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ПАНУЮЧА ПЛАНЕТА. ПАСХАЛІЯ.
В р. 1914 пануючою планетою є Меркур. Є 

він найменший з усїх планет, але за те має дуже 
ясне сьвітло. Бачити його можна дуже рідко, по- 
заяк находить ся найблизше сонця. Меркур має 
в промірі около 3060 миль (анґл.), обем 19 ра
зів менший від землі, а віддалений від сонця 
около 35 мілїоній миль. Обертаєть ся довкруги 
своєї оси в часі 24 год. 5у2 мін., а довкруги сон
ця —  в 88 днях. Скорість його обороту виносить 
23— 35 миль на секунду, отже обертаєть ся най
швидше із всіх планет.

€
ПОРИ РОКУ.

Рік 1914 є роком звичайним, числить 365 
днів і є 138 роком від часу оголошеня незави- 
симосїи Зл. Держав.

Весна починаєть ся 21 марта о 6 годині рано 
і треває 92 днів 17 годин.

Лїто починаєте ся 22 червня о 2 годині ра
но і треває 93 днів 3 години.

Осїнь починаєть ся 23 вересня о 4 годині 
пополудни і треває 90 днів 7 годин.

Зима починаєть ся 22 грудня о 11 годині пе
ред полуднем і треває 88 днів 22 годин.

ЗАТЬМІНЯ.

В р. 1914 будуть два затьміня сонця і два 
затьміня місяця.

1. Кружкове затьмінє сонця 24 лютого —  в 
північній Америці невидиме.

2. Частинне затьмінє місяця 11 марта —  ви
диме в північній Америці.

3. Повне затьмінє сонця 21 серпня —  ви
диме в північній Америці (на північ від Вашінґ- 
тону).

4. Частинне затьмінє місяця 4 вересня —  
видиме в західній, а невидиме у східній части 
Злучених Держав.

Ключ граничний: 0.
В руцї лїто (недільна буква): до 1 марта а* 

від 1 марта в.
Мясниць: 6 неділь і 5 днїв.
Неділя Мясопустна: 22 (9) лютого.
Неділя Сиропустна: 1 марта (16 лютого). 
Великдень: 19 (6) цьвітня.
Вознесене: 28 (15) мая.
Зелені Сьвята: 7 червня (25 мая).
Петрівка: 3 недїли і 6 днїв.

ПОСТИ.
В навечеріє Богоявленія 18 (5) січня. 
Великий піст —  від 2 марта (17 лют.) дб 

Великодня.
Петрівка —  від 15 (2) червня до сьв. Пе

тра і Павла.
Спасівка —  від 4 (1) серпня до Усп. Пр. Бог.
В день Усїкн. чесн. глави сьв. Івана Хрее*.

11 вересня (29 серпня).
В день Воздвиж. Ч. Хреста 27 (14) вересня. 
Пилипівка —  від 27 (14) падол. до Рожд. Хр* 
Середи і пятницї кождого тижня крім з*- 

гальниць. *

ЗАГАЛЬНИЦЇ.
1. Від Різдва до навеч. Богояв. (7— 17 січ.).
2. Тиждень .по неділі о Митарю і Фарисею 

(8— 15 лютого).
3. Тиждень по Великодни (19— 26 цьвітня)1*
4. Тиждень по Зел. Сьвятах (7— 14 червня).

ЧАС ЗАКАЗАНИЙ.
Весїля і забави з музикою сьв. церков забо

роняє відправляти:
1. Від початку великого посту аж до недШ 

Томиної.
2. У Петрівку.
3. У Спасівку.
4. Від початку Пилипівки аж до Богоявлешь
5. В день Усїкн. чесн. глави сьв. Ів. Хрест.
6. В день Воздвиж. Чесн. Хреста.
7. У всі середи і пятницї крім загальниць.
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С іч е н ь  January

н.ст. Дні РУСЬКІ СЬВЯТА с.ст.
1 Ч Грудень 1913. Боніфатія 19
2 п Ігнатія Богоносця 20
3 с Юліяни мучениці 21
4 н Перед Рожд. Хр. Анастазії 22
5 п 10 муч., Мини і пр., в Криті 23
6 в Навечеріе Рожд. Хр., Евгенїї 24
7 с Рождество Христове 25
8 ч Собор Пр. Бог. і сьв. Йос. Обр. 26
9 п Стефана Первомученика 27

10 с Муч. Домни і муч. в Никомидіі 28
11 н По-Рожд. Хр. Дїт. уб. в Вифл. 29
12 п Анизії мучениці 30
13 в Мелянії Римлянки 31
14 с Новий Рік 1914. Василія Вел. 1
15 ч Сильвестра пани рим. 2
16 п Малахії пророка 3
17 с Собор 70 Апостолів 4
18 н Перед Просьвіщ. Навечер. Бог. 5
19 п Богоявленіе Господ. (Йордан) 6
20 в f  Собор сьв. Івана Хрестителя 7
21 с Георгія, Еміл. і Домни 8
22 ч Полієвкта і Евстрата 9
23 п Григорія і Дометіяна 10
24 с Теодозія преподобного 11
25 н По Просьвіщ. Татіяни муч. 12
26 п Ермила і Стратонїка 13
27 в Отців в Синаї і Раітї 14
28 с Павла Тивсйського 15
29 ч Поклін оковам сьв. Петра 16
ЗО п Антонїя Великого 17
31 с Атаназія і Кирила 18

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.
Перша чверть 4 січня, 8 г. 14 м. рано.
Повня 12 січня, 12 г. 14 м. в ночи.
Дослідна чверть 18 січня, 7 г. 34 м. рано.
Нів 26 січня, 1 г. 39 м. в ночи.

ПАМЯТНІ ДНЇ.
11 січня 1647 f  Петро Могила, київський 

митрополит і укр. церковний письменник.
11 січня 1888 f  поет Осип Юрій Федькович.
22 січня 1803 f  Кирило Розумовський, 

останний гетьман України.
28 січня 1734 f  Данило Апостол, україн

ський гетьман.
28 січня 1790 * поет Петро Артемовський 

Гулак.
28 січня 1879 f  Павло Чубинський, укра

їнський письменник.

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.
4 січня (22 грудня). Нед. перед Рожд. Хр. 

сьв. Отець і нед. 29. по Сош. Глас 4. Ев. воскр.
7. На лит. Ап. зач. 328 і 257, Ев. Мат. зач. 1 
і Луки зач. 85.

7 січня (25 грудня) Рожд. Хр. Ев. утр. Мат. 
зач. 2. На лит. Ап. зач. 209, Ев. Мат. зач. 3.

8 січня (26 грудня). Собор Пр. Богородиці 
і сьв. Йосифа Обр. На Лит. Ап. зач. 306, Ев. 
Мат. зач. 4.

9 січня (27 грудня) Сьв. Первомуч. і Ар- 
хидіяк. Стефана. На лит. Ап. зач. 17, Ев. Мат. 
зач. 87.

11 січня (29 грудня). Нед. по Рожд. Хр. 
сьв. Богоотець і нед. ЗО. по Сош. Гл. 5. Ев. 
воскр. 8. На лит. Ап. зач. 200 і 258, Ев. Мат. 
зач. 4 і Луки зач. 91.

14 (1) січня. Обріз. Іс. Хр. і пам. сьв. Ва- 
силія В. На утр. Ев. Ів. зач. 36. На лит. Ап. зач. 
254 і 318. Ев. Луки зач. 6 і Мат. зач. 11.

18 (5) січня. Нед. перед Просьвіщ. і Нав. 
Богоявленія. Гл. 6. Ев. воскр. 9. На лит. Ап. 
зач. 298, Ев. Мар. зач. 1. (Ап. і Ев. Навечерія 
бере ся на вечерни).

19 (6) січня. Богоявленіе. На утр. Ев. Мар. 
зач. 2. На лит. Ап. зач. 302, Ев. Мат. зач. 6.

25 (12) січня. Нед. по Просьвіщ. і нед. 31. 
по Сош. Гл. 7. Ев. воскр. 10. На лит. Ап. зач. 
224 і 280, Ев. Мат. зач. 8 і Луки зач. 93.

КАЛЄНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
1 січня. Новий Рік. Сьвяткуеть ся у веїх 

стейтах і дистриктах з виїмком Кан. і Масс. (У  
стейтї Мейн сьвяткують лише банки).

8 січня. Річниця битви під Ню Орлінс: Ла.
19 січня. Уродини ґен. Лі: Фла., Джор., Н.

і С. К., Ва., Ала., Місс. і Арк.

КАЛЄНДАР ЛАТИНСЬКИЙ.
1 січня. Новий Рік.
6 січня. Трох Королів.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
10 січня 1675 Запорожці під проводом Іва

на Сірка побили яничар, що нічю закрали ся 
на Січ.

21 січня 1654 Переяславська рада.
21 січня 1703 Семен Палїй розбив табор 

польського загального ополченя під Бердичевом.
23 січня 1667 Андрусівська умова.
26 січня 1769 Крімґерай вивів з України 

послїдний ясир (40 тисяч народу).
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Лютий February

H.CT. Днїі РУСЬКІ СЬВЯТА
Сїчень. 32. по Сош. о Закхеї
Евтимія Великого 
Максима і Неофіта 
Тимотея і Анастазія 
Климента сьвящмуч. еп.
Ксенії преподобн.
Григорія Богослова архіеп.

с.ст.
19
20 
21 
22
23
24
25

8
9

10
11
12
13
14

О Мит. і Фар. Ксенофонта 
Перенесене мощий Івана Зол. 
Ефрема Сирійського 
Перенесене мощий Ігнатія Б. 
Трох Сьвятителїв 
Кира і Івана безсребр.
Лютий. Трифона

26
27
28
29
30
31 

1 
2
3
4
5
6
7
8

15
16
17
18
19
20 
21

О Блудн. синї. Стрітенє Госп.
Симеона Богоприємця і Анни 
Ізидора Пелюзіоти 
Агафії мучениці 
Вукола єн. смирненського 
Партенїя еписк. і Луки 
Теодора Стратилата (задуш.)

22
23
24
25
26
27
28

Мясопустна. Никифора муч. 
Харлампія і Порфірія 
Власія сьвящмуч.
Мелетія арх. Антіох. і Антонїя 
Мартинїяна преподобн. 
Авксентія і Кирила еп. 
Онисима і Пафнутія__________

9
10
11
12
13
14
15

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.

Перша чверть 3 лютого, 5 г. 37 м. рано. 
Повня 10 лютого, 12 г. 39 м. попол. 
Послїдна чверть 17 лютого, 4. г. 28 м. рано. 
Нів 24 лютого, 7 г. 7 м. вечер.

ПАМЯТНІ ДНІ.

З лютого 1812 * поет Евген Гребінка.
6 лютого 1908 f  Марко Каганець в Короп- 

ци, пробитий баґнетами трьох жандармів.
14 лютого 1897 f  поет Пантелеймон Куліш.
20 лютого 1054 f  Ярослав Мудрий, великий

князь київський.
25 лютого 1795 f  Георгій (Юрш) Кони- 

ський, білоруський єпископ.
26 лютого 1608 f  князь Константин 0-

строжський. _ .
26 лютого 1897 f  Петро Стасюк в Чернієві, 

пробитий жандармом підчас виборів до парла
менту.

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.
1 лютого (19 січня). Нед. 32. по Сош. о 

Закхеї. Гл. 8., Ев. воскр. 11. На лит. Ай. зач. 
285, Ев. Луки зач. 94.

8 лютого (26 січня). Нед. о Митари і Фари
сеї. Гл. 1. Ев. воскр. 1. На лит. Ап. зач. 296, 
Ев. Луки зач. 89.

12 лютого (ЗО січня). Трох Сьвятителїв. На 
утр. Ев. Ів. зач. 35. На лит. Ап. зач. 335, Ев. 
Мат. зач. 11.

15 (2) лютого. Нед. о Блуднім синї і Стрі
тенє Господнє. Гл. 2. Ев. воскр. 2. На лит. Ап. 
зач. 135 і 316, Ев. Луки зач. 79 і 7.

21 (8) лютого. Субота задушна.
22 (9) лютого. Нед. Мясопустна. Гл. 3. Ев. 

воск. 3. На лит. Ап. зач. 140, Ев. Мат. зач. 106.

КАЛЄНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
12 лютого. Уродини Лїнколна: Кол., Конн., 

Дел., Ілл., Ай., Інд., Кан., Міч., Мінн., Монт., 
Нев., Н. Дж., Н. Й., Н. Д., Па., С. Д., Ю., Ваш., 
В. Ва. і Вай.

17. лютого. Весняні вибори: Пенсилвенїя. 
22 лютого. Уродини Вашінґтона: у всіх 

стейтах і дистриктах.

КАЛЄНДАР ЛАТИНСЬКИЙ.
2 лютого. Марії Ґромнїчної.
25 лютого. Попелєц.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
2 лютого 1655 боротька Хмельницького 8 

Поляками під Охматовом.
4 лютого 1793 другий подїл Польщі, прилу

чене до Росії Волині і Поділя.
6 лютого 1704 правобічний гетьман Самусь 

передав гетьманські клейноди Мазепі.
22 лютого 1894 основане Руського Народ

ного Союза.
27 лютого 1664 розстріляно полковника Бо- 

гуна.
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M a p T  March

н.ст.І Днї РУСЬКІ СЬВЯТА с.ст.
1 н Лютий. Сиропустна. Пам. і  Вад. 16
2 п Теодора Тирона 17
3 в Льва папи рим. 18
4 с Архипа ап. 19
5 ч Льва еп. Катанськ. 20
6 п Евстахія і Тимотея 21
7 с Петра і Атаназія 22
8 н 1. Посту. Полїкарпа 23
9 п Обрізане голови сьв. Ів. Хр. 24

10 в Тарасія архіеп. царгор. 25
11 с Порфірія архіеп. Гази 26
12 ч Прокопія ісповідника- 27
13 п Власія пустиножителя 28
14 с Март. Евдокії прпмуч. 1
15 н 2. Посту. Теодота еп. сьвщмуч. 2
16 п Зенона, Евтропія і Клеонїка 3
17 в Герасима і Павла муч. 4
18 с Конона мученика 5
19 ч 42 муч. в Аморії 6
20 п Василія і Єфрема 7
21 с Теофілякта еп. Нїк. 8
22 н 3. Посту. 40. муч. севастійськ. 9
23 п Кондрата і Кипріяна 10
24 в Софронїя патріярха 11
25 с Теофана ісповідника 12
26 ч Перенесене мощий Никифора 13
27 п Венедикта преподоб. 14
28 с Агафія і Тимолая, муч. 15
29 н 4. Посту. Савина і Папи 16
ЗО п Алексія чолов. Божого 17
31 в Кирила архіеп. брусал. 18

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.

Перша чверть 5 марта, 12 г. 9 м. в ночи. 
Повня 11 марта, 11 г. 23 м. вечер. 
Послїдна чверть 18 марта, 2 г. 24 м. попол. 
Нів 26 марта, 1 г. 21 м. попол.

ПАМЯТН1 ДНЇ.

З марта 1811 * поет Антін Могильницький.
З марта 1827 * поет Леонід Глїбів.
9 марта 1814 * Тарас Шевченко.
10 марта 1861 f  Тарас Шевченко.
17 марта 1896 f  поет Петро Нїщинський.
21 марта 1907 f  історик Володимир Анто

нович.
23 марта 1842 * Микола Лисенко.

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.
1 марта (16 лютого). Нед. Сиропустна. Гл..

4. Ев. воскр. 4. На лит. Ап. зач. 112, Ев. Мат*, 
зач. 17.

8 марта (23 лютого). Нед. 1. вел. посту. Гл.
5. Ев. воскр. 5. На лит. Ап. зач. 329, Ев. Іва
на зач. 5.

15 (2) марта. Нед. 2. вел. посту. Гл. 6. Ев. 
воскр. 6. На лит. Ап. зач. 304, Ев. Мар. зач. 7.

22 (9) марта. Нед. 3. вел. посту, Хрестопо
клонна. Гл. 7. Ев. воскр. 7. На лит. Ап. зач. 
311, Ев. Мар. зач. 37.

29 (16) марта. Нед. 4. вел. посту. Гл. 8. 
Ев. воскр. 8. На лит. Ап. зач. 314, Ев. Мар. 
зач. 40.

КАЛЄНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
2 марта. Річниця независимости Тексасуг, 

Текс.

КАЛЄНДАР ЛАТИНСЬКИЙ.
17 марта. Сьв. Патрика, покровителя Ijf- 

ляндцїв.
25 марта. Благовіщене.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
3 марта 1861 знесене кріпацтва в Росіь
4 марта 1780 ґр. Кирило Розушшськшї ви

браний гетьманом України.
5 марта 1649 умова Хмельницького’ з1 воє

водою Кисїлем в Переяславі в справі означеная 
кордонів (границь).

13 марта 1169 Андрій Боголюбський зруй
нував і зрабував столицю України-Руеи Київ 
гірше Татар.

15 марта 1669 f  б. гетьман Іван Вигов- 
ський, розстріляний невинно Поляками без су
ду на неправдивий донос польського шляхтича.

23 марта 1651 полковник Іван Богун віднїв 
по біду над Поляками під Винницею.

ЗО марта 1674 Правобічний гетьман Михай
ло Ханенко віддав булаву Іванови Самійлови- 
чеви.
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н.ст. Дні РУСЬКІ СЬВЯТА с.ст.
С Март. Хриз. і Дарії (Поклони) 19'

'2 ч Преподоб. Отцїв замуч, в Саві 20
'3 11 Якова єн. і існовідника 21
4 0 Василія і Ісаака 22
5 н 5. Посту. Нїкона і учен. 23
6 11 Захарії і Якова існоз. 24
7 в Благовіщене Пресьв. Богор. 25
8 с Собор Арх. 1’авриїла 26
9 ч Матрони солунської 27

10 0 Іляріона Нового 28
11 с Марка єн. Суб. Лазарева 29
12 н Цьвітна. Івана Лїствичника ЗО
13 II Іпатія (Мі. і чудотв. 31
14 в Цьвітень. Марії егии. 1
15 с Тпта і Амфіяна 2
16 ч Никити існоз. (Стр. Четвер) 3
17 п Всл. Пятниця. Йос. стихотв. 4
18 с | Тоодула муч. (Вел. Субота) 5
49 н і Воснресзніє Христове 6

'20 п ! Сьвітлий Понеділок 7
21 в {1 Сьвітлий Второя 8
'22 с | Евнсихія муч. 9
23 ч І Терентія муч. 10
.24 11 1 Антиии і Януарія муч. 11
-25 с і Василія, єн. існов. 12
26 н Томика. Артсмона еьвящмуч. 13
27 II Мартина, папи і іспов. 14
28 в Арістарха і Пуда ап. 15
29 с Агафії і Ірини муч. 16
ЗО ч Симеона, Акакія еп. 17

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.
Перша чверть 3 цьвітня, 2 г. 46 м. попол. 
Повня 10 цьвітня, 8 г. 33 м. рано.
Послїдна чверть 17 цьвіт., 2 г. 57 м. в ночи. 
Нів 25 цьвітня, 6 г. 26 м. рано.

ПАІУІЯТНІ ДНЇ.
7  цьвітня 1839 поет Волод. Шашкевич.
14 цьвітня 1340 f  остан. гал. кн. Юрій II. 
17 цьвітня 1093 f  князь Всеволод, батько 

Володимира Мономаха.
19 цьвітня 1885 f  історик Микола Косто- 

марів.
21 цьвітня 1113 f  київ. кн. Сьвятополк.
25 цьвітня 1622 f  гетьман Петро Конаше- 

вич Сагайдачний.
25 цьвітня 1910 f  Марко Кропивницький.
27 цьвітня 1904 f  Михайло Старицький.

1 цьвітня (19 марта). Поклони.
5 цьвітня (23 марта). Нед. 5. вел. посту. 

Гл. 1. Ев. воскр. 9. На лит. Ап. зач. 321, Ев. 
Мар. зач. 47.

7 цьвітня (25 марта). Благовіщене Пр. Бо
городиці. На утр. Ев. Луки зач. 4. На лит. Ап. 
зач. 305, Ев. Луки зач. 3.

12 цьвітня (ЗО марта). Нед. Цьвітоносна. 
На утр. Ев. Мат. зач. 83. На лит. Ап. зач. 247, 
Ев. Ів. зач. 41.

16 (3) цьвітня. Великий Четвер. Вечером 
відправляеть ся утреня Вел. Пятницї (страсти).

17 (4) цьвітня. Велика Пятниця. Вистав
лене Плащеницї.

19 (6) цьвітня. Нед. Пасхи (Воскресене 
Хр., Великд.). На лит. Ап. зач. 1, Ев. Ів. зач. 1.

20 (7) цьвітня. Сьвітлий Понеділок. На 
лит. Ап. зач. 2, Ев. Ів. зач. 2.

21 (8) цьвітня. Сьвітлий Второк. На лит. 
Ап. зач. 4, Ев. Луки зач. 113.

26 (13) цьвітня. Нед. 2. по Воскр. Томина. 
На утр Ев. Мат. зач. 116. На лит. Ап. зач. 14, 
Ев. Ів. зач. 65.

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.

КАЛЄНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
6 цьвітня. Річні весняні вибори: Мічіґен.
10 цьвітня. Велика Пятниця: Ала., Конн., 

Дел., Фла., Ла., Мд., Мінн., Н. Дж., Па. і Тенн.
13 цьвітня. Уродини Т. Джеферсона: Ала.
19 цьвітня. День патріотів: Me. і Масс.
21 цьвітня. Річниця бйтви під Сан Джесін- 

то: Текс.
26 цьвітня. День памяти конфедератів: Ала., 

Фла., Джор. і Місс.

КАЛЄНДАР ЛАТИНСЬКИЙ.
10 цьвітня. Велика Пятниця.
12 цьвітня. Великдень.
13 цьвітня. Сьвітлий Понеділок.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
2 цьвітня 1111 побіда князя Володимира 

Мономаха над рікою Сольницею над Торками 
(Половцями).

12 цьвітня 1596 битва Наливайка та Ло
боди з Жолкевським на урочищи „Острий Ка
мінь”.

12 цьвітня 1908 Мир. Сїчинський застрілив 
гал. намісника ґр. Андр. Потоцького.

17 цьвітня 1847 арештоване Т. Шевченка.
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May

н.ст. Днї РУСЬКІ СЬВЯТА с.ст.
1 п Цьвітень. Івана, уч. сьв. Гр. 18
2 с Івана старопечерника 19
3 н 3. по Вел. Мироносиць. 20
4 п Януарія і инших сьвящмуч. 21
5 в Теодора Сикеота 22
6 с f  Георгія великомуч. 23
7 ч Сави Стратилата муч. 24
8 п f  Марка апост. і еванг. 25
9 с Василія еп. і сьвящмуч. 26

10 н 4. по Вел. о Розслабленнім 27
11 п Ясона, Сосипатра і Максима 28
12 В 9. муч. в Кизицї 29
13 с f  Якова апост. ЗО
14 ч Май. бремії пророка 1
15 п Бориса і Глїба, Атаназія 2
16 с f  Теодозія Печерського 3
17 н 5. по Вел. о Самарянинї 4
18 п Ірини муч. 5
19 В Йова многострадального 6
20 с Память з’явившого ся Хреста 7
21 ч f  Ів. Богосл. Наперсн. і Аре. 8
22 п Ісаії прор., Николая 9
23 с f  Симеона Зилота ап. 10
24 н 6. по Вел. о Слїпородженім. 11
25 п Епіфанїя і Германа еп. 12
26 В Ґлїкерії і Алексан. 13
27 G Ізидора муч. 14
28 ч Вознесеніє Госп. Пахомія Вел. 15
29 п Теодора Осьвященного 16
ЗО с Андронїка ап. 17
31 н 7. по Вел. Сьв. Отець. Теодота 18

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.

Перша чверть 3 мая, 1 г. 34 м. в ночи. 
Повня 9 мая, 4 г. 35 м. попол.
Послїдна чверть 16 мая, 5 г. 17 м. попол. 
їїів 24 мая, 9 г. 39 м. вечер.

ПАМЯТНІ ДНЇ.

5 мая 1836 * поет Ізидор Воробкевич.
6 мая 1910 f  поет Борис Грінченко.
16 мая 1817 * історик Микола Костомарів.
22 мая 1861 перевезено і похоронено тіло 

Тараса Шевченка на Чернечій горі коло Еанева 
над Дніпром.

24 мая 1125 f  князь Володимир Мономах.

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.
З мая (20 цьвітня). Нед. З по Воскр. Ми

роносиць. Гл. 2. Ев. воскр. 3. На лит. Ап. зач. 
16, Ев. Мар. зач. 69.

10 мая (27 цьвітня). Нед. 4. по Воскр. о 
Розслабленнім і сьв. Георгія (служба перенесе
на з 6 мая). Гл. 3. Ев. воскр. 4. На лит. Ап. 
зач. 23 і 29, Ев. Ів. зач. 14 і 52.

17 (4) мая. Нед. 5. по Воскр. о Самаряни- 
нї. Гл. 4. Ев. воскр. 7. На лит. Ап. зач. 28, Ев. 
Ів. зач. 12.

24 (11) мая. Нед. 6. по Воскр. о Слїпорож- 
деннім. Гл. 5. Ев. воскр. 8. На лит. Ап. зач. 38, 
Ев. Ів. зач. 34.

28 (15) мая. Вознесеніє Господнє. На утр. 
Ев. Мар. зач. 71. На лит. Ап. зач. 1, Ев. Лу
ки зач. 114.

31 (18) мая. Нед. 7. по Воскр. сьв. Отець. 
Гл. 6. Ев. воскр. 10. На лит. Ап. зач. 44, Ев. 
Ів. зач. 56.

КАЛЄНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
8 мая. День конфедератів: Тенн.
10 мая. День памяти конфедератів: Н. К.

і С. К.
20 мая. Річниця підписаня Меклєнбурської 

деклярації независимости: Н. Е.
ЗО мая. День прикраси (прикрашуваня гро

бів) : У всіх стейтах і дистриктах, з виїмком: 
Фла., Джор., Ла., Місс., Н. К., С. К., Тенн. і 
Текс.

КАЛЄНДАР ЛАТИНСЬКИЙ.
21 мая. Вознесеніє.
31 мая. Зелені Сьвята.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
2 мая 1648 вибрано Богдана Хмельницько

го гетьманом.
4 мая 1838 викуп Шевченка з кріпацтва.
14 мая 1648 битва на Жовтих Водах.
14 мая 1857 Шевченко дістає амнестію.
15 мая 1638 побіда Остряницї над Поляка

ми під Голтвою.
15 мая 1848 знесене панщини в Галичині.
25 мая 1125 князь Мстислав засїв на вели

кокняжім київськім престолі.
26 мая 1648 побіда Богдана Хмельницького 

під Корсовом.
28 мая 1772 заведено на Україні т. зв. „ма

лоросійську колегію” .
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Червень June

н.ст. Дні РУСЬКІ СЬВЯТА с.ст.
1 П Май. їїатрикія сьвщмч. 19
2 В Талалея муч. 20
3 с f  Константна і бдени 21
4 ч Василиска муч. 22
5 п Михаїла еписк. 23
6 с Симеона Дивногор. Суб за усоп. 24
7 н Зелені Сьвята. Сош. сьв. Духа 25
8 п Пон. сьв. Духа і Пресьв. Тройцї 26
9 в Терапонха сьвящмуч. 27

10 с Никити преподобн. 28
11 ч Теодозії дїви муч. 29
12 п Ісакія далмат. ЗО
13 с Єрмія ап. і брмея муч. 31
14 н Червень. 1. по Сош. Всїх Сьв. 1
15 п їїикифора патріярха 2
16 в Лукіяна муч. 3
17 с Митро фана патр. 4
18 ч Доротея єпископа 5
19 її Висаріона чудотворця 6
20 с Теодота еписк. 7
21 н 2. по Сош. Пресьв. Евхар. 8
22 ї ї Кирила архіеп. 9
23 в Тимотея сьвщнмч. 10
24 с f  Вартоломея і Варнави ап. 11
25 ч Онуфрія пустиножителя 12
26 ї ї f  Соетр. Пр. Богор. Акимини 13
27 с блисея прор. і Методія 14
28 н 3. по Сош. Амоса пр. 15
29 її Тихона еписк. чудотворця 16
ЗО в Мануїла, Савла, Ісмаїла 17

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.

Перша чверть 1 червня, 9 г. 8 м. рано. 
Повня 8 червня, 12 г. 23 м. в ночи. 
Послїдна чверть 15 червня, 9 г. 25 м. рано 
Нів 23 червня, 10 г. 38 м. перед пол.
Перша чверть ЗО червня, 2 г. 29 м. попол.

ПАМЯТНІ ДНЇ.

7 червня 1843 f  поет Маркіян Шашкевич. 
14 червня 1722 f  гетьман І. Скоропадський.
14 червня 1891 f  письменник Василь Мова.
17 червня 1895 f  учений Мих. Драгоманів.
19 червня 1205 смерть князя Романа в бит

ві з Поляками під Завихостом.
23 червня 1870 f  поет Амв. Метлинський.

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.
6 червня (24 мая). Субота задушна.
7 червня (25 мая). Нед. Пятьдесятницї (Со- 

шествіе сьв. Духа, Зелені Сьвята). На утр. Ев. 
воскр. 9. На лит. Ан. зач. З, Ев. Ів. зач. 27.

8 червня (26 мая). Понеділок сьв. Духа і 
сьв. Тройцї. На лит. Ап. зач. 229 і 197, Ев. 
Мат. 75 і 116.

14 (1) червня. Нед. 1. по Сош. Всіх Сьвя- 
тих. Гл. 8. Ев. воскр. 1. На лит. Ап. зач. 330, 
Ев. Мат. зач. 38.

21 (8) червня. Нед. 2. по Сош. Празник 
Пресьв. Евхаристії. Гл. 1. Ев. утр. Ів. зач. 24. 
На лит. Ап. зач. 149, Ев. Ів. зач. 23.

28 (15) червня. Нед. 3. по Сош. Гл. 2. Ев. 
воскр. 3. На лит. Ап. зач. 88, Ев. Мат. зач. 18.

КАЛЄНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
З червня. Уродини Джеферсона Давіса: Фла., 

Джор., Ала., Місс., Тенн., Текс, і С. Е. В Луїзі
ані сьвяткують се сьвято під назвою „День па- 
мяти конфедератів”, а у Вірджінїї лише в пу- 
бличних школах.

24 червня. День вступних виборів (прай- 
мери): Текс.

КАЛЄНДАР ЛАТИНСЬКИЙ.
I червня. Пон. Зелених Сьвят.
I I  червня. Боже Тіло.
29 червня. Петра і Павла.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
5 червня 1709 Іван Мазепа прибув до швед

ського табору.
6 червня 1224 нещасна битва руських кня

зів із Татарами над рікою Калкою.
8 червня 1653 побіда Богдана Хмельниць

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

Росії друкувати українські книжки.
18 червня 1569 Люблинська унїя.
18 червня 1709 зруйноване старої (чортом- 

лицької) Сїчи.
27 червня 1663 Брюховецький вибраний 

гетьманом.
27 червня 1672 Самійлович вибраний геть

маном.
28 червня 1768 Залізняк і Ґонта добули 

Умань.
29 червня 1898 заведене виїмкового стану 

в Галичмнї.
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Липень July

н.ст. Днї| РУСЬКІ СЬВЯТА с.ст.
1 в Червень. Леонтія муч. 18
2 ч f  Юди ап. і  Зосима 19
3 п Юліяна Tape, сьвящмуч. 20
4 с Евсевія еписк. 21
5 н 4. по Сош. Методія єн. 22
6 п Агрипіни муч. 23
7 в Рождество сьв. Івана Хрест. 24
8 с Февронїї препмуч. 25
9 ч Давида Солунського 26

10 п Самсона страннопріемця 27
11 с Кира і Йона чудотвор. 28
12 н 5. по Сош. Сьв. Ап. Пет. і Пав. 29
13 п Собор 12 Апостолів ЗО
14 в Липень. Еосми і  Дамяна 1
15 с Положене Ризи Пр. Діви Марії 2
16 ч Якинта і Анатолія 3
17 п Андрея і Марти 4
18 с f  Кирила і Методія 5
19 н 6. по Сош. f  Атаназія Атонск. 6
20 п Томи і Акакія 7
21 в Прокопія велмуч. 8
22 с Панкратія сьвящнм. 9
23 ч f  Антонїя Печорського 10
24 п Евфимії і Ольги 11
25 с їїрокла і Ілярія муч. 12
26 н 7. по Сош. Сьв. Отець. 13
27 п Акили і  Онисима 14
28 в f  Волод. Вел., нокр. P. Н. С. 15
29 с Антиноґена і його учен. 16
ЗО ч Марини вмуч. 17
31 п Якинта і Емілїяна муч. 18

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.

Повня 7 липня, 9 г. 4 м. рано, 
їїослїдна чверть 15 липня, 2 г. 36 м. в ночи. 
Нів 22 липня, 9 г. 43 м. вечер.
Перша чверть 29 липня, 6 г. 56 м. вечер.

ПАМЯТНІ ДНЇ.

16 липня 1721 f  гетьм. Ів. Скоропадський.
28 ( 1 5 ) ,липня 1015 f  великий князь Во

лодимир Великий (День покровителя Руського 
Народного Союза).

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.
5 липня (22 червня). Нед. 4. по Coin. Гл*

3. Ев. воскр. 4. На лит. Ап. зач. 93, Ев. Мат. 
зач. 25.

7 липня (24 червня). Рожд. сьв. Івана Хре
стителя. На утр. Ев. Луки зач. 3. На лит. Ап. 
зач. 112, Ев. Луки зач. 1.

12 липня (29 червня). Нед. 5. по Сош. і  
сьв. Ап. Петра і Павла. Гл. 4. Ев. воскр. 5 На 
лит. Ап. зач. 103 і 193, Ев. Мат. зач. 28 і 67.

19 (6) липня. Нед. 6. по Сош. Гл. 5. Ев. 
воскр. 6. На лит. Ап. зач. 110, Ев. Мат. зач. 29.

26 (13) липня. Нед. 7. по Сош. Сьв. Отець
6. Собор. Гл. 6. Ев. воскр. 7. На лит. Ап. зач. 
116 і 334, Ев. Мат. зач. 33 і Ів. зач. 56.

28 (15) липня. Сьв. Володимира, князя Ру- 
си, покровителя P. Н. Союза. Служба перено
сить ся на слідуючу неділю (2 серпня).

КАЛЄНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
4 липня. День независимости: у всіх стей- 

тах і дистриктах.
10 липня. Річниця приступленя до Злуч. 

Держав: Вай.
24 липня. День піонїрів: Юта.
25 липня. День вступних виборів: Текс.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
7 липня 1659 по біда Івана Виговського над 

Москалями під Конотопами.
9 липня 1649 Козаки побили Поляків під 

Межибожем і Константиновом.
9 липня 1651 наказний гетьман Іван Богун 

виводить козацькі полки з під Берестечка, ко- 
нець берестецької битви.

10 липня 1649 початок облоги Збаража.
10 липня 1709 битва під Полтавою.
17 липня 1902 рільні страйки в східній 

Галичині.
26 липня 1662 Сомко і Ромодановський по

били Юрка Хмельницького під Еаневом.
27 липня 972 згода кн. Сьвятослава з Гре

ками.
28 липня 1672 Дорошенко побив Поляків 

коло Четвертенівки над Богом.
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Серпень August

н.ст. Дні РУСЬКІ СЬВЯТА с.ст.
1 С Липень. Макрини, сест. сьв. Вас. 19
2 н 8. по Сош. f  Ілії прор. 20
3 п Симеона і Івана 21
4 в Марії Магдалини 22
5 с Трофима і Теофіля муч. 23
6 ч f  Бориса і Глїба муч. 24
7 п f  Успеніє сьв. Анни 25
8 с Єрмолая сьвящмуч. 26
9 н 9. по Сош. f  Пантелеймона 27

10 п Прохора і Никанора 28
11 в Калиника муч. 29
12 с Сили і Силуана ЗО
13 ч Евдокима 31
14 п Серпень, f  Проісходж. Чес. Хр. 1
15 с Перенесене мощий сьв. Стеф. 2
16 н 10. по Сош. Далмата і Фавста 3
17 п Сімох молодців в Еф. 4
18 в Евсиґнїя муч. 5
19 с Преображеніе Господнє 6
20 ч Дометія препдмуч. 7
21 п Емілїяна еписк. і іспов. 8
22 с‘ f  Матїя апостола 9
23 н 11. по Сош. Лаврентія архид. 10
24 п Евпла і Клявдії 11
25 в Фотія і Аникити 12
26 с Максима ісповідника 13
27 ч Михея пророка 14
28 п Успеніе Пр. Богородиці' 15
29 с Пер. нерук. обр. Госп., Діомида 16
ЗО н 12. по Сош. Мирона муч. 17
31 п Фльора і Лавра муч. 18

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.
Повня 5 серпня, 7 г. 45 м. вечер. 
їїослїдна чверть 13 серпня, 8 г. 1 м. вечер. 
Нів 21 серпня, 7 г. 31 м. рано.
Перша чверть 27 серпня, 11 г. 59 м. в ночи.

ПАМЯТНІ ДНЇ.
5 серпня 1G57 f  гетьм. Б. Хмельницький.
5 серпня 1911 f  письменниця Олександра 

Кулїшева (Ганна Барвінок).
8 серпня Д 834 * поет Юрій Федькович.
10 серпня 1907 f  письменниця Марія Мар- 

ковичка (Марко Вовчок).
13 серпня 1873 І  поет Ант. Могильницький.
15 серпня 1856 * письменник Іван Франко.
18 серпня 1836 Олександер Кониський.
20 серпня 1843 f  письменник Григ. Квіт- 

ка-Основяненко.

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.
2 серпня (20 липня). Нед. 8. по Сош. і сьв. 

пр. Ілії. Гл. 7. Ев. воскр. 8. На лит. Ап. зач. 
124 і 57, Ев. Мат. зач. 58 і Луки зач. 14.

9 серпня (27 липня). Нед. 9. по Сош. Гл.
8. Ев. воскр. 9. На лит. Ап. зач. 128, Ев. Мат. 
зач. 59.

14 (1) серпня. Проісх. древ Ч. Хреста, па- 
мять 7 братів Маккавейських і память хрещеня 
Руси.

16 (3) серпня. Нед. 10. по Сош. Гл. 1. Ев. 
воскр. 10. На лит. Ап. зач. 131, Ев. Мат. зач. 72.

19 (6) серпня. Преображеніе Госп. (Спа
са). На утр. Ев. Луки зач. 45. На лит. Ап. зач. 
65, Ев. Мат. зач. 70.

23 (10) серпня. Нед. 11. по Сош. Гл. 2. 
Ев. воскр. 11. На лит. Ап. зач. 141, Ев. Мат. 
зач. 77.

28 (15) серпня. Успеніє Пр. Богородиці. 
На утр. Ев. Луки зач. 4. На лит. Ап. зач. 240, 
Ев. Луки зач. 54.

ЗО (17) серпня. Нед. 12. по Сош. Гл. 3. Ев. 
воскр. 1. На лит. Ап. зач. 158, Ев. Мат. зач. 79.

КАЛЄНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
1 серпня. День Колорада: Кол.
16 серпня. Річниця битви під Бенніґтон: Вт.

КАЛЄНДАР ЛАТИНСЬКИЙ.
15 серпня. Успеніе Пр. Богородиці.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
6 серп. 1687 І. Мазепа вибраний гетьманом.
11 серпня 1792 переселене Запорожців над 

ріку Кубань.
13 серпня 1723 Полуботок прибув до Пе

тербурга.
14 (1) серпня 988 хрещене Руси за сьв. 

Володимира в Київі.
15— 16 серпня 1649 побіда Хмельницького 

під Зборовом.
16 серпня 1657 Юрій Хмельницький вибра

ний гетьманом.
17 серпня 1772 прилуч. Галичину до Австрії. 
23 серпня 1662 Юрій Хмельницький побив

Москалів під Криловом.
ЗО— 31 серпня 1648 побіда Б. Хмельниць

кого під Пилявцями.
31 серпня 1673 напад отамана Івана Сїрка 

на Очаків.
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н.ст. Днї РУСЬКІ СЬВЯТА с.ст.
1 В Серпень. Андрея Стратилата 19
2 с Самуїла пророка 20
3 ч Тадея ап. і Васи муч. 21
4 п Аґатонїка муч. 22
5 с Лупа і Іринея 23
6 н 13. по Сош. Евтихія сьвящмуч. 24
7 п Вартоломея і Тита 25
8 в Адріяна і Наталїї 26
9 с Пімена преподобн. 27

10 ч Авгуетина і Мойсея мурина 28
11 п f  Усїкнов. голови сьв. Івана 29
12 с Александра і Павла ЗО
13 н 14. по Сош. Пол. пояса Пр. Д. 31
14 п Вересень. Симеона Стовпника 1
15 в Маманта і Івана 2
16 с Антима і Теоктита 3
17 ч ] Вавили і Мойсея 4
18 п Захарії прор. і блисавети 5
19 с Чудо Арх. Михаїла і Евдоксія 6
20 н 15. по Сош. Созанта і Мак. 7
21 п Рождество Пр. Богородиці 8
22 в Йоакима і Анни 9
23 с Минодори, їїимф. 10
24 ч Теодори александр. 11
25 п Автонома сьвящмуч. 12
26 с Корнилія сотн. сьвящмуч. 13
27 н 16. по Сош. Воздв. Чесн. Хр. 14
28 п Никити вмуч. 15
29 в Евфимії вмуч. 16
ЗО с Софії, Віри, Надії і Любови 17

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.

Повня 4 вересня, 9 г. 6 м. рано.
Послїдна чверть 12 вер., 12 г. 53 м. ііонол. 
Нів 19 вересня, 4 г. 38 м. попол.
Перша чверть 26 вересня, 7 г. 8 м. раЕО.

ПАМЯТНІ ДНЇ.

2 вересня 1812 * письменник Ів. Вагилевич.
3 вересня 1709 f  гетьман Іван Мазепа.
10 вересня 1769 поет Ів. Котляревський.
14 вересня 1867 f  письменник Опанас Мар- 

кович.
15 вересня 1907 f  письменник і драматич

ний артист Іван Тобилевич (Карпенко Карий).
16 вересня 1845 * Іван Тобилевич.

6 вересня (24 серпня). Нед. 13. по Сош. 
Гл. 4. Ев. воскр. 2. На лит. Ап. зач. 166, Ев. 
Мат. зач. 87.

11 вересня (29 серпня). Усікновеніє честн. 
глави сьв. Івана Хрестителя. Служба переносить 
ся на слїд. неділю (13 вер.).

13 вересня (31 серпня). Нед. 14. по Сош. 
Гл. 5. Ев. воскр. 3. На лит. Ап. зач. 170 і 33, 
Ев. Мат. зач. 89 і Мар. зач. 24.

14 (1) вер. Початок індикту або Нов. Року.
20 (7) вересня. Нед. перед Воздвиж. ч. 

Хреста і нед. 15. по Сош. Гл. 6. Ев. воскр. 4. 
На лит. Ап. зач. 215 і 176, Ев. Ів. зач. 9 і 
Мат. зач. 92.

21 (8) вересня. Рожд. Пр. Богородиці. На 
утр. Ев. Луки зач. 4. На лпт. Ап. зач. 240, Ев. 
Луки зач. 54.

27 (14) вересня. Воздвиженіє честн. і жи- 
вотв. Хреста і нед. 16. по Сош. На утр. Ев. Ів. 
зач. 42. На лит. Ап. зач. 125, Ев. Ів. зач. 60.

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.

КАЛЄНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
1 вересня. День вступних виборів: Віс. В 

Ореґон лиш у літах паристих.
7 вересня. День праці: загально.
9 вересня. День приступленя до Зл. Дер

жав: Кал.
12 вересня. День старих оборонців: у Бал

тимор, Мд.

КАЛЄНДАР ЛАТИНСЬКИЙ.
8 вересня. Рожд. Пр. Богородиці.
29 вересня. Михаїла Арх.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
2 вересня 1657 похорони Богда Хмельниць

кого в Суботові і вибір Івана Виговського геть
маном.

5 вересня 911 договор кн. Олега з Греками.
11 вересня 1727 Данило Апостол вибраний 

гетьманом.
12 вересня 957 гостина кн. Ольги в Цар- 

городї.
12 вересня 1912 відкрито торжественно в 

Полтаві памятник Іванови Котляревському.
13 вересня 1621 Козаки під Петром Кона- 

шевичем Сагайдачним під Хотином почали бор- 
бу з Татарами.

16 вересня 1658 рада в Гадячи.
27 вересня 1651 Білоцерківська угода.
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Жовтень O ctober

н.ст. Днї| РУСЬКІ СЬВЯТА с.ст.
1 Ч 1 Вересень. Евменїя еписк. 18
2 п Трофима і Саватія муч. 19
3 с Евстатія і Татіяни 20
4 н 17. по Сош. Кондрата ап. 21
5 и Фоки і Йони 22
6 в Зачатіе сьв. Івана Хрест. 23
7 с Теклї первомуч. 24
8 4 Евфрозини преподобн. 25
У И f  Память смерти Івана Богосл. 26

10 с Калистрата муч. 27
11 н 18. по Сош. Харитона ісп. 28
12 п Киріяка і Теоф. 29
13 В Григорія арм. сьвящмуч. ЗО
14 с Жовтень, f  Покров Пр. Богор. 1
15 ч Кипріяна і Андрея 2
16 п Діонизія сьвящмуч. 3
17 с Єротея еп. сьвящмуч. 4
18 н 19. по Сош. Харитпни муч. 5
19 п f  Томи апост. 6
20 в Сергія і Вакха муч. 7
21 с Пелагії і Тайсії 8
22 ч f  Якова Алфея апост. 9
23 п Евлампія і Евлампії 10
24 с Филипа діяк. 11
25 н 20. по Сош. Отц. 7. Соб. 12
26 п Карпа еписк. і муч. 13
27 в Назарія, Гервазія і Параскеви 14
28 с Евтимія нового і Лукіяна 15
29 ч Льонґіна сотника 16
ЗО п Озія прор. і Андрея 17
31 с f  Луки апост. і еванг. 18

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.
Повня 4 жовтня, 1 г. З м. в ночи.
Послїдна чверть 12 жовтня, 5 г. 38 м. рано. 
Нів 19 жовтня, 1 г. 38 м. в ночи.
Перша чверть 25 жовтня, 5 г. 49 м. вечер.

ПАМЯТНІ ДНЇ.
1 жовтня 1877 f  учений Осип Бодянський.
17 жовтня 1596 f  гетьман Ів. Косинський.
20 жовтня 1814 * письменник Яків Голо- 

вацький.
28 жовтня 1894 f  учений Ом. Огоновський.

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.
4 жовтня (21 вересня). Нед. по Воздвиж.

ч. Хреста і нед. 17. по Сош. Гл. 8. Ев. воскр.
6. На лит. Ап. зач. 203 і 182, Ев. Мар. зач. 37 
і Мат. зач. 62.

11 жовтня (28 вересня). Нед. 18. по Сош. 
і сьв. Івана Богослова (перенес. з 9 жовтня). 
Гл. 1. Ев. воскр. 7. На лит. Ап. зач. 188 і 73, 
Ев. Луки зач. 17 і Ів. зач. 61.

14 (1) жовтня. Покров Пр. Богородиці. 
Служба переносить ся на слід, неділю (18 
жовтня).

18 (5) жовтня. Нед. 19. по Сош. Гл. 2. Ев. 
воскр. 8. На лит. Ап. зач. 194 і 320, Ев. Луки
26 і 54.

25 (12) жовтня. Нед. 20. по Сош. і сьв. 
Отець 7. всел. Соб. Гл. 3. Ев. воскр. 9. На лит. 
Ап. зач. 200 і 334, Ев. Луки зач. ЗО і Ів. з. 56.

КАЛЄНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
12 жовтня. День Колюмба: Арк., Кал., Кол., 

Конн., Дел., Айд., Ілл., Інд., Кан., Ки., Мд., 
Масс., Міч., Місс., Монт., Н ., Дж., Н. ЇЇ., 0., 
Окла., Па., Р. Ай., Текс., Вт. і Ваш.

31 жовтня. День приступленя до Зл. Дер
жав: Нев.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
З жовтня 1651 битва під Білою Церквою.
9 жовтня 1655 побив Богдан Хмельниць

кий Поляків під Городком.
14 жовтня 1624 напад Запорожців на Цар- 

город.
16 жовтня 1648 Богдан Хмельницький по

чав облогу Львова.
18 жовтня 1851 цїсар Франц Йосиф поклав 

угольний камінь під „Народний Дім” у Львові.
22 жовтня 1596 Берестейська унїя.
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н.ст. Днї РУСЬКІ СЬВЯТА с.ст.
1 Н Жовтень. 21. по Сош. Йоіля пр. 19
2 п Артемія вмуч. 20
3 в Іляріона Великого 21
4 с Рівноап. Аверкія, 7 Отц. в Еф. 22

ь ч 7 Якова апост. 23
6 п Арети, Атан. 24
7 с Маркіяна і Март. 25
8 н 22. по Сош. Вм. Димитр. мир. 26
9 п ІІестора муч. 27

10 в f  Параскевії, Терентія 28
11 с Анастазії Римлянкп 29
12 ч Зиновія і Зиновії ЗО
13 п Стахія і Амилія апост. 31
14 с Падолист. 1 Косми і Дамяна 1
15 н 23. по Сош. Акиндина муч. 2
16 п Акепсими і Айтала 3
17 в Йоаникія Великого і Нїканд. 4
18 с Галактіона і Епіст. 5
19 . ч Павла еписк. і іспов. 6
20 п 33. муч. в Мелїтї, брон. і Лаз. 7
21 с Собор сьв. Арх. Михаїла 8
22 н 24. по Сош. Онисифора муч. 9
23 п Ераста, Орес. і Олимпа 10
24 в Мини і Віктора муч. 11
25 с f  Йосафата сьвящмуч. 12
26 ч f  Івана Златоустсго 13
27 п f  Филипа апост. 14
28 і с Гурія і Самона муч. 15
29 н 25. по Сош. f  Матея ап. і  ев. 16
ЗО п Григорія еписк. і чудотв. 17

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.
Повня 2. падол., 6 г. 53 м. вечер.
Послїдна чверть 10 падол., 6 г. 41 м. вечер. 
Нів 17 падол., 11 г. 6 м. в ночи.
Перша чверть 24 падол., 8 г. 43 м. рано.

ПАМЯТНІ ДНЇ.
З падолиста 1885 f  поет Мик. Устіянович.
6 падолиста 1811 * Маркіян Шашкевич.
6 падолиста 1912 f  Микола Лисенко.
10 падолиста 1834 f  Іван Котляревський.
11 падолиста 1893 f  поет Леонїд Глїбів.
18 падолиста 1838 * письменник Іван Не- 

чуй-Левицький.
19 падолиста 1698 f  гетьман П. Дорошенко.
23 падолиста 1883 f  учений Михайло Мак

симович.
29 падолиста 1778 * Григорій Квітка- Овно- 

вяненко.

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.
1 падолиста (19 жовтня). Нед. 21. по Сош. 

Гл. 4. Ев. воскр. 10. На лит. Ап. зач. 203, Ев. 
Луки зач. 35.

8 падолиста (26 жовтня). Нед. 22. по Сош. 
і сьв. Великомуч. Димитрія. Гл. 5. Ев. воскр.
11. На лит. Ап. зач. 215 і 292. Ев. Луки зач. 
83 і Ів. 52.

15 (2) падолиста. Нед. 23. по Сош. Гл. 6. 
Ев. воскр. 1. На лит. Ап. зач. 220, Ев. Луки 
зач. 38.

21 (8) падолиста. Собор сьв. Арх. Михаїла
і пр. безпл. сил. На утр. Ев. Мат. зач. 52. На 
лит. Ап. зач. 305, Ев. Луки зач. 51.

22 (9) падолиста. Нед. 24. по Сош. Гл. 7. 
Ев. воскр. 2. На лит. Ап. зач. 221, Ев. Луки 
зач. 39.

29 (16) падолиста. Нед. 25. по Сош. і сьв. 
сьвмч. Йосафата (перенес. з 25 падолиста). Гл.
8. Ев. воскр. 3. На лит. Ап. зач. 224 і 311, Ев. 
Луки зач. 53 і Ів. зач. 36.

КАЛЄНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
1 падолиста. Всіх Сьвятих: Луізіяна.
З падолиста. День загальних виборів: Аріз., 

Кал., Кол., Дел., Фла., Айд., Ілл; (Каіро, Шіка- 
ґо, Денвіл, Іст Ст. Луіс, Ґейлсбурґ, Ракфорд і 
Спрінґфілд), Інд., Ай., Ла., Me., Мд., Міч., Мінн., 
Мо., Монт., Нев., Н. Г., Н. Дж., Н. М., Н. ЇЇ.,
Н. К., Н. Д., 0. (від 5.30 рано до 9 веч.), Окла., 
Ореґ., Па., Р. Ай., С. К., С. Д., Тенн., Текс., 
Ва., В. Ва., Ваш., Віс. і Вай. —  в тих літах, в 
котрих вибори у тих стейтах відбувають ся.

