз з більшим старанєм, як 
деякі малокультурні народи. 

блищить він, сяє, іскрить ся неначе до
рогі самоцьвіти-брилянти і обтулює зем
лю у плащ з горностаїв. 

Платок за платком паде снїг до до
лу. І ось сірі вулиці покрили ся блиску
чою скатертю. Сипле тепер густо плат-
ками, що кружляючи, танцюючи летять 
у діл. А в слід за ними летить людська 
уява у широкі степи, де лютує сніжна 
хуртовина. Ось наше село. Хатчина ту
лить ся до хатчини, сїрі стріхи грубо по
криті снігом, гилє неначе аж гне ся від 
срібного тягару. Лиш тут і там чорний 
гайворон, неначе якийсь демон ярко від
биває від білої скатерти. Сумно десь гра-

Хрусталеві звізди. 



ють дзвони... А з їх звуком паде у душу 
тужна, розпучлива мельодія: 

О руськая земле, о рідна моя, 
чи прийде-поверне ще твоя весна... 
Снїг... Снїг... Скільки поезії у сїм 

слові... Різдвяні Сьвята, якась туга, не
виплакане горе, веселий гомін дзвіноч
ків при санках, шум наших борів... 

Снїг... Поле покрите сніжним покри
валом... 

І де ми властиво вийшли? Чи у заві
яне снігом поле, чи до склепу з дорогим 
самоцьвітом? 

Се не снїг паде, але мілїони звіздо-
чок, блискучих, — дарма, що на них не 
звертаєте уваги. І падуть сї звізди-бри-
лянти на плащ прохожого і на шерсть 
присівшого за межою заяця, на широкі 
поля і лїси, на гори і долини. І лежать не 
подивляні ніким, лиш в ряди-годи зібе 
їх збиточник-хлопчина у кулю, щоб ки

нути ньою в товариша, або промчать по 
них сани, їдучі до лїса по дрова. 

А однак варта приглянути ся близше 
сим сніжним звіздочкам, бо що одна з 
них, то иньша. Одну лиш вони мають 
спільну тайну: ч и с л о ш і с т ь . Яку 
лиш возьмемо у руки, кожда з них має 
шість кінчиків; чи се будуть блискучі 
платочки, звізди, словом тисячні сї фор
ми платків снїгу говорять про число 
шість. Однак не сама фо^иа сніжного 
платка є його найбільшою загадкою: 
більшою, бо майже до сих nop нерозвя-
заною є загадка в який спосіб повстає 
платок снїгу. 

Заслону, окриваючу сю тайну дещо 
відхилив Американець Бентлей. Більше 
як 25 літ досліджував він платочки снїгу 
крізь мікроскоп та фотографував їх. І він 
прийшов до висновку, що величина і 
форма кришталків снїгу зависить від си
ли і напряму вітру. Коли там, високо ша-
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лїе хуртовина, тоді' на землю падуть най
більші і найправильнїйші звіздочки сні
гу. Всхідний і полудневий вітер спричи
нює творене ся ніжних форм кришталів, 
противно знова при північнім і західнім 
вітрі форми сї суть більше збиті, випов
нені. Високо пливучі хмари дають дале
ко дрібнїйший снїг, як хмари, що суть 
близько землі'. Але длячого при такій а 
такій температурі, при такім а такім на
прямі вітру і його силі' завсїгди повстає 
та сама звіздочка снігу, а не иньша?... 
на се питане ніхто до сих йор не вмів 
дати відловіди... 

Теплий віддих розтаяв кусник замер
злої шиби. Відступаю на мить і ось в тім 
місци на шибі вистрілює криштал за 
кришталом, вязка блискучих іголок, про
мінів, стовпів. Хухаю опять — тонесень
ка поволока леду знова тає і знова за 
хвилину: нова блискуча іголка. Як вона 
росте від долу, неначе цьвіт у зачарова
нім садї. Ось вже і друга на вхрест, тре-

Новітнє тол 
В книгарнях і складах паперу та у 

подорожуючих аґентів нераз можемо на
бути за кілька центів повні таемничости 
книжочки, які під назвою, „єгипетський 
сонник" від давна вже відграють не
малу ролю у многих родинах. Они ще і 
нині не вийшли з ужитя, особливо по 
селах і „к ітрах", де тими ославленими 
сонниками послугують ся многі родини 
і часто, коли їм щось приснить ся, бе
руть у руки сю книжочку і з дитинно-на
ївною вірою глядають у ній поради у роз-
вязцї своїх снів. На заголовку сеї кни
жочки, друкованої звичайно на лихім па
пері, представлена є спяча дівчина. До 
неї спускає ся звичайно з облаків гарний 
молодець та вручає їй китицю цьвітів, 
або мошонку зі сто тисячами долярів. Як 
автор тих „правдивих єгипетських сон
ників" підписаний є якийсь чудотвор-

тя, четверта. І перед здивованим оком 
виростає пальма з чудовими вахлярами> 
тут знова дрібосенький мох, там кактус 
з кільцями... 

Гляджу крізь побільшаюче шкло: та 
саме число шість в усїх тих іголках, стов
пах, пальмовім листю, хрусталевім мосї. 
Гляньмо кріз се шкло на кусник леду з 
ріки чи моря: опять се саме. Блискучий 
лїд се лиш мілїони-мілїони звіздочок, 
збитих одна попри другу, а кожда ше
стикутна... Сї звіздочки дрімають у кож-
дім кусочку леду, закриті для людського 
ока, лиш сьвітло і шкло побільшаюче 
будять їх до житя: роблять приступними 
для людського ока. 

У якому сьвітї живемо! Сиплять ся 
з неба самоцьвіти, наша нога топче ти
сячі чудових зір, яких рука найбільшого 
мистця не в силї наслідувати. По чудах 
ходимо, а однак ніхто на них не звертац 
уваги... 

кованє внів. 
ний доктор „Нострадамус" або „пустин
ник Ансґаріус", або якась инша загадоч* 
на особа, з дивно звенячим прізвищем.. 

Видавець твердить звичайно, що він 
знайшов сю рукопись або у якійсь по
рохом припавшій бібліотеці', або між 
лахматями своєї прабабки. Він однак є 
таким приятелем людського роду, що не 
хоче задержати змісту сеї рукописи лищ 
для себе, але хоче її змістом поділитись, 
з усїм людським родом і тому казав "її; 
видруковати. На пятьдесятьох чи більше 
сторонах сеї книжочки довідуєсь читач, 
що означає зміст кождого з його снів. І 
так мурашки означають здоровлє, честь 
і користь; хто драпає ся у сні' на горбок, 
того чекають усякого рода трудности і 
неприятности у житю, випаде йому зуб і 
ллє ся при тім кров, то хтось умре з його 
родини; чекає його слабість, сли їсть са-
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лату у сні і инші того рода недорічности. 
Пересуд, що зі снів можна довідатись 
шро будучність розширив ся вже від мно-
агих тисяч лїт, відколи тільки людськість 
^почала поважнїйше думати, У біблії чи-
'таємо, що Йосиф, син патріярха Якова, 
через уміле витолковане сну Фараоновії 
добив ся княжої почести і високого уря
ду. Поет старинних Греків Гомер опові
дає о двох фіртках з яких виходять сни: 
•чздна з кости слоневої і сни, які через ню 
виходять не мають значіня, а друга з ро-
Щ, і сни такі мають пророчу силу. Слав-
зна у>Греції в старшії цророчня у Дель
тах , де пророкиня Питія віщувала бу
дучність. занималась також нераз толко-
іванем снів. В П-ім ст. по Христї написав 
учений Артемідорос „Книжку про сни", 
ацо занималась штукою толкованя снів. 

Однак на жаль віруючих у сни, ни-
Тяїшна наука таксамо не трактує поваж
ало нерозумної віри у сни, як і астрольо-
їїї , яка учила, що зі звізд можна вичи-
Дати судьбу людіпі. На місце дурної віри 
?у сни нпнїшна наука приступила до пси-
^ольоґічного (духового) розсліду снів, і 
аючала на тій підставі об'яснювати пов-
«ставане і властиве значінє снів. І чим 
^більші поступи робила наука на тім по-
>аи, тим яснїйше показалось, що сон не 
йіає пророчого значіня, яке йому давнїй-
їше приписувано, однак все таки має 
їякийсь змпсл і підставу у людськім жи-
чю і тому не конче на місци є народна 
лцрпповїдка. що „сон — то мара". 

Про що снимо звичайно? Таке нита-
Щв ставить собі насамперед наука, при-
Чїтупаючп до розвязки питаня про сни. І 
ша «є питане не так легко відповісти, бо 
ше всїм людям снить ся однаково часто і 
Ногато. Не один потрафить оповідати 
жождого ранку про найдпвнїйші і найроз-
маїтші сни, які йому снились у ночі. Ин
ші знова говорять, що їм нічого не сни
лось, а знов инші оповідають, що їм бо-
"лгато снилось, однак они не годні прига
дати собі сего докладно. Треба проте ма
ти відповідну добру память, щоб опові
сти собі сни, які кому снились. Бо чим 
'більше подрібностий з якогось сну собі 

пригадаємо, тим лекше приидесь нам 
зрозуміти звязь якогось сну. Коли так 
будемо усї сни собі записувати на папе
рі то зауважаємо, що усї сни, можемо по
ділити на три категорії: На першім місци 
належить згадати сни, які часто повта-
ряють ся. Суть то звичайно такі сни, де 
нам здає ся, що ми бігаємо, або казочно 
скоро літаємо у воздусї, або у яких з не
описаною трівогою спадаємо з гори. В 
инших знова бачимо незчислиме множе-
ство пестрих цьвітів, перел і мотилів або 
ясно одягнених людий. 

До другої ґрупи належать сни у яких 
нагадуємо собі щось з давного, минуло
го, пережитого. У таких снах снить ся 
нам те, що робилисьмо вчера, або перед 
тижнем, перед роком, або навіть перед 
многими літами. Нам здаєсь, що ми в те
атрі, десьмо були вчера вечером, або, що 
ми підприняли подорож, до якої саме при
готовляємо ся на завтра. Нам снить ся 
нераз, що ми в місті', у якім булисьмо 
власне перед кількома літами, або, що 
говоримо з приятелем з молодих лїт, або 
переживаємо у снї страх і неспокій 
шкільної лавки, розвязуемо трудні ра
хунки, або здаємо ґімназіяльні або дер
жавні іспити. 

До третої категорії можемо зачисли
ти сни, у яких представляють ся нам 
якісь змислові, часто зміняючі ся. обра
зи, або якесь непонятне повторюване ся 
і зниканє незрозумілих, неясних і часто 
суперечних собі сонних уяв, які по роз-
буджешо з бідою і недокладно собі нага
дуємо. 

Тепер як толкує наука сни? Коли чо
ловік спить, тіло його працює дальше 
безперестанно. Змислові вражіня проте 
не устають, а сон лиш зміцнює подражне
не, яке змислові вражіня викликують у 
мозку снячого. І так чоловік віддихає у 
снї і то раз скорше, другий раз довше. 
Сли віддихові порушеня слідують за ско
ро одно по другім, то викликують подраж
нене, яке через нерви удїляесь мозкови, 
і се представлявсь нам у снї як хитане 
і бігане. З пороху, який впаде на наші 
очні ґалки в наслідок подражненя слідує 
сонна уява, про пестрі цьвіти, мотилі і 
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ясну одїж; почуте голоду або спраги 
спричиняють сни про ситі обіди, які од
нак нас лише в части або і цілком не на
сичують. Якась легка недиспозиція ви
кликує у спячого вражіне страшних мук, 
страченя, або навіть смерти. Часто лучає 
ся також, що зі сном зливають ся разом 
події, які діють ся довкруги спячого, як 
шмери і галаси у сусїдних комнатах або 
на улици. 

Так снило ся раз одному, що він пе
реживає трясене землі, яке з лоскотом 
нищить цілу місцевість. Незадовго потім 
пробудив ся він і чув ще удар грому, 
який викликав у него такий сон. 

Наука, шо занимаєсь розслідом сніг 
покористувалась такими досьвідами. У 
послїдних часах почато також робити до
сліди яад снячими і в той спосіб стара-
ють ся учені дійти в який спосіб пред
ставлявсь дотик, сьвітло, лоскіт, клик, га
лас в уяві спячого чоловіка, який вплив 
зі внї спричиняють вони на змислових 
орґанах його, і які сонні образи викли
кують у його мозку. 

Найлучший і найважнїйпшй матері-
ял однак черпає сон зі свого другого же-
рела. Суть то сонні образи пригадуючі 
пережиті вражіня, чувства і події. Кож-
дий чоловік переживає щоденно якусь 
скількість подій, над якими він почасти 
добре не застановляє ся. Доперва у сні 
познакомлюємось близше з ними. Тоді' 
доперва пригадуємо собі, що ми мали те 
або инше вражінє, таке невисказане ба
жане, або якийсь діймаючий біль. Недо-
кладність або неможливість пригадати 
собі перебуте у снї належить до найбіль
ших хиб сну. 

Щоб пізнати ті злі або добрі сторони 
сну найлучше є записати собі те, що нам 
снилось, сейчас по пробудженю ся. 

От возьмім напримір такий сон. Я си
джу собі у зелїзничім ваґонї, який є гу
сто обсаджений подорожними. Передім-
ною сидить Япанець, який подає мені 
книжку до читаня, друковану однак дуже 

• дрібним друком. Я відповідаю по росий-
ськи, що не могу читати, позаяк букви 
суть за малі для моїх очий. Потім обер

таюсь і бачу, що у ваґонї лиш до поло
вини суть лавки, а друга половина є пу
ста. На тім вільнім місци бачу, як знако-
ма мені пані починає танцювати. Я до
магаюсь, щоб вона танцювала зі мною 
та вона з початку відмавляєсь, а опісля 
годить ся. — І на тім буджусь. 

Майже усї поодинокі образи того сну 
пізнаю, як повторене пережитих вражінь 
сон повязав лиш їх разом. Ваґонами ча
сто я ізджу. У реставрантї, де я їв обід, 
обідали також зчаста япанські студенти. 
З кількома з них спотикав ся я опісля по 
кілька разів ши столі'. Книжка з малим 
друком відповідала цілком заголовковп 
книжки Канта .,0 Ктитипї сили осуду" 
у якій я шукав перед кількома днями од
ного потрібного мені місця. Не міг її од
нак з увагою перечитати, бо денервував 
мене дуже дрібний друк. По росийськи 
говорив я у снї до Япанця, позаяк перед 
тим я зчаста спотикав ся з одним Болга
рином у Відни, який добре по німецькії 
не умів і треба було говорити з ним по 
росийськи. Зі знакомою мені панею, що 
виступила на кінци мого сну, мав я перед 
кількома днями мале непорозуміне. При
тім знав я, що вона пристрасно танцює. 

Пригадуючи собі сей сон, я подивляв 
його чудову форму представленя аж до 
усіх дрібниць. Вірне і докладне змальо
ване поодиноких образів, які переважно 
представляють ся нам у снах, виклика
ло з певностю у неодного подив. При де
яких снах прилучавсь ще крім того пев
не драматичне оживлене, яке переміняє 
якусь несьмілу гадку у порушаючу до 
живого подію, поодиноке питане у при-
страстну сварку між многими особами. 
Проте, як бачимо, то виска з Шопенгаве-
ра, що у кождім снї містить ся бога то дра
матичної поезії, має у собі не мало 
правди. 

Однак у снах дасть ся зауважати та
кож богато браків, а особливо стаєсь сон 
тим більше неясний запутаний і перечить 
сам собі чим більше він тим недостаткам 
підлягає. Бо і завсїгди є чимсь неправ
доподібним зелїзничий ваґон, що є до по
ловини салею для танців, як се мало мі-
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сце у представленім висше снї. Злите ся 
двох осіб у одну: Япанця і Болгара, на
лежить також до тих частих браків сну. 

Усї ті прикмети і хиби сну суть однак 
другорядного значіня. Вони виясняють 
вправдї дещо, не потрафлять однак до
кладно осьвітити самої сути сну. Тіль
ки одна найвизначнїйша прикмета сну 
може помочи нам зрозуміти суть сну, а 
тим саме є стремлїне снів, до здїйсненя 
бажань людий. 

І так пригадаймо собі ще попередний 
сон. У снї приснилось мені те, що я лю
блю. Люблю їздити желїзницею, високо 
цїню розмову і спотикане ся з чужинця
ми, не зношу однак читаня дрібного 
друку. 

Кождий, що свої сни докладно слі
дить, зауважае легко те стремлїне снів 
здійснити наші бажаня і склонности. І 
так бачимо, що Яков, який глядав ща
стя у Мезопотамії, снив про небесну дра
бину і про заповіджене благословлене 
GroBi-i у його роді'. Елисавета, княжна з 
Альванту снила, що герцоґ з Брабанту, 
якого вона любила стоїть при її ліжку, 
перебирає нальцями її розпущене воло
се і цїлуе її легонько у замкнені очи. — 
Часто учить нас також доперва сон, які 
суть наші правдиві чувства до инших 
осіб. Бо часто милить ся у тім наша сьві-

Американський вчений Белямі у сво
їм романі' „За сто літ" порівнуе людську 
суспільність з величезною і дуже важ
кою фірою, яку поволеньки попихае ся 
пісчаною дорогою під стрімку гору. У фі-
ру запряжено людий, які мусять її без-
впинно тягнути. За фірмана служить го
лод. На фірі сидять иньші люди, добре 
убрані, з елеґантними рухами доброго 
вихованя. Вони розмовляють про всіля
кі річи, про соняшну погоду, про сине 
небо, та тільки час від часу спинюють 

домість, і часто хвиля, у якій ми перед 
тим любленого чоловіка почали ненави
діти, а обоятного почали любити, допер
ва у снї стає ясно перед нашими очима. 
Тому і дівчина, котраб хотіла, щоб їй сон 
відповів на питане „чи любить він мене?,, 
буде чекати дармо на розвязку сего пи-
таня. Колиб однак вона запитала: „Чи 
люблю я його?" то з певностю сон дасть 
її небавком докладну відповідь. 

Проте можемо сказати, що сни тол-
ковати може кождий, але лиш свої вла
сні. Бо лиш сам чоловік є в стані прига
дати собі богатий матеріял з перебутого 
і пережитого, з чого головно складають 
ся сни і порівнати його з тим, що ба
чить у снї. Тільки сам чоловік є в стані 
у своїх сонних образах віднайти і розпіз
нати сповнене замовчаних і несьміло у-
критих своїх бажань. Тому є толковане 
снів у той спосіб, як ту згадано, дуже 
пожиточним і поучаючим занятем. Бо во
но веде до жерел власного „я", до пізна-
ня себе самого, що вже поручав людям 
старинний грецький фільозоф Сократ. 

Будуччини однак сни не в силі' нам 
віщувати. Они лиш вказують нам дорогу 
до забутих городів нашої власної минув
шини а передовсім: они об'ясняють нам 
нас самих під деяким зглядом. А ся об
ставина є також не без значіня. 

свою розмову, і то тільки по се, аби на
сварити добре на тих, що тягнуть фіру, 
аби тягнули ліпше або обережнїйше. Нї 
один з них не кидає нї на хвилинку фіру, 
противно, всіма силами старає ся як най-
міцнїйше укріпити на ній своє станови-
ско. Часами, коли фіра сильнїйше зава
дить о якусь коріняку, вилетить хтось із 
ньої, але його місце захоплює сейчас 
хтось другий. Коли фіра в'їде на вибої, то 
сидячі в ній починають сильно журити 
ся своєю судьбою; вони глубше примо-

С у в п і л ь н і КЛЙСИ. 
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щують ся в фірі, та солоденько і лагід
ненько напоминають тих, що тягнуть, 
аби не спиняли нї на мить, а в нагороду 
за се дістануть богато-богато масти на 
рани. Але коли тягнучі напруживши всї 
свої сили, витягнуть наконець фіру на 
рівне місце, то ті, що сидять в ній, забу
вають і про нещасні конї і про щедрі 
свої обіцянки та знову починають пре
спокійно балакати про сонце і погоду. 

Правда, що чудова картина? Се є 
найвірнїйший образ сего суспільного ла
ду, у якім живемо, а який дозволюе од
ним людям цїле своє жите не розгинаю
чи спини у крівавім потї працювати на 
се тільки, щоб другі жили у розкошах. 

Ви певно вже не раз чули, що воно 
так і повинно бути, ба, навіть дехто бу
де вам казати, що такий лад сотворив і 
установив сам Господь Бог, та виступа
ти проти такого ладу значить йти на прю 
Богови. Щоб вас ще більше переконати, 
вони будуть вам розповідати казку, бу-
цїм то людська суспільність зовсім по
дібна до людського тїла, в котрім усї ор
гани щиро виконують свою роботу, хо-
тяй вона є зовсім неоднакова, а мимо 
того всї вони живуть в як найгарнїйшій 
злагоді'. 

Та се зовсім неправда. В нашій су-
спільности, завдяки теперішному су
спільному ладови працюють не всї, а ті, 
що працюють, мусять працювати і' за се
бе і за дармоїдів, і хоть працюють дуже 
важко, живуть незвичайно погано. Хто 
м а є о ч и, нехай лиш гляне довкруги. 

Величезна маса людий, яка безвпин-
но, не розгинаючи спини, від досьвіту до 
ночи працює над тим, аби опанувати 
природну і добути із ньої все те, що по
трібне людині' до житя, ся працююча ма
са сама живе у найстрашнїйшій нужді'. 
Сї люди суть тоті, що орють землю, до
бувають з під землі' вуглє, зел'їзо, мідь, 
срібло, золото, перетоплюють сиру руду 
на потрібні людям -річи, будують доми, 
кладуть бруки, друкують книжки, носять 
тягарі і т. д. Словом, сї працюючі люди 
своїми мозолистими руками вироблюють 
усе те, що ми опісля називаємо людсько

го культурою. Вертаючи до з'ображеної 
з початку картини, се суть ті, що впряже
ні тягнуть віз людства під стрімку гору. 

Але віз, який працюючі тягнуть під 
гору, не є порожний: у нїм сидять також 
люди, непрацюючі, нїчо не роблячі. Во
ни користують ся працею робітників і 
присвоюють собі більшу частину усего 
того, що тоті зароблять. Вони сидять з 
найспокійнїйшою совістю на фірі і ка
жуть робітникови: „їдж хлїб свій в потї 
чола свого, бо так повелів Бог..." Мало 
того, вони зовсім не поважають, не ці
нять праці' працюючих і після них чоло
віком є лиш сей, хто має білі рученята, 
а сей, з мозолями на чорних руках, се 
гиш пів людина. 

І з поконвіку між тими, що сидять на 
ftipi і тими, що її тягнуть не було друж
би нї згоди. Вони стоять одні проти дру
гих, бо їх інтереси суть собі зовсім про
тивні, ворожі. Се суть дві громади, дві 
суспільні кляси, виступаючі лиш в ріж-
ні віки під ріжними назвами: рабовла-
тї'лцї і раби, д'їдичі або шляхта і кріпа
ки, капіталісти та робітники. У отсих 
кляс завсїгди були і будуть протилежні, 
суперечні і погляди і думки і чутя і ба-
;каня. Заможні, богачі, капіталісти вмов-
тюготь в себе, що се їх найсьвятїйше 
чраво дане їм з ласки Бога, аби бідаки 
їх везли, що сьвіт лиш тоді може стояти, 
та на се тільки і стоїть, аби одні робили 
на других. Мілїони босих, обшарпаних, 
голодних бідаків з виразом безнадійного 
страху у очах, з німого, безсильною роз
пукою у серцю тиняють ся по розкішних 
гулицях міст. Вони вчера не знали, як 
чооживуть нинька, а нинька не знають, 
•нїм і як доживуть до завтра... А тимча-
сом богач наїв ся, і зовсім не відчуває, 
зовсім не розуміє мук бідака. „В сьвітї 
усе так чудове, так гарно уладжене..." 
— голосить він ситими устами. 

І ся прірва поміж убогими і богача-
ми — ся протилежність їх КЛАСОВИХ ін
тересів .— з кождим роком все глубшає, 
стає що раз більше непрохідною. Все 
більше розкішними стають палати бога-
чів-капіталїстів, все більше чогнїють, 
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западають ся в землю хатини та нори 
робітників-пролетарів. З кождим роком 
могутні мілїони одних тростів лучать ся 
в нові, сильнїйші трости, з кождим ро
ком з'убожіне працюючих мас стає біль
ше, все збільшує і збільшує ся пролєта-
рят широких мас робітників. 

З добрих, старих часів лишила ся ще 
в Европі кляса земельних власників — 
дїдичів. їх батьки чи там прабатьки во
лоділи колись землею, яка подібно як во
да і воздух повиннаб належати до сих, 
виключно, що на ній працюють. І дістав
ши її по своїх дїдах, вони держать її в 
своїх руках, підносять на неї цїни та на 
продукти ростучі на ній, щоб мати як 
найбільше зисту. їх інтереси протилеж
ні інтересам усїх иньших верств народу. 
Се суть нанліотїйші вороги полїпшеня 
добробуту працюючого люду. 

Друга, більше новітна кляса, се бо-
гатирі-капіталїсти, що володіють фабри
ками, великими робітнями, копальнями, 
ЖЄ.ЛЇЗНІЩЯМИ і т. п. Самі вони нічого не 
роблять, а живуть виключно тільки з то
го та на кошт отсеї праці', яку вироблю
ють робітники на їх знарядах і у їх фа
бриках. Робітникови за його працю вони 
дають лишень тілько, кілько йому докон
че потрібно до удержаня його робучої 
сили. Розуміє ся, що і сю дрібку вони 
дають робітникови з найбільшим болем 
серця, та лиш необхідна потреба робо
чих рук кладе деякі г аницї їх ненажер-
ливости. Одинока ціль і суть їхнього жи-
тя, се бизнес, се є витягнутії зі всього як 
найбільше хісна. Тому мотивом всіх їх 
діл і вчинків, се не серце, а мошонка. їх 
одиноке, найгорячійше бажане: продов
жити як найдовше робочий день та змен
шити як найбільше платню. 

До отсих великих фабрикантів-капі-
талїстів тулять ся торговельщики. Се ка
піталісти — володіючі не фабриками, 
але великими складами, склепами, мага
зинами. Фабрикантови ніколи продавати 
самому свій крам. Він тому поручає се 
робити окремим спеціялїстам і за се від
ступає їм частину того зиску, який виро
били для нього робітники. Так отже і 
купці живуть також коштом робітників. 

Дальше йде робітнича кляса. Вона 
тим ріжнить ся від всіх попередних, що 
не має ніякої власностщ.з котрої могла-б 
жити. Продажа своєї сили, своїх робучих 
мязнїв — се в одиноке жерело істнованя 
робітника. Загубивши сю силу, він гу
бить і саму можність свого існованя і йо
го жде тоді голодова смерть. Тому мета 
робітничої кляси — зберегти як найдов
ше робучу свою силу та дістати за ню як 
найбільше. І тому то робітники завсїгди 
добивають ся малого робучого дня, висо
кої плати, добрих умов праці та дешево
го хліба. І тому інтереси робітників во
рожі інтересам всіх кляс. Крівавим по
том добувають вони богацтва з землі, усї 
свої сили віддають на те, аби їх оброби
ти, зробити придатними до ужитку. Та се 
все не для себе. Бо на шиї робітника си
дять більші і меньші здирцї і зводять ро-
скішний бенкет. Всі' Ділять ся працею ро
бітника, а він сам з того поділу дістає 
лиш дрібненьку крихітку, окрушпнку. 

Крім сих кляс є ще многочисленні 
верстви суспільності!, які властиво не 
належать до нїодної з висше вичислених 
верств, а тілько підходять близько то до 
дїдичів, то до капіталістів то до пролєта-
ряту. Приміром самостійні ремісники, 
властителі маленьких шап, невеличких 
склепів і т. п. Вони стоять близше капі
талістів і творять клясу так званої дріб
ної буржуазії. Наємні служащі (не ро
бітники) підходять близше до пролєта-
пяту. Хлопи-селяни, колишні паньщи-
зняні раби, кріпаки становлять саму най-
т іжнороднїйшу клясу: заможні селяни 
підходять близько до дрібної буржуазії; 
друга, значна частина селяньства живе 
з продажі своєї робучої сили підчас по
льових робіт і становить так зовимий 
сільський пролєтарят. 

Поміж сими двома верствами селянь
ства стоїть найчисленнїйша верства — 
дрібноземельне селяньство, що виро
блює усе майже виключно для себе. 

І так громада нашого суспільства 
складає ся з ріжних кляс, яких інтереси 
часто-густо суть собі зовсім противні. І 
всі под'ґх та явища в історії залежать від 
бороть .ж кляс. Уся історія людскости, 



— 87 — 

се історія боротьби кляс. А поділ людий 
на кляси, се не закон природи, се не при-
каз Божий, але наслідок вікової неправ-

Яких сто літ тому, орден Францїш-
канів засадив перший помаранчевий гай 
в Каліфорнії. За яких 60 лїт, кілька са
дів помаранчевих, засаджених в околи-
ци Лос Анджелес приносили властите
лям такі баєчні доходи, що промислові 
Американці кинули ся сотками до саджє-
ня молоденьких деревець, тим більше, 
що почата власне будова двох желїни-
чих шляхів, що мали получити „вести" 
з великими промисловими центрами 
всходу,. обіцювали відчинене нових ве
личавих ринків збуту. Вправдї сї перші 
каліфорнійські оранжі, були дуже мало 
сочисті, о незвичайно грубій лушпині, 
але вони були одинокими оранжами, про
даваними на „вестах" і тому приносили 
такі велитецські зиски. 

Тоді то власне тутешнє міністерство 
прислало в Каліфорнію маленьке дерев-
ше помаранчеве, набуте в Бразилії. Ле-
дви три стопи високе деревце зразу захо-
ріло тугою за своєю далекою вітчиною. 
однак поволеньки прийшло до себе, при-
норовило ся до свого нового окруженя, 
виросло, зацвило і зародило овочі. Се 
дерево ще до днесь живе; коли перед 
кількома роками його пересаджували, 
засипав землею його корінє тодїшний 
президент, Рузвельт. Висока желїзна о-
горожа хоронить осьвячені його галуз
ки а мраморна плита золотими буквами 
розказує всякому, що отеє дерево є пра-
родичом усіх теперішних помаранчевих 
гаїв Каліфорнії і що ся країна йому тіль
ки завдячує своє велитенське богацтво. 
І дійсно, дерево заслугує на віддавану 
йому почесть, позаяк його овоч є три ра
зи більший від овочів первісних калі
форнійських оранжевих дерев, о незви-

ди. І не мрії кличзтть люд до борби з сегок 
неправдою, але власне тільки ідея сьвя-
тої, божої правди і справедливости. 

чайно смачнім, сочистім мясї а головно,, 
не має нїодної кісточки. Кромі сего де
рево сего рода родить так обильно, що> 
Калїфорнїйцї нищать всі свої старі де
рева і заступають їх молоденькими по-
томками бразильського прародича. 

І в який спосіб прийшли нинішні мі-
лїонери до свойого майна? Власне про 
се хочемо тут говорити, та вказати на се, 
що коли каліфорнійські фармері взага
лі прийшли до майна, то добули його ви
ключно тільки завдяки н е в т о м и м і й 
п р а ц и і с в о ї й с о л і д а р н о с т е 
А позаяк сего послїднього не достає нам, 
Русинам, тому нехай тут розказане буде 
наглядним доказом сего, що лиш згода ї 
солідарність робить суспільність силь
ною і матеріяльно независимою. 

Тяжкі були початки, тим більше, що 
каліфорнійські фармери цілком інакше 
представляли собі працю на овочевій 
фармі. Вони мріли про золоті жнива беа 
найменчого труду із своєї сторони, вони 
гадали, що вистане лиш засадити пома
ранчевий сад,'а золоті доляри так і по-
сиплять ся в карман. Тому залюбки гля
діли за землею близько морського бере
га, де холодні вітри лагодили спеку літа, 
де в глубокій, глинковатій почві, повній 
невичерпаних жизненних соків дерева, 
повинні були чудово рости. Засадивша 
там деревця, та гарно і симетрично по
обтинавши долішні галузки, повкладали 
руки в кишені і розеївши ся в бігунові» 
кріслі на затишній веранді, вслухували 
ся в щебет пташин, сяйво золочених сон
цем листків, подивляли СИНІ ГОРИ, МРІЮ
ЧІ в віддалі, слухали шуму филь океану 
та зазделегідь обчисляли зиски і шили 
на доляри мішки. А сї зиски якось не-

Помаранчеві гаї в Каліфорнії. 



надходили. Іділля почала псувати ся. 
Холодний морський вітер вправдї наві
вав прохолоду на голову фармера, але 
рівночасно вбивав остре терне у неспі
лий, ніжний овоч. Деревця безвпинно 
ним колихані, вічно вирухували ся в зем-
ли, починали рости криво. Кромі сего 
низька температура та вічна надморська 
мрака не дозволювала овочеви доспіва
ти. Вправдї завдяки дівичій земли не по
требував фармер купувати штучного 
гною, але за се зимою уливні дощі вири
вали глубокі прогалини в земли, корінє 
дерев вимивали з землі' та нераз цілий 
сад переміняли в одно непроходиме баг
но; літом сонце випалювало гнинясту 
землю на одну велитенську цеглу, якої 
ніякий плуг не чіпав ся. Кілька сих ово
чів, що висіло на галузках коло вершка 
дерева, або сонце на пів спекло, або бу
ли на пів зелені і не виплачували навіть 
коштів зриваня, позаяк долішнє галузе, 
на якім росте найгарнїйший овоч фар-
мері вже з самого початку пообтинали. 
Сади не виплачували ся а фармері поча
ли клясти, позаяк іділля, хотяйби і як 
чудова стає невиносимою, коли голов
ною її складовою частиною починає бу
ти — екзекутор. 

Але наші садівники скоро взяли собі 
першу, болючу науку до серця. Вздиха-
Ючи, один за другим почали кидати хо
лодні береги океану та перенесли ся в 
вузкі гірські долини та яри, де термоме-
тер в літі майже постійно крутить ся ко
ло 90 степенів горяча. І фармері наріка
ли, кляли, але оранжам спека прийшла 
по нутру. Вони покинули товсту глинку 
і деревця засадили тепер на легких, піс-
частих збочах гір, якими перед пару ро
ками ще погорджували і які поперед тре
ба було наводнювати. Тому з гір спрова
дили воду, яка в Літі мусїла заступати 
дощ, а з фабрик купували штучний гній, 
Щоб деревця в піску не погинули з голо
ду. І ніякий видаток не був садівникови 
іа великий та і днесь ще нї'одна ріля не 
пожирає стільки гроша, що коштує калі
форнійський сад. Штучний гній коштує 
садівника річно 50 до 60 долярів на акер, 
що при пересічний величині фарм по 10 

акрів виносить річно 500 до 600 доля
рів; вода, штучно спроваджувана з гір 
коштує річно 60 долярів на 10 акрів а 
кромі сего около 100 долярів річно му
сить платити робітникови в часі жнив. 
З високих дерев поробили ся низькі ку
щі, яких долішнє галузе лежить на зем
ли, та які за се аж горять від золотого 
овоча. 