26 падолиста. День подяки: сьвяткуєть ся 
загально, хоч у деяких стейтах не є приписане 
законом.

КАЛЄНДАР ЛАТИНСЬКИЙ.
1 падолиста. Всіх Сьвятих.
2 падолиста. День задушний.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
3 падолиста 1648 Богдан Хмельницький за

лишив облогу Львова.
З падолиста 1848 барикади у Львові.
10 падолиста 1709 здобуте Батурина Мо

скалями.
15 падолиста 1625 Куруківська угода.
15 падолиста 1709 Іван Скоропадський ви

браний гетьманом.
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н.ст. Днї| РУСЬКІ СЬВЯТА с.ст.
1 В Падолист. Плятона і Романа 18
2 С Авдія і Варлаама 19
3 ч Прокла і Григорія 20
4 II Воведеніе в храм Пр. Богор. 21
5 с Филимона, Кикилії 22
6 н 26. по Сош. Амфілохія і Григ. 23
7 и Катерини вмуч. 24
8 в Климента папи і Петра 25
9 с Алииія Стовпника і Якова 26

10 ч Якова перського і Палядія 27
11 п Стефана муч. 28
12 с Парамона. Філум. 29
13 н 27. по Сош. f  Андр. Пер. ап. ЗО
14 п Грудень. Наума пророка 1
15 в Авакума пророка 2
16 с Софонїя пророка 3
17 ч f  Варвари вмуч. 4
18 п Сави Богзносного 5
19 с Николая Чудотворця 6
20 н 28. по Сош. Амброзія еииек. 7
21 п Патапія 8
22 в Непор. Зачатіе Пр. Богородиці 9
23 с Міни і брмоґена 10
24 ч Даниїла Стовпника 11
25 п Снірідіона еписк. 12
26 с Евстратія і Евгена 13
27 н 29. по Сош. Сьв. Праотець. 14
28 п Елевтерія сьвящмуч. 15
29 в Аґґея пророка 16
ЗО с Даниїла пророка 17
31 ч Севастіяна муч. 18

ЗМІНИ МІСЯЦЯ.
Повня 2 грудня, 1 г. 7 м. попол.
Послїдна чверть 10 грудня, 6 г. 36 м. рано. 
Нів 16 грудня, 9 г. 40 м. вечер.
Перша чверть 24 грудня, 3 г. 29 м. рано.

ПАМЯТНІ ДНЇ.
3 грудня 1848 f  Евген Гребінка.
4 грудня 1803 f  Ів. Кальнишевський, остан

ній кошовий Запорожа.
6 грудня 1830 ж письменник Данило Мор- 

довець.
7 грудня 1811 поет Микола Устіянович.
28 грудня 1824 f  наказний гетьман Павло

Полуботок.
31 грудня 1637 f  гетьман Павлюк (Павло 

Бут).

4 грудня (21 падол.) Воведеніе в храм Пр. 
Богородиці. На утр. Ев. Луки зач. 4. На лит. 
Ап. зач. 320, Ев. Луки зач. 54.

6 грудня (23 падол.). Нед. 26. по Сош. Гл.
1. Ев. воскр. 4. На лзт. Ап. зач. 229, Ев. Луки 
зач. 66.

13 грудня (ЗО падол.). Нед. 27. по Сош. 
і сьв. ап. Андрея. Гл. 2. Ев. воскр. 5. На лит. 
Ап. зач. 233 і 131, Ев. Луки зач. 71 і Ів. зач. 4.

19 (6) грудня. Сьв. О. Николая. На утр. 
Ев. Ів. зач. 36. На лит. Ап. зач. 335, Ев. Лу
ки зач. 24.

20 (7) грудня. Нед. 28. по Сош. Гл. 3. Ев. 
воскр. 6. На лит. Ап. зач. 250, Ев. Луки зач. 76.

22 (9) грудня. Непорочне Зачатіе Пр. Бо
городиці. На утр. Ев. Луки зач. 4. На лит. Ап. 
зач. 320, Ев. Луки зач. 3.

27 (14) грудня. Нед. 29. по. Сош. сьв. Пра
отець. Гл. 4. Ев. воскр. 7. На лит. Ап. зач. 257, 
Ев. Луки зач. 76.

КАЛбНДАР АМЕРИКАНСЬКИЙ.
25 грудня. Різдво Іс. Хр.: у всіх стейтах і  

дистриктах, з виїмком Канзас.

КАЛЄНДАР ЦЕРКОВНИЙ.

КАЛЄНДАР ЛАТИНСЬКИЙ.
8 грудня. Непор. Зачатіе Пр. Богородиці.

25 грудня. Рождество Ісуса Христа.
26 грудня. Сьв. Стефана.

КАЛЄНДАР ІСТОРИЧНИЙ.
8 грудня 1868 засноване тов. „Просьвіта” 

у Львові.
19 грудня 1240 Батий зруйнував Київ.
21 грудня 1764 скасоване гетьманщини.
24 грудня 1653 побіда Богдана Хмельниць

кого під Жванцем.
26 грудня 1637 нещаслива битва Павлюка

з Потоцьким під Кумейками.
ЗО грудня 1648 вїзд Богдана Хмельниць

кого до Київа.
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На початку другої половини 1893 р. відорвало ся від угроруського „Соє- 
диненія” шамокінське братство сьв. Кирила і Методія і оснувало свою самостій
ну орґанїзацію під назвою „Руський Народний Союз”. Ся нова орґанїзація мала 
спершу характер чисто льокальний і доперва пізнїйше виринула між сучасними 
патріотами гадка, щоби „Руський Народний Союз” став організацією загально 
народною. Дня 22. лютого 1894 р. зібрав ся в Шамокін, Па., невеличкий гурток 
тодїшної нашої інтелігенції на спільні наради і на тих нарадах ухвалено розши
рити діяльність „Руського Народного Союза” на всї руські громади в Злучених 
Державах. Так отже ювилей 20-лїтного істнованя нашої орґанїзації припадає 
властиво на день 22. лютого с. р.

Історію „Руського Народного Союза” від перших початків його основаня 
аж до найновійших часів найдуть наші читачі на иншім місци сего календаря. 
Тут ми лише застановимо ся коротко, як ся народна орґанїзація сповняла свої 
обовязки супроти нашої суспільносте в Америці і що вона придбала за 20 літ 
свого істнованя.

Ніхто не заперечить, що „Руський Народний Союз” сповнив на американ
ській Руси більше менше таку високу задачу, як товариство „Просьвіта” в Га
личині. Як галицьку „Просьвіту” називаємо материю всіх руських товариств в 
Галичині, так і наш „Руський Народний Союз” моясна би сьміло назвати батьком 
всіх руських товариств у Злучених Державах. Не богато у нас тих нових на
родних товариств, але і вони взяли свій початок від нашої старої орґанїзації.

„Руський Народний Союз” мав своїх ворогів від тодї, від коли прийшов 
на сьвіт. У перших початках свого істнованя вів боротьбу із проводирями „рус- 
ского” „Соєдиненія” відтак боров ся з приклонниками „русского” Общества”, 
а на кінци — аж по нинїшний день — боронить свою народню гідність і своє 
достоїньство вже не тільки перед чужими, але і перед своїми... А що злого зро
била наша орґанїзація цілому лєґіонови своїх ворогів? — нехай розсудять добрі 
люди.

„Руський Народний Союз” основано для добра усього руського народа в 
Америці, для того народа, що не кланяеть ся чужим богам і не гне своєї спини 
перед сильнїйшим від себе сусідом. Маленьке було число членів у „Руськім На
роднім Союзї” в перших його початках, але то були члени сильні! — сильні сво
єю безмежною вірою у живучість нашої народної ідеї, сильні непохитною надією 
у воскресенє нашої занепавшої вітчини, сильні щирою любовю до свого понево
леного та нетямучого брата. Читаєш перші початки історії „Руського Народного 
Союза” і дивом дивуєш ся, що 20 лїт тому назад наша американська Русь мала
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у себе таких народних завзятців, таких неустрашимих борців, таких подиву гід- 
йих героїв! А нинї?... Нинї часи змінили ся.

„Руський Народний Союз” побудовано на ґрунті народнім і на тім ґрунті 
він і доси стоїть. Були вже проби поставити сю пашу народну орґанїзацію на 
инші трохи основи, але сї проби не вдали ся і лишило ся все по старому. Всї не
певності! що-до характеру „Руського Народного Союза” скінчили ся — дай Боже, 
щоб на завсїгди! — з укінченєм нарад XII. головної конвенції в Вілксбері. Ся 
пропамятна конвенція порішила остаточно долю нашої старої орґанїзації і поста
вила її на висоті своєї задачі. Що заложене з народом і для народа, нехай оста- 
неть ся в руках народа! — се теперішне гасло прихильників „Руського Народ
ного Союза”.

Що властиво зробив „Руський Народний Союз” для нашої американської су- 
спільности за 20 років свого істнованя? На поли загального осьвідомленя його 
заслуги невеличкі, але головну свою цїль він таки осягнув! В таких сумних та 
невідрадних обставинах, серед яких доводило ся працювати першим нашим піо- 
нїрам і серед яких ми ще по части і доси живемо, згуртувати в одну суцільну 
громаду двайцять тисяч людий — се неабияка заслуга! Коли ми возьмемо під 
розвагу усі ті посмертні і всякого рода підмоги, які „Руський Народний Союз” 
виплатив своїм членам за час двайцяти літ, то переконаємо ся, що виплачена 
сума виносить округло: один міліон доларів! Додайте до тої суми теперішний 
маєток товариства в загальній квоті 130 тисяч долярів, то результат вийде ще 
красший, ще більше імпонуючий. Колиж до того всього доложимо ще касове зі
ставлене „Руського Молодечого Союза”, то стане ясно кождому, що наша слав
на організація може повеличати ся перед цілим сьвітом неабиякими успіхами!

За весь час свого істнованя мав „Руський Народний Союз” на оці не тіль
ки матеріяльне забезпечене своїх членів, але також їх забезпечене духове: мав 
на цїли ширити просьвіту по цілій американській Руси. І сю свою задачу наша 
орґанїзація сповняла; сповняла так, як в даній хвилі і в даних обставинах було 
можливо. Ся просьвітна робота вела ся аж до послїдних часів, так сказати, до- 
ривочно тай без ґрунтовного уплянованя. Аж на послїдній конвенції в Вілксбері 
ся справа взяла инший оборот: вибрано постійну „Просьвітну Комісію” і осібною 
ухвалою припоручено їй відповідний круг дїланя. „Просьвітна Комісія” під про
водом свого ідейного предсїдателя, д-ра Сїменовича, взяла ся енерґічно до праці і 
е надія, що просьвітна робота між нашим народом піде небавом скорою ходою 
вперед. Початки, як у кождій справі, доволі трудні, але в будучности піде діло 
скорше і з видимим для загалу пожитком.

Теперішня управа „Руського Народного Союза” не жалує свого часу і тру
ду і робить усе можливе, щоби рідну, дорогу собі орґанїзацію поставити на най- 
певнїйших основах, щоб забезпечити їй постійну, трівку та славну будучність. 
До помочи головному Видїлови P. Н. Союза стають сотки тямучих, ідейних чле
нів сеї орґанїзації по всіх усюдах Америки і гарне, патріотичне діло поступає 
жваво та швидко вперед. Як ся загальна народна робота потреває ще який рік- 
два, то будучність „Руського Народного Союза” запевнена; його і ворота пеколь- 
ні не одолїють!

Щоб приспігаити сто хвилю, хвилю непобідимої сили і могучости ..Руського 
Народного Союза”, нам треба забрати ся до постійної працї. Працювати мусимо 
всі, гуртом, бо тільки в лучности сила! Як я належу до „Союза” сам один, то 
ще за мало; треба до него належати з цілою своєю родиною: з жінкою, з дітьми, 
з братами і сестрами, зі веїми свояками, зі веїми приятелями і знакомими. До 
„Союза” треба належати не тільки задля самої грошевої запомоги: до него треба
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належати і з того титулу, що він є наистаршим, наиоільшим, наис-олідншшим і 
найпевнїйшим народним товариством; щ ) він має славну минувшість; що через 
цілих двайцять літ служив вірно і чесно руській суспільности в Америці; що 
ніс високо і гордо прапор народний, не хилячи його в низ перед ворогами; що 
витерпів чимало горя, а таки не зійшов з правої дороги, не підДав ся свому про- 
тивникови! До „Союза” повинна нас кликати наша власна честь, бо належати 
до свого найбільшого товариства — сс діло чести кождого характерного грома
дянина. Кождий член „Руського Народного Союза” повинен гордити ся тим сво
їм членьством і повинен старати ся, щоби в крузі його свояків та знакомих не 
було й одної людини, яка не належала би там, де належить двайцять тисяч чес
них і характерних людий.

Ми не повинні анї на хвилю забувати,* що сей рік е ювилейним роком „Со
юза” ! Ми повинні подбати, щоб число членів нашої рідної і дорогої нам органі
зації в тім році що найменше подвоїло ся! До сеї, може нераз прикрої, та за те 
вдячної і пожиточної праці — до приеднуваня як найбільше членів до старого 
„Руського Народного Союза” треба нам забрати ся щиро й відважно, поборюючи 
всякі перепони, бо до сего взиває нас наш власний інтерес. ІЦо для „Союза” 
придбаємо, придбаємо не чужим, а самим собі. Будучі руські поколїня будуть 
нас за нашу працю благословити і спомянуть наші імена не злим, тихим словом. 
Тож до діла, чесна руська Громадо!

Переглядаючи історію „Руського Народного Союза”, ми бачимо, що ся наша 
народна орґанїзація розвивала ся спершу дуже поволи, а причини такого її по
вільного зросту були ріжні і ми їх тут ізза недостачі місця не наводимо. Най- 
красше почав розвивати ся наш „Союз” по конвенції вілксберській і нині він чи
слить уже повних 372 відділів, розкинених майже по всіх руських громадах в 
Америці.

Ось ті відділи:

Числа віддїлів P. Н. Союза, імена місцевостий і братств, зглядно товариств
та сестрицтв.

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. 

Николая.
5. Мт. Кармел, Па. Бр. сьв. Ап. Петра 

і Павла.
6. Бравнсвіл, Па. Бр. сьв. Ап. Петра 

і Павла.
7 . Макаду, Па. Бр. П окр. Пр. Бог.
8. Елмайра Гайте, Н. Й. Бр. сьв. Арх. 

Михаїла,
9. Ст. ІСлер, Па. Бр. Пресьв. Богор.

10. Аисонїя, Коїш. Бр. сьв. ГІет. і Пав.
11. Водербури, Коїш. Бр. сьв. Івпна 

Хрестителя.
12. Йонкерс, Н. Й. Бр. сьв. Андрея.
13. Водервліт. Н. Й. Бр. сьв. 0. Ник.
14. Ст. Люіс, Мо. Бр. сьв. Арх. Мих.
15. Бофало, Н. Й. Бр. сьв. Івана Хр

16. Лансфорд, Па. Бр. Рожд. Пресьв. 
Богородиці.

17. Вест Павлет, Вт. Бр. Рожд. Пресьв. 
Богородиці.

18. Сімор, Коші. Бр. сьв. Івана Хр.
19. Гомер Сіти. Па. Бр. Вози. І. Христа.
20. Джесоп, Па. Бр сьв. Пет. і Пав.
21. Мейфілд, Па. Бр. сьв. Кирила і Мет.
22. Бруклин, Н. Й. Тов. Богдана Хмель

ницького.
23. Гомстед, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла.
24. Шамокін, Па. Бр. сьв. Йосифа Обр.
25. Травґер, Па. Бр. сьг>. Івптіа Хр. 
°*>. Г-л-ті.ті Вопрон. їїа. Бр. Пр. Богппод.
27. Ґлен Лайон, Па. Бр. сьв. Ап. Пет. 

і Павла.
28. Маганой Плейн, Па. Бр. сьв. Про

рока Ілії.
29. Рон, Па. Бр. Преображ. Іс. Хр.
30. Бреслав, Па. Бр. сьв. Ап. Андрея.
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ВАСИЛЬ СУВАК,
містопредсїдатель P. II. Союзи.

31. Сенека, Н. Й. Бр. сьв. Володимира.
32. Травґер, Па. Бр. сьв. Ап. Петра і 

Павла.
33. Нортгемптон, Па. Бр. Усп. Пр. Бо

городиці'.
34. Олд Фордж, Па. Бр. сьв. Пет. і Пав.
35. Вітней, Па. Бр. Трех Сьвятителів.
36. Скатдейл, Па. Бр. сьв. Івана Хр.
87. Чісголм, Міни. Бр. сьв. 0. Ник.
38. Обурн, Н. Й. Бр. сьв. 0. Никол.
39. Сиракюз, Н. Й. Бр. сьв. Ап. Петра 

і Павла.
40. Едвардсвіл, Па. Бр. сьв. Волод.
41. Бестмореленд Сіти, Па. Бр. сьв. Арх. 

Михаїла.
42. Пасейк, Н. Дж. Бр. сьв. 0. Ник.
43. Сімпсон, Па. Бр. сьв. Василія Вел.
44. Мт. Кармел, Па. Сестр. Пресьвятої 

Богородиці'.
45. Філядельфія, Па. Тов. „Любов”.
46. Плимавт, Па. Бр. сьв. Пет. і Павла,
47. Ембрідж, Па. Бр. сьв. Пет. і Павла.
48. Мікіспорт, Па. Бр. сьв. Ів. Хр.

49. Павгетен, В. Ва. Бр. Пр. Богородиці*.
50. Деслодж, Мо. Бр. Благовіщ. Пр. Б.
51. бйтсборо, Па. Бр. сьв. Арх. Мих.
52. Голійок, Масс. Бр. сьв. Ів. Хр.
53. Пітсбурґ. Па. Бр. сьв. 0. Николая.
54. Терривіл, Конн. Бр. сьв. Арх. Мих.
55. Карнеґі, Па. Бр. сьв. Ап. Пет. і Пав.
56. Вілінґ, В. Вір. Бр. сьв. Ів. Хр.
57. Когус, Н. Й. Бр. сьв. Пет. і Павла.
58. Реймі, Па. Бр. сьв. Володимира.
о9. Лізенрінґ, Па. Бр. сьв. Ів. Хр.
60. Балтімор, Мд. Сестр. сьв. Анни.
61. Дунло, Па. Бр. сьв. Ап. Петра і 

Павла.
62. Лопез, Па. Сестр. Покрова Пр. Дї- 

ви Марії.
63. Форд Сіти, Па. Бр. сьв. 0. Ник.
64. Лонґ Айленд, Н. Й. Тов. „3. Січ” .

МАРІЯ БІЛИК,
містопредсїдателька P. II. Союза.
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65. Елізабет, H. Дж. Бр. сьв. Волод.
66. Ню Йорк, Н. Й. Бр. сьв. Андрея.
67. Ансонїя, Кони. Тоїз. „Запор. Сїч” .
68. Мілвокі, Віс. Бр. сьв. 0. Ник.
69. Ню Йорк, Н. Й. Тов. „Зоря”.
70. Джерзи Сіти, Н. Дж. P. М. Клюб 

Поступовий.
71. Маганой Плейн, Па. Сестр. Успен. 

Пр. Діви Марії.
72. Алден Стейшен, Па. Бр. сьв. Волод.
73. Провіденс, Р. Ай. Бр. Кн. Данила.
74. Ґренвіл, Н. Й. Бр. сьв. Георгія.
'75. Мт. Кармел, Па. Бр. сьв. Волод.
76. Нюарк, Н. Дж. Бр. сьв. Ів. Хр.
77. Йорквіл, 0. Бр. сьв. Стефаиа.
78. Майнерсвіл, Па. Бр. сьв. 0. Никол.
79. Маерсдейл,.Па. Бр. сьв. Юрія.
80. Експорт, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла.
81. Балтімор, Мд. Бр. сьв. Пет. і Павла.
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.
86. Олифант, Па. Бр. Пр. Богор.
87. Ланкестер, Н. Й. Бр. сьв. Василія.
88. Тонаванда, Н. Й. Бр. сьв. Петра і 

Павла.
89. Сімпсои, Па. Бр. сьв. Арх. Мих.
90. Сентралїя, Па. Бр. сьв. Пет. і Пав.
91. Мікісраісс, Па. Бр. сьв. Володимира.
92. Тейлор, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
93. Нюбурґ, 0. Бр. сьв. Йосифа Обруч.
94. Ню Брітен, Кони. Бр. сьв. Тройці.
95. Бівер Медове, Па. Бр. сьв. Арх. Мих.

' 96. Пітсбурґ, Па. Бр. сьв. Івана Хр.
97. Марійон Гайте, ІІа. Бр. сьв. 0. Ник.
98. Шенандоа, Па. Бр. сьв. Володимира.
99. Вілксбері, Па. Бр. сьв. 0. Нпкол.

100. Мікіспорт, Па. Сестр. сьв. Ольги.
101. Кенонсбурґ, Па. Сестр. Пр. Бог.
102. Клівленд, 0. Бр. сьв. Пет. і Павла.
103. Супіріор, Віс. Бр сьв. О. Никол.
104. Перт Амбой, Н. Дж. Бр. сьв. 0. Ник.
105. Найставн, Па. Бр. сьв. Володимира.
106. Іїїікаґо, 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. Пет. і Павла.
111. Н. С. Пітсбурґ, Па. Бр. сьв. Івана 

Хрестителя.

12. Клівленд, 0. Сестр. Пр. Діви Марії.
13. Дерри, Па. Бр. сьв. Василія.
14. Донмор, Па. Бр. сьв. Пет. і Павла.
15. Ню Філядельфія, Па. Бр. сьв. Мих.
16. Чісголм, Мінн. Бр. сьв. Михаїла.
17. Ню Йорк, Н. Й. Тов. „Зап. Сїч” .
18. Пітсбурґ, Па. Сестр. Пр. Богор.
19. Лейтроб, Па. Бр. сьв. Михаїла.
20. Спанґлер, Па. Бр. Пр. Богор.
21. Трентон, Н. Дж. Бр. сьв. Ів. Хр.
22. Трентон, ІҐ. Дж. Сестр. Пр. Дїви 

Марії.
23. Скрентон, Па. Бр. Пр. Дїви Марії.
24. Ормрод, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
25. ШікеСґо, Ілл. Сестр. Бл. Пр. Богор. 
2G. Бівердейл, Па. Бр. сьв. Михаїла.
27. Бофало, Н. Й. Бр. сьв. 0. Николая.
28. Лорейн, 0. Бр. сьв. Андрея.
29. Сайксвіл, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
30. Пітсбурґ, Па. Бр. сьв. Фльора і 

Лавра.
31. Бівер Медове, ІІа. Сест. сьв. Анни.
32. Мікіспорт, Па. Тов. „Зап. Сїч”.
33. Нюарк, Н. Дж. Тов. Богд. Хмель

ницького.
34. Ернест, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
35. Смок Рон, Па. Бр. сьв. Георгія.
36. Карнеґі, Па. Тов. „Січ”.
37. Істон, Па. Тов. Богдана Хмельниць

кого.
38. Філядельфія, Па. Тов. „Згода”.
39. Ойл Сіти, Па. Бр. Усп. Пр. Богор.
40. Юнґставн, 0. Бр. сьв. Арх. Мих.
41. Літл Фоле, Н. Й. Бр. сьв. О. Ник.
42. Елізабет, Н. Дж. Бр. сьв. Арх. Мих.
43. Віндбер, Па. Бр. сьв. Димитрія.
44. Ню Йорк, Н. Й. Тов. „Тисьмениця”.
45. Алтуна, Па. Бр. Пр. Богородиці*.
46. Дітройт, Міч. Тов. ім. Сїчинського.
47. Алентавн, Па. Бр. сьв. Арх. Мих.
48. Каліфорнія, Па. Бр. сьв. 0. Никол.
49. Лакавана, Н. Й. Бр. Пр. Богор.
50. Пітсфілд, Масс. Бр. сьв. Димитрія.
51. Алентавн, Па. Сестр. Пр. Д. Марії.
52. Гомстед, Па. Сестр. Покр. Пр. Бог.
53. Бервік, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
54. Донмор, Па. Бр. сьв Івана Хрест.
55. Перт Амбой, Н. Дж. Тов. „Запор. 

Січ”.
56. Шефілд, Па. Бр. сьв. Антонїя.
57. Донора, Па. Бр. сьв. Димитрія.
58. Кріксайд, Па. Бр. сьв. Петра і  Пав.
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159. Вілмердінґ, Па. Бр. сьв. Івана Хр.
160. Джемейка, Н. Й. Бр. сьв. Юрія.
161. Тавер Сіти, Па. Бр. сьв. Пет. і Пав.
162. Скрентон, Па. Бр. сьв. Володимира.
163. Літсдейл, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла.
164. Порт Гедлей, Масс. Бр. сьв. Ів. Хр.
165. Шікаґо, Ілл. Бр. сьв. Петра і Павла. 
І бо. Барнесборо, Па. Бр. сьв. Петр. і Пав.
167. Кумбола, Па. Бр. сьв. Петра і Павла.
168. Перт Амбой, Н. Дж. Бр. сьв. Васи

лія Великого.
169. Скрентон. Па. Бр. сьв. Івана Хр.
170. Джерзи Сіти, Н. Дж. Тов. „Україн

ських Соколів”.
171. Пітсбурґ, Па. Тов. „Зап. Січ”.
172. Фредеріктавн, Па. Бр. сьв. Ів. Хр.
173. Клівленд, 0. Сестр. сьв. Ольги.
174. Оксфорд Форнес, 11. Дж. Бр. сьв. 0. 

Николая.
175. Дітройт, Міч. Бр. сьв. 0. Николая.
176. Нюбурґ, Н. Й. Бр. сьв. 0. Нпк.
177. Веґревіл, Алта., Канада. Бр. сьв. 

Арх. Михаїла.
178. Манчестер, Н. Г. Бр. Пр. Богор.
179. Ст. Люіс, Мо. Бр. сьв. Володимира.
180. Скарбро, В. Ва. Бр. сьв. Пет. і Пав.
181. Меішіл. Р. Ай. Бр. сьв. Стефана.
182. Діксонвіл, Па. Бр. сьв. Івана Хр. 
188. Солдерленд, Масс. Бр. сьв. Петро

і Павла.
184. Байтіпґ, Інд. Бр. Покр. Пр. Бог.
185. Гейзелтон, Па. Бр. сьв. Кирила і 

Методія.
186. Макаду, Па. Сестр. сьв. Ольги.
187. Форд Сіти, Па. Тов. „Зап. Січ”.
188. Ґінтер, Па. .Сестр. сьв. Анни.
189. Савт Форк, Па. Бр. Усп. Пр. Богород.
190. Нюарк, Н. Дж. Бр. сьв. Волод.
191. Трой, Н. Й. Бр. сьв. Володимира.
192. Геркімер, Н. Й. Тов. „Зап. Січ” .
193. Ред Стар, В. Ва. Бр. Усп. Пр. Бог.
194. Міинеаполіс, Мінн. Бр. Усп. Пр. Бог.
195. Пікскіл, Н. Й. Бр. сьв. Пет. і Павла.
196. Ваіітінґ, Інд. Бр. Пр. Тройці.
197. Своерс, Па, Бр. сьв. Арх. Мих.
198. Порт Джервіс, Н. Й. Бр. сьв. Арх. 

Михаїла.
199. Вайтінґ, Інд. Сестр. Усп. Пр. Діви 

Марії.
200. Вудгепвсн, Н. Й. Бр. сьв. Йосифа.
201. Віппані, II. Дж. Бр. сьв. Михаїла.
202. Обурн, Н. Й. Сестр. Пр. Д. Марії.

203. Бруклин, Н. Й. Бр. Пр. Тройцї.
204. Ню Йорк, Н. Й. Тов. „Просьвіта”.
205. Емералд, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла.
206. Вунсокет, Р. Ай. Тов. „Зап. Сїч” .
207. Дженет, Па. Бр. сьв. Димитрія.
208. Кінґстон, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла.
209. Картерет, Н. Дж, Бр. сьв. Арх. Мих.
210. Вестчсстер, Н. Й. Тов. „Згода”
211. Стейпелтон, Н. Й. Бр. сьв. Мих.
212. Клівленд, 0. Бр. сьв. Арх. Мих.
213. Байон, Н. Дж. Бр. сьв. Арх. Мих. 
,214. Шікаґо, Ілл. Бр. сьв. Василія.
215. Ню Йорк, Н. Й. Тов. „Поміч в Чу

жині”
216. Гейзелтон, Па. Сестр. Покр. Пр. Бо

городиці.
217. Рочестер, Н. Й. Бр. сьв. Йосафата.
218. ІОнґставн, 0. Тов. „Сокіл”.
219. Бейкертон, Па. Бр. сьв. Пет. і Пав.
220. Шікаґо, Ілл. Бр. сьв. Петра і Павла.
221. Шікаґо, Ілл. Бр. сьв. Стефана,
222. Маганой Сіти, Па. Бр. сьв. 0. Ник.
223. Порт Бовклей, Па. Бр. сьв. Ів. Хр.
224. Белл Валей, 0. Бр. сьв. 0. Николая.
225. Деслодж, Мо. Бр. сьв. 0. Николая.
226. Гемонд, Інд. Бр. сьв. Івана Хр.
227. Дерри. Па. Бр. сьв. Івана Хрест.
228. Ст. Іілер, Па. Сестр. сьв. Анни.
229. Скрентон, Па. Бр. сьв. Василія.
230. Юнґставн, 0. Бр. сьв. Івана Хрест.
231. Ешлей, Па. Бр. сьв. Арх. Мйхаїла.
232. Ню Александрія, Па. Тов. „Запо- 

рожська Січ”.
233. Ню Йорк, Н. Й. Тов. „Богородчани”
234. Елізабетпорт, Н. Дж. Тов. „Запо- 

рожська Сїч”.
235. Росфорд, О. Бр. сьв. Михаїла.
236. Ембрідж, Па. Сестр Неп. Зач. Пр. 

Діви Марії.
237. Честер, Па. Бр. Сош. сьв. Духа.
238. Віндсор Лакс, Конн. Бр. сьв. Васил.
239. Філядельфія, Па. Бр. сьв. Георгія.
240. Шікаґо, Ілл. Сестр. сьв. Ольги.
241. Нюарк, Н. Дж. Сестр. сьв. Ольги.
242. Гавтори. Ілл. Бр. сьв. Михаїла,
248. Вест Пул май, Ілл. Бр. сьв. Мих.
244. Белфопт. Па. Бр. сьв. Івана Хр.
245. Треитоті, II. Дж. Бр. сьв. Петра і 

Павла.
246. Кромптон, Р. Ап. Бр. сьв. Стефана,
247. Вілмінґтон, Дел. Бр. сьв. Івана 

Хрестителя.
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248. Котсвіл, Па. Бр. Сош. сьв. Духа.
249. Нантікок, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
230. Н. С. Пітсбурґ, ІІа. Бр. Лицарів сьв.

Георгія.
251. Клівленд, О. Тов. „Зап. Сїч”
252. Нортгемптон, Па. Сестр. Н. Зач. 

Пр. Д. Марії.
258. Лопез, Па. Бр. сьв. Петра і Павла.
254. Ню Брітен, Конн. Бр. сьв. Петра 

і Павла.
255. Вест Нютон, Па. Бр. сьв. О. Ни

колая.
256. Ронко, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
257. Спрінґ Валей, Н. Й. Тов. „їїро- 

сьвіта”.
258. Пітсбурґ, Па. Бр. Покр. Пр. Бог.
259. Шікаґо, Ілл. Бр. Рожд. Пр. Богород.
260. Тейлор, Па. Бр. сьв. Кир. і Мет.
261. Тейлор, Па. Сестр. Пр. Богор.
262. Ансонїя, Конн. Сестр. сьв. (злени. 
268. Фултон, Н. Й. Тов. „Зап. Сїч” .
264. Джоліет, Ілл. Бр. сьв. Івана Хрест.
265. Тейлор, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла.
266. Ґлен Лайон, Па. Сестр. П. Д. Мар.
267. Кінґстон, Па. Сестр. Преп. Мелян.
268. Ду.кейн, Па. Бр. сьв. Стефана.
269. Іст Шікаґо, Інд. Бр. сьв. Михаїла.
270. Джерзи Сіти, Н. Дж. Бр. сьв. Ів. 

Хрестителя.
271. Тресков, Па. Бр. сьв. О. Николая.
272. Делано, Па. Бр. сьв. Михаїла.
273. Гудсон, Н. Й. Бр. сьв. Йосафата.
274. Юнґставн, 0. Бр. сьв. Пет. і Павла.
275. Перт Амбой, Н. Дж. Сестр. Пр. Д. 

Марії.
276. Ембрідж, Па. Бр. сьв. О. Николая
277. Гартфорд, Конн. Бр. сьв. Івана 

Хрестителя.
278. Вілксбері, Па. Бр. сьв. Басил.
279. Ґлен Кемпбел, Па. Бр. сьв. Димитрія.
280. Стактон, Па. Бр. сьв. Антонїя.
281. Манчестер, Н. Й. Бр. сьв. Кузьми 

і Дамяна.
282. Сиракюз, Н. Й. Тов. „Укр. Сїч” .
288. Обурн, Н. Й. Тов. „Зап. Сїч” .
284. Ром, Н. Й. Бр. сьв. Івана Хрест.
285. Ґлеспорт, Па. Бр. сьв. Петра.
286. Лорейн, 0. Бр. Преобр. Іс. Христа.
287. Карнеґі, Па. Бр. Покр. Пр. Бог.

288. Біуглеге.м, На. Бр. сьв. Димитрія.
289. Клізабет, Н. Дж. Бр. сьв. Василія.
290. Балтімор. Мд. Сестр. Неп. Зач. П. 

Д. Марії.
291. Брукліш, Н. Й. Бр. сьв. О. Ник.
292. Дітройт, Міч. Бр. сьв. Івана Хр.
298. Дукеіїн, Па. Сестр. ІІокр. Пр; Бог.
294. Мадера, Па. Бр. сьв. Арх. Мих.
295. Акрон, 0. Бр. Сош. сьв. Духа.
296. Ню Кенеінґтон, Па. Бр. сьв. Арх. 

Михаїла.
297. Дравосбурґ, Па. Бр.. сьв. Ар. Мих. 

Голден, В. Ва. Бр. сьв. 0. Николая.
299. Мікінтайр, Па. Бр. с б в . Петра і 

Павла.
300. Джанставн, Па. Бр. сьв. О. Ник.
301. Шікаґо, Ілл. Бр. сьв. Димитрія. 
802. Трентон, Па. Бр. сьв. Стефана.
303. Олвейн, Айова. Бр. сьв. Михаїла.
304. Гейлвуд, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
305. Брустон, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
306. Комбола, Па. Бр. сьв. Івана Хр.
307. Вілксбері, - Па. Сестр. Зач. сьв. 

Анші.
308. Іст Ст. Луіс, Ілл. Бр. сьв. Арх. 

Михаїла.
309. Сиракюз, Н. Й. Бр. сьв. Димитрія.
310. Гейзелтон, Па. Сестр. Пр. Д. М.
311. Ню Йорк, Н. Й. Тов. ім. Маркіяна 

ІІІашкевича.
312. Редінґ, Па. Бр. сьв. О. Николая.
313. Трентон, Н. Дж. Сестр. Усп. Пр. 

Д. Марії.
314. Гейзелтон, Па. Бр. Сош. сьв. Духа.
315. Джерзи Сіти, Н. Дж. Сеетр. Пр. 

Богородиці'.
316. Рочесгер, Н. Й. Бр. Лицарів сьв. 

Георгія.
317. Сиракюз, Н. Й. Тов. „Зап. Сїч” .
318. Нортгемптон, Па. Сестр. еьв. Оль

ги.
319. Нюарк, Н. Дж. Бр. сьв. О. Ник.
320. Балтімор, Мд. Бр. Пр. Тройцї.
321. Кліфтон Гайте, Па. Тов. „Зап. 

Сїч”
322. Ґерп, Інд. Бр. сьв. Арх. Михаїла.
323. Канзас Сіти, Кан. Бр. сьв. Воло

димира.
324. Філядельфія, Па. Тов. „Мир” .
325. Ботлер, Па. Бр. сьв. Петр. і Пав,
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•326. Авока, Па. Бр. сьв. Івана Хрест.
327. Олд Фордж, Па. Бр. сьв. Івана 

Хрестителя.
328. Торонто, Онт., Кап. Бр. сьв. Ів. Хр.
329. Лічбурґ, Па. Бр. сьв. Прор. Ілії.
330. Літл Фоле, Н. Й. Тов. „Запор. Сїч”.
331. Гестінґс, Па. Бр. сьв. Арх. Мих.
332. Рарітан, Н. Дж. Бр. сьв. Арх. Мих.
333. Пітсбурґ, Па. Бр. сьв. О. Николая.
334. Вестбури, Л. Ай., Н. Й. Тов. „Про- 

сьвіта”.
335. Сайксвіл, Па. Сестр. Усп. Пр. Дї

ви Марії.
336. Клівленд, 0. Тов. „Сокіл” .
337. Скреитон, Па. Сестр. Неп. Зач. 

Пр. Дїви Марії.
338. Монесен, Па. Бр. сьв. П. і П.
339. Філядельфія, Па. Бр. сьв. Василія 

Великого.
340. Бервік, Па. Тов. „Запор. Сїч” .
341. Клівленд, 0. Бр. сьв. О. Николая.
342. Картерет, Н. Дж. Тов. „Зап. Сїч” .
343. Едвардсвіл, Па. Сестр. Усп. сьв. 

Анни.
344. Бавндбрук, Н. Дж. Бр. сьв. 0. Ни

колая.
345. Вайено, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
346. Ст. Клер, Па. Тов. „Запор. Сїч” .
347. Мілвіл, Н. Дж. Бр. сьв. Василія 

Великого.
348. Ютіка, Н. Й. Бр. сьв. II. і Павла.
349. Еклей, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
350. Стамфорд, Конн. Бр. сьв. Арх. 

Михаїла.
351. Найеґара Фоле, Н. Й. Бр. Покрова 

Пр. Богородиці.
352. Шікаґо, Ілл. Сестр. сьв. Анни.
353. Майнерсвіл, Па. Бр. сьв. Георгія.
354. Гарвей, Ілл. Бр. сьв. 0. Николая.
355. Ст. Джозеф, Мо. Тов. „Зап. Сїч” .
356. Гунтінґтон, Інд. Бр. сьв. П. і П.
357. Нортуадберленд. Па. Бр. сьв. Мих.
358. Фсйрфілд, Конн. Тов. ім. Маркіяна 

ІПашкевича.
359. Клівленд. 0. Тов. ім. Богд. Хмель

ницького.
360. Лідвуд, Мо. Бр. сьв. Івана Хре

стителя.
361. Донора, Па, Сестр. Пресьв. Дїви 

Марії.
362. Скрентон, Па. Бр. сьв. Ів. Богослова.

363. Олін, Н. й. Тов. „Зап. Сїч”
364. Клівленд, 0. Бр. сьв. Вас. Великого.
365. Фреквіл, Па. Бр. сьв. Анни.
366. Фріленд, Па. Бр. сьв. Ів. Хр°ст.
367. Рочестер, Н. Й. Тов. „Зап. Сїч” .
368. Філядельфія, Па. Бр. сьв. Михаїла.
369. ІІалмєртон, Па. Бр. сьв. 0. Николая.
370. Ню 'Гейвен, Конн. Тов. „Любов” 
37^. Нюарк, II. Дж. Тов. „Зап. Сїч” . 
372. Бруклин, Н. Й. Тов. „Просьвіта”

ГОЛОВНИЙ УРЯД РУСЬКОГО НАР. СОЮЗА

є слідуючий: 

о. Дмитро Хомяк, духовний отець.
Дмитро Капітула, предеїдатель.

Марія Білик, містонредсїдателька.
Василь Сувак, містоиредсїдатель. 

Михайло Угорчак, секретар рекордовий. 
Семен Ядловський, секретар фіне 

Алексій Шаршонь, касіер.

Контрольна Комісія: о. В. Валог, Стефан Миля- 
нович і Йосиф Ялечко.

Радні: Іван Ґлова, Николай Ваверчак, Володимир 
Каськів, Петро Мотало, о. Мирон Данилович і 

Андрій Гальчак.

Осип Стетксвич, редактор „Свободи”
Андрій Савка, завідатсль „Свободи”

Просьвітна Комісія: Др. В. Сїменович, предеїда
тель; А. Горбаль, касіер; Е. Струтинська, секр.; 
о. В. Валог, Др. Й. Конистянський, Ю. Павчак і 

Д. Андрейко.

В „едности сила” — се сьвяті слова 
народної мудрости. Се також і клич на
шої орґанїзації. Без едности анї самопо
міч анї оборона та розвій народу не мож
ливі. І се зрозуміли ті одиниці, що осну
вали братства, товариства і сестрицтва, 
та злучили їх у наш могучий P. Н. Союз. 
Але кілько ще таких, що байдужні на веї 
розумні поради, ходять одинцем, здані на 
ласку і неласку зрадливої судьби. Тому 
уеїм тим кличте:
Вступайте до Руського Народно

го Союза!
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НАСЕЛЕНЄ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ В РОКАХ 1910, 1900 і 1890.
Н А З В И  С Т Е Й Т І В

(В скобках подані назви поодино
ких стейтів (держав) в скорочешо).

ЧИСЛО М ЕШ КАНЦІВ Зріст процентовий

1910 1900 1890 1900 до 
1910

1890 до 
1900

Alabama (Ala.) 2,138,093 1,828,697 1,513,401 16.9 20.8
Arizona (Ariz.) 204,354 122,931 88,243 66.2 39.3
Arkansas (Ark.) 1,574,449 1,311,564 1,128,211 20.0 16.3
California (Cal.) 2,377,549 1,485,053 1,213,398 60.1 22.4
Colorado, (Col.) 799,024 539,700 413,249 48.0 30.6
Connecticut (Conn.) 1,114,756 908,420 746,258 22.7 21.7
Delaware (Del.) 202,322 184,735 168,493 9.5 9.6
Dist. of Columbia (D. C.) 331,069 278,718 230,392 18.8 21.0
Florida (Fla.) 752,619 528,542 391,422 42.4 35.0
Georgia (Ga.) 2,609,121 2,216,331 1,837,353 17.7 20.6
Idaho (Ida.) 325,594 161,772 88,548 101.3 82.7
Illinois (111.) 5,638,591 4,821,550 3,826,352 16.9 26.0
Indiana (Ind.) 2,700,876 2,516,462 2,192,404 7.3 14.8
Iowa (Io.) 2,224,771 2,231,853 1,912,297 — 0.3 16.7
Kansas (Kan.) 1,690,949 1,470,495 1,428,108 15.0 3.0
Kentucky (Ky.) 2,289,905 2,147,174 1,858,635 6.6 15.5
Louisiana (La.) 1,656,388 1,381,625 1,118,588 19.9 23.5
Maine (Me.) 742,371 694,466 661,086 6.9 5.0
M aryland (Md.) 1,295,346 1,188,044 1,042,390 9.0 14.0
Massachusetts (Mass.) 3,336,416 2,805,346 2,238,947 20.0 25.3
Michigan (Mich.) 2,810,173 2,420,982 2,093,890 16.1 15.6
Minnesota (Minn.) 2,075,708 1,751,394 1,310,283 18.5 33.7
Mississippi (Miss.) 1,797,114 1,551,270 1,289,600 15.8 20.3
Missouri (Mo.) 3,293,335 3,106,665 2,679,185 6.0 16.0
Montana (Mont.) 376,053 243,329 142,924 54.5 70.3
Nebraska (Neb.) 1,192,214 1,066,300 1,062,656 11.8 0.3
Nevada (Nev.) 81,875 42,335 47,355 93.4 — 10.6
New Hampshire (N. H.) 430,572 411,588 376,530 4.6 9.3
New Jersey (N. J .) 2,537,167 1,883,669 1,444,933 34.7 30.4
New Mexieo (N. M.) 327,301 195,310 160,282 67.6 21.9
New York (N. Y.) 9,113,614 7,268,894 6,003,174 25.4 21.1
North Carolina (N. C.) 2,206,287 1,893,810 1,617,949 16.5 17.1
1 North Dakota (N. D.) 577,056 319,146 190,983 80.8 67.1
lOhio (0 .) 4,767,121 4,157,545 3,672,329 14.7 13.2
Oklahoma (Okla.) 1,657,155 1,414,177 790,391 17.2 109.7
Oregon (Oreg.) 672,765 413,536 317,704 62.7 30.2
Pennsylvania (Penn.; Pa.) 7,665,111 6,302,115 5,258,113 21.6 19.9

• Rhode Island (R. I.) 542,610 428,556 345,506 26.6 24.0
South Carolina (S. C.) 1,515,400 1,340,316 1,151,149 13.1 16.4
South Dakota (S. D.) 583,888 401,570 348,600 45.4 15.2
Tennessee (Tenn.) 2,184,789 2,020,616 1,767,518 8.1 14.3
Texas (Tex.) 3,896,542 3,048,730 2,235,527 27.8 36.4
U tah (U.) 373,351 276,749 ! 210,779 34.9 31.3
Vermont (Vt.) 355,956 343,641 332,422 3.6 3.4

.Virginia (Va.) 2,061,6.12 1,854,184 1,655,980 11.2 12.0
; W ashington (Wash.) 1,141,990 518,103 357,232 120.4 45.0
W est Virginia (W. Va.) 1,221,119 958,800 762,794 27.4 25.7

I Wisconsin (Wis.) 2,333,860 2,069,042 1,693,330 12.8 22.2
'W yoming (Wyo.) 145,965 92,531 62,555 57.7 47.9
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ЮЛЇЯН ПАВЧАК,
член Просьвітмої Комісії P. Н. G.

ОЛЬГА КИСЇЛЄВСЬКА,
відпоручниця Просьвітної Комісії 

P. Н. О. в старім краю.

П Р Е З И Д Е Н Т И  З Л У Ч Е Н И Х  Д Е Р Ж А В .

Чи
сл

о 
п.

І М Я  1 Н А З В И С К О Рі
к

ур
од

ж
ен

я

М І С Ц Е  У Р О Д Ж Е Н Я Час урядззаня Рі
к

см
ер

ти

І George Washington 1732 Westmoreland Co., V’a. 1789— 797 1799
2 John Adams 1735 Ouincy, Mass. 1797— 801 1826
3 Thomas Jefferson 1743 Shad well, Va. i 8o i— 809 1826
4 James Madison I75I Port Conway, Va. 1809— 817 1836
5 James Monroe 1758 Westmoreland Co., V'a. 1817— 825 1831
6 John Quincy Adams 1767 Ouincy, Mass. 1825— 829 1848
7 Andrew Jackson 1767 Cnion Co., X. C. 1829— 837 1845
8 Marlin Van l»urcn 1782 Kinderhook, X. V 1837— 841 1862
9 William Henry Harrison 1773 Berkeley, Va. 1841— 841 184т

ІО John Tyler 1700 Greemvay, Va. 1841— 845 1862
11 James Knox Polk 1795 Mecklenburg Co., X. C. І 1845— 849 1849
12 Zachary Tavlor 1784 Orange Co., Va. 1849— 850 1850
ІЗ Millard Fi'lmore 1800 Summerhill, X. V 1850— 853 1874
14 Franklin Pierce • 1804 Hillsboro, X. H. 1853— 857 1869
і5 James Ihichanan i79i Cove Gap, Pa. 1857— 86 r 1868
іб Abraham Lincoln 1809 Larue Co., Ky 1851— • 865 1865
17 Andrew Jackson 1808 Raleigh, X. C. 1865— 869 1875
і 8 Ulysses S ’mpson ( rant 1822 Point Pleasant, (). г8 ґ>9— 877 I 1885
*9 Rutherford IJirchard Hayes 1822 Delaware, O. 1877— 881 1893
20 James \bram  Garfield 1831 Cuyahoga Co., O. i 88i— 88 r 1881
21 Chester Man Arthur 1830 Fairfield, Vt. rS8 i— 885 1886
22 Grover Cleveland 1837 Caldwell, X. [. . 885- 889 1908
23 1 >en jam in Harrison i«33 Xorth P»end, O. 1889— 893 1901
24 Grover Cleveland 1837 Caldwell, X. J. 1893— 897 1908
25 William McKinley 1843 Xiles, O 1897— 901 190X
26 Theodore Roosevelt 1858 Xew York, XT. Y 1901— 909
27 William Howard Taft 1 1857 Cincinnati, O. 1909— 913
28 Woodrow Wilson 1 1856 Staunton, Ya. 1913—
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На Новий Рік!
З останнїм днем тринадцятого року 
Зростають в грудях хвилювання —
Чи знов нескінчені страждання?...
Бо щедрим був Старий на них, нївроку!

Що принесе Новий нам рік з собою?
Чим обдарує Україну,
Загнавши брата в домовину?
Чи може знов лякатиме судьбою?!

З голодних сіл несеть ся зойк недолї 
І лине, лине над полями...
А Рік Новий летить з піснями 
І вабить всїх красою щастя й волі'!...

Ми всї стрічаємо його з любовю,
А ближнім шлем свої бажання 
І повні груди сподівання,
А Він житє малює наше кровю!

Ми вірили в судьбу, а злиднї крячуть...
Пора вже, братя, памятати:
Як будем довше потурати,
То й наші діти щастя не побачуть!

Куди не глянь —  занедбана скрізь нива,
В ярмі куняє людська спина 
Й віками стогне Україна, —
Колиж, коли почнуть ся наші жнива?!...

Народе велитню, закутий в пута,
Колиж ти міць свою почуєш,
Коли житє нове збудуєш,
Коли ярмо твоє буде розкуте?!...

Ол. Неприцький-Грановський.
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Тимко Перейма.

СЬВЯТИЙ ВЕЧЕР У ЗАТОЧЕНЦЯ.
(Присьвячую дорогим Краянам Лемкам).

— 84 —

Орися і Богданко повстромлювали у 
ВІКН0 свої маленькі головки і дивили ся, 
чи не засьвітять вже на небі зірки — 
бож нині Сьвятий Вечер. Ось прийдуть 
школярики зо зьвіздою або з „верте
пом” тай засьпівають „Возвеселїм ся всі 
разом нині”

Заздалегідь тішать ся діти та ве
селе ©дно другому розказують, як то 
тогід на Сьвятий Вечер татусьо і ма
муся запалювали сьвічки на ялинці, що 
Бозя принесла, а вони стояли під ялин
кою і дивили ся на ясне сьвітло; як 
хлопці приходили відтак з вертепом, як 
маленький тоді Богданко бояв ся ки
нути „дзїньо” сивому дїдусеви до торби. 
Бо і чогож їм сумувати? У них сегодня 
великий вразник. Вони не відчувають, 
що Різдво Христа стрічати-муть не на 
рідній землі. Вони не розуміють того, 
що д#ля вигнала їх з рідної хати, що 
туга-жура томить їх родичів і що прямо 
живцем гонить їх у могилу.

А їхні родичі, Василь і Катерина; 
дивлять ся з любовю на своїх дїточок 
і сумно усьміхають ся. їм би слід та
кож радувати ся, бо нині зійшла на зем
лю найбільша Правда і принесла мир 
людству. Одначе та нинїіпна днина ие- 
приносить їм втіхи, бо Христос не при
ніс їх народови мира. їх народ невіль
ник на своїй рідній землп, а вони від 
нього • стільки нещасливші, що суть 
на чужині в неволі... Нинїигаа днина 
навіяла1 ва них глубокий сум і вони за
мість п*витати її з усьміхом на лици, 
витають з холодним серцем і з запла
каними вчима. А не хотячп сього ді
точкам показати, удають веселих і при- 
обіцюють маленьким, що і того року 
добра Бозя принесе їм богато дарунків
— гарну ялинку, що і того року прий
де сивенький дідусь по гроші.

Василь Вівчарюк був учителем ти
хим, роботящим та ідейним. Працював 
щиро й совісно і то не тільки в школї, 
але і поза школою. Старав ся всїми 
силами просьвічувати і осьвідомлювати 
той нещасний народ, з котрого вийшов, 
тай серед котрого любо було йому і 
жити. За те любили і довіряли йому лю
ди, не тільки з того села, в котрім він 
працював, але і сторонські приходили 
нераз до нього на пораду.

Кілька місяців тому назад був він 
на Україні' між своїми. Але ось, не зна
ти з якої причини перевели Вівчарюка, 
мимо протесту цілого села, мимо обуре- 
ия сторонських людий, сусідів — да
леко-далеко, на заточене. Тяжко при
ходило бідному Василеви і його женї 
розставати ся з рідною землею і з тим 
народом, для котрого він посьвятив всї 
свої сили, для котрого готов був жер
твувати всьо, навіть своє особисте ща- 
сте і житє.

За щож оиинив ся тут між чужими, 
між тими, котрі не тільки що його не 
розуміють, але навіть і ненавидять?... 
За те, що не хотів на рідній земли бу
дувати Польщі, що не цур а в ся свого 
рідного слова, що шанував свою матір
ну мову і на жождім кроці маніфестував 
себе щирим сином свого народа, тай що 
совісно як сьвідомий горожанин спов
няв зглядом своєї ВІТЧИНІІ всї СВОЇ 0 -  
бовязки. За те-ж постигла його тяжка 
кара, що діткнула не тільки його са
мого, але також його жінку і діти, які 
вирочім нічим не провинили ся проти 
Польщі. За щож вони, невинні серде
нятка. не почують нинї під вікнами тої 
великої пісні „Вселенная весели ся” ? 
Чи тому може, що вродили ся Україн
цями і що в їх груди тече українська 
кров?...