Та коли садівник ледви ще — так 
сказати-б — учив ся азбуки свого реме
сла, опять стрінула його нова незлагода. 
Сім єгипетських язв в виді незнаних до 
сих nop в Каліфорнії насїкомцїв, злеті
ли на сади. А прийшли вони з усіх ча
стин сьвіта, де лиш ростуть оранжі. І 
так з Австралії приволїчено білу, дерев
ну вош, яка протягом чотирох літ зни
щила майже всі сади в Каліфорнії. Не
наче страшний сніжний гураган, падала 
ся язва на зелені сади. Яку шкоду вона 
чинила, пізнати з того, що рік перед на
родом комах один з фармерів продав збір 
з 250 акрового саду за 75.000 Долярів, 
а в рік пізнїйше, на цілім сім величезнім 
просторі не найшов буквально нїодного 
овоча, нїодного навіть зеленого листка. 
Домові средства не помагали і тому са
дівники волею чи неволею мус'їли вхо
пити ся книжки і починати учити ся на 
старі літа. І книжки повіли їм, що ся вош 
живе в Австралії, але там вона якось не 
чинить ніякої шкоди. Видко отже, що са
ма природа спинює там їх надзвичайне 
розмножуване ся. І садівники вислали 
спільну просьбу до стейтового уряду, 
щоб сей вислав опитного чоловіка в Ав
стралію в цїли прослїдженя справи на 
місци. Полїтикери висьміяли наівних 
фармерів. Стейт тоді не мав цента на та
кі „дурниці". Доперва коли з нагоди все-
сьвітної вистави в Австралії федераль
ний уряд в Вашингтоні вислав туди ен-
томольоґа, скористали з тої нагоди і ка
ліфорнійські садівники та зложивши ся, 
дали йому до розпотадимости фонд, по
трібний до переведеня дослідів на міспи 
в їхній справі. І проба вдала ся. В Ав
стралії найдено малесенького хштцика, 
який складає свої яєчка на гусїльницях 
шкідників. Кількоразова проба імпорте-
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ваня сих хрущів не повела ся, однак ко
ли наконець прибула щасливо до Калі
форнії пачка з тими насїкомцями, судьба 
білої воши зістала запечатана. В неспов
на три роки вона майже вигинула, а ся 
блискуча побіда садівників приневолила 
стейтових політиків заложити спеціяль-
ну школу садівництва і дати її доволі ма-
теріяльних фондів на плекане чудотвор
них хрущиків. Днесь, як лиш в якімсв 
садї лишень покаже ся біла вош, стейт 
сам сейчас висилає туди скринку з хру
щиками, і язва сейчас зникає. 

І зовсім не треба дивувати ся, що ни-
нїшний каліфорнійський садівник ува
жає своїм найпершим і найсьвятїйшим 
обовязком неумолиму боротьбу проти у-
сяких галапасів, і на сю борбу не щадить 
гроша. Поборовши білу деревну воїщ 
прийшло йому бороти ся проти жовтої, 
червоної та чорної. Жовту і чорну легко 
усунено, але червона почала опять гро
зити за гл а дою. До борби з ньою станув 
тепер вже стейтовий уряд. Заражені міс-
цевости замкнено сильною кварантан-
ною. Дерево, яке облізла язва, покривано 
ціле шатром з густого полотна і напуска
но під нього отруйного ґазу, який по де
сятьох годинах вбивав усїх галапасів з 
їх накорінком, не наносячи самому де
реву найменьшої шкоди. Таке троєне ґа* 
зом коштує фармера від ЗО центів до 1 
доляра за дерево, а позаяк пересічно на 
акрі росте 90 дерев, тому фармер мусить 
річно платити щонайменче 15 дол. від 
акра за чищене саду від насїкомцїв. Він 
мусить платити, бо стейт не лишає йому 
иньшого виходу. Іменно як лиш в чи
їмсь садї відкриють недугу, та коли вла
ститель сейчас сам не возьме ся до діла, 
бере ся до сего стейт, стягаючи опісля 
кошти. Числячи кругло, таке чищене де
рев від шкідників коштує каліфорній
ських садівників річно около $875.000. 
Але видаток сей сторицею вертає ся. 

Упоравши ся наконець з усїмп шкід
никами, садівники відітхнули з полекшо-
ю. Дерева аж гнули ся від золотого ово
чу — дохід повинен бути величезний, 
рожеві мріїї повинні здійснити ся. Тим-
часом садівники забули на головну річ: 

товару мали тепер доволі, бракло тіль
ки купців на нього. Сама Каліфорнія ма
ла доволі всяких иньших овочів і тому 
спотребовувала лишень дрібну часть 
збору, а всхід держави зовсім не мав о-
хоти купувати каліфорнійські помаранчі. 
Перших кілька ваґонів овочів, висланих 
желїзницею з'єднали собі дуже злу сла
ву у нюйорських купців. І не дивниця: 
ледви чи цегла булаб видержала тодїш-
ну подорож, не то ніжний овоч. Несклад
ні шини першої желїзної дороги тягнули 
ся 3000 миль в поперек континенту. Вже 
по перших 100 милях подорожи пома
ранчі в наслідок трясеня похоріли; на 
височині просмиків Сієрри Невади вони 
померзли; серед жарких степів Невади 
і Юти вони пекли ся; опять замерзали в 
Скалистих Горах а що ще лишило ся, 
гнило прийшовши у мочари Міссіссіпі. 
Кромі сего овоч паковано в скріпиш без 
розбору, так як його зривано з дерев і 
тому не дивниця, що торговщики на 
всходї воліли стократно помаранчі ім
портовані з Фльориди або Европи. 

Коли мясний король, Армур, ввів в 
;т;ите вози з ледівнями для мяса із своїх 
різниць, скористали з того і садівники. 
Але Армур за ужитковане своїх ледівень 
на колесах, та за свій лід казав собі со
лено платити. Правда, овоч перевоже
ний в ледї був охоронений перед гни-
тем, однак мимо того не находив купців. 
Фльорида і Сицилїя опанували усї рин
ки і борба з ними здавала ся немислима. 
І в отсю важку хвилину садівники най
шли неожидану поміч. 

Спритний чоловяга порадив садівни
кам звернути пильну увагу на рване і 
опаковане овочів та шукати за покупця
ми не між склепарями, але між самими 
консументами. І садівники місто дерева 
обтрясати, почали кождий овоч з осіб
на руками зривати з дерев. З саду ман
друє овоч до осібних будівель, в яких 
стоять шумлячі машини, що в повні за
ступають роботу людських рук. Передов
сім відкидають ся тут усї недоспілі або 
ушкоджені овочі. Решта мандрує у довгі 
корита, де їх купає ся, а опісля мягесень-
кі щітки беруть поодиноко овоч за ово-
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чем поміж себе і нїжно його витирать. Ся | 
машинова робота є так ніжна, що поміж | 
щітки вигідно перейде навіть яйце, зов
сім не ушкодивши ся. Щітки автоматич
но відкидають овоч на похилу площу з 
якої овоч котить ся рівчаком щораз то 
низше, подибуючи на своїй дорозі' кіль-
канайцять всілякої величини дір. Най-
менча проміром Діра находить ся перша 
і у ню падуть перші, найменчі овочі. У 
другу дїру падуть троха більші, у третю 
ще більші і т. д. У дванайцяту дїру падуть 
вже самі найгарнїйші, найбільші пома
ранчі. В сей спосіб машина посортувала 
овочі на дванайцять кляс. Тепер жінки і 
дівчата беруть його в свої руки і з незви
чайним спритом обвивають одну пома
ранчу за другою у тонесенький папі
рець і симетрично укладають в скрип
ки. В таку скринку містить ся 66 пома
ранч найбільшої величини, коли най-
дрібнїйших в ту саму скринку йде 326. 
Запакованих і забитих 384 скринок ви
повнює желїзничий ваґон, в якім 4000 
фунтів леду боронить овоч перед гни-
TGM. Аж до перших днів цьвітня лїд в 
возах є зовсім злишний, але в лїтї його 
відновлюють в часі подорожі! три до 
пять разів, заки помаранчі дістануть ся 
з Каліфорнії у Ню Йорк. 

Новий спосіб опакованя був коштов
ний, але оплатив ся садівникам стори
цею. Однакові симетрично опаковані о-
вочі скоро найшли покупців і в мить 
здобули усї рийки збуту. Продажа калі
форнійських помаранч за 7 літ зросла в 
пятеро. 

Садівники тепер вже легко збували 
ся свого товару а однак їх журба не скін
чила ся, противно, здавало ся опять гро
зила їм загладою: стануло перед ними 
марево фінасового банкроцтва. Дохід не 
покривав зовсім видатків, на які склада
ли ся величезні рахунки за перевіз, лїд, 
опановане і т. п. Коли-ж садівник продав 
свій збір на пни то спекулянти платили 
йому сьмішно низькі ц'їни. Коли сам о-
бривав овоч, то мусї'в платити опять спе
кулянтам по 70 центів від пачки за обчи
щене і опаковане овочів; желїзницї чи
слили йому дальше по 1 долярови від 

пачки за перевіз, а Армур казав собі 
знова платити 150 долярів за лїд до од
ного воза. Коли-ж садівник вишукав 
десь якесь близше місто, де його перевіз 
овочів коштував-би дешевше то прий
шовши там нараз спостерігав, що і инь-
ші садівники так само думали, як і він 
та рівнож пі слали там свої овочі. В на
слідок того нараз ціна за овочі там спа
дала дуже низько і приходило ся, або 
позбувати ся овочів за безц'їн, або везти 
їх опять десь дальше, щоб там можливо 
зтрінути ся з таким самим розчарованем. 
{ромі сего конкуренція з Фльоридою або 
Оицилїею була дуже тяжка. Коли іменно 
іересилка пачки овочів з Каліфорнії до 
Ню Йорку, Бостону або Ню Орлінс кош
тувала 1 доляра без рахунку за лїд, то ся 
сама пересилка з Сицилїї або Фльориди 
коштувала всего ЗО або 40 центів та від
пав ще до того і рахунок за лїд. Бобіт-
никови в Каліфорнії треба було платити 
2 доляри денно, коли на Сицилїї або в 
Ішпанї"ї він коштував лишень осьму 
часть з того. 

В чорних красках малювала ся бу-
дучність перед нашими садівниками. 
Конче треба було щось робити, але пи
тане що'?... І ось згадали вони на стару 
правду: громада великий чоловік; де оди
ниця в борбі мусить впасти, то там коли 
стане збита маса, мусить вибороти по-
біду. Біда була велика, тратити не мож 
було і хвилини. І в 1893-ім році з'їхали 
ся до Лос Анджелес каліфорнійські фар-
мері і з'орґанїзували товариство, до яко
го приступило около 7000 членів. Рамя 
при рамени рішили вони станути до бо
ротьби. Наслідки показали ся величаві. 
Сейчас по двох чи трох роках усї фабри
ки до чищеня і пакованя овочів опини-
ли ся в руках товариства а з тим сейчас 
впала ціна за вичищене і опаковане од
ної скринки овочів з 70 на 40 центів. 
При річній висилці 11 мілїонів пачок, 
защаджене на кождій по ЗО центів лиша
ло в карманї садівника в однім році' май
же півчверта мілїона долярів. Проти, зби
тої маси фармерів не міг устояти ся на
віть всемогучий мяснйй трост і Армур 
мусї'в їм відступити свої возові ледівнї. 



Кошти за лїд спали сейчас о половину. 
Дальше і тутешні желїзницї мусїли рів-
нож капітульовати та знизити цїну за пе
ревіз о 25 процент. Федеральний уряд 
станув рівнож по стороні' товариства і 
наложив 70 центів цла від ввоженої з за 
границі' пачки з помаранчами; чим знач
но припинив їх імпорт. Тепер садівники 
відітхнули і перші спекулянти почули 
важкий, фармерський обцас на своїм 
хребті'. До сих nop за кожду скринку, по
трібну до опа'кованя платили садівники 
по 12 центів. Минувшого року фабрики, 
що вироблювали їх злучили ся в трост і 
нараз підвисшили цїну о 5 центів за 
штуку, що річно при 11 мілїонах скри-
нок мало їм дати 550.000 дол. більше зи
ску. Але опять трост забув, що має до 
діла з організацією. Фармері не довго 
думаючи, наложили поміж собою по 1 
центови податку від пачки і за сї центи 
вибудували власну свою фабрику скри-
нок, яка достаочує їм їх в цїнї по 8 цен
тів за штуку. В сей спосіб єдність і зго
да поборола усі перешкоди і пораз може 
тисячний показало ся, що сьвяті суть 
слова приповідки: згода будує... 

Днесь завдяки згоді' і єдности ферме
рів, помаранчеві гаї Каліфорнії стали 
невичерпаною копальнею золота. Пере
січна фарма, складаюча ся з 10 акрів 

Велика саля мінського касина, поло
жена в найгарнїйшій дїльнйци міста ме
рехтить морем сьвітла. Всюди незвичай
ний рух і оживлене. В повітрю уносить 
ся одурююча пахощ перфум і пудру, чу
ти шелест шовкових строїв красавиць. 
По гладкій як шкло підлозі' проходжу-
ють ся сюди і туди веселі і усьміхнені 
пари, а попід стї'ни, на обитих атласом 
сидженях, засіли „ангели-хоронителї" 
своїх дочок та своячок — мами, тїтки і 
т. п., словом весь ареопаґ балевих неу-

приносить річно кругло 6000 долярів. 
Один з богатирів, маючий 225 акрів (100 
гектарів) саду, кождих 12 місяців відво
зить до банку кругло 100.000 долярів чи
стого зарібку даючи кромі сего 60 бать
кам родин через цілий рік добре удержа-
нє. Коли-б він так свій обшар засіяв 
пшеницею або кукурузою, то в найліп
шім році, та серед найліпших умов мігби 
добути ледви яких 4.500 долярів. Перед 
25 роками сей обшар можна було купи
ти за 2.500 дол.; днесь його вартість 
збільшила ся стократно. І не дивниця: 
старанно удержаний помаранчевий сад 
приносить властителеви 250 долярів чи
стого доходу з акра а ціна 1000 долярів 
за акер уважає ся як незвичайно лібе
ральна. 

Трийцять літ тревала неумолима бор-
ба фармерів з усякими перешкодами і во
ни наконець вийшли з ньої побідниками 
завдяки тільки з'орґанїзованю ся в одну 
громаду. Днесь сади їх дають їм чудові 
зиски. Однак далеко важнїйшим, чим сї 
матеряльні когисти є користь моральна, 
є примір, який каліфорнійські садівники 
дали цілому сьвітови, що перед спіль
ною працею згідної громади мусять у-
ступити хочби і як страшні та великі пе
решкоди. 

житків; вони задумались сердеги над 
тим, чи не поталанить котрій з донь при
дбати собі якого невільника „солодкого" 
супружеського ярма. Від часу до часу 
стежить декотра за своїм „скарбом" і 
опісля свої спостереженя висказує „на 
ухо" побіч сидячій сусідці. В глубинї са
лі', на підвисшеню розмістилась добірна 
орхестра. За хвилю на даний знак загра
ла музика і все пустилось в танець. Гу
ляють до безтями, о всім забули... 

Що то нинї такого? — питаєш. 

Танцююча народна робота. 
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То горожани міста Н. танцюють на 
дохід убогих сего міста, а може на ру
ську бурсу, на вакаційні оселі' або щось 
подібного. 

Гаразд, подумаєш собі. Чейже почу
те людськости у новочасної суспільно-
сти ще не завмерло, коли є кому і про 
бідних подбати. 

Забава протягає ся до самого рана, 
а убогі сплять собі тимчасом по підда-
шах, підсїнях і иньших закутках та ма
буть може і не догадують ся, як то пани 
про них дбають, та які „муки" зносять 
для їхнього добра. 

Рано пішли балеві гостї домів і по
снули по тяжких трудах солоденько. За 
кілька днів відбуло ся засїданє балевого 
комітету а на нїм була справа обчисленя 
і поділу чистого доходу з балю між бід
них міста Н. По довгім і точнім обчисле-
ню показало ся, що доходу було загалом 
•354 корон. Розхід був такий: 

Оплата за галю, її ви
чищене і сьвітло . . 115.58 Корон 

Музика 92.00 
Вечера і пиво для му

зики 24.66 
Карнети балеві (поря

док танців) 40.00 
Друк запрошень на 

баль 20.50 
Оголошене балю в' ча-

сописях 22.00 
Дрібні видатки 9.18 

Разом розхід 
Доходу було 

323.92 Корон 
354.00 

Чистого доходу 30.08 
Хтось з панів комітетових поставив 

внесене, аби чистий дохід з балю в сумі 
30.08 Кор. розділити між бідних з тим 
застереженєм, що першеньство до запо
моги мають особи, встидаючі ся жебра
ти; сей внесок принято одноголосно і йо
го ухвалено. 

Тіште ся бідні! Пани танцювали аж 
засапались і витанцювали вам аж ЗО кор. 
08 сот. Як раз на сярники... 

І чиж не сором? Чи не ліпше було 
зложити яку суму на ту ціль без танців 
і забави під плащиком добродїйности. 

Образець сей взятий із старокраєво-
го житя. 

А у нас, в Америці, чи ліпше? На 
жаль ні. У нас, на сій вільній земли, то
вариств, кружків і братств — хвалити 
Бога — доволі, а остаточним результа
том їх праці завсїгди тільки — баль; ду
же рідко трафить ся, аби котре з това
риств чи брацтв урядило яке представ
лене, відчит або концерт. На цілій лінії 
запанувала якась горячка до танцю. Бу
дують де церков, або треба на якусь ин-
шу важну народну справу тут, або до 
краю — ого! без балю і цента не діста
неш; а з балю також невеличкий хосен, 
бо більшу ч'асть доходу забирають чужі 
люди, від котрих гріш не попадесь уже 
ніколи в наші руки. 

І чиж неможна сего назвати „танцю
ючою" народною роботою? 

Скаже може де-хто: „Якби так зачав 
рахувати сир та масло, тоби ніколи пи
рогів не їв." Та воно може в де чім і 
правда, але на се скажемо так: Проти 
самих балів не можна мати нічого, бож 
треба часом розірвати ся і забавитись, 
особливо молодїжи, але щоби така тан
цююча горячка обхопила всї наші круги, 
всї наші товариства і братства, то самі 
признасьте, що воно якось неконечно 
трбре. Можна часом уладити і баль або 
нньшу забаву, але то не значить, аби во
но було уже конечностію, і аби се було 
одинокою ц'їлею та овочем нашої народ
ної праці', нашої дїяльности. Навпаки, 
треба більше старати ся про частїйше 
уряджуване представлень, відчитів і кон
цертів, з яких наш нарід більше скори-
стає, а при тім не протратить стільки 
гроша в чужі руки. 

Через такі часті балі' нарід наш де
моралізує ся, бідніє і учить ся марно-
травности. На одній щюгульцї в дохід 
парохії було виспіє 800 долярів доходу, 
а мимо того каса парохіяльна мала все-
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го лиш 15 доля рів чистого зиску... Чиж 
то розумно? Подумайте, о скілько в та
кім лише однім випадку збіднів нарід, а 
0 скілько збогатїли і так уже богаті чу
жинці'. 

Приміром часто можна почути таке, 
що на балю можемо ліпше зацізнати ся 
і зблизити ся одні до других. Хто так ду
же помиляе ся. Надивив ся я досить на 
ті спільні „запізнаваня". А деж більше 
сварнї, непорозуміня і бійки, як не на 
балях або через балї і забави?... Найча-
стїйше трафляе ся таке, що аж на полі
ції мусять ліпше „пізнавати ся" та ще й 
за такі запізнаня грубі грошеві кари 
платити... 

бслиж не маємо з балів користи, то 
пощож нам так часто їх уряджувати? Чи 
коло нас уже такі гаразди, що мусимо 
лише танцювати? Чи може маємо задив-
ляти ся на других? Ми бідні і то дуже 
бідні, у нас гріш цінний і гріх поповняє 
той, хто місто помочи народній справі, 
розкидає прямо той гріш на всі сторони, 
аби тілько не лишив ся він при своїм на
роді' і аби не поміг — борони Боже — 
двигнути ся тому народови з темноти, не-
віжества і поневоленя. бслиж самі собі 
не поможемо, то хтож нам поможе? 

Добре — скажете — все воно прав
да, та як з того болота вилізти? 

На то скажу так: В старім краю, пе
ред кількома ще літами був звичай, що 
в случаю якої урочистости, „паради" або 
ювилею уряджувано величаві і дорогі 
ілюмінації (осьвітленя) домів. Одиноку 
користь з того мали хиба лише фабри
канти сьвічок, лямпіонів і инших до то
го потрібних дурничок. Дальше склада-
но ріжні желаня, куповано вінці' і китиці'. 
1 хтож з того всего — питаю ся, — мав 
користь? Сьвітла вигоріли, а найдорож-
ший хотяйби вінець або китицю треба 
вкінци викинути на сьмітє, як річ без-
вартісну. 

Та часи змінили ся. Комусь прийшла 
до голови щасливійша гадка. Місто ілю

мінації сьвітлом, уряджено ілюмінацію 
карткову. Завязав ся приміром якийсь 
комітет в цїли відпразнованя такої а та
кої урочистости або памятки і видав від
повідну скількість карток з написом об-
ясняючим сю хвилю, або з образцем то
го, в якого честь мала відбути ся та ілю
мінація; весь дохід з розпродажи сих 
карток призначує ся на якусь народну 
цїль. Люди місто сьвітла стали радо ку 
пувати такі картки і ними приукраїтати 
вікна своїх домів. Місто знова складатт 
ріжні желаня та дарунки з нагоди весїль,. 
імянин і т. п. складають тепер відповід
ну суму на народні цїли. З тих датків, 
повстають з часом гарні фонди, з яких 
в великій мірі користає весь нарід, коли 
давнїйше все йшло в безвісти. 

Тож думаю, що і в Америці' можнаб 
легко в тім напрямі змінити зле на до
бре. Уряджує пр. яке братство, това
риство або кружок неконечно потрібний 
баль, а всі' його члени беруть примусово 
по 2 або і 4 тікети, а кромі того кілько то 
гроша і часу прийде ся стратити члено-
ви при „барі" коли буде присутний на 
такім балю... Чи не ліпше проте булоб, 
аби місто тикету на баль, кождий член 
заплатив по 25 цнт. до свого товариства 
чи братства, яке обернуло би ті гроші на 
яку народну цїль. Думаю, що кождий 
охотно на то згодив би ся, бо правдопо
дібно нема такого балю, котрий крім 
страти часу і здоровля не коштував би 
його бодай хоть одного доляра. Часом 
член належить до двох або і трох 
братств, а кожде уладжує примусове тан-
цьованє. З тих гроший повстав би з ча
сом гарний фонд, з якого легко можна 
би удержати бодай одну порядну науко
ву інституцію, або помочи успішно якій 
важній народній справі. 

Справа вельми важна, тож варто над 
нею глубше застановити ся. 

Ант. К. 
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О Г Е Н Ь. 
З громовим лоскотом, виючи пеколь-

ними голосами шалїе хуртовина у гуща
вині' пралісу. Переполошені звірі криютв 
ся по норах а і горда мущин, о дикім ви
гляді', що сполохана стоїть ось там у лїс'ї, 
лячно глядить у небо. Вони не менче на
лякані розшалїлою борбою елементів як 
і звірі, за якими власне гонили. В гук і 
ревіт вітру мішає ся тепер в ряди годи 
далекий грохіт грому; то тут то там миг
не осліпляюче сяйво, що раз густїйше 
паде грім за громом. Нараз цілий крає
вид облило ярке сьвітло; лискавка і грім 
впали майже рівночасно; неначе вкопані 
стояли мужі, щоб нараз в найблизшій 
секунді у божевільнім страсї розбічи ся 
на всі сторони. Доперва по довгім часі, 
коли вже ледви чуть було далекий грім, 
поволн почали ся вони опять сходити на 
давне місце. Однак що за страшний вид 
представив ся їх очам: неначе велитен-
ський смолоскип горить один з лісових 
велитнїв по середині своїх щасливійших 
товаришів. Сарака постарів ся вже та 
сотки літ висушили його на перець; а 
позаяк він високо вистрілив понад зеле
ний дах лїса, тому вдарив у нього грім. 
У душі дикунів довго змагала ся боязнь 
з цїкавостю; однак ся послїдна наконець 
побілила: вони щораз то близше і близ-
ше підходять до невиданого явища. І ко
ли велитенське дерево, зломивши ся і 
зваливши ся на землю творило вже лиш 
одну купу жаріючого вугля, відважили 
ся вони приступити близько до нього; 
посеред острого холоду власне наступа
ючої ночи відчувають благодатне тепло 
огня і майже несьвідомо, ведені інстин
ктом збирають сухе ріще і докидають до 
огня, як лиш сей почне погасати. 

В сей спосіб первісні люди пораз 
перший стрінули ся з огнем та научили 
ся цінити його благодатні свійства. Річ 
природна, що вони користали з нього 
лишень принагідно, то є коли в наслідок 
якоїсь катастрофи придибали огень за
палений силами природи, то є в наслідок 
удару грому, вибуху вулькану і т. п. 

Але як прийшло чоловікови до голо
ви при огни печи свої страви? Бо що до 
сего не спонукали його нї перебірчивість, 
нї глядане̂ . за присмаками, се більше як 
певно. Звірі чвороножні далеко більше 
були вибагливі що до вибору страв, як 
первісний чоловік. 

А однак нїодин з звірів, хотяй і як 
второпний не почав печи при огни своїх 
обідів. Річ зовсім природна: позаяк нія
кий звір не був в силї опанувати огня. 

Довго люди ломали собі над тим го
лови, в який спосіб первісний чоловік 
перший раз покушав печене мясо. І так 
як припадок звів чоловіка перший раз з 
огнем, так само найприроднїйше і при
падок подав на його примітивний стіл 
першу печеню. 

Вернім до нашого першого образу. 
Вдарене громом дерево горить, та нако
нець валить ся з лоскотом до долу. Від 
довшого часу перед бурею панувала по
суха. Спалені горячими лучами соїщя 
трави і корчі, висохли як перець і тому 
в одну мить хватив ся їх огень. Лїс, чи 
степ, що були довкруги спалахнули по-
лумям. Огненні язики сичали, шумлячи 
та ревучи повзли по земли, хватали ся 
кождої стебелинки, кождого висохлого 
корчика. Віючий вітер ще більше роз
дув огень і в яких кілька хвилин все до
вкруги палало, горіло одним страшним 
пеклом. 

Хмари птиць з вереском зірвали ся 
з поміж трав, з вершків дерев, з кущів і 
галузей і зникли на овидї, за чорними 
клубами диму. Звірі, божевільні від сра-
ху, з риком і ревом кинули ся в ростіч; 
почала ся страшна погоня: живучі чво
роножні єства втікали з вітрами, а за ни
ми на вздогін гнала страшна, неумолима 
огненна смерть. 

А чоловік? Чоловік посідав уже вис
ілу духову інтелігенцію від чвороногів. 
Він у страху на осліп не кидав ся в о-
гень, але — хоч може і не менче пере
пуджений від звірів — найшов все я-
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Ми знаємо, що чоловік появляе ся в 
Европі (про сю часть сьвіта можемо ли
шена говорити, позаяк лиш вона під тим 
зглядом зістала вичерпуючо дослідже
на) в так званій епосі' зледоватїлости. 
Тоді то, з незнаних нам причин, цілу пів
нічну Европу аж по наші Карпати, отже 
також і усю Галичину та і росийську У-
країну покривала одна велитенська вер
ства вічних снігів і ледів, яких грубість 
доходила до 100 метрів. Се була вічна 
зима, що тревала одним тягом тисячі літ. 
І в отсю пору ми стрічаємо також перші 
сліди чоловіка на земли. В наслідок зим
на навчив ся вже він зашивати себе в 
грубі шкіри мамута або печерного мед-
ведя. Але і мимо того в ледяно студені 
ночи не видержав-би чоловік, коли-б не 
щирий друг — огень. Відваживши ся раз 
приступити до горіючого пня дерева, він 
навчив ся цінити благодать тепла. І він 
почав думати над сим, що се гарно бу-
лоб мати таку благодать і у себе, в своїй 
печері, коли потисне срібний мороз. І він 
відважив ся пірвати горіючу гиляку, 
впавшу до долу. З ньою, як мога най-
, швидше побіг у свою домівку, і кинувши 
її долї, почав збирати і накидати на ню 

! сухе ріще, мох, листе. І загоріла перша 
| ватра, осьвічуючи цілу печеру, наповня-
| ючи її приятним подихом тепла. 

Від тепер стала опікункою і сторо-
кем домового огнища його жінка. Він 

! 'ірецїнь не міг його пильнувати, позаяк 
і мус'їв цілими днями вганяти по степах і 

лісах за дичиною, та зводити з ньою крі-
ваві бої. Жінка лишала ся в скальній 
„хатї" і її одиноким обовязком було пі-
клувати ся сим чародійним даром небес. 
І вона сповняла свій обовязок з найбіль
шою совісностю. Знала прецінь, що ко
ли-б так занедбала свій обовязок, а пе
ред надходом зими не лучила ся вже 
більше буря з своїми огненними дарами, 
які не запалилиб опять якого дерева 
— то судьба її і цілої її родини може і 
зістала-б запечатана. 

кийсь спосіб, якусь криївку, де перетре-
вав щасливо страшну катастрофу. 

Потопа огню перешалїла над краєм 
і з глибоких ярів, з над води, де огень не 
дійшов почали спровола, боязко висува
ти ся пра-прастрільцї. Голод — се стра
шний повелїтель — і він а не хто инь-
ШІІІІ вигнав їх з безпечних криївок. Кру
гом чорна, глуха пустка. Нї одної зеле
ної травички, нїодної ягідки. Навіть і 
корінців, що в хвилях голоду служили 
за їду немож віднайти під верствами по
пелу і вугля. Мовчки, сумні і голодні й-
дуть вони безмежними, чорними пуста-
рами а голод доскулює чим раз більше 
і більше. 

Але — ось там.... Що се?... Чи не ле
жить там посеред попелу могутній буй-
вол, колишня окраса череди?.. Дійсно 
так. Але шкіра його спалена на вуголь, 
чорна... Щож дїлатн — голод доскулює 
невиноспмо, треба вдоволити ся тим. що 
попало.' І диво: масо, викроєне з тич 
звугленої шкіри смакує якось зовсім і-
накше, як звичайно. Воно далеко смач-
нїйше та лекше дасть ся кусати. 

Двох, трех чи пятьох людий цілого 
вола нараз не з'їдять. Попоїли добре, а 
решта лишила ся. Научені досьвідом по
рішили лишити ся на місци, доки стане 
поживи. Бож найдене цілого дикого вола 
для тодїшного сараки, якого цілим ору-
жєм були найпримітівнїйші прилади з 
грубо оббитого каміня, становило неаби 
яке щастє. І вони лишили ся на місци. 
День, два, три... І опять стали богатші 
одним досьвідом: печене мясо не псува
ло ся так скоро, як сире. Воно не тратя
чи нїчо на своїй смачности дало пере
ховувати ся далеко довше від сирого. 

І здає ся, ся обставина була головним 
товчком для чоловіка огень, сю демон
ську, кинену з небес силу підчинити сво
їй воли, могти її кождого часу ужити для 
власного хісна — щоб самому спечи 
вбиту дичину. 

Ще і друга причина була, що чоловік 
мус'їв старати ся доконче дістати під сво
го власть огень: він мав стати охороною 
чоловіка перед зимном. 

Людський дух однак не спочива\ 
Чоловік дійшовши раз так далеко, шо 
зробив вже огень неначе першим своїм 



домовим товаришем, почав думати няд 
сим, як-би його мож легко перенести з 
місця на місце. Горіючу галузь далеко 
не понесеш, а тут нераз треба було з рід
нею мандрувати довго, поки не найшло 
ся десь нового, придатного • на домівку 
місця, коли вже кругом старої „хати" не 
стало більше поживи. 

Ся іскра Божа, розум, тліюча в душі 
чоловіка з поконвіку, дозволивша йому 
одному лишень зблизити ся до огня, а 
не втікати перед ним, як се чинять звірі, 
вона з літами все крішпала, росла, збо-
гачувала ся. І поволи чоловік научив ся, 
що коли сховав ся вуголь в тростину, 
чи якусь галузь, з якої вибрано осере
док а наповнено її деревною мучкою, то 
в такий спосіб схований огень дасть ся 
перенести вигідно і безпечно на далеку 
просторонь, вимагаючу кілька днів по-
дорожи. 

Один винахід родить звичайно дру
гий. Оттак і тоді' мусїло бути. 

Ось якась родина вибирає ся „на пе
реселене". Сиділи в отсї'й місцевости 
довший час, батько вибив всю дичину 
довкола, иньша повтікала, так, що стало 

Факір — се по нашому чарівник, вза
галі одиниця, що знає „чари". Вітчиною 
факірів є Індії в полудневій Азії. 

Про факірів та їх чудотворну силу 
росказує один із учених в виданій не
давно в Липську, в Німеччині, книжці.*) 
Вогато у ній цікавих спостережень та 
доказів, як люди наукою та неустанними 
дослідами природи опановують „висші 
сили" та підчиняють їх своїй власти. Хоч 
богато з них се звичайні ошуканці', що 
жиють з темноти й несьвідомости людий, 
то однак чимала їх часть, а навіть біль-

*) „Dr. Arthur Becher — Fakirtum in al-
ten und modernen Indien, Leipzig 1908". 

вельми тяжко роздобути кусок на про-
кормленє себе і родини. Нема иньшої ра
ди, лиш треба мандрувати дальше, шу
кати нових місць, богатих в добичу. Річ 
природна, що найважнїйшою річию є 
старанне переховане і перенесене сеї 
іскри, що має у новім місци розпалити 
нове, благодатне огнище. І батько сів на 
земли, узяв два кусники сухого дерева 
і почав терти одним об друге, щоб наго
товити як найбільше сеї муки, у яку має 
зложити ся на якийсь час чарівну силу. 
І з під кріпких рук посипала ся обильна 
дрібнесенька мука, але нараз показало 
ся щось нового, невиданого: показав ся 
тонесенький стовп гризучого диму, по
рошок сам від себе затлів. 

Легесенько, зовсім случайно люд-
скість збогатила ся одним величезним, 
незвичайно важним винаходом: через 
терте, верчене, скробанє, пилованє і т. 
п. двох кусків сухого дерева можна бу
ло * кождої хвилини викликати самому 
чарівне явище, оживляючий усе огень. 
Огень зовсім зістав підпорядкований во
лі чоловіка. 

ша часть, опирає свою чародійну силу 
на наукових дослідах. Штуки своєї у-
чить ся факір нераз дуже довго, а деякі 
передають тайни факірського ремесла 
своїм дітям під загрозою кому небудь їх 
виявляти. І справді" деякі забирають тай
ну своєї штуки до гробу. Тому дуже тяж
ко як небудь дізнатись про їх „чуда", а 
лиш на підставі сего, що бачить ся, мо
жна заключати, як добре обдумані і удач-
но переведені є їх штучки. 

Ось тут деякі їх „чари". 
Факір, Гассан Кган, показував часто 

зібраним гостям ось таку дивовижу: Ко
ли усї сиділи при столі, приказав він за
жадати якому небудь гостевй фляшки 

Факіри та їх чуда. 
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хочби найдорожшого вина і назвати рід 
сего вина. Сказавши се вистало простер
ти руку під стіл або за двері і фляшка 
вина з наліпленою етикетою і назвою яв
лялась у руках. Се можна було робити 
навіть в часі' їзди желїзницею. 

Инший факір, Гіду Свамін, казав го
стям розсипати на підлогу піску. Відтак 
давав усім в руки чистий папір і прика-
зав що небудь рисувати. Той сам рису
нок являв ся також на піску. Коли-б хто 
витер був свій рисунок на чисто, тоді 
зникав знак і на піску. Факір стояв ці
лий час віддалений та всьміхавсь вдо
волений зі свойого чуда. 

Більш цікавий і тяжілий до зрозумі-
ня „кавалок" показував факір, Ден Ґо-
вінд. Сей казав кинути в гору клубок з 
нитками, який щез небавом з очий при-
сутних. Один кінець нитки був на земли, 
другий здававсь сягати хмар. Факір при-
казав одному із хлопців лізти по нитці в 
гору. Вскорї виліз хлопець так високо, 
що його не було видно. По хвилі прика-
зав йому факір злізати в долину, чого од
нак хлопець не міг чути, бо був дуже ви
соко. Тоді факір з ножем у руці поліз за 
хлопцем. В воздусї роздавсь крик а за 
сим почали падати на землю голова 
хлопця, руки, ноги і цілий кадовб. Зібра
ні люди були-б не дали факірови злізти 
на землю та він успокоїв їх, що хлопця 
воскресить. І справді—побурмотїв щось 
над порозкиданими членами тіла, зложив 
їх і хлопець встав цілий і веселий, мовби 
нічого не сталось. Се діялось в присут-
ности більшого числа людий і двох уряд
ників державних, які списували прото
кол і веліли його усім підписати. Як тол-
кувати собі сей експеримент та чим по
яснити, годі сказати, тим паче, що факір 

не послуговавсь при тім ніякими прила
дами. Неімовірне се, однак правдиве, бо 
писане чоловіком великої наукової пова
ги, який довший час посьвятив на сту-
діоване діл факірів. 

Один знов англійський подорожний, 
професор унїверзитету в Льондонї, роз
казує про таку пригоду, якої був сьвід-
ком. Факір поставив посеред комнати мі
дяне начинє, величини миски і вложив 
до нього засушеного зїля, яке підпалив. 
Сам стояв опертий на бамбусовій палиці*, 
з лівою рукою на серцї. В комнатї утво
рилась над нами синя хмара диму. Коли 
зїле усе спалилось, казав нам факір ди
витись в хмару. Поволи почали з хмари 
виступати якісь фіґури, з разу невираз
ні а відтак похожі на людські руки. Фа
кір почав якусь незрозумілу промову і 
мов на даний знак кожда рука доторкну
лась нашого лиця. Деякі з них були про
зорі мов скло, деякі сьвітячі а другі ма
ли вигляд дрібних, жіночих рук. Усїх їх 
було шіснайцять. Ми запитали у факіра, 
чи не можна сих рук доторкнутись. Коли 
він дав дозвіл, ми усї разом витягнули 
руки, але дарма: дивні руки щезли, лиш 
хмарку було видно. Коли факір знов про
шептав якісь чарівні слова, руки знов 
появились над нами, сим разом з кити
цями цьвітів, від яких розніс ся чудовий 
запах рож, правдивих, живих рож, які ді
стались кождому з нас у руки. Наконець 
одна із рук виписала якісь дивні слова 
на стіні, що по хвилі зникли а відтак 
хмарка мов розвіялась а з нею і мрачні 
руки. Так закінчились наші відвідини у 
факіра. Всякі прошеня, щоб пояснив, 
нам хоч в части свої „чари" остали без
успішні. Факір не рад був навіть, коли 
ми про се говорили. Е. Г. . 
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Історій наперетка. 
Історія наперстка? — А се що? Чи 

тне було вже про що иншого писати, аж 
про наперсток? — так скаже певно деко
тра з женщнн, що се буде читати. 

Та чи ви подумали коли про се, жін-
жи-читачі, закладаючи наперсток на па
лець, що отся маленька штучка, напер-
•сток, має також свою історію, що він пе
реходив також ріжну долю, аж поки не 
«тав таким, як його нині бачимо. 

Чи Адам і Ева уживали наперстка, 
'/такого, як нині' кравці' уживають, не зна-
іи , але мус'їли конче уживати якоїсь охо
рони пальців, про се не треба сумніва
тись. 

Перший чоловік, що не мав склепів 
-з одягали а окривавсь лиш шкірою ди
ких звірів або плетінками, не потребував 
певно наперстка. Доперва пізнїйше му-
•сїли його придумати. 

Коли бачимо нинї моряків, що зши
та ЕОТЬ полотно на вітрила та нопихають 
?голку ремінцем, притвердженим до паль
ців і осмотренпм хроповатою бляшкою, 
приходить нам на думку, що такий ма-
юуть мусів бути початок наперстка. 

Жінки вавилоньські та ха членські, 
що звісні були як славні швачки, закла
дали в часі шйтя бляшану обручку на 
палець. 

В часах Христових уживали в Римі 
для охорони пальпїв наперстків зовсім 
похожих до теиерішних а роблених з 
бронзу; сьвідчать про се розкопки ро

блені в Римі. 
В полудневій Ґал'ї'ї мали наперстки 

:вид стятої шапки а були роблені з мета-
лю або слоневої кости. Глубокі вижолоб
лена в них сьвідчать про се, що голки 
тодішні мус'їли бути дуже грубі, богато 
грубілі від наших. В одній місцевости в 
околиці Риму, в Баґнолїс відкопали не
давно старинний гріб, у якому лежав кі
стяк женщини; на одному пальці' мала 
вона золотий перстень, на другому на
персток. Поганський звичай наказував 
ховати померших разом із предметами, 
які служили їм в щоденному житю. 

Протягом ХІП-го віку змінив напер
сток свій вигляд та приняв вид візантин-
ської бані (копули). В ХГУ-ім віці' на
перстки були більше плоскі, а різьбили 
на них наче луску риб. В XV-ім віці' у-
крашували їх ріжними знаменами, гер
бами та витискали на них початкові іме
на. В XVI-ім віці' виробляли наперстки 
з зелїза, золота і срібла та різьбили на 
них листе та цьвіти, казочні звірята, лі
таючі риби і др. Пізнїйше стали вони 
справдїшними дорогоцінностями, а укра-
шені були навіть дорогими камінями. 

Музей в Парижі має чудовий напер
сток з отсего часу, а складає ся він з 
двох частий: верх є срібний а боки із 
щирого золота. Долом виписані слідуючі 
слова і рік: Думаю все про тебе — 1587. 

Такі наперстки давали звичайно на 
весільні гостинці', як символ жіночої пра
ці'. Тодішні жінки носили усякі прилади, 
які потребували мати усе під рукою, на 
золотих ланцушках, причіплених до по
яса; се давало нагоду до крадежи злоді
ям, які уміли сї жіночі відзнаки зручно 
відтинати. 

В XVII-ім віці' славний був з виробу 
гарних, штуцерно викінчених наперст
ків золотник з Голяндії, Никола Венсго-
вен. На дворі короля Франції, Людвика 
ХІТ., уживали наперстків металевих; не 
поміщувано на них ніяких написів, при
крас, нї гербів, за те чудово було ема-
лїовані. 

Хінські наперстки похожі начастїй-
ше до ріжних цьвітів і є найгарнїйші з у-
сїх доси вироблюваних. В Япан'ї ужива
ють в місце наперстків широких персте-
нїв. В Індіях служать за наперстки ви
жолоблені роги буйтурів в виді' вежі; їх 
поверхня гладка а верх сплощений, хро-
поватий, служить до попиханя голки. У-
живають також наперстків з кости, яку 
уміють зручно гартувати. 

В XYTII-ім віці' промисл виробу на
перстків розвинув ся головно в Нїмеччи-
нї та Англії'; в р. 1819 спровадили у 
Францію наперстків переважно мідяних 
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та желїзних за 800.000 франків. Вина
хід нових машин змінив зовсім спосіб 
їх виробу та позволив усовершити до 
найвисшої степени. 

Загляньмо тепер до одної із більших 
фабрик сталевих наперстків в Бірмін
гем. Парова машина витинає в блясї кру
глі кружки, проміром три рази більші, як 
отвір наперстка. Кружки сї, уміщені в 
рурі, втискає паровий молоток в форму, 
звідки вилітають у кошик. Парові моло
ти витискають протягом одної мінути 60 
кружків. Розпалені так до червоності! 
наперстки ідуть знов у форму, дещо мен-
чу і глубшу, як попередна і знов прихо
дять під молот. Те саме повторяє ся єще 
раз, а відтак ідуть наперстки до маши
ни, що їх вигладжує та вирівнує. 

Опісля мочить ся їх в розчині ріж-
нпх квасів, гагтує ся. а наконець полоче 
в студеній водї та осушує. По осушеню 
готові наперстки до продажи. 

Коли наперстки мають бути срібні, 
мочить ся їх в розчині' срібла, який насі
дає на нихпід дїланєм електричної сили. 

В Анґлї'ї є звичай, що до тїста, з яко
го печуть „різдвяний хліб" кладуть сріб
ний гріш, золотий перстень та напер
сток. Має се бути мовби предсказанєм 
судьби для сих, що сі річи дістануть: 
гріш означає маєток, перстень супруже-
ство, а наперсток—безконечне дївованє. 

Найлучші наперстки золоті або сріб
ні з красковим каменем в головці; най
більше таких виробляють в Німеччині 
та Швайцарії. Хто не дбає про вартість 
наперстка, а дивить ся більше на прак
тичну сторону, для сего найліпші стале
ві: найгірші є мідяні, бо покривають ся 
зеленню міди і скоро занечищують ся. 
Наперстки із слоневої кости, хоч як во
ни гарні та легкі, є дуже кпухі та лиш 
до дуже ніжних робіт можна їх уживати. 

Е. Г. 

З мого складає ся чоловік г — 
Кисень, ьодень і Квас 
ьуілянни, до випад-
неня Ja льона., що 
7ігонїс/и ООНвго ЧоЛо< 

Ґаз, шо ocbBlTHb-fu- Вули
цю ^1500 стіп довгу цглу 

§bcj>o-p net 81000 сяршків 
ado до строеня $Ю уіюоеи. 
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К И ї в . 
Гей Київе, Київе золотоглавче! Ма

ти городів руських! Славо наша і сьвя-
тине, який же ти красний! 

Чи був з вас хто в Київі? Як нї, то 
шкода. 

Київ!.. Скілько се говорить нашому 
серцю! Чого він не бачив, сьвідком я-
ких тілько подій не був? Бачив слав) 
Володимира, Ярослава, бачив тяжку ру
їну татарську, бачив господарку поль
ську і своє відроджене. В Київі витали 
Богдана Хмельницького після славних 
побід, в Київі ховали наших визначнїй-
ших людий. З давних-давен і до остан
нього часу притягав і притягає він до се
бе купців та всяких чужоземців; сто раз 
богатїв і сто раз біднїв, і горів від краю 
до краю і відбудовував ся знову. Як би 
перерахувати скілько жило і скілько у-
мерло в ньому людий — велике число 
виписати, було би треба. І не сходиш за 
день самих сьвятинь його, самих памят-
ників предавної старовини. 

А коли-ж він повстав? Хто заснував 
його? Ніхто того не знає, ніхто не міг би 
сказати, 6 в наших лїтописях старих 
росказано, що як розійшли ся апостоли 
по смерти Христа проповідувати слово 
Боже, то апостол Андрій поїхав вверх 
Дніпром, доїхав до Київських гір — і 
так сї гори йому сподобали ся, що він 
вкопав на одній із тих гір хрест і ска
зав, що тут повстане колись велике і 
славне місто. Апостольські слова справ
дили ся. Говорять, що власне апостол 
Андрій воздвиг свій хрест на тім місци 
де стоїть тепер Андріївська церква, про 
котру ми ще будемо говорити далї. 

Чи богато, чи мало пройшло часу з 

тої пори, як на пустинних Київських го
рах стояв апостол Андрій — не знати, 
а їхали раз Дніпром два князі Аскольд 
і Дір, шукаючи собі слави. Бачуть — на 
березі Дніпра стоїть великий город (від 
того назва, що був обгороджений). Пи
тають ся князі — що се за город? Ка
жуть — се Київ. Було колись три братя 
— Кий, Щек та Хорив, а в них сестра 
була Либедь, то от сї брати й побудува
ли сей город і назва йому пішла від іме-
ни старшого брата. 

— А хто-ж тут жиє в тім Київі? — 
питають Аскольд і Дір. 

— А живуть тут Поляне (се так на
ші предки називались Полянами). 

— А кому вони платять данину? •— 
знов питають ся князі: в ті войовничі ча
си кожний майже нарід або платив кому 
дань або побирав її від кого. 

— А платять дань Хозарам. 
Аскольд і Дір мали зі собою досить 

війска, отже запропонували Полянам 
відбити ся від Хозарів і платити їм дань. 

— А ми зостанемо ся у вас і будемо 
вас оберігати. 

На тім і стали. Аскольд і Дір не по
їхали далї — і от се й були наші перші 
князі' на Україні'. А по братах, основате-
ляхКиїва лиш та памятка ся лишила, 
що іменем старшого брата названо саме 
місто, в місті є одна дільниця, що нази-
ваєть ся Щековиця, коло Київа є гора 
Хоревиця та й річечка досї тече, а імя їй 
Либедь, по імени сестри тих братів. 

А тим часом на півночи, в далекім 
Новгороді' умер старий князь Рурик і ли
шив по собі малого сина Ігоря, а заки 
Ігор підросте, управляти його іменем мав 
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дядько його Олег. Великий був вояк Олег, 
мало було йому Новгорода; всадив він 
військо на човни і поїхав вниз Дніпром. 

Іде і бачить на правім боці город — 
ще кращий, як був перед літами. 

— Які тут князі? — питаеть ся Олег. 
— Аскольд і Дір. 
— Ану підіть та скажіть їм, що куп

ці приїхали — нехай вийдуть на берег. 
Пішли люди, кажуть князям •—• куп

ці приїхали. Аскольд і Дір, нічого не пе
редчуваючи, вийшли на берег, а тут з 
човнів вискочили вояки Олегові і убили 
тих князів. Лихий то був учинок, але 
щож, як тоді часи були такі: все стояло 
на насильстві, на заборах. 

Поховано Аскольда над Дніпром не
далеко від теперішної церкви Малого 
Миколи — так і називаеть ся се місце і 
по сей день Аскольдова могила. Тут так 
красно, так гарно, що як стане чоловік, 
то не хотів би й до віку з місця зходити. 
Невеличка церковця і все кладовище 
мов висять над Дніпром, а саму ріку вид
ко звідси на багато-багато простороні 
вверх і вниз. Через весь водяний простір 
перекинув ся красний і легкий міст на 
ланцюгах; рікою пливуть то туди, то сю
ди човни, пароходи, а довкола так тихо, 
так супокійно... Церковця вибудована 
саме на тім місци, де находить ся моги
ла князя Аскольда. А Дірова могила ко
ло Софійського собора, недалеко церкви 
сьв. Ірини. 

Олег сам осів у Київі і зробив його 
столицею свого князівства. Звідси ходив 
у походи, сюди повертав з походів і за 
його часів Київ став уже славним, дале
ко знаним містом. Приїздили купцї грець
кі і всякі инші, ширила ся торговля — 
богатїв Київ. 

По Олегу став княжити Ігор. При 
нїм уже, як говорять наші старі літопи
сі, була в Київі і одна христіянська цер
ква, хоч сам князь був ще поганин. А 
вже його жінка, сьвята княгиня Ольга 
приняла христіянство, хотіла й сина сво
го навернути, та він не згоджував ся. 
Сей князь, на імя Сьвятослав, був дуже 
великий вояк; він мало й сидїв в дома, 
а все більше ходив та воював. Отже не 

міг князь Сьвятослав і Київ піднести ви
ще, бо не бував в нїм часто. 

А вже за те син його, Володимир зро
бив Київ красою всеї руської землі'. 
Скільки він самих церков побудував, 
скілько всяких памяток по нїм лишило 
ся! От далі, переглядаючи теперішний 
Київ, ми все будемо стрічати ся з його 
іменем та іменем його сина Ярослава: сї 
два князі високо поставили руську зем
лю. Ярослав то поріднив ся з усіма най-
визначнїйщими королями тих часів: за 
сина свого Всеволода взяв доньку грець
кого імператора, за другого — німецьку 
князівну; одну доньку віддав за норвеж-
ського короля Гаральда, а другу за фран-
цузського короля Генриха І; рідна се
стра Ярослава була за королем поль
ським Казиміром. Умер Ярослав в 1059 
році і поховано його було в Софійськім 
соборі, котрий він сам і вибудував; мар
мурова домовина Ярослава стоїть в тім 
соборі і до сьогоднишного дня. Часи 
Ярослава — се була золота пора Київа; 
місто забудовало ся красними церквами 
й иншими будинками, з усїх країв, на
віть найдальших приїздили люди — і всі' 
чужоземці дивували ся красі нашої сто
лиці'. 

Але по Ярославі Київ уже не підно
сить ся що раз вище, а радше, мояша 
сказати, падає. Князів наплодило ся бо-
гато, коясдий з них хотів бути в Київі, 
один у одного видирав з рук княжий пре-
стіл — і де вже було сим князям дбати 
про славу й красоту своєї столиці'. А 
оден з потомків Ярославових, князь Ан
дрій Боголюбський, то зруйнував був 
Київ гірше Татар. Він, сей князь, пере-
московщив ся і хотів, щоб столицею 
князівства був не український Київ, а 
московський Суздаль. А для того здобув 
та й зруйнував Київ в 1169 році', але як 
зруйнував! Церкви грабував та палив, 
жінок, дїтий без жалю убивав. 

Від того часу довго вяте Київ не міг 
піднести ся та відзискати назад свого 
зкачіня. Столицею України став на я-
кийсь час Галич, і галицький князь Да
нило осадив в Київі свого воєводу 
Дмитра. 
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Було то саме в ті часи, як на Україну 
напала страшна орда татарська під про
водом хана Батия. Наші люди й тоді' бу
ли такі самі, як тепер, і не знали єднос-
ти: ворогували, ділили ся на партії — 
і тому не змогли вони остояти против 
Татар. Як би всі' наші князі' з'єднали ся, 
вони відбили ся-б від орди, але князі на
ші все були в сварці, кожний дбав лиш 
за себе — і кождого по одинці били Та
тари. 

Так пройшла орда цілою Україною, 

ВБІЙСТВО AClv 

все палючи на своїй дорозі'. Підступили 
й під Київ. Але як поглянули, що на го
рі, весь в садках пишаєть ся Київ, мов 
лялечка, жаль зробило ся навіть Тата
рам такого красного міста. І посилає хан 
послів у Київ сказати Киянам, аби вони 
добровільно піддали ся—тоді' Татари не 
будуть руйнувати міста. Але Кияне на-
дї'яли ся відбити ся, то сказали: „Ми мі
ста не дамо". Татари чомусь не брали 
тогди Київа і пішли собі пріч. Але на 
другий рік (в 1240) то прийшли такою 
вже силою, що за рипом татарських во- ' 

зів, за ревом верблюдів та иржанєм ко-
ний не чути було нічого в Київі. 

І кинула ся Татарва на Київ. Цілий 
день відбивали ся Кияне, але під вечір 
то впали стіни Київські і орда заляла по
токами вулиці нашої славної столиці. 
Зруйнували богато храмів, будинків, по
палили, побили, порізали і забрали бо
гато в полон. І зовсім занепав з того ча
су Київ, але не загинув Цілком — лиш 
поволи а поволи відроджував ся, відбу
довував ся наново. Він не був тепер сто-

ОЛЬДА і ДІРА. 

лицею, ба навіть митрополит наш пере
їхав з Київа до Володимира над р. Клязь-
мою (се в Московщині), а потім таки й 
до самої Москви. І лише в 1416 році" 
спромогли ся вибрати собі українські 
єпископи знов митрополита Григорія 
Цамбляка. Потроху-потроху почав Київ 
визискувати своє попереднє значінє і в 
XVI віці' знов уже стає одним з найви-
значі:інших міст України. 

Плавний наш гетьман Петро Кона-
шевич Сагайдпчний теж немало зробив 

! для піднесеня Київа. Між иншим він за-



ложив і ту школу, що звала ся потім Ки-
Їво-Могилянською колегією і була так 
славна в історії України. До розвитку 
сеї школи, як і взагалі' до возвеличеня 
Еиїва, спричинив ся богато митрополит 
київський Петро Могила: се славне і до
роге імя в культурній історії України. 

А в часи Богдана Хмельницького у-
же знов Київ був пишним містом. Варто 
пригадати, яку царську стрічу робив Ки
їв в 1649 р. свойому гетьманови, що ви
зволив Україну з під лядської кормиги. 
І що до культури Київ стояв дуже висо
ко: вся наука, штука, будівництво йшло 
до Москви не звідки, як з Київа, котрий 
був осередком всеї просьвіти тодїшних 
часів. 

В XVII віці найбільше оставив по 
собі памятників у Київі гетьман Іван Ма
зепа, будуючи церкви і всякі громадські 
будинки. А вже після нього, то все біль
ше й більше починає забирати Київ під 
себе Москва — і так се йде до останніх 
часів. Тепер вся Україна під властию 
московською, отже само собою і Київ. 
Старі наші памятники гинуть, бо Мо
сква про них не дбає, Москві вони не до
рогі. Навіть дослідів над нашою минув
шиною робити не вільно. Але... нічого 
нема вічного на сьвітї отже й московське 
панованє не вічне. 

Так ми перебігли історію Київа, Але 
поглянемо, як виглядає він тепер. Як по
паде до него чоловік, то куди йому йти, 
на що дивити ся, про що розпитувати. 

Вже як їхати зелїзницею, то видно як 
починають бігти мимо ока глядача Ки
ївські гори і сам Київ на них. З далека 
видно Печерську Лавру, що сяє своїми 
вежами на сонци, величезні сади, київ
ські вулиці. Але от потяг зупинив ся і 
виходите. 

Перша вулиця, на яку чоловік натра-
фить, се Безаківська, названа так поіме-
ни колишнього ґенерал-ґубернатора Бе-
зака. Вона переходить в одну з найкрас-
ших вулиць Київа — Бібіковський буль
вар. Сим Бібіковським бульваром мож
на дістатись до найголовнїйшої і най-
красшої вулиці Київа — до Крещатика. 
Ще жиють в Київі старі люди, котрі па-

мятають на місци теперішного Креща
тика непроходимі багна, пустарі, а за ча
сів ще перших князів наших, то сюди 
виїздили вони на польованє. Тепер-же, 
за яких 50—60 лїт — тут стала одна з 
найкрасших вулиць може в цілій Росії. 
За довгий сей Крещатик буде мало не 2 
кільометри і весь забудований величез
ними домами. Починаєть ся він так зва
ною Царською площею, де зходять ся 
всі київські трамваї, а кінчаєть ся пло
щею Богд. Хмельницького, котра впро-
чім так називаєть ся лиш на папери.. 
Історичного в собі сей Крещатик нічого-
не має, вся історія наша відбувала ся> 
там, де тепер так званий Старий Город. 

Як би ми стали на тій Царській пло
щі, звідки починаєть ся Крещатик, то 
ми відразу могли-б попасти на одно з 
найкрасших місць Київа — на Володи-
мирську горку, де стоїть памятник на
шому князеви сьв. Володимиру. 

Не знати, від чого пішла назва — Во-
лодимирська горка: чи так се місце зва
ло ся ранїйше і тому тут власне постав
лено памятник, чи по памятнику й назва 
пішла, але що красно тут, що гарно —> 
то й не знати! Памятник сей збудовано в 
1853 році. Висока постать князя Воло
димира стоїть, піднявши очі до гори і 
мов благословляючи хрестом Дніпро і 
всю Україну. Сей хрест весь обвішаний 
електричними лампами і як тільки смерк
не — він спалахне ясними зіроньками ї 
здаєть ся тоді, мов небесний ясний хрест; 
стоїть над Київом. 

Вишина сього памятника 20 метрів,. 
а важить він до 6 тисяч кільоґрамів. 

Звідси видно і другий, так званий 
нижчий памятник Володимира. Він сто
їть коло самісінького Дніпра. На сім мі
сци з давніх давен стояла деревляна ка
пличка, але вона дуже вже струхлявіла і 
в році 1802 тут побудували другу, камя-
ну, над котрою поставили високу колюм-
ну. В середині' сеї каплички стоїть чаша,. 
з котрої бє чиста вода. 

Що року 15 липня, в память хреще-
ня Руси, йде до сего памятника процесія 
з усіх численних київських церков, при 
участи всього духовенства. Процесія по-
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чинаеть ся від славного Софійського со-
бора, іде мимо Михайлівського мона-
стира на Володимирську горку, до верх-
ного памятника і тут, з'єднавши ся з про
цесіями Лаври та Подолу, спускаєм, ся 
до Дніпра, до нижнього памятника. 

Від верхнього памятника можна 
пройти до Михайлівського монастиря, 
званого Золотоверхим. Се одна з най
більших сьвятинь Київа. G звістка, що 
побудований він був першим митрополи
том київським Михаїлом. В 1108 р. князь 

Оьвятополк II. збудував в тім монастирі 
камяну церков, богато прикрашену в се
редині', але вона була зруйнована Тата
рами і так стояла довгі віки. Лиш в кінці 
XV віку вона була відновлена, і тепер 
ще видно ті старі картини, котрими була 
церков мальована в початку XII в. 

• Церков має сім золотих бань; голов
на баня храма має хрест і двоголового 
орла наверху. Повідають, що орла сьо
го (се герб росийський) звелів постави
ти Богдан Хмельницький тоді, як Київ 
перейшов з під власти Поляків до Росії. 

Найважнїйша сьвятиня храму — се 
мощі сьв. Варвари. Тільки ви війдете 
в церкву — зараз видно богату гробівни-
цю, що вся блищить і сяє від безлїчи 
сьвічок і .лямп — се і єсть мощі сьв. 
Варвари, перенесені до Кієва в XVIII. 
віці' з Царгорода. Гробівницю зроблено 
зі срібла, котрого пішло туди більш як 
400 кґ. Крім сих мощий лежать в храмі 
ще багато инших останків сьвятих в 
гробівницї, котру злагодив славний геть
ман наш Іван Мазепа. 

-, киян. 

Іконостас храма дуже красний і ар
тистичний; в нїм є храмова ікона сьв. 
Михаїла, прикрашена 3000 дияментів і 
16 хризолитами, а подарував її монас-
тиреви цар Олександер І. 

Вийшовши з монастиря через голов
ні ворота, ідете по Трехсьвятительській 
вулиці і зобачите реальну школу, а далі 
по правім боиї жіночу єпархіяльну шко
лу, котра стоїть на землн Василівської 
церкви. А Василівська церква — се о-
дна з петштих церков побудованих Во
лодимиром і стояла вона, як повідають, 

ХРЕЩЕН 
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саме на тім місци, де був головний храм 
бога Перуна. Отже Володимир, приняв-
ши христіянську віру, збурив той ідоль
ський храм, а поставив на тім місци цер
ков. Але на превеликий жаль, не зоста-
ло ся від тої церкви навіть і слїду — 
хвилі' татарські змили її до землї, так са
мо, як і великокняжий двір, котрий сто
яв тут, а саме на розї сей Трехсьвя-
тительської вулиці' і невиличкої площі, 
на котрій стоять тепер дві церкви: Де
сятинна і Андрія Первозванного. 

Десятинна церква стоїть теж на істо
ричному місци. Коли князь Володимир 
був ще поганином, вернув ся він раз зі 
щасливого походу, а що завдячував свій 
успіх богам, то хотів їм принести як най
ліпшу жертву. А яка є найліпша жертва ? 

.Людська. І кинули жереб: на кого впа
де, того й принесуть в жертву богови Пе
руновії. Жереб упав на молодого хлоп
ця Хведора, котрий зі своїм батьком жив 
саме на тім місци, де стоїть тепер Деся
тинна церква. Хведір і його батько Іван 
були християне, і коли княжі слуги звер
нули ся до Івана, щоб він дав сина в 
жертву Перунови, то Іван не тільки не 
дав, а ще виступив з проновідю против 
поганьству. Тоді' розлючена товпа кину
ла ся на двір, збурила дім і під його ру
їнами загинули Іван та Хведір, сї перші 
христіянські мученики на Руси. 

І от коли Володимир став христія-
нином, подія ся не давала йому спокою. 
Аби загладити свій вчинок, він на міс
ци погибелі' тих христіян звелїв побуду
вати церкву, на котру призначив деся
ту часть всіх своїх доходів — від того 
й назва її „Десятинна". До сеї церкви 
переніс Володимир і мощі бабки своєї, 
сьв. княгині' Ольги, поховав тут же жін
ку свою, грецьку царівну Анну, і сам по 
смерти також був тут похований. 

Але в тяжкі часи татарського лихо-
лїтя Десятинна церква була збурена і 
тільки в XVI віці' на її місци побудова
но було деревляну церквцю во імя сьв. 
Миколи. Теперішний же храм заснова
ний був в 1828 році' на місци старих, 
відкопаних фундаментів. Тут, коло пів
нічної стї'ни знаходить ся могила сьв. 

Ольги, а коло південної сьв. Володими
ра; над могилами стоять памятники. Ко
ло правого крилоса стоїть скляна ша
фа̂  а в нїй всякі предмети старини, знай
дені при роскопуваню фундаментів. 

Недалеко коло Десятинної стоїть і 
Андріївська церков. От на сїм місци, як 
повідають, і поставив апостол Андрій 
хрест тоді', як ще нічого на сих горах не 
було. Перший камінь сеї церкви поло
жила цариця Слисавета Петровна в 1744 
p., а будував храм славний на весь сьвіт 
архитект Растреллі. Ся церковця висо
ка на 45 метрів, а стоїть на горбі зависо
кім на 90 метрів. 

Від сеї Андріївської церкви іде Во-
лодимирська вулиця, котрою входить ся 
на Софійську площу. Посередині сеї 
площі стоїть памятник славному гетьма
новії нашому Богданові! Хмельницько
му на тім місци, на якім витали його ко
лись Кияне, славного побідами над во
рогами України. Постава гетьмана дуже 
красна, могутна, і весь памятник робить 
сильне вражіне. Робив його артист Мі-
кєшін. 

Лицем звернений гетьман до Софій
ського собора, одного з найстарших хра
мів не тілько в Київі, а й на Україні'. По
ставив його великий князь київський Я-
рослав, син Володимира, прозваний Му
дрим. Сей князь хотів поставити у себе 
в Київі такий самий храм, як знамени
тий собор сьв. СооЬії в Царгородї. По
кликав Ярослав з Греції архитектів, ма
лярів і в 1037 році', на тім місци, де від
бив ся колись від ворогів Печенігів, за-
ложив сей величний храм. 

Не жалував гроший Ярослав на сю 
церков, прикрасив її всяко, подарував 
силу всяких дорогоцїнностий — і довгі 
літа красував ся великий храм на втїху 
народу. Та і тепер, от минуло майже 900 
літ, а він все ще стоїть, переживши вся
кі лихоліття, грабоване, пожежі. Чого-
чого тільки не бачили сі стіни? Всю на
шу історію виділи. 

Головний вхід — з площі через ви
соку золотоверху дзвіницю. Дзвіницю 
сю добудував до храму в кінці XVII ВІ
КУ гетьман Іван Мазепа. Вона на 75 ме-



трів висока і прикрашена всякими ета-
ринними орнаментами. Всіх дзвонів на 
ній 20, а найбільший з них важить 13 і 
пів тисяч кільограмів. 

Пройшовши дзвіницю, попадаєте ви 
на величезний двір, серед котрого, сто
їть старинний 11 главий храм. В нїм 
два входи — західний і полудневий: за
хідний веде до величного середного ко
рабля храмового, де стоїть головний 
престол во імя сьв. Софії. Війшовшн 
сюди, зупиняеть ся чоловік мимоволі, — 
перед ним великий образ Богоматері на 

СОФІЙСЬКИЙ СОБІ 

запрестольній стїнї. Ся стїна називаеть 
ся „Нерушимою", бо непорушено сто
їть вона від самгоо заснованя храму. Бо
жа Матір намальована в молитовній по
ставі з піднятими до неба руками. • 

По правий і лівий бік від середного 
корабля знаходять ся сїм придїлів; в од
нім з них, по правий бік від головного 
вівтаря, в срібній гробівницї лежать мо
щі митрополита Макарія, убитого Тата
рами в 1497 році'. У Владимірськім при
творі, на лїво від головного храма, у вів-
тари стоїть гробівниця князя Ярослава. 

Гробниця побудована з двох цілих кус
нів старого мармору. 

З двох крайних придїлів ведуть схо
ди на хори. Стїни тих камяних сходів 
покриті всякими старинними давними 
рисунками: тут і змії, і риби і всякі чуда, 
тут і польованє і танці. А се тому тут та
кі рисунки, що часть ся належала колись 
не до храма, лиш до будинку княжого, і 
тільки потім була прибудована до хра
ма. На самих хорах є дуже старий, най
старший в Софійськім соборі, образ сьв. 
Миколи Мокрого. 

У КИЇВІ (давнїйше). 

При соборі є бібліотека й ризниця. 
В ризницї переховують ся всякі предме
ти старинности; бібліотека, заснована 
ще Ярославом Мудрим, загинула в часи 
лихолїтя, пережиті собором, але її тепе
рішня є дуже цінна, бо має в собі бога-
то старинних рукописів, пожертвованих 
в ріжні часи ріжними митрополитами. 

Вийшовши з Софійського собору, ви 
попадете знов на Володимирську вули
цю, а пройшовши трохи, побачите чор
ну капличку з золотим хрестом* на нїй. 
Се не капличка, а проста колюмна 
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(стовп), зложена з цегол, що позістали 
зі старого монастира сьв. Орини, побу
дованого також Ярославом Мудрим. 

Ідучи далі', ви уже підходите до кін
ця Старого города. За часів Ярослава 
він весь, сей Старий Город, був обведе
ний земляним валом, а для в'їзду служи
ли троє воріт: одні Лядські (на тім МІ
СЦЕ, де тепер стоїть Магістрат), другі 
Жидівські (на теперішній Львівській 
площі) і треті Золоті Ворота, певно гар
но колись прикрашені. 

Побудовані вони в 1037 році', і се 
був колись цілий будинок, в котрім мі
стила ся сторожа, княжа каса, а над са
мими воротами стояла церква Благові-
щеня: — тепер від всего того зостало ся 
лиш дві стіни. Найбільше понищив сї 
ворота князь Андрій Богслюбський, пе
реносячи столицю до московщини. Ко
ли Київ прийшов під Росію, Золоті Во
рота були трошки підправлені і через 
них ішла дорога иа Васильків. Але вони 
все руйнували ся, так що цариця Кате
рина II. звеліла їх засипати землею. 

Так під землею вони були майже сто 
літ і лиш в 1832 р. стали відкопані та 
поправлені знова. Але що то єсть таке 
поправлюванє! Однаково дощі, ростини 
зруйнують нашу памятку замісць Моска
лів. Невже не дало би ся ті Ворота якось 
ліпше схорониш? 

От коло сих Золотих Воріт і кінчить 
ся Старий Город. Вийшовши з Воріт, ви 
вступаєте вже в сучасний Київ. От неда
леко стоїть один з найкрасших будинків 
Київа — Караїмська цешва; далі' Воло-
димирською — мійський театр; ще далі' 
величезні будинки Університету. Сей 
Університет був заснований в 1834 році', 
а скінчений в 1842 р. Слухачів має до 
3000 і не дивлючись на величезні роз
міри, не може вмістити в собі всіх своїх 
заведень. 

Від Університету йде по Бібіков-
ському бульвару величезний Ботаніч
ний город, дуже старанно удержаний, за -
осмотрений в усякі дивні заморські ро
стини. Тут люблять проходжувати ся Кі-
яне, бо й справді' ліпшого місця на про-
гульки трудно винайти. 

Напротив Унїверситета іде Микола
ївський парк, де стоїть памятник царе-
ви Миколі І; напротив парку 1-ша київ
ська ґімназія, котрої будинок вел'їв побу
дувати колись Микола І для військової 
школи. 

Вийшовшії трохи вверх по Бібіков-
ському бульвару, ми підійдемо до одно
го сучасного памятника Київа — до хра-
ма сьв. Володимира. Зверха він не ро
бить великого вражіня: досить низький, 
в суворім візантийськім (грецькім) сти
лю, він здаєть ся немов вріс троха в зем
лю, але в середині — очи розбігають ся 
від красоти й роскоші. Найліпші малярі, 
найліпші майстри поклали тут свій труд 
— і таки справді' є тут на що подивити 
ся. 

Насамперед звертає увагу величез
ний образ Божої Матери над вівтарем. 
Божа Мати намальована зі Спасителем 
на руках — і дає вражінє мов би йде, 
мов би рухаєть ся. Сей образ малю
вав славний росийський маляр В. Вас-
нєцов, котрий найбільше дав коштовних 
річнії до сього храма. 

Над західними воротами намальова
но Страшний Суд: се нїби представлене 
тої картини, котру, як оповідають, роз
горнули перед князем Володимиром 
грецькі сьвященники, що прийшли на
мовляти його переходити в христіянь-
ство. Тут же знамениті картини „Хпеще-
нє Володимира", „Хрещене Русії" далі 
йдтть наші сьвяті князі, подвижники, се
ред них Нестор літописець. А на стелі' 
храма — Бог Отець, що простер свої ру
ки на весь мир; кругом него херувими. 

І яка безліч коштовних прекрасних 
картин! „Воскресенє Лазаря", „Вхід в 
Єрусалим", „Тайна Вечера", „Христос 
перед Пилатом", „Роспятє", „Вознесе
не", „Преображене", „Різдво Христове", 
„Воскресенє" і ще і ще без числа. А там 
де нема образів — всі' ст'їни, кождий ку
точок оброблений візантійським орна
ментом (приокрасою) в золоті' — і уве
чері, коли засьвітить ся сьвітло — храм 
робить прямо чарівне вражінє. 
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Але йдїм до Лаври. Он здалека ще 
видно Лаврську дзвіницю: як їхати Дні
пром до Київа, то можна зобачити її біль
ше як за 60 кільометрів — сяв вона сво
єю золотою банею. їдучи до Лаври, ціка
во поглянути на ланцюговий міст через 
Дніпро. Він є 16 метрів заширокий, а 
довгий на 777 і пів метра — отже мало 
не кільометр. Побудований він в 1848 
роцї і обійшов ся правительству більше 
як півтора мілїона дол. 