Се мабуть найбільше мучило Васи
ля і він, хоч віком не переступив ще
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і  трийцятого року, то з туга за рідною 
землею так скоро пожовк як осїнний 
лист, а сивпна яла показувати ся тут і 
там і полискувати ся між його чорним, 
густим, буйно спадаючим волосем.

Так затоплений в думках, що мов 
зимові хмари пересувались йому через 
голову, прибирав ялинку для діточок. 
Жена майже і не виходила з кухнї до 
нього, але приладжувала ту гірку вече- 
ру. Вона нинї анї один раз не ущасли
вила свого мужа солодким усьміхом. 
Слези у неї намагались бухнути обиль- 
ним потоком, а зболіле серце силува
лось лопнути і роздавити грудь. Цілий 
день і слова не в силї була промовити 
до мужа, аж під вечер підійшла до ньо
го і дрожачим голосом почала говорити:

— Василю! Чи ти старав ся о від
пустку на завтрішний день, щоби бодай 
то одно велике сьвято разом відсьвят- 
кувати?

Василь поглянув на Катерину блуд
ними очима і замість відповіди — по
котились йому по змарнілім лици дві 
мов горох великі слези. Він гейби від 
подуву сильного вітру заточив ся тай 
прикляк на лавочку біля ялинки.

— Що тобі, Василю'?... Василечку; 
Отям ся, Бог з тобою! — скрикнула пе
релякана Катерина і мерщій кинулась 
за водою.

Вода і прошпбаючий до глубини ду
ші дїточий зойк очуняли його. Він схо
пив ся на рівні нопі та почав втихо
мирювати наляканих дїтий і потішати 
Катерину, впевняючи, що йому нїчо не 
було, що тільки так чомусь здавило за 
серце...

— Бо ти, дорога Катерино, — о- 
правдував c-я зворушеним голосом Ва
силь — своїм питанєм вдарила в нан- 
нїжнїйшу струну, та навела перед о- 
чи те, що я вже потрохи переболів. Я 
рішив ся і без відпустки сьвяткувати 
з тобою той великий празник. І нехай 
мене Ляхи проженуть, нехай убють — 
я  стрібую випити чашу горя аж до дна! 
Коли перед трома днями побирав я плат
ню, то зайшов нароком в канцелярію 
евого настоятеля, просити о відпустку

на два днї. А він, гейбп здивований, 
заявив, що вже давно сьвята минули і 
що я міг доволі насьвяткувати ся, до
даючи притім, що то все одно. Вкінци 
на мо;3 упряме домагане сказав, іцо 
сьвята не для учителя, але для дїтий, 
отже хотяйби і задля місцевих обставин, 
то треба приноровити ся до тамошних 
жителів. Так то знають пошанувати на
родні почуваня ті, між котрих ми не 
впрошували ся... Боже! Боже! — про
стогнав важко бідний учитель, понурив
ши об землю свої засумовані очи.

Катерина підняла високо голову, 
впялила в мужа свій бистрий зір і гей
би стрясла з себе усю журбу. Вона 
поняла його горе. В її чистій як хру- 
сталь українській душі збудили ся по
чуваня дикого болю, помішаного з лю
тою злостию, гнівом і обуренєм. Вонаб 
в тій хвилі, наче каня .кігтями, повири
вала кривдникам очи, платячи їм в той 
спосіб за глум, за знущаня, за нару
гу, за поневолене усіх її братів. Вонаб 
львицею кинулась на гнобителів і по
рвала б їх на куснї...

— Пусте, Василечку! — промовила 
по хвилі. Не перші ми мученики. На
род наш страждав від віків і страдає 
дальше. А чи подав ся? — Ні! Він 
твердий як скала! Він цілий як єги
петська піраміда. Він заедно молодий як 
фенїкс і, наче Геракль, із львиною си
лою відбиває найтяжші ворожі напа
ди. Він зносить ся щораз то виспіє, тай 
змагає з нестримною силою вперед і 
не дасть себе живцем закопати в мо
гилу! І я вірю, що прийде хвиля, коли 
стане Кавказ і опереже ся Бескидом 
і народ наш заживе паном на своїй 
землі!

По тих словах пригорнула голову 
мужа до своєї груди, обтерла дїточі за
плакані личка і метнулась накривати 
стіл до сьвятої вечері. Вона була справ
ді женщина великого духа, рідких че
снот і щира патріотка. Не дорікала му- 
жеви за те, що він колись закладав чи
тальні на Руси, що їздив по читальнях 
з відчитами, що виховував у школі" по
вірені йому дїточки на правдивих си
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нів народа, що розбуджував між мен
шими братами національні почуваня, та 
що якраз через те довело ся їй з ді
точками заживати гаразду на чужій зе- 
мли. Навпаки, вона і тут була його під
порою і розрадою, щирою потїшитель- 
кою в тяжкім горю, тай додавала йому 
сили, зносити ту гірку неволю.

Поки Катерина поралась коло при- 
ладжуваня вечері, Василь яв ся забав
ляти діточок, що мов ангелятка стояли 
заплакані під ялинкою. То орішки роз- 
мече по долівці', то Богданкового кони
ка піджене, то ляльочку подасть Орисї... 
Як може, сердега, так забавляє, щоби їх 
розвеселити. А коли вже над столом у- 
носила ся клубами пара і ароматичний 
запах сьвято-вечірних страв наповнив 
кімнату —  мати прикликала Орисю і 
Богданка до себе, уклякла з ними пе
ред іконою Богоматери і після звичаю 
почала в голос проводити діточкам мо
литву. Однак не була то звичайна мо
литва, а могучий протест її наболілої 
дупіі проти насильства нелюдських во
рогів, що вигнали її з діточками дале
ко на заточена, на чужину.

„О Мати Пречиста! — молила ся 
Катерина. — Ми бачимо слези Твої під 
хрестом, ми відчуваємо, як гірко, як бо- 
лїзно Ти страдала, многострадальна Ма
ти! Але чиж тільки Ти одна страдала? 
Чи тільки Твого Сина переслідували за 
правду і вселюдські ідеї? Чи тільки над 
Ним знущали ся і на хрест прибили? 
Ні! Муки Твого Сина цілі віки пере
носив гай переносить і наш народ. І 
його розпинали, і його катували, живцем 
в могилу завдавали, і тепер ще катують! 
Всюди по цілій нашій широкій Укра
їні кричить розпука, кряче кривда, го
монить горе, широке як його земля, 
глубоке як його рана, безмежне як йо
го думка, а сумне-пресумне як мелян- 
холїя чорної осїнної ночи. За кілька 
годин загомонять дзвони по цїлій Укра
їні' і кликати-муть народ до великої мо
литви. По тисячах церков з мілїонів у- 
країнських душ рознесеть ся могучий 
сьпів, що витати-ме Спасителя. А чи 
увесь наш народ повитає Його на рідній

землі"? Нї!... Богато наших братів пови
та ють Його за морем, куди загнала їх 
нужда. Вони також з мілїонами своїх рід
них зложать перед престолом Всевиш
нього — та не свою радість, не ское 
вдоволене, не свої цьвітисті надії, але 
свою велику скаргу, свій жаль, розпу
ку і горе. — І ми тут на чужині' витаємо 
Тебе, сьвята Правдо, і Тебе Богомати, 
та заносим перед Твій Маєстат одну 
лише просьбу, одно горяче бажане: Вер
ни нас, Мати, до нашої рідної землї, до 
своїх рідних-' братів, до свого рідного 
народу, хочби тільки на те, щоби кости 
наші спочали в тїни рідних топіль 
та шовколистих берез під мягким ков- 
ром кучерявого українського барвінку. 
Народу-же нашому пошли, Боже, силу 
і витревалість в борбі за осущенє ве
ликих ідеалів: своізї правди, добра і 
свободи!”

По сій молитві, яку вела півголосом, 
звернула свої заплакані очи на Василя, 
що також клячав і шльохав, тай в один 
мент, наче з одної груди вирвала ся їм 
однозвучна пісня і поплила широкою 
струєю по кімнаті.

„На небі зірка ясна засяла
І любим сьвітлом сіяє,
Хвиля спасеня нам завитала,
Бог в Вифлеємі раждаєсь,

Щоб землю з небом в одно злучити — 
Христос родив ся! — Славіте!”

Сердечна пісня прогомоніла і поли
нула перед Великого Бога, а мати при
туливши до груди свої голубята, довго 
зрошувала горячими слезами дїточі ру
сяві головки, поки не розбудили її, гейби 
з тяжкого сну, щирі Василеві поцїлуї. 
Дїти вже не тішились. Вони поняли, 
серденятка, що не прийдуть до них з 
вертепом, бо вони далеко між чужими! 
Вони лише думали тепер про те, щоби 
та маленька Бозя вернула їх там, де 
лишили ся їх дїдо і бабуня... Тато і сло
ва вже не міг до них промовити, лише 
автоматично повторив кілька разів ко- 
нець піснї: „Щоб землю з небом в одно 
злучити”... а мати, отираючи слези, по
чала садовити діточки до вечері.
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Сумна була ся вечеря. їли — не їли, 
та тільки зо стравою ковтали потпхо 
слези. Орися і Богданко не забавляли ся 
вже після вечері під ялинкою, не роз
кладали на помостї своїх сьвяточних і- 
ірашок, не глядали під столом в сїнї за 
орішками; тільки зараз таки по вечері, 
мов воробцї в тяжкі морози, забрали ся 
спати. Та й родичі не колядували, як 
колись, в нинїшну пору, але й собі 
поклалпсь біля діточок, на те хиба тіль
ки, аби дати повну свободу своїм при
крим думкам. Як одному так і другому 
снувало ся через голову Бог зна ко
лишнє... Найдрібнїйші події з цілого 
їх дотеперішного житя пересувались 
скоро, мов хмари. Живо ставало їм пе
ред очима те, як недавно ще жили між 
своїми, як любив їх і поважав україн
ський народ, як плакала молодїж, коли 
виходили з села...

Серед таких думок пізно в ночи по
засипляли.

Вони у себе дома, на Руси, щасливі, 
що діждали ся великого сьвята. Дїти під 
ялинкою бубонять весело та випитують 
ся татуся о найменші дрібниці'. Щораз 
приходять школярі, то зо зьвіздою, то 
з вертепом, а дїти щебечуть і тішать 
ся, що маленька Бозя завитала до їх 
хатини. Пізно по вечері біжить Василь 
до читальні, бо там зібрали ся сїчовики- 
козаченьки, щоби разом заколядувати. 
Відтак спішить домів, бо ось-ось за 
дзвонять до церкви... Ба, вже й дзво
нять... Чує виразно дзвони...

Він зриває ся на рівні ноги, біжить 
на двір, вихиляє голову крізь двері, над
слухує, чи справді дзвонять...

А то вітер свище, снігом завіває, тай 
сусід, старий Куба, зі своїм сином Ро- 
хом вже повставали на день і рубають 
дрова.

ІВАН ФРАНКО.

Наймит.
В устах тужливий сьпів, в руках чепіги плуга, 

Так бачу я його;
Нестаток і тяжка робота і натуга 

Зорали зморщками чоло.

Душею він дитя, хоч голову схилив 
Немов дїдусь слабий,

Бо від колиски він в недолї пережив 
І в труді вік цїлий.

Де плуг його пройде, зелїзо де розриє 
Землї плідної пласт,

Там незабаром лан хвилясте жито вкриє,
Свій плід землиця дасть.

Чомуж він зрібною сорочкою окритий,
Чому сїрак, чуга

На нїм мов на старці* з пошарпаної свити?
Бо наймит він, слуга.

Слугою родить ся, хоч вольним окричали 
Богатирі його;

В нуждї безвихідній, погордї і печалиі 
Сам хилить ся в ярмо.

Щоб жити, він житє і волю власну й силу 
За хлїба кусник продає,

Хоч не кормить той хлїб і стать його похилу 
Не випрямить і сил не додає.

Сумує нїмо він, з тужливим сьпівом оре 
Те поле, оре не собі,

А сьпів той наче брат, що гонить з серця горе,.
Змагатись не дає журбі.

А сьпів той, то роса, що в спецї підкріпляє 
На пів зівялий цьвіт;

А сьпів той— грім страшний, що ще лиш глухо
[грає,

Ще з далека гримить.
Та поки буря ще нагряне громовая,

ВІН  ХИЛИТЬ СЯ, ПРОВОДИТЬ В ТуЗЇ ДНИр.

І земельку сьвяту як матїнку кохає,
Як матїнку сини.
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Байдуже те йому, що для добра чужого 

Він піт кровавий ллє,
Байдуже те йому, що потом труду свого 

Панам панованє дає.

Коб лиш земля, котру його рука справляла, 
Зародила опять,

Коби з трудів його на других хоч спливала 
Небесна благодать.

Той наймит —  наш народ, що поту ллє потоки 
Над нивою чужою.

Все серцем молодий, думками все високий,
Хоч топтаний судьбою.

Своєї доленьки він довгі жде столїтя,
Та ще надармо жде;

Руїни перебув, татарські лихолїтя 
І панщини ярмо тверде.

Та в сери,ї хоч і як недолею прибитім 
Надія кращая жиє;

Так часто під скали тяжезної ґранїтом 
Нора холодна бє.

Лиш в казцї золотій, мов привид сну чудовий, 
Він бачить доленьку свою,

1 тягне свій тягар, понурий і суровий,
Волочить день по дню.

В столїтях нагнїту його лиш ратувала 
Любов до рідних нив;

Нераз дїтий його тьма тьменна погибала,
Та все він пережив.

З любвою тою він мов велитень той давний, 
Непоборимий син землї,

Що хоч повалений, опять міцний і славний 
Вставав у боротьбі.

Байдуже, для кого —  с ь п і в а ю ч и  він оре 
Плідний, широкий лан;

Байдуже, що він сам терпить нужду і горе,
А веселить ся пан.

Ори, ори й сьпівай, ти велитню, закутий 
В недолї й тьми ярмо!

Пропаде пітьма й гнет, обпадуть з тебе пута, 
І ярма всї ми порвемо.

Не даром ти в бідї, пригноблений врагами,
Про силу духа все сьпівав.

Не даром ти казок чарівними устами 
Його побіду величав.

Він побідить, порве шкарлущі пересуду,
І вольний, власний лан

Ти знов оратимеш —  властивець свого труду 
І в власнім краю сам свій пан.

Ш -

Антін Кічан.

ЗМАРНОВАНИЙ ТАЛАН.
Правдивий образець з нашого американського житя.

В малій, темній кімнаті, на мокрих, 
перегнилих шматах лежить мале дитя — 
ангел. При хресті дали йому імя Ни- 
колай. Не зазнав він ніколи гаразду. 
Його колиски не квітчали цьвіти, хиба 
лиш горе і проклони. Його кормитель- 
кою була закінчена ґумою фляшочка з 
недобрим молоком, бо мати через ужи
ване алькоголїчних напитків давно вже 
стратила грудний корм, так конечний 
для кождої дитини. Замість сьвіжого по
вітря, малий Никольцьо вдихував в се
бе хатний сопух та гризучий дим з тю

тюну, який курило тринайцять оордін- 
ґерів. Мати подивилась деколи на него 
своїми мутними очима та оберталась 
дальше до свого хатного занятя.

А батько'?... Коли дитина скаржи
лась плачем — сею одинокою обороною 
немовлят — на свою недолю а може 
чого домагала ся, нелюдяний батько 
кляв і побивав її.

І таке було житє сеї руської дитини. 
Дивно, що вона жила, не вмерла, бо ин- 
ша дитина сего не видержалаб.
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—  А не дочекавбись вже стругати, 
ти шибенику, боне, льовфре якийсь!

Так говорив завсїгди Юрко Кисели
ця до свого тринайцятьлїтного сина, Ни- 
коли, скоро лише доглянув, як він щось 
ножиком стругав та видовбував. А се 
лучалось дуже часто, бо хлопець мав 
надзвичайне замилуванє до сеї роботи. 
Як тільки мав коли хвильку вільного 
часу, зараз вишукував кусник якого де
рева, брав в руки свій улюблений но
жик та вистругував щось з сего дерева, 
аж піт на чоло виступав. Тодї не звер
тав уваги на нїщо, що довкола него 
діялось, а цілою душею перенимав ся 
своєю улюбленою роботою. Серед такого 
занятя не добачував нераз батька, який 
його за се лаяв, кляв, а густо-часто й 
побивав.

Треба ще сказати, що Никола мав 
неабиякий талан до різбленя і наколиб 
у него були дбайливі родичі або які 
другі щирі люди, щоб йому в сім ділі до
помогли, він міг би був стати ся великим 
чоловіком. Та знать не судило ся бід
ному хлопчині осягнути се, про що він 
заедно мріяв, чого так щиро бажав і 
що цілим серцем полюбив. Не судилось, 
як не судилось неодній нашій талано
витій дитині дійти до сего, до чого мо- 
глаб дійти.

Малий Никола зробив вже своїм но
жиком з дерева кілька річий, які ви
кликали подив серед чужих і здобули 
йому навіть признане. Та тут вже най- 
яркійше відбила ся наша руська бай
дужна вдача. От чужі, видячи малого 
хлопчину та його роботу, чудували ся 
і неодин говорив: „От, коби я такого 
хлопця мав, то випровадив би його в 
люди!” Наші же, коби здорові, цмокали 
губами, кивали головами, а дехто від- 
важнїйший мовив: „Та воно ніби файне, 
але до чого се придасть ся...” На сім 
звичайно кінчили ся оцінки праці тала
новитого хлопчини.

Та Никола нічого собі не робив ані 
з похвали чужих, ані з догани своїх. 
Він не розставав ся зі своїм ножиком, а 
дальше стругав і довбав, коли лише на
дарила ся до сего нагода.

Раз якось, переходячи коло приста
ні. до якої приізджають кораблі, поба
чив він величавий корабель, що звіль
на причалював до берега. Приглянув ся 
йому з увагою і за кілька тижнів змай
стрував з дерева маленький корабель, 
цілком похожий до сего, який він ба
чив в пристані: з коминами, щоглами, 
вентиляторами, капітанським містком, 
словом — зі всїми тими річами, що їх 
на корабли бачимо. Прийшло йому се 
дуже тяжко, бо мусів зі своєю роботою 
крити ся перед жорстоким оком батька. 
Та коли вже робота була скінчена, ма
лий майстер оглянув її критично зі всіх 
боків і повеселїйшав, бо переконав ся, 
що його робота була несогірша. Ко
рабель сей купив у него якийсь Аіі- 
риш за два доляри, хоть представляв 
він далеко більшу вартість. Та бід
ніш, нетямучий хлопчина не вмів га
разд оцінити своєї праці, бож се Оув 
ного перший твір, за який дістав от
еє скромну нагороду. Був би може й 
не продав сеї своєї „шифи”, але по- 
боював ся, що батько в приступі зло
сти може йому се діло його рук зни
щити, поломити, а тоді не липшлоб 
ся йому нічого иншого, як хиба тихий 
плач. Таке воно вже нераз бувало.

Діставши сі гроші, ужив їх Никола 
на поширене свого „ремесла”. Отже 
купив собі ліпший ножик, бо поперед
иш! вже вищербив ся, дальше спра
вив маленьку пилочку і долотце. Те
пер взяв ся до праці ще щирійше і 
з більшим ще замилуванєм. Виробив 
з одного кусника дерева малу колисоч
ку так гарно і вдатно, що хоть стань 
тай диви ся на неї; відтак викінчив 
малий майстер-самоук грушку з дво
ма листочками. Якраз тепер забирав 
ся зробити собі малу скрипку, та не 
пощастилось неборакови...

Під вечер прийшов батько з робо
ти, повечеряв, випив, — як се було 
його звичаєм — дві „пайнти” пива, 
сего американсько-айришського чаю, 
та доглянув якось хлопчину коло йо
го роботи. Вмить вхопив Николу за 
обшивку, всунув йому кілька кулаків,
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а опісля взяв його працю, кинув об 
землю та поторощив своїми тяжкими 
ногами на дрібні кусники. Те саме зро
бив з Николовими причандалами.

Більшого болю та жалю, як тепер, 
не зазнав ще Никола, коли бачив, як 
його тяжка праця перемінила ся в куп
ку трісочок і лежала під ногами роз
гніваного та запитого батька, як не
потрібне сьмітє.

— Аби то мені було вже послїдний 
раз, ти сякий-такий боме! — крикнув 
сердито на хлопця. — Другі діти про
дають ґазети, то все якийсь цент при
несуть до хати, а ти будеш лише віч
но стругати як карпентер. От пішов- 
бись ліпше з мішком і назбирав вугля 
та дерева, як се роблять другі „по
рядні” дїти. А то лиш струже та стру- 
же, — стругало би тя по кишках!...

Опісля прикликав стару та загро- 
зив їй, що коли вона не „заштапує” 
хлопця в сїй дурній роботї, то скру
тить їй шию як гусці.

Пізно вечером позасідали численні 
бордінґери Юрка до своєї звичайної 
роботи — до випорожнюваня бляша
нок пива та фляшок віски. Серед го
лосних розмов та сьпівів похвалюва
ли вони вчинок свого господаря, а бід
ний Никольцьо стояв в кутику і пла
кав з жалю та голоду, бо лютий бать
ко велїв йому за кару постити!

На другий день, коли батько мав 
надійти з роботи, Никола взяв мішок 
на плечі тай пішов збирати вугле і 
дрова. Не могучи опертись воли батька, 
робив він так все, бо за найменше пе

реступлене батькового заказу, карав йо
го типже голодом. Дійсно нелюдська 
кара, і власне при такій карі дитина 
ноже стати ся недоброю, або як Юрко 
казав — „бомом”.

Треба додати, що Киселиця мав ще 
одного сина, старшого, який знамени
то грав на скрипці і при якій-такш 
науці міг би був з него виробити ся 
знаменитий скрииак. Та сего сина від
дав Юрко за „бартендра” до підряд
ного руського сальону. Його роботою 
було наповняти спрагиеним родимцям 
бляшанки пива, наливати віску, випи
вати з костумерамп „дрінки”, курити 
ріжні американські тютюни, грати в 
кістки, карти, „пуля” і в потребі ви
кидати якого добре вже підпитого ко- 
стумера зі сальону. Часом лиш, ма
ючи вільнїйший час, знижав він з кіл
ка скрипку та як заграв, то аж душа 
радувала ся!

Так то марніють наші талани. А 
таких випадків у нас богато, богато!

Хтож був Юрко Киселиця, батька 
сих талановитих дїтий? Був се нерід
кий тип нашого іміґраита, якого цілим 
доробком в Америці був великий куфер, 
а в нїм на самім днї схованих чотири 
сотки долярів, бо банкам він ніяким не 
вірив. Поза тяжкою роботою та „пайн- 
тою”, нічого він більше в Америці не 
бачив і замість старати ся про діти, а- 
би хоть вони колись так гірко та тяж
ко не мусїли робити за безцїн, він був 
ще їх ворогом.

А в нас така пекуча потреба до
брих ремісників та здібних людий до 
торговлї...

УРОЄНА ПОТВОРА.
Північна лєґенда.

Був собі один заможний чоловік, ко
трому уроїло ся, що його переслїдуе 
страшна потвора, яка загнїздила ся в 
недоступній печері біля його дому.

•Сьому чоловікови згоріли наперед 
всї його обороги, відтак шалений вихор

позривав дахи з його господарських бу
динків, потім прийшла вода і зруйну
вала всі його урожайні землі', а нареш
ті' люта смерть забрала йому його пер- 
вородного сина. Причиною усїх тих не
щасть була власне згадана висше по-
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твора, і тому переслідуваний нею чоло
вік постановив її доконче убити і так 
пімстити ся за всї свої кривди.

От він одної темної ночи засів ся 
при входї печери, у якій пересиджува
ла потвора, і ждав на неї, ждав, аж 
доки не діждав ся. Десь коло півночи 
вилізло з ями страшне, пелехате чудо
вище і почало розглядати ся кругом 
себе. Із окликом непогамованої злости 
чоловік скочив, мов лютий зьвір, і зло
вив потвору за спину. Нападена не
надійно потвора скрутила ся наче га
дина і вхопила свого ворога за барки. 
Почала ся завзята боротьба, що тре- 
вала довшу хвилю. Побіда хилила ся 
то на одну то на другу сторону. Дві і- 
стоти качали ся клубком по земли і о- 
дна другій намагала ся видерти жит.є. 
Противники зривали ся часами з землі, 
відтак спотикали ся, падали, знов під

носили ся і знов падали. Наконець чо
ловіковії поталанило. Він зібрав всі 
свої сили, вхошів своїми жилавими ру
ками, мов зелїзними кліщами, мерзку 
тварюку за горло, а її груди придавив 
сильно обома колінами. Тепер витягнув 
зза холяви великий, острий ніж і під
няв його високо в гору, щоби відтак з 
цілим розмахом всадити його в серце 
свого страшного ворога...

В тій самій хвилі розступили ся 
на небі темні хмари і блідий місяць 
глянув цїкаво на землю. Його бліді 
проаднї упали на місце лютого бою 
двох непримиримих ворогів і осьвіти- 
ли обличе потвори, що харчала важ
ко під колінами свого побідника. Чо
ловік кинув оком на обличе поконаного 
ворога і — острий ніж випав йому з 
руки. Він з великого дива аж оторопів: 
потвора мала його власне лице!

Сава Чернецький.

Сучасні жовнїри.
Сонет.

Коли я край свій кидав у розпуцї 
І плив у незнані, далекі краї,
То чув біль в серці, а сльози пекучі 
І очи і лиця зросили мої.

Бо жаль, непевність і сумніви злючі 
Обсідали душу, неначе рої: —
В чужині горе й злидні неминучі, 
Запроторю долю і літа свої.

В тій хвилині зір мій на корабель впав, 
Що сьміло боров ся, филї розпирав.
1 нові надії до серця вступили:

Боротись треба, боротись що сили; 
Боротись довго без страху, без міри,
Бо еміґранти — сучасні жовнїри.

Так, еміґранти сучасні жовнїри,
Борці, що ідуть боротись з бідою 
За хліб насущний, одробину віри,
Що знайдуть щастє у тім лютім бою.

А бій ведеть ся страшний, загорілий; 
На смерть і муки всі летять юрбою 
І хоч лиш сотний дібеть ся до цїли, 
Ніхто надії не теря^ в бою.

О, ти надіє, ненько еміґрантів!
Одна ти ходиш за ними усюди 
Й осолоджуєш їх муки і труди;

Лише ти другом тих борців, скитальцїв; 
З тобою серце із туги не мліє 
І вмерти лекше з тобою — надіє.
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ГІСТЬ З КАНАДИ.
Саме перед півночню станув поїзд 

у чудовій наддністрянській околиці', о- 
сьвіченій повним місяцем. З ваґонів 
вийшло кілька заспаних жидів і жиді
вок і якийсь чоловік з малою скрин- 
кою в руках. Колиб судити його по о- 
дежі, можна би здогадувати ся, що се я- 
кийсь підпанок, але по тяжкім ході, ве
ликих руках і згорбленій постати за
раз було пізнати, що се перебраний му
жик або робітник. Тілько віку не мож
на було вичитати з його зімнятого і 
певно зо три тижні немитого та небри
того лиця; міг мати трнйцять або й біль
ше літ.

Він вийшов з двірця на дорогу і 
зараз скрутив на пасовиско на стежку, 
що з високого горба вела стрімко в низ 
в село Д. Тут не мав, видко, охоти при
станути хоч на хвилину, щоби подиви- 
ти ся з гори, як гарно виглядало село 
в долині, як біліли хати між садами, як 
блистїв до місяця широкий і глубокий 
Дністер, як легенька срібна мрака по
кривала лози і високі зелені берега: він 
спішив ся, або був зовсім нечулий на 
красу природи.

Тілько в селі, коли зайшов в одну 
бічну уличку, станув і почав розгляда
ти ся. Яких пятьдесять кроків перед 
ним стояла хата з господарськими бу
динками, по тім боці улицї знову хата.; 
а далі під горбом між деревами було 
вже темно і сумно; сьвітло місяця ту
ди не сягало.

І в хатах і на дворі все спало.
Простоявши хвилину, подорожнпй 

підійшов крадьки під вікна найблизітіої 
хати і заглянув у мале віконце. Нічо
го не побачив, ані не почув. Тоді поклав 
скринку на землю, вхопив за рами ві
конця і силував ся відчинити. Не йшло. 
Вкінци з пересердем вдарив ліктем в 
шибку, розбите скло задзвеніло і в ха
ті скрикнув хтось: „Господи!”

— Відчиняй! — приказав подорож- 
ний гнівно.

— Хтож там? —  спитав перестра
шений жіночий голос з хати.

— Се я, Яків! Твій чоловік!
— Ай, Господи! Яків! Я зараз! Тіль

ко сьвітло засьвічу!
Блиснула невеличка лямпа в хаті, 

а по хвили відчинили ся й двері. Яків 
увійшов зі скринкою в хату.

Ані не звитав ся з жінкою, ані не 
сказав доброго слова, тілько розглядав 
ся хвилину по хаті, потім сів на лавцї 
і сердито глянув на жінку, котра не зна
ла, чи має тїіцити ся, чи смутити ся, 
так її зараз ся нерша хвилина прибила,

— Ти на що шибку вибив? —  спи
тала несьміливо.

Яків не відповів на се питане, тіль
ко від себе спитав ся:

— Дитини нема?
— Адже вмерла зараз в першім ро

ці, як ти поїхав! Я тобі писала.
— А друга де?
— Яка друга? Адже другої в нас не 

було!
— В нас не було, але в тебе най

шла ся! — гримнув Яків гнівно. — 
Я все знаю. Я там за морем уже три 
роки працюю як ніч так день, а ти тут 
з иншими водиш ся! Кажи, де дитина?!

Молодиця спрацьована і втомлена, 
але з лиття доволі гарна, поправила со
бі хустку на голові і блиснула гнівно 
карими очима.

— Ніякої другої дитини не було і 
нема! Коли не віриш, шукай! — відпо
віла твердо.

Яків встав з лавки. — Ти ще пи- 
скуєш? А з сусідом Вербовим що? Ти 
гадаєш, я не знаю?! Мені писали!

— Неправда! неправда! — скрича
ла налякана молодиця і повернула ся до 
дверпй, мов би хотіла утікати. — При
сягаю Богу, що неправда!

В тій хвилї прискочив до неї чоло
вік і з цілої сили вдарив її кулаком в 
плечі, потім ухопив за рукав, здер хуст
ку з голови і почав бити, де попало. 
Жінка кричала і виривала ся з рук чо
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ловіка, але він тримав її одною рукою 
як кліщами, а другою бив без мило
сердя.

— Ратуйте! Рахуйте! — кликала во
на упавши на землю.

Відчинили сл сінешні і хатні двері 
і на иорозї станув дужий мужик, сусїд 
Вербовий, з колом в руцї.

— Се що sa розбій по ночи? — 
скрикнув він. — А! то ти Яків? Так 
з жінкою витаєш ся?! Людям спати не 
даєш?

Відложив кіл на бік і опянїлого з 
гніву Якова одним замахом відорвав 
від жінки і кинув у другий кут хати так 
сильно, що той аж головою тяжку лаву 
посунув далї.

— Се що за поведенція?! — крикнув 
ще і розставивши ноги, як до борби, 
станув над Яковом, готовий кождої хви
лини почастувати його ще красше.

Яків справді зірваз ся з землі' і за
махнув ся на Вербового. Той вхопив йо
го за обі руки, скрутив їх так, що аж 
затріщали, і силоміць посадив напасни
ка на лаву під вікном.

— Сиди і не руш ся! Кажи, чого 
тобі треба? Якої напасти шукаєш собі?

— То ти до моєї жінки... і ще мене 
бєш! — хрипів з лютости Яків, силу
ючись вирвати ся з медвежих рук су
сіда.

На сї слова сусід відповів таким 
тяжким поличником, що Яків аж на ла
ву посилив ся.

— Не бреши, песїй сину! — нака
зував Вербовий! — Три роки сидиш 
там у Канаді, до жінки ані слова не 
напишеш, ані зломаного ґрейцара не 
пришлеш, — вона тут бідує, ради собі 
не годна дати — а т е  щойно приїхав 
і зараз до бійки! То се твої доляри з 
Канади!

— Най з другими не водить ся! — 
боронив ся Яків і по голосі його було 
пізнати, що чув ся переможеним.

— З ким?!
— Адже з тобою першим! мені пи

сали до Канади!
Ляснув другий поличник і лице Я- 

кова почервоніло та почало пухнути.

— Хто писав? — спитав Вербовий.
— Підлужиш! писав!
— Не бреши! Він неписьменний.
— Він підписаний на листї! Хтось 

за него писав.
— Добре! Зараз його спитаємо! 

Ходи!
Підчас сеї лютої пересправи збита 

молодиця заводила коло печи мов по 
покійнім:

— Така мені заплата за мою працю 
гіреньку... що я йому і клаптика землі 
не продала... що я собі рук і ніг не 
чую... За три роки аби гріш прислав, 
аби добре слово написав... нічого! То 
инпіі* чоловіки гроші посилають, суми 
привозять, а він кулаки...

— Не плачте, сусідо, — потішив її 
Вербовий, вииихаючи її чоловіка у сї- 
ии, — ми зараз сюди вернемо ся.

І силою потяг Якова за руку на двір 
та у темну улицю під горб.

За ними вийшла молодиця на доро
гу. Тут стояла вже жінка Вербового, збу
джена криком і бійкою.

— Сусідонько, кумонько, ненько 
моя! — стала молодиця жалувати ся.
— Чи чували ви таке? Зза моря при
їхав, аби мене набити за пусто, за дур
но! Мені за три роки зломаного гроша 
не прислав, а сотки видав на дорогу, 
аби мене сам міг набити.

Сусіда почала її втихомирювати, во
на притихла і лише хлипала, як ди
тина, сперши ся о ворота.

Минуло добрих кілька хвилин і в 
темній уліщї під горбом залунав такий 
сильний поличник, мов великий батіг 
ляснув.

— То ти аж з Канади приїхав на
пасти собі шукати?! — кричав там Під
лужиш! так, що кожде слово його здале
ка було чути.

— Хтож писав?! — боро<:ив ся Я- 
ків уже зовсім мягким голосом.

— А мене то що обходить?! Маєш 
лист, то шукай собі писаря! А людий 
не займай, волоцюго сьвітовий! Пере
брав ся і гадає, що вже пан...

— Іди спати! — радив Вербовий
— і людям дай спати, бо завтра ро-
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буча днина! — А жінки не бий, бо ще 
раз прийду до тебе.

Оба сусіди відвели Якова до його 
хати.

^ — Щож? будеш спати, чи маємо 
тебе пильнувати? — спитав ся ще Вер
бовий.

— Не треба! — відповів Яків, зай
шов до хати, взяв свою скринку і вий
шов знову на двір.

Сусїди дивили ся, що він загадує 
робити. Не промовивши до нікого анї 
слова, гість з Канади пішов уличкою 
на дорогу і там на скрутї зник.

— Я побіжу за ним! — промовила 
жінка.

— Хочеш смерти пожити? — спи
нив її Вербовий.

— Дайте спокій, кумо! — радила 
сусідка Вербова.

Жінка послухала. Довго стояли ще 
всї на дорозї і обговорювали сю н іч н у  
пригоду.

Тимчасом Яків вертав горбом і па- 
совиском на дворець зелїзницї. В одній 
руцї нїс скринку, а другою мацав себе 
по твари. Вона спухла і пашіла, а в 
голові шуміло, як у млинї. Під капелю
хом найшов великий ґудз у волосю, від 
удару об лавку. Язиком зміркував, що 
один  ̂зуб холїтав ся. В боцї чув біль
— від чого, не міг здогадати ся.

Сумний прийшов на перон, поклав
скринку на лавку і сам усїв. Думав
— думав, потім вшкв із скринки фляш- 
ку горівки, потягнув здорово — і знову 
задумав ся.

У такій задумі застав його знако- 
мий зелїзничий послугач, родом з то
го самого села, що й Яків. Він пригля
дав ся йому кілька разів і не пізнав.

— Яків чи не Яків? — спитав на
решті'. — -3 Канади?

— Yes! — відповів Яків.
— До дому?
— No!
Більше анґлїйських слів Яків не 

привіз з Канади і тому далі говорив 
по свойому:

— Я лише так на галька годин при
їхав з Канади, аби жінцї пригадати, що 
ма,з чоловіка. Чи в неї була яка друга 
дитина, чи нї?

— Нї! Я би був чув щось.
— Але я таки набив її, най знає! 

Три роки... міркуйте! Одну жінку мати 
тай тій розпусту дати? Три тижні їхав. 
Приїхав, набив і вертаю до Канади. 
Триста корон видав і ще друге тілько 
видам, але най знає!

— Та за що ви її били?
— Аби з иншими не водила ся.
— Вонаж не водить ся!
— Говоріть своє! Я знаю... мені 

писали... Врешті водить ся, чи не во
дить ся, я набив, аби мала науку до то
го часу, як верну. Yes!

— Але чогось і ви, Якове, запухли!
— замітив слуга, придививши ся. Чи 
то ви може в Канаді так підгодували ся?

— Вступи ся, Юдо! — відповів Я- 
ків сердито. — Не зачіпай мене!

Слуга справді' вступив ся, бо з пя- 
ним не було розмови.

Яків чекав ще з годину на самоті. 
Потім купив білет, всїв до поїзду, Що 
над'їхав, перевернув ся на лаві і захро
пів. як по парнї.

Сповнивши свій подружний обовя- 
зок, він вертав знову до Канади... Хто 
написав лист, се вже його не журило.

0. М.
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В сьвіт за очи.

Богдан Легший.

Прийшли жиди, купили нашу хату 
І всьо, що в хатї було, і торгу добили,
І положили гроші на заплату 
І взяли хату...

Одїж і лахматє,
Що було в скринї і що було в хатї,
Згорнулам разом і зібрала дїти.
Сумні прибігли і кажуть до мене:
„Лишім ся тутки, та лишім ся, нене,
Нам тутки добре” ...

„Ох, добре вам, дїти!
Ножде з вас босе, голе, неогріте 
! так вам добре?... Нї, не час просити,
Ножде з вас їсти хоче, хоче жити,
А як? —  питаю... Гейже в сьвіт за очи,
Коли рідний край живить не хоче!

На віз ми сїли...
Щаслива дорога 

У сьвіт далекий, за ріки і море!
Пращайте, рідні села, діброви і гори,
Мені вас жаль, жаль дуже, так щож, милий Боже, 
Коли земля нас рідна виживить не може!

На віз ми сїли... Ранок був холодний 
І вітер завивав і прошибав нам тїло.
„Так менї зимно, я такий голодний” —  
Каже до мене мій малий несьміло: 
„Вернім ся мамо!”

„Цитьте, мої дїти,
Там хлїба більше, сонце красше сьвітить, 
Лиш тихо будьте!”

І беру на руки,
А серце рветь ся і скимить з розпуки.

Минаєм церкву стару при дорозї, 
їдемо біля цвинтарної брами,
А дїти в голос: „Ми хочем до Бозї,
Хочем до тата!” —  і вчепились мами,
І так просили, так сумно кричали,
Що просьбу конї піймили і стали.

Війшли ми в церкву, на колїна впали 
І перед Бога Всевишнього троном 
В щирій покорі так смирно лежали,
Таким глубоким припали поклоном 
Мої дрібонькі, безталанні дїти,

Як ті прибиті бурею і громом 
Весняні квіти.
О, Ти Пречиста, сьвята Божа Мати,
І Ти страдала пробита мечами,
І Ти втїкала з батьківської хати,

Зглянь ся над нами!

Ми не кидаєм родинньої стріхи,
Задля маєтків, анї задля втїхи,
Але що жити нам не хочуть дати!

Прости нам Мати!

Долонї наші мозолї покрили,
Як струни з працї рвуть ся наші жили,
А хлїба, хлїба годї нам дістати —

Прости нам Мати!

І Ти Всевишний, що правиш над сьвітом, 
І печалиш ся мушкою і цьвітом,
І пташкам стелиш на галузцї ложе —  

Прости нам Боже!

Ти дикі дебри зьвірам для вигоди 
А рибам ріки дав і тихі води,
Лиш ми на сьвітї ідемо шукати 

Хлїба і хати!

Ми вийшли з церкви, а білі берези 
Шуміли сумно і листе як слези
З вітром пускали, а дїти просили,
Щоби йти з ними до тата могили.
А та могила на окопі була.
Над нею липа рамена нагнула,
А що не було там хреста з дубини,
То виріс корчик чорної тернини,
! в небо витяг свої віти голі,
Сьвідчив про муки хлопські і про болї.

І бідні дїти наче пташенята 
Лицем припали до могили тата 
І кличуть сумно:

„Гей, ци цуєс тату, 
Мамуня насі взе продали хату.
Хату продали, стодолу, комори 
1 їдуть з нами далеко за море.
Пейсатий Моско купив насу хату —
Будь здоров, тату! Будь здоров!”

Слезамь
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Батька пращали і рідну могилу 
Бідні в розпуцї товкли головками, 
Та все просили матери на силу: 
„Не їдьмо, мамо! Не кидаймо тата!’ 
І в тую хвилю розпука крилата 
На нас як хмара градова упала,

На хвилю память і чуте відняла.
Я перша встала.

„Час дїти в дорогу!”

Зірвались, ще раз поклонились Богу, 
Землї сьвятої вхопили в шматину
І з тим пустились у чужу-чужину.

Л. H. Толстой.

ЕПИСКОП МІРІЄЛЬ.
(За В. Гюґо).

В 1815 році преосьвященний Шарль- 
Франсуа-Бієнвеню-Мірієль був єписко
пом в Д.

Одного разу хтось застукав до две- 
рий єпископського дому.

—  Ввійдіть, — відізвав ся єпископ.
Двері нагло отворили ся на остїж зі

всего розмаху, немов би їх хто з усіх 
сил пхнув з надвору.

Ввійшов чоловік, поступив крок в 
перед і задержав ся, не замикаючи за 
собою дверий. На плечах у нього була 
подарожна торба, в руках держав він 
палку. Лице його було сьміле, сердите, 
утомлене і грубе. Огонь печи осьвіт- 
ляв його.

Епископ спокійно приглядав ся ввій
шовшому. Він тільки-що отворив уста, 
хотячи спитати, що потрібно, як ввій
шовший, опершись обома руками на 
палку і зміривши старця очима, заго
ворив:

— Ось. Імя моє Жан Вальжан. Я — 
каторжник. 19 літ пробув я на ґалерах. 
Чотири дні тому як мене освободили, і 
тепер іду в Поиторє: туди мене назна
чили. Чотири дні іду з Тульоиу. Сьо- 
годня пройшов я трпйцять верств. Тут 
в гостинницї мене вигнали з приводу 
мого жовтого пашпорту. Пішов я до дру
гої гостинницї, — і там мене не при
шли. „Забирай ся!” говорять. Я пішов

в тюрму, — сторож не впустив. Хотїв я 
скрити ся в собачу будку, — собака 
вкусила мене і вигнала, неначеб і вона
— чоловік, неначеб і вона пізнала, хто 
я. Був би я ночував в полю, та темно; 
подумав: збереть ся дощ, — і я вер
нув до міста, щоби прилячи денебудь 
під брамою. Я вже думав лячи спати 
на камяній лавці, як якась старушк-а 
показала мені ваші двері і сказала: 
„Постукай туди!” Я й застукав. Що се 
тут у вас?... Гостинниця?..: У мене гро- 
ший — сто девять франків є, зароб
лені на каторзї. Я заплачу. Гроші є. Я 
втомив ся; пройшов трийцять верств 
та вже й зголоднів. Щож, оставати ся?

— Мадам Маґлюар, — сказав е- 
пископ своїй служниці, — приберіть но 
трохи ліпше стіл.

Подорожний поступив три кроки 
вперед і підсунув ся до стоячої на столї
ЛЯМГІИ.

— Послухайте, — сказав він, не
мов не зрозумівши добре приказу єпи
скопа. — Ви чули, що я каторжник? 
Прямо з каторги. — Він виняв з торби 
і розвинув жовтий папір. — Ось мій 
пашпорт. Жовтий — видите. Через не
го мене всюди виганяли. Хочете про
читати? Я вмію читати, на каторзї ви
вчив ся. Там е школа для бажаючих 
учити ся. Гляньте, що написано: „Жан

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


IX
t 

Го
ло

вн
а 

Ко
нв

ен
ці

я 
Pi 

Н, 
Со

юз
а 

в 
Сн

ре
нт

он
, 

Па
,

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  52 —

Вальжан, освободжений від каторги, у- 
роджений” се для вас не важне. „Про
був на каторзі 19 літ. Пять літ за кра
діж з вломом; чотирнайцять за чотири 
проби втечі. Дуже небезпечний” . Ось 
всї так і гонять мене проч; а ви впусти
те мене? Або чи нема у вас стайні?

— Мадам Маґлюар, постеліть чисте 
біле на ліжку в алькирі.

Мадам Маґлюар відійшла сповнпти 
приказ.

Епископ звернув ся до гостя.
— Сядьте і загрійте ся, мій пане. 

Ми будемо зараз вечеряти; в часі ве
чері вам приготовлять постіль.

Подорожний, очевидно, зрозумів. 
Вигляд його лиця, грубий і жорстокий, 
перемінив ся в здивований, радісний, і 
він почав бурмотіти, як чоловік збитий 
з пантелику.

— Ось воно як!... яка людина!... Так 
вставати ся? Не проганяєте мене... ка
торжника"? Називаєте мене „мій пане” . 
Говорите „ви” а не „ти” ! Не-говори
те: іди проч, собака, як говорили мені' 
всї. Я сподївав ся, що ви мене вижене
те. Тому то я вже відразу сказав вам. 
хто я такий. А ви кличете вечеряти і 
постіль з білєм, як у всіх! 19 літ я не 
спав в постелі'! Гарні ви люди! Простіть 
мені, пане господарю... як ваше імя? 
Я заплачу, скількиб ви не зажадали. 
Ви чесний чоловік. Ви-ж, здаєть ся, кор- 
шмар?

— Я сьвященнк, — відповів єпи
скоп.

—  Сьвященик! — скликнув катор
жник. — Ви справді сьвященик сеї ве
ликої церкви? Ну й дійсно, одурів я. 
що не запримітив доси ваших риз.

Говорячи се він положив в кутику 
свою торбу і палку, сховав пашпорт в 
кишеню і сів.

Підчас коли вій говорив, епископ 
встав і замкнув двері, які були єще о- 
творені.

Мадам Маґлюар вернула. Вона при
несла єще нрибір і поставила його на 
стіл.

— Мадам Маґлюар, — сказав е- 
зшскоп, — поставте прпбір близше о

гню, — і звернувшись до гостя, додав:
— нічний вітер холодний в Альпах. Ви 
певно простудили ся, мій пане?

За кождим разом, як він вимовляв 
слова „мій пане” своїм серіозним, ла
гідним голосом, лице каторжника сіяло.

Сказати каторжникови: „мій пане”
— те саме, що подати жаждущому води. 
Понижену жажде поважаня.

— Як ся лямпа неясно горить! — 
запримітив епископ.

Мадам Маґлюар зрозуміла і пішла в 
спальню єпископа за срібними підсьвіч- 
никами, які принесла з запаленими 
сьвічками і поставила на стіл. Вона 
знала, що епископ любив, аби їх запа
лювано тоді', коли в нього були гості.

— Добрі ви, — сказав каторжник, 
—не переслідуєте мене. — Принялисьте 
мене. Я не затаїв перед вами, звідки 
я і хто я.

Епископ ласкаво взяв каторжника за 
РУКУ-

— Ви могли і не говорити мені, хто 
ви. Сей дім не мій, а Божий. Сї двері 
не питають входячого, чи є в нього імя, 
але чи є в нього горе. Ви терпите, вас 
мучать голод і жажда, — милости про
симо, ввійдіть. Я вас приймаю не в се
бе: господарем тут є той, хто не має де 
голови приклонити. Все, що тут є. — 
все ваше. Пощо менї знати ваше імя? 
•Заки ви єще назвали себе, я вже знав, 
як вас назвати.

Гість видивив ся на нього зі зди- 
вованєм.

— Невже справді? Ви знали, як ме
не звуть?

— Так, — відповів епископ, — я 
знав, що вас звуть моїм братом.

— Так, я був голодний, коли увій
шов сюди, — сказав гість, — лиш ви 
так здивували мене, що й голод прой
шов!

Епископ глянув на нього і спитав:
— Ви дуже терпіли?
— Ах, червона куртка, камінь, при- 

вязаний до ноги, дошка замість постелї, 
холод, жара, робота, ударі палки, по
двійні кайдани за всякий спротив, кар
цер за слово відповіди і кайдани на
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віть в постелї, а навіть в шпитали. Со
баки — і собаки щасливійші від мене!
І так через 19 лїт! Тепер мені' 46 літ. 
Іди і жий з жовтим пашпортом!

— Так, —  сказав єпископ, — ви 
вийшли з приюту горя. Тільки послу
хайте: на небі буде більше радости за
для заплаканого лиця розкаяного гріш
ника, ніж задля несплямлених риз сот
ні праведників, бели ви винесли із сьо
го приюту терпінь злобу і ненависть до 
людий, ви гідні пожалуваня; єслиж ви 
винесли почуте доброти, згоди і покори
— ви лучші від нас всіх.

Тимчасом мадам Маґлюар принесла 
вечеру.

Лице єпископа приняло знова весе
лий вигляд гостинного господаря.

— Прошу за стіл, —  сказав він з 
оживленем, з яким звичайно просив го- 
стий до стола.

Епископ прочитав молитву, відтак 
поналивав зупи. Гість жадно взяв ся 
за їду.

— Мені' здає ся, що чогось бракує 
на столї, — відізвав ся єпископ.

Дійсно, мадам Маґлюар подала на 
стіл тільки три необхідні прибори. А 
було тоді в звичаю класти на стіл всі 
шість срібних приборів, коли вечеряе 
хтонебудь чужий.

Мадам Маґлюар зрозуміла замітку, 
мовчки вийшла і вмить прибори жа
дані єпископом блєстїли вже на ска
терті', симетрично розложені перед кож- 
дим із сидячих за столом.

Після вечері епископ взяв зі столг 
один із срібних підсьвічників, другий 
подав свому гостеви і сказав:

— Я проведу вас у вашу кімнату.
Каторжник пішов за ним. В хвилі.

коли вони переходили через спальню, 
мадам Маґлюар прятала срібло в стінну 
шафку, яка находила ся якраз над у- 
зголовєм ліжка єпископа. Вона робила 
так кождого вечера передтим, заки пі
шла спати.

Епископ довів гостя до алькира, в 
якім була приготовлена чиста постіль, 
поставив підсьвічник на столик і, поже-

лавши гостеви спокійної ночи, відій
шов.

Коли на соборній дзвіниці вибила 
друга година, Жан Вальж'ан пробудив 
ся. Його розбудило се, що постіль бу
ла за мягка. Він вже двайцять літ не 
спав на добрій постелї і хоча він ліг не 
роздягаючись, то все таки непривич- 
не чуте не давало йому добре заснути. 
Богато ріжних думок бушувало в його 
голові; тільки одна завеїгди повертала 
і заслонювала другі: він помітив шість 
срібних приборів і велику зупову лож
ку. які мадам Маґлюар.поклала була на 
стіл. Ті прибори не давали йому спокою. 
Вони лежали тут. тільки кілька кроків 
від нього. Переходячи через спальню, 
він бачив, як старенька служниця пря
тала їх до шафки над узголовєм ліжка. 
Він добре придивив ся шафці. Вона на
ходила ся по правій руці по виході з 
їдальні. Прибори були масивні, із ста- 
ринного срібла; продавши їх, він міг 
дістати два рази більше від сего, що за
робив в часї свого девятнайцятьлїтного 
побуту на каторзї.

Він вагав ся і боров ся з собою че
рез цілу годину.

Вибила трета година. Він відкрив о- 
чи, підвів ся на ліжку, протягнув руки 
і обмацавши торбу, кинену ним в кут 
постелі, спустив ноги і сів.

Роздумуючи в сьому положеню, він 
просидів кілька мінут, потім встав на 
нопі, єіце кілька мінут постояв, прислу- 
хуючи ся в нерішу.чости; в домі все бу
ло тихо. Відтак сховав черевики в ки
шеню, завязав торбу ременями і взяв її 
на плечі. Здержуючи віддих і осторож- 
но поступаючи, він подав ся до с-у- 
еїдної кімнати, яка була спальнею е- 
ппекопа. Двері спальні були відхилені; 
епископ навіть не замкнув їх за собою. 
Жан Вальжан насунув шапку на чоло 
і бистро, не зважаючи на єпископа, пі
дійшов до шафки. Ключ сюрчав в двер
цях; він отворив їх; перша річ, яка 
впала йому в очи, був кошик зі сріб
лом; він взяв його, перейшов бистрими 
кроками через кімнату, без всякої о- 
сторожности, і не звертаючи увага на
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счиненшї собою шум, ДІЙШОВ ДО ВІІПІН
і, вхопивши свою палку, перескочив Ч(* 
рез вікно, сховав срібло в торбу та. би
стро перебігши сад, переліз через пар
кан і зник.