Ось і Лавра. От її ворота, а над ни
ми церков сьв. Тройцї, побудована Ми
колою, князем Чернигівським, що три 

ОБОРОНА ДЕСЯ' 

роки був за сторожа коло монастирської 
брами. Він же побудував лїчницю при 
Лаврі з церквою сьв. Миколи, (в лїво 
від воріт). 

Пройшовши через ворота, війдете ви 
на великий двір. Тут стоїть знаменита 
Лаврська дзвіниця, найвища дзвіниця 
на цілу Росію: має 100 метрів без двох 
висоти. Як вийти на четвертий її поверх, 
то треба міцної голови аби витримала. 
При добрій погоді, то можна бачити Пе
реяслав — а він лежить 96 кільометрів 
від Київа. і . 

в — 
Під дзвіницю й дзвони! Найбільший 

з них „Братський дзвін" важить не мало 
її не богато 26.765 кільоґрамів; зависо
кий він півчверта метра, саме серце ва
жить 884 кільоґр., а вартість дзвона 
25.000 долярів. Крім сего велетня є на 
дзвіниці' ще 10 инших дзвонів, що ва-
жуть разом 65 і пів тисяч кільоґрамів. 
Отаку вагу тримає! 

Велика соборна Лаврська церква за-
ложена була сьв. Феодосієм, але тяжко 
було би сказати кілько зостало в ній з 
давніх часів, бо кілько-ж то разів Лавру 
руйновано до тріски. Повідають, що вів-

НВОЇ ЦЕРКВИ. 

тарні півкруглї стїни се ті самі, що буду
вав їх Феодосій; зберегла ся також і за
хідна стїна та ще церква Івана Предте
чі, що колись стояла окремо. Бо не тіль
ки Татари руйнували нашу старовину, 
ще більше зробили добрі приятелі", всякі 
реставратори, котрі на свій смак перебу
довували старину: за тими приятелями, 
як то кажуть, гірше як за ворогами. 

В Лаврській церкві з правого боку 
коло іконостаса лежить в кипарисовій 
гробівницї голова сьв. князя Володими
ра, в другім куті мощі заснувателя Пе-
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черського монастиря, сьв. Федосія; коло 
главного вівтаря мощі першого митро
полита київського Михаїла, а в стїнї аля-
бастровий надгробок славного князя 
Константина Острожського. 

В правім придїлї висить в золоченій 
ризї образ Божої Матері, що походить 
ще з XII віку: перед сим образом молив 
ся днязь Ігор в монастирі сьв. Федора в 
ту хвилину, як його убили. Під підлогою 
Стефанівського придїла поховано бога-
то відомих в нашій історії людий; тут 
гробниці' митрополита київського Петра 
Могили, архимандрита Лаври Інокентія 
Гізеля, князів Володимира та Скиргайла 
Ольґердовичів, Александра Володими
ровича, Семена Олельковича та инших; 
тут же поховані предки спольщених по
тім родин князів Вишневецьких, Сан-
гушків, Корецьких, Острожських, Полу-
бенських, Слуцьких, Дубровицьких, 
Гольшанських і багато-багато инших. 

В ризниці Лаврській є два рукописні 
євангелія: одно з них дано сюди царями 
Іваном і Петром Олексїевичами, а друге 
Василем Дуніним-Борковським: одна 
верхня дошка його важить більше 16 кі-
льоґр. серебра. G тут євангеліє з золотою 
верхнею дошкою, обсипаною дорогими 
камінями; є золотий хрест (важить до З 
кільоґр. ) на срібній підставі — його по
дарував сюди гетьман Іван Мазепа, ко
трий дав також і чашу одну зі щирого 
золота. 6 тут срібне кадило XVI в.; жез
ли даровані царями Петром І, Катериною 
І, Александром І; є два золотих хрестів 
митрополита Петра Могили побиті доро
гими камінями, і митра митрополита Мо
гили; є водосьвятна чаша, що важить 
70 кільоґр.; є плащениця, вся в дорогім 
каміню, і богато, богато всякої старо
вини. 

Не далеко від південної стіни Лаври 
на горі старої Братської трапезп побу
довано нову, а перед входом до неї, під 
плитами білого каміня, гроби Кочубея та 
Іскри. Друкарня Лаври —се одна з най-
давнїйших друкарень: заложена ще в 
1619 р. князем Острожським. 

За вівтарною стіною великої церкви 
іде вниз дорога до нижних Лаврських во

ріт, а від сих воріт до Антонієвих (ближ
чих) печер. Туди треба йти зі сьвічка-
ми в руках; там поховані всякі сьвяті 
(числом 80). Сї печери, викопані гли
боко в горі, роблять на чоловіка дивне 
вражінє. Тільки ступаєш в них — а вже 
обхоплює тебе холод віків і підземна 
вохкість якась. 

А за сими ближшими печерами суть 
іще й дальші; там також лежать всякі 
мощі, числом 46. Сї дальші печери даь-
нїйші від ближчих; їх копав не знати хто 
й не знати коли, бо наші угодники прий
шли вже на готове і тільки розширювали 
ті печери. 

Може дві хвилі' ходу від Лаври, сто
їть одна з давнїїшшх церков Київа — 
Спас на Берестові. Коло неї була палата 
князя Володимира, оточена величезним 
лісом. Відбудована ся церква була ми
трополитом Петром Могилою; цікаві тут 
стінні малюнки. 

На Подолі' цікавий Братський мона
стир з Духовною Академією при нїм. Йо
го заснували 300 літ тому, а великі за
слуги в справі просьвітній положив тут 
митрополит Петро Могила, іменем ко
трого довго називала ся і сама Академія. 
Гетьман Мазепа вибудував для неї буди
нок, а митрополит Рафаіл Заборовський 
додав дзвіницю і храм Богородиці. Со
бор Братського монастиря був збудова
ний в 1693 році і відновлений після по
жежі в році' 1865. В сім соборі є образ 
Божої Матери; про сей образ повідають 
так: він був в церкві сьв. Бориса та Глї-
ба в Вишгородї (де колись пробувала 
княгиня Ольга; тепер се невелике село 
в 15—20 кільометрів від Київа). Але 
прийшли Татари, розбили храм, а з о-
бразів зробили собі порон для перепра
ви через Дніпро. От сей образ Богомате
рі приплив з того порона сюди і пристав 
до київського берега. На лицї Матери 
Божої ще й тепер є знак від татарської 
стріли. 

В сім же соборі похований і славний 
гетьман наш Петро Конашевич Сагай
дачний. При Академії є богатий музей 
всяких старинностий. 

Недалеко від Братського монастиря 



стоїть великий будинок для славних ко
лись київських контрактів (ярмарків); 
а в другім кутї площі є керниця Самсо-
на: темні люди кажуть, нїби вода з неї 
в цілюща, але се звичайна собі та ще до 
того досить брудна вода і не тілько не 
лічити, а ще й пошкодити може. 

Против водограя є старинної архи-
тектури Успенський Собор, а далі' вели
кий будинок, де була колись Київська 
Духовна Семинарія. (Тепер тут духовні 
школи). Тут же недалеко церков Петра 
її Павла. Се був колись католицький ко
стел (побудував ся домініканськими 
черцямп в 1640 p.), але за часів війні: 
Богданової був збурений і відновлений 
аж в 1787 р. В нїм помістив ся тоді грець
кий сьв. Катерини монастир, котрий і 
істнував до 1826 року. В 1829 році' тут 
була семинарія, котра доперва в 1901 
році була переведена до иншого будинку. 

Вихід з Петро-Павлівської церкви 
іде на площу, де стоїть Фролівсько-Воз-
несенський жіночий монастир, займаючи 
всю південну частину гори Кисїлївки. 

С т а р и й 
В Африці, над берегами великої і 

славної ріки Шлю ще нинї можна огля
дати величаві, таємничі і сумні руїни: то 
купи каміня, то стовп і стїни, то цілі лїси 
камяних колюмн. 

Там лежать якійсь дивовижні, виру
бані з одного кусника каміня, величезні 
звірячі постаті, пів жінка, пів лев, які не
наче стережуть чогось, неначе пригаду
ють щось та дивлять ся мовчки, напру
жено кудись в далечінь, в замерклу, не
знану віддаль. 

Тут знова величезні, напів сонні пі
раміди запутали. ся в золотий пісок і мрі
ють про колишню славну бувальщину, 
про значні події, записані ярким, обра-
зовим письмом на їхніх стінах. 

Сї руїни, се памятки, що зоставило 

Ся гора Кисїлївка славна тим, що на ній 
колись били ся Кіяне ремісники: ділили 
ся на два ряди й били ся. 

Сам монастир під горою, а на горі 
кладовище. Монастир сей згадуеть ся ще 
в XYI в., але до XVIII віку був дуже бід
ний, лиш потім розбогатїв. Тут є образ 
Казанської Божої Матері, знайдений в 
селї Руні' Чернигівської губ. в 1689 році'. 

Недалеко від Петропавлівської цер
кви є церков, звана Притиско-Микола-
ївською, а пішло се дивне назвище від 
того, що колись, повідають, влїз до сеї 
церкви злодій, але образ Миколи притис 
того злодія до стіни і так тримав до ра
на — тому й церква так ся називає. Тут 
же недалеко був будинок де жив знаний 
в нашій історії Сава Туптало. 

Не згадуємо ще багато де-чого ціка
вого для глядача і що впадає в око, бо 
на се требалоб нам і цілих томів. Всеж 
таки хоть з тих пару стрічок наші чита
чі зможуть виробити собі яке-таке поня-
тє про велич Київа, сеї „матери городів 
руських", як його називає літописець. 

Е г и п т. 
нам по собі колишнє велитне і могуче 
царство — Египет. Шість тисяч літ пи-
шав ся Египет над берегами Нїлю, шість 
тисяч лїт працювали Египтяне тяжко, 
щоб лишити по собі сї памятки, які пе-
ретревали їх, перетревали столїтя, та які 
днесь здивованому подорожникови роз
казують про давну, минувшу славу. 
Шість тисяч лїт перед рождеством Хри-
ста цвила над берегами Нїлю висока 
культура, процвітали штуки і науки і не-
одно таке, про що знали тодішні люди, 
ми днесь, хоть як високо просьвічені не 
годні збагнути, не в силі зрозуміти. 

Історична доба Египту починає ся на 
5004 лїт перед Христом, коли то на цар
ськім престолі' засіла перша династія. 

Египтяне з замерхлих віків починаю-
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чи, від самих початшв своєї історії аж до 
ЇЇ кінця не відходили від берегів Нїлю. 
Тут їх застала історія, тут вони прожили 
свій геройський вік, тут їх і стрінула 
судьба усїх народів. Був се народ на
скрізь хліборобський, який не любив мо
ря, отже і не дуже любив ся займати тор-
говлею. Культури своєї вони нї від кого 
не пожичали, а навпаки виплекали її у 
себе самостійно, поволеньки але твердо, 
невпинно. Поки народу не було ще бога-
то, вони кочували в шатрах, як нинішні 
цигани, переносячи ся з місця на місце 
із своїми численними стадами товару. 
Навчившії ся рільництва вони сіли на 

стані сьвіжости тіло небіщика. І вони на
вчили ся бальсамувати небіщиків так 
штудерно, що він днесь, по 5-ох тисячах 
лїт, коли якого найдемо і добудемо з до
мовини, він виглядає так сьвіжо і ціло, 
начеб помер доперва перед пів годиною. 
Як вони, чим і.в який спосіб бальсамува-
ли своїх небіщиків, днесь ми не знаємо 
а і мимо своєї високої культури не в силі 
їх наслідувати. 

Виходячи з прінціпів тої віри, най-
впсшою зневагою і пімстою в Египтї у-
ходнло ушкодити, зіпсувати або викину
ти ті ю чийогось предка. І щоби забезпе
чити тїло предка перед ворожими рука-

ПІРАМІДИ КОЛО СЕЛА ЇІЗЕХ. 

місцн і шкіряні шатра замінили дере-
влянними хатами. Коли опісля вже силь
но народ розмножив ся, коли не стало лі
сів і дерева, тоді недостаток приневолив 
їх користувати ся камінєм, якого нахо
дили безліч в сумежній пустині'. 

Египтяне вірили сьвято в се, що чо
ловік має безсмертну душу, яка по смер-
ти чоловіка пробуває коло трупа, аж до
ки він не зігниє. В міру того, як тіло по-
мершого розкладає ся, гниє, тліє і душа, 
а як се тїло розлетить ся в порох то і ду
ша вмре, зникне без сліду. Опираючи ся 
на сїй вірі, вони всї свої сили звернули 
в сей бік, аби як найдовше заховати в 

ми будували Египтяни штучні гроби, до 
яких вхід був незвичайно штудерно за
хований. Царі єгипетські мурували собі 
величаві гробівцї, так зовимі піраміди, 
які стоять до днесь, як нїмі сьвідки ко
лишньої їх могучости і сили. 

Такі піраміди почато будувати яких 
4000 лїт перед Христом і богато з них 
стоїть ще і нині'. Найбільша і найслав-
нїйша з них є: Хеопса, скінчена в році 
3730 перед Христом, друга Хефренова, 
скінчена в році 3666 перед Хр. і Мікері-
носова, скінчена в році 3633 перед ро-
ждеством Христовим. Ся перша є най
більша і є висока на 148 метрів, (широ-
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ка на 233 метрів), друга є висока на 136 
а третя трошечки від ньої менша. Всі' 
три стоять недалеко сучасного міста Ка
їра, побіч села Ґізех. 

Як сказано, піраміди будовано круг
ло 5000 літ тому, а однак ще днесь вони 
вводять всякого в подив. І то не лишень 
своїми велитенськими розмірами, не лиш 
тайною, в який спосіб тодішні люди змог
ли видвигнути на таку височінь так ве-
ликанські маси каміня, що для нинїшної 
навіть техніки мимо її високого уровеня, 
булоб неаби якою задачею, але вводять 
в подив сьвіт учених ще чим иньшим, да
леко важнїйшим. В піраміді Хеопса суть 
увіковічнені найважнїйші права астроно
мії, помірів величини землі математики 
і географії, і то такі права та числа, про 
які сучасний сьвіт доперва дізнав ся в 
найновійших часах. А однак, вони були 
відомі Египтянам вже 5000 лїт тому на
зад!... Як високо отже мусїла стояти у 
них культура і науки. 

Ось возьмім лиш кілька примірів: ви
сокість піраміди понад уровень Черво
ного Моря (210.85 метрів) помножена 
через 100 дає точнїсенько міру сплоще-
ня землі' на її обох бігунах: 21.085 метрів; 
сама високість піраміди, 148.1 зістае в 
такім відношеню до її підстави, як про
мір колеса до його круга; ся сама висо
кість піраміди помножена через Ю9 рів-
нае ся 148 мілїонам кільометрів, то є від
далі' сонця від землі, що вдало ся прові-
рити доперва теперішним астрономам і 
то наймодернїйшими інструментами. 

В середині' піраміди віднайдено щось 
наче комору або кімнату, в якій стоїть 
одноцїльний камінь, загально уважаний 
за домовину. Піраміда кругом того каме
ня є так оббудована, що немислимою рі-
чию є його з відтам усуснути. Сей камінь 

початково уважано дійсно за домовину, 
однак теперішна наука набрала пившо
го переконаня що до його призначеня. 
Правдоподібно сей камінь був також віч
ною мірою до управильненя найважнїй-
ших тодїшних мір. Також і все уладженє 
в нутрі піраміди, то є висше згаданої кі
мнати, находячі ся там сходи, двері, за-
глубленя точно на волос відповідають 
всяким правам ґеометрії. 

Один з дослідників єгипетської ста
ровини зовсім влучно назвав тому отсї 
піраміди скаменілим математичним зрів-
нанєм. 

А однак і се ще не всьо, до чого слу
жили сї камяні велитнї. Египт, се одна, 
треваюча від віків боротьба поміж жи
вотворною рікою Н'їльом, а вічнорухо-
мими, летючими пісками Сагари, най
більшої пустині' на сьвітї. І здаеть ся, що 
се зовсім не є припадок, що піраміди 
(кромі найвисших коло села Ґізех є ще 
кілька поодиноких меньших груп) по
будовано власне у тих точках країни, де; 

панують безвпинні протяги, отже де не
безпека засипаня урожайної землі' гора
ми піску є найбільша. І ось ми бачимо 
нове невитолковане чудо: летючий пі-' 
сок в віддалі' яких 150 до 200 стіп від 
піраміди постійно падає до землі', і ніко
ли не має сили долетіти аж до самої ве--
литенської камяної маси. За цілих 5000 
лїт Сагара змогла насипати у стіп піра
мід ледви на 8 стіп грубо піску, коли по
дальше троха, велику таємничу стать 
Сфінкса (височезна на кількадесять стіп 
фігура, представляюча лежачого льва, 
який має голову жінки) засипала в двох 
третих частях її високости. Так отже 
велитенські камяні гори стоять ще як 
сторожі на граници краю і через 50 ві
ків боронять його від лютих замахів пу
стинних хуртовин. 



ч Посмертні З г а д к и 

КИРИЛО ВАЛЕЦЬКИЙ. 
Дня 22. жовтня 1909 р. помер у Льво

ві, в 60 році' житя, Кирило Валецький, 
записавши перед смертю половину сво
єї реальности враз з половиною 1-повер-
хової каменички при ул. Садівничій ч. 
10 на стипендійний фонд для учеників, 
віддаючи сей фонд під заряд Т-ва „Про-
сьвіта". 

ЮСТИН ПАНЬКЕВИЧ. 
Дня 20. падолиста 1909 р. зійшов в 

могилу бл. п. Юстин Панькевич, селянин 
з Рудна, львівського повіта. З ним зій
шла зі сьвіта одна з найдїяльнїйших о-
диниць з поміж селян, що щиро віддала 
ся народній роботі' та своєю працею при
чинила ся до піднесеня сьвідомости, до
бробуту не лише у своїм ріднім селі' але 
також і в сусїдних. 

Політичне житє, розбуджене Галиць
кої Руси в останних часах пірвало бл. 
п. Юстина також за собою. Баденівські 
вибори оставали довго в його памяти, бо 
нагінка жандармів і його не минула. Від 
того часу належав він також до політич
них орґанїзаций в повіті, був членом 
Ширшого Народного Комітету, а всякі 
побіди на поли політичнім в повіті дуже 
богато завдячують його невтомимій і 
безінтересовній роботі'. 

МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ. 
Несподівана вість о наглій смерти 

, Марка Кропивницького, що наступила 
дня 21. цьвітня 1910 p., викликала на 

цілій Українї-Руси тяжкий сум і жаль. 
Сеж умер „батько українського театру", 
що поклав основу під самостійний укра
їнський театр на закордонній Україні' (в 
Галичині, як відомо, початок теперіш-
ного народного руського театру сягає 
60-тих років минулого столїтя, а навіть, 
року 1849). А яке значінє має народний: 
театр для національного відродженя вза
галі' і з окрема яке значінє мав україн
ський театр за кордоном в ті часи, коли 
після 1876 р. чи то, ліпше сказати, після 
р. 1881, коли покійний Кропивницький 
подбав о дозвіл виставляти українські, 
драматичні твори, — про се чейже нема., 
що її говорити, бож тоді' українська сце
на була єдиним місцем, відки сяк-так 
свобідно могло відзивати ся українську 
слово. 

Марко Кропивницький прийшов на 
сьвіт 25. ст. ст. цьвітня 1841 р. в селї 
Жеванівцї елисаветградського повіту в 
херсонській губернії. Учив ся зразу в 
повітовій школі' в Бобринци, а скінчив
ши її, пішов до урядничої служби за кан
целяриста. Але тут затужив за висшою, 
осьвітою і поїхав до Київа та записав ея 
вільним слухачем на правничий виділ у-* 
нїверситету. Та родинні перешкоди не-
дали йому скінчити наук, і він вернув до 
дому та дальше став служити по ріжних 
урядах, то в повітовім, то в сирітськім 
суді', а вкінци опинив ся секретарем мі
ської думи. 

Алеж покійного змалку тягнуло до 
театру, тому він нераз пробував своїх 
сил в аматорських виставах і швидко 
здобув собі славу талановитого артиста. 
Коли тілько з'являла ся в блисаветгра-



Д"ї приїзжа трупа, він бувало кидає на 
кілька день службу та їде туди. 

Вкінци в р. 1871 покинув урядову 
«лужбу раз на все і віддав ся сцені. Зра
зу вступив до російської трупи в Одесі', 
де вперве виступив 12. падолиста 1871 
р. в Александрівськім театрі з незвичай
ним успіхом в ролї Стецька у „Сватан
ні' на Гончарівцї". 

В ті часи українських труп не було, 
а українські вистави давали ся лише від 
часу до часу аматорами. Тимчасом Кро-
пивницького тягло на сцену українську. 
Длятого. вибрав ся він в р. 1875 до Га
личини, де в трупі п. Романовички здо-
«буа собі велику славу. 

Після повороту з Галичини грав пок. 

Марко знов лише в росийських трупах. 
Аж в р. 1881 прийшло йому на гадку на
мовити Ашкаренка, в котрого трупі він 
грав в Кременчузї, удати ся до Льоріс-
Мелїкова з телеграфічною просьбою о 
дозвіл на українські вистави. І цілком 
несподівано дозвіл від міністра прий
шов. Ашкаренкови почало ся і матері-
яльно і артистично незвичайно щастити. 

Той успіх піддав Кропивницькому 
гадку заложити окрему українську тру
пу. В Харкові він відділив ся від Ашке-
ренка і разом з Садовським, Заньковець-
кою, Саксаганським і и. талановитими 
артистами утворив першу українську 
трупу. З того часу починає ся розцьвіт 
його артист, дїяльности і українського 

МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ. 



театру. З своєю трупою об'їхав Кропив-
ницький цілу Україну, скрізь виклику
ючи величезне одушевлене. 

Ще більшу славу здобуває україн
ський театр в р. 1883, коли М. Стариць-
кий згуртував українську трупу, запро
сивши на режисера М. Кропивницького. 
Се був час найвисшого розвитку укра
їнського театру. З того часу покійний не 
покидав уже українського театру аж до 
остатних часів. 

Велика заслуга і слава Кропивниць
кого в тім, що він таким чином був спр в-
дї „батьком" українського театру в за
кордонній Україні'. Але з окрема був він 
також не аби-яким артистом на сцег'ї. 
Хто, його бачив на сценї, той ніколи не 
забуде того вражіня, яке він викликав 
своєю грою. Його рухи, його міміка, в 
найменших подробицях були виразом 
дійсного житя, так що показувані ним 
типи були на причуд правдиві і вірні. 

Та не тілько був покійний великим 
артистом, але й талановитим драматур
гом, що своїми творами збогатив бідний 
до того часу репертуар українського те
атру. Він написав около ЗО театральних 
творів, що й доси не сходять з україн
ської сцени; його „Глитай", „Доки сон
це зійде", „По ревізії" і и. знані кождо-
му, хто лише заглядає до руського теа
тру. 

Старечі літа не позваляли вже покій
ному тримати ся сцени по давному; всеж 
таки не цілком він її покинув, бо в ряди-
годи, не відмовляючи запросинам, ви
ступав гостем на сценї, почім назад вер
тав до свого хутора „Затишка". Минув-
шого літа бачили його Кияни на сценї в 
Купецькім саду, де гостював у Колесни-
ченка. Недавно ще виступив на Шевчен
ківськім вечері у Київі, уладженім київ
ською, теж покійною вже „Просьвітою" 
та деклямував поезію великого україн
ського Кобзаря. А в 1910 р. вертаючи у 
свій „Затишок" з Одеси, де його радо й 
щиро, як усе, принимала одеська грома
да, так ненадійно замкнув очи на віки. 

Під конець житя взяв ся покійний 
ще назад до пера і до остатних його тво

рів належать: „Зерно й полова", „Роз-
гордіяш", „Скрутна доба" і „Отельо". 

Не надіялась Україна, що так скоро 
буде мусїла проводити „батька" свого 
театру до могили. 

БОРИС ГРІНЧЕНКО. 

На рідній, дорогій Україні, у самім 
її серцї-Київі виросла сьвіжа могила:— 
могила, перед якою з великою пошаною, 
у тяжкій жалобі приклонює свою засму
чену постать уся соборна Україна — бо 
зложено у ній дорогі останки Бориса 
Грінченка, що помер 6. мая 1010 р. в 
Оспедалєтї в Італії. 

Чим був Грінченко, і кого в нїм втра
тив український нарід—се покаже неда
лека будучність, на се найкращу відпо
відь дадуть ті, що поруч його і під його 
проводом працювали, а головно-ж ті ма
си народа, яких недолею бол'їв, а буду
чим щастєм радїв Грінченко. 

Незвичайний і не пересічний він — 
однаково своїм житєм як і своєю діяль
ністю і творами. Славне і поучаюче те 
житє. 

Родив ся 1863 р. в Харківщині' в 
змосковщеній сім'ї — на провесні свого 
житя зазнає злиднів та недолі", а разом з 
тим під впливом української відродже-



ної літератури а головно Шевченка, об-
новлюеть ся — за поривом свого моло
дого серця йде в народ учителювати. То-
дїж виростають у нього крила того чи
стого, молодечого ідеалізму, що дорогою 
щирої праці і посьвяти для рідного на-
рода проводить його ціле жите; зазнає 
переслідувань зі сторони росийського у-
ряду а з тим і веде тяжку борбу о хліб 
насущний, від 1899 р. живе з літератур
ного заробітку — невпинною працею він 
як учитель народний здобуває собі ши
року осьвіту, стає в ряди учених — стає 
учителем-батьком молодого гіоколїня, 
що з його творів пило чарівний напій 
житя і відродженя. 

Серед бурі житя, на руїнах свого ро
динного щастя не паде, мовчить про вла
сні болі, а прислухуєть ся болям народу 
та не кидає з рук плуга, яким почав ора
ти український переліг, не перестає сія
ти неперебраних скарбів своїх думок і 
почувань. 

Борис Грінченко виступає на поле 
літературної і громадської дїяльности в 
80-их роках XIX в. Тяжкі се були часи 
для українства. Що іно кілька літ тому 
назад, бо в 1876 р. царським указом за
боронено українське слово, завдано тяж
кий удар українському національному 
житю. А рівночасно з тим серед значної 
части укр. суспільности запанував упа
док духа, байдужність а навіть і непри
хильність до розвою української націо-
нальности. 

Саме під ту пору застою і загально
го пригнобленя родить ся нове житє, по-
чинаєть ся поворот під рідну стріху. За 
границями Росії починає роботу кількох 
осьвічених і високоталановитих людий, 
що усї сили і знане посьвятили праці' для 
добра українського народу і на його мо
ві, що вміли погодити найбільш посту
пові, найбільш демократичні вселюдські 
ідеї — з ідеєю народности, що пішли є-
дино можливим і реальним шляхом 
прац і д л я ц і л о г о л ю д с т в а 
ч є р є з п р а ц ю д л я с в о г о на-: 

,р|о д у. Одним з перших між ними є Бо-
Ш^$$№1%Ш&ІІЇЩЯ7 КОЯГХ&І Ш Л:ГТ \ 

Почуте обовязку працї для україн
ства і його розвою, але працї живої — 
повели його на шлях українського пись
менства а властиво громадського діяча. 
Тернисте і повне траґізму — се високе 
завдане. Український громадський діяч 
не знає наперед дороги, якою піде, він 
піде тією стежкою, на яку його пропу
стять ; він мусить мати хист на все, охо
ту до всього, він мусить бути вчителем, 
наставником, порадником, заступником, 
вартовим своєї батьківщини, він мусить 
бути цілою ідеальною людиною з чулим 
серцем, готовим відкликнути ся на всяке 
національне горе великою душею, пов
ною непохитної віри в найчистїйші іде
али, з ясним розумом, навіть великої фі
зичної сили, щоб виконувати ту силу 
працї, яка тяжить на його плечах; він му
сить мати надзвичайну силу волі і житє-
ву енергію, велику віру в успіх своєї пра
ці, шоб завчасу не впасти. 

Таку задачу переняв на себе Борис 
Грінченко і сповнив її як найкраще, як 
найідеальнїйше мимо слабого здоровля. 
Його незвичайна енергічна і рухлива 
натура рвала ся до працї. Певно, бажала 
повести її гармонійно, але на жаль усю
ди прогалини, недостачі — і Грінченко 
кидає собою на всї сторони, хоче зроби
ти все, зробити як найбільше і як най-
скорше. Перетяжений усе працею, зає-
дно жадний її, втомлений, все охочий до 
неї, сам знесилений завзивае других до 
праці, оажає з'єднати для неї як найбіль
ше робучих рук. 

Тим пояснюєть ся його ЗО-літна так 
ріжносторонна і так жива праця. Ту ле
жить причина переходу від одної форми 
творчости до другої, бо робив усе те, що 
під хвилю можна було і чого найбільше 
була потреба. Не находячи спромоги 
працювати в тісних рамах українського 
житя в Росії, друкує свої твори під псев
донімом Іван Перекотиполе, Василь 
Чайченко, Вільхівський а відтак і під 
власним іменем в українських виданях 
галицьких, буковинських і американ
ських. До 1905 р. містили ся його твори 
на росийській Україні тільки в; Альма-

.наха^й іноді ̂ Київ^ькріС^ривї; щ-и 
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Як письменник писав вірші, опові
дана, повісти, драми, казки й байки. 

Оцінювати його літературну спадщи
ну виключно зі становиска артистично
го булоб за односторонно і несправедли
во. Твори його родить бажане органіч
ної, живої громадської праці; се не сам 
артизм, штука для штуки. Артизм і фор
ма для Грінченка менше важні, а на пер
ший плян виступає житєвий і суспіль
ний зміст, висока ідейність його. Вони є 
дітьми глибокої і часто наболілої заду
ми з виразною тенденцією, а тим самим 
закрашені переважно публіцистичним 
елементом в формі поглядів, роздуму
вань і доказів, що сьвідомо йшли до цїли. 

Ся прикмета, сей напрям його літе
ратурної творчости находить оправдане 
в крайно'нездорових відносинах україн
ського житя, де задачу преси мусї'ла 
сповняти література. Чи в своїх творах 
оригінальних чи перекладах вміє Грін-
ченко давати не лиш саму красу, не лиш 
картини житя чи історичного, чи сучас
ного, але найцїкавійше, що дає те, що 
будить почуте гідности і людської і на
ціональної, що ублагороднюе і сталить 
серце, що підносить і кріпить в недолі і 
зневірі. 

Не спускаючи з ока вселюдських 
завдань і потреб — вказує на обовязки 
зглядом свого народа, учить розуміти 
потреби народнього житя, подає майже 
елементарну науку суспільної служби— 
взиває до спільної праці' над відродже-
нєм, як найповнїйшим і найширшим роз-
воєм українського житя. 

З того згляду його літературні твори, 
се неоцїнена громадська робота, бо се 
книги нового поколїня, нового житя і но
вої праці' на ґрунті національнім. Поки-
даючи на кладовищи трупів і байдужої, 
недбалої, національно хиткої части су-
спільности, покликає до житя нове поко-
лїне мущин і жінок, діяльних, творчих, 
овіяних так горячою любовю свого наро
да, що готові все до праці, готові до по-
сьвяченя свого я для загальної народної 
справи. В своїх численних статях пу
б л і ц и с т и ч н и х порушує всякі важ

ні, часами дуже болючі питаня. Сьміло і 
остро виступає проти тої цілої нелюд
ської обрусительної системи, що ломить 
характери, що наносить велику шкоду 
культурному житю українському —*го-
ловнож так сьміло і уміло, як досі ніхто, 
домагаєть ся укр. школи — попри те не 
замикає очий і на хиби власної україн
ської суспільности. „Духове рабство у-
країнської суспільности дало тій системі 
початок і житє, а тепер й воно саме під її 
впливом зростає й більшає. Наш найгір
ший ворог, се той рабський дух, що жи
ве в наших душах, в наших розумах. Ми 
самі топчемо себе в багно, звязуємо со
бі руки, затуляємо собі рота." 

Будучи голосом совісти українства, 
осьвідомляє суспільність з її задачами і 
обовязками, вдихає в неї духа націо
нального житя, виясняє суспільно-полі
тичну і культурну вагу українства, по
требу його успішного і широкого розвою 
в напрямі як найвищих ідей, він клав 
сам під се житє трівкі основи наукової, 
просьвітної і суспільної праці'. 

Земляків бажав бачити не україно
філами з ріжними сішпатіями, а справ
жніми, сьвідомими Українцями; бажав, 
щоб кождий громадянин брав участь в 
полїтично-суспільнім чи культурнім жи
тю як У к р а ї н е ц ь , щоб всякий 
крок чи здобуток значив ся плюсом в у-
країнськім національнім житю. 

Мимо сьміливости і острости висло
ву, статі сі навіяні чимсь любим, бо 
правдою і сьвятою вірою в успіх справи. 

Попри поважне число праць літера
турно-критичних, історичних з обсягу 
язикознавства і етноґрафії, що виказу
ють велику пильність, совісність і знане 
— належить зазначити поважне видане 
етноґрафічних матеріялів з цінними па
ралелями та С л о в а о У к р а ї н 
с ь к о ї м о в и, який містить около 
68.000 слів живої народної і літератур
ної мови, починаючи від Котляревсько
го. Словар нагороджений другою премі
єю Н. І. Костомарова росийською імпе
раторською Академією Наук. Много 
здоровля коштувала ся праця. 



Пильну увагу звернув Грінченко на 
піднесене мас народа з їх національного 
і духового занепаду — а через те і по
клав величезні заслуги для виданя цін
ної "популярної літератури, якої поважну 
часть написав або сам або з помічницею 
своєю Марією Зачірньою. 

Починаючи від гарної шкільної бі
бліотеки, писаної власноручно друкова
ними буквами за шість літ учителюваня, 
переходячи до видань в 90-их роках в 
Чернигові, в львівській „Просьвітї" а 
кінчаючи прегарними виданями „Про-
сьвіти" київської, мати-мемо образ тої 
великанської праці, щоби тільки вибити 
з рук селянина дрантє московських лу-
бочників, щоби підносячи осьвіту, під
нести і національне самопізнане. „Кож-
да і найдрібнїйша книжка, се дорогий 
борець за право істнованя укр. літера
тури". 

Треба було справді' великої посьвя-
ти, треба було надзвичайної віри і любо-
ви до народу, щоби так богато видати 
тоді, коли на 300 книжок цензура про
пускала ледви 100. 

Коли 1905 р. з українського слова 
спадають кайдани указу 1876 p., коли 
настала спромога повести далі нитку 
громадсько-політичного і культурного 
розвитку, перервану часами насильств 
і заборон, Грінченко кидає ся у самий 
вир праці' коло періодичної преси, закла-
даня товариств, а вжеж весь час і сили 
віддав київській „Просьвітї", якої був 
головою і душею. 

Так стала перед нами ся дорога по
стать, на якої плечах ЗО літ спочивав тя
гар праці над відродженем України. 

Сліди його праці замітні, всюди — 
робив не тільки за себе, але і за других, 
тож і вельми болюча його втгата і то під 
хвилю розчарованя, безнадїїшости, яко
гось одубіня укр. суспільности. 

Та смерть сього велитня-робітника 
погодила цілі ряди нових, що на його 
могли' поклали присягу на працю, на 
вірн'сть ідеям свого учителя і батька, 

Ся см^ть пронесла ся МОГУТНИМ го
лосом совісти по всій Україні', поклика
ла на могилу ряди молодих сердець, щи-

у о відданих національній справі, — що 
иереняла з мертвих рук прапор Грінчен-
ка, що покляли ся мати образ покійного 
вічним прикладом, вічним гаслом до пра
ці, дїяльности, боротьби — і доложити 
усїх старань, щоби зійшла зоря мріям у-
чителя. 

ВАСИЛЬ ДОМАНИЦЬКИЙ. 
Дня 10. вересня 1910 помер в Арка-

шонї у Франції на 34 році житя Василь 
Доманицький. 