Слідуючого дня, до сходу сот,ця, е- 
пискон ироходжав ся по саду. Мадам 
Маґлюар прибігла до нього в трівозї.

— Ваше иреосьвященьство! Він пі
шов і забрав наше срібло. Гляньте, ось 
тут він иерелїз!

Епнскоп стояв хвилину мовчки, по
тім, піднявши зсдумчпвий зір, лагідно 
сказав:

— Перше всего треба ;еще спитати, 
чи було се наше срібло? Я довго не- 
правно держав його у себе; воно нале
жить до бідних. А сей чоловік — бідний.

Невдовзі після сего єпископ сїв сні
дати за тим-же столом, за котрим недав
но сидів Жан Вальжан.

Він тільки-що збирав ся встати ізза 
стола, як хтось запукав до дверий.

— Ввійдіть, — відізвав ся єпископ.
Двері отворили ся. Трох людин дер

жали за ковнїр четвертого. Були се — 
три жандарми, четвертий — Жан Валь
жан.

Епископ встав живо і приблизне Ся 
до них.

— Аа, се ви! — сказав він, дивля
чись на Жана Вальжана. — Я дуже рад, 
що вас бачу. Слухайте одначе... Я-ж по
дарував вам підсьвічники: вони сріб
ні, як і все проче. Чому-ж ви не взяли 
їх разом з приборами?

Жан Вальжан підняв очи і погля
нув на єпископа з виразом, якого не 
може передати ні один людський язик.

— Так сей чоловік говорив правду, 
ваше иреосьвященьство? — спитав 
жандарм. — Ми стрінули його на улицї; 
він виглядав на втікача. Ми його за
держали, обшукали і найшли срібло...

— І він сказав вам, — відізвав ся 
епископ, усьміхаючись, — що се по
дарував йому старик-сьвященик, який 
пустив його до себе на нічліг. А ви при
вели його сюди? Се — непорозумінє.

— Значить, ми можемо пустити йо
го?

— Без сумніву! — відповів серіоз- 
но епископ.

Жандарми пустили. Жана Вальжана, 
ому сьвіт померк в очах.

— Чи се правда, що мене освобо- 
джаїоть? — проговорив він беззвучно, 
як говорять люди у сні.

— Так, тебе пускають, хиба ти не 
чув? — сказав один із жандармів.

— Мій друже, — звернув ся до ньо
го епископ, — переділе, заки ви відій
дете, візьміть-же ваші підсьвічники. Ось 
вони.

Він підійшов до комина, взяв срібні 
підсьвічники і подав їх Жанови Валь- 
жанови.

Жан Вальжан тряс ся цілим тілом. 
Він машинально взяв підсьвічники і 
змішано глядів на них.

— Ідіть в мирі! — сказав йому е- 
пискон. — А ще одно, мій друже, вели 
ви єще прийдете коли, то не" потрібно 
ходити через сад. Ви можете завеїгди 
приходити і відходити дверми від ули
цї. Вони замикають ся днем і ночию на 
засувку.

Звернувшись відтак до жандармів, 
він додав:

— Панове, можете іти.
Жандарми вийшли. Жан Вальжаь

відчував, немовби тратив змисли.
Епископ підійшов до нього і сказав 

шепотом:
— Не забувайте, не забувайте ніко

ли вашої обітниці; ви дали слово зужи
ти сі гроші на се, щоб стати чесним 
чоловіком!

Жан Вальжан, не памятаючи ніяких 
обітниць, глядів збентежено і здивова
но. Епископ вимовляв сі влова з осо- 
блившим натиском. Він продовжав тор- 
жественно:

— Жане Вальжан, брате мій, від ни
ні ви перестаете бути сином зла, а пе
реходите у власть добра. Я купив вашу 
душу. Виганяю з ньої духа тьми і пе
редаю її Богу.

Пер. М. Попович.
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Іван Франко.

Строфи.
1.

Пурпуром сонїчко сходить, 
Пурпуром криеть ся в морю; 
Так будь і ти все спокійний 
В щастю і в горю.

Мужню силу хоч похилить горе,
Та не зломить, в підлість не поверне; 
Так і сьвічку хоч схили до долу,
Свого сьвітла в низ вона не зверне.

3.
і Обрубане дерево знов зеленїе,

І місяць із серпа знов повний стає;
Се бачу чи, чесні, не тратьте надії,
Хоч доля гнівная вас гонить і бє.

4.
Не цураєть ся правди мудрець,
Хоч вона й з уст дитинячих буде, — 
Так як в ніч, коли сонце зайшло, 
Каганця не цурають ся люде.

Добру науку приймай, хоч її і від про
стого чуєш; 

Злоі-ж на ум не бери, хоч би й сьвятий
[говорив.

6.
Хто має мудрість, а з неї 
Ближнім не хоче вділити.
Той має скарб многоцїнни!
В міх шкуратяний зашитий.

7.
Мудрість захована,
Золото в скритку 
Однаковісінько г
Суть без пожитку.

8.
Дурний, хто помилок лякаючись 
Не сьміє брати ся до діла, —

Так як би я не їв лякаючись,
Щоб кришка в голосницю не влетіла.

9.
Не пливе супроти вітру 
Запах цьвітів і кадила, —
Але йде по всіх усюдах 
Добра слава, добрі діла.

10.

Навіть той, хто в призначене вірить, 
Все трудити ся мусить постійно; 
Адже-ж бачиш і сам, що без труду 
Не горить і сухеє поліно.

11.
Не звикай утертими стежками 
Йти за другим сліпо як у дим,
Бо як стануть пастухи вовками,
Треба вівцям пасти ся й самим.

12.
Бережи маєток про чорну годину,
Та віддай маєток за вірну дружину;
А себе довічно бережи без впину,
Та віддай майно і жінку й себе за

[Вкраїну.
13.

Гість, дитя і цар і жінка 
Мають всі один звичай:
Є що, чи нема — байдуже, 
їм усе лиш дай та дай.

14.
Хто духом низький, не мішай ся там, 
Де є високих трони;
Та-ж чобота ніхто не надїва 
Замість корони.

15.
Тай глупі-ж ті богатирі,
Що люблять спать на подушках!
Я спав лиш на однім пері,
І твердо так було, що страх.
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Щасливий той богач подвійно:
Піч повна дров, огонь горить, гогоче; 
А в мене лиш одно полїно,
Тай те горіть не хоче.

17.
Отрута є зле вивчена наука,
Отрута є нестравлена їда;
Для бідних трута — взаїмна порука, 
Старому трута —  жінка молода.

18.
Скупий не пан своїх засіків повних,
А сторож і приставник і .невольник.

19.
Книги —  морська глубина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.

20.
Хто власного ума не має,
То з книг не вийде ум йому;
Хто е сліпий на обі оці,
То що по зеркалї йому?

21.
Клонить ся дерево плодом обтяжене. 
Чесний, розумний, і ти так клонись! 
Висохле древо, безмізкії голови 
Зломлять ся, та не похилять ся в низ.

22.
Великі дерева шануй,
Що плід дають і в спеку тїнь;
А як і плід бува хибне,
Чи-ж тїнь сама не є добром?

23.
Мухи сідають на ранах,
Пчоли на цьвітах пахучих;
Добрий все бачить лиш добре,
Підлий лиш підле у инших.

24.
Як військо скликає труба,
Так ангелів божих скликають 
Сердечні слова.

16. А в гуслї та флєти де грають 
І брата осуджують, там 
Приховок чортам.

25.
Лихвар і пяниця,
Се два побратими:
Сам чорт побратимство 
Звязав поміж ними.

26.
На двоє сотворено Богом вино: 
Розумним на радість, на згубу дурному; 
Богацтво —  на двоє теж дане воно:
На добро милосерним, на згубу ску-

[пому.
27.

Як від лютого Татарина,
Що шаблюкою маха,
Всі тікають безоружнїї,
Так тїкай ти від гріха.

28.
Хто з всїми добрий хоче буть,
Той швидко втратить добру путь.
Не може при добрі той жить,
Хто хоче злу й добру служить.
Бо хтївши догодить обом,
Він швидко стане зла рабом.

29.
Від слона на тисяч пядий,
Від коня на сто тікай,
Від вола на десять пядий,
Зла й на очи не видай.

30.
Як метїль прошумить,
Так загине за мить
Злий, слезами людськими годований,
Щезне й слід весь по нїм.
Але добрий, се дім
На скалї віковічно будований.

31.
Як запорохи чоловік 
Знести не здужає у очох,
Так гордости в душі людській 
Не зносить Бог.

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


— 58 —

32.
Хоч би й мертвого міг гнівливий- воскре

сить,
То Бог його за гнїв його відкине;
В гнівливе серце помисл злий як нетля

[в сьвітло лине, 
Сама згорить, а сьвітла не згасить.

33.
Хоча-б ти і муки тяжкі потерпів,
А брата свойого не любиш,
То все-ж ти на вічне житє не доспів, 
Лиш дармо дочасне загубиш.

34.
Як та опука від скали 
Відскакує відлого,
Так кривда людська все паде 
На кривдника самого.

35.
Огневи, що ліси палить,
На поміч вітер ще спішить,
Та каганець він загасить.
Так сильний сильного скріпля,
Король ратуе короля,
Слабого-ж топче й потопля.

36.
Наче віз без коліс 
Не покотить ся до суду,
Так своєї судьби
Не дійдеш без праці й труду.

37.
Молодість у бідности,
Без мами дитина,
Старість у бездітності! —
То гірка година.

38.
Ти сто людий побив у бою 
І тим пишаеш ся, герою?
Ось сей лиш власну пристрасть поборов, 
І над тобою він горою.

39.
Купа дров і жура
Що з тих двох тяжше е?

В дровах труп лиш згара, 1
А в журі все житє.

40.
Ті, що крізь помилки до правди доби

вають ся,
Мудрцяші називають ся;
А ті, що в своїх помилках угурні,
То справжні дурнї.

41.
Хто в добрій вірі жив, а в злих ділах, 
Той був неначе без очий лице;
Хто в добрій вірі жив, а в злих ділах, 
Той воду лив у збан, в якім розбив

[денце.
42.

Як полоняник, що його в неволю 
Ведуть, думками в рідний кут літає, 
Так той, що читанєм книжок сьвятих

[занятий,
Все в царстві правди і добра витає.

43.
Вода, що довго капає на камінь,
І в камени проверчує діру,
Отак, хто книги праведні читає,
З болота буденности вилітає,
З душі брудоту й погань вимітає,
Що уподоблює його зьвіру.

44.
Хоч хто мудрий у житю, а письма не знає, 
То він буде мов той пліт, що підпор не

[має.
Бо як пліт той без підпор вітер валить

[скорий,
Так безграмотний паде без знаня підпори.

45.
Цареву тайну берегти порадно,
Бо зрадників карають безпощадно;
Та славу рожу тайною покрити,
Се злочин, мов у землю скарб зарити. 
Іїараєть ся нераз найгірш усіх,
Як непростимий проневірства гріх.

46.
Хоч би ти попіл їв і землю гриз,
А не позбув ся злости,
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То не заслужиш ти у праведних 
Одного „Бог да прости!!”

47.
„Блаженний той, хто дба про душу

[слуг своїх”, 
Так сказано в письмі сьвятому.
Та горе тому,
Хто ніби дба про душу їх,
А тіло працею надмірною втомляє, 
Тілесним недостатком оскорбляє.

48.
Краще малеє надбане 
З ласкою Бога набути,

Як незлічене богацтво 
Серед проклять загорнути.

49.
В здоровому тілі здорова душа,
Та часто буває не варта гроша.
В уломному тілі буває душа,
Що красою сьвіт весь і Бога втїша!

50.
Хоч би все небо папером було,
Хоч би все море чорнилом було,
Зорі-б на пера всї перекувать, 
Ангели-б сіли тим пірєм писать,
То не списали-б—так мудрий прорік— 
Мудрости |ожої в вік.

ЗА МОРЕ.
(Оповіданнє).

Тяжко жило ся Семенови на рідному 
ґрунті. Що то за ґрунт? Три морґи по
ля! Та щей земля піскувата. Посієш 
жпто, — а збереш метлицю. Картоплі 
хробаки з’їдять, а що до иншого збіжжа
— то чи-ж багато його насієш та на
садиш на тій жмінцї землицї?! Тяжко, 
тяжко жило ся, — а заробити нігде.

Тепер ще трохи повезло. Семен що 
дня ходить вранці на тартак — працює 
коло бальків. Цілі дні цюкає сокир
чиною, аж кріваві мозолі понатискав на 
долонях. Але як вертає вечером до до
му — такий радий, радий. В гаманці 
лежать три злоти!*)

— Куплю дитині калача. Ото зра
діє! — думає тихцем Семен і-радий сам 
своїм думкам.

Він швидко йде, поспішаючи до го
споди. Твердо й рішучо ступає на зем
лю, аж четина соснова тріщить під но

*) Злот, злотий —  срібна монета вартости 
15 копійок.

гами. Небо нависло над ним темно-си- 
нїм шатром і де-не-де зорі миготять, на
че сміють ся до него. Сосни звільна 
гиллєм хилитають над ним, а декотрі 
мов зачаровані непорушно стоять, як 
намальовані на тлі темного неба.

Семен йде темним бором і щось го
ворить до себе. То вирвалась думка я- 
кась, чи бажане, що невміщаєть ся в 
грудях його. Він давно вже має думку 
кинути свій ґрунт, оте житте злиденне 
і мандрувати в світ за очі, — хоч за 
море. Він тую думку покохав, та жін
ка його лає — не довподоби їй оце. 
Чудна! От Хведорко одержав листа з 
Америки від свого брата. Пише — до
бре заробляє. А тут... бєш ся, бєш ся
— й просвітку немає. Ех, таки поїду! 
Мошко гроші обіцяє дати. Дасть — 
поїду!...

Раптом йому стало веселійте хоч 
якийсь таємний смуток гнїздив ся в 
грудях. Він покине рідний край! Якісь 
незнані предчуття опанували ним. Ві
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тер повійнув і заколисались сосни. Че- 
тина зашуміла... Поважним шумом за
шуміла, мов морська хвиля в береги 
бючись. Ще більшим смутком огорйув 
його той шум сосновий. Він чи не впер
ше зрозумів сумливий шум старого бо
ру. Кожна нутка втинала ся глибоко в 
груди і мов четина всіх гілок колола 
болем його серце. Такий рідний, ми
лий шум йому отого бору! Колись ма
лим хлопцем тут пас товар... І згадав 
Семен, що не той вже бір тепер, зовсім 
не той... Колись густий він був, могут- 
ний, а тепер?... Одні насінники стоять. 
Високо наставляють в небо руки, гей 
би просять, такі злиденні, обчухранії 
сосни. Де гордість того бору, що тут 
колись стояв?! Де його затишок?...

І роздав ся стогоном тяжким гудок 
на тартаку. Далеко відляском луна пі
шла, заховуючись в глибинях лїса й 
полохаючи сонне птацтво. Він мов би 
нагадав про себе, про свою жорстокість, 
про пекельну ненажерність. В його 
пельці щеза.з гордість і краса предко
вічного лїса. Страшним відгуком, пов
ним жаху, в тремтінні зашуміли сосни, 
наче перед смертю. А луна далеко по
котилась, здаєть ся аж до неба і там 
десь щезла.

— Як все марнуєть ся, нівечить ся, 
все йде на гірше, — Семен свої думки 
провадив. — Колись сяк так ще міг 
стягнути кінці й зі своїм хазяйством, а 
нині годі раду дати. Дорожнеча, а зе
мля не родить. Заробітків теж нема. 
Жінка та мала дитинка. Що не крок, то 
мусиш дати гріш. Як тут жити?...

І думка думку випирає в голові Се
мена. Він радий хоч би й зараз їхать 
в чужий край на заробітки, лупатп ка
міне в майнах, як віл тяжко працювати, 
аби жінці дати запомогу, дитину вихо
вать на люде, підтримать господарство.

Тріщить четина під ногами. І жаль 
на душу горне, так шкода чогось, шко
да, А нічка туги піддає. Вона шепоче 
рідну мову, милу мову... Щось лоско
че груди, повітрє припадає до обличча 
й немов цїлує. Довго, довго з пристра
сно цїлує... Так його колись ще Прісь-

ка цілувала, його жінка, але то давно 
було, як був ще парубком. Тепер в що
денних злиднях, недостатках де там 
про теє думать. Хоч люблю її1, а часом 
так спрацюєш ся, що й не помічаєш
— чи єсть вона у хаті. Ех, життє!... ду
мав Семен.

І не помітив за думками, як вийшов 
з бору і добрий кавал вже села пройшов. 
Колиж наблизив ся до церкви, мов би з 
сну прокинувсь. Що то з чоловіком 
горе робить?!

— Зайду ще до крамниці купити 
калача дитині.

З якоюсь нерішучістю Семен рукою 
доторкнув ся клямки від дверей крам
ниці старого Мошка. Тут ніби був о- 
станнїй крок його думкам. А як вже 
двері зарипіли — він сам собі промовив:

— Як Мошко гроші дасть — поїду!

Минали дні за днями. Котилп ся во
ни в якусь безодню і там безслідно десь 
щезали, а з ними й сила десь дівалась, 
сила буйної молодости, що недавно ще 
полумям цвіла на обличчі Семена, Гай, 
гай!... І він не той вже став. Змарнів, 
обличча споганіло і захвату нема мину
лого. Не то, що два роки тому — як 
змірить оком дівчину, то вона аж з мло- 
сти тане. Він був першим парубком на 
все село. Аби шепнув пів слова якій 
кралі, то цілу нічку в вишнику на не- 
го ждати буде, а він співає з парубка
ми на другому кутку села. Немов за
був про неї. Лише луна далеко лине 
над селом і пісня тоне в кучерях са
дів зелених. Ніхто не міг потрапити 
так вивести високо голос. Він як ви
веде в вечірній тиші сумливу пісню ---
широкую як степ і повну смутку ше- 
лестїня тирси... Ніби з грудей його те
че ріка широких звуків —  і плещуть, 
плещуть мрійно хвилї їхні якоюсь ла
скою, якимсь солодким лоскотом по гру
дях других. Ах, він чарував людей ти
ми піснями! Нічка мовкла і нїбп небо 
нахилялось ближче над селом, аби на
слухати ся його співу, а його тенор 
дзвенів на все село струною:
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Ко-о-ти-и-ла ся ясна зо-о-ря з не-е-е-
[ба-а,

Тай упа-а-ла до до-о-о-лу-у... 
Ге-е-е-гей! А хтож мене, молоду дїв-

[чи-и-и-ну-у, 
Проведе-е з вас до до-о-о-му-у !!....

Серце завмирало у дівчат, слухаючи 
його голосу і кожна-б хотіла, аби з ним 
провести вільну хвилину в густому ви
шнику, міцно цілуючи його очі, щоби 
потім в темну нічку він провів ЇЇ до до
му. А він мов навмисне піснею жартує 
з ними, і чистим голосником під пару
боцький хор виводить далі:
Ге-е-е-гей! Гуляй, гуляй, молода-а дїв-

[чи-и-и-но-о,
А я тебе проведу-у до до-о-о-му-у!...

Слухає, слухає яка дівчина його пі
сень в садочку і нетерпляче жде до 
себе. Вже й піснї замовкли, почали 
півні співати, а його нема й нема. Щось 
в грудях душить дівчину і під горло 
тисне сльози і вона в думках його пи
тає:

— Чому-ж не йдеш? Йди сюди, Се
мене, йди... я тебе пригорну до грудей 
своїх, напою ласками своїми... Розче
шу кучері твої, — а очі, твої зорі-очі 
поцілунками рясними вкрию. Тебе я за
душу в своїх обіймах, мій хороший, 
милий! Чого-ж ти забарив ся?... Хіба 
не чує твоє серце, що я тут чекаю. Ти-ж 
казав мені, щоб вийшла я... чогож те
бе нема? Хороший!... Ні, ти бридкий, 
милий... ні, поганий...

Наче непритомна шепче зблідлими 
устами, цілу ніч чекаючи його, а Се
мен на тім кутку зустрів ся з другою. 
Він на ню й уваги не звернув би, та 
гостра дівчина ножем зранила його сер
це.

— Чого се тії сумний, Семене, нинї?
— Не вгадала! — коротко одтяв Се

мен і кинув на т о  ясним оком. Дївча 
бадьорить ся і усміхом зрадливим .на 
герць хлопця викликає.

— Ах, ти бестія! — Семен подумав.
—  Дивись яка вона. Хоче душу хлопця 
розгадати.

І дійсно вій в душі, глибоко десь на 
дні душі був страх сумний, сумний без 
краю. Але як про се — оте мале дївча 
знає? Він нікому свого смутку не по
казував ніколи. Як тужно йому стане 
на душі і стисне серце біль — він в 
пісню смутки виливає, але про них ні
кому не казав. Ніхто й про них не знав. 
А тут оте мале дївча, дитина ще — 
сїмнайцятка, і так його вразила за жи
ве. Він став і задивив ся.

— Наврочиш ще, іди собі, чого так 
дивині ся? — Уїдливо дївча смієть ся 
і полумям очей на него сипле.

— Дивись яка! Ти трошки повіль- 
нїйше... — А сам обводить поглядом 
її стрункую постать. Він знав, що кож
на дівчина за щастє мала-б з ним по
стояти яку хвилину, а оте мале його ще 
проганяє.

— Ні, ти брешеш, серденько, не 
теє!... — думав він собі.

А дівчина його огнем пече, а не сло
вами :

—  Що то за парубок мені, коли у 
него серце повне смутку!

— А ти звідки знаєш?
— Знаю, знаю, не обдуриш. Ви всі 

такі. Чепурить ся, немов орел, а справ
ді гірший горобця...

— Ах, ти!...
І кинув ся до неї. Хотів бодай сти

снуть, поцілувать, щоб той цілунок дов
го памятала, щоб він їй ніччю снив ся, 
але дївча далеко вже залупотїло бо
сими ногами. Як кізка молоденька через 
перелаз стрибнула. От прудка!

— Ха-ха-ха! Піймав?!
Широким відляском в повітрі роз

котив ся срібний сміх дівочий... а на 
сернї у Семена рана заятрилась. Він 
переміг себе і тихо мовив:

— Постій!
— Шукай де іінде.
І бестія смієть ся. Семен добре знав, 

що вона попалась вже в його тенета, в 
солодкі пута любого кохання і тільки 
сама з собою ще боролась, билась, рва
лась, хотїла вирватись на волю, немов 
з сельця пташка. Сама бояла ся при
знати ся собі, що серце прагне до Се-
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мена, хоч якесь чудне, незнане досї по- 
чутя бороло сили в серцї і воно чогось 
щеміло, так щеміло млосно, млосно... 
Будь вона до него блище, то й сама не 
стерпіла-б, щоб не кинутись йому в о- 
бійми. А чим дальше —  краще.

— Добра дівка, —  думав він, — 
огонь не дівка!

Нї одна дівчина йому ще так не 
відповіла. Хоч було йому прикро з то
го, але й до вподоби.

— Чекай, я щось скажу.
— Ха-ха!... Не хочу...
—  То й не треба. Піду ось свисну, 

то й попівна вийде в сад до мене. По
півна, а не ти...

— Отож-то, що попівна, а не я... 
Куди попівні!

І гордо стала коло перелазу наче 
з бронзи вилита статуя. Семен здрігнув. 
Він весь вже був під владою краси ма
лої дівчини, хоч соколом тримав ся. Оте 
мале дитя його до себе прикувало і він 
ще з більшим смутком затягнув чудо
ву пісню, кинувши недбало їй:

— Прощай!
Глибока ніч. А там в саду ще й 

досї нудить ся красуня. І не одній ще 
може снять ся його очі, його стан, кра
са і сила парубоча, та Семен снує свої 
думки вже коло Пріськи, отої дівчини 
малої.

Тепер не те. Минули зовсім не
помітно ті часи. Вже Пріська стала вір
ною дружиною йому, товаришем в житті. 
І щастє в хату припливло — дитинка 
народилась. Він радий, радий. Прий
де з роботи зморений, візьме на руки 
свого сина і як його лише не забав
ляє?! Бувало візьме маленьку ручень
ку дитини, таку нїжну ручку в свою за- 
шкарузлу, мозолясту, з порепаними паль
цями і припаде устами до неї, як колись 
до уст Пріськи. Цїлує довго, довго... 
Часом сльоза зтече з очей і срібною 
краплею спаде до долу.

— Колись і твоя оця нїжна, біла 
ручка стане такою-ж чорною, грубою, 
порепаною, як і моя, мій любий сину...

І тяжкий жаль на частки душу 
крає. А дитя безжурно бавить ся його

густим русявим вусом. Пріська порає 
ся по господарстві, а робота аж горить 
в руках. Все було-б гаразд, колиб до
статки, — а то злидні заїдають.

— Ех, якось то буде, — думає Семен,
— маю жінку, як царівну, єсть дити
на — наше щастє, є любов в нас і по
шана, а за ними й злидні ми поборем. 
Ось зберемо збіжжє, виорю на зяб, за
сію жито, а на осінь —  геть за море.

Так нераз себе і жінку нідбадьору- 
вав Семен, хоч тяжко було й думать 
про розстане з рідним сином, з вірною 
дружиною. Але що робить? Тут пропа
дать хіба? І осени він ждав, як ласки 
з неба. Всї думки летіли геть за море, 
де є добрі заробітки, а з доляра два руб
лі на наші гроші.

*
Повіяли вітри холодні і ріжнобар- 

вне листе, позолочене морозами, крути
ло ся в повітрі танком хаотичним. Ше
лест того листя навівав безмежну тугу 
й лїс губив свої листочки, наче ними 
плакав, встелюючи жовтим килимом зем
лю. Поруч поле чорними скибами з’о- 
раних нив ридало тяжким смутком, на
че мати в одчаю і жалобі оплакує не- 
заміниму страту — йдучи за трумною 
єдиної дитини. Скрізь було так сумно, 
скрізь вмирала краса літа й смерть бо
рола жпттє. Осінь розправила свої кри
ла над землею і розсипала свої жовті, 
червоні плями фарб в природі, мов би 
над трумною життя засвічувала барви
сті свічі. Вони сумливо блимали огне
вими язиками і в останнє злизували 
роскішні шати цвітучого літа. Під їх 
подихом гинула сентіментальна краса 
лїтечка, пал буйного розцвіту, а нато
мість повставала холодна краса, строга 
та сувора наче смерть, вдягнена в бар
висту кирею золотої осени. З тихим смут
ком плила в повітрі й глибока задума.

Те саме було в серцї Семена. Воно 
виводило ті-ж сумні звуки повні одчаю 
й роспуки. Осінь, • холодна осінь, пану
вала в його душі, краючи чоло чорни
ми скибами задуми, а в грудях він чув 
стримане риданє і невидимі сльози ка
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пали, капали, мов би листячко жовте, 
осіннє....

— Та що робить?!
Він мусить їхати. Мусить! Той при

мус сам собі поставив і мусить виконать 
його. О, Семен упертий! Коли що по-

Ридала враз з осіннім листєм. Здава
лось, вся природа плакала враз з нею, 
виражаючи Семена. Тільки синок дивив 
ся сірими очима на безрадну маму і 
ссав тоненький пальчик. Він ніби чув 
якесь нещастє, але не знав нічого й

Преосьв. Стефан Сотер Ортинський, перший руський епископ в Америцї.

становить, то й доведе до краю. Десять 
раз він буде починати Діло, поки його 
не доконає.

За літо трохи грошей заробив, про
дав теличку, а решту Мошко таки дав і 
вирушив Семен в дорогу. Як виряжала 
його жінка в чужину — ридала ревне...

не розумів тяжкого горя своєї мами, а 
потім по долівці рачкував до тата.

Семен, *як криця був. Ні одної сльо
зинки! Хоч в грудях буря, страшна бу
ря бушувала, Припав він до грудей дру
жини і по братерськії потішав її без- 
радність. 
ь
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— Не плач, моя голубко, все буде 
добре...

Й німіли груди. Повно слів було для 
неї, стільки слів хороших, сильних, а 
не годен був промовить. Хотїв би вти
шити її, вилити весь біль душі, загоїти 
в її серці рану. Стотисячний тягар гні
тив його і він не міг промовить нічого, 
не міг вагою дужих слів спинити роспач 
жінки, а ласкою своєю втишити безпо
радність, — лише шептав безтямно:

—  Не плач, не плач, моя голубко, 
все буде добре...

Як вітер виє в осінню чорну ніч, з 
таким безумством кинулась вона на міц
ні рамена свого мужа, — і як буває 
хмарне небо плаче в осени, так пла
кала вона дощем перлистих сліз. А 
він її, мов ніжну квітку пригортав до 
себе і міцно цілував в уста, чоло і ясні
очі. Кожен рух його був сильний і ла
гідний. Там була тверда рішучість і 
море теплих ласк. Він був для неї в 
ту хвилину батьком, братом і вірним 
Другом.

— Кріпись... ми будем ще щасливі... 
я скоро поверну ся...

Стиснув її в своїх обіймах і бачить, 
як в неї слабнуть руки і мов крізь сон 
почув слова:

— Не забувай своєї Пріськи... свого 
сина... листи хоч часто шли...

Обличча зблідло і на його очах вона 
так схудла, ніби тяжку хоробу перебу
ла довгими роками. В одну хвилинку з 
рожевих уст зробилось полотно — ІІЇ 
краплі крови на обличчі. Він в остан
нє пригорнув її до себе й страшний 
біль почув на серці. Уста злились з у- 
стами в шалено довгий поцілунок, пов
ний пристрастя і ласки й дружньої по
ради...

— Прощай І
На руки взяв малого сина, поцілу

вав його і... в двері.
— Прощайте!
Кулею вибіг з хати, ніби його гна

ла якась таємна сила. Він чув, що да
лі бути тут не може, що в грудях тисне 
щось, що ніби сльози підступають і

він не витерпить чого доброго і бриз
нуть сльози.

Сльози?!...
Як дивно, — він ніколи не знав 

слїз, ніколи не плакав, а тут з ним ро
било ся щось неймовірне. Та він крі
пивсь, боров в собі бурю почувань, що 
тисли ся в грудях. Змагав ся сам з со
бою.

Підвода ждала за селом і він рушив 
навпростець до неї через поле.

Одійшовши кілька кроків, не міг не 
озирнутись, може в останнє, подивити 
ся на свою хату, де прожив кілька літ 
і пережив з Пріською прекрасні хвилі 
щастя, де зазнав душевних мук і де 
було повно злиднів, а тепер лишає в ній 
свою найдорожчу, свою любу дружину 
з маленьким сином. Чим далі віддаляв 
ся від господи, тим тяжче ставало на 
душі йому, а коли вийшов в поле, сту
паючи через чорні брили скиб з’ора
них нив, — він не міг вже стерпіти в 
собі натиску буйних слїз. Щось душило 
в горлї і щеміло в грудях.

Ті чорні скиби здавались йому та
кими дорогими, що він не знаходив в 
собі слів, аби висловити їм своє при
знане. Надійшовши до своєї смужки, зі
рвав стебло якоїсь травки і зовсім ін- 
стииктовно підніс її до обличча. Трудно 
було розібрати чи до носа, чи може і до 
уст її приклав. Тут він бив ся, проли
вав свій піт за щоденний кусень хліба. 
Поров груди святій землі, сіяв зерно і 
мов за кару збирав, метлицю, кукіль, жа
брій та инше зіллє. Тут піт заливав йо
му чоло і очі, а сонце пекло спину, а 
він невважаючи на те звенїв косою, ви
лискуючи нею на сонці. Клав рівнії, хо- 
чай тонесенькі покоси. А тепер кидає 
свою ниву, свою смужку крівавицї, а 
сам далеко Гіде за море. Лишає рідний 
крап...

Спинив ся на межі свозї нивки. На 
хвильку лиш спинив ся. Шепочуть щось 
уста. Що він сказав — не знати. Може 
дякував за хліб, що родила з кукілем, 
а може просив, щоби хоч тепер родила 
хліб для жінки та дитини. Якась пташ
ка зацвірінькала над ним і ніби ті сло-
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ва схопила й понесла з собою, щоби 
земля їх не почула, аби його прохане 
щире не вразило в землі серце. Чорні 
брили непорушно простяглії ся й з цї- 
лим шприкпм полем настирливо співа
ють журну пісню осени. Долітає таєм
ний шепіт гаю і все, все злило ся в 
тяжкий смуток, безрадний плач приро
ди. Вся природа виряжаючи Семена в 
чужину плакала разом з його дружиною. 
Кожен подих вітру розривав могутні гру
ди і далі вже Семен не.стерпів. І бриз
нули перлисті сльози... Що не могла 
зробіггь тяжка картина прощаня й жін
чиного горя, те зробила мелянхолїйна 
пісня осїниої природи. її безмежний сму
ток вразив глибоко серце чулого Семе
на і він заливсь сльозами...

Поспішаючи до підводи, він сиоти- 
кав ся на скибах чорних брил поора
ного лану і плакав...

Плакав ревне...
О, страшний і дикий плач мужчи

ни!... Так грім гремить велично і пле
туть ласкою сріблисті хвилї в береги 
піскові...

Плач мужчини — плач зраненого 
лева...

*

Коли Семен був серед океану, його» 
хвилі колисали й заколисували скорб
ну тугу. Одірваний від рідної землі, між 
натиском скажених хвиль, спускав ся 
він в якусь безодню смутку і думав, — 
так багато думав... Він уявляв собі, як 
то буде працювати і вишле перший 
гріш зароблений для жінки, а потім, як 
заробить більше, то поверне знов до 
краю, прикупить трошки поля і заживе 
не так як досі. Хоча в селі він був не 
з гірших господарів. А може ще в Амери
ці лишить ся. Може там нове гніздо для 
себе зладить, як перелетиш! птах і жін
ку випише до себе та заживе по ин- 
шому на лад американський. А як жь 
рідний край?... І знов обгорне його 
смуток. Він то залітав в думках про но
вітнєє життє в новім краю на недосяжнії 
вершини, то знов спадав в якусь гли
боку прірву минулого. Тоді дужче сер
це починало битись і в скранях чув 
як бились жили повні крови. Тоді ле
тів під рідну стріху, згадавши вбогее
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село, свої літа молодші, своє вільне 
парубоцтво, жінку, сина — й серце з 
тупі рветь ся. Він днвить ся на буйні 
хвилї, що зносять ся, як гори побіч .па
роплава і розпливають ся в яри гли
бокі, малюючи з піни узори, а сам ло
тів думками в рідний край. Не бачив 
навіть грізних хвиль, а замість них ма
люють ся йому сади вишневі; між ни
ми біленькі стїни хат і запах бозу, ясмі- 
ну вчуваєть ся йому.

— Фу, як сон!...
Промовить з тиха й рукою проведе 

по чолї й засмученому обличчі, мов би 
силкуючись прогнать від себе той сон, 
що його мучить.

Це дійсно був тяжкий, химерний 
сон серед дня без сну. Такі сни най
тяжчі, коли й сил немае відгорнути їх 
від себе, забути ті малюнки пережи
того колись і здаеть ся тільки вчора. 
Вони так ясно стають перед очі і ваб
лять фарбами своїми, а декотрі засте- 
люють ся серпанком срібного туману 
і  ледво ввижаеть ся малюнок такйй при
надний, милий, котрий колись горів 0- 
гнем барвистих фарб в красї своїй. На-

сонце сріблить свавільні груди хвиль, 
а піна розливаеть ся в чудовії малюнки. 
Що хвилї міняють ся вони в чудесних 
переливах. А по небі плинуть сїрі хма
ри і десь нурцем пірнають в море в 
далекій перспективі...

Семен стоїть та дивить ся на гру 
скажених хвиль, на їх безумство та без- 
бачність і думки його, як ті сїрі хмари 
кудись пливуть і там щезають. Щеза
ють разом з хмарами за морем...

❖
Суворо і непривітно здибала Семе

на вільна земля Вашінґтона. Ще коли 
під’їздив до пристані пароплавом, то 
його дивний жах пройняв. Скрізь ве
личезні гори будинків. Вони десь пнуть 
ся один над другим, досягаючи геть 
десь аж до хмар. Чорні клуби густого 
диму заволікають їх верхів’я і широко 
розстелюють ся понад величезним мі
стом. Тисячі думок роять ся в голові, 
споглядаючи на страшне видовище. Я- 
,кось аж страшно виходити з пароплава 
на ту землю, дарма, що й обридло ко
лихане на пінистих хвилях океана. Зда
еть ся, що серед тих мурів згинеш, як 
червак під брудною ратицею безроги, 
або загубиш ся, як порошинка в полї.

А темп життя біжить своїм руслом. 
Многоголосий і одностайний гук летить 
на крилах вітру. Гудки, дзвінки, гармі- 
дер, крики, стогін, сміх і сльози зли
вають ся в одну величную кантату й 
заповнюють найменшії куточки. Той 
гук глибоко западає в груди і будить 
тихую задуму. Інстинкт життя і самоохо
рони бере верх. Десь з’являєть ся мо
гутня сила і одвага. Чуєш неминучую 
потребу сміло і рушучо стати в бій з 
ворожими обставинами. Кволість, без
порадність десь зникає. Без думки ро
зумієш, що тільки згубиш рівновагу в 
тому клекотї життя, то згинеш непоміт
но, як гине луна вечіриої піснї над се
лом, або падаюча зоря на тлї темного 
неба. Приплив енергії набирає най
вищого степеня і радий взяти ся за яку 
будь роботу, аби дати собі раду. З пер
шого дня на чужій тобі землї чуєш ся
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о. Теофан А. Обушкевич.

не так як вдома, — а з  усею силою по- 
чинаєш будувати нове житте в нових 
обставинах. Яке воно буде — хто знає,
—  але починаєш будувати.

З такими думками робив перші кро
ки Семен на американській землї. Він 
хотїв себе запевнити, що поборе все: 
всї страхи, котрими його лякали ще в 
старім краю, всї злі пригоди і буде по
борювати чуда, котрі днесь побачив, 
котрі йому чужі й немилі. Нї одної хви
лини він не міг спинити ся на якійсь 
думцї, а летїв ними далі й далї, наче 
поспішав за темпом свавільного бігу 
американського життя. Все його разило, 
все не так, як там, далеко, там за мо
рем, в рідній стороні.

— І то з тим треба буде зжитись?!
Мимоволі' ставилось питане в голо

ві і так не хотілось давати на нього по
зитивну відповідь, бо чув всею душею,

що не зможе зжитись, не зможе ціл
ком переиятись тим життєм, а лиш мо
же скористати з него поверхово, а в 
глибині душі і свого характеру лишить 
ся завжди сам собою, яким його вихо
вала прекрасна природа рідного краю. 
Товсті мури величезних будинків і ко- 
піт диму промовляли йому до серця я- 
кусь страшну й створу дійсність. І він 
почував до них нестримну ненависть. 
А безнастанний гуркіт шаленого життя 
здавав ся йому сатанинським реготом. 
Так як раз мабуть смієть ся сатана в 
вимріяному людьми пеклї. Він точнї- 
сенько, як той сатана розправляє свої 
пазурі і мов павук затягає в свої ла
бети все нові жертви, висмоктуючи з 
них кров.

Семен добре знав, що і він „ґрін-

Теодозій Талпаш.
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горн”, що і він та жертва і не мине 
його чаша злиднів і тяжких митарств 
серед чужих людей. Але разом з тим 
повставала завзятість до боротьби з 
ириключинами, і дивив ся в невідому 
будучність сміло і навіть погордливо 
викликаюче. Він був певний себе, хоч 
в душі прокинув ся тяжкий смуток за 
рідним краєм. Його дупіа горіла вогнем 
смутку і палила кров його серця. Той 
смуток нагадував захід сонця, коли кро
в’ю заливалось широке небо і жевріло 
огнем печалі мелянхолїйної природи. 
Він завмирав в обіймах смутку, як ти
хо вмірае вечірня заграва під подихом 
темної ночи, і всею душею рвавсь з 
тих мурів до своєї родини. Туга роби
ла в його серці' страшні чини. Руїну 
він добачав в своїй душі. Страшну ру
їну!...

На тих руїнах він власними з’уси- 
лями має будувати нове життє і боро
ти ся, з надією колись ще здобутії тут 
щастє і моральне задоволене.

❖

За тиждень Семен достав роботу. 
Взяв її тільки для того, аби мати я к у с ь  
працю і даром не сидіти, бо треба-ж 
якось жити, щось робити та щей жінка 
чекатиме допомоги. Сором було призна
ти ся, коли хто питав з земляків, яку 
мав роботу. Та що робити. На початку, 
то може й то ще добре. А коли порівню
вав зароблений за день гріш, то навіть 
потай знаходив нїби задоволене. Одер
жує денно півтора доляра, а на старо- 
краєві гроші буде коло трьох рублів. То 
не жарти — три рублі денно! А вдома 
на тартаку йому платили за тяжку пра
цю тільки три злоти!...

Отак порівняє тай забуває про не
милу роботу. Деж пак, він, Семен, миє 
брудні бутельки в якійсь шапі!... Чи міг 
він коли подумати, що його таке спіт
кає?! Колись був першим парубком в 
селї. Потім був порядним господарем, 
хоч незаможним, та чесним і ретельним. 
Всї слухали його і поважали, а тут оті 
кляті Американці сміють ся з него і му

сить цілі дні мити якісь брудні бугель- 
ки, паче найгірша жидівська помийниця.

Мусить?...
— Але то не довго. Не дочекаєте 

ви, щоб я себе тут поиевіряв! — по
тішав себе Семен. — Ще за кілька день, 
працюючи тут знайду кращу працю, а- 
би час не гаїти та зігнати тугу.

Так зустріла Семена, в думках по
кохана, Америка.

Довгі днї він мив пляшки, а вече- 
ром повернувшись до своєї комірки, 
нудив ся страшенне. Нема йому місця. 
Чорна туга розривала його груди і біль 
пронизував серце.

— Що то там робить ся в моїй ха
ті? — думав він. Уявляв своє село так 
ясно, наче бачив його тепер перед со
бою з високої могили, що за селом, де 
стоять вітряки, вимахуючи крилами, на
че збірають ся полетіти. О, і він нинї 
птахом полетів би через море в те се
ло під рідну стріху.

— Хе-хе... рідна стріха!... — іро
нічно посміхав ся він. — Що я зустрі- 
вав під нею рідного?... Рідні злидні'?!... 
Чим же вони відмінні від чужих'?...

Міркує Семен, тяжко схиливши ся 
над столом, а очі блукають непорушно 
по шибах віконця. Так далеко, здаєть 
ся, бачив він, хоч на два аршини від 
вікна була дпуга сїра стїна будівлі. За
мислені очі Семена робили товсті му
ри прозорими і далечінь для него не 
істнувала. Він бачив все село, наче 
тепер йшов вулицею на майдан.

Спдїв мовчки. Згорблена постать без 
рухів була повна життя. Чути було не
видиме тремтїннє цілої його істоти. В 
нахиленій його голові і зложених руках 
на столї ввижав ся страшний тягар, 
гло гнітив його, приголомшував, а в се
редині' буяло полумя мук і безбережної 
туги. Туга за минулим, за рідшім кра
єм...

Ех, яке гарне, принадне минуле, я- 
ка темна ніч незнаної будучности! І 
туга з надїєю на будуче сталила його 
душу, а в пекучім полумнї своїх страж
дань розпікав себе до гису на бій з жит- 
тєм за своє життє...
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З вікна мертво зазирав вечірний 
смуток і клались фантастичні _ тїнї по 
підлозі. Семен не бачив їх. Він був в 
гостях у дружини і цілував її рожевії 
уста. Пригортав її до себе міцно, міцно,

о. Іван Хр. Констанкевич.

потіш аю чи, ЩО ДЛЯ НИХ ще усьміхнеть 
ся щастє...

Chicago, липень, 1918 р.
Ол. Неприцький-Грановсьний.

Константин Кирчів.

Др. В. Щурат.

Гимн американських Українців.
і .

Далека Ти, а близька нам 
Кохана вітчино!
Як сонце з неба Твоїм ланам 
Ти сьвітиш нам в одно. 

Сьвіти нам, вітчино, сьвіти, 
Кохана Україно,
Щоб знали ми, куди нам іти 
У слушную годину —

У бій, у бій 
За сьвітлий прапор Твій,
За Тебе, Україно! {

2.
Як птахи ті, що їх пожар 
Прогнав з під рідних стріх,
На перший поклик, хочаб з під хмар, 
Ми злинемо до них.

Поклич нас, вітчино, поклич,
Кохана Україно!
Ми злетимо, як козагітво у Сїч,
У слушную годину —

У бій, у бій 
За сьвітлий прапор Твій,
За Тебе, Україно!
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3.

Не даром ми тепер живем 
У вітчинї свобод;
Ми знати будем, як без ярем 
Живе й росте народ.

Вставай лиш, вітчино, вставай 
1 нас клич, Україно,
Ми здобудем заморський наш край 
У слушную годину —

Як бій, то бій 
За сьвітлий прапор Твій,
За Тебе, Україно!

Антін Кічак.

РУСЬКИЙ УЧЕНИК.
Панько і Марія Пастернаки мали 

кідькоро дїтий, але жадне з них не бу
ло таке добре, слухняне й талановите, 
як малий Стефанко.

Старий Панько закурить бувало 
люльку та врадуваний смотрить боку 
па свого Стефанка. Своїм простим ро
зумом доглянув він велику ріжницю між 
ним а другими дітьми. Тож стежив к<>ж- 
дий його крок з найбільшою уватю 
та тїшив ся сердега второпностю та 
розумом своєї дитини.

— Що то таке за диво? — гово
рив нераз до своєї жінки. —  От дїти 
одного - ніби батька і матери, а якось 
ше всї теє...

— О, наш Стефанко, коби здоров — 
гговорила втішно мати — має неабияку 
толову, тай слухняний якийсь вдав ся. 
Хотїлаб я за свого ще житя бачити йо
го „ксьондзом”, а опісля то нехай вже 
й очи замкну...

Говорячи се, починала зараз плака
ти, бо мала, бачите, таку вже якусь 
плаксиву вдачу.

— Цить, стара, не реви як корова 
за телятем, коли його Жид з обійстя 
забираіє. Добре тобі казати „ксьондз”, 
але звідки настарчити гроша на науку,

яка в нинїшних часах так богато ко
штує. То, небого, не на наші бідні ру
ки. Якби так було звідки, то най би 
був вже, чим сам схоче та до чого має 
охоту, бо й я сам виджу, що з него до
брий хлопець. Але, як кажу, не нам до 
сего. Коби так...

— Ти все, Паньку, своє а я своє... 
Який же з тебе батько, що за свою ди
тину не дбаєш. Таж хотьби з остатньо
го стягнути ся...

І знов в плач.
— А то дурна! Та тобі з Жидами до 

Єрусалиму йти плакати, а не то що. 
Чого будь, так зараз вже й реве. Таж 
він не йде в рекрути, анї на війну! Як 
Бог дасть дочекати, то воно якось буде. 
Продам сю нивку, що під цвинтаром, 
та дамо Стефанка до шкіл, може коли 
нам старим стане в пригодї. Шкода ме
ні такої доброї землї, так щож робити...

По такій відповіди стара подобріла 
та звернула бесіду на инший предмет. 
Говорила про гній та кури, про тепе- 
рішну дорожню, про сусідів; нарікала 
на корову, що мало молока дає, та на 
гуску, яка водить кудись з гусаком гу
сята, що й докликатись їх годї.

Але вернім до Стефанка.
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о. Нестор Дмитрів.

Був се хлопчина дійсно чудової 
вдачі. Мимо свого молоденького віку 
(йому було щойно 9 літ) був дуже по
важний та над міру понятливий. Що 
раз побачив або почув, се вже лишалось 
на завше в його памяти. Вже в сіль
ській школі говорив нераз до него учи
тель:

— З тебе, Стефанку, був би вели
кий ЧОЛОВІК, якби ТИ був уродив СЯ 3' 
богатих родичів, що то можуть про на
уку своїх дїтий як слід подбати. Знаю 
убожество твоїх батьків і жалію над то
бою.

Ходили до сеї школи і дїти еконо
ма та почтаря, але учитель мав з ними 
чимало труду й клопоту, та заєдно став
ляв їм Стефанка за взір до наслїдуваня.

А вже коли малий Стефанко дірвав ся 
до якої книжки, то так нею тїшив ся, 
як спрагнений подорожний, що серед 
розлогих піскових пустарів найде оазу 
з погожою керничною водою. Иншої 
приємности він не знав. Коли другі пу
стували, він читав, вчив ся.

Згодом, по скінченю 4-клясової сіль
ської школи віддав батько Стефанка до 
найблизшого міста до гімназії.

Ся гімназія була для старого Пань- 
ка найбільшим клопотом. Але зробив, 
як свого часу обіцяв. Продав нивку під 
цвинтаром і частину придбаного тим 
способом гроша ужив на перші, най- 
конечнїйші видатки, як шкільна опла
та, книжки, утримане (станція) і т. и., 
а решту сховав на дальші часй, бо хто 
знає, як воно буде...

В найблизшім від його села місті 
була польська гімназія, бо руських гім
назій було тоді ще дуже мало (хоть 
і тепер їх не богато). Не було в тих 
чаеах також анї селянських бурс анї 
„Рідної Школи”, які тепер дають у- 
чачій ся молодїжи великі полекші. До 
сеї гімназії вписав Панько свого Сте
фанка та по довершенім дїлї від'їхав 
домів. Стара плакала по кутах за своїм 
любим Стефанком, та з часом погодила 
ся зі всім, бож иншого виходу не бу
ло. Очікувала лише нетерпеливо того 
часу, коли то її любий Стефанко приї
де до дому з нагоди яких сьвят або на 
вакації. Тоді заходилась коло него, як 
лише мати вміє коло дитини ходиш, та

о. Михаїл Балог.
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догоджувала як змога. По його від'їзді 
знов плакала і знов все повертало до 
давт'йшого.

Стефанко, оцінюючи доброту роди
чів, вчив ся, як лиш міг найліпше. А 
треба здібного ученика-Русина, аби се
ред нечуваних переслідувань перейшов 
польську Гімназію та дістав добрі сьві- 
доцтва. Стефанко через свою невсипу
чу працю належав виїмково до тих „бі
лих круків”

Бідний хлопчина мріяв за.єдно серед 
неустанної науки, якби то помочи своїм 
добрим родичам, аби не бути їх тягарем, 
бож вони такі бідні, бідні...

По якімсь часі дістав він дві лек
ції, але у бідних людий, бо до богатишх 
треба було мати необхідну в нішїш- 
них часах протекцію, а на таку — він. 
як Русин, не міг числити. Кромі сего 
помагав безплатно двом слабшим, бід
ним ученикам. Одержані за лекції гроші 
видавав в цїлости на своє удержанє, що 
зменшало в значній мірі видатки убо
гого батька.

Та Стефанко на сім не покінчив. Він 
заходив ся коло j3ero, якби то помочи 
більше родичам. Йому нераз писала се
стра, як родичі про него дбають, як 
від уст собі віднимають, аби лише він 
школи покінчив. Чейже колись їм за се 
відвдячить ся... Мати прятала омасту та 
набіл, що нікому й покушати не дала. 
Несла до міста, продавала та складала 
гроші для Стефанка, хоть приходило їй 
се вельми тяжко, бож і дома треба. 
Панько знов їв щонебудь, а лїише зерно 
та бульби вивозив на торг та рівнож 
щадив гроші на науку сина.

Як родичі дбали про Стефанка, так 
він зі своєї сторони робив все, аби лиш 
мали на него як найменше видатків. 
Покінчивши лекції, сидів часто сам до 
пізної ночи при науцї, задрімавши не
раз над книжкою.

— Коби щасливо покінчити школи 
та дійти до чого, то не забув би я по
мочи своїм родичам так, як вони на се 
заслугують, — говорив нераз до себе 
добрий син.

При своїй пильносте та стараию пе
реходив Стефанко клясу за клясою.

Одного разу написали йому дому, 
що мати захоріла. Стефанко посумнів.

— Тепер моя поміч потрібна біль
ше як колинебудь — говорив до себе.
— Не лише потрібна, але й конечна, 
бож яким би я був сином? Але як тут 
помочи?... Яб з душі рад.

Довідав ся случайно, що якийсь на- 
кладчик дає кольорувати ручно пере
писні картки з видами, платячи по 50 
центів за сотку, при чім. сам заробляв 
потрійно.

Стефанко, не надумуючись довго, 
згодив ся і взяв сю роботу, хоть і як 
мало мав часу. А треба знати, що аби 
зробити сотку таких переписних кар
ток, треба посидіти 3—4 вечері і то до 
пізної години.

Робив він так сю роботу через я- 
кийсь час, не зважаючи навіть на себе 
самого. Зароблені в сей спосіб гроші 
посилав хорій матери, яка навіть не до
гадувалась, як тяжко вони йому прихо
дять.

Стефанко був тепер в осьмій гімна- 
зіяльній клясї.

— Ось, ось, ще трохи, а звільню 
родичів від тягару, та стану їм помага
ти, — говорив добротливий хлопець.

Молодий однак орґанїзм серед та
ких невідрадних житевих условин за
чав занепадати і Стефанко, сей муче
ник науки, почав в очах марніти, ни
діти.

— Воно може перейде, — думав со
бі. — Яж ще прецінь молодий.

Та хороба робила своє. Неумолимий 
ангел смерти почав добирати ся до мо
лодого житя.

Треба було удати ся о пораду до 
лікаря.

По оглядинах сказав лікар, що він 
набавив ся сухіт, та що лише цілкови
тий супокій і добре житє в здоровій мі- 
сцевости може його уратувати.

Супокій і добре жите в здоровій мі
сцевості!... А тут треба приготовлятись 
до матури.
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Та безталанному Стефанкови і се 
нослїдне бажане не судило ся...

*
В три тижні пізнїїине приїхав ста

рий Панько з жінкою до того міста, де 
колись записав Стефанка до шкіл. Та 
приїхав на сумний обряд, приїхав, аби 
віддати своїй дитинї, на яку покладав 
стільки горячих надій, послїдну при
слугу, відпровадити його на місце віч
ного спочинку.

І старий сказав по довершенім смут
нім обряді: „Не судилось!”

Спочив руський школяр на віки, та 
навіть не на тім місци, якого він собі 
так щиро бажав, не на горбку на цвин
тарі, під ліском, де чути шум дерев, 
сьпів птахів, де так мило, любо со
лодко...

о. Николай Стефанович СУР* 1870, ум. 1911).

— Не судилось! — вирвало ся зі 
зболілих грудий бідного хлопчини.

Про свою недугу не сказав нікому, 
перед ніким не звірив ся. Його шляхот- 
не серце не хотіло задавати нікому жур
би. Посумнів ще більше та почав при- 
задумувати ся над тим, чи не удалось 
би йому спочити в ріднім селї, там на 
тім цвинтарі під лїском. Там так мило, 
любо, солодко, що, здаеть ся, не місце 
се для умерлих, а рай. Шум дерев, сьпів 
птахів... Там!... о. Николай Підгорецький.

Іляріон Грабович.

Люби!
Люби, мій брате, край свій рідний, 
Широкий, пишний, гарний край,
Бо він любви твоєї гідний,
Бо в нїм лиш знайдеш щастя май...

Люби і слово те рідненьке, 
Що ненька вчила тя колись... 
Воно так звучне, так миленьке 
Люби його і ним гордись!
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Люби велику всю родину — 
Убогий нарід рідний свій,
В дослідну жизни ще годину, 
Чи в добрій доли, чи в лихій.

Люби всім серцем і душею!
В любві ти ціль свою знайдеш, 
Придбаєш другим щастє нею,
В. любві спокійно ти спічнеш...

Сава Чернецький.

ПРИГОДА БОМА.
Оповідане.

І.
Було се при кінци правлїня прези

дента Клівленда. Одного липневого дня 
шкандибало через Стейт улицю в ПІі- 
каґо двох людий так чудернацько оді
тих, що звертали на себе загальну ува
гу численних прохожих. Дехто на го
лос сьміяв ся з них, полїціянти довго 
пасли їх очима, а дїти кричали на ціле 
горло: „Боми! Гляди, боми!”

Один з них, присадкуватий, грубий, 
з рудою бородою, здоровим носом і під
стриженими вусами, був одягнений в 
старий подертий фрак, який з браку 
ґузиків підперезав паском. Фрак був 
такий довгий, що майже замітав порох 
за своїм паном; за те його штани були 
рішучо за вузкі і за короткі. Товсті но
ги ніяк не могли погодитись з ними і 
прямо розпирали їх. На голові мав ста
рий дамський капелюх з когутячим пе
ром, а на ногах нові індіянські ходаки.

Його товариш був прибраний в лем
ківську гуньку і чоботи, в червоні шта
ни австрійських уланів і старий цилїн- 
дер без дна. В зубах держав здорову 
люльку на плетенім цибусї, а через 
плечі мав перевішену торбину. Був в 
двоє висілий від свого товариша, чор
нявий, худий і без заросту на лпци. 
Хто лиш троха знав ся на людях, міг 
сейчас пізнати, що се галицький Укра
їнець родом з під Горлиць, і бувппш 
австрійський улан.

Оригінальні подорожні перейшли вже 
більшу половину Стейт улицї і саме по
чали завертати в одну бічну уличку, ко
ли втім, неначе з під землї, появив ся

перед ними величезний собака породи 
бульдоґ. Він сїв на хіднику в віддалі двох 
кроків і почав їм придивляти ся. З по
чатку в його очах слїдна була проста ці
кавість, начеб хотів спитатись: а се що 
за поява? Але чим довше придивляв ся, 
тим більше ставав ся роздратованим. 
Шерсть на нїм їжила ся, хребет виги
навсь в дугу, очи забігали кровю, а ніс 
корчив ся і з під него блимали здорові, 
білі зуби. Вкінци дало ся чути грізне: 
гар, гар, гав!

На вид такого ворога оба боми та
кож зупинились. Бом у фраку і дамськім 
капелюсі' був очевидно добрим штукарем. 
Усьміхнувшись, він висунув ся на пе
ред і почав вдатно віддавати рухи соба
чого роду. Нюхав довкруги себе, гребав 
ногами, гарчав і кланцав зубами, немов 
справдїшний собака. Бульдоґ наче подо
брів в тій хвильці, бо завиляв хвостом, 
наближив ся до бома і став його обнюху
вати. Опісля звів ся на задні ноги тай 
заглянув йому у вічі. І мабуть все бу- 
лоб скінчило ся гаразд; оба противники 
булиб розійшли ся в мирі кождий своєю 
дорогою, наколиб бом знав ліпше вдачу 
панських собак. На своє горе він не знав 
її добре. Коли бульдоґ спер ся на його 
груди, щоби заглянути у вічі, тоді бом 
висолопив язик, загавкав голосом малого 
цуценяти і плюнув йому у ніс. Сего оче
видно вже було за богато для собаки. Він 
підскочив мов пружина і заатакував бо
ма, намагаючись вкусити його за груди. 
Сей одначе вспів обернутись і відскочи
ти, наслідком чого собака зловив його за
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крижі в той спосіо, що пасок, одна пола 
фрака і горішня часть штанів знайшли 
ся в зубах сердитого зьвіряти. Тепер роз
почалась доволі оригінальна боротьба. 
Бом копав собаку ногами, торгав ся, ки
дав собою, намагавсь вирвати, але все 
дарма. Собака не лиш держав його, мов 
кліщами, але в догідній хвилі потягнув 
до себе з такою силою, що бом упав жи

том, вже старшим, на пів сивим мужчи
ною, а другий ясним бльондином, у віцї 
22 до 23 років, з голубими очима і ли
цем дівчини красавицї. Його стан був 
стрункий і гнучкий, голова кучерява, 
мов у барана, а рухи велико-панські.

О ба пани йшли мовчки, аж недалеко 
місця борби собаки з бомом молодший 
з’упинивсь і сказав з усьміхом:

0. Антін Бончевський

вотом на хідник і закричав із всіх сил: 
ратуйте!

Саме тоді надійшло з протилежної 
сторони хідника двох елеґантських па
нів. Оба одягнені після найновійшої па- 
рижської моди, блискучі, огрядні, високі 
ростом і виглядали здалека на двох близ
нюків. За те хто придивив ся їм близше, 
знаходив велику ріжницю в їх) віцї і 
зверхнім вигляді. Один з них був бруне-

(ур. 1871, ум. 1903).

— Дивись, Френк, твій собака щось 
бесідує з якимсь чоловягою...

— Се мусить бути бом — відповів 
старший, закладаючи на очи золоті оку
ляри — а він страшенно ненавидить бо- 
мів. Ну, ну, вже він з ним добре побе
сідує...

—  ̂І бом людина — говорив молод
ший, неначе сам до себе, приглядаючись 
борбі. .— Але уважай, зьвірюка перемогла
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чоловіка і покалічить його. Чейже зволиш 
відкликати собаку, ні? і

— З тебе, Артуре, сентіментальне е- 
ство, — відворкнув нерадо Френк, і по
чав кликати собаку: „Принц, ту, Принц!”

Принц одначе не чув нічого. Він з 
цілої сили тягав і термосив безталанно- і 
го бома, аж курило ся. З величезної тов- 
пи зібраних, що позбігались на се цїка- : 
ве видовище, кинулось кілька відганяти 
собаку, але безуспішно.

Звісна є сила і завзяте бульдоґів. На
віть „полісмен” зі своєю палюгою, так 
страшною для людий, не вспів нічого здї- 
лати. Собака, помимо здорових ударів, 
навіть не думав пускати своєї жертви. 
Сторож публичного порядку сягнув вже 
рукою по револьвер, щоби застрілити 
вперту зьвірюку, коли втім приступив до 
него другий бом, котрий доси стояв мовч
ки на боцї і сказав коротко: „Позволь
те, пане, я попрошу його”.

При тих словах підкотив рукави сво
єї гуньки тай здоровими, жилавими ру
ками зловив собаку за горло. Бульдоґ 
метнув собою, неначе від дотику елек
тричної струї, але не випускав жертви. 
Тоді пальці бома почали ще кріпше в’їда
тись в карчило зьвірюки; аж жили на 
його руках погрубшали в двоє. Товпа 
глядачів повилазила на телеґрафічні 
стовпи, щоби ліпше бачити вислїдок бо
ротьби.

— Заложусь о 25 долярів — сказав 
хтось з товпи, — що він не подужає 
■бульдоґа. Се не легка справа.

— А я кладу 50 долярів, що поду
жає — гукнув другий. — Глядіть те
пер! Чи бачите?

І справді собаку вже лишали сили. 
По пятьох мінутах його ноги задріжали 
судорожно, тіло випрямилось, очи поча
ли заходити кровю. А бом все кріпше і 1 
кріпше стискав його за горло. Ще дві мі- 
нутї і бульдоґ не видержав: захарчав, 
висолопив язик тай пустив свою жертву. 
В тім моменті бом підняв його високо в 
гору і кинув на середину улицї, немов 
здохлого щура. „Йди по пекла, ти, чор
тяко”, зашипів з пересердя, почім при
ступив до свого товариша і взяв ся під- 
нимати його.

— Славно! — закричала товпа — 
меткий і здоровий хлопець!

— Подужав бульдоґа, неначе півня.
— Гляди, які в нього руки!
— А які червоні штани!...
— Се мабуть вони додали йому такої 

сили...
— Справді червоні штани. Ха, ха, 

ха! Що се, до біса, за мода? Я ще не ба
чив таких штанів.

—  Ти ще нічого не бачив. Але все 
таки він славний хлопець, хоч в такім 
чудернацькім одязі. Штани — дурниця...

Такі і тим подібні голоси давались чу
ти з поміж товпи глядачів. Богато хва
лило бома, але були й такі, що сьміялись 
і глузували собі з нього. Звичайно —  тов
па.

З наших двох панів, котрі також 
замішались в товпу, молодший що сили 
бив браво і хвалив бома-переможця. 
Старший пас очима свого собаку, який 
находив ся тепер в дуже сумнім стані. 
Коли бом кинув його серед улицї, лежав 
довгий час, немов без житя. Прочуняв 
аж по 10 мінутах, а тоді взяв хвіст під 
себе і, заточуючись, неначе пяний, мет
нув ся втікати в противний бік від сво
го пана.

— Ту, Принц, ту! — кричав за ним 
його властитель, та все дарма. Собака 
навіть не оглядав ся поза себе. Панок 
хотів вже йти за ним, коли втім оба 
боми заступили йому дорогу.

— Чи се ваш собака, пане? —  за
питав бом у довгім фраку.

— Так, мій, — відповів запитаний.
— Гм, недоброго маете собаку. Він 

мене покусав і підрав на мені одіж.
— Ну, так чого хочете від мене?
Бом замняв ся, але швидко набрав

відваги і сказав, загикуючись: „Нале- 
жалабись мені якась нагорода від вас, 
якесь відшкодоване. Напад такого буль
доґа — таж се не жарти. Мене веї ко
сти болять. Він може легко зажерти чо-

» Л0В1К8/.
; — 0, він нікого ще не зажер. А як
• що ви його розлютили чим, то не моя
• вина,

— Нї, ні, він нічого не винен! — 
відозвалось кілька голосів з товпи — ,со-
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бака перший зарвав його. Належить ся 
йому відшкодоване.

Пан поглянув по окруженю, почім 
мовчки витягнув 10 долярів тай дав по
кусаному бомови.

— Чи буде доволі з вас? — запитав.
— О, дякую, дякую, буде — белен- 

дїв урадований бом, ховаючи гроші.
—  І сему в червоних штанах нале

жить ся нагорода, — відозвав ся в тій 
хвилї молодший панок. — Він славно бо
ров ся з собакою. Та сему я вже сам за
плачу.

При тих словах упхав в руку друго
го бома 10-доляровий банкнот.

Його товариш глянув на него лихим 
зором, але не сказав анї одного слова. 
Обернув ся лише і почав пильно обсер- 
вувати обох бомів, що дірвавшись до гро- 
ший, попрямували до найблизшого шин
ку в бічній уличцї. На шильдах шинку 
була така напись: „Велика гальба пива

за 5 центів, тепла зупа і знаменита пе
рекуска даром. Вечерами добірна музи
ка”.

Коли боми щезли в дверях „салуну”, 
він витягнув золотий годинник і заго
ворив якимось твердим, придушеним, на
че не своїм голосом: „Шеста година, Ар- 
туре, ходім на обід. Сеї ночи мусимо пра
цювати до 12 години, а може й довше. 
Треба провірити всї книжки і рахунки, 
бо піврік вже давно скінчив ся. Менї не 
дуже сподобав ся наш начальний бух- 
гальтер, котрого ти приняв недавно до 
служби. Треба його контролювати. Хо
дім, не гаймось!”

II.
О ба боми випили в салунї по гальбі 

пива і так щиро взяли ся до безплатної 
перекуски, що аж властителеви шинку 
погано зробилось на душі... Сердега дов
го дивив ся, як його праця щезала в зу-
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бах незвичайних гостий, а вкінци таки ' 
не видержав і питаесь солоденьким голо
сом: „Не пєте нічого більше, хлопці? Я 
фундую”. Хитрун обчислив собі очевид
но, що дві гальбі пива стояти-муть о мно- 
го менше, чим та перекуска, яку вони 
потраплять зіпхати в себе...

Бом у фраку прибіг із підскоком і ви
пив гальбу за одним духом, та не те йо
го товариш. Тягнув дуже пиняво, а вкін
ци відсунув на бік більшу половину галь- 
би тай призадумав ся поважно. Перший 
бом поглянув на него здивований.

— Що е з тобою, Петре? Не пеш, на
дув ся, мов вош на морозі, призадумуеш 
ся — говорив лихою анґлїйщиною з ні
мецьким наголосом. — Не будь я Німець 
Фриц, як не випіо сегодня 15 гальб. Таж 
ми заробили оба по 10 долярів! Пий, дру
же, я тепер фундую!

— Не можу, Фрице, присяй Богу, не 
можу — відповів Петро. — Я щось не 
при собі сегодня. На добавок чогось ме
ні важко на серці і наче жалко за чимсь, 
чого годі відзискати а навіть висказати 
словами, що воно е такого. Так начеб за 
втраченим житем, за молодими літами, за 
ріднею і батьківщиною.

— Ха, ха, ха! — сьміяв ся Фриц — 
а ;се що з тобою? Такий веселий, щирий 
і дотепний товариш зійшов на плаксиву 
бабу. Встидай ся, хлопче! Що за гадки? 
Чи случайно не піддав їх тобі собака, я- 
кого ти дусив сегодня?...

— Ніхто мені їх не піддавав, Фри
це. Я віддавна ношу ся з ними і вони 
гризуть мене, мов ржа зелїзо.

— Гризуть тебе? Ну, ну, друже, ви
пий. Втопи червака в чарцї. — Пива!

— Не буду пити, Фрице, се дарма.
— Будеш, будеш. Пригадай собі, що 

ми вже віддавна товаришуємо; вже шість 
літ, як пустились на боми, а ти все а все 
йшов за моїм приміром, все був слухня
ним. Пив я, пив ти, біда доскулювала ме
ні. то й тобі давалась в знаки; голодував 
я, і ти не лякав ся голоду. Випий, Петре, 
випий!... Пива, гей, дайте пива!

— Шкода заходу, не буду пити.
— О, говори собі здоровенький, але 

ти зо мною випеш, коли я тебе прошу. 
Тямиш, як ми нераз бідували, коли за

чали бомувати? Недоїли, недоспали, на
мерзли ся, а пити, то колись-неколись лу- 
чилось, як сліпій курці зерно. Мимо сего 
ти все був добрий духом, веселий і вдо
волений. Чогож тепер так опустив вуха?

— Остогидло мені бомоване. Бо про
шу тебе, що се за житє? Які вигляди на 
будучність? Скитай ся, мов собака, тов
чи собою, бідуй, і за се все нічого не ма
єш, анї тебе ніхто не має за собаку. 
Кождий погорджує тобою, висьміває, по- 
штуркує, тай більше нічого. Нї, мушу 
знов стати ся чесним чоловіком. Возь- 
му ся до праці...

— То й станеш мілїонером — докін
чив Німець. — Ха, ха, ха! Який ти дур
ний! Чи ми оба не працювали по фабри
ках, заки пішли бомувати? Не тямиш, 
як нас обох мучили роботами в фабриці 
сталі? І що принесла нам ся важка пра
ця та надлюдські з’усиля? За два роки 
ми оба разом заощадили 50 долярів. За 
те мали над собою безліч босів і були не
вільниками капіталістів. Тепер ми боми, 
але свобідні люди. Ніхто нам не дає при- 
казів, анї не старшує над нами. —  Гей, 
пива!

Петро не відпекував ся вже від пи
ва, але й не доторкав ся до него. Німець 
випивав за двох — зі своєї і з його 
склянки. Де далі одначе, пиво дїлало 
своє і він все більше плїв дурниць. До- 
сії говорив лихою анґлїйщиною, а тепер 
почав ще гірше калічити по руськи.

— 0, го, го, я знаю вас, Руснаки з 
Ґаліція. Ви впертий народ, що Поше мій. 
Як вам що в голова флїзе, то зі сокира 
таиіко випити. Я такош рошена в тота 
Ґаліція. Моя тато пула там урядник. Ну, 
скаши, Петро, хочеш пути мілїонер?

— Не хочу бути мілїонером, але і 
бомом не бажаю лишатись. Від завтра 
починаю чесне, працьовите житє. Ось 
мої старенькі родичі пишуть мені зі ста
рого краю невеселу новину: мій старший 
брат помер, молодший окалїчів у вій
ську, сестра пішла замуж, а вони на ста
рість одинокі, опущені вянуть з голоду. 
Нема нї звідки помочи, бо їх синок в А- 
мерицї пустив ся на боми.

— То ти, Петро, знов запашала від
дати ся в неволю?
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Теодозій Лабовський.

— Нї, я забажав працювати. Десь 
тут, в Шікаґо, маю знакомих земляків і 
зараз таки йду до них з просьбою, щоби 
помогли мені знайти яку роботу. Будь 
здоров!

Німець хотів задержати його, схопив 
ся з місця, але в тій самій хвилі гепнув 
на землю. За богацько вже мав пива в 
голові.

— Петре, Петрику, сашди! — кри
чав —  пуду топі щос скасати... Поше 
мій, Поше мій, яка я хора, що не годна 
встати...

З тими словами заснув, мов колода. 
*

* *
Вже була одинайцята година в ночи, 

коли Петро вибіг із шинку. Велике місто 
гуділо, неначе рої в пасіці. Міщани вжи
вали вечірної прохолоди по жаркім лип
невім дні і повно їх вешталось по ули- 
цях, парках та публичних огородах.

Вибігши із шинку, Петро пустив ся 
скорою ходою в напрямі передмістя. Ба
жав як найшвидше дістатись до своїх 
земляків, котрі жили в тій части міста.

— Не хочу більше бути бомом — 
говорив сам до себе в своїй рідній мові — 
і не буду! Коб їх лише застати дома.

Притім поспішав що сили.
Але не уйшов іще й 500 кроків, коли 

увидїв перед собою високого ростом муж
чину, з величезною бородою та здоро
вими вусами, котрий заточив ся декіль

ка разів, почім зловив його за рукав 
і шепнув до вуха:

— Приятелю, я троха того... пяний 
і... і... і ноги не служать. Чи не міг би 
ти від... від... відпровадйти мене домів? 
Діс... діс... дістанеш за се 10 долярів 
гот... гот... готівки. Вед... веди швид
ше, бо ось там бачу полісмена.

— Відведу, чому-б не мав відвести
— сказав Петро по короткій надумі. — 
Опріть ся об моє плече і показуйте до
рогу.

Незнакомий наляг майже цілим тя- 
гаром свого тіла на його плече і почав 
дальше говорити, вже менше загикую- 
чись:

— Я, мій друже, є завідателем тої 
великої фабрики за каналом. Знаєш? Ти
сяча робітників працює у нашій фабри
ці. І ти можеш дістати в нас роботу, ду
же добру роботу, аякже... Дам тобі 25 
долярів тижнево за легоньку працю, як 
що лиш доведеш мене швидко до мого 
„офісу” в фабриці. Я маю важне діло

Антін Цурковський.
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до мого „офісу”, хоч тепер вже пізна 
година. Веди швидше, будеш вдоволе
ний.

Петро зрадів. Ось, думав собі, все 
складавсь, як слід. Перестану бомувати, 
лучаеть ся добра робота, заощаджу троха 
гроший і чого більше бажати? Стану сам 
на ноги, ще й родичам поможу. А далі, 
далі може з капіталом верну до старого 
враю, оженюсь і буду своїм паном в 
своїй хаті.

Серед таких гадок не стямивсь, як 
опинились за каналом, на далекім перед
містю.

Перед ними виринула з темряви вели
чезна фабрика із своїми високими коми
нами і просторими будівлями. Та ті здо
рові мури, чорні комини, купа будинків 
бовваніли серед пітьми якось грізно і 
понуро. Нігде найменшого руху, анї жи
вої душі. Навіть з будки сторожів ніхто 
не вийшов анї не відозвав ся, коли на
близились до фабричної брами. Незнако- 
мий відчинив ключем важку браму, втяг
нув Петра до середини і знов замкнув її 
за собою. Опісля перейшли довжезний ко- 
ритар майже неосьвічений, минули кіль
ка бічних коритарів і завернули схода
ми до гори. На першім поверсі' знов тяг
нув ся довгий коритар, осьвічений кіль
кома ґазовими лямпами. На його глухім 
кінци находились сильні дубові двері, а 
над ними напись „Office” .

Перед сими дверми задержавсь не- 
знакомий, виймив ключ і взяв ся їх від
микати. Його рухи стались тоді горяч- 
говими, руки трясли ся, наче в лихорад- 
цї, а лице мінилось. І саме тоді, наслід
ком поспіху чи неуваги, з його лиця у- 
пала борода з вусами, яка очевидно бу
ла приправленою.

Петро глянув і задеревів з перестра
ху. Перед ним стояв властитель собаки- 
бульдоґа, котрого він пізнав сегодня се
ред таких незвичайних обставин. Тут 
щось недобрим пахне, промайнуло через 
його голову. На що він приправляв собі 
вуси і бороду, пощо привів мене сюди? 
І в панічнім страсї, попиханий інстинк
том, хотїв утікати. Але незнакомий по
мітив сей рух.

—  Анї кроку з місця, бо згинеш — 
засичав крізь зуби тай приціливсь до не
го з револьвера. — Так само дістанеш 
кульку в лоб, як схочеш наробити кри
ку, або спротивитись моїм приказам. 
Вперед!

При тих словах відчинив офіс і пі- 
пхав його до середини, замикаючи двері 
за собою.

Безталанний бом не мав ніякого о- 
ружія при собі. Був вправдї доволі від
важним і сильним, та серед таких об
ставин і супротив револьвера не сьмів 
навіть думати про оборону або якунебудь 
боротьбу. — Най дїеть ся воля божа — 
сказав до себе з резиґнацією, якою від
значаєте ся наш народ в критичних хви
лях. — Що буде, то буде! — тай зупи
нивсь серед офісу.

Тут стрінула його нова несподіванка.
За малою перегорідкою, при столї за

киданім книжками, лежав на землі звя- 
заний чоловік. При слабім сьвітлї одної 
ґазової лямпи годі було доглянути лиця 
звязаного.

— Приступи близше до того там звя
заного і розбуди його! — загримав не
знакомий.

Петро підійшов близше і лише на си
лу здержав ся, щоби не крикнути з до
сади. Увидїв лице звязаного і пізнав, що 
се той сам молодий чоловік, котрий рано 
дав йому 10-доляровий банкнот.

— Потряси добре тим звязаним, що
би він прокинув ся, тай стань собі коло 
него! — приказував дальше незнакомий.

Петро все дїлав, що йому веліли. Мо
лодий чоловік прокинувсь, відчинив очи 
і глянув по присутних.

— Хто тут е? — простогнав слабим 
голосом. А по хвильці: — Чи я звяза- 
ний? Хто мене звязав?

— Се я! — гримнув люто незнако
мий.

— Ти. Френк? Щож се за комедія? 
Пригадую собі. Ти мене захльороформу- 
вав і звязав.

— Тут нема комедій, але кара за 
твої гріхи. Ти ошукував мене своєю при
язніш, а тихцем баламутив мою жінку. 
Тепер заплатиш мені за се.
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—  Не може бути, Френк, ти здїлав 
Грубу похибку. Я ніколи не баламутив 
твоєї жінки. Знаєш, я маю суджену, ко
тру дуже люблю і задля неї не зробив 
бим сего. Отям ся, Френк!

—  Шкода бесіди. В мене е докази, 
що ти зрадник. Впрочім не хочу нині 
слухати твоїх оправдань, тільки покара
ти тебе. Сей бом буде сьвідком твоєї ка
ри. Гинь!...

Куля влучила в лїву руку Петра, проді- 
равила її повисше ліктя тай вгатилась в 
стїну.

— Пане, даруйте житє! —  просто
гнав бом у безмежнім страсї —  що я вам 
завинив? Майте милосердіє! В мене ста
ренькі родичі...

Злочинець зробив два крови вперед і 
щось в родї співчутя появилось на його 
лицї.

Іван Котляревський (ур. 1 7 8 9  Г у м- 1 8 3 8 ) .

В його руках блиснув револьвер, гря
нув вистріл і молодий чоловік упав без 
житя, поцілений в саме серце. Навіть не 
писнув.

— Тепер на тебе черга, харцизяко,
— сказав убійник, звертаючись до Пе
тра, що стояв ні живий нї вмерлий і... 
стрілив до него. Одначе наслідком зво- 
рушеня його рука не послужила, як слід.

— Маєш родичів? —  запитав. — Де
вони суть?

Ранений з великим з’усилєм подав 
йому лист від своїх родичів, де була їх 
адреса. Убійник сховав письмо до кише
ні, не глянувши навіть на него і зі сло
вами: — Добре, буду тямити о них —1 
знов приціливсь з револьвера до своєї 
жертви. Знов грянув вистріл і безталан
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ний бом упав на підлогу з простріленою 
головою. Його кров, змішана з мозком, 
вакрасила дорогі килими і білу стїну о- 
фісу.

— Так буде найліпше — шепнув до 
себе убійник. — Скажу на поліції, що 
бом убив мого спільника в цїли крадїжі, 
а я саме тоді надійшов і застрілив бома. 
В такім случаю ніхто ніколи не дійде 
правди.

Почім холоднокровно зняв шнури З 
трупа молодого чоловіка, втиснув револь
вер в мертву руку бома тай удав ся на 
поліцію, лишаючи всі двері відчинені.

III.
Слідуючого дня ціле місто було по

трясене сензаційною вісткою. В найбіль
ше почитнім шікаґовськім дневнику на
друковано товстими буквами слідуючу 
новинку:

Великий злочин бомів. Минувшої ночи на
пали боми на офіс великої фабрики за кана
лом і убили її головного управителя, Артура 
P., приятеля тай спільника широко звісного 
мілїонера Френка Т. Покійний Артур Р. пра
цював до пізної години в своїм офісі. Саме 
тодї, коли боми напали і застрілили його, на
дійшов до офісу п. Френк Т., тай двома стрі
лами з револьвера положив убійника-бома тру
пом. Кажемо убійника-бома, позаяк лише один 
бом був у тім офісі. Прочі повтікали імовір
но, коли вчули, що хтось надходить. Сторожі 
фабрики нічого не знають, бо найдено їх за
хлороформованих. Оповідають вони, що я- 
хиись високий мужчина з довгою бородою був

у їх будцї около 9. години в ночи і  сей ма
буть захльороформував всїх. Очевидно боми 
здїлали се все в цїлях грабежі. Власти розпо
чали енерґічне слідство, а поліція пошукує 
спільників злочину. На другий раз донесемо 
більше.

Другого дня писала дальше згадана 
часопись:

Слідство виказало, що убійник Артура Р. 
не мав спільників. Здїлав се сам один без до- 
мочи і співучасти других. Вправдї арештова
но його товариша Фрица, Нїмця родом, але 
сей не міг бути його спільником, бо доказано, 
що лежав цілу ніч пяний в однім салунї. Бом- 
убійник називаесь Петро, лїт около 28. Похо
дить з Австрії, з краю Галичина. В його ки
шенях знайдено довгу, штучну бороду і 9 до- 
лярів 96 центів готівки. Мілїонер Френк Т. 
дуже тужить за своїм другом. Сегодня замо
вив величавий памятник на його могилу. Па- 
мятник стояти-ме 50 тисяч долярів.

Стільки донесла часопись.
Убійник не помиляв ся, що правди 

ніхто не дійде.
Лише родичі Петра догадувались, що 

їх син не згинув природною смертю. В 
кілька місяців по висше описаних подіях 
дістали вони з Америки 1000 долярів з 
англійською допискою: „Спадщина по 
Вашім сині Петрі.”

Аж в десять лїт опісля мілїонер при
знав ся до злочину на смертельній посте
лі. Тодї Шікаґо мало знов велику сенза- 
цію. Часописі розписувались широко про 
подвійне убійство мілїонера, при чім до
бавляли: Помершого годї вже покарати. 
Нехай його Бог судить.

0. Трицай.

Гимн американських Українців.
Motto: „Д ля України живем“ ...

Тей! за морем, за широким 
Тазом нас судьба звела, 
Край далекий на чужині 
Нам за вітчину дала.
Але ми — гетманські дїти

Тямим предків козаків!
Понад море, над широке 
Кличем до своїх братів:
Як прийдеть ся стати разом, 
Ми в Україну підем!
Бо для неї ми на сьвітї,
Для України живем!
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2.
Хоть за морем, ми далеко,
В нас живе ще рідний дух; 
Горду мрію він леліє,
Над козацький лине луг!
Там престол нам заясніє, 
Встануть нам нові князі!
Ще добудемо ми слави,
Як у бій підемо всі.
Як прийдеть ся стати разом, 
Ми в Україну підем!
Бо для неї в цілім сьвітї,
Для України живем!

3.
Ми Українці до скону 
В нас є сила козаків!
Не розлучать нас ні море,
Нї межі чужих країв!
Сонце всюди нам принесе 
Подих нашої землі!
Клич її ми все почуєм 
І за морем в чужині.
А прийдеть ся стати разом, 
Ми в Україну підем!
Бо для неї в цілім сьвіті, 
Для України живем!

Тарас Шевченко (ур. 1814, ум. 1 8 6 1 ).
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о. Нестор Дмитрів.

КОРОТКИЙ НАЧЕРК ІСТОРІЇ РОЗВОЮ 
'„Руского Народного Союза“.

Перший почин до зорґанїзованя на
ших робітників за морем в Злучених 
Державах північної Америки дав гр.- 
кат. руський, перший сьвященик о. 
Іван Волинський, закладаючи братство 
сьв. О. Николая в Шенандоа, Па., дня 
18-го січня 1885 р.

В тім часі' було вже богато Русинів 
з угорської Руси, більше ніж з Гали
чини, а коли прибуло і кількох угро- 
руських сьвящеників, вони враз з о, 
Обушкевичом зал ожили в р. 1901 орга
нізацію під назвою „Соединеніе греко- 
католическихь русскихь Братствь”. На 
чолі тої орґанїзації стали угро-руські 
сьвященики в товаристві з Іваном Сми- 
том і Ю. Жатковичом, як редактором 
„А. Р. Вістника”. В перших літах іст
нованя „Соєдиненія” , до котрого нале
жали і братства галицьких Русинів, 
як братство сьв. 0. Николая з ІПенан- 
доа, Па., бр. сьв. Кирила і Методія з 
Шамокін, Па., братства з Олифант, Па., 
Мейфілд, Па., і другі, зайшли дуже важ
ні причини, котрі спонукали тямучих 
людий до заложеня другої подібної ор- 
ґанїзації. Причини були такі: лиха го
сподарка в касі „Соєдиненія” , абсолю
тизм духовників тай їх мадяроньство. ко
тре відчужувало патріотів-Русинів, то- 
дїшних галицьких сьвящеників.

На конвенції „Соєдиненія” в Скрен- 
тон, Па., 1893 р. виступив о. Іван Кон- 
станкевич з рішучою критикою уряду 
і недвозначною заявою, що галицьким 
Русинам нема місця в Соєдиненію.

Вже в „Свободі” ч. 4, з 1-го падо
листа 1898, читаймо в передовици з 
під пера редактора о. Гр. Грушки горя
чу і річеву відозву:*) „Нам треба на
родної орґанїзації” Ми хочемо дослов-

*) Сей і дальші .цитати подаємо за 
„Свободою” дословно, зміняючи лише 
правопись етимольоґічну на фонетичну.

но передати кілька дуже важних і гар
них уступів із тої статі: „Як єсть по
треба для риби вода, для птаха крила, 
як жаждущому води, як голодному хлі
ба, як наконець кождому з нас пові
тря, так само і для нас ту розсіяних Ру
синів треба народної орґанїзації, т. є. 
такого братства, такого всенародного 
общества, до котрого кождий Русин, деб 
не був, деб далеко жив, повинен до се- 
го братства, до сеї великої руської ро
дини, фамілії належати. Один чоловік 
не єсть в стані піднести тяжкий камінь, 
але наколи возьмуть ся до него трох, 
або чотири мужа, камінь двигне ся ско
ро. Так само тяжко одному откинути 
от себе нужду, біду; але сли возьмуть 
ся пару людий, то порадять нещасли
вому”.

В тім тонї йде дальше мова про 
погребу, ціль і задачі „Союза”. До
кладно написано про се в першім ста
туті „Р. Н. Союза”, друкованім в дру
карні „Свободи” в Джерзи Сіти, EL 
Дж. 1894 р.

Наведена статя появилась в „Сво
боді” зараз по нараді сьвящеників: оо. 
Т. Обушкевича, Амброзія П о л а б с ь к о г о ,  
Ів. Констанкевича і Гр. Грушки, в домі 
сего послїдного в Джерзи Сіти, Н. Дж.

Начерк статута поручено виготовити 
о. А. Полянському з Пітсбурґа, і він, 
зладивши його, посилав тим сьвящени- 
кам курендою до поправи і доповненя. 
Рукопись статута враз з курендою я 
бачив у о. Констанкевича в Шамокін, 
Па. Треба ту запримітити, що двох з 
присутних сьвящеників: оо. Обушкевич 
і Полянський домагались, щоб в ста
туті задержати конечно друге „с” в на
зві „руский” , але редактор „Свободи” , 
о. Гр. Грушка, друкуючи статут, то не
потрібне „с” викинув. Мотиви мали бу
ти такі, що немов через те друге „с” 
притягнесь до Союза і Русинів з угор
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ської сторони. В кождім слідуючім чис
лі „Свободи” читаємо горячі відозви з 
заохотою до заложеня своєї рідної ор- 
ґанїзації P. Н. Союза, а під той час 
найбільше сьвідома громада, Шамокін, 
на чолї з о. Констанкевичом і д-ром Сї- 
меновичом приготовляють ся до фак
тичного заложеня нової організації. По- 
ва&не, як на ті часи, братство сьв. Ки-

справозданє: І о диво, трупи встали і 
очи розкрили! І брат з братом обняли ся 
і проговорили слово тихої любовні 
(Шевченко). В річницю уродин Ва- 
шінґтона відбулись І-ші збори „Р. Н. 
Союза”

В руській церкві в Шамокін о 
9-ій годині рано зійшли ся руські сьвя- 
щеники, делєґати руських братств і па-

Маркіян Шашкевич (ур. 1811, ум. 1843).

рила і Методія в Шамокін виступає зі 
Соєдиненія, за що опісля мало нема
ло клопоту по судах. Тимчасовий комі
тет розіслав відозву, котрою скликав 
перші збори на день 22-го лютого 1894 
до Шамокін, Па.

В „Свободі” ч. 5, з 1-го марта 1894, 
появилось справоздацз з тих перших 
зборів ось такого змісту: „Одушевлеиє, 
радість велика! 0. Гр. Грушка починає

тріоти Русини зі всїх сторін. О. Т. Обу- 
шкевич відправив Службу Божу, а ша- 
мокінський хор сьпівав чудесно під про
водом д-ра Сїменовича. В гарно при
браній руській гали, по відсьпіваню 
„Царю небесний” , забрав перший сло
во о. А. Полянський і в патріотичній 
промові обясиив цїль ,.Р. Н. Союза” і 
„тоє добро, яке руський нарід в Амери
ці' буде з него мати”,. j
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Предсїдателем зборів вибрано о. А. 
їїолянського, секретарем д-ра Сїмено- 
вича.

Вибрано провізоричний уряд:
Теодозій Талпаш, предсїдатель, Ша- 

мокін, Па.
Михаїл Свчак. заст. предс., Вілкс

бері, Па.
о. Іван Консганкевпч, секретар, Ша- 

мокіп, Па.
Іван Ґлог,а, касієр, Ексцельзіор, Па

Радні:

Яков Даньковський. Джерзи Сіти. 
її. Дж.

Михаїл Галькович, ]\Іт. Кармел. Па.
Михаїл Адзима, Мт. Кармел, Па.
Тван Гордиишнськин. Меифілд, Па.
Алексій ПІляита, Меифілд, Па.
Семан Федоровський, Олифант, Па.
Юрко Хиляк, Олифант, Па.
Михаїл Ослицький, Пітсбурґ, Па.
Димптрін Зиновяк, Централїя, Па.

і Контрольна Кокісія:

о. Гавриїл Гулович, Фріленд, Па.
о. Григорій Грушка, Джерзи Сіти.

Н. Дж.
о. протоєреи Алексій Товт, Вілкс

бері, Па.

Заступник Контр. Комісії:

о. Теофан Обушкевич, Олифант, Па.

j Ухвали:

1) Вибраний уряд має сповняти 
свої обовязки до слідуючого „Головного 
Собранія”, себ то до І. Головної Кон
венції, котру назначено ошггь в ІПамо- 
кін на день 80. мая 1894 р. і там мало 
потвердити ся вибраних урядників або 
вибрати нових. 2) Кожде братство при- 
належне до „Союза” обовязане заложи- 
ти у себе читальню. 0. Ал. Товт обіцяв 
спровадити власним коштом дві тисяч
ки книжок для будучих читалень, а о. 
Гр. Грушка зобовязав ся посилати чи

тальням даром „Свободу”. В) Ухва
лено, яка має бути печать „Р. Н. Со- 
юза”, а які відзнаки малиб бути, 
полишено рішеню І. Конвенції. Кож- 
дий член „Союза” получить красну гра
моту і статут. Вступне 50 ц. і місячне 
50 ц. без ріжницї віку засилати на а- 
дресу: Іван Ґлова і рівночасно написа
ти до секретаря, що післав і кілько пі- 
слав під адресою: Rev. John Konstan- 
kiewicz, Gr. Cath. Priest, 144 South 
Franklin S t , Slmmokin, Pa.

Заложивши „Р. H. Союз”, тямучі 
люди не дармували. В „Свободі” читає
мо в кождім числї горячі поклики, а 
вже годї не перепечатати знаменного 
віршованого поклику редактора о. Гр. 
Грушки:

Руский Народний Союз.

Весели ся, Русе Мати,
Дїти не пропали!

В Америці вни пізнались,
Наче з гробу встали.

Обняли ся твої дїти,
„Союз” заложили,

Братня любов, спільна поміч 
На вік їх скріпили!

Тепер, братя дорогії,
Скоренько спішіть ся 

І громадно до „Союза”
Всі разом впишіть ся.

Дайте сьвіту пізнати ся,
Що ви Русинами,

Що ви люди, а не раби,
Що Бог межи нами!

Розпятого за нас грішних 
Слів сьвятих тримаймось,

Всї як бпатя обнимім ся *
В „Союзї” єднаймось. — Гр. Гр.

(„Свобода” ч. б. Рік II.
9. марта 1894, Джерзи Сіти, Н. Дж.)

Тай ще один віршик:
Блажен муж.

Щасливий той чоловік,
Що боїть ся Бога,
З ірішниками не єсть єму 
Спільная дорога.
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Він Русь любить і братів, 
„Свободу” читає,
До „Союза” записав ся 
В читальні буває.
Бо він знає Руси честь, 
Він Русином зветь ся,
До поступу, до просьвіти 
бго серце рветь ся.
Він сальони омина.8,
Гроша не марнує,

По забавах, піятиках 
Такий не пустує.
Такому Бог все дає,
В ділах помагає,
Бо він Єго сьвятий закон 
Во всім ісповняє. — Гр. Гр.

(Свобода” ч. 9. 80. марта 
1894, Джерзи Сіти, Н. Дж.)

Осип Юрій Федькозич (ур. 1834, ум. 1888).

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


— 90 —

Перші братства, які треба вважати 
членами основателями P. Н. Союза, бу
ли слідуючі: 1) Братство сьв. Кирила 
і Методія в Шамокін, Па., заложене 
1887 р. 2) Бр. сьв. Димитрія в Мт. 
Кармел, Па., зал. 13. вересня 1891 р. 
3) Бр. сьв. Івана Хрестителя в Олп- 
фант, Па., зал. 14. жовтня 1886 р. 4) 
БР. сьв. 0. Николая в Шенандоа, Па., 
зал. 18. січня 1885 р. 5) Бр. сьв. Ки
рила і Методія в Мейфілд, Па., зал. в 
цьвітню 1894 р. 6) Бр. сьв. 0. Нико
лая в Ст. Клер, Па., зал. 1895 р. 7) 
Бр. сьв. О. Николая в Централїя, Па,, 
зал. 1894 р. 8) Бр. сьв. Арх. Михаїла 
в Елмайра, Н. Й. 9) Бр. сьв. Петра і 
Павла в Джерзи Сіти, Н. Дж., зал. в 
мартї 1889 p., приступило до „Союза” 
дня 11. марта 1894 р. 1.0) Бр. Пр. Ді
ви в Вілксбері, Па,

Провізоричний уряд „Союза” з от- 
сими братствами скликав І. Головну 
Конвенцію до Шамокін, Па., на день 
80. мая 1894 р. В ч. 15. „Свободи” , з 
18. мая 1894, читаємо слідуючу про
граму:

О ГО Л О Ш ЕН Є.

Читайте всі!

Дня 80. мая с. р. відбуде ся друге 
з порядку головне собраніє „Руского 
Народного Союза” в місті Шамокін, 
Па., в слідуючім порядку:

1) О 9-тій рано Служба Божа з про- 
повідию (проповідь буде мати о. Груш
ка, видавець і редактор „Свободи” ).

2) По Службі Божій похід по місті.
3) По полудни о 3-тій годині собра

ніє делєґатів і Совіта „Союза” до го
дини 6-тої вечером.

4) Вечером вечерок, по вечерку 
баль в Колумбія гали.

5) В четвер о 9-тій годині даль
ші наради делєґатів „Союза” і конець.

Родимці!
Памятайте на той день і спішіть 

всі на тоє народне торжество і наколи 
увидите власними очима, то скажете:

Як то красно, як то любо, же Русини 
так разом взялись працювати над со
бою тут в Америці.

Закп поїдемо на І. Головну Конвен
цію до Шамокін, Па., хочу пояснити 
теперішним членам „Союза”, яким спо
собом в початках істнованя нашої ор- 
ґанїзації знайшли ся в її уряді заступ
ники всіх можливих партій і віроіспо- 
відань. Здивуєсь неодин, як вичитає і- 
мена: о. Товт, православний, оо. 0- 
бушкевич і Полянський, москвофіли, о. 
Констанкевич і др. Сіменович, Українці.

Орґанїзуючи „Союз”, мали ті па
тріоти на увазі першу задачу, а се за
безпечене робітника на випадок каліц
тва і смерти. Питаня національного не 
мож було ставити в програму, бо, як 
кажуть, хліб — перша й важнїйша річ 
від поезії, а впрочім під той час були 
іміґранти майже виключно Лемки, отже 
елемент на точцї національної сьвідо- 
мости темний. Для Лемка під ті часи 
обряд був синонімом народности. Осно- 
вателї „Союза” руководились чисто гу
манними цілями, хоть, як пізнїйше по
бачимо, то і о. Товт і москвофіли були 
не щирі — що буде й доказом їх ви- 
ступленя з „Союза” .

Отже І. Головна Конвенція в Ша
мокін дня ЗО. мая 1894 р.

В „Свободі” ч. 17, з 1894 p., на
друкованій сьвяточно і патріотично аж 
синьою краскою (ч. 16. „Свободи” вий
шло жовтою краскою) читаємо ось та
ке справозданє з сеї Конвенції:

Службу Божу правив о. Іван Кон
станкевич, проповідав о. Гр. Грушка, 
котрий між иншим сказав так: „В своїх 
нарадах і ухвалах керуйте ся горячою 
любовию для руського народа, най 
честь руського народа тут в Америці 
буде вам дорожшою над власне житє, 
най добро руських робітників займе 
перше місце по Бозї в вашім серцю” . 
Сьпівав хор шамокінський і олифант- 
ськин числом 50 осіб, під проводом
о. Обушкевича, Каже автор справозда- 
ня, що так гарно сьпівав хор, що йо
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му здавалось, що він „со сьв. Павлом 
находить ся аж в третім небі” По бо- 
гослужешо був спільний обід в сали 
тамошного руського стору. Около 150 
осіб засїло до обіду. По обідї, як зви
чайно, сьпіви і тоасти. Після програми

присутні: о. К. Гулович з Фріленд, Па.,
о. Т. Обтшкевич з Олифант, Па., о. Ал. 
Товт з Вілксбері, Па., о. Вол. Молча- 
ни з Кінгстон, Па., о. Ник. Молчани з 
Плезент Гіл, Па., о. Ів. Констанкевич 
з Шамокін, Па. і о. Гр. Грушка з Джер-

Іван Франко.

збори почались о 3-тій годині з полудня. 
Явили ся делеґати братств з слідуючих 
місцевостей: Шамокін, Олифант, Мт. Кар
мел, Вілксбері і Джерзи Сіти—всіх 17. 
Крім делеґатів були присутні і поодинокі 
члени: з Ґрейс Рон, Олифант, Централїя, 
Мт. Кармел і Шамокін. Сьвященики

зи Сіти. 0. Амбр. Полянський з Піте- 
бурґ, Па., тяжко хорий, вислав лист з 
желанями доброго успіху. 0. В. Мартяк 
з Гейзелтон, Па., не міг явити ся, бо 
був перешкоджений похороном.

Ппедсїдателем Конвенції вибрано о. 
Т. Обушкевича, а секретарювали: др.
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Вол. Сїменович і Д. Пирч. Слідувало 
справозданє секретаря, о. Ів. Констан- 
кевича.

Ухвалено і додано до статута слі
дуюче:

1) бели котрий Русин не належить 
до жадного братства, а хоче вступити 
до „Союза”, має. предложити сьвідоц- 
тво лікарське, що єсть здоров.

2) Кождий новоприступаючий до 
„Союза” (від загальних Зборів, т. є. 
від 80. мая 1894 p.), єсли хоче мати 
право до запомоги зараз, то мусить за
платити крім вступного 50 ц. єще за 
три місяці наперед т. є. 1 дол. 50 ц. 
бели же наперед не заплатить, лишень 
місячно, доперва по трех місяцях член 
ма,є право до запомоги.

8) бели член „Союза” має жену в 
краю, а вступаючи до „Союза” заявить, 
що в случаю смерти жени в краю хоче 
за ню дістати посмертне ($200), то при 
тім заявленю мусить предложити сьві- 
доцтво здоровля своєї жени в краю, під
писане через лікаря і місцевого сьвя- 
щеника. На случай же смерти жени в 
краю має предложити до заряду „Со
юза” сьвідоцтво лікарське о смерти 
своєї жени і доперва тогди получить 
запомогу.

На місце загального зібраня „Сою
за” на будучий рік призначено місто 
Олифант.

На тім наради скінчено і приступ- 
лено до вибору нового Совіта на слі
дуючий рік і держачи ся § 42 статута 
вибрано:

Предсїдатель — Теодозій Талпаш, 
Шамокін, Па.

Заступи. Предс. Мих. Свчак, Вілкс- 
бері, Па.

Секретар о. І. Констанкевич, Шамо
кін, Па.

Касієр Ів. Ґлова, Ексцельзіор, Па.

Яко Радні вибрані:
Андрій Пивоварник з Вілксбері, Па.
Юрко Хиляк з Олифант, Па.

Як. Даньковський з Джерзи Сіти,
Н. Дж.

Теодор Хомяк з Мт. Кармел, Па.
Ал. Галабурда з Централїя, Па.
Др. Сїменович з Шамокін, Па.

Як Заступ. Радних:
Ал. Курила з Ґрейс Рон, Па.
Мих. Адзима з Мт. Кармел, Па.
Петро ПІиманський з Мейфілд, Па.
Стеф. Дранько з Вілксбері, Па.
Конст. Кобан з Олифант, Па.

Яко Контрольна Комісія:
о. Гулович з Фріленд, Па.
о. Обушкевич з Олифант, Па.
о. Товт з Вілксбері, Па.
0. Грушка з Джерзи Сіти, Н. Дж.

Яко Заступ. Контр. Комісії:
Гр. Гук з Мт. Кармел, Па.

Вкінци зібрані делєґати подякували
о. Грушцї за ревне підпиране справ 
„Союза” в його „Свободі” і ухвалили 
одноголосно, щоб „Свобода” була ор
ганом „Союза”

На тім закінчено загальне зібране. 
Справозданз касове „Союза” появить 
ся в найблизшім числі „Свободи”

Т. Талпаш, предсїдатель,
І. Констанкевич, секретар.

Наспіли і привітні телєґрами на 
Конвенцію: з Гейзелтон, підписаний Е. 
Левицький; з Гейзелтон, о. Мартяк; Ру
сини з Джерзи Сіти і Г. Коханик з 
Пітсбурґ, Па.

На честь делєґатів „Союза" відбув 
ся вечерок в Колумбія гали зі вступ
ним словом о. Констанкевича.

Програма концерту була така:
1. Слово вступне.
2. Щасть нам Боже — хор.
3. Деклямація.
4. Хлопське весїлє. — хор.
5. Одчит д-ра Сїменовича.
6. Гуляли.
7. Деклямація.
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8. Кводлїбет, Лисенка — хор
9. Як вийдеш на високу гору — хор.
10. Край дармоїдів — оповідане.
11. Широкий луг — хор.
12. Розмова глухих.
18. Дурень, хто проживає — хор. 
Погуляєм всю ніч — хор.

Крім наведених ухвал і вибору у- 
ряду на І-шій Конвенції важне ду
же і се, що „Свобода” на підставі 
ухвали тої Конвенції стає орґаном 
„Союза”. Відбитку печатки „Сою
за” бачимо перший раз репродуко
вану в „Свободї” ч. 14. з дня ІЇ-го

J

Микола Лисенко (ур. 1842, ум. 1912).

Хорами управляли о. Обушкевич і 
др. Сїменович. Публики було дуже бо- 
гато. Крім Русинів були Поляки, Ли
твини і богато Американців.

На бали танцювали коломийку, а 
стало до неї аж 60 пар. Взагалі' вра- 
жінє з Конвенції вийшло дуже додатне.

мая 1894 р. Вона виглядає: наоколо 
напись: „Рускій Народньїй Союзі.” — 
Russian National Union; в середи
ні женщина держить в правій руці три
раменний хрест, а в лівій отворену 
книжку звернену до її лиця; від неї 
сяють ясні проміні; під сподом дві руки

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


-  94 —

дружно злучені. А вже від 17. числа 
„Свободи” 1894 бачимо урядові оголо
шена „Р. Н. Союза” .

В початках читаємо лиш таке уря
дове оголошене: Емблем (печатка) „Со
юза” — під сподом:

УВАГА:
Хотячі приступити до „Союза”, най 

посилають вступне і місячне до касієра: 
Mr. John Glowa, Excelsior, Ра. і 
увід омити секретаря під адресою: Rev.
I . Konstankiewich, 144 South F ran
klin St., Shamokin, Pa.