Покійний уродив ся 7. марта 1877 ро
ку в селї Колодистім в Київщині, в роди
ні місцевого пароха. Вчив ся в київській 
гімназії, потому в київськім університе
ті' під проводом небіщика В. Антонови
ча, славного українського історика. Скін
чивши університет в році 1900, Дома
ницький став учителем в одній приват
ній київській гімназії. Та вже по році' 
праці в гімназії так занедужав на груд
ну хоробу, що мусїв покинути всяку 
службу і їхати ратувати своє слабке здо-
ровле. З того часу вже не виздоровів 
Покійний зі своєї хороби (сухоти). Кож-
дої зими їздив він в теплі краї для пора-
тунку свого здоровля. Тепер перебував 
в полудневій Франції в місточку Арка-
шон'ї, де постигла його смерть. 

Перед смертію вибирав ся він на У-
кгаїну, бо хотів вмерти на рідній земли. 
Та не судило ся йому побачити рідної 
країни, для котрої мимо молодого віку і 
хороби богато напрацював ся. 

Покійний відзначав ся працьовито-
стію і витревалостію. Бачучи недостачу 
робітників на просьвітнім поли, кинув 
ся в вир громадської дїяльности. Писав 
він і наукові статї до українських нау
кових видавництв та видавав з своїми 
товаришами книжки для простого наро
ду. Дальше бере ся він за економічну 
роботу і пише для народу такі книжки: 
„Товариські крамнині", ..Про сільську 
кооперацію" (спільництво), „Селянська 
доля" і инші. КРІМ сего написав дві кни-
жочки: „Про Галичину" і ..Ппо BVKOBH-
ну". Сі книжки написав він для росий-
ських Українців, щоби вони довідали ся 
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про наше жите і брали з наших селян 
примір, як треба бороти ся з темнотою і 
ворогами. Одначе й наш чоловік може 
богато довідати ся з тих книжок. 

Писав Покійний дуже богато і до 
українських ґазет. Видав він у Петер
бурзі' поезії Тараса Шевченка. Се одно 
з найкрасших видань на росийській У-
країнї. Богато працї посьвятив він Істо
рії України-Руси Аркаса. Се найбільше 
популярне видане нашої історії, призна
чене для цілої України, вже розійшло ся. 
Покійний приготовляв тепер видати сю 
книгу вже поправлену, з новими крас-
шими образами, другий раз. Він пізнав 
дуже добре, що значить для народу його 
історія розказана приступними словами. 
Над сею працею, до котрої привязував 
велику вагу, захопила його смерть. 

В своїй витревалій праци мав Покій
ний важкі перешкоди. Грудна недуга, 
яка загнала його передвчасно в могилу, 
мучила його вже довший час' І переслї-
дуваня росийського уряду сипали ся на 
него часто. В 1905 році' перебував По
кійний на селі, заложив там спілкову 
крамницю і взагалі працював для еконо
мічного піднесеня народу і своїм поведе-
нєм з'єднав собі всіх околичних селян. 
За се його спіткали кари, що аж мусїв 
потім виїхати за кордон. Доманицький 
виїхавши з Росії перебував якийсь час 
в Галичині', головно в Закопанім, де лі
чив ся на груди, відтак переїхав до Фран
ції. Перед смертію хот'їв конче поїхати 
на Україну хоч умерти, та не довело ся. 

Покійний дуже прислужив ся коопе

ративній (спілковій) справі на Україні.. 
Головно завдяки його книжочцї про „То
вариські крамниці", повстало на Украї
ні кілька тисяч споживних спілок, голо
вно на селах. 

Він перший заговорив до народу про 
сто справу в рідній мові і нарід його зро
зумів та пішов за його порадою. 

Прийде час і на цілій великій Укра
їні будуть згадувати про Василя Дома-
ницького так, як тепер згадують про 
Райфайзена, або инших заслужених лю-
дий на поли спільництва, бо розвій спі
док на селах завдячувати треба головна 
його писаням для народу. 

Тай практично працював Покійний 
для спільництва. Заложена ним в рідно
му селі Колодистому п е р ш а на с е-
л ї в Київщині' товариська крамниця, ве
дена під доглядом Доманицького, була 
живим приміром до наслїдуваня. З най
дальших околиць приїзджали селяни,. 
щоби подивитись, як в Колодистому у-
ряджено спілкову крамницю і діставши 
у Доманицького книжок і поради, верта
ли домів і закладали крамниці' у себе. 

Почитателї памяти В. Доманицького-
за почином „артільного Батька" з Укра
їни М. Левитського думають оснувати 
фонд його імени, який би служив попш-
реню в народі кооперативної справи. Се-
булоб найкраще вшановане памяти По
кійника. 

На фонд сей уже дещо збирано у 
Львові. Датки треба слати до Краевого 
Союза кредитового Львів, Ринок 10, на 
книжочку щадничу 3113. 
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Українвька земля і нарід. 
(З „Товариша" 1911). 

Широко й далеко розкинула ся на
ша славна велика Україна. Густими 
лісами вкриваеть ся вона з північного 
боку, широкими родючими ланами і ро-
скішними садками пишаеть ся в своїй 
середній частині, великими й багатими 
степами стелить ся — розстилаеть ся во
на на півдні перед Чорним морем. Вели
кі річки густо біжать по ній і надають ще 
більше краси і принади. Проїдеш по нїй, 
глянеш — і вже не проміняєш її нї на 
яку иншу країну. Не даром її безліч ра
зів поливали своєю кровю наші предки; 
не даром сусіди так уперто домагались 
її. І тепер кожду весну приїздять на У-
країну з непривітних північних губерній, 
щоб спочити і намилувати ся чудовими 
місцевостями. Мало ще де найдеть ся в 
сьвітї така країна, як наша Україна. То
му то й українські селяни з великою не
охотою розстають ся з нею, тільки при
мушені великою нуждою міняють її на 
непривітні сибірські степи. 

Простягла ся Україна від Кубани аж 
до Сяна річки, більш як на тисячу кі
льом. і від Чорного моря до Смоленщи-
нй,' більш як на 600 кільом. Обхоплюй 
вона дуже багато землі і після цілої Ро
сії се найбільша країна між всіма євро
пейськими краями: Наприклад: 

/1 квадр. кільом. 
СІ Австро-Угорщина займає 600.000 

Німеччина „ 540.000 
Франція „ 536.000 
Англія „ 315.000 
Україна „ 750.000 

Отсю величезну країну складають 
їепер такі губернії: Херсонська, велика 
частина Бесарабської, Катеринослав
ська, більша половина Таврійської і 
майже вся Кубанщина, Харківська, ве
ликі частини Донської области Воронїж-
ської і Курської губернії, ціла Полтав-

Київська, Поділська, Волинська, 
Чернигівська, велика частина Минсьиої. 
Гродненської, Сїдлецької й Лк/лнн-

ської. Поруч з губерніями Волинською 
й Поділською, аж до самих Карпатських 
гір, лежить австрийська частина України, 
Галичина, коло неї Буковина і Угорська 
Україна. Всю отсю теріторію заселяє 
український народ числом більш як ЗО 
мілїонів, з котрих коло пяти мілїонів жи
вуть в Австро-Угорщині, а решта в Ро
сії. Крім того Українці займають велику 
частину областей: Оренбурської й Тер-
ської (козаки) і ґубернїй: Ставрополь
ської, Самарської, Саратівської й Астра
ханської; багато Українців живуть в Се
редній Азії і особливо в Сибірі, а за гра
ницею багато ще в Румунії, Туреччині' і 
в Америці — в Американських сполуче
них Державах, Канаді' і в Бразилії. 

Весь український народ говорить од
ною мовою з невеликими відмінами; 
тільки в місцевостях, сумежних з чужи
ми землями, українська мова не така чи
ста. Так, наприклад, в губерніях сумеж
них з Польщею — в українській мові і 
звичаях багато польського, а в сумеж
них з Великоросією — багато великоро
сійського; але все таки куди-б не по
їхав Українець — чи на Кубанщину, чи 
в Галичину, чи в Харківщину — його 
скрізь розумітимуть майже так, як і дома. 

Українська мова дуже гарна, багата 
всякими словами, для слуханя люба і 
хвалена навіть чужоземцями — Фран
цузами, Німцями, то що. Українську мо
ву знаючі люди вважають одною з най
кращих мов у.сьвітї. Особливо придба
ли славу поміж чужими народами наші 
піснї. По всьому сьвітї славлять ся во
ни за свою надзвичайну музичну красу, 
і багато чужо-земних знаменитих музи-
ків і співців милували ся ними. 

Що до природи і занять людських, 
то всю Україну можна поділити на три 
частини: Південну-степову, Середню — 
виключно хліборобську і Північну лісо
ву. Окрім того гористі краї по окраїнах: 
Карпати, Крим,Кавказ. 
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Степова частина України обіймає ґу-
бернїї: Херсонську, частину Бесараб-
ської і Катеринославську, Таврійську, 
частину Ставропольської, Донщини й Ку-
банщини (де кубанські козаки). На цілі 
сотнї верст по над Чорним морем стелить 
ся рівний, як стіл, степ, майже цілий рік 
укритий травою. Ні лїса, нї гаю — тіль
ки де-не-де маячить село, нїби острівець 
серед широкого моря.Річок тут також ма
ло і в степу часто панує суша; коли-б не 
було поблизу моря, то гірко-б довело ся 
степовикам — Українцям від суші і без-
водя. Через те степова частина і заселе
на рідше, хоч земля тут не багато чим 
гірша від земель Середної частини. Тут 
годують багато худоби: величезні табу
ни коний, череди скоту і отари овець ці
лий рік випасують ся в степах і прода
ють ся великими гуртами в північні укра
їнські і велико-руські губернії. Худобу 
розводять для мяса і для роботи; з робо
чої худоби особливо вславлені воли у-
країнської породи. Конї великими гурта
ми продають ся для війська і для селян
ських робот, а овець держать задля вов
ни, котру мілїонами пудів продають у 
фабрики. Але дуже шкодить тут суша й 
великі заверюхи зимою. Крім того зай
мають ся в сїй стороні' і хліборобством, 
котре з кождим роком збільшуеть ся, а 
понад ріками Дністра й Прута — садови
ною і виноградом. В Чорнім і Азовськім 
морі, а також і по річках займають ся ри
бальством. В Катеринославщинї багаті 
соляні промисли (сіль копають в землі) 
і велика сила камяного вугля й зелї'за. 
Через те там і багато фабрик, в котрих 
все працюють тамошні селяни. 

Найважнїші міста Степової України: 
Х е р с о н , на Дніпрі, — торгує дере
вом усяким, що спускають Дніпром. 
М и к о л а ї в , на р. Богу, велика тор-
говля хлібом з заграницею; Одеса , на 
Чорнім морі один з найбільших торгових 
пристанїв, має більше ніж 400 тисяч жи
телів, університет і богато инших шкіл. 
К а т е р и н о с л а в , на Д н і п р і — 
висилає великі гурти худоби на північ; 
має великі фабрики зелїзні. С т а в р о 
поль , губерське місто веде велику тор- І 

говлю худобою. К а т е р и н о д а р , Ку
банської области, по р. Кубані', столиця 
кубанських козаків, потомків запорож
ців. 

Середна частина України, в котру 
входить Буковина, частина Галичини, 
губернії Подільська, Київська, Полтав
ська, Херсонська, половина Воронїжщи-
ни й частина Курщини, має вже невели
кі ліси і річок більше ніж степова ча
стина. Люди живуть тут богато густїйше 
і займають ся головно хліборобством. Сі
ють найбільш пшеницю та жито; крім 
того ще сіють бураки і розводять тютюн. 
Хліб, цукор і тютюн розходять ся звідси 
не тільки по Україні, а й по всій Росії. 
Лишок хлїба йде в горальнї на спірт, ко
трий запродують на місцях і в далекі 
північні губернії Росії. Місцями займа
ють ся садівництвом і огородництвом, 
але більше для себе, ніж для торговлї. З 
південного краю Середної України роз
водять худобу, вівці й коні. Фабрик тут 
мало, найбільше цукроварні та горальнї. 
, Важнїйші міста: К и і в на Дніпрі, ве
лике торгове місто, колишня столиця У-
;країнської держави: має з того часу ста-
іринні, гарні церкви, з ріжними памятка-
ІМИ тих часів і сьвятощами. 6 в нїм бага
то шкіл, два університети: мужеський і 
жіночий, два інститути: політехнічний і 
комерцийний, духовну академію, багато 
гімназій і міських шкіл. Жителів має 
більше як 400 тис. В нїм найбільше у-
країнського житя в Росії: майже всї у-
країнські газети і журнали, котрі в Ро
сії, виходять у Київі, і книжок україн
ських на всю росийську Україну най
більше тут друкуєть ся. Є тут Україн
ське наукове товариство, було „Про-
сьвіта", клюб, український театр, дві 
книгарні', гарний музей, де зібрано ба
гато українських річей. Б е р д и ч і в , 
Київської губернії, великий торговий го
род. Х а р к і в , великий торговий город, 
має коло 300 тисяч жителів, універси
тет, інститути: технольоґічний і ветері-
нарний і богато инших шкіл. Суми, 
Харків, губ., торговий і пшмисловий го
род; фабрики й заводи. П о л т а в а , гу-
берський город, на р. Ворсклі', памятний 
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ріжними подіями з українського житя. 
К р е м е н ч у к , Полтавської ґубернїї 
на Дніпрі, великий торговий город: тор
гує лїсом, що приходить водою, зверху 
Дніпра, хлібом, сілю, олїєм і інші.; має 
багато фабрик. К а м і н є ц ь-П о д і л ь-
с ь к и й, губерський город, Подільської 
ґубернїї. П і д А в с т р і є ю: Г а л и ч , 
стара столиця Галичини, тепер малень
кий городок, С т а н и с л а в і в — но
вий центр полудневої Галичини, має у-
країнську гімназію й багато иньших 
шкіл. Т е р н о п і л ь — також україн
ська гімназія, місто з значним україн
ським житєм. К о л о м и я — так само. 
Ч е р н і в ц і — столиця Буковини, має 
багато українських шкіл і товариств; 
університет, і в нїм вчать української мо
ви і літератури по українському. 

Північну частину України складає 
решта зазначених губерній і частина Га
личини. Тут земля трохи гірша, ніж в 
середній Україні', але річок більше і о-
собливо багато лісів. З одного хлібо
робства прожити тут можна не скрізь, то
му тутешні селяни займають ся ще ин-
шими промислами. Губають ліс спла
вляють по річках в малолісні, або й зов
сім безлісні місцевости, виробляють з 
дерева на продаж всякі річі, як от посу
ду, колеса, вози то що: викурюють дьо
готь, а з лика деревяного плетуть рогожі; 
ловлять рибу в річках і озерах та стрі
ляють і ловлять всяку дичину. В бога-
тьох місцевостях займають ся ще са
дівництвом. Місцями є зелїзна руда, З 
північного боку в сих губерніях живуть 
ще Білороси і Поляки, пересельці' з су-
с'їдних польських та білоруських губер
ній. 

Важнїйші міста північної Уктаїнн: 
Ж и т о м и р , губерське місто Волин
ської ґубернїї на ріці* Тетереві. Л у ц к 
і В о л о д и м и р — давні столиці Во
лині, як були українські князі'. X о л м 
-— столиця українського короля Данила. 
Ч є р н и г і в, на р. Десні', дуже станин
ний український город, столиця черни-
гівських князів. Ніжин, Ч є р н и гі в-
с ь к о і ґубернїї, торгове місто, має ви
щу школу — ліцей. В Галичині: Л ь в і в . 

столиця Галичини: старе місто, має те
пер коло 200 тис. жителів. Українське 
житє почало розвивати ся і розвинуло ся 
в нїм сильнїйше ніж де небудь на Укра
їні. В університеті тутешнім чимало на
ук викладаеть ся по українському, а не
забаром буде певно і цілий осібний уні
верситет, як того добивають ся Українці. 
Тутешнє „Наукове товариство ім. Ше
вченка" видає багато наукових книжок 
і поважаєть ся дуже, чужими ученими, як 
найвисша українська наукова інститу
ція (академія наук). 6 багато україн
ських шкіл: дві мужеські гімназії, одна 
жіноча, учительська семинарія й инші, 
Українські музеї, бібліотеки, клюби, кни
гарня, гостинницї, банки, товариства 
кредитові, торговельні, промислові. 
С т р и й — чимале місто, з значним у-
країнським житєм. Д р о г о б и ч — 
центр нафтового промислу. П е р е 
м и ш л ь — старинна столиця західної 
Галичини; має українську гімназію, ве
ликий дівочий інститут, багато україн
ських товариств. 

Г о р и в середині Українви не висо
кі — на Поділю і над р. Донцем. Високі 
тільки з країв: у Галичині', Буковині й 
на Угорській Україні. Гори К а р п а т и 
не високі, але дуже гарні вкриті лїсом і 
луками (випасами). Українці живуть і 
під горами, з обох боків, від полудня і 
від півночи, і в середині гір; потрохи сі
ють хлїб, а більше живлять ся худобою, 
та лїсом; руди нема, а на підгірю є сіль, 
нафта і богато мінеральних жерел, ко-
ристних для здоровля. В сих горах май
же сам один український народ — най-
меньше чужинців між ними. Живучи 
окремо від сьвіта, серед гір, тутешні 
люди багато заховали і старинного у се
бе і відмінного від випшх сторін наших, 
і в одежі, і в звичаях, і говорять трохи 
відмінно. Називають їх — тих що близ
ите на Схід — Гуцулами, за ними Бой
ки, на кінци, коло Поляків — Лемки. На 
північнім згірю Катчгатів Галичина, на 
полудневім згірю Угорщина, вже иньша 
держава; там Українців коло пів мілїона, 
навайжнїйші міста: У н ґ в ар або Уг-го-
род ( над р. Угом4) і М у к а ч і в. Грани-
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ця Галичини з Угорщиною йде самим 
карпатським хребтом. А на полуднє від 
Галичини, коло Бесарабії — Б у к о 
вина . 

В Кримських горах Українці не жи
вуть, тільки на степу під горами Кавказ-
кими. 

Найважнїйші ріки України: Днї -

про, величезна ріка що тече вздовш 
майже всеї України і приймає в себе ба
гато 
Пру 
п е т і 

дрібнїйших річок: Д н і с т е р , 
т, (тече в Дунай), Буг , При-
., Д е с н а , Д і н е ц ь , К у б а н ь 

і богато инших. Більшість їх проходять 
вздовш України і течуть в Чорне море. 

Ие& 

Д У Р К 
Ой біда, біда! • 

• Чайці небозі', 
Що вивела дїток 
При битій дорозі! 

Киги! киги! 
Злетівши в гору, 
Прийшлось втопить ся 
В Чорному морю! 

Киги! 

Жито поспіло, 
Діло приспіло! 
Прийдуть женцї жати! 
Дїток забирати. 

Киги! киги! 
Злетівши в гору, 
Прийшлось втопить ся 
В Чорному морю! 

Киги! 

Ой дїти, діти! 
Де вас подіти? 
Чи менї ВТОПИТЬ ( 

* 

Д.*> ' 
Ой чайка веть ся, 
Крилами беть ся! 
Чого-ж їй літати? 
Чого-ж їй кричати? 

Киги! киги! 
Злетівши в гору, 
Прийшлось втопить ся 
В Чорному морю! 

Киги! 

Як їй не кричати? 
Як не літати? 
Дітки маленькі, 
Она-ж їм мати! 

Киги! киги! 
Злетівши в гору, 
Прийшлось втопить ся 
В Чорному морю! 

Киги! 

ЇЯ? 
Чи з горя убить ся? 

Киги! киги! 
Злетівши в гору, 
Прийшлось втопить ся 
В Чорному морю! 

Киги! 

*) Думку сю мав улозкити гетьман Іван Маве па. Під 
народ український. 

чайкою треба ровумітн Україву, її дїти — 
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Українеьксирувька првва. 
І. В АМЕРИЦЇ. 

а) С п о л у ч е н і Д е р ж а в и : 
1. „Гайдамаки", часопись для укр. 

робучого народа в Америці', орґан jKp. 
тов. „Гайдамаки", виходить в Ню Иор-
ку. Передплата в Сполучених Державах 
1 дол. Адрес: „Haj^damaka" 639 Е. 
11-th St., New York, N. Y. 

2. „Душпастир", церковно-народна 
ґазета.-Виходить раз на місяць і коштує 
1.20 дол. Адреса: Rev. Zachary Orun, 
821 N. Franklin St., Philadelphia, Pa. 

3. „Свобода", часопись для руського 
народа в Америці, орґан „Р, Н. Союза" 
виходить в Новім Йорку що тижня в че
твер і коштує в старім краю 2 дол. в рік. 
Адреса: „Swoboda", 184 Hudson St. 
New York. 

4. „Союз", часопись для руського на
рода в Америці, виходить що четверга 
і коштує на рік 1.50 дол. Адреса: ,,So-
juz" 166. East 4th St., New York. 

5. „Шершень", просьвітно-наукова і 
літературна часопись. Виходить що тиж
ня в четвер і коштує до всіх країв 1.50 
дол. Адреса: ,,Szerszen" 439. N. 6th St. 
Scranton, Pa. 

б) К а н а д а : 
1. „Канадийський Фармер", вістник 

політики, економії, літератури і госпо
дарства. Часопись для руського народу 
в Канаді, виходить що тижня в четвер 
у Вінїпеґу і коштує 1.50 на рік. Адреса: 
„The Canadian Farmer" P. 0. Box 
3081. Winnipeg, Man. Canada. 

2. „Новий Край", Орґан „Товариства 
руських фармерів в Канаді". Виходить 
З рази на місяць і коштує річно 1.50 до-
ляр. Адреса: „Nowyj Kraj, Box 136, 
Rosthern, Sask. Canada. 

3. „Ранок", релїґійно-народна часо
пись виходить що два тижні. Адреса: 
479 Stella Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada. Річна передплата 50 цнт. 

4. „Робучий народ", орґан укр. СО
ЦІАЛІСТІВ в Канаді та Злучен. Державах. 
Виходить раз на місяць. Передплата 1.50 
дол. на рік. Адреса: „Robotschyj Na-
rod", 135 Stephen St., Winnipeg, Man. 
Canada. 

в) Б р а з и л і я : 
1. „Зоря", виходить що другий че

твер в Куритибі. Адреса: Rua konsel-
heiro Barrodas Nr. 104. Річна перед
плата 2 дол. 

2. „Прапор", народна часопись, ви
ходить що другий тиждень в четвер в 
Прудентополїс. Адреса: „Ргарог" Рга-
dentopolis, Parana, Brazil. Річна пе
редплата 2 дол. 

II. В АВСТРО-УГОРЩИНІ". 
а) Г а л и ч и н а : 

1. „Зелїзничник", орґан українських 
зелїзничників, виходить 20. кождого мі
сяця у Львові ул. Городецька ч. 99. Ад
реса Адміністрації: Відень, V|I Zenta-
gasse 5. Річна передплата 4 кор. 

2. „Земля і Воля", орґан укр. соц. 
демокр. партії. Виходить що тижня у 
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Львові (ул. Академічна 8) і коштує 4 
кор. в рік. 

3. „Господар і Промисловець", ор-
ґан Краевого Союза господар.-молочар-
ського в Стрию, виходить кождого 15. в 
місяци і коштує річно 1.50 кор. 

4. „Громадський Голос", радикальна 
політична часопись, виходить що сере
ди, Львів, ул. Коперника 17. Передплата 
річно 4 кор. 

; vi5. „Господар", часопись рільнича 
для хліборобів руських земель, виходить 
що місяця. Адреса: Перемишль, Побе
реже ч, 1. Річна передплата 3 кор. 

6. „Дзвінок", ілюстрована часопись 
для дїтийі молодїжи, виходить у Львові 
(ул. Мохнацького 12) два рази на мі
сяць і коштує на цілий рік 6 кор. 

7. „Дїло", виходить у Львові (Ринок 
10) що дня крім неділь і сьвят і коштує 
на рік 32 кор. 

8. „Економіст", місячник економіч
но-господарський, орґан „Краевого Со
юза ревізийного", виходить з кінцем 
кождого місяця у Львові (Ринок 10) і 
коштує річно 5 кор. разом з додатоком 
„Самопоміч". 

9. „Записки Наукового Товариства 
ім. Шевченка у Львові", (український 
науковий журнал) виходить що два мі
сяці книжками по 15 аркушів. Львів, ул. 
Супінського 17. Річна передплата 12 
кор. 

10. „Літературно Науковий Вістник", 
виходить книжками по 12—15 аркушів 
що місяця у Львові (ул. Супінського 17) 
і коштує річно 12 кор. 

11. „Місіонар", з додатком „Місіо-
нарчик" виходить в Жовкві що місяця. 
Річна передплата 1 кор. 20 сот. 

12. „Молода Україна", орґан „Укра
їнського Студентського Союза", вихо
дить раз в місяць у Львові ул. Супін
ського 17 і коштує річно 4 К. 

13. „Народна Часопись", дневник, 
Львів, ул. Чарнецькшчь12. гРічна перед
плата 10 кор. 80 coiui* 

14. „Народне Слово", ілюстрована, 
популярно-просьвітна, політична й літе
ратурна часопись, виходить що вівтірка, 
четверга і суботи. Адреса: Львів, ул. А-
кадемічна ч. 8. Місячна передплата 1 
кор. 

15. „Наш Голос", суспільно-еконо
мічний місячний орґан У. С. Д. П. Ав
стрії і У. С. Д. П. Росії. Річна передпл. 
6 К. Адреса Ред. і Адм. Львів, ул. Ка-
децька 8. 

16. „Нива", часопись посьвячена 
справам церковним і суспільним/Вихо
дить у Львові (ул. Коперника 36) 1-го 
і 15-го кождого місяця. Річна передпла
та 8 кор. 

17. „Основа", христіянська часопись 
для руського народа, виходить 10 і 25-го 
кождого місяця у Львові, пл. сьв. Юра 5 
і коштує річно 3 кор. " 

18. „Письмо з Просьвіти". орґан То
вариства „Просьвіта". Виходить раз у 
місяць. Адреса: Львів, Ринок ч. 10. Річ
на передплата для членів тов. „Просьві
та" 2 кор., для нечленів 3 кор. 

19. „Подільське Слово", орґан Руси-
нів-Українцїв, виходить кождої пятницї 
в Тернополи ул. Міцкевича 3 і коштує 
8 кор. річно. 

20. „Перемиський Вістник", орґан 
перемиської народної орґанїзації — ви
ходить що два тижні в Перемишли, По
береже, Франц Йосифа ч. 1. Річна пе
редплата 4 кор. 

21. „Правничий Вістник", виходить 
чотири рази до року. Львів, ул. Супін
ського 17. 

22. „Прапор", орґан українського 
народнього учительства в Галичині. Ви
ходить 5, 15 і 25. кождого місяця в Ко
ломиї, Фах почтовий Ч. 3. Передпл. 8 К. 

23. „Праця", українська соціяльде-
мократична часопись, виходить раз на 
два місяці в розмірі 2—3 арк. великої 
вісімки у Львові ул. Театинська 17 і 
коштує в Галичині" 4 кор. 

24. „Руслан", дневник. Львів (ул. 
Осолїнських ч. 11,), коштує на рік 20 
к о р . J •„» 
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25. „Самопоміч", популярний дода
ток до „Економіста" виходить з кінцем 
кождого місяця у Львові, Ринок 10 і кош
тує річно 1.20 кор. 

26. „Свобода", політична, просьвіт-
на і господарська часопись, нац.-демо-
кратичного напряму, виходить що че
тверга у Львові, Ринок ч. 10 і коштує 
на рік 4 кор. 

27. „Учитель", орґан Рус. тов. педа
гогічного. Львів, ул. Мохнацького ч. 12. 
Виходить 5 і 20 кождого місяця і коштує 
на рік 6 кор. 

28. „Часопись для спілок рільни-
ничих" (По українськи і по польськи) 
видає раз на місяць Бюро Патронату для 
спілок ощадности і позичок при Вид'їлї 
краєвім у Львові (Палата соймова). Річ
на передплата 3 кор. 

29. „Наша Школа", Науково-педа-
ґоґічний журнал. Орґан Тов-а „Учитель
ська Громада" у Львові. Виходить 4 ра
зи на рік. Передплата 12 кор. Члени Тов. 
дістають безплатно. Редакція і адміні
страція: Львів ул. Супінського 17. 

30. „Господарська Часопись", орґан 
краєвого тов-а господар. „Сільський Го
сподар" виходить у Львові, Ринок 10. — 
10. і 25. кождого місяця і коштує річно 
4 кор. 

31. „Підгірська Рада", орґан полї-
тичн. тов-а „Підгірська Рада" в Стрию, 
виходить 1. і 15. кождого місяця і кош
тує річно 2.50 К. 

б) Б у к о в и н а : 
1. „Борба", український соціял.-де-

мократичний робітничий орґан, вихо
дить кождого 1. і 15. в Чернівцях ул. 
Шкільна 6 і коштує 3 кор. на рік. 

2. „Громадянин", радикальна часо
пись на Буковині, виходить в Чернівцях 
(почтовий фач ч. 15) 10. 20 і ЗО. кож
дого місяця і коштує 4 кор. річно. 

3. „Каменярі", орґан вільної орґанї-
зації укр. учительства на Буковині. Ре
дакція: в Станївцях горішних н. Чер. 
Адміністрація в Мамаївцях нових. Пе
редплата 6 кор. на рік. 

4. „Народне Богатство", часопись 
суспільно економічна. Вістник Союза ру
ських хліборобських спілок на Букови
ні „Селянська Каса", виходить кождого 
другого четверга в Чернівцях (ул. Пан
ська) ч. 33) і коштує 1 кор. 60 сот. на 
рік. 

5. „Народний Голос", виходить два 
рази на тиждень: в середу і суботу в 
Чернівцях ул. Панська 33 і коштує річ
но 4 кор. 

6. „Хлїбороб", видає Рада культури 
краєвої для воєводства Буковини. Вихо
дить 5 і 20 кождого місяця в Чернівцях, 
ул. Петровича ч. 2 і коштує 4 кор. в рік. 

7. „Ранок", орґан православних дя
ків виходить в Мереничах п. Ростоки 
(Буковина) кождого 1. і 15. і коштує 6 
кор. а в Росії 3 карб, річно. 

в) у В і д ни: 
1. „Вістник державних законів", пе

редплата 8 кор. річ. Виходить у Відни: 
К. k. Hof und Staatsdrukerei. 

2. „Робітник у фабриках тютюну", 
орґан фахового союза робітників і ро
бітниць, занятих у фабриках тютюну, 
виходить раз у місяць у Відни (Wien 
XVI11, Kreitnergasse 31. Arbeiterheim) 
і коштує річно 2 кор. 

3. „Чорна Рада", двотижневник. Ви
ходить 1. і 15. кождого місяця і коштує 
річно 5 корон. Адреса: Wien. XVIII. 
Geritzgasse '21. 

г) У г о р щ и н а . 
1. „Наука", духовна, научна й су

спільна часопись для угро-руського на
роду, виходить що тижня в четвер. 
,,А. Nauka" szerkesztoesegenek Ungvar 
(Rakoczi utcza 34). Річна передплата 
8 кор. 

2. „Неділя", поучаюча й господар
ська ілюстрована часопись для угор
ських Русинів виходить що тижня. Адр.: 
„A. „Negyilya" kiadohivatalanak Bu
dapest, IV. Egyetem-ntcza 4. Перед
плата на рік 3 кор. 
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МІ. В РОСІЇ: 
1. „Записки Наукового Товариства 

ім. Шевченка" у Київі, передплата на 
рік 6 руб. Адреса: Київ, В. Володимир-
ська ч. 28. 

2. „Наше Діло", журнал присьвяче-
ний сільській і робітничій кооперації, в 
части по українськи виходить двічи в 
місяць у Київі, Воздвиженська 1 і ко
штує на рік 4 руб. 

3. „Рада", ґазета політична, еконо
мічна і літературна виходить що дня, 
крім понеділків. Київ, ул. Велика Під
вальна ч. 6. Річна передплата 11 руб. 

4. „Рідний Край", з місячним додат
ком „Молода Україна", українська ча-
сопись виходить раз на тиждень у формі 
тижневника журналів 8—16 сторінок у 
Київі, Благовіщенська ул. ч. 97. Річна 
передплата 4 руб. з додатком 5 руб. 

5. „Рілля", хліборобська ілюстрована 
часопись, виходить що два тижні в Ки
їві і коштує річно 5 кор. 

6. „Село", щотижнева ілюстрована 
популярна часопись для селян і робіт
ників, виходить у Київі, цїна на рік 2 
кор. 50 с. Адреса редакції: Літературно 
Науковий Вістник, Київ, Велика Воло-
димирська ч. 28. 

7. „Сьвітло", укр. педаґоґічний жур
нал для родини і школи, виходить раз в 
місяць в Київі, і коштує річно 4 кор. Гро
ші посилати до „Української книгарні" 
в Київі, Безаківська 8. 

8. „Сьвітова Зірниця", щотижнев-
ник, виходить в с. Пеньківцї Подоль-
ської ґуб. Цїна на рік 3 руб. Адреса ре
дакції: Ст. Ярошенка Подольської ґуб. 

9. „Хлїбороб", місячник присвяче
ний справам кооперації і сільського го
сподарства. Виходить в Харкові в укра

їнській і росийській мові. Цїна на рік 1 
р. 50 к. Адреса редакції: Харків, Мо
сковська 10. 

10. „Українська хата", лїтературно-
науковий і ілюстрований місячник, ви
ходить у Київі, цїна на рік 4 руб. Адре
са редакції: Київ, Бульварно-Кудряв-
ска 16. 

11. „Дніпрові Хвилі'", українська ча
сопись виходить в Катеринославі двічі 
на місяць і коштує річно 3 р. 50 к. Гро
ші посилати на адресу: Катеринослав, 
Проспект, книгарня Е. Лозинського для 
редакції „Дніпрових Хвиль". 

Кромі сего виходить ще одна чужо
мовна часопись, що заступає інтереси 
нашого народу, яку повинен передпла
чувати кождий інтелігентний Русин а то: 
..Ukrainische Rundschau", яка виходить у 
Відни що місяця і коштує в Австрії 6 
кор. річно. Адреса редакції і адмістр.: 
Wien, Gerstliof, Masserschmicltgasse30. 

Вказівки для тих, що пишуть до ре
дакції: 1) Коли маєте що донести своїй 
часописі', робіть се скоро і висилайте 
безпроволочно. 2) Пишіть коротко; собі 
і редакторови часу заощадите.» Передов
сім описуйте що стало ся, а пусті слова 
лишіть. 3) Пишіть ясно, не пишіть олів
цем, лиш пером. Короткі реченя. 4) Не 
пишіть „вчера", „колись" і т. п. але по
давайте день і дату. 5) Річ найважнїй-
ша: Не пишіть ніколи на обох сторонах 
паперу, бо складачам зле з такого пись
ма складати. 6) Подавайте своє імя, наз-
виско і адресу. Непідписаних листів ре
дакція не приймає до друку, а підпису 
не виявить. 
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# к дістати горожанвькі папери. 
Наколи який еміґрант хоче стати го-

рожанином Злучених Держав мусить 
приноровити ся до слідуючих приписів: 
по перше зголосити ся до суду по блян-
кет аплікації: а) деклярації б) натуралі
зації. Виповнивши відповідями рубрики 
аплікації, має ся її лишити у судового 
клерка. Судовий клерк відсилає сю ап
лікацію до головного уряду в Вашингто-. 
нї, звідки визначує ся детектива, який 
має розслїдити характер і минувшину 
аплїканта. 

По яких трьох місяцях або і довше 
повідомляє ся аплїканта, коли має відбу
ти ся переслухане його просьби. Таке пе
реслухане відбуває ся підчас повного су-: 
дового засїданя. Наколи детективи ви
найшли щось такого, що сьвідчить про
ти аплїканта, то тоді' виступає прокура
тор в суді проти наданя прав горожан-
ських аплїкантови, як негідному. 

Власть надавати горожанські папе
ри мають лишень слідуючі суди: United 
States Circuit Court. U. S. district C, 
(існують в усїх стейтах Зл. Державах, 
District Courts (існують в територіях) 
а також усї висші цивільні суди, courts 
of record, в усїх Державах. 

Повні горожанські папери може ді
стати лишень той, хто мешкав в Злуче
них Державах безпереривно пять літ і не 
є анархістом анї не визнає засад много-
женьства. 

Горожанських паперів не видає ся 
відразу, але по двох літах до сімох по 
зложеню так званої деклярації. 