Зі справозданя секретаря „Союза” 
на Конвенції в Шамокін не довідуємо 
ся про число членів, а про стан каси 
читаємо в ч. 20. „Свободи” з 1894 р. 
такий звіт:
Справозданє Касове ..Руского Народ

ного Союза” в Америцї.
Дня ЗО. мая 1894 р. на отбувших 

•ся загальних зборах „Р. Н. Союза” в 
Шамокін, Па., Контрольна Комісія пе
реглянула рахунки і провірила стан 
каси, котрий таким єсть:

Дохід:
-За місяць март вступне і місячне 87.50 

цьвітень 30.00
май 198.50

Разом $266.00
Розхід:

За март книжки і вид. почт. 5.55
цьвітень 00.00
май, редакторові! „Свободи” 40.00

Разом 45.65 
(Примітка: — заходить помилка о 10 ц.)

При замкненю отже рахунку дня 80 
мая на загальних зборах зістало в касї 
„Союза” доходу 220 дол. 35 ц., котрі 
касієр І. Ґлова зложив до ..Форст Не- 
шенел Бенк” в Шамокін.

Стан каси „Союза” буде що три мі
сяці оголошений в „Свободі”

7. Констанкевич, секр.,
Ів. Ґлова, касієр.

Між урядниками „Союза” , вибра
ними на І. Гол. Конвенції в Шамокін, 
знаходимо імя о. Ал. Товта і кількох 
членів з Вілксбері. Вже в ч. 20 „Сво
боди” з дня 18 червня 1894 р. читаємо 
на першій стороні' таке „Заявленіе” :
0. Протоєрей А. Г. Товт з причини мно- 
гих занятій просить нас подати до за
гальної ВІДОМОСТІ!, що він не може бу
ти членом Надзирательної Комісії „Со
юза”

Ту заяву треба ширше пояснити. Я 
вже сказав, що о. Товт і лідери москво
фільської партії не думали щиро, за
кладаючи „Союз” 0. Товт, перейшов
ши вже давнїйше на схизму, намагав 
ся повести відповідну агітацію між на
шим народом. Він старав ся вислати 
молодих, спосібних хлопців до Росії 
на науку, щоб відтак вони, вернувши 
до Америки як схизматицькі батюшки, 
стали його жовнірами в ширеню росій
ської православної пропаганди. Одного 
хлопця вишукав він в Шамокін. Колиж
о. Констанкевич не згодив ся на його 
плян і відмовив вислати того хлопця 
на науку до Росії, протоєрей Товт роз
гнівав ся і вислав повисшу заяву до 
„Свободи” , а незадовго, коли помер 
член „Союза” з його братства в Вілкс
бері, як лиш „Союз” виплатив зі своєї 
бідної каси посмертну підмогу, — про- 
то,зрей Товт враз зі своїм братством ви
ступив зі „Союза” , скривдивши його на 
кілька соток долярів.

В „Свободі” в кождім числї не пе
реставав редактор накликувати людий 
до „Союза” От так заохочує молодих 
хлопців до „Союза” в ч. 21., з 4 чер
вня 1894 р.

Гей хлопці!
Молодці,
В „Союз” ся впишіть, 
Русь-неньку 
Рідненьку 
Серцем полюбіть!
Зелені Карпати 
Не розділять, брате,
Бідних Русинів!
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Лярісса Квітка —  Леся Українка (ур. 1872, ум 1913).

Одна мати нас родила,
Вівсяником нас кормила,
Як своїх синів!...

В червню 1894 р. приступило до „Со- 
юза” братство сьв. Петра і Павла з Ан- 
сонїї, Конн.

Вже в початках істнованя P. Н. Со- 
юза не обійшло ся без аґітацій проти сеї 
організації. Вороги „Р. Н. Союза” з та
бору „Соєдиненія” ширили ложні вісти, 
немов „Союз” банкротує, а навіть не хо
че виплачувати посмертного. В. ч. 41. 
„Свободи” з р. 1894 читаємо заяву се
кретаря, о. І. Констанкевича, в справі 
посмертного по Івані Барна, де секре
тар опрокидує ложні вісти та заявляє, 
що вдова по помершім не потребує те
пер гроший і лишає їх в касї „Союза”, 
а як буде їй потрібно, то собі возьме,

Піврічні збори урядників „РІ Н. Со
юза” відбулись 15. січня 1895 р в Ша- 
мокін, Па.

В ч. 4. „Свободи” з 1895 р читає
мо слідуюче справозданє:

Прихід:

Позиція.

1. По загальних зборах P. Н. Со
юза, відбувших ся дня ЗО. мая 1894 в 
Шамокін, Па., зі( 
ходу

юній 1894

юліи

август
5. Членські владі 

септембер
6. Членські вклад 

октобер
7. Членські вклад 

новембер
8. Членські вклад 

децембер
9. У Вепр. о. проторея Товта в 

Вілксберрі від братства за 
місяць децембер 1894

$220.35
за місяць

96.00
за місяць

143.50
за місяць

114.50
за місяць

120.50
за місяць

134.50
за місяць

145.50
за місяць

115.95

52.00

Сума

Розхід:

$1.142.75

1.

Михайло Коцюбинський СУР- 1864, ум. 1 9 1 3 ).

Кошти подорожі на загальні 
збори P. Н. С. для сьпіваків
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до Олифант на руки Впр. о.
Теоф. Обушкевича дня 1.
юнїя 1894 року $63.00

2. Дня 25 юнїя за місяць юнїй
для „Свободи” 30.00

3. Дня 16. юлїя для „Свободи” 30.00
4. Дня 16. августа для „Сво

боди” 30.00
5. Дня 16. септембра для „Сво

боди” 30.00
6. Дня 17. септембра за телє- 

ґраму на загальні збори 06- 
щества імен. Качковского у
Львові 8.88

7. Дня 16. септ. для „Свободи”
за місяць октобер 30.00

8. За новембер для „Свободи” 30.00
9. Дня 15. септ. посмертна за

помога для вдовиці по бл. п.
Івані Барна в Шамокін, Па. 400.00

10. Посмертна запомога для 
вдівця Николая Гоца по'женї 
Ксенї, котра була членом Р.
Н. С., виплачена на руки Впр.
о. прот. Товта $348.00, що з 
повисшими (позиція 9-та в 
приході $52.00) робить 400.00

11. Видатки канцелярійні за 
час від первого юнїя до 31 
децембра 1894 7.34

Сума

Зіставлене:
Дохід
Розхід

$1.007.22

$1.142.75
1.007.22

Остае ся готівкою в касї „Р. Н. 
Союза” з кінцем децембра
1894 р. $135.53

Всіх членів „Р. Н. Союза” було до 3JL. 
•-децембра 1894 р. 505, з тих 66 зістало 
вимазаних--з—1аденів- „Р. Н. Союза” за 
неплачене через три місяці' членських 
вкладок після § 24 статутів „Р. Н. С.”. 
Понеже много і то досить много членів 
залягає з виплатою місячних вкладок, у- 
прашає ся їх по возможности як най- 
скорше свої рахунки вирівнати, бо в про

тивнім случаю утратять право членів 
„Руск. Народи. Союза”.

Загальні збори „Р. Н. С.” відбудуть 
ся 30. мая 1895 р. в місті Олифант, Па.

Шамокін, Па., дня 27. януарія 1895.
Іван Ґлова, касіер,
Теодозій Талпаш, предсїдатель,
о. Кр. І. Констанкевич, секр.

Перший рік істнованя „Р. Н. Союза”, 
як і у кождій подібній орґанїзації, був 
тяжкий. Одинокими робітниками аж до
II. Гол. Конвенції було лиш двох людий:
о. Гр. Грушка, редактор „Свободи” і о. 
Іван Констанкевич, секретар „Союза”.

В ч. 12. „Свободи” з дня 17. цьвіт- 
ня 1895 р. читаємо поклик на II. Кон
венцію до Олифант, Па., як слідує:

ОДОЗВА.
Дорогії Братя!

Зближає ся важна хвиля, надходить 
час важний в житю нашім, яко Русинів, 
в житю членів одинокого руско-народ- 
ного товариства „Союза”. Не давний то 
час, бо лиш зверх рову, як ми, пізнавши 
наші потреби духовні, народні і еконо
мічні, зібрали ся під один прапор — звя- 
зали ся в „Союз”, в одну велику народну 
руску родину, щоб стати всї, як один муж 
за наші рускі народні права, щоб сьвіт- 
ло правди і науки понести поміж рідних 
братів, котрих судьба розкинула вольо- 
нїями по цілій Америці. Треба нам обра
хуватись, яв далеко ми зайшли, треба нам 
призадуматись над нашою вультурною 
ролею в Америці, треба нам застанови
тись над економічним положенєм.

В тій цїли просимо Вас, Братя, на 
збори нашого товариства „Союза”, котрі 
відбудуть ся 30-го мая с. р. в Олифантї, 
Па.

Прибувайте, братя, спішіть на раду, 
на віче народне, заохочуйте других — 
старайте ся, щоб яв найбільше членів 
приступило до нашого Товариства. Нас 
сила народу в Америці, дїти одної мате- 
ри Руси. Будьмож і ми вірними 6ї сина
ми, не блукаймо ся, мов ті незрячі раби,
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отворім очи а побачимо сьвітло. — Про
грама загальних зборів руско-народного 
Товариства „Союза”, котрі відбудуть ся 
80-го мая с. р. в Олифантї, єсть сліду
юча:

1) 0 год. 10-тій відслужить ся Со
борне Богослужене о призване помочи 
святого Духа в парохіяльній церкві в 
Олифантї.

2) 0 год. 21/2 в рускій гали розпіч- 
нуть ся наради Народно-руского „Со
юза” : а) Вступне слово, б) Справоздане 
секретаря і касіера, в) Справоздане Кон
трольної Комісії, г) Вибір нового Виділу.

3) Внесеня членів.

Програма

музикально-декляматорського вечерка і 
аматорського представленя, котре від
буде ся в день Загальних Зборів „Рус
ко-народного Союза” дня 80-го мая 
1895 в Олифант, Па., в руській галї.

1. Вступне слово.
2. Щасть нам Боже — хор мішаний 

із Олифант і Мейфільд (70 сьпіваків).
3. Отчит — Культурна роля аме- 

рик. Русинів, о. Нестора Дмитрів.
4. Піснь соловея — сольо, женський 

дует.
5. За віру—деклямація (дів. М. Н.)
6. Гуляли — хор.
7. Теорія і практика — оповідане.
8. Дурень, хто проживає — хор.
9. Банда із Мейфільд — Руський 

марш.
По концерті' слідує театральне 

представлена: „Знїмчений Юрко”, ко
медія в двох дїйствіях.

ОСОБИ:
1. Стефан, господар — Георгій Хиляк.
2. Доця, его жінка —Текля Хованська.
3. Юрко, їх син — Михаїл Фекула,
4. Гелена, їх донька — Н. Н.
5. Проць Николин, старий вояк — М.

Вислоцький.
6. Гласович, реєнтий-дяк — Д. Пирч.

7. Николай, війт — Ал. Шлянта.
8. Василь, присяжний гром. — К. Ко- 

бан.
9. Семен, радний гром. — А. Коваль- 

чик.
10. Мирон, радн. громадський — Іван 

ГуЗей.
11. Циган — Василь Телявський.

По окінченю представленя відбуде 
ся в тій самій гали баль.

Семен Демидчук.

Тікет: На перший ряд 35 ц., на дру
гий ряд 25 ц., ґадєрія 15 ц.

Початок о год. 7. вечером.
Пі'о конзенцію в Олифантї читаємо 

в ч. 17. „Свободи” з дня 5. червня 1895 
р. як слідує:

„Дня ЗО. мая відбули ся вельми ве- 
личаво'сегорічні загальні Збори Руского 
народного Союза в Америці' в місті 0- 
лифантї.

7
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„Не будемо тут розписуватись по- 
дрібио, тілько скажемо, що Русини за
явили вельми значно, що руский на
рід ще жиє і его сила що-дня то кріп- 
шае, помимо завзятих ворогів, котрі 
неустанно старають ся розбити „Союз” 
і тую іскру любови до свого рідного і 
питомого,, яка ще тлїє в серцях нашого 
робучого люду, цілком придусити. Роз
вій „Союза” уже запевнений, будуч- 
нїсть его сьвітла, побіда і осягненє своєї 
цїли уже не далеко” .

Новий видїл управляючий „Союзом” 
ієсть слідуючий:

Іван Ґлова, предс.; Теодозій Талпаш. 
містопредс.; о. Нестор Дмитрів, секр.; 
Юрій Хиляк, кас. — Виділові: о. Т. 0- 
буїпкевич, А. Шлянта, Ф. Мурдза, К. 
Кобан, С. Федоровський і А. Марко. — 
Заступники: о. Констанкевич, о. А. По- 
лянський, о. В. Молчани і Яков Гам- 
'баль. — Контрольна Комісія: о. Гуло- 
вич, Г. Гук і І. Даньчак. —  Заступник:
ч). М. Мартіяк.

Конвенція в Олифант випала, як на 
тамті часи, величаво. Банда з Мейфілд 
вже раненько пригравала по улицях. О 
год. 10. рано відслужив о. Констанке- 
івич Сл. Божу. Хор під проводом о. 0- 
'бушкевича сьпівав гарно. По спільнім 
обіді відбулись Збори, котрим ■ прово
див о. А. Полянський, а секретарював 
■о. Н. Дмитрів, котрий 1. цьвітня 1895 
р. приїхав до Америки і обняв парохію 
в Мт. Кармел, Па. Секретар о. Констан
кевич подав звіт за минувший рік, в ко
трім між иншим пятнуе поступованє 
■о. Товта ізза його віроломности і кири- 
нї, про що я вже повисше згадав. З 
касієрського звіту довідуємось слідуюче:

А. Приходи:
1. Позістало з мая 1894 р.
2. Вкладка за юній
3.
4 .
5 .
6.
7.
8. 
'9.

юлш
авґуст
СЄ1ІТ.
октобер 
новембер 
децембер 
січень 1895

•$220.85
96.00

143.50
1.14.50 
160.59
184.50 
150.45 
115.95
73.00

10. „ „ лютий 95.83
11. „ „ марець 146.85
12. „ „ цьвітень 115.95
13. „ „ май 178.45
14. Вкладка з Олифант за січень 4.00

Загальна сума $1.786.83

Б. Розходи:
1. Кошти подорожі сьпіваків з 

Олифант на Конвенцію до 
Шамокін $63.00

2. Видатки канцелярійні 0.45
3. Субвенція для „Свободи” :

За юній 30.00
„ юлїй 30.00
„ авґуст 30.00
„ септембер 30.00

4. Телєґрама на загальні збори
ім. М. Качковского у Львові 8.88

5. Видатки канцелярійні і поч-
та за 4 місяці 5.19

6. Посмертне за Івана Барну 400.00
7. Субвенція для „Свободи”

за окгобер, нов. і дец. 90.00
8. Посмертне за Ксеню Гоц в 

Вілксбері на руки о. Товта 400.00
9. Субвенція для „Свободи” за 

децембер і січень 60.00
10. За написане штуки з амер.

житя „Тілько одна” 25.00
Видатіш канцелярійні від 1. 

октобра 1894 р. до ЗО. мая
1895 р. 5.71

Загальна сума розходів $1.148.23 

Зіставлене.
А. Доходи 
Б. Розходи 

Віднявши

$1.786.83
1.148.23

3 3 .0 0

Остаєсь в касї $605.60
На тій Конвенції не ухвалено нія

ких важнїйших змін в статуті, лиш від
зивались голоси за внесенєм о. Н. Дми- 
трова, щоб „Союз” постарав ся о свою 
власну часопись. 0. Констанкевич був 
за тим, щоб ґазету перебрала спілка 
людий за уділами, тай в тій справі від
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булись незадовго по Конвенції збори па
тріотів в Мт. Кармел, але з уділами 
ніхто не спішив ся. Присутний о. 0- 
булікевич хтїв офірувати пятку, бо ка
зав, що він переконаний, що часопись 
буде партійна, але тої пятки не приня- 
то. Вкінци справа стала на тім, що оо. 
Констанкевич і Дмитрів рішились са
мі купити „Свободу” від о. Грушки і 
перенести до Шамокін, і вже ч| 19 з
18. юлїя 1895 р. появилось в Шамокін, 
а „Союз” як і перед тим платив місяч
ної підмоги $30.00.

Треба зазначити, що на Конвенції 
в Олифантї не явив ся вже анї один 
угро-руський сьвященик, але аж по 
Конвенції прибув о. Володимир Молча- 
ни з Кінґстон, Па. і заявив, що він і 
його собратія „годять ся” з усїми у- 
хвалами Конвенції.

Вже в місяци серпни знаходимо мі
сячний касовий звіт „Союза” , підписа
ний: Ю. Хиляк, касіер; о. Н. Дмитрів, 
секретар. Було доходу в юлїю $148.50. 
В тім часі приступило братство сьв. Пе
тра і Павла з Мт. Кармел, число чле
нів 21. В місяци серпни 1895 присту
пило братство з Плезент Гіл, Па (те

пер Макаду, Па.), числом 100 членів, 
виключно за старанем теперішного 
предсїдателя P. Н. Союза, Д. Капітули.

Дня 6. липня 1895 приїхав до А- 
мерики бл. п. о. М. Стефанович і за
раз обняв ще незорґанїзовану паро- 
хінку в Бофало, Н. Й. Колиж о. А. По- 
лянський виїхав з Пітсбурґа до Галичи
ни дня 4. вересня 1895 року, о. М. Сте
фанович обняв парохію сьв. Ів. Хре
стителя в Пітсбурґу і там перебував до 
смерти. ІІідчеркую сю подію длятого, 
бо з іменем о. Стефановича звязана не
відлучно історія „Р. Н. Союза”, тай з 
приходом нових молодих сил, сьвяще
ників Українців, праця на поли орґа- 
нїзаційнім Амер. Руси поступає вперед 
скорим кроком. Вже того самого року
2. грудня приїхав до Америки о. Іван 
Ардан і зараз вступив до „Союза” (ч. 
в гол. книзї 286).

Дальше приступає до „Союза” брат
ство з Бівер Медов, Па., числом 24, а 
в справозданю касовім за місяць сер
пень 1895 знаходимо суму вже :$209.00. 
Справоздане за місяць вересень вика
зує суму $212.00, а вже за жовтень 
$282.50.

Учасниці’ курсу неграмотних з ного оскооателем і проДц.иком о. В. дооушо^ським, в парохії при церкві 
„Непорочного Зачатія Пр. Богородицї“ в Алентавн, Па.
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Піврічні загальні Збори Союза від
були ся 1. січня Л896 р. в Мт. Кар
мел, Па.

О год. 11. рано відправив Сл. Божу 
секретар „Союза” о. Нестор Дмитрів. 
На збори приїхав з Пітсбурґа о. М. Сте- 
фанович і явились майже всї урядни
ки. Збори відкрив о. Н. Дмитрів дов
шою промовою. Предсїдателем вибрано 
о. Констанкевича, а секретарем о. Ів. 
Ардана.

Зі справозданя секретаря довідує
мось, що видїл підвисшив посмертне з 
400 на 500 дол. Число членів від по- 
слїдноїіііотеїщ ії- - зроело__майже 4 ра
зи. На тих Зборах велась довша дебата 

“Про конечну потребу „Еміґр. Дому” , на 
котрий вже збирано гроші. Вибрано оо. 
Обушкевича і Дмитрова, котрі -мали 
дальше займатись тою справою.

З ряду III. Головна Конвенція „Р. 
Н. Союза” відбула ся 2. червня 1896 
р. в Мт. Кармел, Па. Вже в цьвітневих 
числах „Свободи” читаємо відозви і 
поважні уваги під розвагу членам і де
легатам перед Конвенцією.

В ч. 21. „Свободи” з 21. мая 1896 
читаємо таку відозву:

„Головна III. Конвенція „Союза” 
відбуде ся 2. юнїя с. р. в Мт. Кармел, 
Па.

„Того дня о год. у 29 рано відправить 
ся Служба Божа і панахида за небіпщ- 
ків членів „Союза”

„О год. 10. пічнуть ся наради і по- 
тревають до год. 1. Слідує перерва, а 
відтак о год. 8. дальший тяг нарад аж 
до вечера. Вечером зберуть ся делега
ти на відчит. На другий день с. є. 8. 
юнїя відбуде ся нарада сьвящеників в 
Шамокін в домі о. Констанкевича.” 

Дня 2. червня після заповідженої 
програми відправив сьв. Литургію о. 
Т. Обушкевич в місцевій церкві в Мт. 
Кармел, Па. О год. 10 отворив збори 
голова „Союза”, Іван Ґлова, короткою 
промовою. Пгедсїдателем Конвенції ви
брано о. Об\тшкевича. заступником 
предсїдателя Василя Кринїцького з

Джерзи Сіти, Н. Дж., а секретарями: о. 
Ів. Ардана з Джерзи Сіти і Дмитра Ка
пітулу з Макаду, Па. Слідувало обшир- 
не снравозданє секретаря о. Нестора 
Дмитрова, з котрого довідуємось, що в 
однім році пгистуїшло 6 братств, а се: 
з Плезент Гіл, Па., Бівер Медов, Па.> 
Елмаіїпа, Н. Й., Централїя, Па., Ст. 
Клер, Па, і Джерзи Сіти, Н. Дж.

Слідує дальше докладний виказ, 
кілько котре братство заплатило, а 
кілько взяло запомоги. Позаяк ті цифри 
дуже цікаві, то варт їх побачити.

Заплатили члени:
Олифант, Па. 478.50, взяли 500.00 

(21.50).
Шамокін, Па. 474.00.
Мт. Кармел, Па. 407.50, взяли 

500.00 (92.50).
Мейфілд, Па. 181.00, взяли 500.00 

(369.00).
Плезент Гіл, Па. 494.00.
Померло за рік 4 члени. Від зало- 

женя „Союза” б\тло 6 випадків смер
ти і виплачено $2.800.00.

Касове справоздане:
Дохід $2.718.88
Розхід 1.961.37

Остає в касї 756.96
Фонд „Еміґр. Дому” $221.10.
(У о. Гр. Грушки на „Еміґр. Дім” 

$149.50).
Справоздане принято до відомости, 

а до сконтрольованя книг вибрано: о. 
М. Стефановича, Андрея Дениса і Тео- 
дора Хиляка. Слідували внесеня Виділу.

Важнїйші зміни статутів:
Змінено §15 статута в той спосіб, 

що на будуче має ся принимати лиш 
тих людий, котрі мають не менше 16, а 
т-іе більше 45 лїт. За жени, котрі мають 
більше ніж 45 лїт, посмертне не пла
тиш. Ухвалено докладно означити при- 
нимагіЗ нових членів і грамоти член
ські. котріб мали значіне поліс асеку- 
раційних. Ухвалено виплачувати за
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втрату руки або ноги $100, за дві ру
ки, ноги, або обоє очий $500. Той член, 
що дістав цілих $500, перестає бути 
членом „Союза” . Дальше ухвалено у- 
творити зелїзний фонд, відтягаючи з 
кождої місячної вкладки члена 10 ц. 
З  того фонду лиш процент мож ужива
ти. Делєґатів можуть висилати в той 
спосіб: до 50 членів одного, від 50 до 
100 двох, від 100 до 150 трех. Ухва
лено вкінци, що Контрольна Комісія 
має бути заразом і судом апеляційним. 
Вибрано Комісію еміґраційно-кольонї- 
заційну, до котрої ввійшли о. Т. Обуш- 
кевич, Іван Ґлова і о. Ів. Ардан. Фонд 
„Еміґр. Дому” порішено передати тій 
Комісії. Ухвалено видати календар на 
1897 р. коштом „Союза” і видавництво 
поручено о. Н. Дмитрову.

Новий Видїл вибраний: Іван Ґлова, 
предс.; Алексей Курила,, містопредс.; 
о. Н. Стефанович, секр.; Юрій Хиляк, 
касієр. — Виділові: о. Т. Обушкевич, 
о. І. Констанкевич, о. Ів. Ардан, Т. Тал
паш, Василь Кринїцький і Дмитро Ка- 
пітула. — Заступники: Гр. Гук, Йосиф 
Коваль, Теодор Хиляк, Яків Руданич і 
Іван Дунай. — Контрольна Комісія: о. 
Н. Дмитрів, Алексей Шлянта і Кость 
Кобан.

Як бачимо із сего справозданя, то
III. Конвенція в Мт. Кармел була ду
же річева, богата в важні зміни і ухва
ли. Рівнож треба завважати, що в Ви- 
дїлї „Союза” вже нема анї одного у- 
гро-руського сьвященика. Вони не зро
зуміли потреб і нужд народа — все 
стояли з далека, маючи лиш свої ка
стові бізнеси на увазі. На сю Конвен
цію наспіли телєґрами: з Елмайра. 
Н. Й., Шікаґо, Ілл., Ню Йорк, Н. Й., 
Редакція „Вістника” , Шенандоа, Па. 
(о. К. Лавришин), Мейгїіілд, Па., Пітс- 
бурґ, Па., Джерзи Сіти, Н. Дж. і з дру
гих місцевостий.

По Конвенції в Мт. Кармел, Па., за- 
нялись Русини не тілько дальшою ор- 
ґанїзацією „Союза” , але і подбали про 
кольоиїзацію. Д|). Й о р іу | Олеськів, 
спрйвігяючй папіу^е^гіґріаті^о'^о ;Канадп,

відвідав і нас в Шамокін і Мт. Кар
мел, тай піддав гадку, чи не булоб ко
рисним вислати наших заможних май- 
нерів і бізнесменів до Канади, деб во
ни були дуже потрібним елементом, по
селившись з капіталами і знаючи яко- 
тако анґлїйську мову. Тими справами 
занялась еміґраційно-кольонїзаційна 
Комісія.

„Свобода” з днем 2. липня 1896 р. 
вже виходить в Мт. Кармел, в місце- 
вости, де мешкав редактор о. Н. Дми
трів. Дня 20. серпня 1896 приступило 
шо „Союза” ціле братство сьв. о. Ни- 
юлая з Пітсбурґа, числом 62, висту
пивши із „Соєдиненія” .

Піврічне засїданє Виділу „Союза” 
відбуло ся в Мт. Кармел дня 29. груд
ня 1896 p., на котрім були присутні' 
майже всі члени Виділу. Справозданє 
секретаря „Союза” за минувший пів- 
рік зробило на всіх присутних задово- 
ляюче вражінє. Помимо, що в тім пів- 
роцї було богато видатків: на календар, 
відзнаки, статути, грамоти, одно по
смертне — всього $1.170.00 — оста- 
ло в касї $2.000.00. Сам довг членів 
виносив $563.35. Нових членів  ̂ при- 
с т у п и л о  за пів року 225. Проектовано, 
щоб часть доходу з балїв і концертів 
зволили Союзові братства офірувати на 
зелїзний фонд „Союза” , як то вже зро
били були неоцїнені братства з Оли
фант, ІІа„ Макаду, Па. і ,Шамокін, Па.

В мартї 1897 р. приїхав до Амери
ки о. Стефан Макар і обняв парохію в 
Мт. Кармел, як також редакцію „Сво
боди” з днем 1. цьвітня, а о. Н. Дми-

Ітрів виїхав до Канади в цїли орґанї- 
заци тамошних поселенців.

IV . Головна Конвенція в Мейфілд, Па.

В ч. 21. „Свободи” , з дня 20. мая 
1897, читаємо слідуючу відозву:

СПРАВИ „СОЮЗА”.
Христос воскрес!,

Високоповажані Братя Союзчане!
Сегорічна Конвенція „Руского На

родного Союза*’ %іа є* 'вибутись в Мей-
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філд, ГІа. Призначений на то день 8. 
червня с. р. в второк. Длятого проси
мо отсею дорогою всі' наші братства і 
члени, Щоб засгосовались до § 27 ста
тута нашого Товариства, вибрали де
лєґатів на ту Конвенцію і імена їх по
дали головному секретарови завчасу, 
щоб ще перед Конвенцією можна їх о- 
голосити в ґазетї. Високоповажані чле
ни і братства зб о л я т ь  безусловно вирів- 
нати всї свої залеглости місячні чим 

'С к орш е, бо відомо, що друковане спра- 
возданє касове за цілий рік адмінїстра- 
ц'йний ма,з розіслатись всім делєґатам
і братствам до перегляду.
іг Предмети нарад на сегорічній Кон
венції будуть ріжнородні. Маємо радити 
над зміною деяких місць статута, тре
ба додати ще до них всьо здорове, му
дре, щоб наша інституція оперта на 
добре обдуманих статутах росла, роз
кидалась і кріпилась в хосен американ- 
•Wtf* ►а -славу і поміч цілої нашої вели
кої Руси іі]:оти тих катів, визутих з 
всякої чести і совісти, польської дряни, 
котра винна єсгь рускої крови, яка не- 
іжпго іфолялась підчас останних ви- 
(борів з рускої груди. Тож заким о тім 
обпшрн'шше поговоримо в другім числї 
нашої „Свободи”, запрашаєм сердечно 
•наші братства з Мейфілд, Олифант, 
Сімнсон і всіх щирих Русинів з околи
ці', щоб взяли конечно участь корпора
тивну в концерті, котрий відбудесь ве
бером ио Конвенції в гарно убраній 
рускш-гали громади мейфільдскої. Нам 
треба лиш порозумітись, а побачимо, 
яка сила тліє в нас против всякого зла
і неправди. Прийдіть, просим! До мило
го побаченя! — За Виділ „Руско-Народ- 
ного Союза” : Іван Ґлова, предсїдатель; 
о. М. Стефанович, секретар.

Слідуюча програмова відозва така: 
Дня 8 червня о год. У29 торжествен- 
ний похід через місто делєґатів і 
братств. В церкві Сл. Божа — відпра
вить о. Т. Обушкевич, проповідь виго
лосить о. Ів. Ардан. Панахида за по- 
мерпшх членів „Союза” і за погибших 

ліероїв Галичан за свободу при послїд-

ішх виборах. — 0 год. 11. рано предс. 
„Союза” н. Іван Ґлова отворить Збори. 
О. год. іу> спільний обід, а о год. 8. 
продовжене нарад. По скінченю нарад 
відчитає о. Нестор Дмитрів: „Будуч- 
ність Русинів в Канаді'”

II. Чаеть концертова.
О год. 7. відбуде ся концерт з тан

цями. Славна банда з Олифант під про
водом о. ІОвеналя Обушкевича відограє 
найдобірн'їйші твори, а сьціви і декля- 
мації доповнять цілість вечерка. Мо- 
лодїж охоча забавить ся танцями.

Делєґати на IV*. Головну Конвенцію 
P. Н. С. були: 3 Макаду, Па.: Андрей 
Судик і Петро Секерак. З Шамокін, Па.:
о. Ів. Констанкевич, Іван Ґлова, Мой- 
сей Демчко і Кондрат Котанчик. З Мт. 
Кармел, Па.: Алексей Галабурда і Сте- 
фан Пятниця (ст.). З Олифант, Па.: 
Діонизш ІІирч, Петро Гижа і Данько 
Свала. З Джерзи Сіти, Н. Дж.: Юстин 
Криницький і Теодозій Ткач. З Мей
філд, Па.: Петро Сабат. З Ансонїї, 
Конн.: Дмитро Ванько.

В числі' 25. „Свободи” з 1897 р. чи
таємо дуже широке і докладне спра- 
возданє з IV Гол. Конвенції. Позаяк 
нема місця, щоб його передрукувати, 
ми хочемо ІІО змозї коротко його пе- 
реповісти.

По Сл. Божій відбули ся наради. 
Збори відкрив привітною промовою 
предсїдатель Іван Ґлова. Слідувало 
справоздане секретаря. Президував на 
Конвенції о. Обушкевич, секретарюва
ли: Д. Пирч і Д. Ванько з Ансонїї.

Зі звіту секретаря довідуємось, що 
праця в „Союзї” була обильна. Видано 
прекрасний календар і вислано делєґа- 
та до Канади в особі о. Н. Дмитрова. 
Число члевдв збільшилось за рік з 587 
на 1019, помимо дуже ворожих агіта
цій зі сторони мадяронів з „Соєдиненія”
і московських аґентів.

В касї знайдено готівкою $2.540.88, 
а разом з ма,єтком тов. „Р. Н. Союз” 
варт на гроші $3.314.18. Зелїзного фон
ду було вже $1.091.99.
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По справозданях секретаря і касі- 
єра, котрі принято оплесками, слідува
ла промова о. Нестора Дмитрова „Про 
Канаду”, відтак внесеня видїлу і де- 
леґатів.

Внесеня від видїлу ставляв о. М. 
Степанович, з котрих по оживленій ди
скусії приняті були слідуючі постано
ви обовязуючі членів „Р. Н. С.” : 1) 
Кождий член „Р. Н. С.” мусить брати 
статути і грамоти, а ціну їх визначить 
нововибраний видїл. 2) бели донесуть 
до видїлу „Р. Н. С.” про смерть одного 
з його членів, має ся виплатити по
смертне в протягу одного місяця, а в 
браку гроший в протягу двох місяців.

Наступили внесеня членів, з котрих 
ухвалені: 1) § 28 вияснений в той спо
сіб, що при кінци того параґрафу від 
слів: „місячна вкладка чл.” аж до кін
ця перечеркнуто, а натомість має бути: 
випало членови платити крім вкладки 
50 ц. і місячного — більше, як 50 ц. 
на розмет. 2) На видатки Конвенції і 
на дорогу для делегатів мають члени 
платити річно 25 цнт. 3) Що 20 членів 
„Р. Н. С.” мають право вибрати одно
го делєґата на Конвенцію. 4) Членом 
„Р. Н. С.” може бути лиш Русин. Чле
нів инших народностий лиш тогдї прий
має ся, єсли вони належали до руського 
братства і разом з ним приступили до 
„Р. Н. С.” Поодиноких членів иншої 
народности не приймає ся безусловно. 
5) Припоручено уложити п. Д. Пирчо- 
ви руский Буквар і предложити його 
на піврічній Конвенції.

Вибрано отсей новий видїл: Іван 
Ґлова, предс.; Петро Секерак, місто- 
предс.; о. Іван Ардан, секр.; Юрій Хи
ляк, кас. — Виділові: о. Т. Обушкевич. 
М. Демчко, Йосиф Коваль, Алексій 
Шлянта, Діонїзїй Пирч і Дан. Павли- 
шак. — Заст. Видїлових: Мих. Копчак, 
Ант. Онущак, Гавр. Дзядик і Тео. Май- 
кшак. — До Контрольної Комісії: о. Сте- 
фан Макар, Юстин Криницький і Кондр. 
Котанчик.

Слідуючу Конвенцію призначено до 
МсАЙеб; Ра. Вже на III. Конвенції при
значено слідуючу Конвенцію до

MeAdoo, Ра., але вона там не відбулась 
з причин мені незвісних.

На тій Конвенції перший раз учас
ники Конвенції фотографували ся.

Про музикально-вокальний вечерок 
годі розписуватись, бо то вже иозауря- 
дова часть „Союза”, одначе треба з 
признанєм піднести, що тодішні Руси
ни. в Мейфілд, Олифант і околици щи
ро заходились коло просьвіти. Вже бу
ли маленькі руські школи, драматичні 
кружки, хори — а заслуга безперечно 
належить ся о. Обушкевичови і дуже 
симпатичному учителеви Терещукови. 
Орґанїзаційну роботу під той час про
вадили в скрентонській околици: Алек
сій Шлянта і Юрій Хиляк.

Вже на тій Конвенції кинув о. Іван 
Ардан гадку, щоб заложити на Ам. Ру
си товариство, котрого цїлию булоб 
збирати гроші і веїми легальними спо
собами впливати на Галичину, щоб 
руські хлопи чимраз більше просьвіт- 
но і політично осьвідомляли ся. А звіс
на річ, як нема гроший, не мож взяти 
ся до жадної роботи. До такого това
риства може належати кождий чоловік, 
котрий заплатить річну вкладку 50 цнт. 
В тій преважній справі поставлено від
повідні резолюції. На поклик Костя 
Кобана з Олифант таки того самого ве- 
чера зложили присутні гості на цїли 
того товариства $61.40 і передано сї 
гроші редакції „Свободи”.

Піврічна Конвенція „Р. Н. С.” , від
булась дня- 11. січня 1898 р. в Оли
фант, Па.

На тій Конвенції були вже присут
ні: оо. М. Підгорецький і А. Бончев- 
ський, котрі приїхали до Америки 21. 
грудня 1897 р.

Сл. Божу відсьцівав о. М. Підго
рецький, а відтак в парохіяльнім домі 
відбулось заеїданє, на котрім вибрано 
предеїдателем о. Ст. Макара, а секре
тарем Ал. Шлянту.

Секретар „Союза” о. Ів. Ардан від
читав справозданє. В касі' знайдено су
му $4.027.79. З того припадає: 1)
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$804.05 депозитів пожичених власти
телям домів на 6% ; 2) $1.706.80 зе- 
лїзного фонду і 3) $2.016.94 розпоря- 
димого фонду, ульокованого в банку на 
З процент.

По полагодженю урядових справ у- 
хвалено: 1) Членів, котр,і не пересту
пили ще 35 лїг житя, приймає ся без 
вступного, але лиш в місяцю мартї. 2) 
бели член переступив 40 літ житя, а 
хоче вступити до „Союза”, має пред
ставити секретареви метрику хрещеня.

Наради, дотикаючі справ „Союза”, 
тревали майже цілий день. Вечером 
члени читальні ім. Маркіяна Шашке- 
вича устроїли вечерок. Між иншими 
виголосив деклямацію тодїшний оли- 
фантський дякоучитель Ів. Борух.

V Головна Конвенція „Р. Н. Со
юза” відбула ся дня 7 і 8. червня 1898 
р. в Шенандоа, Па., з слідуючою про
грамою:

1. О год. 7у2 рано в місцевій цер
кві Служба Божа на інтенцію членів 
„Союза” і парастас за померших бра
тів і сестер.

2. Від 9і/2 год. рано нарада.
3. О год. 8 вечер відчити про 50- 

лїтну річницю знесеня панщини, про 
бунти козацькі під проводом Б. Хмель
ницького, наше народне відроджене, на
ше положене тут як робітників, —  де- 
клямації, сьщви і танці.

Активну участь в нарадах V. Гол. 
Конвенції брали слідуючі особи:

Урядники: Іван Ґлова, предс.; Ю- 
рій Хиляк, касієр; о. Ів. Ардан, секр.
— Виділові: о. Обушкевич, Алексій 
Шлянта, Йосиф Коваль, Мойсей Демч- 
ко і о. Стефан Макар. — Делєґати: З 
Олифант, Па.: Семан Русин, Іван Смаку- 
ла і Семан Митренко. З Шенандоа, Па.: 
Антонїй Онущак. З Лансфорд, Па.: Іван 
Добош і Лев Монїта. З Макаду, Па.: Дми
тро Капітула. З Мт. Кармел, Па.: Іван 
Стефан і Григорій Гук. З Ансонїї, Конн.: 
о. Антін Бончевський і Олекса Горбаль. 
8  Сіїшсон, Па.: Тимко Гавран. З Пітс-

бурґ, Па.: о. М. Стефанович, Захар 
Сокіл, Іван Сидоряк і Антін Каня. З 
Джерзи Сіти, Н. Дж.: Еость Кирчів і 
Ксавер Маркович. З Ст. Клер, Па.: Гри
горій Полянськин. З Мейфілд, Па.: Пе
тро Сабат і Теодор Вахна. З Ст. Луіс, 
Мо.: Семен Марочко. З Шамокін, Па.: 
Іван Новак і о. Ів. Констанкевич.

Дня 7. червня 1898 р. відслужив 
Службу Божу в першій руській церкві 
в Шенандоа о. Обушкевич в асистенції 
оо. Бончевського і Макара. Збори, в 
гали під церквою відкрив короткою про
мовою о. Констанкевич і предложив на 
предеїдателя найстаршого віком сьвя- 
щеника, о. Обушкевича. Секретарюва
ли: о. Бончевський, Д. Пирч і Д. Ка
пітула. Слідувало справозданє секре
таря о. Ів. Ардана, з котрого довідує
мось слідуюче:

За цілий адмінїстраційний рік при
ступило до „Союза” 574 членів. Нові 
місцевості!, в котрих придбав „Союз” 
найбільше членів, були слідуючі: Йон- 
керс, II. Й., Вест Трой, Н. Й., Ланс
форд. Па., Вест Павлет, Вт., Сейр, Па., 
Травґер, Па., Джеймспорт, Н. Й. і ин- 
ші. Причина, чому з Пеннсильвенїї 
так мало прибуло членів — то брак ро
боти в угльокопах. Братство сьв. Во
лодимира з Макаду виступило із „Со
юза” ізза інтриґ Соєдинистів.

Касове справозданє: Дохід $6.429.- 
65. Розхід $3.686.01. — Зіставлене: 
Дохід за 1897— 8 $6.429.65. З минув, 
року зістало $2.640.88. Депозити $304 - 
05. Весь дохід $9.374.58. — Дохід $9.- 
374.58. Розхід $3.686.01. — Готівка 
в кас'і -$5.688.57.

Після обох справоздань вибрано 
шконтруючу Комісію, зложену з Тео- 
дора Вахии з Мейфілд, Ів. Новака з 
Шамокін, Па. і Конст. Кирчова з Джер
зи Сіти. Ся Комісія провірила, що всі 
рахунки суть в порядку.

Дальше наступили внесеня що-до 
зміни статутів. Богато внесень приня- 
то і то не малої ваги так, що статут Р. 
Н. С. прибрав цїжом новий вигляд. 
Дискутовано точка за точкою, пара-
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ґраф за параґрафом. Деякі найголов- 
нїйіиі ухвали слідуючі: 1) Ухвалено 
принимати дїтий від скінченого 1-го ро
ку житя. До посмертного мають право 
по 30 днях. По скінчених 16 літах має 
дитина право стати повним членом „Со
юза” . 2) Піднесено посмертне з $500.-
00 на $600.00. Для тих, що не суть в 
стані платити місячного 50 цнт., ухва
лено принимати їх в члени за пів вступ
ного і пів місячної вкладки з правом 
до пів посмертного $800.00. 8) Всї но- 
вовступаючі члени мають право до по
смертного сейчас по вступленю, если 
би члена забило в фабриці, в майнах 
або деинде трафило ся з ним несподі
ване нещасте. бели би однак член умер 
в слабости, тогди має право до посмерт
ного: а) по 90 днях, єсли не належав до 
братства такого, що стоїть в „Союзі” , 
але сам собі був членом „Союза” ; б) 
по ЗО днях, если належав до братства, 
що стоїть в „Союзі” бели яке брат
ство з иншої орґанїзації хтїло би при
ступити до „Союза”, то по виплаченю 
належитостий до орґанїзації, до котрої 
давнїйніе належало, може бути ціле 
приняте до „Союза” без вступного. Ка
сіер, предеїдатель і секретар склада
ють бонд. Головна Конвенція має від
буватись що 2 роки, а заеїданя Гол. Ви
дїлу що року.

Се найголовнїйші ухвали. Крім тих 
виспіє наведених наступили відповідні 
зміни старого статута.

Слідуюча Головна Конвенція має 
відбутись за 2 роки там, де буде най
більше членів. Без вступного має при
жиматись раз до року молодих членів.

На тім закінчила ся пята з ряду 
Конвенція P. Н. Союза о год. 2. по 
полудни дня 8. червня, отже тревала 
.два дни.

Вибрано слідуючий новий Видїл на 
р. 1898—9-тий: Юрій Хиляк, предс.: 
Іван Добош, містопредс.; о. А. Бон- 
чевськин, секр.; Денис Пирч, місто- 
секр.; Кондрат Котанчпк, касіер. — 
Виділові: Антін Каия, Алексій ІІІлян- 
та, Антін Онущак, Теодор Вахна, Се- 
ман Русин і о. Стефан Макар. —  За

ступники Видїлових: Іван Ґлова, Тим- 
ко Гавран, Григорій Полянський, о. 
Ник. Підгорецький ,і Іван Сидоряк. — 
Контрольна Комісія, о. Іван Ардан, 
Кость Кирчів і Йосиф Коваль.

По Конвенції відбув ся баль, а під 
той час о. А. Бончевський в довшій 
промові згадав за всі ювилеї, які Ру
сини як в старім краю, так і тут об
ходять. Мову його нагороджено рясни
ми оплесками, а люди з найбільшою у- 
вагою слухали тоді, коли бесідник го
ворив за 50-літний ювилей знесеня пан
щини. Опісля Кость Кирчів з Джерзи 
Сіти пречудово віддеклямував „Дов- 
буша”

Привітні телеграми наспіли з слі
дуючих місцевостий: Макаду, Па., Мт. 
Кармел, Па., Кенсінґтон, Па., Пітсбурґ, 
Па., Вінніпег, Канада, такого змісту: З 
сотками емігрантів здоровимо вас сер
дечно. Н. Дмитрів і К. Геник. Мт. Кар
мел, Редакція „Свободи”, Шамокін і з 
Джерзи Сіти від о. Н. Підгорецького.

Річне заеїданє Видїлу P. Н. Союза 
в Лансфорд, Па., 13. червня 1899 р.

Програма: Дня 13. червня с р. від
буде ся в гали церковній Конвенція у- 
рядників „Р. Н. Союза” з таким по
рядком дневним: 1) Рано о год. %8 
Сл. Божа з панахидою за усопших чле
нів „Р. Н. С.”, котру відправить най
старший віком сьвященик. 2) Наради
0 год. 9. до 12. і по обіді о год. %2. 
3) 0  год. 8. вечером відбудесь вечерок, 
котрого програма така: 1. Вступне сло
во. 2. Теперішне положене американ
ських Русинів, їх потреби ,і як тому за
радити. 3. Наші справи просьвітні. 4. 
Положене робітників в Сп. Державах, 
а Русини. 5. Організація жінок і їх зна- 
чіне в житю публичір'м. 6. Часть на- 
учно-забавна. Тую точку виповнять: а) 
маґічна лїхтарня, за помочию котрої бу
дуть показані слідуючі образки з об- 
ясненямн: Дещо про Турків та їх край
1 образки деяких зьвірів і птахів. 0- 
бразки ті будуть 10 стіп високі і так 
само широкі; б) фоноґраф; в) в часі
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перестанків деклямації і сьиіви, єслн
— розуміє ся — позволить час.

На той вечерок повинні зійти ся всі 
наші люди численно не лише з Ланс
форд, але також з околиці, тим більше, 
що се перші вечерницї того року, у- 
строєні американськими Русинами. Бра- 
тя і сестри, прибувайте численно, а пев
но не пожалуєте! — Ант. Бончевський.

Крім урядників „Союза” прибули 
ще на річну Конвенцію до Лансфорд, 
Па., оо. П. Тимкевич з Йонкерс, Н. Й., 
Гавр. Мартяк з. Фріленд, Па., Галько 
з Макаду і Кишеляк з Лансфорд, Па.

Після відсьшваня Сл. Божої на ін- 
тенцію живих і панахиди за померших 
членів „Р. Н. Союза” о. Н. Підгорець- 
ким, всі урядники удались до гарно 
прикрашеної цьвітами церковної галї, 
де голова товариства, Юрій Хиляк від
крив наради відповідною промовою.

На час зборів вибрано предсїдате- 
лем о. Н. Підгорецького, а секретарем 
о. П. Тимкевича. Зі звіту секретаря о. 
А. Бончевського довідуємось, що „Со
юз” мав під той час 2057 членів, на 
котрих складало ся 1665 членів доро
слих на ціле посмертне, між тими 40 
женщин; 38 на половину посмертного, 
між тими 16 женщин і 354 дїтий, між 
ними 162 дівчат.

Члени „Союза” ділились тогди так: 
„Братства” і „Союзники”. В тих послїд- 
них Групували ся члени, котрі стояли 
одинцем поза братством; вони, хоть їх 
було лиш пять в одній місцевости, мали 
право вибрати собі секретарів і ті зноси
ли ся в урядових справах з головним Ви
ділом. В тім році приступило до „Союза”
12 братств. *

Звіт касовий „Союза” представляє 
ся так: Дохід, рік адмін. 1898—9 т. є. 
від 1. червня 1898 до 31. мая 1899 р. 
•$9.240.14. Розхід 8.041.63. Чистий до
хід $1.198.51. До того додавши пере

нос з р. 1897—8 в квоті' $5.688.57 — 
Стан каси „Р. Н. Союза” з днем 31. 
мая 1899 р. виносить $6.887.08. Фонд 
зелїзншї в протягу р. 1898—9 побіль
шив ся о $1.847.97.

Посмертного в тім році' виплачено 
на суму $5.483.50. Запомоги $/50.00. 
„Свобода” $600.00. (В,їд Конвенції в 
Мейфілд платила каса „Союза” місяч
но вже по 50 дол. „Свободі” ). Видат
ки конвенційні в Шенандоа $465.91. 
Платня секретаря $200.00. Ту позицію: 
платня секретаря бачимо перший раз 
в снргвозданю від часу заложеня „Со- 
за” , а се тому, бо всі дотеперішні се
кретарі — а було їх вже доси 4 і то самі 
сьвященики — працювали за дармо. Бл. 
п. о. Бончевський, будучи 2 роки секре
тарем, всі гроші в сумі $400.00 офірував 
на видавництво просьвітних книжочок, 
котрі за ті гроші були друковані.

Конвенція урядників в Лансфорд, 
Па., ухвалила слідуючі установи: 1) 
Агентам „Союза” 5%. 2) Здержує ся 
ножичка гроший з зелїзного фонду на 
перші морґичі — і другі поменші у- 
станови.

По Конвенції зібрались урядники і 
гостї в „Опера Гавзї” , де о. А. Бон
чевський говорив про положене руських 
робітників і їх лучність, а о. Ст. Ма- 
кар бесідував про вагу читаня часо- 
писип та книжок, про засноване руських 
шкіл, та про фонд для руських школя
рів. т

По тих промовах о. Ів. Ардан по
яснив образки, які показувано магіч
ною лямпою. Згадати тут належить, що 
вже на тій Конвенції о. А. Бончевський 
передав часть своєї секретарської пен
сії (50 дол.) о. Ст. Макарови з Мт. 
Кармел на видавництво просьвітних 
книжочок.

Конець першої части.

(Часть друга на стороні 194).
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У нашій мові, як і в кождій иншій 
мові культурній, е богато таких слів, з 
котрими велика частина наших людий 
мало коли зустрічаеть ся, тай через те 
значіня тих слів не розуміє. Нерідко лу- 
чаєть ся, що малообразований чоловік 
уживає в своїй бесїдї, а ще більше у 
письмі, незрозумілих собі слів або зворо
тів і з того виходять нераз дуже великі 
нісенітниці, які такого чоловіка осьмі- 
шують перед тямучими людьми і вистав
ляють його на глум.

„Коли ти не пиріг, то не пирожи ся” !
— говорить наша хлопська приповідка. 
Як хто докладно якого слова чи зворо
ту не розуміє, не повинен послугувати 
ся ним анї в мові аиї в письмі. Найліп
ше уживати в розмові або в переписцї з 
другими людьми слів простих, рідних, ко
рінно українських, кождому зрозумілих. 
Та воно не завсїгди легко держати ся сьо
го правила. Инодї приходить ся конечно 
ужити слова мало зрозумілого, чужого 
нам своїм походженєм, а нераз і формою. 
Так прим, на слово „репертуар” (фран
цузького походженя) у нашій мові нема 
осібного свойого слова, а через те ми му- 
сїлиб се слово заступити кількома инши- 
ми: „репертуар” —  значить по нашому 
спис, реєстр, запас сценічних штук або 
музичних творів, які представляють ся 
або виконують ся у театрі, на концерті, 
чи у якім иншім місци. Те саме слово о- 
значає ще спис роль одного актора, які 
він уміє відгравати на сценї. Замість от
же те чуже слово описувати та поясняти 
цілими реченями, ми виучуємо його на 
память, присвоюємо собі його і тим спо
собом уникаємо непотрібної розтяжности 
в мові чи письмі.

Не тільки наша, але й кожда инша 
культурна мова послугуєть ся, побіч своїх 
власних, чужими словами. От возьмім 
для прикладу мову англійську, з якою 
ми тут на кождім кроці стикаємо ся. Ан- 
ґлїйська мова має 30% слів латинського 
походженя (вчисляючи сюди вже й ті 
слова, що прийшли з латинського язика 
через французький), 5% слів грецького

походженя, а 5% з инших чужих жерел. 
У тій сьвітовій мові (нею говорить біль
ше ніж 150 мілїонів людий) є навіть 
богато слів походженя славянського. І 
наша українсько-руська мова має чимало 
слів чужого походженя, найбільше оче
видно із язика старинних Греків і Рим
лян, хоч лучають ся часто слова, взяті 
з мов ріжнородних новожитних націй. 
Деякі з тих чужих слів так вже зукра- 
їнщили ся та спопуляризували ся, що 
лише бистре око вченого лїнґвіста (язи- 
кознавця) зуміє вислідити їх первісне 
походженє.

Мало не всї цивілізовані народи ма
ють до свого вжитку обємисті словарі та 
енцикльопедії, у яких находять ся в по- 
азбучнім порядку всї чужі або і свої, не
зрозумілі ширшому, неосьвіченому зага- 
лови слова. З таких словарів та енци- 
кльопедій користає обильно читаюча пу- 
блика і знаходить там поясненя та зна- 
чінє тих численних слів, які у звичай
ній, так би сказати, домашній бесїдї не 
уживають ся.