Давнішнє право, після якого емігран
ти прибувші до Злучених Держав перед 
укінченєм 18-го року житя МОГЛИ ПО 0-
сягненю повнолїтности дістати відразу 
натуралїзаційні папери без складаня де
клярації знесено 23-го вересня 1907 ро
ку. Днесь отже кождий кандидат на горо-
жанина передше мусить подати декляра-
цію. 

Деклярацію можна подати зараз пер
шого дня прибутя до Злучених Держав 

або і кождої хвилі, але так звані „другі 
папери", або судове надане горожан
ських прав може наступити доперва по 
пятьох літах безпереривного побуту в 
межах краю та доперва в два роки по по-
даню деклярації. Се значить, що коли 
хтось приміром подасть деклярацію до
перва по пятьох літах свого побуту в 
Злуч. Державах, то мусить ждати єще 
два роки від дня поданя деклярації, за-
ким зможе бути виповнена його просьба 
о надане йому горожанських прав; коли 
знова приміром хтось подасть декляра-
рацію таки першого дня свого прибутя 
до Злучених Держав, то дістати горожан
ські папери зможе доперва по пятьох лі
тах свого безпереривного побуту в гра
ницях Злучених Держав. 

„Перші папери" або деклярація. 
„Перші папери" як се називають на

ші люди або деклярацію складає ся в од
нім з висше означених судів. Декляра
цію може зложити лишень сей, хто скін
чив 18 літ житя; зложити її можна кож-
дого часу. 

Хотячий зложити деклярацію дістає 
в суді' блянкет, на якім в відповідних ру
бриках мусить подати своє повне імя і 
назвиско, вік, рід занятя, опис особи (як 
виглядає, якого росту, ваги, якої барви 
волосе, очи і т. п.) місце уродженя, Пч-
слїдне місце свого мешканя і послїдне 
підданьство, якого вирікає ся, дату свого 
прибутя до Злучених Держав, назву ко
рабля яким приїхав (або подати в який 
иньший спосіб дістав ся тут) а' також і 
теперішну свою адресу. 

Так виповнений блянкет мусить бути 
власноручно підписаний і заприсяжений 
перед судовим клерком. 

„Другі, горожанські папери" або петиція. 
Не менче як в два літа а не пізнїйше 

як в сім літ від часу зложеня „декляра
ції", можна подати „петицію" до суду о 
надане горожанських прав. , 
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Петиція мусить бути власноручно під
писана і заприсяжена через просячого і 
через двох сьвідків, якими можуть бути 
виключно лишень горожани Злучених 
Держав. 

Просячий мусить вперед постарати 
ся в судї о блянкет петиції. У ній мусить 
подати також своє повне імя і назвиско, 
подрібно місце замешканя, рід занятя, 
дату і місце уродженя, звідки виеміґру-
вав, яким кораблем приїхав і в якім су
дї зложив деклярацію. Наколи жонатий, 
мусить подати повне імя жінки, місце еї 
уродженя і походженя, імена усїх дїтий 
і дати та місця їх уродин. 

Крім сего аплїкант мусить присягну
ти, що не є противником з'орґанїзованого 
уряду (не є анархістом) анї полїґаміс-
том (то є що має лиш одну жінку, а не 
дві або більше) дальше, що вирікає ся 
свого давнїйшого підданьства, титулів і 
привілеїв шляхотства, що має щирий 
замір зістати горожанином Злучених 
Держав і буде постійно мешкати в Злу
чених Державах. 

В петиції мусить бути сказано, чп ко
ли відмовлено аплїкантови наданя горо-
жанських прав і чи тепер причини від
мови зістали усунені. 

Двох сьвідків мусить під присягою 
посьвідчити, що знають аплїканта як чо
ловіка гарного характеру в вповні' за-
слугуючого на надане йому горожан
ських прав; що він мешкає в краю пов
них пять літ, а в даній Державі і судо
вім окрузі' більше як рік. 

До петиції аплїкант мусить долучи
ти цертифікат, який одержав в дни, ко
ли висїдав з корабля від уряду Інформа-
ційно-Натуралїзаційного а також і де
клярацію (то є „перший папір"). 

Переслухане в Судї. 
Назвиско кандидата на горожанина 

оповіщу є ся публично, а колиб хто знав 
про які причини, за для яких не повинен 
він зістати горожадином, сього обовяз-
ком є сейчас повідомити про се дотич
ний суд. 

Суд визначує речинець до переслу
хана кандидатів на горожан. В означе
нім речинци кандидат мусить явити ся в 
судї і на повнім засїданю під присягою 
осьвідчити, що буде боронити конститу
ції Злуч. Держав проти ворогів зовнїш-
них і внутрішних; крім сього кандидат 
мусить виречи ся усїх шляхотськвн ти
тулів і предложити судовії докази, що 
мешкав в Злучених Державах протягом 
пять лїт, а в сїм судовім окрузі' один* рік; 
наконець, що вів моральне житє. 

Жінки і діти. 
Жінки і малолітні діти уважають ся 

горож анами того краю, до якого нале
жить батько. Право однак застерігає, 
що діти уроджені в Злучених Державах 
коли дійдуть до лїт, уважають ся за го
рожан, хотяйби навіть батько не був на
туралізований. 

Наколиби аплїкант помер по зложе-
ню деклярації а перед одержанєм горо-
жанських паперів, то вдова і діти мо-
гуть дістати горожанські папери без 
складаня віддільних деклярацій. 

Загальні уваги. " '• 
ЗО днів перед виборами не могуть 

видати горожанських паперів. 
Судове переслухане не може відбу

ти ся вчаснїйше як в три місяці по зло
жені) петиції. 

Хто забив урядника якогонебудь у-
ряду не може дістати горожанських па
перів. 

Аплїкант мусить уміти розмовній ся 
по анґлїйськи. 

Прокуратор може задавати підчас 
переслуханя ріжні питаня так аплїкан
тови як і його сьвідкам. 

Аплїкант мусить заплатити судово
му клєркови при поданю деклярації $1.00 
при аплікації $2.00 і за видане паперів 
$2.00. 

Коли папери видано неправно, про
куратор може виточити процес о уневаж-
ненє. 

Хто по одержаню горожанських прав 
поверне до старого краю і там буде мені-



кати через иять літ без витолкуваня ся, 
сей тим самим стратить право горожань-
ства. 

За сфальшоване горожанських па
перів є визначена кара 10 лїт вязницї 

• або 10.000 дол. кари. 
Хто вислужить в тутешнім війську 

може дістати горожанські папери без 
складаня деклярації. 

Підданий держави, яка веде війну з 
Злученими Державами не може дістати 
горожанських прав. 

Чужий підданий, який вислужив в 
фльотї Злучених Держав може дістати 

. впрост, горожанські папери; хто вислу
жив; пять лїт, уже тим самим став ся го
рожанином. 
,.; :ХІЩЇ не можуть стати горожанами. 
, ,ІХто не мав 21 лїт в тім часі', коли йо

го батько став горожа нином — по осяг-
неню повнолїтности і наколи стало меш
кав в Злучених Державах — уважає ся 
горожанином. 
,/, Дїтп горожан Зл. Держав чи то ро-

. джених, чи натуралізованих, які уроди
ли ся поза границями. Зл. Держав, коли 
дійдуть до повнолїтности уважають ся 
горожанами. (Право 1907, пар. 6. стор. 
183). 

"•• -• ' 'Усі натуралізовані горожани Злуче
них Держав в часі побуту поза границя
ми Мають право до такої самої особистої 
опіки і опіки свого майна як і горожани 
уроджені. 

ПРАВО Г0Л0С0ВАНЯ 
Право голосованя походить і є даром 

Держави (стейту). Натуралізація є пра
вом федеральним і є даром Юнії, а не 
поодиноких Держав (стейтів). Майже в 
половині усїх стейтів чужоземці, що зло
жили деклярацію („перші папери") го
лосують і мають право голосованя рівно 
з повними горожанами. В другій полови
ні' стейтів можуть голосувати лишень 
повні горожани. Натуралізований горо-
жанин не має права голосованя доти, до
ки сего права не дасть йому стейт; в де
яких стейтах може голосувати вже в 
шість місяців по зложеню першої ДЄКЛЯ" 

рації. Позаяк в ріжних Державах суть 
ріжні права, тому наводимо їх тут по 
черзі'. 

Алабама. Треба бути горожанином 
Зл. Держав, мешкати в Державі (стейтї) 
послїдний рік, а три місяці' в повіті 
(County). Право голосованя тратять о-
соби, яким доказано зраду, спроневіре-
нє публичних фондів, надужитє судової 
власти або які були карані вязницею за 
злочин. 

Арізона. Треба мешкати один рік а в 
повіті' 10 днів. 

Аркенсас. Треба мати принайменче 
перші папери, мешкати в Державі по-
слїдних 6 місяців і мешкати в тім повіті 
в якім голосує ся. 

Каліфорнія. Треба бути горожанином 
Зл. Держав, мешкати в стейтї послїдних 
6 місяців а в якім голосує ся послїдних 
ЗО днів. Тратять ті, яким доказано зло
чин. 

Колорадо. Треба мешкати в стейтї 6 
місяців. Жінки мають голос підчас 
шкільних виборів. 

Коннектікут. Право голосов. має го-
рожанин Зл. Держав, який мешкає в 
стейтї і в місті', в котрім голосує, послїд
них 6 місяців, є чистого характеру і уміє 
перечитати якнебудь артикул конститу
ції або якусь секцію статутів стейту. Тра
тять право голосованя сї, які допустили 
ся проступку, за який право назначує 
кару. 

Данота (Норт і Савт). Треба мешка
ти в стейтї 90 днів. Жінки голосують та
кож. 

Делавар. Право голосованя має го-
рожанин, який мешкає в стейтї послїд
ний рік, а в повіті послїдний місяць. До 
сього, щоб мати право голосу, треба ви
казати, що заплатило ся повітовий пода
ток (County tax) в часі означенім на 
6 місяців до двох лїт перед виборами; 
вільні від сего виказуваня суть ті, які 
мають більше як 21 але менче як 22 лїт. 
Тратять право голосованя зрадники а 

• лєґіслятура може відібрати право голос, 
також і проступникам. 
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Флоріда. Треба мати принайменче 
перші папери, мешкати в стейтї послїд-
ний рік а в повіті 6 місяців. Особи позі-
стаючі під курателею, або яким доказано 
зраду не сьміють голосувати. 

Джорджія. Треба мати принайменче 
перші папери, мешкати в стейтї послїд-
них 6 місяців а в повіті ЗО днів, і мати 
всі податки з послїдного року виплачені. 
Тратять право зрадники, зброднярі і сі, 
які брали участь в поєдинках чи то чин
но, чи то як секунданти. 

Айдаго. Треба мешкати 4 місяці а в 
повіті ЗО днів. Чужоземці мусять бути 
натуралізовані. 

Іллинойс. Треба бути горожанином, 
мешкати послїдний рік а в дистриктї ви
борів послїдних ЗО днів. „General as
sembly" може видати уставу заказуючу 
голосувати злочинцям. 

Індіана. Треба мати хоть перші папе
ри, мешкати в Злучених Державах ио-
слїдний рік а в Державі Індіана послїд
них б місяців. ,,General assembly•• мо
же видати уставу як в Іллинойс. 

Айова. Треба бути горожанином. 
мешкати в стейтї послїдних 6 місяців а в 
повіті послїдних 60 днів. Проступки від
бирають право голосованя. 

Кензас. Треба мати хоть перші па
пери, мешкати в стейтї 6 місяців а в 
„вардї" або окрузі ЗО днів. Виняті: вста
ючі під курателею, зрадники, які спроне-
вірили, беручі чи то чинний чи як секун
данти уділ в поєдинках і то так в стейтї 
як і за границею, відправлені непочесно 
з військової служби, ошукуючі Злучені 
Держави або якийсь стейт, які піднесли 
оружіє або брали уділ в війні проти Злу
ченим Державам. 

Кентоні. Треба бути горожанином, 
мешкати в стейтї 2 роки, в повіті 1 рік, а 
в прецинктї 60 днів. 

Люізіана. Треба бути горожанином, 
мешкати послїдний рік в стейтї, послїд
них 10 днів в окрузі голосованя. Виня
ток становлять проступники а також і сі, 

що помагали повстанцям проти Злуче
них Держав, хиба що публично заявлять, 
що повстане було політичним блудом, і 
що жалують що брали у нїм участь. 

Мейн. Треба бути горожанином і меш
кати в стейтї послїдних 3 місяці. Особи 
під курателею не мають права голосо
ваня. 

Меріленд. Треба бути горожанином. 
мешкати рік в стейтї а 5 місяців в окрузі 
голосованя. Особи під курателею і зло
чинці не мають права голосу. 

Массачуссетс. Треба бути горожанит 
ном, мешкати рік в стейтї, 6 місяців в мі
сті, платити податки від двох літ, уміти 
перечитати конституцію Злучених Дер
жав і уміти підписати ся. Не можна агї 
голосувати анї бути вибраним на уряд, 
коли не мешкало ся в Злучених Держа
вах хоть 2 роки по дістаню гогожань-
ства. Особи під курателею не голосують. 

Мічіген. Tr-еба мати горожаньство, 
мешкати в стейтї 3 місяці, в окрузі голо
сованя 10 днів. Беручі уділ в поєдинках 
чинно або помагаючи лишень, тратять 
право голосованя. 

Міннесота. Принайменче перші па
пери, мешкати в Злучених Державах рік, 
4 місяці в стейтї, 10 днів в дистриктї. 0-
сібні клявзулї для Індіянів. Не мають 
права голосу остаючі під курателею і 
зрадники. 

Міссіссіпі. Треба бути горожанином, 
мешкати в стейтї 6 місяців а в виборчім 
окрузі місяць. Виняті злочинці і Індіяне 
неоподатковані. 

Міссурі. Хоть перші папери і то при
найменче від року, а найдовше 5 літ, а-
бо бути горожанином, мешкати в стейтї 
рік а в окрузі 60 днів. Голосуючий му
сить уміти читати і писати. Виняті суть 
ті, які в який небудь спосіб помагали би 
ворогам Злучених Держав. 

Небраска. Хоть перші папери і меш
кати в стейтї 6 місяців, в повіті 40 днів 
а в вардї або прецинктї 10 днів. 

Невада. Треба бути горожанином, 
мешкати в стейтї 6 місяців, в окрузі* ЗО 
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днів. Виняті ті, яким доказано злочин в 
котрім небудь стейтї, або які маючи біль
ше як 18 літ піднесли оружіе проти Злу
чених Держав або мали якийсь уряд на
даний їм Конфедерованими Державами. 

Ню Гемпшер. Кождий горожанин Зл. 
Держав який мешкає в стейтї і окрузї 6 
місяців має право голосованя наколи 
платить урядові податки з винятком осіб 
звільнених на власну просьбу від плаче-
ня податків. 

Ню Джерзі. Треба бути горожанином, 
мешкати в стейтї один рік, в окрузї 5 мі
сяців і мешкати в виборчім окрузї. Ви
няті суть злочинці' які не мають права 
сьвідчити в суді'. 

Ню Мексіко. Треба мешкати в тери
торії б місяців, в повіті' 3 місяці', а в пре-
цинктї ЗО днїв. Треба бути горожанином. 

Ню Йорк. Треба бути горожанином 
найменче протягом 10 днів, мешкати в 
стейтї рік, в окрузї 4 місяці' в дистриктї 
ЗО днїв. Виняті суть ті, що брали удїл в 
закладаню ся що до вислїду виборів і 
злочинці. 

Норт Каролайна. Треба бути горожа
нином, мешкати в стейтї 12 місяців, в 
окрузї ЗО днїв а крім сего мати 50 акрів 
землі' і платити податок. 

Огайо. Треба бути горожанином і 
мешкати один рік в стейтї, ЗО днїв в по
віті' а 20 днїв в окрузі' голосованя. 

Орегон. Треба мати хоть перші папе
ри, мешкати в Злуч. Державах один рік, 
в стейтї 6 місяців, в окрузі' 90 днїв. Ле-
ґїслятура має права виключати проступ-
ників. 

Пенсильвенія. Треба бути горожани
ном від місяця, мешкати в стейтї один 
рік, в дистриктї 2 місяці', а маючи 22 літ 
або більше, виказати ся оплаченими по
датками, назначеними найменче від 2-ох 
лїт а заплаченими принайменче місяць 
перед виборами. По повороті' з заграницї 
треба без перерви мешкати через б міся
ців. Обжалований о надужитє права го
лосованя мусить зложити присягу, що 
обжалованє є фальшиве. Переконаний о 

такім надужитю тратить право справова-
ня якогось уряду на завсїгди, а на 4 ро
ки право голосованя. 

Род Айленд. Треба бути горожани
ном, мепікати в стейтї рік, а в місци 6 мі
сяців. Назвиско голосуючого має бути 
зареджістроване в грудни попереджаю
чім голосованє. Треба мати заплачені по
датки з послїдного року в висоті одного 
доляра, в який має бути вчислений по
даток від його реальности в місті' вибо
рів, вартости принайменче 100 дол. Ви
ключені злочинці'. 

Савт Каролайна. Треба бути горожа
нином, мешкати в стейтї один рік а в о-
крузї 60 днїв. Виключені суть перебува
ючі в домах убогих або в вязницях. Ле-
ґіслятура має право виключати тих, я-
ким доказано зраду, вбійство або розбій. 

Тексас. Хоть перші папери доконеч
но треба мати, мешкати в стейтї рік, а 
в окрузі 6 місяців. Жебраки і зрадники 
виключені. 

Теннессі. Треба бути горожанином і 
мешкати в стейтї рік, в окрузї 6 місяців 
і платити виборчі податки. Злочинці ви
ключені. 

Ютаг. Треба мешкати в стейтї 46 мі
сяців. Жінки, вдови і доньки горожан мо
жуть голосувати. 

Вермонт. Треба бути горожанином, 
мешкати в стейтї рік, в окрузі' 3 місяці', 
вести чесне житє і зложити присягу, ЩО 
віддасть ся голос такий, який уважає ся 
за найхосеннїйший для Держави. 

Вірджінїя. Треба бути горожанином 
і мешканцем стейту через 12 місяців, а 
в місті або в окрузі' мекшати 6 місяців. 
Виключені суть ті, які поповнили спро-
невіренє або надужитє урядової власти, 
які брали участь в поєдинку і жебраки. 

Вест Верджінїя. Треба бути горожа
нином, мешкати в стейтї рік а в виборчім 
окрузі' ЗО днїв. Виключені суть ошуку
ючі підчас виборів, які поповнили спро-
невіренє або зраду краю і жебраки. 

Віскансін. Треба мати хоть перші 
папери і мешкати в стейтї від року. Осо-



би під курателею, „павпри" і зрадники 
краю суть виключені. 

Вйомінг. Треба мешкати в стейтї че
рез 90 днів. Жінки мають право голо-
сованя. 

ОСОБИСТІ ПРАВА. 
На підставі конституції Злучених 

Держав кождий вільний горожанин по
сідає свої особисті права з якими слїдно 
запізнати ся, щоб мож з них користати. 
В случаю, коли хтось найде ся мимоволі 
без своєї провини в колізії з судом 
а що часами може стати ся — безпереч
но найліпше зарадити ся совісного адво
ката, наколи не знає ся відповідних прав. 
Часто однак можна заощадити собі кош
тів, наколи уміє ся користати з прав на
лежних кождому горожанинови. 

1) Одним з таких вельми важних 
прав є привілей так зовимого „writ of 
habeas corpus". Мало хто знає про сен 
важний привілей; постараємо ся в ко-
ротцї вияснити його значінє та показати, 
як з нього користає ся. 

Може так случити ся, що хтось зов
сім невинний через якесь непорозумінє 
або чиюсь злобу дістане ся до вязницї та 
є наражений на довше сидженє заки 
прийде черга на його процес. 

Щоб сего уникнути можна в почутю 
своєї невинности зажадати „сейчасово-
го, безпроволочного" розсудженя справи 
через суд. Треба удати ся до першого 
ліпшого судії висілих сзтдів і зажадати 
письменно так званого „writ of habeas 
corpus." Коли сам увязнений сього зро
бити не може, то се може залагодити 
хтось з його родини або приятелів. 

Перед тим судією треба зложити за-
присяжене зізнанє, що вязня неправно 
арештовано. Добре є, коли до сього до
лучить ся оригінальний- розказ арешто-
ваня (warrant), а коли його не можна 
дістати, то треба написати длячого його 
не можна було дістати. 

Наколи не знає ся в якім місци дер
жать увязненого, вистане опис особи і 
поданє імени і назвиска. Кождий судія 

має обовязок видати такий „writ of ha
beas corpus" і сим розказом припору-
чити відповідному урядникови дотичну 
особу вишукати і привести. Потім сей-
час розглядає справу, а як покаже ся, 
що вязня арештовано неправно, сейчас 
випускає ся його на волю. Колиб трапи
ло ся,' що судія відповів видачі такого 
„writ of habeas corpus", то тоді іде ся 
до другого і т. д. аж доки не одержить ся 
сповненя бажаня. 

2) За проступки і злочини, наколи 
обставини суть такі, що вина обжалова-
ного здає ся певною, видає ся процес. 
Ніхто однак не може бути засуджений на 
кару за провину через одного судію: су
дять його скликані в тій цїли горожани, 
відповідно заприсяжені, і які складають 
так зовимий суд присяглих або „jury". 
Суть два роди сеї „jury" і кожда з них 
має иньшу задачу. Так звана „ g r a n d 
jury" складаюча ся з 12-24 судіїв напе
ред розважає на підставі обжалованя 
прокуратора і доказів представлених че
рез нього, чи обжалованого арештувати 
і виточити йому процес. Сі докази не по
требують бути єще такі, аби вже доказу
вали вину: вистане, коли зродять сильне 
підозрінє і на підставі того вимагають 
арештованя. Наколи „grand jury" за
явить ся за арештованем, то тоді обжало
ваного задержує ся в слідчій вязници аж 
доки не виточить ся йому формального 
процесу перед другого „jury", зложе
ною з інакших 12-ох судіїв присяглих. 
Тут прокуратор представляє докази ви
ни, правні оборонці (адвокати) боронять 
обжалованого а тих 12 судіїв рішає, чи 
обжалований є винний чи нї. 

3. Важним єще привілєйом є се, що 
за один і той самий злочин ніхто не може 
бути два рази процесований. Не тикає ся 
се дрібних переступлень права (про які 
рішає мировий судія) хотяй і тут є певна 
границя. 6 се важне тому, що хтось з пім-
сти або зависти мігби когось раз увіль
неного казати другий раз арештувати під 
покривкою, що найшов новий доказ. 
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Рівнож є заказане судіям визначати 
за високі кари і кавції (bail). 

Конституція Злучених Держав рів
нож заказує видавати так зовимі „bill 
of attainder." За ніякий злочин родина 
злочинця не може бути позбавлена пра
ва до його маєтку. 

4. Привілейом горожанина Злучених 
Держав є рівнож свобода слова і релігії. 
Се значить, що всякому вільно говорити, 
писати або видавати осзтд, який йому по-
добає ся, без попередного стараня ся о 
позволенє у властий або без подаваня до 
цензури сього, що хоче писати або гово
рити. Сего права деякі належито не ро
зуміють. Тут нема вправдї цензури і ні
хто не може заборонити комусь говорити 
або писати, що кому подобае ся. Однак 
кождий говорячий або пишучий „відпо
відає за наслідки", які з сього вийдуть, 
бели з чийоїсь мови або писаня вийде 
комусь шкода, він відповідає перед пра
вом за сю шкоду. 

Свобода віри значить, що кождому 
вільно вірити і відбувати такі релігійні 
практики, які після своєї гадки уважає 
за найліпші. 

ЯК ДІСТАТИ ПАШПОРТ ЗЛ. ДЕРЖАВ. 
Хто є горожанином Злучених Дер

жав, то є має „перші" і „другі" папери 
а хоче поїхати за границю, повинен пе
ред виїздом постарати ся о пашпорт. 

Пашпорти видає лишень державний 
секретар (мін'їстер справ заграничних). 

Хотячи дістати пашпорт треба напи
сати по блянкет аплікації о пашпорт, 
менче більше в сей спосіб: 
Department of State, Passport Bureau, 

Washington, D. C. 

Dear Sir: Please mail me a blank applica
tion for passport to be used to a naturalized 
citizen. 

(Підпис і адреса). 
По одержаню блянкету треба точно 

і ясно відповісти на всі' випечатані у нїм 
питаня, а потім підписати ся і заприсяг

нути свій підпис і свої відповіди перед 
публичним нотарем. 

До так виповненої аплікації треба до
лучити свої горожанські папери і одного 
доляра і післати під тою самою адресою, 
а зворотною почтою дістане ся пашпорт. 

З американським пашпортом можна 
безпечно подорожувати по всіх краях з 
винятком Росії і Румунії. Хто хоче їхати 
до Росії, мусить свій пашпорт візувати 
найперше у росийського конзуля в Аме
риці, що коштує $1.25. 

Без візованя пашпорт не має ніякого 
значіня в Росії. 

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ 
ГОРОЖАНАМ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ. 

Хто став горожанином тутешного 
краю, сей повинен мати усе в памяти ось 
що: 

Що тутешний нарід не стоїть під у-
правою короля нї цісаря, лиш править 
сам собою через своїх заступників. 

Що управа краю є конституційна, 
установлена і контрольована через нарід. 

Що головою краю є вибраний пре
зидент. 

Що президента вибирають елєктори 
(виборці), яких вибирає нарід загальним 
голосованєм що чотири роки. 

Що край сей є републикою, а не цї-
сарством або королівством. 

Що конституція, се списані права, 
після яких управляють краєм. 

Що конституцію списали люди, які 
перші поклали основи для управи краю. 

Що маємо боронити сих прав, пови-
нуватись їм а в потребі і житє за них по
класти. 

Що конституція Злучених Держав 
становить основні права всіх поодино
ких держав (стейтів), та що права сих 
держав мусять • бути згідні з конститу
цією. 

Що конституція постановляє, чи я-
кий закон може бути переведений і хто 
має його перевести. 

Що після постанови конституції є 
певне число горожан т. зв. конґресменів 



яких нарід вибирає з поодиноких стей-
тів що два роки і висилає їх до Вашінґ-
тону, щоб там заступали нарід і устано
вляли закони. 

Що законодатні тїла кождого стейту 
вибирають по двох т. зв. сенаторів, до 
висілої палати радної на протяг шести 
літ. Конгресмени становлять нисшу па
лату. Обі сї палати, нисша і висша тво
рять разом Конґрес Злучених Держав і 
установляють закони для цілого краю. 

Що конституція установляє висший 
суд „Supreme Court of United States", 
який має переводити ревізію законів, у-
становлених через сенат і конґрес та рі
шати, чи сї закони згідні з постановами 
конституції. Постанови сего суду є рі
шаючі. Суд сей стоїть між народом а йо
го представниками, що мають установ
ляти права. Судії висшого суду є неначе 
сторожами для береженя конституційних 
прав. 

Що конституція дає президентови 
власть вводити в житє закони, установ
лені через сенат і конґрес, або противи-
ти ся сему. 

Ошуства 
на які наражений є наш народ в An 

Починаючи від вступленя на амери
канську землю наш імміґрант безустан
но є наражений на всякого рода „троб-
лї", що стають невідступними його това
ришами аж до сеї пори, поки він не пі-
знасть місцеві обставини, язик і права і 
у тому найде належну охорону. 

Ся прикра дорога досьвідів може бу
ти значно скорочена, коли чоловік завча
су пізнасть, які небезпеки можуть йому 
грозити, та в який спосіб найлекше їх о-
минути або перед ними устеречи ся. 

Головні правила осторожности. 

€> річию неможливою винайти якесь 
одно, ґенеральне средство, яке охороню-

ІПо президент Злучених Держав є 
найвйсшим вождом армії і фльоти, та 
взагалі цілої воєнної сили. 

Що членів найвисшого суду іменує 
президент та що вони сповняють свій 
уряд до кінця житя, з виїмком, що до-
пустили-б ся чогось протизаконного, 

Що більшість краєвих урядників і-
менує також президент. 

Що закон постановлений через се
нат і конґрес мусить бути підписаний че
рез президента і аж тоді' починає обовя-
зувати. 

Що головна управа краю находить 
ся в Вашінґтонї, в дистриктї Колюмбія. 

Що президент в часі' свойого урядо-
ваня мешкає в Вашінґтонї. 

Що висший суд також має свій осі
док в Вашінґтонї. • 

Що так само сенат і конґрес в пев
них відступах часу збираєсь для нарад 
в тім самім місті. 

Що край сей має назву Злучених 
Держав, бо складаєсь з поодиноких дер
жав або стейтів і територій. 

Що усіх стейтів дотепер є 48. 

і кривди 
фицї і як перед ними боронити ся. 

вало-б наш народ перед всяким визис
ком. Можна лишень число визискуваних 
зменшити, постійно інформуючи наш 
загал про ріжні роди ошуств, нозаяк 
штучки визискувачів звичайно суть о-
дного рода, лиш з деякими часами від-
тїнями. 

Одним з головних правил для лю
днії, що не хотять бути ошуканими, є пе
рестерігане незвичайної осторожности в 
грошевих справах з мало знакомими 
людьми та не завірювати їм легкодушно 
своїх ощадностий анї повірювати до пе-
реведеня грошевих справ. 

Під тим зглядом наш народ грішить 
найбільшою наівностю. Тямлю, перед 



пару роками стало ся таке. Часопись 
„Свобода" щойно перенесла ся до Ню 
Йорку; усюди в льокали редакційнім бу
ло повно неладу — звичайно, як по ,,му-
фованю". І ось приходить якийсь добря
га. На заппт, яке має діло, чоловік змі
шав ся, почав щось говорити, крутити 
та нараз зажадав якоїсь брошурки за 5 
чи 10 центів. З цілого його поведеня ви
ходило ясно, що він прийшов за чимсь 
другим, що брошури ніякої йому анї не 
снило ся передше купувати та що він в 
послїдній хвилині' лиш на таке скрутив. 

Минув несповна тиждень, коли на
раз впадає в редакцію опять той сам чо
ловік, блідий, змішаний і дріжучим го
лосом питає, що стало ся з тою а тою 
банковою фірмою. — Збанкротувала!... 
— Сарака аж застогнав. І тодї, по якімсь 
часі очунявши ся, почав розказувати. 
Перед тижнем був він в редакції і хотів 
вислати до краю 600 долярів, весь свій 
защаджений протягом кількох лїт має
ток, щоб за пару днів і самому подати ся 
у рідний край. Вичитав в „Свободі", що 
через редакцію мож посилати гроші і то
му прийшов. Але щож „тут не видів зе-
лїзної каси" — се його власні слова — 
і тому подумав: ,,Як-жеж мої гроші тут 
можуть бути безпечні, коли вони не ма
ють навіть желїзної каси... Ні'!... Піду 
ліпше до банку N. N. У нього каса-ж, ка
са, що і чотирох хлопів у ню влїзе. Та і 
золоті букви має на вікнах...." 

Подумав, зробив. Пішов де каса „як 
вежа", де золоті букви на вікнах і най-
спокійнїйше віддав послїдний свій гріш. 
Що властитель сеї каси і тих золотих 
букв міг бути найостатнїйшим драбугою 
— се менче важне: найважнїйше, що він 
мав касу... 

І до несповна тижня пропали всї йо
го ощадности. 

Бо по пану „банкири", що мав і же-
лїзні каси, і золоті букви на величезних 
шибах не остало ся нич... Нї — зі стала 
ся каса, але по її отвореню найдено у ній 
пачку старих часописий і кілька гузиків 
від інтимної ґащероби. Се був оди
нокий спадок по „банкири". Але і з ньо

го не було для нашого, а і соток подібних 
йому, сараки хісна. Показало ся іменно, 
що і каса і усе внїшне уладженє банку 
було взяте на кредит •— та властитель 
забрав усе назад. Вірителям не дістало 
ся нї цента. 

Такі то желїзні шафи'і золоті написи 
на вікнах, се найнебезпечнїйша лапка на 
наших людий. Сотки їх вже потратило 
через сю штучку всї свої гроші, сотки 
ще і потратять, аж доки народ не навчить 
ся, що не все те мусить бути золото, що 
сьвітить ся... 

Або ось таке. 
Один з сьвіжо прибувших іммігран

тів, їдучи желїзницею до місцевости, де 
жили його свояки стрінув ся в возї з кра-
яном. Незнакомий незвичайно сердечно 
заопікував ся імміґрантом, частував його 
опікував ся його річами в часі змін потя
гів та оповів ціле своє житє, викликую
чи сею отвертостю цілковите довірє у 
іммігранта. Коли доїздили до місця при-
значеня, їх приязнь була вже така вели
ка, начеб прожили разом що найменче ко
пу лїт. На стації імміґрант віддав новому 
свойому приятелеви квіт на свої річи, 
просячи, щоб їх відібрав. Сам засїв на 
лавцї і благословив долю, що на самім 
вступі у чужий край найшов такий скарб. 

Ждав досить довго, бо пару годин, о-
жидаючи повороту свого нового товари
ша. Доперва по довшім даремнім жда-
ню переконав ся, що пав жертвою о-
шуста, який вкрав йому всї його річи. 

Повисший приклад зовсім не дока
зує, щоб ми зглядом другого заховували 
ся ворожо і не подали руки в разі по
треби. 

Противно. Де як де, але в Америці', 
взаїмна поміч і жичливість та солідар
ність є більше може потрібна, як в старім 
кгаю, але передовсім тут треба висте
рігати ся прислужних ошустів. 

Поміч подана краянови та співчуте 
для потребуючих повинні завсїгдп мати 
підставою розсудок. 

Як що якийсь сарака не має що їсти, 
де мешкати та в що одіти ся, треба його 
нагодувати, одїти і заплатити йому меш-
канє, але рівночасно пошукати для нього 
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роботу, або показати, в який спосіб за 
ньою глядіти. Нехай йде о власних силах 
та не привикає жити з милостині. Систе
ма постійного підпомаганя людини, яка 
власною працею може добути кусник 
хліба, є злим родом доброчинности, та 
приносить обдарованому тільки кривду, 
роблячи з нього дармоїда, відбираючи 
йому почуте чести і амбіції. 

Одна молода пара людий приїхала в 
Америку. Не мали з собою гроша на про
жите перших важких хвилин, перед ви-
найденем роботи, і тому терпіли біду. Ми-
лосерні люди помагали їм як могли, жа
луючи нещасливих. Легке жите, без пра
ці', видно так засмакувало легкодухам, 
що коли і найшли якусь роботу, то скоро 
її покидали, воліючи дармувати і жити 
коштом людського милосердя. Коли 0-
статочно люди полапали ся і пізнали, що 
помагають дармоїдам, то вони вже так за
смакували в безчиннім житю, що пере
несли ся до иньшого місточка і почали 
на ново в імя милосердя мантити від лю
днії запомоги. 

Завдяки доброті серця милосерних 
людий з двоє здорових, сильних люднії 
зробила ся пара безличних жебраків. 

Що лиш задумуємо почати, застано
вім ся на тим передше. В найдрібнїйшш 
річи ліпше подумати пять мінут, нїж ро
блячи без застанови плакати опісля ці
лими годинами на власну неоглядність. 

Одному Русинови запропонували раз 
в сальонї якісь підозрілі панки, що за 
половину цїни продадуть йому пачку 
фальшивих банкнотів, які ніхто не 
відріжнить від правдивих. На доказ, ви-
няв один з них пачку, і змінив один банк
нот. Сальонїст взяв гріш, змінив його і 
видав решту. 

Зовсім не застановлюючи ся над тим, 
що діло є нечесне, що за нього жде дов-
голїтна вязниця, наш добряга хотячи ско
ро розбогатїти, купив 200 фальшивих 
долярів за сотку, яку мав при собі. 

За свою легкодушність однак зістав 
строго покараний. Іменно прийшовши до 
хати побачив, що в пачці було зверху 
кілька поодиноких долярів, а решта сам 
папір. 

І довго опісля плакав за страченими 
95 долярами. 

Визискуване підчас гляданя за роботою. 

Як що іммігрант осяде в якійсь мі-
сцевости, починає глядіти роботи. 

Маючи свояків, або знакомих йде до 
них о поміч і пораду. Будучи сам, часто-
густо падає жертвою всяких хлополапів. 

6 загально знана штучка, що являє 
ся нїби якийсь „бос" та вербує робітни
ків до фабрики. Бере від них задаток, 
буцім на оплачене коштів дороги, а потім 
зникає наче камфора, забравши нещас
ним нераз послїдний цент. 