У нас ще подібних словарів та енци- 
кльопедій нема, хоч були вже невеличкі 
проби зробити в тій справі дещо і для 
нашої суспільности. В році 1906. вийшов 
у Київі невеличкий „Словарик. Пояснен
ня чужих та не дуже зрозумілих слів”, 
уложений пок. В. Доманицьким. В 1910 
р. появив ся знова „Словар чужих слів”, 
який зредаґував і видав др. Зенон Кузє- 
ля в Чернівцях. Сей словар обіймає 368 
сторін друку (подвійні шпальти) і чи
слить 12.000 слів чужого походженя в 
українській мові, зібраних д-ром 3. Ку- 
зєлею і Мик. Чайковським. Тими то дво
ма словарями, а особливо послїдним, ми 
послугували ся при виладженю отсеї 
скромненької працї.

Вибираємо для наших читачів тіль
ки такі слова, котрі з часта трафляють 
ся чи то по книжках чи по часописях. На 
другий рік думаємо на тім самім місци 
опублікувати другий подібний словарець, 
очевидно з иншими вже словами. На разі 
просимо покористувати ся тим першим
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словарцем і присвоїти собі з него бодай 
деякі, найважнїйші слова. Се безпереч
но вийде на користь тому читачеви, ко
трий не мав нагоди кінчити висших на
укових шкіл. Коли вже доля судила нам 
бути звичайними робітниками, без уні
верситетських студій, то стараймо ся хо- 
тяй надолужити те, чого нам не дала 
школа. Чоловік учить ся не до старости, 
але до смерти, а хто замолоду не мав 
спромоги навчити ся того, що конечно 
потрібне кождому осьвіченому громадя- 
нинови, нехай се зробить тепер — хочби 
на склонї свого житя.

А.

абдинація —  уступленє з престола. 
абітурієнт — матурист, ученик, що при

ступає до іспиту зрілости в середніх 
школах.

аболіція — знесене судового засуду, по
милувану.

абсенту вати ся — не ставити ся, не я- 
вити ся, не приходити; абсенція — 
неприсутність, 

абсольвент — укінченшї, той, що по
кінчив якусь школу, 

абсолюторія —  прішяте рахунків або 
справозданя, звільнене із вложеного 
обовязку.

абсолюція — розгрішене, оправдане, 
абстракція — відриване; відірване, по- 

думане поняте (душа, любов), 
абсурд — нісенітниця, недорічність. 

дурниця.
аванс, аванз — посунене на перед, на 

виспіє становище; гроші побрані на 
перед.

авантура — подія, приключка, (любов
на) пригода, чудасія; небезпечна (рп- 
зиковна) справа; авантурник — о- 
чайдуха, пройдисьвіт. 

авдієнція — послухане, приймане, 
авдіторія — місце де прислухують ся 

слухачі: слухачі, що прийшли послу
хати якоїсь промови, 

авля — велика саля відчптова у вис
ілих школах, 

авреол, авреоля — сьвітлянин круг ко
ло голов сьвятих (на образах), сяєво.

авскультант — молодий судовий уряд
ник без рішаючого голосу, 

автентичний — правдивий, певний, 
справжній, непохитний, достовірний, 

автобіографія — опис власного житя, 
власна житєпись. 

автограф — власноручне письмо; лист 
або письмо славного чоловіка (Шев
ченка, Франка), 

автократ — самодержець, самовладник, 
автономія — самоуправа, самостійність, 
автопсія — оглядане власними очима, 

бачене на свої очи; лікарські огля
дини мерця, 

автохтон — первісний мешканець я- 
когось краю, тубилець, туземець. 

агонїя — передсмертні муки, перед
смертна трівога, конане. 

аграрій — заступник господарських 
(хліборобських) потреб (інтересів); 
аграрний — земельний, 

агресивний — напасний, зачіпний, во
рожий.

агроном — чоловік, шо покінчив шко
лу сільського господарства, 

адаптувати — приладжувати, ладити так, 
щоби відповідало хвилевим потребам, 
переробляти, приставляти, 

адгерент — приклонник, прихильник, 
адміністрація — заряд, управа, загал 

урядників, що правлять краєм, 
адмірувати — подивляти, величати, 
адоптувати — приймити дитину за свою, 
адоратор — обожатель. 
адреса — подане місця, де хтось меш

кав: письменна заява гурту людпй, в 
якій висказані його почуваня або по
гляди супроти других (привітна адре
са, адреса до трону); адресант — той, 
що висилає лист або посилку; адре
сат — відбирач листів або пакунків, 

акатолик — некатолик. 
аквареля — образ мальований водними 

фарбами; акварія — збірник води для 
плеканя водних зьвірят і ростин. 

анлїматизація — приноровленє до чу
жого клімату (підсоня), підсонє, при
звичаєне.

аклямація — одноголосне приняте, од-
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ноголосний вибір (на голову), за
гальне одобренє. 

акробат — зручний штукар, линвоско- 
чок.

акростих — поезія, якої вірші зачина
ють ся від букв, що прочитані разом 
з гори на долину або на відворот, 
дають якесь імя або речене, 

аксіом, аксіома — (певна) правда, якої 
не треба доказувати, певник. 

активний — діяльний; актуальний — 
на часі, дійсний, 

алегорія — образове представлене я- 
коїсь гадки (жінка з запаленою по- 
ходнею е алеґоріею просьвіти); по
дібність.

алея —  улиця або дорога обсаджена по 
обох боках деревами, 

алїяж — змішане, стоплене ріжних ме
талів.

алїянс — союз, спілка; алїянт — союз
ник, спільник, 

алюзія — прпмівка, притик, натяк, 
алюмн — питомець духовної школи (се

мінарії), семінарист, 
альманах — календар; збірка писань 

всілякого змісту, 
альтернатива — вибір одного з двох 

(або се, або те), 
альтруїзм — любов ближнього: альтру

їст — чоловік, що бажає усїм добра, 
не самолюб, 

альфа — перша буква грецької азбуки ■ 
альфа і омега — початок і конець. 
від а до з. 

амант — любовнпк; актор, що гра° ро
лі любків, 

аматор — любитель, замилуваний в чім 
амбарас — перешкода, замішане, не

певність, трудне положене, 
амбасадор — посол якоїсь держави при 

чужім дворі, 
амбіція — почуте власного достоїньства 

шанодюбстзо, честь, пиха, 
амбуляторія — лїчнпця для хорих, що 

самі приходять по пораду, 
амелїорація — поліпшене, 
амнестія — дароване кари, помилуване 

уласкавлене, 
амортизація — узнане неважним (згуб

леного вартісного паперу); сплачува
не довгу частками, 

ампутація — відтинане частини тїла 
(ноги); ампутувати — відрізувати, ві
діймати.

амулет — охоронна річ проти чарів, не
дуг і т. д., яку носять на тїлї забо
бонні або т. зв. дикі люди, 

амунїція — військові припаси, пере
довсім порох і кулі, 

амфітеатер — будинок збудований пів- 
округло з щораз висілими місцями до 
сидженя.

аналїз, аналїза — розкладане на скла
дові частини, розбір, розклад, 

аналой — столик в церкві, на якім ле
жать сьвяті образи, 

анальоґія — подібність, схожість, 
анальфабет — неписьменний, неграмот

ний.
анархіст — прпклонник анархізму, що

змагає до поваленя істнуючого ладу 
суспільного і забезпеченя прав оди
ниці'; анархія — нелад, безладе, без- 
иразство, безголове, 

анахорет — відлюдник, пустельник, пу
стинник.

анахронїзм — похибка в означеню ча
су подій: річ не на часї, перестаріла. 

анатема, анахтема — клятьба, проклін;
виклятий церквою, 

ангажувати — приймати на службу, за
прошувати, взивати, замовляти, 

анекдот, анекдота — коротке і дотепне 
оповідане, вигадка, побрехенька, 

анексія — сполука, прилучене, 
акїмозія — завзятість, завзяте упере

джене.
анкета — дослід при помочи знавців; 

збір знавців для проясненя або но- 
рішеня якоїсь справи, 

аннали — історичні записки по рокам, 
лїтопись.

аномалія — збоченє від загального, зви
чайного правила, неправильність, не
достача.

анонім — без імени, неназвашш, лист 
без підпису, 

анормальний — неправильний, ненор
мальний, 

анса — ураза, нехіть, жаль.
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антагонізм — суперництво, противень- 
ство, ворожнеча, 

антик — старий, старинний, з ста
нинних (грецьких і латинських) ча
сів; старий памятник. 

антиминс — посьвячений богослужеб
ний обрус на вівтарі, 

антіпатія —  відраза, нехіть, 
антіпод — чоловік, що живе на против

ній півкулі, прямо під нашими но
гами.

антісемітизм — вороже відношене до 
Жидів.

антітеза — протиставлеце, противень- 
ство (добрий—злий), 

антольоґія — виїмки, збірка поезій або 
гадок.

антракт — перерва, відпочинок між ді
ями (в театрі), 

анулювати —  знести, счеркнути, уне- 
важнити.

апанажі — платня членів пануючого 
дому; заряд маєтками пануючих, 

апарат — прилад, знаряд. 
апартамент — помешканє зложене з 

кількох комнат, сьвітлиця, тереми, 
апатичний — без чутя й житя, байду

жий до всього, млавий, вялий. 
апелювати — відкликати ся, робити від

клик; звертати ся до когось з чимсь, 
аплїкант — практикант, звичайно без

платний, 
аплявз — оплески, похвали, 
апокрифічний —  підроблений, підложе- 

ний (письмо), 
апольогія — оборона словом або на 

письмі.
апостат — відступник від віри, 
апострофа — бесіда (зворот) зверне

на до когось неприсутного так як би 
був присутний. 

апотеоз, апотеоза — обожанє, уважанє 
за бога; зложене живого образу з лю- 
дий в чиюсь честь, 

апробата —  дозвіл духовної власти на 
друковане книжки, 

аранжувати — уряджувати, укладати, 
аргумент — доказ, довід, 
арена — місце висипане піском, на я- 

кім відбувають ся перегони, забави

і т. д.; місце бою або змагань, бо- 
євище.

аристократ —  приклонник панованя 
висших верств; член найвисших 
верств, вельможа, 

арія — порядок тонів в якійсь піснї, ме- 
льодія, рід піснї. 

арктичний — північний; антарктичний
— полудневий, 

ароґантний — зарозумілий, бутний, бун
дючний, зухвалий, 

ароматичний — пахучий, 
арсенал — будинок, де переховують ся 

військові прилади (збруя, порох, 
пушки), 

артіль — спілка для зарібку. 
архаїзм —  перестаріле слово, 
архів, архив —  збірка грамот і актів; 

місце, де їх переховує ся; архівар —- 
завідатель архіву, 

асигната, асигнація — переказ, пору- 
чене на письмі (на гроші), паперо
ві гроші.

асиміляція —  споріднене, зближене, 
приноровленє (до окруженя), вина- 
родовленє. 

асиста — товариство, дружина, при
сутність; асистент — помічник; аси- 
стенція — товариство, супровід, по
міч.

аскет — приклонник аскези, чоловік, 
що здержує похоти свого тіла, 

аспірант — той, що старає ся о по
саду, кандидат, 

астма —  дихавиця. 
атавізм — прадїдичність, дїдичність ті

лесних і духових прикмет в дальших 
поколїнях.

аташе — дипльоматичний урядник в 
посольстві, 

атеїст — безбожник, той, хто не признає 
Бога, недовірок, 

атентат — злочинний напад, 
атлет — силач, борець, 
атракція — притягане, 
афект — сильне і нагло проминаюче 

почуване або зворушене; наклін, при
страсть.

афера — справа, подія, випадок, при
ключка, суперечка, історія; інтерес.
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афіш вивіска, повідомлене загалу 
(про театральне представлене), 

афоризм — коротке речене, що виска- 
зуе загальну гадку (засаду), виїмок, 

афронт —' зневага, обидливе поступо- 
ванє.

Б.

базар — торговиця з будами; склеп з 
ріжнородними предметами, 

байдак — більший човен без покладу, 
байрак — провал порослий деревами, 
бакаляр —  ученик, школяр; учитель 

дїтий.
балка — степовий провал, долина, я- 

руга.
балюстрада — поруче на стовпцях, 
баляда — поезія, оперта звичайно на 

народнім переказі і осьпівуюча сумні 
пригоди людського житя. 

баляст — тягар, савур, вантаж, 
банальний — дуже звичайний, оклепа- 

ний. •
банелюки, банялюки — нісенітниці, 

дурниці.
банита. баніт — вигнанець з краю, 
барашкувати — жартувати, доказувати;

ходити без занятя. 
баринада — загороджене дороги штуч

ним валом із всіляких кусників дере
ва, каміня, возів і т. д., застава, 

бариш — дохід, зарібок, плата за по
середництво, могорич; баришівник — 
посередник, лихвар, 

барка — малий корабель, човен без по
кладу, 

баталїя — біййа, битва, 
батрак — наймит.
батута — лісочка, якою провідник сьпі- 

ву або музики дає такт, 
баша, паша — турецький достойник; 

башибожуки — нестале військо в 
Турції.

башмак — черевик, ходак, 
башня, башта — оборонна вежа, страж- 

ниця; висока стара смерека, 
баштан, бакша — земля засіяна і за

саджена кавонами, мельонами, огір
ками і ишпою городиною, 

беатифікація — зачислене папою до 
блаженних.

безконфесійний *— людина, що не на
лежить до жадної церкви, 

безпартійний — людина, що не нале
жить до жадної (політичної) партії,, 
„дикий”

белетрист — той, що пише поезії, 0- 
иовіданя і драми; белетристика —  
гарне письменьсхво (поезія, оповіда
ну, драма), 

бенефактор — добродій, 
бенефіс — користь, дохід з представле- 

ня на користь актора; бенефіції —  
церковні маєтки і дохід з них. 

бенкет, банкет — великий пир, сьвя- 
точне принятє. 

бестія — зьвірина, дикий зьвір, зьвірю- 
ка, скотина; бестіялїзм — здичіне. 

бетон — дуже тверда мішанина піску, 
камінців та цементу, служить до під- 
мурову.ваня. 

бешкет — ганьба, сором, 
біба — піятика, бенкет з піятикою. 
бібліографія — опис книжок, • наука про 

книжки і їх переховуване; бібліоманія
— збиране книжок без розбору; бі
бліофіл — запалений збирач книжок, 
книжник, 

бігамія — двоженьство. 
біґос — сїканина, страва з всіляких 

куснів мяса. 
біготерія, біготизм — сьвятенництво, 

пересадна побожність, 
біжутерія — вироби з дорогих металїів

і камінів, дорогоцїнности. 
біля не — місячне або річне замкнене 

рахунків, 
біноклї — окуляри, далековид. 
біографія — опис житя, житєпись. 
бірбант — легкодух, ледащо, гуляка, 
біржа — місце, де збирають ся купці 

в торговельних справах ї спекуляціях, 
бісер — металеві нашивки і прикраси, 

перла.
блахман — туман (перед очима), за

слона, обман, 
блин — тїсто з гречаної або пшенич

ної муки печене на пательни (сково
роді), налисник, 

блїхтр — зверхна поволока, мана, 
блюдо — дорогоцінна миска, таріль, 
бляґа — удаване, неправда, видумка..
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блямаж — невдача, ганьба, осоромле
не; блямувати ся — осоромити ся. 
покрити ся ганьбою, осьмішити ся. 

бляякет — друкований і незагіисаний 
папір зладжений для виповненя пи
сьмом.

бльокада — облога (міста), 
бльондин — чоловік з ясним волос?,м, 

білявий, русявий, 
боклаг, боклай — скіряний мішок, 
бомбастичний — напушений, надутий, 

пересадний, 
бонза — індійський сьвященик. 
боніфікація —  винагорода за страту, 

відшкодоване, 
борбіфакс — неспокійний чоловік, що 

любить все проти когось виступати, 
боритель.

бора, борва, борвій, борей — зимний 
північний вітер, буря, 

бравура — відвага, зухвалість; в музицї 
незвичайна вправа, 

бреве — папський розпорядок, 
бреверія — буча, суперечка, 
брельок — дармовіс при ланцюіцку від 

годинника, 
бриль — соломяний капелюх, 
бронхітіс — запалене зявів (віддихо- 

вих знарядів). 
брунет — чорнявий, смаглявий чоловік, 
брутальний — грубий, дикий, неотеса, 
буджет — спис, зіставлене доходів і 

розходів.
будуар — гарно прибраний жіночий по

кій гостинний, 
буздиган — відзнака, булава, 
булат — широка турецька або сербська 

шабля; сталь, 
булїон — дуже сильний росіл. 
бульвар — широка у лиця, обсаджена з 

обох боків деревами, 
бумага — папір; урядове письмо, 
бурдей, бурдїй — землянка, курна хата, 
буржуазія —  міщаньство (у Франції);

люди, що жиють з чужої праці', 
буркут — квасна вода, 
бурлак, бурлака — бездомна людина;

волокита; зарібник. 
бурлеска — сьміховинка, жарт, коме

дія зі сьпівами й танцями, 
бурун — филя, вал.

бутонєрка — дірка від ґузика при сур- 
дутї або сукни. 

буфет — стіл або покій, де видають 
страви й перекуски, гостинниця. 

бухт — мала печена булочка, звичайно 
з начинкою, 

бюлєтин — справозданє, звідомлене; 
щоденне повідомлене про стан зди- 
ровля недужого, 

бюрократія — загал урядників держав
них; надмірний вплив урядничої вер
стви на ведене держави.

5юст — погруде.

В.

ваді я — застав, гроші, які складає ся 
при угодї для певносги додержаня у- 
мови.

вакантний — незанятий. 
ванувати — бути вільним, необсадже- 

ним, бракувати, 
валал — село, 
валї — турецький намісник, 
валюта — вартість (вексля); вартість 

гроша.
вальор — вартість, значінє; вальори — 

цінні папери, 
вампір — найбільша відміна лилика;

лихвар; у віруванях опир. 
вандалізм — дикість, наклін до нище- 

ня, варварство, 
вапор, вапори — пара, випар; здуте, 

спазми.
варварство — нелюдскість, кровожад- 

ність.
варіянт — менша або більша відміна 

того самого твору (вірша, рукописи), 
вармедь — столиця, 
варнак — біглець з сибірських тюрем, 
васал ь — ленник, власник землі на лен- 

нім праві (гл. ленно). 
ватра — огонь, огнище; домівля. 
вегетеріянець — той, що не їсть мяса; 

веґетеріянїзм — повздержлпвість від 
мяса; вегетація — ростинність; веге- 
тувати — жити немов ростина, жп- 
вотїтп.

вендетта — кровава пімста у Корси
канців.
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венеричний —  половий (недуга), 
вентиляція — перечищене, відсьвіже- 

не воздуха. 
веранда — прибудований присїнок з 

великими скляними дверми і вікна
ми, звичайно отворений з переду, ґа
нок, рундук, 

вербувати — намовляти до чого, затя
гати до війська, 

верва —  запал, огонь, одушевленє. 
вердикт—  вирок судіїв (присяглих), 
веріф'ікація — справджене, провіренс. 
версія, верзія — оповідане, переказ: 

спосіб, яким щонебудь оповідач ся; 
відміна в оповіданю якоїсь події, 

вестібул — передсїнок, сїни. 
ветеран — старий, вислужений жовнір: 

чоловік досьвідний і заслужений в 
своїм заводі, 

вібрація —  дрожанє. 
вівісекція — краяне живих зьвірят для 

розслїдів.
вігвам — шатро північно-американських 

Індіян.
візитівка — кусень твердого паперу, на 

якім надруковано імя і назвиско, ві- 
зитова карта, 

візія —  привид; візувати — ціляти; о- 
значити відповідним знаком; ствер
джувати (пашпорт). 

віля, вілля — дімок на літний побут, 
віляєт — край під зарядом намісника, 

намісництво, 
вінєта, вінїєта — рисунок для прикраси 

книжки або окладинки, стрійна на- 
пись.

вірилїст — член сойму, що засїдае без 
вибору на підставі особистого права 
(єпископ, ректор університету), 

віртуоз — мистець, артист, що мистець
ко виконує музичні твори, 

вітраж — вікно, на якім розмальовано 
образи сьвятих; вітрина — виставове 
вікно, шафка за склом, де кладуть 
ся предмети до огляданя. 

віц — дотеп, сьміховинка. 
віядукт — міст на стовпах понад ули- 

цями, домами, долинами або багнами, 
воаль, воалька — вельон, серпанок, жі

ноча заслона на лице, 
водевіль —  комедія дуже легкого змі

сту зі сьпівами; назва театру, де ви
ставляють такі штуки, 

вокабули — чужомовні слова з пере
кладом на рідну мову; вокабуляр 
словарець; вокальний —  голосовий, 
сьпівний; вокальна музика — сьпів. 

вокзал —  дворець зелїзницї. 
волхв — маґ, чарівник, 
вольонтер — охотник, що служить без 

платні.
вомітувати — блювати, ригати, 
вотант — голосуючий; член судового 

трибуналу; вотум — голос, постано
ва зборів.

вульгарний — загальний, звичайний, 
простий, простакуватий.

Г.

габа — грубе, біле сукно, плахта, 
габілїтація — університетський іспит, 

що управнюе викладати на універ
ситеті'; габілїтувати ся — складати іс
пит на університетського доцента, 

габіт — одіж, ряса.
гавбиця — коротка гармата з приладом 

до скорого стріляня. 
гавст — лик.
газард — припадок; пробоване щастя; 

непевність, небезпека, відвага; газар- 
дова гра — небезпечна (ризиковна) 
гра.

гаката — слово утворене з початко
вих букв Ганземана, Кінемана і Тіде- 
мана, що дали почин до нїмченя поль
ських земель в німецькій державі, 
звідси кождий напрям, що змагає усу
нути і знищити місцеву людність хви
левими завойовниками або тодїшни- 
ми панами краю, 

галювати — тягнути'судно проти води, 
галюцінація — змислова улуда, омана; 

привид.
гал я барда — стара збруя, зложена із 

списи і топірця. 
гамарня — фабрика, в якій робить ся 

більші предмети з зелїза і стали; ку
зня.

гандричити ся — перемовляти ся, пе
речити ся. 

ганчірка — стирка, шмата, лах.
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гарач — дань, що платить ся завойов
никам краю; податок, оплата, 

гарем — у східних народів будинок, 
де мешкають жінки; всї жінки одного 
Магомеданина. 

гарманити — молотити, 
гармонічний — згідний, звучний, 
гарцювати — зручно поводити конем і 

викручувати ся; доказувати; танцю
вати.

гаспид — їдовитий змій; дїДько, чорт, 
гаціенда — земельна посілість, хутір, 

фільварок, 
гашіш — усипляюче средство з індій

ського льну. 
гебес — тупоумний, забита голова, ту

ман.
гегемонія — верховодство, перевага од

ної держави над другою, 
гельоти — грецькі невільники в Спар- 

ті; взагалі невільники, люди без жад
них прав.

гермафродит — людина з прикметами 
обох полів, 

герметичний — щільний, добре замкне
ний.

геца — сьмішна історія; скоки, цирко
ве представлене, 

гидра — водний вуж, потвора з кілько
ма головами, 

гідрофобія — відраза до води, скаже
нина.

гієроглїф — танне церковне письмо; об
разове письмо старцх Єгиптян; не- 
читке письмо, 

гіперпродунція — виріб понад запотре- 
боване.

гіпноза — сонний стан; штучний сон, 
спроваджений маґнетичним впливом 
одної особи на другу; гіпнотизувати
— усипляти, 

гіподром — місце для кінських перего
нів; циркова арена, 

гіпокризія — нещирість, удаване; гі- 
покрит — нещирий, лукавий, 

гіпотеза — заложене, здогад, 
гіпотетичний — непевний; щось, про 

що можна лише здогадувати ся. 
гіпохондрик — склонний до гіпохондрії; 

гіпохондрія — хоробливий брак гу
мору із страху о власне здоровлє.

гістерія — нервова недуга у лапок, 
гомеричний сьміх — загальний і голос

ний сьміх.
гонорар — винагорода за умову працю, 
гсспітант — надзвичайний студент, що 

ходить на виклади лише як гість; го- 
спітувати — відвідувати, робити візи
тацію.

гофрат — радник двору, 
гуманітарний, гуманний — прихильний 

до людий, людяний* вирозумілий В 0 -  
судї, мягкий. 

гураган — страшна буря з вітром, 
гута — фабрика скла або металів.

Ґ.

Гавра — берліг, медвеже леговище. 
ґажа — плата, пенсія, особливо у о- 

фіцирів.
газа — тонка прозорчаста матерія зі 

шовку.
газон — травник, мурава, (відзначене)' 

місце засіяне травою, 
ґалїматіяс — мішанина, замішане.
Галя — торжество; сьвяточний стрій 

(на княжих дворах), 
галянтний — чемний, надзвичайно ввіч

ливий супроти жінок, 
гангрена — розклад тканок тіла; рана;

зіпсуте (моральне), 
гарантія — порука, опезпечене. 
гарсон — хлопець до обслуги в го- 

стинници.
гастрономія — штука приладжувати 

смачні страви, кухарська штука, 
гах — любко, коханець, баламут, 
ґбур — простак, неотеса, хам. 
ґенеальоґія — родовід, виказ предків: 

від найдавтйших часів, 
генеза — повстане, початок, творене, 
генералїзувати — узагальнювати; ге

нералів — загальні питаня (в суді 
при слуханю сьвідків); генеральний
— загальний, провідний, начальний, 

генерація — иоколїнє, ровесники, 
генетичний — дотикаючий початку або' 

способу повставаня. 
генїй —  надзвичайно споеібний чоло-
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вік, обдарований творчим даром; о- 
пікунчий дух. 

гердан — взірці з ріжнобарвних скля
них пацьорків насиляних на нитку, 
силянка, драбинка, 

гест, гестикуляція —  гл. жест. 
гігантичний — великанський.
Гінекольоґ — лікар від жіночих недуч. 
Гірлянда — вінець з листя і цьвітів. 
ґісерня — лїярня, відливарня металів, 
ґлейт —  полива, поливаний горнець. 
ґлєйт — перепустка; забезпечаюче (зе- 

лїзне) письмо, 
глязура — полива, поволока зі скла, 
ґльоріфікувати — величати, робити 

славним.
гльоса, гльосса —  замітка про якесь 

слово, виписана над ним в тексті: 
пояснене (чужого слова); примітка, 
увага.

гмирати — перебирати, передумувати, 
ґобелїн — дорогий ручнотканий килим, 

коверець з вишитим образом, 
ґондоля — довгий а вузкий венецький 

човен.
горді йський у зол — нерозривний узол, 

розтятий Олександром Великим; за
гадка, яку годі розвязати; трудна 
справа.

Гравірувати — вирізувати, різбити. 
гравітація — загальне тяготїне; граві ■ 

ту вати — підлягати силі тяготи; хи 
лити ся в одну сторону, 

гравюра — образ, вирізаний на міди 
або иншім металю. 

градація — степенованє; повільний пе
рехід красок з одної в другу. 

Грандіозний — величавий, на великі 
розміри.

грасувати — сапати, доптати (землю); 
ширити ся (недуга); крутити ся, во
лочити ся. 

гратіс — даром, задармо, безплатно, 
гратулювати — бажати, желати. 
Графіка — штука ппсаня і рисованя; 

графічний — представлений на пись
мі, образковий; ґрафольогія — штука 
пізнавати вдачу чоловіка з його пись
ма.

граціозний — принадний, приємний, 
ґремія — нїдро, середина; загал осіб

якогось фаху; греміяльно — разом, 
вкупі.

гримас — скривлене лиця на. знак не- 
вдоволеня; примха, 

грота — печера.
Грубіян — простак.
ґрунтовний — основний, докладний.

д.
данайський дарунок — зрадливий дару

нок; дар, за яким криє ся підступ, 
дача — лїгне мешканє, хата на літо, 
дебата — розправа, спір, обрада, диску

сія.
дебют —  початок; перший виступ (на 

сценї).
девастація — знищене, зруйноване, 
девіз, девіза — оклик, гасло; правило, 

провідна гадка; напис (на книжках) 
із слів звісного автора; рід вексля. 

девотка — пересадно побожна жінка, 
дегенерація — звироднецє, упадок, 
деградація — постепенне зменшуване, 

знижене ранґи жовнїрови (за кару), 
дегустувати — знеохочувати, бридити. 
дединація — присьвята якоїсь книжки 

або статі другій особі, виписана або 
написана на початку твору, 

дедукція — вивід, висновок, 
дежур, дежурний — людина, на яку при

падає черга сповнити сталий обовязок. 
дезавувати — не признати, заперечити, 
дезідерат — бажана річ, потреба, брак, 
дезінфекція — нищене всіляких бак

терій.
дезолювати — нищити, псувати, руй

нувати.
дезорганізація — розлад, нелад, роз- 

стрій, брак організації, 
деклярація — заява; осьвїдчини, з’обо- 

вязанє; виказ товарів, які висилає ся 
або віддає ся до наложеня цла. 

декомплєтувати — нищити цілість; 
зменшувати приписане число учасни
ків через опущене місця зборів, 

делєктувати ся — любувати ся, розко
шувати ся, радіти, 

делїнвент. делїнквент — злочинець, за
суджений.

делїріюм — божевільство, дур; делїріюм
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тременс — божевільність в наслідок 
уживана трунків, 

демагог — провідник народу; чоловік, 
що схлїбляе народовп, щоби нри по
мочи його довіра дійти до впливу і 
значіна.

демаскувати — здирати маску, викри
ти чиїсь утаєні наміри, 

дементі — заперечене неправдивої відо- 
мости; дементувати — справджувати, 
заперечувати, 

демобілізація — розброєве, розпущене 
змобілїзованого війська, 

демонрат — прихильник народу, при- 
клонник демократії т. е. панованя на
роду або такого державного устрою, 
де усї горожани мають рівні права і 
однаковий вплив на виконуване вла- 
сти.

демолювати — нищити (до коріна), 
руйнувати, розвалювати, 

деморалізація — зіпсутє (суспільно
сті!), розпуста; упадок моральний, 
згіршенє.

денат — самоубійник: людина, що скін
чила неприродною смертпю. 

денаціоналізація — винародовленє. 
денервувати — дразшгаї, дратувати.

розстроювати, 
денунціювати — доносити, прискаржу- 

вати.
депендент — залежний: правник, що 

відбуває приписану практику у адво
ката або нотара. 

депеша — лист умпеніш післанцем, те- 
лєґрама.

депортація — заслане, заточене, 
деправація — зіпсутє, зледащілість. 
депресія — прпгнобляюче вражінє; за- 

глубленє. 
деревня — село.
десіґнація — означене; призначене, і- 

меиоване.
десперат — чоловік, що стратив на

діто і попав у розпуку, 
деспотизм — необмежена самоволя, гніт, 
дестінація — призначене, постанова, 
деструктивний — розкладовіш (на

прям), руйнуючий, 
детайль, деталь — розділене, подроби

ця, поодинока признака.

детермінація — означене, постанова, 
детонація — страшний гук, наглий ви

бух; спустити в сьпіві з тону, 
детронїзація — усунене з престола. 
дефект — хиба, недостача, неповність, 
дефензива —  відпорність, оборона, 
дефінітивний — кінцевий, остаточний, 

певний, 
дефіцит — недобір, втрата, 
дефравдація — крадїж гроший, спроне- 

віренє, обман, 
децентралізація — розширене обему дї- 

лана громад і країв, скріплене вла- 
сти країв.

децидувати — рішати; децизія — ріше
не, постанова, 

дешифрувати — відчитувати тайне пи
сьмо.

джигун, джус — чепурний, елєґант; рід 
страви.

джунґлї — високі ростинні чагарники 
в Індіях. 

дзиґлин — столець, крісло, 
дизентерія — бігунка, 
дикастерія — урядники одного відділу, 
диктатор — необмежений пан; найвис- 

ший начальник краю з необмеженою 
властию. 

дикція — спосіб бесіди, впмова. 
дилїжанс — поспішний віз почтовий. 
димісія — увільнене, усунене зі служби, 
династія — пануюча родина, 
диндати — висіти і кивати ся. 
дипльомат — впсншй урядник, що за

лагоджує і веде справи з иншими дер
жавами; зручний чоловік, 

директива — припорученє певних га
док або напрямів, провідна засада, 

дискретний — осторожнпй, розважний, 
додержуючий тайну, 

дискусія — обговорювана якоїсь спра
ви, розмова, взаїмна виміна поглядів, 

диспенза — звільнене від деяких релі
гійних приписів, дозвіл, розрішенє. 

диспозиція — начерк, уклад, подїл, 
ллян, розпорядок, припис; настрій, 
наклін; диспонований — приготова
ний, настроєний, скліннпй. 

диспута — устна розмова між двома (у- 
ченими) суперниками, 

дистинґований — обзнакомлений з до-
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брими товариськими формами, елє- 
ґантний.

дистрибуція — поділ, розклад, розді- 
люванє.

ділєма, ділємма — вибір з поміж двох 
суперечних висновків, 

ділєтант — той, що займає ся чимне- 
будь (наукою, штукою) лише для 
приемности без докладного знаня, не- 
спеціялїст; ділєтантизм — партацтво, 

дісгармонія — незгода тонів; незгода, 
дісертація — научна праця, внесена для 

осягненя титулу доктора; научна роз
відка.

діскредитувати, декредитувати — позба
вити кредиту, доброго імени. 

дісльокація — переміна, перенесене, 
розложенє (війська), 

дісонанс, дісонанція — незгідність то
нів; сполука тонів, які не творять гар
монії; незгода, 

діспепсія — нестравність, 
діспропорція — неправильне відношене, 
дісціплїна — карність, порядок; мона

стирські приписи; поодинока наука, 
діференція —  ріжниця. 
діюрнїст — писар з денною платнею, 
діяґноз, діяґноза — пізнане недуги, 
діядем — корона; жіноча прикраса го

лови, перепаска на голову, 
діялєкт — відміна мови, нарічє, говір, 
діяльоґ — розмова двох осіб на пере

міну, публичний спір двох осіб в я- 
кійеь справі (релігійній), 

.діяметральний — противний, поміще
ний на противнім кінци. 

дія рій —  памятник, спомини, хроніка, 
дневник, записки, 

догма, догмат — основне правило нау
ки, тверджене; правило віри; догма
тичний — такий, що не допускає 
критики.

доза — міра, вимірена скількість (лї- 
карства) на один раз. 

доктріна — научна теорія, наука, 
документальний — стверджений дока

зами.
домени — державні добра, 
домінїюм — більша земельна посілість, 
домінувати — панувати, опановувати; 

визначити ся.

донація — дарунок (зі сторони дер
жави).

дотація — обдарованз добрами або 
грішми.

доцент — учитель при університеті, 
драперія — виріб з сукна, якого ужи

вають звичайно на завіси і заслони; 
одіж або завіса, уложена в гарні 
форми.

драстичний — сильний, сильно дїлаю- 
чий, дразливий, яркий, 

дрен — глиняна рура, яка вкладає ся 
в рілю, щоб осушити ґрунт, 

дресувати, тресувати — виучувати зьві- 
рята всіляких штук; вправляти. 

дуель — двобій, поєдинок, 
дует — сьпів на два голоси; м)узичний 

твір на два інструменти, 
дука, дукар — богач, впливова людина, 
дуплїка — відповідь на відповідь (ре

пліку) обжаловуючого; дуплїнат — 
відпис документу, другий примірник, 
дублет.

дурман — чародійний лік; дур-зїлє.

Е.

евакуація — випорожнене, усунене 
(війська).

евентуальність — можливість; евенту
ально — на всякий випадок, можливо, 

евіденція — певність, наглядність; ви
каз.

євнух — обрізаний; сторож гарему, 
еволюція — рух; розвій, переміна, 
еґіда — заслона, щит, опіка, 
егоїзм — самолюбність, 
еден — рай.
едикт — розпорядженє, приказ (власти). 
едиція — видане, 
едукація — виховавз, образоване. 
еквівалент — рівний що-до вартости. 
екзальтація — надзвичайний запал, буй

на уява; пересадна оцінка річий. 
екзекутива — начальна виконуюча 

власть.
екзистенція — істнованє, бутє; занятє, 

житє.
екзорта — релігійна промова або наука, 
екзорцізм — сила виганяти чортів, 
екзотичний — чужого походженя, з під
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иншого підсоня, зі Сходу або з го
рячих країв, 

економічний — приналежпий до госпо
дарства або до маєткових справ; о- 
щадний.

екран — заслона від сьвітла або огня: 
завіса, на яку кидає ся образи з ча
рівної лїхтарнї (скіоптикону). 

ексгумація — викопане мерця з гробу 
(задля судово-лїкарських оглядин), 

ексклюзія — прогнане, 
екскомунїкація — відлученз від церкви, 
екскременти — кал.
експанзивний — иоривистип, склінкий 

займати більші простори, 
експерімент — досьвід, проба, 
експльоатація — використане (землі), 

визиск.
експозе — урядове пояснене справи, 

справоздане: експозитура — заступ
ництво якогось уряду (поліції), філія 

експорт — висилка за границю, вивіз: 
рід пива; експортація — впвіз; спро
ваджене тіла помершого. 

експресія — вимова; ясність і вираз
ність вислову, 

експропріяціл — примусове вивласнене 
в користь громади, кпаю або держави, 

екстаза — нойвисппш степепь захоп
лена, унесене, 

екстензивний — розширений, свобідшш.
звичайний, 

екстермінація — винищене, 
екстернїст — ученпк, що вчпть ся до

ма, а в школї здає лиш іспити, 
екстракт — глітяг (з ростин). 
екстрем — крайність, остаточкість. 
ексцентрик — чудак, дивак: ексцентрич

ний — без спільного осередка; чу
дацький.

ексцес — публичний заколот, вибрик, 
елєв — вихованець, ученпк; практи

кант при деяких урядах, 
елєганціа — принадність, чепугність. 
елегія — сумна пісня, жалібний вігш.

скорбна дума, 
елемент — складова або первісна ча

стина якогось тіла: первень: тїло, я- 
кого дальше не можна вже розложп- 
ти: сьвіт, серед якого хто жне. жи- 
вло; елементи — основи, основні ві

дом осте; елементарний —  початко
вий; елементарна шкода —  ш кода н е
залеж на від чоловіка, 

елїнсір —  ростинний вивар, лїчнича во
да; напій з чудесними прикметами, 

елїмінація —  у сун ен е, виклю чене, 
еляборат —  письм енна вправа, задача, 

виріб.
елястичність —  иружиноватість, гнуч

кість.
ельоквенція —  вимова, дар вимови, 

краснорічивість. 
ельокубрація —  нездарні виводи; річ  

написана б ез талану, а з  великим  
накладом працї. 

еманципація —  увільнене дитини з п ід  
властп вітця; рівноправність, зн есе 
нь всякої залеж ності!, усам овільненє. 

емблем, емблема —  відзнака, знак, сим
вол.

емерит —  вислуж ений, на п енсії, 
емісар, емісарій —  посол в тайній по

літичній справі; емісія —  висилка, 
випущ ене, видача нових цїш їпх па
перів.

емоція —  зворуш ене, подразнене, 
емпірія —  досьвід. 
емуляція —  суперництво, змагаиє. 
емфаза —  пересада, наиуш еність. 
енергія —  зап ас сили; сила; охота до  

працї. 
енїгма —  загадка, 
ентузіязм —  одуш евлене, запал, 
енунціяція —  заява (злож ен а прави- 

тельственним заступником ), 
енциклїка —  папський розпорядок, па

стирський лист, 
енцикльопедія —  видане, в якім зібр а

но ВІДОМОСТІ! з у с їх  обсягів знаия. 
спіґсни —  потомки, нащ адки; и асл їд- 

кики.
епіграм —  короткий дотепний вірш ;

ттаїшсь: епіграф —  иаипсь. 
епідемія —  заразлива хороба, зар аза , 

пош есть.
епізод —  вставлене оповідаї-те. ито ли

ш е в частії вяже ся з головною  те
мою: осібна подія сер ед  тшпшх подій, 

епікурейський —  вигідний, змисловий,
РОЗПУСНИЙ.

епілепсія —  падачка.
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епільоґ — закінчене, оетатний роздїл 
якоїнебудь мови, драми або оповіда
ли, де оповідає ся про дальшу судьбу 
дієвих осіб, 

епітет — придаток, який додає ся ко
мусь на означене якоїсь особливіші 
прикмети, прізвище, 

еполети — відзнака на раменах парад
ного (військового) строю, наплеч- 
ники.

епопея, епос — лицарська пісня, що 
оповідає про події, які обходять ці
лий нарід, поема з житя героїв, 

епоха — пункт часу, доба; важна хвиля 
в розвою; епохальний — важний, па- 
мятний.

ерарний — скарбовий (з державної ка
си).

ерекція — випростоване; фондація, 
еротизм — половий наклін; літератур

ний напрям, що бере теми з полової 
любови; еротичний — любовний, 

ерудиція — ученість, широке знане, 
вишколене, 

ескіз — начерк.
естетичний — що відповідає вимогам 

краси.
естрада — підвисшене місце, призначе

не на театральні вистави, вечерницї, 
промови то що. 

етажерка — полиця на книжки і дріб
нички.

етап — місце на відпочинок, попас; від
далене стації від стації. 

етат — стан, платня урядника, спис 
доходів і розходів, буджет; етато- 
вий — втягнений в урядовий спис, 
сталий.

етеричний — воздушний, дуже делікат
ний, війний. 

етикета — товариські приписи, форми: 
картка з написом, уміщена на річах, 

етичний — моральний, обичайнип. 
етюд — музичний кусник, вправа; на

черк.
ефект — врайпнє, наслідок: ефекти — 

цінні папери, маєток; ефективний — 
дійсний, істнуючий; ефектовний — 
такий, що викликує добре вражівз.

Є .

єдваб — шовк.
єреміяда — скарги, наріканя, жалі, 
єресь — відступленє від якоїсь віри 

(головно католицької) і непризнава- 
нє деяких її доґм. 

єхида — люта змія; лиха людина.

Ж .

жалюзії — віконні занавіси, ще дають 
ся підносити і спускати, 

жемчуг —  дорогоцінний камінь, жерла, 
женада — несьмілість, соромливість, 
жест — рух поодиноких частая тала* 

передовсім рук, в часі бесіди, 
жолд —  жовнірська платня.

3.
закасувати — перевисшити. 
здеклярований — рішений; заявлений, 
зеніт — точка небесної кулі прямо над 

нашими головами; найвисша точка, 
вершок (слави), 

зефір — лагідний вітер.

Й.

йовіяльний — веселий, добродушний, 
йота — грецька маленька буква, звідси 

дуже незначна величина.

І.
іґноранція — неуцтво, незнане, нерозу- 

міне; іґнорувати — легковажити, не 
признавати, 

ідеал — те, що істнує лише в уяві, щось 
таке, що в своїм роді одно лиш і- 
стнує, взір, прообраз, 

ідентифікувати — уважати два пред
мети за однакові; ідентичний —  о- 
днаковий, рівнозначний, такий сам. 

ідея — думка, понятє; провідна гадка, 
іділя — образок з сільського житя, рід 

поезії, хутірна поезія, 
ідіот — півголовок, дурноватий, бортак. 
ізолювати — відділяти, усувати, 
ілюзія — злуда, омана, пуста надія, 
імаґінація — ві.думуванз; творене о- 

бразів в уяві, уява, привид.
9
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іматринуляція — вписане до метрики 
(показника) висілої школи; урочисте 
проголошене впису. 

імітація — наслідуване; підроблена річ. 
імунїзувати — забезпечити від небез

печної, заразливої недуги; відчитува- 
вати заборонені (сконфісковані) мі
сця в парляментї, щоб їх в сей 
спосіб зробити доступними для за
галу.

імовірність — можливість, правдоподіб
ність.

імпертіненція — нечемність, неуміст- 
ність; зухвальство, образливі слова, 

імперфекція — недокладність. 
імпет — розмах, сила, приступ, завзя

тість.
імпозантний — величавий, що викликує 

вражінє; імпонувати — викликувати 
подив або поважане, робити вражінє; 
хвалити ся. 

імпресія — вражінє, вплив, 
імпровізація — поезія або музичний 

твір, виголошені або відіграні без при- 
готованя.

імпульс — товчок, почин, спонука, при
від, причина, 

інавгурація — урочисте отворенє, по- 
сьвяченє. 

інвазія — напад, наїзд.
Інвенція — творчість, помисловість. 
інвестиція — вложенє гроший в під

приємство; публичні роботи, 
індагація — слідство, 
індемнїзація —  сплата, відшкодоване 

за знесене право (пропінації) або ві
дібрану річ. 

індівідуальний — властивий одній лю
дині, особистий, окремішний, сам для 
себе.

індівід, індівідуум — особа, осібняк, о- 
диниця.

індиферентний — рівнодушний, байдуж
ний.

індукція — розумованіз про загальні 
причини і закони на підставі спосте
режень і досьвідів, досліджуване від 
подробиць до загалу, досьвідченє. 

індульгенція —  відпущене гріхів; ін- 
дульт — церковний дозвіл на по дру
же, усуваючий церковні перешкоди.

індустрія — пильність; промнсл. 
інерція — неробучість, вялість, нездат

ність, недіяльність, 
інїціял — перші великі букви в книж

ках і рукопиеях прикрашені рисун
ками; перші букви імени і назвиска; 
інїціятива — почни, 

інквізиція — слідство, середновічний 
суд духовний, що займав ся слїдже- 
нєм єретиків, 

інклїнація — нахил; прихильність, 
інклюз — зачарований гріш, що при

носить щастє властителеви. 
інкогніто —  під прибраним назвис-ком.

без відома загалу, неофіціяльно. 
інкримінований — обжалований; засу

джений.
інкубатор — прилад до вигріваня яєць, 
іновація — новість, новина, впровадже

не нової гадки або річп. 
інсерат — оповістка, оголошене, а- 

нонс.
інсіґнїї — відзнаки власти або уряду;

знамя, прапор, 
інсінуація — підсуване гадки, брех

лива звістка, обмова, підозрінє. 
інспірація — піддаване думки; иідшеп- 

ти; натхненє. 
інсталяція — впроваджене (в урядо

ване); уряджене (школи), 
інстанція — подане; висша власть в 

процесовім поступованю. 
інституція — постанова; заведене; фон

дація.
інстінкт — природний, несьвідомпй по

тяг до чогось, 
інструкція — пояснене, припис, 
інсультація — обида, зневага, напасть, 
інтегральний — цілий, нероздільний, 

незіпсутий, 
інтелект — розум: інтелектуальний — 

розумний, умови й. 
інтендантура — заряд: військовий у- 

ряд, що займає ся військовими до- 
ставами.

інтензивний — напружений. сильний, 
вптревалпп. 

інтенція — замір, охота, гадка, 
інтервал —  в і д с т у п , прогалина, 
інтервенція — вмішане, посередництво, 
інтересний — цікавий, займаючий; ін-
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тересований — приналежнин до спра
ви.

інтерлїнїйний — писаний між рядками, 
інтерльокутор — розмовник, що гово

рить з другим, 
інтернат — заведене для школярів, 

бурса.
інтернаціональний — міжнародний, 
інтерпретація — вияснене, виклад, тол- 

коване.
інтерциза — передшлюбна умова, 
інтімний — довірочний, дуже близький 

до когось, 
інтонація — початок сьпіву, чистість 

тону; звукові відтінки в мові або 
читаню.

інтрата — дохід, зиск; інтратний — ко
рисний.

інтрига — хитра підмова, підступ, 
інтродукція — вступ, 
інтронізація — посаджене на престол, 
інт.руз — непрошений, влізливий, 
інфамія — неслава, нечесть, безлпч- 

ність, підлість, 
інфекція — заражецз якоюбтдь неду

гою.
інфлюенца — заразлива недуга відди- 

хових проводів, 
інфлюенція — вплив, 
інцідент — випадок, приключка, 
іритація — подразнене, гнїв. 
іронія — насьмішлива мова, скритий 

глум, насьмішка. 
ісхіяс — гостець.

К.
«абак — шинок; голова; диня, гарбуз, 
кабель — підморські телеграфічні про

води.
кабза — мошонка, торбинка, карман. 
кавалькада — товариство їздців, 
каденція — час, призначений на зала

годжене урядових справ (в судї). 
казамата — склеплені ппвнпцї і вяз- 

ницї в твердинях; тяжка тюрма, 
казан — великий котел, 
какофонія — незгідність тонів, 
калавур. калаур — сторожа, варта, 
калібр — модель, міра, 
калюмнїя — клевета, обмова, наклеп.

каляманція — нещастє, біда, клопоти, 
невдача, 

нальнулювати — обчислювати, 
камаріля — надворні дорадники в злім 

значіню, найблизше окружене мо
нарха.

намелєон — рід ящірки, що мінить ся 
всілякими красками; чоловік слабого 
характеру, 

камера — кімната; бюро, уряд, що 
пильнує краєвих доходів; цісарські 
добра.

камертон — строєві вилки, уживані ді- 
ріґентами до роздаваня голосу, 

кампанія — поле; похід на війну, вій
на; виборча кампанія — заходи, щоб 
переперти своїх кандидатів, 

каналїя — голота.
нанделябр — сьвічник з кількома ра

менами.
кандизувати — смажити в цукрі, 
канібалізм — людоїдство, 
нанїкула — горячі дни, вакації; всте- 

клина.
канонада — стрілянз з пушок, 
канонізація — признане і оголошене 

сьвятим.
кантата — релігійна або пнша пісня 

похвальна, 
капітальний — основний, головний, 
капітула — рада крилошан при кате- 

дральній церкві, 
капітулювати — піддавати ся ворого- 

ви на підставі уложеної угоди; усту
пати комусь, признавати слушність, 

кап рис — забаганка, примха, 
каптувати — приєднувати, 
капут — до нічого, по всім, 
карабеля — крива шабля, 
караван — похоронний віз. 
каравана — товариство подорожних 

купцїв або паломників, 
карамболь — зударенє. 
карат — вага для золота, діамантів та 

перел. 
карбач — бпч.
кардинальний — головний, дуже знач

ний.
кареси — пестощі.
карикатура —  сьмішне, пересадне або
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одностороннє представлене або зма
льоване; дивогляд, 

нарієра — те, що чоловік здобуде для 
.себе, дуже добре становище; звідси 
карієрович — людина, що дбає лише і
о добре становище, 

карлик — людина дуже малого зросту, і 
карман — кишеня, торбинка, 
карнавал — запусти, 
картель — змова між державами або 

фабрикантами в справі взаімної під
моги, з окрема змова фабрикантів на 
некористь купуючих або робітників, 

картуз — капелюх, 
карцер — арешт в школї; вязниця. 
касація ’— знесене висшою властию 

( касаційним трибуналом ). 
нас над а — водопад; уложенє в східці, 
каста —  різко відділений стан людно- 

сти; цех.
каструвати — зчищувати, валашити. 
катаклізм — потоп; переворот, зударенє. 
натаракт — еодопад; катаракта — біль

мо на оцї. 
катастер — спис і оцінка маєтку враз 

з можливим доходом задля наложеня 
податку; народний катастер — спис 
людности після народности, головно 
для виборів, 

катастрофа — нещасливий випадок, не- 
щасте.

категоричний — певний, рішучий; ка
тегорія — відділ, рід, кляса, фах. 

катедра — столик в школі для учителя: 
посада професора в висілій школї; е- 
пископська церква, 

каторга — судно, ґалєра; тяжкі роботи 
на ґалєрах або в копальнях, 

квалітативний — що відносить ся до я- 
кости; кваліфікація — означене я- 
кости, оцінка; уздібненє. 

нвантітативний — що відносить ся до 
скількости. 

кварантанна — задержане подорожних, 
щоби не рознесли пошести. 

кваіртет — сьпів або музика на чотири 
голоси або інструменти, 

квеста — збирацє милостині: квестія
— збір питань, що відносять ся до 
одної справи, 

квінквенїя — протяг пяти літ, пятилїт-

ний додаток до платні; квінтесенція — 
найліпша сила, екстракт; квінтет — 
сьпів або музика на пять голосів або 
інструментів, 

келїя — мала кімната, сховок; монаша 
кімната, 

неп — дурень, 
кераміка — гончарство, 
керешувати — рубати шаблею, 
нермеш —  празник, торг, 
кібітка — шатро кочуючих племен в 

Росії; легкий візок, 
кінджал — довгий обосїчний ніж. 
кінематограф — прилад, що показує в  

темнім покою на білім полотні (екра
ні) живі образи, 

ніоск — хатка в огороді; будка, де про
дають всілякі річи (часописи), 

кір — чорна матерія на знак жалоби, 
клєпсидра — прилад, яким в давних ча

сах мірили час, водний годинник, 
клептоманія — хоробливий наклін до 

крадїжи.
нлїєнт — під чужою опікою; сталий по- 

купень (в склепі), 
клїка — громада людий, що роблять 

усе для власної користи; шайка, 
клїнїка — шпиталь при університеті; 

заведене, де медики вчать ся на не
дужих розпізнавати недуги, 

клявзуля — застережене, примітка; 
клявзура — замкнене, житє монахів, 
задача під острпм доглядом, 

клярувати — чистити, вияснювати, 
клясик — взірцевий писатель що-до 

форми і змісту; письменник, що на
слідує старинні взірці; клясичний — 
взірцевий, 

кльоака — канал, 
нльовн — блазень.
кльош — дзвін, склана накривка в фор

мі дзвона.
ннут — російський канчук; кнугопо- 

клонники — люди, що похваляють 
самоволю і російські порядки, 

коаліція — союз, спілка кількох дер
жав.