Неодному Русинови і таке приклю-
чило ся, що якийсь аґент винайшов ро
боту для цілої партії людий десь в від-
леглій місцевости. Представляючи їм в 
чудових красках будучу роботу, забрав 
від них таксу за найдене роботи та гроші 
на желїзничі тикети. 

Купив сі тикети і виекспедіював на 
желїзницю. Переїхавши пару стацій, лю
ди спостерегли, що ошуст не купив їм ти-
кетів до місця призначеня, лиш до най-
близшого міста, а решту гроший сховав. 

Деякі, не маючи ні шелюга при душі, 
о холоді і голоді' пішки мус'їли вертати 
назад там, з відки від'їхали. 

Оплачуване „форменів", щоб тістати 
роботу, та ,,фундованє" їм, щоб поблаж
ливо глядіти на працю робітника, є злом 
загальним по всіх фабриках, у яких пра
цюють „форейнери." 

На сю нещасну обставину одиноким 
ліком може бути осьвідомлюванє робіт
ників та добуване ними фахового обра-
зованя. Робітник розуміючий власну гід
ність, маючий свій фах у руках, є неза
лежний та зовсім не потребує оплачува
ти ся „форменови", бо і без його ласки 
дасть собі усюди раду і усюди його прий
муть. 

Повновласти до старого краю. 

Часто буває таке, що імміґрант дума
ючи стало лишити ся в Америці хоче 
продати своє майно у старім краю. 

І лише вимовив ся з таким проектом, 
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а сейчас найде ся коло нього повно при-
служних „приятелів", „адвокатів", „но-
тарів" що за малу винадгороду обіцюють 
поладнати справу. 

І се часто кінчить ся на тім, що у-
служний хлополап або зовсім не розуміє 
ся на справі і не виробить повновласти в 
спосіб приписаний урядом, та папери 
вернуть з краю, або знаючи, як повести 
справу, сам гроші відбере, а властителе-
ви всуне під ніс дулю. 

Щоби повновласть була важна, му
сить бути виготовлена після прав того 
краю, до якого має бути післана. 

Виставляючий повновласть мусить 
її підписати при сьвідках і в присутно-
сти публичного нотаря, який мусить на 
документі прибити свою печать. Опісля 
документ мусить потвердити повітовий 
клерк а остаточно легалізувати його до
тичний конзулят. 

Перед недавним часом голосна була 
справа одного такого панка в Ню Йорку, 
що сівши в льокали, де передше був ав
стрійський конзулят, натягав легковір
них, кажучи їм виставляти на своє імя 
повновласти в справі спродажи маєтно-
стий в старім краю. Люди в сей спосіб 
потратили грубі гроші. 

А кілько то повновластий панове 
псевдо-адвокати по одержаню належито-
сти кидають в піч, а інтересовані цілими 
літами ждуть на полагоджене їхньої 
справи. 

Пожичанє гроший. 
У кого хоть трохи гроша, сейчас 

найде кругом себе споро „приятелів", 
що раді-би витягнути від нього гріш. 

На дрібні суми звичайно рідко хто 
виставляє посьвідку. На більші суми 
звичайно жадає ся від довжника пись
менного доказу. 

При виписуваню довжного скрипту 
треба на се уважати, що само признане 
довгу ще не є достаточною запорукою 
віддачи довгу. На реверсі мусить бути 
подане, що той, хто пожичив гроший та
ку а таку суму, обовязує ся віддати довг 
або сам, або вказує на особу, що має за 

нього заплатити; рівнож мусить бути по
дана і дата, коли довг має бути зверне
ний, 

Одного разу в суді розбирано таку 
справу. Два шваґри мали зі собою всякі 
грошеві справи. Один до одного мали 
безграничне довірє. Для унормованя од
нак сих справ порішив пожичаючий ви
дати вірителеви письменну посьвідку. І 
написав: „Я є винен мойому швагрови 
таку а таку суму." Оба гадали, що та
кий документ вистане. Треба однак не
щастя, що довжник за пару днів по сїм 
помер. Підчас розбираня спадкової спра
ви виступив і шваґер зі своєю претен-
сією. Діти помершого однак не хотіли 
заплатити довгу, а коли віритель звер
нув ся до суду, тут присуджено, що доку
мент не був написаний, як належить, і 
гроші пропали. 

Пожичанє гроший „на слово", як то 
часто водить ся, має сей наслідок, що 
довжник стає паном ситуації. Як що є 
чоловіком совісним, то віддасть, єсли нї 
— то нема средства присилувати його 
віддати. 

Таке пожичанє „на слово" водить ся 
звичайно між людьми, що не знають нї 
читати, нї писати. 

Довги за „борт" та за товари забра
ні в склепі довжник мусить заплатити 
мимо того, що не дав реверсу — річ при
родна — як має з чого платити. 

Відшкодованя. 
Підчас роботи в фабриці буває часом, 

що робітника покалічить. Богато людий 
на се жалує ся, що компанія присилає 
сейчас адвоката, який хорому, нераз і не 
зовсім притомному чоловікови каже під
писувати угоду з компанією. 

Така угода є зроблена звичайно в ко
ристь компанії і робітник є зданий на її 
ласку або неласку. 

Один робітник жалував ся, що його 
покалічило в фабриці і за се, після стей-
тових прав належало ся йому відшкодо
ване в сумі 1000 долярів. 

Він однак підписав угоду, заявляю
чи, що приймає 200 долярів і зрікає ся 
всяких дальших претенсій до компанії. 
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Не треба ніколи підписувати ніяких 
документів, коли не знає ся їх змісту. 
Ліпше ждати, аж знайде ся опитна люди
на що совісно цілу річ обяснить. 

Зазначити треба, що робітник жада
ти відшкодованя мав право тілько тоді, 
коли покалічене наступило в наслідок 
недбальства заряду фабрики мимо того, 
що працюючий заховав всі средства о-
сторожности. 

Як що робітника стрінуло нещасте з 
його власної вини, або через неосторож-
ність другого робітника, його товариша, 
тоді компанія не відповідає і не платить 
ніякого відшкодованя. 

Один робітник в сталївни задрімав 
підчас роботи і його облив горячий ме-
таль, бо у властивий час не відступив ся. 
Мимо того, що зістав на ціле житє калі
кою, не дістав ніякого відшкодованя. 

Так само стало ся, що один робітник 
випалив дт угому око розжареною желїз-
ною штабою. Компанія каліці не запла
тила ні цента. 

Коли в случато якогось нешасного 
випадку си пчпненого або власною не-
осторожностю робітника, або неосторож-
ностю його товариша, якийсь адвокат пі
діймає ся переведеня процесу з компа
нією, та обіцює добути для пошкодова-
ного відшкодоване — то він хоче лиш 
визискати бідака, бо справи виграти в 
його користь ніколи не може. 

Таке саме діє ся, єсли когось покалі
чить в такім місци, на якім находить ся 
карта остерігаюча, або коли хтось через 
власну неувагу дістане ся під колеса же-
лїзницї, або трамваю. 

Несовісні „бордингери." 
Держане „бординґерів" становить 

для неодної родини одиноке жерело до
ходів — по при се є однак безнастанним 
жерелом всяких незгод і сварень. „Бор-
динґери" часто не платять і через се ґа
зда тратить. Як уже попередше було за
значено, довг за жите має першеньство 
і несовісний довжник за такий довг мо
же дістати ся до вязницї. Так само жде 

його вязниця в случаю неплаченя за харч 
браний в ґросерни. 

Арештоване. 
Нераз чоловіка арештують в наслі

док якогось доносу, чи то обставини я-
кось так нещасно зложили ся, так, що 
арештований навіть і не догадує ся, чого 
від нього хотять. Не знаючи мови, він за 
дрібницю, а часто-густо і зовсім невин
но зістане засуджений на значну кару. 

Часто буває, що несовісні полїціян-
ти змавляють ся з всякими ошустами, що 
вдають адвокатів. Полїціянт представляє 
перестрашеному такого добродія, якого 
вже обовязком витиснути з арештовано
го ито лиш дасть ся. 

Тому то, хто в разі арештованя ко
ли не має знакомого адвоката, нехай в 
часі переслуханя зверне ся до судії і за
жадає проволоки, щоби міг постарати ся 
о оборонця. Судія навіть має обовязок 
запитати ся обжалованого, чи хоче адво
ката. Арештований має право жадати, 
щоб його за порукою випустили на во
лю. Колиб судія в нижшім суді не хотів 
випустити арештованого за порукою, то 
можна апелювати аж до найвисшого суду. 

Кара за ношене оружія. 
Поміж Русинами не тяжко про бійки 

і сварні. Неодин з пімсти грозить тнуто
му застріленєм або пробитєм. Загтюже-
ний, боячи ся про своє житє, купує ре
вольвер і носить його зі собою, що-б в 
разі напасти мати чим боронити ся. Ко
ли такий чоловік не постарає ся о дозвіл 
кошеня оружія, то хтось несовісний мо
же на него донести і тоді' поліція його 
придержить, зревідуе і потягне до відві-
чальности. 

За ношене схованого оружія жде 
тяжка кара. В помешканю вільно держа
ти оружіє без ніякого дозволу властий. 

Острожно з купном землі. 
Треба незвичайно бути осторожним 

купуючи чи то пай землі в місті, чи фар 
му. Часто незнаючий мови заплати1 
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<,_ ,*&), і доперва потім дізнае ся, що 
продаючий не мав чистого титулу влас
носте 3 тої причини купуючий стратив 
усе, що дав за будівлю або фарму. По-
шкодований вправдї може судово потяг
нути продавшого до відвічальности, але 
коли сей сховає гроші, то і суд нїчо не 
поможе. 

Одна вдовиця діставши по мужови 
асекурацію, намовлена агентом, поріши
ла купити дімок. Не спитавши ся нікого 
опитного, дала гроші аґентови, а сей так 
гарно звинув ся, що натягнувши ще де
кого, утїк. Вдова лишила ся без гроший 
і без хати, бо до ньої не мала ніяких 
прав мимо того, що за ню заплатила. 

Купуючи щось, треба через лоєра 
провірити стан гіпотечних книг та забез
печити ся в компанії обезпечень титулу 
власності, (Title Insurance Co.) 

Ошуства через оголошеня. 
Русини найчастїіїше дають, ся ошу

кувати через всякі шумні оголошеня, в 
яких нераз обіцюе ся ріжні вартісні річи 
за прислане адресів кількох знакомих. 
Злакомивши ся на безплатний дарунок, 
неодин завязує переписку з оголошую
чою ся фірмою і в результаті тратить о-
статочно декілька долярів. 

Один, приміром, післав фірмі свою, 
і кількох знакомих, адреси. В відповіли 
дістав лист з залученим тикетом на ви-
гравку годинника. За парі днів дістає 
опять лист, що його тикет виграв. Коли 
хоче дістати виграний золотий годинник, 
нехай пришле гроші в сумі 5 долярів. У-
тїшений дурничкою, посилає гроші і ді
стає годинник вартости — 75 центів. 

В таких, і подібних случаях кождий 
мусить приписати сам собі вину. Коли 
вже кого стрінуло таке нещастє, повинен 
про се повідомити сейчас почтовий уряд, 
а сей вже постарає ся, щоб ошуст зістав 
покараний. 

Коли хтось дістає нещшличні, або 
образливі листи, або листи з грозьбами, 

вимушенєм і т. п., рівнож може їх пред-
ложити почтовому урядови, а сей займе 
ся покаранєм винних. Кара за подібні 
злочини є дуже тяжка. 

Ошуства агентів, 
Наш народ має дуже часто до діла з 

всякими аґентами. І так приходять аґен-
ти з обезпеченєм на житє, від огня, від 
продажи річий, убрань, їди, часописий 
і т. п. 

Чесні аґенти суть вельми пожиточні 
для загалу. Вони улекшують всякі куп-
на та пересічному робітникови заща-
джують часу і клопотів. 

І серед аґентів є богато чесних лю-
дий але стрінути можна також і неодно-
го ошуста. 

Совісний аґент не збаламутить клі
єнта шумними обітницями, не робить 
надзвичайних уступок та дає квіти на 
всякі виплачені рати. 

Цілком противно поступає ошуст. 
Приміром один аґент продав Руси

нам машину до шитя і що місяця прихо
див до них по сплату. По році, коли ма
шина була вже майже сплачена, сі люди 
були приневолені перенести ся до дру
гого міста. Повідомили про се аґента. 
Сей обіцяв залагодити в заряді всї фор-
мальности, щоб мож було несплачену ще 
машину забрати з собою. І яке було зди
воване властителів, коли на новім місци 
прийшовший аґент сказав їм, що після 
присланого рахунку вони мають за ма
шину заплатити ще кількадесять доля
рів. Даремно пошкодовані впевняли, що 
вже майже все сплатили, що довг їх ви
носить ледви кілька долярів. Нїчо не по
могло. Вони не мали квітів і мусїли за ту 
саму машину платити ще раз. 

Ошусти-аґенти від убрань беруть за
даток, але клієнти даром ждуть на при
слане товару. 

Злі люди мають тисячі викрутів і спо
собів, за помочию котрих здобувають 
гроші. На сприт ошустів одиноким ліком 
є розум і просьвіта. 
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Рувький Н&Р- Союз в Дмерицї. 
дом 
вірі 

Нема інституції — каже один ви
значний професор права — щоби була 
точнїйшою мірою для полїтично-еконо-
мічного розвою якого небудь новочасно-
го народу, від інституції обезпечень; 
жадна інституція не запевняє і не скріп
ляв так успішно економічної свободи 
кождого горожанина, його незалежности 
від посторонної помочи і милостині', а 
через те і його горожанської гідности; 
жадна інституція не освободжуе його так 
певно від журби о судьбу найдорозших, 
як інституція обезпечень. Вона дїлае 
благодатно поза людське жите, бо змо
же винагородити оставшим вдовам і си
ротам бодай в части страту, яку вони по
несли через смерть їх опікуна і живи
теля. 

Зовсім природно, чоловік стараєть 
ся всїми силами відвернути від себе всі' 
небезпеки і нещастя. Передовсім стара
єть ся їх поминути, встеречи ся перед 
ними, бо як каже наша пословиця: „Сте
реженого Бог стереже". Огнетревалі бу
дови і осторожність з вогнем мають хо
ронити чоловіка перед пожаром; сильні 
замки або добрий сторож має хоронити 
перед злодієм, розумний спосіб житя пе
ред хоробою і т. д. Коли мимо сего таки 
трафляють ся нещасливі випадки, ста
раєть ся чоловік їх обмежити або й зда
вити, перемочи. Він організує огневі сто
рожі аби ті гасили або бодай спиняли 
пожар; лікарська поміч має перемочи 
слабість; приписи о кварантанах мають 
здавити пошести й епідемії. 

Але ті средства не всюди дадуть ся 
примінити. Не всюди вистане само лиш 
оминанє небезпеки. 

6 такі небезпеки, яких не в силї ні
коли оминути, яких не в силї побороти. 
Такою небезпекою є непередвиджений 
нещасний случай, та такою небезпекою 
є і смерть. 

Коли-ж хто про своїх, а найбільш про 
іашних не промишляє, той відцуравсь 
и і гірший од'невірного. 

(Посл. An. Павла до Тим.) 

Коли отже не поможе оминанє не
безпеки, коли не поможе старанє зда
вити її, то розумний чоловік мусить гля
діти за другими способами, средствами, 
щоби був готов покрити заподіяну шко
ду, ослабити її наслідки. 

Проти смерти нема лїку і чи днесь 
чи завтра кождий з нас мусить розпра-
щати ся з тим сьвітом. І ще пів біди, ко
ли він сам, коли його смерть не відібє ся 
на житю других. Але коли чоловік має 
рідню, яка живе з праці' його рук, коли 
ся рідня дивить ся на нього, як на жере-
ло свойого житя, то тоді' уже зовсім інак
ше. З хвилею смерти такої людини, уся 
рідня, усї ті, що були приневолені жити 
з праці' його рук, лишають ся беззащит-
ні, лишають ся без средств до житя, ли
шають ся нуждарями, засудженими на 
повільну, голодову смерть. Пів біди, ко
ли вони найдуть яку дальшу рідню, яка 
їх пригорне і нагодує ласкавим хлїбом. 
Гіркий він, гіркий, але все таки хл'їб, що 
хоть не дасть вмерти з голоду. Але коли 
таке трапить ся тут, на чужині', далеко 
від своїх, від рідні? Тут не подасть ніх
то ласкавого хл'їба, тут ніхто не спомо-
же, ніхто не заступить ся... 

Міг-би — скаже хтось — такий чо
ловік щадити. Але ощадности ніколи не 
доводять до ц'їли. Як-би чоловік схотів 
тілько наскладати, щоб в разі пожару 
своєї хати міг свою шкоду покрити з о-
щадностий, то хиба не богато собі помо
же, коли пр. пожар трапить ся тоді, коли 
він щойно почав щадити. 

Місто отже щадити на таку ц'їль, при
думали люди иньший спосіб. Вони зало-
жили асекураційні товариста, в яких 
хтось другий держить гроші на покрите 
непередвиджених видатків. Асекурація 
полягає на тім, що через спільні, неве
личкі оплати великого числа людий зби
рають ся потрібні матеріяли на покрите 
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непередвиджених шкід, які час від часу 
трапляють ся поодиноким членам. Се є, 
щоб так сказати, розділене якогось не
знаного ще нещастя на більше число о-
сіб, щоб тим робом поратувати діткнені 
нещастєм одиниці'. Значінє такого обез-
печеня лежить в тім, що воно в наглих, 
непередвиджених випадках не дає чоло
віковії марно загибати, але його ратуе; 
запомагає. 

До найшляхотнїйших помислів люд
ського ума безперечно мусимо зачисли
ти асекурацію на жите. Чоловік асеку-
руючи ся на жите, не дбає, як при всіх 
иньших випадках про себе, але тільки 
і виключно про добро своєї родини. Тіль
ки для ньої він хоче забезпеки на случай 
своєї смерти, тільки для своєї рідні він 
відкладає часть свого доходу, коли, від-
мовлюючи собі непаз і приятностий, пла
тить асекурацію. І він тоді є певний, що 
по його смерти його найблизша родина 
не буде примушена витягати руку ради 
Христа, але найде средства до житя. І 
він хоч мертвий, хоч у холодній могилі', 
буде вічно добродієм своїх рідних. Тіль
ки чоловік крайно легкодушний, недба
лий, або самолюб, якого доля його роди
ни зовсім байдужна не старає ся забез
печити її будучности. 

Деякі все таки говорять, що є ліпше 
щадити, як обезпечувати себе на житє. 
„Щадити" тимчасом а обезпечувати ся 
на житє се суть два понятя зовсім рівні 
що до свого єства, але зовсім відмінні 
що до своїх наслідків. Хто складає гро
ші „на процент", може свою цїль осягну
ти по довгих літах, а хто приступає до 
асек. товариства осягає свою цїль сей-
час, як лиш дістане грамоту до рук. Най
ліпше подивім ся на примір. Двох лю
днії в трийцятім році починає щадити. 
Один складає річно по 100 дол. на про
цент, другий записав ся до P. Н. Союза 
і платить пересічно 15 дол. на рік. Оба 
були майнерами і по пятьох роках хоті
ло нещастє, що наступила експльозія і 

оба погибли. Родина першого відібрала 
з банку 663.30 дол. — на яких вложила 
500 — а родина другого, хоть вложила 
до P. Н. Союза всего лишень около 75 
дол. дістала цілих 1000 дол. 

Але, як сказано виспіє, смерть не 
дасть ся обчислити. Коли-б отже так сі 
два майнери згинули не по 5-ох літах 
але по 6-ох місяцях. Тоді' родина пер
шого дістає лишень не цілих 60 дол. а 
родина другого 1000 дол. Котрий отже 
ліпше забезпечив свою рідню?... 

А смерть нігде, в ніякім другім краю 
на сьвітї не косить так страшно, як тут 
в Америці. І якже назвати такого батька, 
який знаючи про се, байдужно махає ру
кою на долю своєї ріднї? 

І ми маємо свою асекурацію. 6 ньою 
Русько Народний Союз і Руський Моло
дечий Союз. Тут найдете всї користи, 
про які говорило ся попередно. 

Що більше, Руський Народний Со
юз не лиш помагає родинам в разі смер
ти свого члена, але і помагає своїм чле
нам в разі недуги, в разі' каліцтва, бо 
платить в разі смерти члена 1000 доля-
рів а в разі смерти жінки 400 долярів. 

Дальше на случай каліцтва дістають 
члени: 
в разі утрати одного ока . . . 
,, „ „ одної руки... 
,, „ „ „ ноги .. . 
„ „ ,, руки і ноги .. 
,, „ „ двох ніг 
„ „ „ двох рук 
„ „ „ двох очкй . . . 

. 200 дол. 

. 200 „ 

. 200 „ 

. 1000 „ 

. 1000 „ 
1000 „ 

. 1000 „ 
Дальше, Руський Молодечий Союз, 

до якого можуть належати діти почавшії 
від 1-го до 16-ти літ за малесеньку мі
сячну вкладку, бо всего за 25 цнт. дає 
більшу запомогу, як якенебудь иньше 
асекураційне товариство. Руський Мо-
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лодечий Союз виплачує посмертне після 
поданої нисше табельки. 

P. Нар. Союз з кінцем авґуста 1910 р. 
числив: дорослих 14430, з дітьми 16197. 
Від послїдної Конвенції в 

1908 р. приступило до 
Р. Н. С. на ціле поем. 9233 членів 
на половину поем. 2547 членів 
дітей 953 
Разом приступило 12733 членів 

Союз збільшив ся о 4540 членів на 
ціле посмертне, о 957 членів на пів по
смертного і о 434 дїтей. Разом о 5931 
членів. 

МАЄТОК P. Н. С0ЮЗА 
виносив з днем 1. августа 1910 p.: 

в касі Р. Н. С. знаходило ся 83,533.96 
Маєток Союза за друкарню 

„Свободи" 16,855.00 
Весь маєток Р. Н. С. з днем 

1. авґуста 1910 разом $100.388.96 

ДО „РУСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА 
В АМЕРИЦІ" 

, належать слідуючі відділи: 
(Числа відділів, імена місцевостий 

і братств). 
1. Шамокін, Па, Бр. сьв. Андрея. 
2. Мт. Кармел, Па. Бр. сьв. Димитрія. 
3. Олифант, Па. Бр. сьв. Володимира. 
4. Джерзи Сіти, Н. Дж. Бр. сьв. 0. Ни-

колая. 
5. Мт. Кармел, Па. Бр. сьв, Ап. Петра 

і Павла, 
6. Бравнсвіл, Па. Бр. сьв. Ап. Петра 

і Павла. 
7. МекАду, Па. Бр. Покр. Пресьв. Бог. 
8. Елмайра Гайте, Н. Й. Бр. сьв. Арх. 

Михаїла. 
9. Ст. Клер, Па, Бр. Пресьв. Богор. 

10. Ансонія, Конн. Бр. Ап. Пет. і Павла. 
11. Ватербурі,.Конн. Бр. сьв. Йоана 

Хрестителя. 
12. Йонкерс, Н. Й. Бр. сьв. Андрея. 
13. Трой. Н. Й. Бр. сьв. 0. Николая. 
14. Ст. Люіс, Мо. Бр. сьв. Арх. Михаїла. 
15. Буфало, Н. Й. Бр. сьв. Йоана Хр. 
16. Лансфорд, Па, Бр. Рожд. Пресьв. 

Богородиці. 
17. Вест Павлет, Вт. Бр. Рожд. Пресьв. 

Богор. 
18. Сеймор, Конн. Бр. сьв. Йоана Хр. 
20. Джесуп, Па. Бр. сьв. Пет. і Павла. 
21. Мейфілд, Па. Бр. сьв. Кирила і Ме-

тодія. 
22. Менавн, Па. Бр. сьв. 0. Николая. 
23. Гомстед, Па. Бр. сьв. 0. Николая. 
24. Шамокін, Па, Бр. сьв. Йосифа 06р. 
25. Травґер, Па. Бр. сьв. Йоана Хрест. 

• 26. Белле Вернон, Па, Бр. Пресьв. Бог. 
27. Ґлен Лайн, Па. Бр. сьв. Ап. Петра 

і Павла. 
28. Маганой Плейн, Па. Бр. сьв. Про

рока Ілії. 
29. Рон. Па. Бр. сьв. Христа Спаса. 
30. Бреслав, Па. Бр. сьв. Ап. Андрея. 
31. Іліанор, Па. Бр. сьв. Арх. Мих. 
32. Травґер, Па. Бр. сьв. Ап. Петра і 

Павла. 
33. Нортгемптон, Па. Бр. Усп. Пр. Бо

городиці. 
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34. Олд Фордж, Па. М. Р. Н. С. 
35. Витней, Па. Бр. Трех Сьвятителїв. 
36. Скатдейл, Па. Бр. сьв. Йоана Хр. 
37. Чісголм, Мінн. Бр. сьв. 0. Николая. 
38. Авбурн, Н. Й. Бр. сьв. 0. Николая. 
39. Сиракюз, Н. Й. Бр. сьв. Ап. Петра 

і Павла. 
40. Едвардсвіл, Па. Бр. сьв. Волод. 
41. Вестмореленд, Па. Бр. сьв. Арх. 

Михаїла. 
42. Пасаік, Н. Дж. Бр. сьв. 0. Николая. 
43. Сімпсон, Па. Бр. сьв. Василія Вел. 
44. Мт. Кармел, Па. Сестр. Пресьвятої 

Богородиці'. 
45. Філядельфія, Па. Тов. „Любов". 
46. Плимавт, Па. Бр. сьв. Петра і Павла 
47. Ембрідж, Па. Бр. сьв. Петра, і Павла. 
48. Мікіспорт, Па. Бр. сьв. Иоана Хр. 
49. Павгетен, В. Вір. Бр. сьв. Пресьв. 

Богородиці'. 
50. Деслодж, Мо. Бр. сьв. Йоана Хр. 
51. Єйтсборо, Па. Бр. сьв. Арх. Мих. 
52. Голійок, Маса Бр. сьв. Йоана Хр. 
53. Пітсбурґ, Па. Бр. сьв. Арх. Мих. 
54. Террівіл, Конн. Бр. сьв. Арх. Мих. 
55. Карнеґі, Па. Бр. сьв. Ап. Петра і 

Павла. 
56. Мікіс Ракс, Па. Бр. Усп. Пр. Богор. 
57. Когус, Н. Й. Бр. сьв. Петра і Павла. 
58. Рамей, Па. Бр. сьв. Володимира. 
59. Лейсенрінґ, Па. Бр. сьв. Йоана Хр. 
60. Балтімор, Мд. Сестр. сьв. Анни. 
61. Дунло, Па. Бр. сьв. Ап. Петра і 

Павла. 
63. Форд Сіти, Па. Бр. сьв. 0. Николая. 
64. Ґрадатім, Па. Бр. сьв. Петра і Пав

ла. 
65. Елізабет, Н. Дж. Бр. сьв. Волод. 
66. Ню Йорк, Н. Й. Бр. сьв. Андрея. 
67. Бутлер, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла. 
68. Ансонія, Конн. Бр. сьв. Григорія. 
69. Ню Йорк, Н. Й. Тов. „Зоря" 
70. Джерзі Сіти, Н. Дж. P. М. Клюб По

ступовий. 
71. Френклін Форнес, Н. Дж. Бр. сьв. 

Йоана Хрестителя. 
72 Алден Стейшн, Па. Бр. сьв. Воло

димира. 
73. Провіденс, Р^ Ай. Бр. Кн. Данила. 
74. Ґренвіл, Н. Й. Бр. сьв. Георгія. 

75. Мт. Кармел, Па. Бр. сьв. Володи
мира. 

76. Нюарк, Н. Дж. Бр. сьв. Йоана Хр. 
77. Йорквіл, О. Бр. сьв. Стефана. 
78. Майнерсвіл, Па. Бр. сьв. О. Никол. 
79. Майерсдейл, Па. Бр. сьв. Юрія. 
80. Плезент Валей, 0. Бр. сьв. Арх. Ми

хаїла. 
81. Балтімор, Мд. Бр. сьв. Петра і Пав

ла. 
82. Ню Александрія, Па. Бр. сьв. Петра 

і Павла. 
83. Карнеґі, Па. Сестр. „Любов". 
84. Кенонсбурґ, Па. Бр. сьв. Арх. Мих. 
85. Гейзелтон, Па. Бр. сьв. Арх. Мих. 
87. Ланкестер, Па. Бр. сьв. Василія. 
88. Тонаванда, Н. Й. Бр. сьв. Петра і 

Павла. 
89. Сімпсон, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла. 
90. Сентралія, Па. Бр. сьв. Петра і 

Павла. 
91. Мікісракс, Па. Бр. сьв. Димитрія. 
92. Тейлор, Па. Бр. сьв. 0. Николая. 
93. Нюбурґ, 0. Бр. сьв. Йосифа Обруч. 
94. Ню Брітейн, Конн. Бр. сьв. Тройцї. 
95. Бівер Медове, Па. Бр. сьв. Арх. Ми

хаїла. 
96. Пітсбурґ, Па. Бр. сьв. Йоана Хр. 
97. Майрон Гайте, Па. Бр. сьв. 0. Ни

колая. 
98. Шенандоа, Па. Бр. сьв. Володимира. 
99. Вілкес Беррі, Па. Бр. сьв. О. Нико

лая. 
100. Мікіспорт, Па. Сестр. сьв. Ольги. 
101. Кенонсбурґ, Па. Сестр. Пр. Богор. 
102. Клівленд, 0. Бр. сьв. Петра і Павла. 
103. Експорт, Па. Бр. сьв. О. Николая. 
104. Перт Амбой, Н. Дж. Бр. сьв. 0. Ни

колая. 
105. Найставн, Па. Бр. сьв. Володимира. 
106. Шікаґо, Ілл. Бр. сьв. 0. Николая. 
107. Сейр, Па. Бр. Бл. Пресьв. Богор. 
108. Ню Йорк, Н. Й. Бр. сьв. Волод. 
109. Елсворт, Па. Бр. сьв. Арх. Мих. 
110. Літсдейл, Па. Бр. сьв. Петра і Пав

ла. 
111. Аллеґені, Па. Бр. сьв. Йоана Хр. 
112. Клівленд, 0. Сестр. Пр. Діви Марії. 
113. Ню Флоренс, Па. Бр. сьв. Василія. 
114. Донмор, Па. Бр. сьв. Петра і Пав

ла. 
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116. Ню Філадельфія, Па. Бр. сьв. Ми
хаїла. 

116. Чісголм, Мінн. Бр. сьв. Михаїла 
117. Ню Йорк, Н. Й. Тов. „Зап. Сїч". 
118. Пітсбурґ, Па. Сесгр. Пр. Богор. 
119. Лейтроб, Па. Бр. сьв. Михаїла. 
120. Спанґлер, Па. Бр. Пр. Богор.̂  
121. Трентон, Н. Дж. Бр. сьв. Йоана 

Хрест. 
122. Трентон, Н. Дж. Сестр. Пр. Дїви 

Марії. 
123. Скрентон, Па. Бр. Пр. Дїви Марії. 
124. Ормруд, Па. Бр. сьв. 0. Николая. 
125. Чікаґо, Ілл. Сестр. Бл. Пр. Богор. 
126. Бівер Дейл, Па. Бр. сьв. Михаїла. 
127. Бофало, Н. Й. Бр. сьв. 0. Николая. 
128. Лорейн, 0. Бр. сьв. Андрея. 
129. Сайкесвіл, Па. Бр. сьв. О. Николая. 
130. Пітсбурґ, Па. Бр. сьв. Фльора і Лав

ра. 
131. Бофало, Н. Й. Тов. Заокеанська У-

країна. 
132. Мікіспорт, Па. Тов. „Зап. Сїч." 
133. Нюарк, Н. Дж. Тов. Богдана Хмель

ницького. 
134. Ернест, Па. Бр. сьв. О. Николая. 
135. Смок Рон, Па. Бр. сьв. Георгія. 
136. Карнеґі, Па. Тов. „Січ." 
137. Вест Сенека, Н. Й. Бр. сьв. Георгія. 
138. Філядельфія, Па. Тов. „Згода." 
139. Ойл Ситі, Па. Бр. Уси. Пр. Богор. 
140. Юнґставн, 0. Бр. сьв. Арх. Михаїла. 
141. Літл Фале, Н. Й. Бр. сьв. 0. Ни

колая. 
142. Елізабет, Н. Дж. Бр. сьв. Арх. Мих. 
143. Віндбер, Па. Бр. сьв. Димитра. 
144. Ню Йорк, Н. Й. Тов. Тисьмениця. 
145. Алтуна, Па. Бр. Пр. Богор. 
147. Алентавн, Па. Бр. сьв. Арх. Мих. 
148. Каліфорнія, Па. Бр. сьв. 0. Нико

лая. 
150. Пітсфілд, Масс. Бр. сьв. Димитрія. 
151. Алентавн, Па. Сестр. Пр. Дїви Мар. 
152. Гомстед, Па. Сестр. Покров. Пр. Бо

городиці'. 
153. Бервік, Па. Бр. сьв. 0. Николая. 
154. Донмор, Па. Бр. сьв. Йоана Хрест. 
155. Перт Амбой, Н. Дж. Тов. „Запор. 

Сїч". 
156. Шефілд, Па. Бр. сьв. Антонія. 
157. Донора, Па. Бр. сьв. Димитра. 

159. Геркімер, Н. Й. Бр. сьв. Петра і 
Павла. 

160. Джемейка, Н. Й. Бр. сьв. Юрія. 
161. Тавер Сіти, Па. Бр. сьв. Петра і 

Павла. 
162. Скрентон. Па. Бр. сьв. Володимира. 
164. Н. Гадлей, Масс. Бр. сьв. Йоана Хр. 
165. Шікаґо, Ілл. Бр. сьв. Петра і Павла. 
166. Барнесборо, Па. Бр. сьв. Йоана Хр. 
167. Кумбола, Па. Бр. сьв. Йоана Хрест. 
168. Перт Амбой, Н. Дж. Бр. сьв. Васи-

лія Великого. 
169. Скрентон, Па. Бр. сьв. Йоана Хр. 
170. Чансей, Па. Бр. сьв. Йоана Хрест. 
171. Пітсбурґ, Па. Тов. „Зап. Січ" 
172. Фредеріктавн, Па. Бр. сьв. Йоана 

Хрестителя. 
173. Клівленд, 0. Сестр. сьв. Ольги. 
174. Оксфорд Форнес, Н. Дж. Бр. сьв. О, 

Николая. 
175. Дітройт, Міч. Бр. сьв. О. Николая. 
176. Ню Бурґ, Н. Й. Бр. сьв. 0. Николая. 
177. Веґревіл, Алта. Тов. їв. Франка. 
178. Манчестер, Н. Г. Бр. Пр. Богор. 
179. Ст. Люіс, Мо. Бр. сьв. Володимира. 
180. Скарбо, В. Вір. Бр. сьв. Петра і Пав

ла. 
181. Манвіл, Р. Ай. Бр. сьв. Стефана. 
183. Сондерленд, Масс. Бр. сьв. Петра 

і Павла. 
184. Вайтінґ, Інд. Бр. сьв. Покров. Пр. 

Богородиці'. 
185. Гейзелтон, Па. Бр. сьв. Кирила і 

Мето дія. 
186. МекАду, Па. Сестр. сьв. Ольги. 
187. Форд Сіти, Па. Тов. „Зап. Сїч." 
188. Ґінтер, Па. Сестр. сьв. Анни. 
189. Савт Форк, Па. Бр. Усп. Пр. Богор. 
190. Нюарк, Н. Дж. Бр. сьв. Володимира. 
191. Трой, Н. Й. Бр. сьв. Володимир-
192. Геркімер, Н. Й. Бр. сьв. О. Нико

лая. 
193. Ред Стар, В. Вірд. Бр. Усп. Пр. Бог. 
194. Міннеаполіс, Мінн. Бр. Усп. Пр, 

Богородиці'. 
195. Пекскіл, Н. Й. Бр. сьв. Петра і Пав

ла. 
196. Вайтінґ, Інд. Бр. сьв. Тройцї. 
197. Своерс, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла. 
198. Порт Джервіс, Н. Й. Бр. сьв, Арх. 

Михаїла. ! 



ШмВайтінґ, Інд. Сестр. Усп. Пр. Д. М. 
200. Сиракюз, Н. Й. Сестр. Непр. Зач. Д. 

• Марії. 
201.: Вйппані, Н. Дж. Вр. сьв. Михаїла. 
202.' Аубурн, Н. Й. Сестр. Пр. Д. Марії. 
203.. Бруклин, Н. Й. Бр. сьв. Тройцї. 
204. Ню. Йор, Н. Й. Тов. „Українська 

,: .їїросьвіта." 
205. Емералд, Па. Бр. сьв. Арх. Мих. 
206. Вунсокет, Р. Ай. Тов. „Зап. Сїч". 
207.. Джеанете, Па. Бр. сьв. Димитрія. 
208. Кінґстон, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла. 
209.; Картерет, Н. Дж. Бр. сьв. Арх. Мих. 
210. Вестчестер, Н. Й. Тов. „Укр. Згода" 
211. Стейпелтон, Н. Й. Бр. сьв. Михаїла. 
212; і Клівленд, 0. Бр. сьв. Арх. Михаїла. 
213. Байон, Н. Дж. Бр. сьв. Арх. Мих. 
214. Мікісракс, Па. Сестр. сьв. Надії. 
215.: Ню Йорк, Н. Й. Тов. „Поміч" 
216. Гейзелтон, Па. Сестр. Покр. Пр. 

.. Богородиці. 
2,17. Рочестер, Н. Й. Бр. сьв. Йосафата. 
218. Юнґставн, 0. Тов. „Сокіл." 
219, Бейкертон, Па. Бр. сьв. Петра і Пав

ла. 
'221; Шікаґо, Ілл. Бр. сьв. Стефана. 
222. Маганой Сіти, Па. Бр. сьв. 0. Ни-

колая. 
• 223. Порт Бовклей, Па. Бр. сьв. Йоана 

Хрестителя. 
'-224. Белле Валей, 0. Бр. сьв. 0. Нико-

-лая. 
225. Деслодж, Мо. Бр. сьв. 0. Николая. 
226. Гемонд, Інд. Бр. сьв. Йоана Хрест. 
227. Деррі, Па. Бр. сьв. Йоана Хрест. 
228. Ст. Клер, Па. Сестр. сьв. Анни. 
229. Скрентон, Па. Бр. сьв. Василія. 
-230. Монессен, Па. Сестр. Неп. Зач. Д. 

Марії. 
23^. Елізабетпорт, Н. Дж. Тов. „Зап. 

Сїч." 
235. Росфорд, 0. Б,р. сьв. Михаїла. 
236; Ембрідж, Па. Сестр. Неп. Зач. Д. 

Марії. 
237. Честер, Па. Бр. Сош. сьв. Духа. 
238г Ню Александрія, Па. Сестр. Пр. Д. 

Марії. 
239. Філядельфія, Па. Бр. сьв. Георгія. 
240, Фініковіл, Па. Бр. сьв. Володимира. 
241; Нюарк, Н. Дж. Сестр. сьв. Ольги. 
242. Гавторн, Ілл. Бр. сьв. Михаїла. 

243. Вест Пулман, Ілл. Бр. сьв. Михаїла. 
244. Белефонт, Па. Бр. сьв. Йоана Хр. 
245. Трентон, Н, Дж. Бр. сьв. Петра і 

Павла. 
246. Кромптон, Р. Ай. Бр. сьв. Стефана. 
247. Вілмінґтон, Дел. Бр. сьв. Йоана Хр. 
248. Ковтесвіл, Па. Бр. Сош. сьв. Духа. 
249. Нантікок, Па. Бр. сьв. 0. Николая. 
250. Пітсбурґ, Па. Бр. сьв. Георгія. 
251. Клівленд, 0. Тов. „Сїч." 
252. Нортгемптон, Па. Сестр. Н. Зач. Д. 

Марії. 
253. Лорез, Па. Бр. сьв. Петра і Павла. 
254. Ню Брітейн, Конн. Бр. сьв. Петра 

і Павла. 
255. Вест Нютон, Па. Бр. сьв. 0. Нико

лая. 
256. Ронко, Па. Бр. сьв. 0. Николая. 
257. Спрінґ Валей, Н. Й. Тов. „Україн

ська Просьвіта." 
258. Пітсбурґ, Па. Бр. Покр. Пр. Бог. 
259. Шікаґо, Ілл. Бр. Пр. Д. Марії. 
260. Тейлор, Па. Бр. сьв. Кир. і Методія. 
261. Тейлор, Па. Сестр. Пр. Богор. 
262. Ансонія, Конн. Сестр. сьв. блени. 
263. Мікісракс, Па. Тов. „Зап. Сїч." 
264. Джулет, Ілл. Бр. сьв. Йоана Хрест. 
265. Тейлор, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла. 
266. Ґлен Лайн, Па. Сестр. Пр. Д. Марії. 
267. Кінґстон, Па. Сестр. Преп. Мелянїї. 
268. Дукезн, Па. Бр. сьв. Стефана. 
269. Іст Шікаґо, Ілл. Бр. сьв. Михаїла. 
270. Юнґставн, О. Сестр. сьв. Тройцї. 
271. Трой, Н. Й. Тов. „Зап. Сїч." 
272. Делано, Па. Бр. сьв. Михаїла. 
275. Перт Амбой, Н. Дж. Сестр. Пр. Д. 

Марії. 
273. Гудсон, Н. Й. Бр. сьв. Йосафата. 
274. Юнґставн, 0. Бр. сьв. Петра і Павла. 
276. Ембрідж, Па. Бр. сьв. 0. Николая. 
277. Гартфорд, Конн. Бр. сьв. Йоана Хр. 
278. Вілкес Барре, Па. Бр. сьв. Василія. 
279. Ґлен Кемпбел, Па. Бр. сьв. Дими-

тра. 
281. Менчестер, Н. Й. Бр. сьв. Кузми і 

Дамяна.-
282. Сиракюз, Н. Й. Тов. „Укр. Сїч." 
283. Авбурн, Н. Й. Тов. „Зап. Сїч." 
284. Ром, Н. Й. Бр. сьв. Йоана Хрест. 
285. Ґлеспорт, Па. Бр. сьв. Петра і Пав

ла. 
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286. Лорейн, 0. Бр. Преобр. Господа. 
287. Карнеґі, Па. Бр. Покр. Пр. Бог. 
288. Савт Бетлегем, Па. Бр. сьв. Дими-

трія. 
289. Скрентон, Па. Бр. сьв. Ілії Прор. 
290. Кларксбурґ, В. Вірд. Бр. сьв. О. Ни-

колая. 
291. Бруклин, Н. Й. Бр. сьв. О. Николая. 
292. Детройт, Міч. Бр. сьв. Йоана Хрест. 

293. Дукезн, Па. Сестр. Пр. Богородиці'. 
294. Мадера, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла. 
295. Савт Омага, Небр. Бр. сьв. 0. Ни

колая. 
296. Ню Кенсінґтон, Па. Бр. сьв. Мих. 
297. Дравосбурґ, Па. Бр. сьв. Арх. Мих. 
298. Голден, В. Вір. Бр. сьв. 0. Николая. 
299. Кент, Па. Бр. сьв. Ап. Пет. і Павла. 

Чи Ви єсьте членом P. Н. Союза? 
Коли нї, то чому? Чи сльози вдів і 

сиріт, яких недбалі батьки і мужі лиши
ли дїдами-прошаками не досить голос
но до Вас кличуть: 

Вступайте до P. Н. Союза! 
Чи Ваша совість не ворушить ся, чи 

любов до своїх найблизших не шепче 
Вам безвпинно: 

Вступайте до P. Н. Союза! 
Чи байдужність забила в Вашій ду

ші усї найшляхотнїйші почуваня, чи Ви 
глухі на голос любови у Ваших серцях, 
що безпинно Вас напоминає: 

Вступайте до P. Н. Союза! 

Чи не чуєте в церкві слів: „Коли-ж 
хто про своїх не промишляє, той відцу-
рав ся віри і гірший від невірного" 
(Посл. Ап. Павла до Тим.) і чи сї слова 
не кажуть Вам: 

Вступайте до P. Н. Союза! 

Бо Союз, се одинока наша народня 
організація! 

Не сьміє бути нї одного Русина-
Українця в Америці', щоб не був членом 
P. Н. Союза! 

Стаючи _ членом P. Н. Союза дамо 
найліпший доказ любови до своїх най-
ріднїйших, дамо доказ своєї культурно-
сти. 

Тому кличемо ще раз: 
Вступайте до P. Н. Союза! 

О. ЛЕВ ЛЕВЙЦКИЙ, ПАІ'ОХ ШЕНАНДОА, ПА., 

предс'ідатель XI. Гол. Конвенції P. Н. С. 

В CLEVELAND,. OHIO. 
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Братство сьв. Михаїла в Йонкерс, Н. Й. 

„ Р У С Ь К й С П І Д К А ' 
(THE LITTLE RUSSIAN COOPERATIVE ASSOCIATION) 

В ЙОНКЕРС, Н. Й. 
основана дня 23-го грудня 1901 р. 

каня на горі віднаймлено партіям, а на 
долині' уладжено крамницю з віктуаламн 
(ґросерню) і склеп з одїнями (який по 
двох лїтах спродано). 

По двох лїтах, коли вже спілка прий
шла до гроша, побудовано новий дім на 
нових лотах цїною ЗО тисяч дол. і в нїм 
отворено ґросерню і бучерню, які істну-
ють по нинїшний день. Тижневий обо
рот виносить у них під нинїшну пору 
700 долярів. 

Склеп сей дає заняте 3 людям. 

Руську спілку в Ионкерс заложив а 
опісля довший час був еї душею о. Павло 
Тимкевич. Заложено єї на шерах 25 до-
лярових з правом побираня 5% річно. 

Від разу, себто на першім мітінґу 
приступило 50 членів, котрі вибрали з 
поміж себе уряд, до якого ввійшли: 0-
лександер Трембач, як предсїдатель, I-
ван Сабат, як секретар, а Стефан Радко, 
як касіер. 

Сейчас закуплено два доми з двома 
лотами за суму 18 тисяч долярів. Мені-



— 151 

В році' 1908 куплено землю (б лотів) 
в Йонкерс з заміром збудувати на ній 
„Руський Народний Дім", однак поки 
що здержано ся з будовою, а гроші при
значені на сю цїль обернено на розвій 
бучернї і ґросернї. 

Нині' спілка обертає 40 тисячним ка
піталом якого властителями є 120 шер-
менів. На покрите того капіталу має 
спілка 4 доми і б лотів під будову, ра
зом усе вартості! після оцінки комісії 

Директорами і членами 
о. Д. Добротвор 
Іван Хома 
Кирило Ковальчик 
Яків Вандзїляк 

. Афтан Дубянський 

мійської 80 тисяч дол.; на сим тяжить 
ще 28 тисяч дол. довгу в банку на 5 а 
радше на 5^%.^ Властителями уділів 
суть переважно Йонкерські Русини і та 
парохіяни церкви, сьв. Архистратига 
Михаїла. 
Теперішний Уряд Спілки є слідуючий: 

Стефан Оленич, предсїдатель. 
Дионїзий Мирена, секретар. 
Іван Спяк, касіер. 

контрольної комісії суть: 
Ілько Вариха 
Юрко Варян 
Іван Одомірок 
Андрій Кріштоф 
Стефан Бака. 

ДИРЕКТОРИ „РУСЬКОЇ СПІЛКИ" В ЙОНКЕРС. 
А-ший ряд в гори (від лівого до правого боку): Юрко Варан, Стефан Бака, Андрей Криштоф, Яків Ваігдзїлякч. 
2-ИЙ р я д : Ілько Вариха, Кирил Ковальчик, Іван Хома, Афтан Дубянський. 
3-ИЙ ряд]:ЗДионїз Мирена, о. Д. Добротвір, Стефан Оленпч, Іван Спяк. 



D a 
У Р Я Д „ С В О Б О Д И ' 

ОСИП СТЕТНЕВИЧ, 
редактор руської „Свободи 

О 

НОНСТАНТИН НИРЧІВ, 
управитель друкарні 

АНДРЕЙ ҐЕЛА 
редактор словенської „Свободи' 

V 



c •ч^ Часть Гумористична. J£* 

Але таки поставив на ввоїм, 
(Образець з житя американських Русинів). 

є треба Вам ма
буть і згадувати, 
як то воно у нас 
на мітингах бу
ває. Як ще тра
фить ся людина, 
що має повагу і 
вміє мітинґ пе
ревести то пів 
біди, але як того 
нема, то діють 
ся там дійсні чу
да, а сваркам і 
колотнечі нема й 
кінця. Якже-ж 
найдуть ся де 
бувші урядни-
ники, які вічно 
всюди кричать, 

що не хотїлиби вже бути 
ніколи більше урядниками, 
що уряд єсть дуже невдя
чний і т. и., в душі од
нак хотїлиби мимо всего ни
ми стати та лише не пота-
ланилось якось бути вибра

ними (а ніхто хиба не любить більше 
гонорів як наш Русин), або найде ся 
де кілька невдоволених членів, які ма
ють щось ,,на пеньку" — ого, тоді га-
ля мітинґова переміняє ся вмить в тор
говицю. Ну, і деж ліпше сварити ся як 
не на мітинґу. Дома не завсїгди найде ся 
суперник та і сусіди дивилиби ся кривим 
оком на сварню; в сальонї стоїть їм на 
перешкоді' сальонїст, який може сваря

чих ся викинути, а поліція рівнож не 
радо дивить ся" на колотнечі. На мітин
ґу ніхто і нїчо чейже не стоїть їм на за
ваді, а на предсїдателя, який хоть як 
гримає молотком по столі* та накладає 
кари — не звертає ся великої уваги; то
му сварять ся дітоньки одної Неньки мі
сто що доброго та корисного радити і то 
часто о таку дурницю як малі діти. 

Раз якось відбував ся річний мітинґ 
нашого братства. Членів зійшло ся до
сить. На порядку дневнім кромі иньших 
справ була справа вибору нового уряду. 
На сей мітинґ прийшов і Михайло За-
вадка з кількома своїми приклонниками, 
яких передтим порядно частував при ба
рі. Завадка був, як то кажуть, громад
ським кумом і тому мав чимало приклон-
ників. Він мав уже давно охоту попасти 
ся в урядники, але все якось не щасти
лось. Раз лиш був вибраний дверником, 
та сей уряд не був йому якось до вподо
би і він мріяв про таких урядників, що 
то засідають при столі. І нині власне за
думав „рунувати" на одного з таких. 

— Тепер ставляйте кандидата на се
кретаря! — дав ся чути голос предсїда
теля. 

— Я ставляю кума Михайла Завад-
ку — відозвав ся нагло один з членів. 
Був то Матій Тупичка, найбільший при
хильник Завадки. 

— Хто є за тим, аби брат Михайло За
вадка був секретарем? — питає предсї-
датель. 

— Всі, всі! — кричить та горлає Ма
тій Тупичка, а сам підносить в гору обі 
руки та других до того заохочує. 
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Була пізна година в ночи, члени ста
ли знеохочені і непротивились. Наші 
люди і так мають привичку оспорювати 
щось доперва по довершенім уже далі 

Так отже Михайло Завадка допняв 
того, про що від давна мріяв — став ви
браний секретарем братства. Став уряд
ником, що сїдае при столї до ради. І 
він уже щось* значить... 

Все було би гаразд, та одному з чле
нів майнула гадка звернути увагу на те, 
що Михайло Завадка є неписьменний. 

— Чи вмієте ви читати і писати? — 
питають Завадку. 

— О, що то, то вже ні, хоть менї і очи 
виберіть. 

От і маєте секретаря, що не вміє анї 
читати анї писати, а наше братство одно 
з найбільших і секретар, котрий вміє 
письмо має в нїм чимало роботи. 

Треба було перепровадити наново 
вибір і секретарем лишив ся давнїйший. 
Михайло же Завадка розбив на другий 
день в сальонї голову тому, що сьмів йо
го „очернити" і сказати, що він непись
менний. Опісля в заслїпленю перестав 
платити вкладки і його треба було ви-
черкнути з членів організації. 

Иншого знов разу лучило ся на мі
тингу слідуюче: Серед других справ бу
ла рівнож справа справленя для членів 
братства однакових шапок, бо то — мов
ляв — якось не по людськи ходити в ра
зі' якого маршу або паради в своїх капе
люхах, але треба конечно „нумерова
них" шапок. 

На сей мітинґ прикликано й того, що 
такі шапки виробляє. Він приніс зі со
бою щось пять чи шість ріжних шапок, 
аби члени мали з чого вибрати. Були та
кі і такі, які лиш кому до вподоби. Мені' 
найліпше подобала ся одна з тих шапок, 
що мала на передї, на середині великий 
золотий ґузїк з вірлом чи з якогось ма
рою, а наоколо широкі срібні та золоті 
стяжки. Кажу вам, від золота та срібла 
аж капало. Христ'їнин виглядав в тій 
шапцї, гейби який ґенерал. 

Тепер власне прийшла черга на на
раду над шапками. Члени мали ухвали

ти, чи братство має взагалі замовити 
шапки чи нї, а єслиб замовило, то котру 
з тих вибрати. 

Предсїдатель встав, випростував ся, 
а відсапнувши здоровезно, зачав таку 
бесіду: 

— Дорогі братя! Зійшлисьмо ся вла
сне тут нинї на те, абисьмо порадили ся 
та ухвалили для нашого братства однако
ві шапки, бо то — кажу вам — аж ганьба 
дивити ся. Випаде часом яка парада, то 
кождий вбере на себе що небудь та „мар-
чує" гей той Дід на відпуст. А так буде
мо мати хоть однакові голови. Тому пи
таю вас, хто є за тим аби наше братство 
„заордеровало" шапки, най піднесе ру
ки до гори. Опісля вже виберемо одну з 
тих шапок, після котрої мавби нам всї 
робити. 

— Хто з вас є за шапками? 
— Всї, всї! — залунав голос. 
Предсїдатель зачав числити голоси, 

але було се злишним, бо з дуже малими 
виїмками всї майже голосовали за шап
ками, а де-хто був сим так одушевлений, 
що з радости підносив аж обі руки в гору. 

— А тепер хто проти тому, най під
несе руку в гору. 

— Всї, всї! — залунав знов голос на 
галї. 

— Ет, виджу, братя — віодзвав ся 
озлоблений уже предсїдатель, — що ви 
робите собі „фони". Я хочу конечно зна
ти, чи ви єсьте за шапками чи проти, 
хотьби мітинґ тревав навіть аж до рана. 

Тепер попросив о голос Данило Труб
ка, що то його всї називали „письмен
ним" і почав таке: 

— Чесні братя! Не знаю, чому вам 
так конечно захотілось шапок? Таж ми 
перед такими шапками втікали з краю, а 
тут малибисьмо їх добровільно вкладати 
на свої голови? Чиж то не сором? Шап
ки носять в краю екзекутори, возьні, до
зорці вязниць, поліцаї, подорожники,, га
йові, економи, панські фірмани, льокаї, 
офіцири, комісарі, жандарми та инші на
ші „приятелі"... І чому вони так нам ма
ють подобати ся?... Кажете: аби хоть го
лови були однакові. Та давби то Бог, аби 
уже раз наші голови були однакові... Але 
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то найчастїйше у нас: один до лїса, а дру
гий до біса. Поверховна же лише одна
ковість не варта і торби січки. Накрива
ють люди вершки оборогів старими макі
трами аби в разі слоти не затікали, але 
порожні обороги то і макітри не потребу
ють. Думаю проте, чесні братя, що шап
ки цілком злишні, натомість старай-
мо ся в дїйсности бути однаковими, ста-
раймо ся усі в любві та згоді йти до од
ної спільної цїли. 

Скінчив. Люди вислухали, покивали 
головами, але все таки подавляюча біль
шість була за шапками. 

І я до тих належав, однак я дбав ли
ше про те, аби була „заордерована" та 
шапка, що мала на передї на середині 
великий золотий ґузїк з вірлом чи з яко
юсь там марою, а наоколо широкі срібні 
та золоті стяжки. Тому ходив я до всіх, 
агітував, дораджував та захвалював при
кмети сеї шапки. 

Кожда шапка — а було їх шість від
мінних — мала своїх прихильників. На 
точці вибору не могли власне погодити 
ся. Настала мала метушня. Шість ша
пок — шість партій, готових постояти 
за своїм, готових до завзятої борби. 

Коли так ходжу та прихвалюю свою 
шапку, аж тут нї з відси ні з відти а Фе
дір Пенцак лус мене в лице. „На, маєш 
— каже — абись знав, що тут Америка, 
що тут вільність!" 

А Бог би тя скарав — думаю собі. — 
Коби ти таку огиду зробив в старім краю, 

Добра відповідь. 
— Які зьвірята найбільше привязані 

до чоловіка. 
— Пявки, бо їх тяжко віддерти. 

В школі. 
Учитель: Один віз виїхав о два кільо-

метри перед другим, але доугий іде 100 
метрів на годину скорше. Де вони з'їдуть 
ся разом? 

Ученик: В корчмі. 

та не минула би тя пятка, як не мине 
смерть. Так, так, за кождий раз пятка, а 
тоді хоть і бий скільки захочеш. Там зна
ють, що пика хрещена, тож годить ся її 
пошанувати, а тут, в Америці', то кажуть, 
що „файт" — то гонор. Тож розбивають 
одні другим пики і вибивають зуби, а опі
сля золоті вставляють. Як тя котрий по
тягне, то старай ся йому сейчас віддати, 
а права і не шукай. 

Замахнув ся я і йому віддати, та 
хтось загасив сьвітло і зачалась загаль
на бійка всіх шістьох „шапкових" пар
тій. Шапкар втїк вікном, предсїдатель 
загнав ся десь до „тойлет," а братя-сер-
деги опинились серед бійки на стріті, 
звідки розбрилась кожда партія зі своєю 
шапкою по сальонах. Одну з тих шапок 
подерто в дрібні кусні. Мені в тій борбі 
перекривили ніс, вибили один зуб і підби
ли око. З сальонів забрала поліція трех 
„братів" на нічліг, які опісля подістава-
ли по одному дньови — як Поляк К9.Ж6 
„поседзеня" і по 5 долярів кари. 

Але я таки поставив на своїм. На слі
дуючім мітинґу ухвалили і вибрали таки 
ту шапку, за котрою я так побивав ся. І 
хоть нині маю скривлений трохи ніс і зо
лотий зуб, але маю також ту шапку з зо
лотим великим ґузїком на передї на се
редині, з вірлом чи з якоюсь там марою 
та з широкими, срібними і золотими 
стяжками. 

Антін К. 

У лікаря. 
— Як там тепер ваш сон? Можете 

спати? — спитав лікар. 
— Де там, пане, не можу зовсім спа

ти в ночи. 
— В такім разі запишу вам лїк на 

сон. 
— Не знаю, чи воно поможе, бо ба

чите, я роблю службу нічного сторожа. 



Даниїл Баволяк 
Найбільша і най
старша руська 
гросерня, і добір
ний стор (у вла
снім домі). Про
дає полотно, со
рочки, чоботи і 
всьо потрібне до 
убраня, обутя і 
їди. А навіть 
сьвіже пиво, старе вино і паху
чі цигара можна у нього дістати. 

Чи може бути де лїпше, як 
у Д. Баволяка? 

Cor. Tomaqua & Sharmon Sts., 
McADOO, PA. 

Warren Unger and Бо. 
309-313 W. Spruce Street, 

SHAMOKIN, PA. 

Місце де купує ся все найдешевше 
Знаряди, печі, вироби з бляхи, рури 

і електричні прибори. Майнерське начи-
нє, огородницьке знаряде, дріт до елек
тричного сьвітла та усі прибфи; усе по
трібне до хатного ґаздівства. 

І 
Покритя дахів є нашою спеціяльв©-

стю; усе потрібне до огрівапя домі^ па-
рою або водою; рури до уеїх подібних 
потреб. 
Удайте ся до нас, а певно нь пожалуєте. 

ФМштттшчт 

The National Bank 
of Shamokin 

SHAMOKIN, PA. 
John Mullen, Pres. 
A. D. Robertson, Vice Pres. 
Geo C. Graeber, Gassier. 
Frank A. Gable, Ass. Gashier. 
Con. R. Graeber, Teller. 

Вплачений капітал $100.000.00 
Надвижка і зиск . . $260.000.00 
Додатковий капітал $100.000.00 

Депозити на суму більше як 
один мілїон доля рів. 

Платить 3% від часу вложемя 
вкладки. І 

і з НА 

) 

І 

ТНЕ К^Л 

First National Bank f 

McADOO, PA. 
Капітал $ 25.000.00 
Надвижка $ 12.000.00 
Депозити $225.000.00 

Директори: 
JOHN Н. BURNARD, EDWARD J. DAILEY, 
WM. H. HEDFRICH, GMITRO KAPITULA, 
THOS- U KEARNS, JAMES J. McDONALD, 
CON~j""o~DONNEL,, STEPHEN F7PAYER! 
GABRIEL h. SCHINKE, HOWARD I SMITH, 

D. G. WETTER AU. 

3% платить ся від депозитів 
вложених на процент. Приймає 
ся всяку вкладку, почавши від 

1.00 доляра. Cr^f s І 



Лїчу 
Чи Ви єсьте діткнені якою спеціальною сла-

бостію і чи хочете віддати ся під опіку довіреного 
лікаря ? 

Занечищене 
крови ; скірні 
висипки; болї 
в роті, горлї 

і на язицї. 

мущин 

Чи Вам випадав волосе? Чи чути Вам 8 уст і чи 
маєте неприємний віддих? Чи болять Вас вуби або 
ясна ? Чи маєте біль голови або якісь болї в инших 
частях тїла? Я ручу Вам ва знамениту опіку в по-
висших случаях. 

Недомаганя 
мочеві; блуди 
молодости; за-
паленя ; корчі 
і неправильно 

сти артерій. 

Чи не допустились Ви проступку проти прав 
здоровля і природи? Чи не відчуваєте болю в хребті'? 
Чи єсьте важурені ? Чи єсьте надмірно нервові, 
ослаблені і чи не тратите енергії? Чи чуєтесь не
мічні, пригноблені і несоосібні виконувати Вашу 
працю як попередно? — Приходїть до мене а я Вам 
поможу вилічитись. 

Порада і оглядини безплатні. 
УРЯДОВІ ГОДИНИ: Від 10-ої рано до 4-ої попол. і від 6-ої до 8-ої вечер. 

В недїлї і сьвята від 10-ої рано до 1-ої попол. 

Dr. G E A R Y 
151 West 23-rd St., New York, N. Y. 

Зголошуючі ся по опіку лікарську мусять явити ся особисто до оглядин, 
поваяк листовними порадами неможливо як слід лічити слабостий. Не 

пишіть до нас, але приходїть самі. 

М И Х А Й Л О У Г О Р Ч А К , 
руський характеризатор 

випожичає ріжні українські і иньші ко
стюми на представленя і характеризує 
по низьких цїнах. Замовленя що наймен-

че на 14 днів перед представленєм. 
641 Е. 11-th St., 2nd floor, New York. 

РУСЬКЕ БЮРО ПРАЦЇ. 
Перворядні занятя уділяє ся женщинам 
по приватних плейзах і реставрантах пі
сля вибору. Платня добра, а правна по

рада безплатна. 
В-Й СТЕПАНОВ І МИХ. УГОРЧАК. 

Tel. 5484 Orchard 
161 East 4-th Street, New York City. 

r K- Димянчик 1 

Чи знаєте, 
що касієр „P. Народ. Союза" 

Алексій Шаршонь 
має добірну ґросерню? 

Товар сьвіжий. Продає дешево, 
але лише за готівку 

П о с и л а є 
також гроші 
до старого 

к р а ю . 

готельний 
І 127 S. Shamokin St., Shamokin, Pa. > 

ДО СВОГО! 

* * •»¥** 

524 
corn. Pine & 
Franklin Sts., 

SHAMOKIN, 
PA. 

«MftM* 
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і 
PETER BARR 

НАГРОБНИМИ. 
КАМЯННІ ПЛИТИ. 

ЖЕЛЇЗНІ ОГОРОЖІ. 
Робітня : 

cor. Independence & Market Sts., Shamokin, Pa. 

S. Sausser 
п р о д а є 

печі, вироби з бляхи, покритя да
хів, домові знаряди, хатні прибо

ри. Лямпи. Електричні прибори. 
519 N. Shamokin Str., Shamokin, Pa. 

Г А В Р И Ї Л М А Л И Н Я К 
WHOLESALE 

cor. Franklin & Spruzheim Sts., Shamokin, Pa. 

Має завсїгди на складі' сьвіже пиво в 
великих і малих бочілках з найлуч-
ших броварів, як також найліпші го-

рівки і лікери. — Свій до свого! 

Ш 

МИХАЇЛ АМБИЦКИЙ, 
руський готельний 

У власнім домі корчму має, сьвіже пи
во завсїгди продає; ануж братя всі' до 

свого, до Михайла Амбицкого. 
'?37 Vine & Short Sts., Shamokin, Pa. 

Іван Глова, предс. М. Пеляк, кас. 
М. Сметана, секретар. 

RUSSIAN MERCANTILE ASSOCN 
найстарший руський штор в Америці 
має завсїгди доволі' сьвіжого товару та 
продає по дуже уміркованих цінах. По
силає також гроші і продає шифкарти 
до всіх частий сьвіта. Обертає місячно 
сумою $7.500. Заряд. М. Пеляк. 

Miami—шмі і м ц і Н й «•*№*** і І Ц Ц ^ О Й Ш 

FRANK BOBKOWSKI 
підприємця похоронів 

Винаймає також керичи на хрестини, 
весїля, похорони та при иньших ока-

зіях по дуже низьких цінах. 
RACE STREET, SHAMOKIN, PA. 

Y 

$ І В А Н В О Р Г й Ч 
j £ всім знайомий готепьник. 
V*1 У нього шклянки, як старокраєві коновки. 
у& Посилає гроші до старого краю скоро і безпечно. л^ 

5J J O H N W O R H A C H V 
йк 422 Maple Street, Mt. Carmel, Pa. W 



НИКИТАТИХАЬСЬКИЙ 
руський знаменито уряджений стор, 

продає полотно, сорочки і всьо, що ко
му потрібно до їдженя. Желїзні і бля

шані товари. 
203 Shamokin & Pine St., SHAMOKIN, PA. 

МИХАЇЛ ЯНКОВИЧ 
Руська гросерня і бучерня (влас. дім). 
На складі завсїгди сьвіжий товар. Ру
сини! до свого, а певно' защадите не

мало гроша. 
525 Pine & Franklin Str., SHAMOKIN, PA. 

UNGm & SNYDER 
адвокати 

репрезентують добрі асекурації 
ВІД\ОГНЮ. 

24і W. Spruce Str.\ SHAMOKIN, PA. 

П Е Т Р О K У / З Ь М Й Ч 
Знаменитий Руський Кравець 

в Шамокш, ІТа. і околици. 
North Shamokin S'tr., SHAMOKIN, PA. 

Іван Ґлова, предс- М Пелян, кас. 
М. Сметана, секретар 

RUSSIAN MERCANTILE ASSOC'N 
найстарший руський штор в Америці' was вавсїгди 
доволі сьвіжого товару та продає ио дуже уміркова-
нвх цінах. Посилав також гроші і продає пшфкарти 
до всіх частий сьвіта. Обертає місячно CVMOK> 
7.500 долярів. ЗАРЯД: М. ПЕЛЯК. 

„The Shamokin Marbl« & Granite Works" 
PETER BARR, властитель. 

COR. INDEPENDENCE &. MARKET STS., 
SHAMOKIN, У A. 

ІІамятники, краєугольці камені огородженя, плити, 
бруковане, камені' до вікон і всяв.і річ входяча в ро
боту каменяра і будівничого. — із його робота! — 
Оцінки подає після жаданя. За добру роботу ручить. 

МИХАЇЛ АМБИЦКИЙ, 
руський готельник 

У власнім домі-корчму має, сьвіже пи
во завсїгди продає; ануіЕ братя всі' до 

свого, до Михайла Амбицкого. 
237 Vine & Short Str., Shamokin, Pa. 

F R A N K B O B K O W S K I 
підприємця похоронів 

Винаймає також керичи на хрестини, 
весїля, похорони та при иньших ока-

зіях по дуже низьких цінах. 
RACE STREET, SHAMOKIN, PA. 

Пийте всегда шамокінськ<ї пиво. 
Ліпшого нігде не виробляють як у 

FUHRMAN & SCHMIDT 
ВЛАСТИТЕЛІ 

SHAMOKIN, PA. 

SHAMOKIN BREWING CO. 
Шааіокїнське пиво варять з найлучшої 

і найчистїйшої води. 
Се пиво зване „Сходяче Сонце" стає чимраз попу-
лярнїйше в Шамокін. — Замовляти можна обома 

телефонами. 
HARRISON ST., SHAMOKIN, PA. 

J. S. K o w a f t e w s k i M. D. 
Знаменитий л!кар для Русинів, 

спеціялїст від жіночих і дїточих недуг. 
4 і з Spurheim Str., SHAMOKIN, PA. 

W. W. RYON 
адвонат 

May's Building, SHAMOKIN, PA. 

Г А В Р И Ї Г М А Л И Н Я К 
WHOLESALE, cor. Franklin & Spruzheim Str., 

SHAMOKIN, PA. 
Має завсїгди на складі сьвіже пиво в 
великих і малих бочівках з найлуч-
ших броварів, як* також найліпші го-

рівки і лікери. — Свій до свого! 

Dr. F. J. Meek М. D. Др. Миколайчик 
польський лікар. 

Доктор медицини, хірурґії і акушерії. 
Спеціялїст недуг ЖІНОЧИХ І дїточих. 

Office: 25 N. Shamokin St., Shamokin, Pa. 
Phones U. T. & T. Co. (Local) No. 1673. 

.Penn'a T. Co. (Bell) N. 154-Z. (Long Dist.) 

JAMES P. McCORMICK 
СУДІЯ МИР0ВИЙ*І АСЕКУРАЦІЯ 

юо First Str. and 404 E. Independence 

SHAMOKIN, PA. 

EAST END LUMBER CO. 
Головний склад будівляного дерева. 

SHAMOKIN, PA. 
; . 



(Г Аґенція 
Корабельна 4 

Б А И Н 
БРАТІВ 

Ш Ш. І, і 319 Е, Houstoiv Str., 
Українціі 

Наша дїяльнйсть в Дмерицї, наше че
сне і ретельще обходжене ся з людьми, 

сьвідчить найлучшк що фірма 
DEUTSCH BRO'S 

(БРАТЯ ДАЙЧ) 
є чесною, сталою і гідною довіря бра

тів Українців. 
ПОСИЛАЄМО ГРОШІ до всіх частий 

сьвіта скооо і безпечно. 
ПРОДАЄМО ШИФКАРТИ до краю і 

з краю но-найдешевших цїнах і на 
иайлучші ЕКСПРЕСОВІ і особові 
пароходп (шйфп). 

ЇДУЧИМ до краю даємо* свою ПО
МІЧ. 

КУПУЄМО і перемінюємо заграничні гроші. 
ПРИЙМАЄМО гроші на вкладкові книжочки і платимо добрий процент. 
ВКЛАДАЄМО гроші на Ваше імя до старокраевих банкіиі Вам доручує-

мо книжочку банкову. 
КАНЦЕЛЯРІЯ адвокацко-нотаріяльва, полагоджує вс^кі справи через 

здібних краєвих урядників, а то виставляє всякій документи, пере
проваджує процеси карні і цивільні, продає маєтки, і т. д. а всі' до
кументи легалізує ц. к. нонзулят. 

К0ЛЄКТУЄМО пейду і довги в цілій Америці, як також в старім краю, 
стягаємо векслЗ, перепроваджуємо справи спадкові і % д. 
HOB ЇСТЬ: В нашім банку урядилисьмо департамент почтовий, так 

що кождий може адресувати як також від других діставати листи на нашу 
адресу. І 

Пишіть по цінник висилки грощий і розклад руху вароходів (пга* 
фів) або ЗРОЛОСІІЬ ся до нас особисто? а ми залагідшю Вам справу че-
сяо і ретельно. \ J / 

0EUTSCH BRO'S. 

Одинокий руський банк, стоячий під дер
жавним надзорои. 

319 Ес Houston Str. New k, N. Y. 