коверзувати — розумувати, мудрувати, 
вигадувати, вередувати, перебендю
вати.
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кодекс — руконись; книжка; збірка за
конів.

коедукація — спільне виховане хлопців
і дівчат в школї. 

кокетерія — залицянка. 
конотка — жінка легкого новеденя. 
колекція — збірка предметів одного ро

ду (марок), 
колиба — пастуше шатро, 
колїгація — споріднень, побратане, со

юз.
нолїдувати — стрінути ся, суперечити, 
колятор —  опікун місцевої церкви аОО 

костела, що має право вибирати сьвя- 
щеника.

коляціоковане — порівнанє відпису з 
оригіналом, 

кольокація — спис вірителів в порядку, 
в якім мають бути сплачені; село, 
поділене між кількох власників, 

кольоквія — релігійний спір; устний 
іспит на університеті', 

кольоратура — прикраса в виконаню 
піснї.

кольос — статуя великих розмірів, ве
ликая.

номасація — сполука розкинених ґрун
тів і такий їх розділ, щоб ґрунт кож- 
дого властителя був вкупі, 

комбінація — сполука ріжних річий а- 
бо понять, зіставлене; обчислюване, 

коментар — пояснене, примітка, 
комиш — очерет, чагарник, корчі, 
коміс — порученє залагодити якусь 

справу; дати в коміс — дати това
ри в розпродаж, 

номоція — рух.
компактний — сильний, густий, суціль

ний.
компетентний — ириналежний; той, що 

має право убігати ся о що або рі
шати яку справу; знавець, 

компіляція — праця зіставлена з чу
жих вислїдів. 

комплекс — кілька однакових річий 
як цілість, 

комплікація — замотане (справи), у- 
труднеие.

номплїмент — повитаиє, чемне слово, 
підхлібство, 

компльот — змова.

компроміс — (судова) угода між двома 
сторонами, 

комуні'кат — відомість на иисьмі, за
ява.

конвентікель — тайні збори, 
конверзація — розмова, 
конверсія — перемінене; конверсія дов

гу — сплата старих довгів одним но
вим.

конвокація — скликащ. 
конґльомерат — кусні всіляких камінів, 

злучені в цілість (цементом), скла- 
данка без вартости. 

конґруа — найнизшип дохід сьвяще- 
нпка.

кондеканальний — з одного деканату, 
кондиція — услівє в умові, договір; о- 

бовязок, служба, 
кондолєнція — висказ співчутя. 
кондуіта — поведене, 
канзультація — порада (лікарська а- 

бо правнича), 
конклюзія — заключенє, висновок, ви- 

слїд.
конкляве — збори кардиналів в зачине

нім місци для вибору нового папи, 
конкомітація —  порученє. 
конкордат — умова між католицькою 

сьвітською а духовною властию що-до» 
взаїмного поступованя. 

конкретний — наочний, певний, та
кий, що підпадає під змисли. 

конкубінат — дике по друже, житє на 
віру.

консеквентний — послідовний, відпо
відний, згідний в гадках і ностуио- 
ваию.

консекрація — висьвяченє на сьвяще- 
иика; посьвяченіз (церкви), 

консервативний — такий, що придер
жує ся старого ладу, противний змі
нам; консерваторія — висша школа 
музична.

консигнація — спис, виказ; спис то^ 
варів на закупно, 

консолідація — сполука, союз, 
конспірація — змова, таємні змовини, 
констатувати — потверджувати, що1 
* щось стало ся, признавати, 
консумувати — спотрсбовуватп, ужи

вати.
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контакт — зіткненє, звязь, взаємини, 
лоитінгент — скількість; частина, яку 

хтось має заплатити; скількість вій
ська.

контінеит — стала земля, суходіл, 
контраст — щось зовсім противного, 

протилежність.
-Контрибуція — податок, наложений по- 

‘бідниками на підбиту людність; во
єнне відшкодовану, данина. 

гкоитузія — стовчене, 
нонтумація — упертість, непослух; за- 

держанє в м іс ц є е о с т и ,  де вибухла - ш -  

іраза, щоби не ширила ся. 
контур — начерк; лінія, що творить 

границі предметів; рисунок в голов
них лініях, 

конфесія — віроісиовіданє. 
ионфіденція — довірє. 
конфірмація — стверджене; миропома- 

занє.
конфіскувати — забирати на річ дер

жавної каси; не дозволювати друку
вати річ, де виступає ся проти за
конів. І 

конфлікт — спір, протнвеньство. 
конфронтація — спроваджене двох 

сьвідків до о чий для справджена зі
знань.

нонфузія — замішанз, заколот; засо
ромлене.

-■концентрація — збиране в одну, осеред
ку точку, згущене; сполучуване сил. 

монцепіст — титул молодшого урядни
ка; концепт — помисл, начерк, дотеп, 

шонцесія — призвід державних властий 
на отворенє підприємства.

«онціпієнт — урядник, що виготовлює 
проект; адвокатський практикант, 

коншахти — тайні переговори і умови, 
«кооперація —  спільництво, закладанє 

спілок для успішнїйшого переведеня 
справи і спільної користи, спільна 
праця.

кооптація — покликане в члени, 
копія — відпис, вірно відмальований 

образ.
кордон — ряд військових сторожий, 

розставлених в одній лінії (на гра- 
ници); границя держави.

коректа —  справлюванє помилок в дру
ку.

корепетитор —  домовий учитель, 
кореспонденція — переписка, писане 

листів; допись в часописях. 
коригувати —  поправляти, 
коріфей — провідник, голова (партії), 
корпулєнтний — грубий, товстий, че

реватий, 
корсар — морський розбійник, 
корупція —  зіпсутє, зведене, підкуп- 

ство.
космічний — сьвітовий; космополіт —

чоловік, що цілий сьвіт (космос) у- 
важаїз за вітчину; рівнодушний в на
ціональних справах, 

костюм — одіж, убране; окремий стрій 
(народний), 

нотара — завіса (над дверми, вікнами, 
ліжком) з тяжкої матерії, 

котурни — чоботи на високих запят- 
ках, яких уживали грецькі актори 
підчас представленя; високий стиль, 

кочувати — ставати табором, перехо
дити з місця на місце, 

кошторис — обрахунок видатків після 
пляну.

крамола — змова, зрада, 
кратер — гирло вулькана. 
крах — велика знижка курсу цінних 

паперів; банкротство, 
креатура — сотворінє; підхлібна лю

дина, що вислугуе ся другим; нреа- 
ація — витвір людської уяви і думки, 

крематорія — піч для паленя трупів, 
кретин — дурноватий, бортак. 
креувати — творити, 
крипта — підземна кімната в церкві 

під хором; криптонім — автор, під
писаний першими буквами, 

критерій, нритерія — підстава, міра для 
якоїсь думки; критика — осуд, науч
на оцінка.

кріза —  рішене, переломова хвиля, 
скрутні часи; переворот, 

ктитор — фондатор; титар, 
кубан — дарунок з тим, щоб підкупити, 

взятка.
куґляр — штукар, мантій, 
нулїнарний — приналежний до кухар

ської штуки.
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кулїси — бічні стїни театральної сце
ни; за нулїсами — тайно, 

кульмінація — найвисша точка, вер
шок.

кульоари — коритарі попри салю за
сідань державної ради або сойму. 

культ — віддаване чести, Служба Бо
жа; релігійні справи, 

культивувати — управляти, годувати, 
плекати.

кунктатор —  нерішучий, повільний, о- 
бережний.

куплет — пісня, строфа; весела пісня 
звичайно з тим самим закінченем. 

кураж — відвага.
нурат — (військовий) сьвященпк; ку- 

рателя — правна опіка над хорою 
або марнотравною людиною, 

курган — могила, 
куренда — обіжник, 
курзор — післанець. 
куріоз — щось невиданого, надзвичай

ного.
куртоазія — надзвичайна ввічливість, 

чемність.
кустос — чоловік, що заряджує пові

реними йому научними збірками; у- 
рядник бібліотеки.

Л.

левада — місце обсаджене деревами, 
ленно — політичний середновічний у- 

стрій; після якого цїсар надавав ли
царям землю і вимагав за се головно 
воєнних послуг, 

легалізувати — справджувати правди
вість підпису або перекладу; легаль
ний — правний, згідний з приписа
ми, законніш; легат — запис, заві
шане; посол; повновласник паші; лє- 
гація — посольство, 

легенда — релігійне оповідане з жи
тя сьвятих; переказ про чудесну по
дію; легендарний — казочнип. 

легітимація — доказ тожсамости; пов- 
новласть; документ, що подає на- 
звиско і вигляд особи, на якої імя ви
ставлений, 

лєксікон — словар.

лєнтика — ноші з накритєм, крісло до 
ношеня.

лентор — читач; учитель новійших мов 
на унїверситетї; лектура — читане; 
книжки, призначені до читаня. 

лєтарґ — дуже тяжкий, хоробливий 
сон, позірна смерть; бездїльність, о- 
спалість.

лиман — болотнисте і широке уете 
ріки.

лїбація — піятика.
лїбеля — водна вага; комаха, русалка, 
лїбералїзм — вільнодумство, змагане 

до свободи і зрівнаня станів, 
лїбретто — слова до опери або опе

ретки.
ліверант — доставець (для війська), 
лїга — союз, громада, спілка, 
ліквідація — остатні рахунки перед 

розвязанзм підприємства, 
лїлїпути — карлики, малі люди, 
лінгвіст — учений, що розслїджує всі

лякі мови, знавець мов. 
лїрина — рід поезії, в якій поет осьпі- 

вує власні думки і почуваня. 
лїста — спис (виборців), виказ, 
літографія — друковане на камяній 

плиті; заведене, в котрім роблять о- 
брази або друки при помочи лїто- 
ґрафії.

лоцман — провідник кораблів в при
стани.

люка — отвір, прогалина, відступ; брак 
чогось, 

люксус — виставність. 
люпа — побільшаюче скло, 
люпанар — дім розпусти, 
люстрація — оглядини, перегляд, 
лябіринт — будівля з богатьома кім

натами, в яких можна заблудити; ча
стіша середини ока і уха; щось за- 
путаного. 

лябораторія — хемічна робітня. 
лява — розтоплена маса, яку викида

ють вулькани. 
лявіна — маса снїгу і леду, що ко

тить ся з вершків гір і робить страш
ні знищеня. 

лавірувати — плисти проти вітру; о- 
сторожно брати ся до діла, хитро по-
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ступати, щоб не паразита ся, хита
ти ся.

ляґуна — озеро, багно, лиман, 
лязарет — шпиталь, 
ляік — особа не-духовна, сьвітська: 

невчений.
ляконїзм — звязкий спосіб говореня.

лаконічний —  коротанії і звязкий. 
лянс, ляксація — розвільненє. 
лямус — склад цїнних річнії, скарб

ниця.
ляндшафт — краєвид, образ з крає

видом.
лянца — списа; лянцет — обосїчнпп 

ножик лікарський, уживаний при о- 
иераціях.

ляпідарний — камінний; ляпідарний 
стиль — дуже короткий і звязкий 
спосіб писаня, якого уживано на ка
мінних написях. 

ляпсус — помилка (в мові), похибка, 
лярі-фарі — небилиці, дурне говорене, 
ляссо — аркан.
лятифундія — велика земельна посі

лість.
льоґічний — розумний, говорячий так, 

як годить ся розумній людині, 
льожа — перегородка в театрі для кіль

кох осіб.
льоналїзувати — здержувати в якімсь 

місци, не дати дальше поширити ся; 
льокаль — місце, хата; льокальний —

місцевий; льокатор — мешканець, 
наємець хати; льокація — поміщене, 
вложене гроший до каси на процент, 

льомбард — заставничий уряд, 
льонт —  шнурок, яким запалюють на

бій, міну і т. и. 
льорнета — далекогляд. 
льояльний — чесний, праведний; вір

ний державі.

М.

маг, магік — мудрець, чорнокнижник, 
ворожбит, чародій, чарівник, дури- 
сьвіт, звіздочот. 

маґісте.р — учитель; науковий (універ
ситетський) титул, низший від до- 
кторату.

магнат — великий пан, дука, богатир.

мадригал — короткий дотепний вір
шик, написаний звичайно в чиюсь 
честь.

мадярсн — иерекінчик, ренеґат. 
маєстатичний —  величний, достойний, 

поважний.
майдан — вільне місце мін; домами, 

площа.
майорат — право, після котрого спад

щина переходить липі на найстар
шого сина і не може продати ся; 
майоризувати —  переголосувати, ви- 
користувати перевагу, 

макаронїзм — уживане чужих слів в  
суміш з рідними, 

маніявелїзм, махіявелїзм — хитре і під
ступне ноступованє без огляду іш 
способи, 

маклер — посередник, фактор, 
максіма — правило поступованя, осно

ва; максімально —  найбільше, наіг- 
висше; максімум — найбільша вели
чина чи вартість,, до якої може що- 
небудь дійти, 

малефактор — злочинець, 
малїґна — сильна горячка. 
мальверзація — крадіж гроший при по

мочи підроблених рахунків, 
мальконтент —  невдоволенні!, 
мальтретувати — знущати ся, знева

жати.
мамелюк — христіянський невільник 

вихований в іслямі і ужитий до при- 
двірної султанської сторожі; приклои- 
нпк правительства, зрадник, хрунь. 

мамона — гроші, богацтво. 
мандат — порученє, повновласть, при- 

каз.
маневр — зворот, підступ, хитрощі, 
манекін — велика лялька з дерева для 

ужитку кравців і малярів; людина 
без волї.

манера, манїр, манїра — спосіб вико- 
нуваня якоїсь роботи; форми обхо- 
дженя з людьми, неприродна форма' 
творчости, штучність; манїжний —  
удаваний, пересадний, штучний, 

маніпуляція — ручна робота, переведе
не якоїсь справи, 

маніфест — публична відозва до на
роду; маніфестація — публнчний об-
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хід або протест; маніфестувати —  
заявляти ігублично; показувати явно 
сзій спосіб думаня. 

манїя — пристрасть до одного предме
ту; хоробливе вподобане; розстрій у- 
ма; манїя к, маняк —  недужий на 
манїю.

іианкамент — хиба, недостаток, 
манускрипт — рукопись готова до дру

ку; стара рукопись.
:марґінес — незаписаний або незадру- 

кований край рукописи або книжки, 
•маріонетка — рухома кукла (лялька), 
маркантний — остро означений, ясний, 
мартірольоґія — муки, 
масакра — бійка до крови, розбій, різня, 
матадор — побідник в борбі з биками;

знаменита особа, великий пан. 
матеріялїст — чоловік, що дбає лиш 

про своє тілесне добро, 
матовий — ясний без полиску, 
матримонїяльний — подружний, супру- 

жий; матрона — поважна і шановна 
жінка.

матура — іспит зрілости в середних 
школах.

машкара — погана людина, страшило, 
маяк — привид, блудні огники; мор

ська лїхтарня. 
меґальоманїя — неприродний стан в 

чоловіцї, якому здає ся, що він важ- 
нїйша особа, ніж в дїйсности, манїя 
великости. 

медитація — розважанє, роздумувайє. 
медикамент — лік.
мезалїянс — подружє з особою низшо- 

го стану.
меліорація — поліпшене, поправа рілї.

щоби ліпше родила, 
мелянхолїя — хороблива задума, тяж

кий сум.
мельодійний — милозвучний, сьпівний: 

мельодрама — рід чутливої драми з 
музикою; мельоманїя — прпстрастне 
замилуванє в музиці, 

меморандум, меморіял — памятнпк: 
книжка, в якій записує ся. що до
стойне памяти; пропамятне письмо, 
вручене властям для поясненя якоїсь 
справи; дипломатична нота; мемуа
ри — спомини, згадки.

менер — провідник, 
ментор — учитель, дорадник; накине

ний опікун, 
мериторичний — дотикаючий самої рі- 

чи або змісту справи, річевий. 
мерітум — зміст, основа (справи), 
метаморфоза — переміна, 
метод, метода — означений спосіб (на

уки).
метреса.— любовниця, утриманка, 
механїчний — машиновий; без гадки, 

без застанови, 
меценат — опікун науки і штуки, що 

не жалує на се видатків, 
міґрена — сильний біль голови, 
мізантроп — людина, що ненавидить 

других.
мікроскоп — побільшаюче скло, 
мікстура — мішанина, лік змішаний з 

кількох ліків, 
міміка — вираз лиця, висказуванє по

чувань і думок рухами лиця, 
мінімальний — найменший; мінімум — 

найменша вартість чи частина чогось, 
мінїятурний — маленький, дрібненький, 
містіфікація — впроваджуване в блуд; 

обмана; прикрий жарт; містичний —  
таємничий, 

міт — переказ про старопоганських бо
гів і героїв, неймовірна подія, ви
гадка.

мітиґувти — лагодити, успокоювати, 
сумирити.

мобілізація — покликаш усіх нечин
них вояків до служби на випадок 
війни.

модерний — що відповідає хвилевому 
смаковп і сучасним вимогам, в новім 
стилю, новітний. 

модифікація — зміна, залагоджене, 
модуляція — лагідний і згідний пере

хід з одної тонації до другої, зміню
ване голосу в бесїдї або деклямації 
відповідно до змісту; ріжнородність. 

мозаіка — образ, зложений з малих ка
мінців та ріжнобарвного скла; міша
нина.

молекул — дуже мала частіша (тіла), 
дробина.

молєстувати — налазити, випрошувати; 
нарікати, жалувати.
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монітор — дарадник; морський воєн
ний корабель; назва деяких часопи- 
сий.

моногамія — одноженьство; монографія
— наукова розвідка на одну тему; 
монокль — скло для одного ока: мо- 
нольот — розмова з самим собою; 
штука, в якій виступає лиш одна о- 
соба; монополь — виключне право 
(на торговлю), право першеньства: 
монотеїзм — віра в одного Бога; мо
нотонний — одностайний, нудний, 

менструальний — потворний; невиданий, 
великанський. 

монумент — памятник великих розмі
рів; монументальний — величавий, 
незмірний, 

моргантичне подруж-е — подружє чле
на пануючої родини з особою низшо- 
го стану, що не да-в ані жінці анї ді
тям права до титулу і майна мужа, 

мотив — причина; основна думка, 
мотто — напись, провідна гадка, 
мощ — сьвіжпй сок з винограду або 

овочів.
музей — збірник творів штуки або при

роди; Музи — богинї краснпх штук: 
сьніву, поезії, малярства, драматич
ної штуки, астрономії, вимови, істо
рії, танців і музики, 

мумія — труп, забезпечений перед зі- 
псутєм окремими способами (забаль- 
самований); висохла людина, 

мундант — ппсар. 
мунїціпальний —  міський, 
мунїція — припаси до стріляня (по

рох).
мутація — переміна голосу у підростків. 
муштра — військові вправи.

Н.
набоб — намісник в Індії; великий 

богач.
кава — склепінє, середуща частина 

костела. 
навтичний — корабельний, 
надір — те місце, на якім стоїмо, по

ложене прямо під зенітом. 
наївний — простодушний, щирий; дур

ненький.

наркотик — отуманюючий лїк (опіюм, 
алькоголь). 

натуралізувати ся —  приймати чуже 
горожаньство. 

нація — народність, 
невтралїзація — усунене наслідків я- 

коїбудь річи або праці; невтралїзу- 
вати — зробити нешкідливим або- 
безпартійним; невтральний —  без
партійний в спорі (двох держав), 
безсторонний. 

негативний — від’ємний, відновний;
негація — заперечене, відмова, 

негоціяція — умова, ведене переговорів, 
недискретний — що не вміє додержа

ти тайни.
недиспозиція — недомаганє, злий на

стрій.
некомплетний — неповний, 
неконсеквентний — непослідовний, 
некрольоґ — звістка про житє небіщика. 
нектар — напиток грецьких богів, що 

давав їм безсмертність, 
нелегальний — неправний. 
неморальний — противний законам мо- 

ралї, зіпсутий. 
неофіт — новоохрещенець, новонавер- 

нений.
нетолерантний — нетерпимий, 
нефортунно — нещасливо, 
нівеляція — зрівнанє ґрунту; оцінка 

ріжницї позему. 
нїгілїзм — сьвітогляд, що старає ся 

усе усунути; нїгілїст — прпклонник 
нїгілїзму.

нїрвана — в буддизмі відірване душі 
від усього земського, спокій душі, 

новатор — чоловік, що впроваджує но
ві річи або погляди, 

новеліст — автор новель; новеля —  
новина; коротке оповідане, що ма
лює лише одну житєву подію; дода
ток до закона. 

новіціят — час проби і науки в мо
настирі.

ноктурн, ноктурно — музичний твір в 
чутливім і сумнім настрою, 

номади — пастуші народи, що не ма
ють сталих осель, а переносять са 
з місця на місце.
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■номінація — іменовавз, призначене до 
якогось уряду, 

нонсенс — недорічність, нїсенїтнпця. 
норма — правило, взорець; нормальним

— правильний, взірцевий, звичай
ний; ирямовісний; нормувати — уста
новляти правила, 

нотаблї —  найвизначнїйші члени гро
мади або держави, 

ноторичний — загально знаний, явний, 
нунцій — післанець; папський посол 

при чужім дворі, 
люянс — відтїнь, невелика ріжннця, 

відміна тої самої краски.

0 .

оаза — кусок родючої землї серед пу
стині.

обдулція — розслід; оглядини тїла мер
ця судово-лікарською комісією, 

обєктивний — річевий, справедливий, 
як в дїйсности, безсторонній, 

обсерватор — глядач, сьвідок. 
обснурант — ворог просьвіти, чоловік 

без потрібної науки, назадник; об- 
снурний — поганий, безхарактерний, 
підлий.

^овація — у Римлян сьвяточне повита- 
не; взагалі публичне привитанє або 
віддане почести.

•ода — велична пісня в чиюсь честь, 
одалїсна — невільниця-красавиця; люб

ка в гаремі султана, 
одор — запах; немила воня. 
оказія — нагода, привід, догідна хвиля, 
октет — музичний твір на 8 голосів а- 

бо інструментів, 
октруувати — призволити, уділяти, за

вести (закон без ухвали законодат- 
них тіл).

•окупація — захоплене, обсаджене вій
ськом.

олїґархія — ианованє кількох знатних
і богатих родин, можновладство. 

омега — остатня буква грецької азбу
ки, гл. альфа і омега. 

омен — ворожба, віщий знак, прочуте, 
омісія — пропуск, поминеш, 
омнїпотенція — всемогучість. 
онанізм — самонасильство.

опера — музична драма; будинок, де 
виставляють оиери. 

операція — дїланє; справа, підприєм
ство; краяне людського тіла в цїли 
лїченя.

оперета, оперетка — (мала) опера лек- 
шого змісту, 

опінїя —  осуд, гадка, думка загалу, 
опонент — противник в розмові; опону

вати —  опирати ся, противити cs*. 
опортунізм — угодова політика, що при- 

мінює ся до обставин; опортуніст — 
угодовець; опортунний — угодовий. 

опресія — гнет, утиск, гноблене; тяж-.
кість (у грудях), 

оптимізм —  погляд, що все на сьвітї 
йде до ліпшого; оцінка річий з най
ліпшого боку; оптиміст — нриклон- 
ник оптимістичного сьвітогляду. 

оранжерія — теплиця до переховуваня 
полудневих деревець і ростин. 

оратор — бесідник, речник; ораторія
— сьпів релїґійного змісту в супро
воді музики; орація — промова, бе
сіда.

органічний — приналежний до живого 
орґан'ізму, живий, 

оргії — старогрецькі обходи в честь 
божка Бакха; бенкети, розпусні пири, 

орден — братство, монаший закон, 
ординарний — звичайний (професор); 

простий, простакуватий; ординат — 
властитель спадкового маєтку, ма
йорату; ординація — висьвячене на 
сьвященика; лікарська порада; за
кон в справі постуиованя у всіляких 
справах (при виборах); ординувати
— поручати, приписувати ліки. ! 

оригінал — первовзір, первопись, зра
зок; правдива, первісна рукопись; 
рідка річ; чудак, дивак; оригінальний
— новий, відмінний від дотеперішно- 
го, самостійний, сьвіжий в оброблешо; 
дивний.

орієнт — схід сонця, Схід (східні краї); 
орієнтувати ся — відшукувати сто
рони сьвіта, найти дорогу (в нових 
обставинах), 

оркан — сильна буря, 
орнамент — рисунки і прикраси на всі

ляких зна рядах і будівлях.
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ортодокс — правовірний, православний, 
оршак — почетна дружина, причет, то

вариство.
остентація — виставність, хвальба, 

чванькуватість; показуване комусь 
свого невдоволеня. 

офензива — зачіпка, напад, 
оферта —  услівя, предложенє умови 

(особливо купна і продажі), 
офіціял —  низший урядник (при поч

ті', суді); сьвященик, якому віддано 
судові справи; офіціялїст — приват
ний урядник; офіціяльний —  урядо
вий; сухий; офіціянт — помічник в 
уряді (на почті), 

охмістр — начальник двірської при
слуги.

П.

павільон — крило хати; малий будинок 
при більшім дворі; будинок на ви
ставах.

павпер — бідний, бідак: павперизм —
загальне зубожіне народу, 

пагінація — нумероване сторін книжки 
або зшитка, 

пагода — сьвятий дім: китайська сьвя- 
тиня.

паж — молодий хлопець лицарського 
(шляхетського) походженя на по
слу зї у високих панів (королів, кня
зів і т. и.). 

пай — уділ (в товаристві, підприєм
стві), акція, 

пант — угода, умова, 
паланка — хата в земли. окружена ро

вом і частоколом на взір кріпости. 
палєта — дощинка, на якій малярі роз

роблюють і тримають фарби до ма
льована.

палїсада — острокіл, частокіл, огоро
жа з острозакінчених палїв. 

палїятива — лїк, що помагає поволі: 
або на хвилю: тспокоюючпй спосіб, 

пальпітація — стукане, товчене; при- 
спішеие біш  серця, 

памфлет — зїдливе письмо образливо
го змісту.

панегірик — бесіда або поезія, в якій 
пересадно вихвалює ся якусь особу 

або подію, похвала над міру.

паніка, панічний страх — переполох, 
наглий страх, 

панорама — образ, на якім видно цілу 
околицю, вистава образів; великий 
вид.

панслявізм — політичний напрям се
ред Славян, що змагає до сполучена 
усїх славянських народів в одну ці
лість.

пантеон — велика сьвятиня в Атенах; 
місце посьвячене памяти славних о- 
сіб.

папільоти — закрутки волося. 
параболічний — образовий; параболя

— порівнанє, образова бесіда; рід 
кривої лїнїї.

параван — заслона, яку можна пере
носити, штучна стїна; викрут, по
кривка.

парадокс — щось дивовижного, щось 
такого, що впадає в очи; парадокса
— несподіванка.

паразит — галапас, ростина або живи
на, що живе чужим коштом, 

паралєля — рівнобіжна лінія; порів
нанє: протиставлене; паралельний
— рівнобіжний.

парафіянщина — простота, незнайо
мість сьвіта і брак оглади. 

парафраза — представлене тої самої 
річи иншими словами, переміна, пе- 
рерібка.

парвенїй — доробкевич, простий чо
ловік, що доробив ся великого ма
єтку.

пародія —  глумливе наслідуване по
важного твору; уживане поважної 
форми для сьмішного змісту; невдат
не наслідуване, 

пароксізм — сильний напад якоїсь не
дуги.

пароль — умовлене слово, знак, гасло, 
партикуляризм — змаганє до відокрем- 

леня; попиранє власних інтересів; 
партикулярний — частинний, відо
кремлений, дотикаючий лише части
ни, а не цїлости. 

партитура — зіставлене в одній книж- 
цї нот на усі' голоси й інструменти, 

парцелювати — ділити більший маєток
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на м енш і кусники для лекш ої про
даж і.

пасати —  вітри, щ о вію ть правильно
із  сх о д у  в полудневих краях, 

пасива —  довги, щ о тяжать на маєтку; 
пасивний —  нечинний, слабий, н е 
діяльний.

пасіонат —  пристрасний, гнівливий чо
ловік.

пасквіль, пашквіль —  злобне та з ’їдли- 
ве письмо, клевета. 

пастильна —  кулька, лїк у  формі малої 
кульки.

патент —  держ авний дозв іл  на веден е  
якогонебудь занятя або підприєм ства; 
сьвідоцтво, посьвідка; охоронна п о-  
сьвідка для винаходів, 

патетичний —  зворуш аю чий, захоп 
люючий, з чутєм і  запалом, 

патольогічний —  приналеж ний до н ед у
ги, хоробливий, зм інений недугою ; па- 
тос —  терпіне; запал, пристрасне  
звор уш ен е; ш тучний запал, п ер еса 
да.

патронат —  право властителів (б іл ь 
ш и х ) посїлостий вибирати сьвящ ени- 
ків на парохії. 

пацифікація —  зав еден е мира, успоко- 
єн{3, утихомирене, 

педагог —  той, щ о виховує молодїж, у -  
читель.

педант —  чоловік, щ о тримає ся  за -  
всїгди св о їх  форм і зваж ає більш е  
на форму ніж  на зм іст, 

педель —  університетський сторож, 
пейсаж —  краєвид, 
пекунїярний —  грош евий, 
пеня —  напасть, біда, 
періодичний —  повертаю чий правиль

но щ о якийсь час. 
перманентний —  тревалий, безпер ер и в-  

ний.
перора —  довга промова; нудне поу

чене.
персвазія —  рада, дорадж уване або в ід

радж уване, 
персоніфікація —  уосібл ен є, т. є . п р ед

ставлене якоїсь річи чи сили як особу, 
перспектива —  надія, вигляд, 
пертрактація —  умова, переговори, 
перука —  ш тучне волосе на голову.

перфекція —  велика вправа, доскона
лість.

перфідія —  зрадливість, віроломність, 
песимізм —  погляд, щ о у се  на сьвітї 

зл е і нещ асливе, оціню ване кождої 
справи з найчорнїйш ого боку; песи
міст —  приклонник песимістичного  
сьвітогляду, чоловік, щ о бер е у се  з  
найгірш ого боку і н е сп од іє  ся н і
чого доброго, 

петент —  той, щ о просить о щ ось, 
петиція —  просьба, подане, прош ене, 
пех —  брак щ астя, брак поводж еня, не

вдача.
пігмей —  карлик, недоросток, чоловік  

малого зросту, 
песа —  кусник якоїсь збірки; музич

на композиція; театральна ш тука, 
пієтизм —  побож ність, поваж ане, щ о  

граничить з обожанєм. 
пікантний —  острий, приперчений; по

тягаючий, розцїкавлю ю чий; неприлич- 
ний; побудж ую чпй змисли, пристра
сний.

пільот —  моряк, щ о впроваджуй ко
раблі до пристані, 

піонїр —  жовнір в технічнім  в ідділ і; 
чоловік, щ о ш укає нових доріг: п е -  
редовець.

пірамідальний —  остро сягаю чий до 
верш ка; нечуваний, незвичайний, 

пірат —  морський розбійник, 
плай —  стежка в горах, 
плебейський —  лю довий, загальний, 
пленарний —  загальний; пленум —  за

гал, у с ї.
плєнїпотенція —  уповаж ненє, повно- 

власть. 
плїк —  збиток паперу, 
плюралізм —  більш ість; зм аганє до 

спільництва; плюральний —  більш ий, 
в більш ім  числі", 

плютократія —  панованє грош а; вер
ства богачів. 

пляґа —  удар; кара, неш асте. 
пляґіят —  літературна крадіж , коли хто 

оголош ує чуж у працю як свій твір; 
пляґіятор —  хто видає чужі праці під 
своїм іменем.

ПЛАСТИЧНИЙ —  вироблений з твердого
10
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матеріалу; образ, що віддає вірно 
предмет; тілесний, виразистий, 

плятонїчний — ідеальний; плятонїчна 
любов — чиста любов без примішки 
змислових похотий. 

пльомба —  печатка з олова причіпле
на до товарів; кавалок (металевої) 
маси, яку вкладає ся до дїравого зуба, 

пльондрувати — нищити, пустошити, 
пневматичний — воздушний, ґазовий. 
поветувати — винагородити собі стра

ту чим иншим. 
подіюм —  підвисшенє (для глядачів), 

сцеиа.
поза — иостава; прибраний вигляд; у- 

даванє.
позитивний — дійсний, певний, 
полеміка —  публичний спір в якійсь 

справі (при помочи статей по часо- 
писях). 

полігамія — многоженьство. 
полїґльот — чоловік, що знає богато 

мов.
політеїзм — віра в богато богів, 
полїца — посьвідка заплати обезпе- 

ченя.
понтіфїкат — достоїпьетво, уряд папи, 
популяризувати — писати (про щось) 

так, щоби всі зрозуміли; популярний
— народний, людовий; загально зна
ний і люблений; зрозумілий для про
стого парода; популярність — любов 
у карода, довірє иарода. 

порнографія — неморальні, сороміцькі, 
брудні річи. 

постпонувати — легковажити, не вва
жати.

постулят — бажане. домаганє, вимоги;
гадка, якої не можна заперечити, 

потентат — богата і впливова особа.
богатир, великий, могутний пан. 

прагматика — діловодство, службові 
приписи, 

превенційний — що запобігає, 
преконїзація — сьвяточне посьвяченє 

на єпископа, 
прелєґент — топ. що має виклад або 

відчот, 'бесідник; прелекція — від- 
чит, виклад, 

прелїмінар — зіставлене і обчислене до
ходів і розходів наперед.

прелюдія —  музика перед початком 
більшого музичного твору; початок, 
пригрцвка. 

премієра — перше представлене якоїсь 
штуки в театрі, 

преміса — подія (факт), з якої через 
розумовайз доходило до якогось ви
сновку (заключеня). 

препарувати — ладити, приготовлювати, 
штучно вироблювати, 

прерогатива — право першеньства, о- 
собливо право робити щось такого, 
що другому недозволено. 

пресія — тиснене, утиск, натиск, при
мус.

престація — робота, чинність, відробле
не призначеної роботи, плачене визна
ченого податку, 

претекст — покривка, неправда, при
чина, позір. 

претенсія — домаганє, право до чо
гось; претенсіональність — пересад
ний спосіб говореия або писаня. 

прецизія — докладність, викінченість, 
точність.

примітивний — первісний, простий, зви
чайний.

пріміція — перша Служба Божа новови- 
сьвяченого сьвяіценика. 

прінціп — початок, основа, правило, 
проблем, проблема — задача, завдане, 

що має бути розвязане; загадка, нау
кове питане; проблематичний — за
гадковий, непевний, 

провізор — заступник, повновласник; 
провізоричний — тимчасовий; прові
зор і я — тимчасове заряджене, ро;^ 
порядженє; позов за нарушенє в по- 
сїданю.

провіянт — пожива, харчі, запас по
живи.

провокатор — той, що викликує ворож
нечу; провокація — зачіпка, впзов, 
дразнене. 

прогібіція — заказ, заборона, 
проґноза — вгадуване наперед (погоди, 

недуги); прогностик — знак, ознака, 
віщовапє, ворожба, 

прогрес — постуй, розвій; прогресія — 
поступ, черга, порядок, 

продуктивний — пожиточний, корисний;
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видатний, плідний; продукція —  ви
роблювана, здобуване, 

проект —  плян, намір, начерк, 
проза —  звичайна, невіршована мова;

дійсність, буденність, 
прозеліт —  новонавернений. 
прокламація —  поклик, відозва до за

галу.
пролетар —  такий, що не має свого 

майна, нуждар; робітник, 
прольог —  вступне слово до деяких 

драматичних творів, вступ, передмова, 
прольонгата, прольонгація —  продовже

не, проволока, 
лроменада —  прохід; місце, де люди 

проходжують ся. 
промоція —  посунене вперед, надане 

титулу доктора, 
промульгація —  оповіщене; публичне 

оголошене закона. 
пропагувати —  проголошувати і шири

ти якісь погляди, 
пропозиція —  внесене; поставлене сво

го бажаня; пропонувати —  ставити 
внесене, вносити, представляти, 

проскрибувати —  виймати з під права, 
вигнати з краю за кару, 

прооперувати —  добре удавати ся, роз
вивати ся. 

проституція —  розпуста для зарібку. 
протегувати —  попирати, виріжнювати. 
протомедик— начальний, старший лїкар. 
прототип —  первовзір, первообраз, пер

ша відбитка, оригінал, 
профанація —  образа сьвятих почувань, 
професіональний —  заводовий, фахо

вий.
профіль —  рисунок або вид лиця з бо

ку; перекрій, 
процедура —  поступоване; судові при

писи як поступати при розправах, 
псевдонім —  прибране імя письменни

ка або театрального актора, 
психічний —  душевний, 
публіцистика —  дневникарство, умілість 

писати до часописий. 
лунель —  збиток (волося). 
пульт, пульпіт —  скісна підставка під 

книжки, ноти і т. п. 
пупіль —  хлопець чи дівчина під чи

єюсь опікою, вихованець.

пурист —  чоловік, дбалий о чистоту мо
ви і обичаїв; пуританин —  член ан- 
ґлїйської релігійної секти; надзвичай
но чесний чоловік, 

пушта —  мадярський степ.

Р.

рабат —  опуст при купнї товарів, 
райтерада —  утеча, зворот в зад. 
ракета —  штучний огонь, 
ратифікація —  затверджене заключеної 

угоди між двома державами, 
рафінований —  очищений; зручний, 

хитрий, спритний, 
реагувати —  протидїлати, проявляти я- 

кесь дїланє; реакціонер— прихильник 
старого ладу, а противник всякого по
ступу; реакція —  протидїланє, зміна 
в наслідок дїланя; ворожнеча до усьо
го нового.

реалізувати —  перевести в діло, здій
снити; продавати, заміняти на гроші; 
реальний —  дійсний, річевий; реаль
ність —  дійсність: нерухомий маєток, 

реасумувати —  збирати в цілість, по
давати зміст, брати наново під обради. 

ребелїя —  бунт, повстане, 
реванж —  відплата, 
ревеляція —  виявлене, викрите, 
регабілїтація —  привернене втраченої 

чести.
регент —  управитель краю в часі не

дуги, неприсутности або малолїтно- 
сти цісаря, 

регрес —  упадок; домаганє звороту 
страти; регресивний —  поступаючий 
в зад.

режім —  образ житя або (державного) 
ладу.

резолютний —  рішучий, певний; пев
ний себе.

резонувати —  широко доказувати, мір
кувати, 

результат —  вислїд. 
рекапітуляція —  коротке повторене про

читаного або почутого, 
рекомендація, рекомандація —  поручене 

кого або чого другій особі; добре по- 
ручаточе сьвідоцтво: рекомендований
—  поручений (лист).
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рекомпензата —  винагорода ш коди а- 
бо страти.

реконвалєсцент —  лю дина, щ о по тяж
кій н едузї приходить до здоровля; ре
конвалесценція —  виздоровлю ване. 

реконструкція —  відтворене, в ідбудова
не, перероблен е наново, 

рекреація —  відпочинок, в ідсьвіж енє  
сил.

рекримінація —  взаїм ні закиди або об-  
жаловуваня. 

релєґація —  видалене ( з  к р а ю ), вигна
не ( з і  ш к ол и ), 

реляція —  справозданє; відносини, за 
леж ність, 

реміза —  возівня, 
ремінісценція —  спомин, 
ремонстранція —  протиставлене, закид; 

ремонст.рувати —  виступати з заки
дами або збивати чужі, протестувати, 

ремунерація —  відш кодоване, нагорода  
за  якусь чинність (за  научну п р ац ю ), 

ренегат —  відступник в ід  св оєї віри а- 
бо св о їх  переконань, зрадник своіеї 
народности. 

реноме —  добр е імя, слава, розголос, 
ренунціяція —  відклик, відкликане, зр е-  

чен є.
репартиція —  поділ , розлож енє (п одат

к ів ).
репертуар —  зап ас сц ен іч них ш тук, я - 

кі виставляє ся  в однім  театрі; спис  
роль одного актора, 

репетиція —  повторене, проба, 
реплїка —  відповідь (в  су д і на зак и ди ), 
репресалії —  переслїдуваня; репресія

—  гнїт, утиск, 
р'епріменда —  догана, 
репробата —  відкинене, непризнанє; до

гана; репробувати —  не приймити, 
відкинути при іспиті', 

репродукувати —  відтворювати щ ось  
на п ідставі подібної річи, наслідува
ти; репродукція —  відтворене (о -  
б р а зу ).

рептилії —  плазуни; підлі, нікчемні лю 
ди; рептильна преса —  брукова, про
даж на преса, 

репутація —  добра або лиха слава про  
когось в певнім  гуртї людий.

рескрипт —  письменний розказ в и сш ої 
власти.

ресорт —  обсяг дїланя, занятє. 
респект —  поважану, 
рестанція —  позісталий довг. 
реституція —  зворот, привернене див

ного ладу; відновлене проц есу, 
реторичний —  красномовний; ш тучний, 

нещ ирий.
ретроград —  противник поступу, зац о-  

фанець.
рефлексія —  відбите сьвітла; увага, ро

зум , застанова; рефлектор —  вгнуте  
зеркало, щ о в ідбиває сьвітло дуж е  
ясно; рефлектувати —  відбивати  
сьвітло; опамятувати когось; мати на 
що надію .

рецедива —  поворот, повторене (не- 
Д уги).

рецензія —  оцінка якоїсь книжки, обра
за , штуки то щ о. 

рецітувати —  говорити з  памяти, виго
лош увати, деклямувати. 

ривалїзувати —  суперничити, змагати  
ся  о щ о.

ригор —  карність; риґороз —  строгий  
іспит для одерж аня титулу д&ктора. 

ридван —  старинний в із на дв ох  коле
са х , уживаний у  війні, 

ризико —  небезп ечн а проба; ризикува
ти —  відважити ся на непевну або н е
безп еч н у пробу, 

рим —  однозвучні зак інченя складів  
вірш а; римувати —  складати в ір ш і, 

ритм —  розмір; гармонійне, звучне у -  
порядкованє складів, 

ритуальний —  обрядовий, 
роман —  повість, довш е оповідане; лю 

бовна подія; романтичний —  мрійли
вий, поетичний, принадний, 

рота —  відділ  жовнірів; дружина, 
ротація —  оборот, 
ругувати —  усувати, 
рустікальний —  селянський, хл ібор об

ський.
рутина —  вправа, досьвід.

С.
сагайдак —  прилад до п ереховувана  

стріл.
салїна —  копальня або варня соли.
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сальву вати —  ратувати. 
сальто морталє —  смертельний скок, не- 

безнечна циркова вправа; нагла зм і
на переконана, 

самум —  горячий і сухи й  вітер в А ра
в ії і на Сагарі. 

санаторія —  лїчниче зав еден е для н е
дуж их; санація —  уздоровленє; по
права.

санґвінїк —  горячий, рухливий чоло
вік; сангвінічний —  горячий, жвавий, 
прудкий, вразливий, 

санітарний —  приналежний до удерж а-  
ня здоровля і охорони перед  недугам и  

санкція —  потвердж ене (за к о н а ) най- 
висш ою  властию . 

сантіментальний, сентіментальний —  
чутливий, чулий, вразливий, 

сарказм —  зїдлива посьм іш ка, глумли
вість; саркастичний —  зїдливий, 
глумливий, злобний, 

саркофаг —  величава камінна гробни
ця на взір  домовини, 

сатира —  літературний твір з острйми  
кпинами на лю дські хиби з тим, щ об  
ї х  поправити, 

сеанс —  зас їд ан є; сходини в якійсь  
справі.

сейсмограф —  прилад до міряня зем л е-  
трясень; сейсмоскоп —  прилад, щ о  
п ок азує трясене зем лі, 

сенатура —  дроченє, пересл ідуван е; се
ну вати —  докучати, гнобити, 

секстет —  музичний твір на ш ість ін 
струм ентів, або голосів, 

сексуальний —  половий, 
секуляризація —  висвободж енє з п ід  

духовної власти і в іддане п ід  сьвіт- 
ську власть. 

секундант —  сьвідок при поєдинку, 
сензація —  велике враж інє, зворуш ене, 

подив; щ ось дивного, нечуваного. 
сенс —  зм исл, рація, 
сентенція —  гадка, основна думка, щ о  

містить якусь науку, 
сепаратизм —  баж ане і стремлїне по- 

збути ся чужого панованя і стати н е
залеж ним; сепарація —  розділ , р о з
лука; правний розділ  в подружю . 

септет —  музичний твір на сім  інстру
ментів або голосів.

сервілізм —  підлещ уване або пониж у
ване перед висш им або сильнїйш им  
задля страху або користи; сервілїсг
—  прислужник, чоловік невільничої' 
вдачі.

сервітут —  повинність, право користу- 
вати ся  чужою  власностию  (зби р ати  
дрова в л їс ї) .  

серенада —  сьпів або музика в ноч и  
під вікнами любки або особи, якій  
хочемо зробити честь, 

серіо, серіозно —  поважно, на правду; 
серіозність —  поваж не обходж ене і 
поступованє.

серія —  ряд, порядок; один в ідділ  біль
ш ої ц їлости; процентові держ авні б і
лети.

сесія —  зас їд ан є, наради; час, коли від
бувають ся  засїдан я  держ авної ради, 
сойму, суду  і т. д. 

сецесіонїст —  той, щ о зробив сецесію 
т. є. відділив ся від чогось, усунув  ся. 

сибарит —  чоловік, щ о любить жити в 
розкош ах.

симболь, символ, символїзм —  знак, о -  
знака; образове представлене якоїсь  
річи; символічний —  образовий; за 
гадковий; симетрія —  рівність, р ів
номірність, правильність; подібність  
двох половин тої са м о ї річи. 

симпатичний —  любий, милий, при
хильний.

симптом —  ознака, признака (н е д у г и );  
симптоматичний —  оснований на при
знаках, знаменний, з  (як им и сь) при
знаками.

синдик —  правний заступник в маєт
кових сп равах; синдикат —  опіка; 
спілка великих торговців або ф абри
кантів для попираня сп ільних справ, 

синонім —  слова того самого значіня  
( ш лях-дорога, праця-робота ) .  

синтеза —  поступованє в розумованн> 
від  подробиць до загалу, сполука, 

систем, система —  лад, ум іле упоряд
коване, уложенй приналеж них до  с е 
бе або подібних річий в одну ц іл ість; 
систематика —  спосіб  укладаня ( в  
б о та н іц і); систематичний —  упоряд
кований в одну цілість.
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сізіф ова праця —  грудна, безхосен на  
робота

сімокїя —  сьвятокуиство. 
сім утоватм  —  удавати, прикидати ся  

(х о р и м ); сімуляція —  удаване, ви
гадка.

сімфонїя —  згідність; музичний твір на  
оркестру.

сінедріом —  засїд ан е ради; жидівський  
суд.

сін єнура —  добре платна посада, щ о  
не вимагає богато роботи, 

сір ен а  —  прилад до міреня висоти го
лосу; корабельна труба, свиставка, 

скандал —  згірш ене, публичний стид, 
скелет —  кістяк.
.скептицизм —  фільософія, що н е при

с к а є  нічого певного; скептичний —  
недовірливий, 

сн іо їт к о м  —  чарівний л іхтар, прилад, 
що кидпс побільш ені образи на р о з
віш ене полотно, 

скомплїішвакий —  злож ений з всїля- 
вкх' ЧіМ'гин. замотаний, 

скокдензований —  згущ ений, 
сконсолїдозаний —  злучений, зеди н е-  

ний.
«констатувати —  ствердити, доказати. 
Фкокстернований —  зм іш аний, збитий  

з и:иі гелику. 
скорпіон, скорпня —  їдовитий павук, 
сиру пул —  сумнів; аптикарська вага; 

снругї^лятний —  дуж е точний, сов іс
ний (в  сповню ваню  обовязк ів ). 

скрутмнїя —  обчислене голосів, в ідда
них при голосоваш о і оголош ене ви- 
слїду виборів, 

скульптура —  р ізба , р ізбарство, ум і
лість ліпити всілякі статуї і  річи з  
глини або ґіи су . 

скупштина —  сербський сойм. 
собраніє —  болгарський сойм. 
солєнїзант —  людина, щ о сьвяткує свої 

іменини або уродини. 
солідарність —  взаїмна згода, порука  

або поміч; солідарний —  взаїмний, 
спільний, згідний; солідний —  пев
ний, основний, 

солюція —  розвязка; розтвір; розвіль- 
нене.

солярний —  сонїчний.

сонда —  прилад до м іреня глубини; л і
карський знаряд до розсл їдж еня ран  
в середин і; сондувати —  мірити глу- 
бінь, дослідж увати, розвідувати, 

сорт —  рід, відміна, 
софізм —  вислїд опертий на хибн ім  за -  

ложеш о і виведений при помочи н а
тягнених доказів; викрут; софіст —  
приклонник соф істичної ф ільософ ії; 
крутій; софістерія, софістика —  кру
тійство.

с о ц іа л ь н и й  —  громадянський, сусп іл ь
ний.

спазматичний —  корчевий, судорож ний;
спазми —  корчі, 

спектакль —  вистава (в  теа т р і) , видо
вищ е; спектатор —  глядач, 

спекулятивний —  дослідний; здогадоч- 
ний.

спелюнна —  нора; поганий і брудний  
ш инок, де  сходить ся  всїляка зби 
ранина людий. 

спеціфінація —  поодиноке вичислюва
не, поім енне виписуване якихсь пред
метів.

спеціял —  щ ось дуж е доброго (с т р а в а ); 
спеціялїзувати ся —  образувати ся  
в якійсь одній науц і; спецїялїст —  
ф аховець (л ік а р ); спеціяльний —  о- 
собливий, питомий, окреміш, в ідпо
відний.

спіральний —  слимакуватий, звинений  
як пружина, 

сплендор —  блеск, виставність. 
спонтанїчний —  з власного наклону, 

добровільний, 
спорадичний —  поодинокий, віддільний, 

розкинений, 
сприт —  зручність.
стабілізація —  усталене; затвердж ене  

в урядоваш о. 
стагнація —  застій; здерж анє р уху; у -  

падок.
статист —  нїма особа на сц ен і; пол і

тик, дипльомат. 
стереоскоп —  прилад, яким можна ба

чити два образи обома очима як о- 
дин.

стерилізація —  чищ ене; нищ ене всіля
ких заразливих зьвіряток при помочи  
огріваня і остуджуваня.
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стилізація —  сп осіб  укладаня гадок на 
письмі.

стипа —  шар, бенкет; комаш ня (пом ин
к и ).

стихійний —  живловий; стихія —  скла
дові части сьвіта: вода, огонь, земля
і воздух, живло. 

стоїчний —  сталий, твердий, н езв ору- 
ш имии.

стортінґ —  норвеж ський сойм. 
страган —  піддаш е, п ід  яким прода

ють перекупні товари, 
стратегічний —  військовий, важний з  

військового погляду, 
структура —  будова, спосіб  будоваяя, 

устрій .
субвенція —  грош ева підмога, 
субєктивний —  приналеж ний до п ідм е

та; особистий; субєктивність —  оці
ню ване поглядів і поступків після  
власних вражінь. 

субордінація —  підчиненість, карність, 
послух  (в л а сти ). 

субретка —  зручна покоївка, 
субсідія —  поміч, (гр о ш ев а ) підмога, 
субскрибувати —  підписувати ся  на щ о, 

зобовязувати ся  купити або замовити  
(ч асоп и сь , п а й );  субскрипція —  пи
сьм енне зобовязане набути щ онебудь. 

субстанція —  сам остійна істота, в се, 
щ о еству<5. 

субститут —  заступник: субституція —  
поставлене одної річи зам ість другої; 
заступництво, 

субстрат —  підстава; даний випадок, 
субтельний —  ніжний, делікатний; суб- 

тельність —  ніж ність; докладність в 
найм енш их подробицях, 

суверен —  зверхник (п а н у ю ч и й ); су
веренність —  зверхня  власть. 

сугестія, суггестія —  піддаване гадок  
ш тучно приспаним (загіпнотизова
ни м ) особам, 

сукурс —  поміч.
сукцес —  поступ, у сп іх ; сукцесійний —

дїдичний, спадковий; су кцесїя —  
спадщ ина, 

су мари ч ний —  узагальнений, скороче
ний.

суплент —  помічник, заступник учителя, 
суплїка —  подане, просьба на письмі.

супозиція —  здогад; супонувати —  до-
гадувати ся, припускати, 

супрематія —  перевага, провід, п ан о-  
ване над чим. 

суспендувати —  завіш увати в сповню - 
вацю  обовязків; суспенза —  за в іш е
не, здерж ане в урядованю . 

сутерени, сутерини —  м еш канє в  пив-
нитти

суфлер —  лю дина, щ о підло в ідає в те
атрі грачам на сцен ї. 

суфраґан —  помічник або заступник е- 
пископа.

схема —  вигляд, взір; ф іґура; схема
тизм гл. тематизм; схематичний —
зроблений по якійсь схем і, взірцевий, 

сцисія —  спір, перепалка, роздвоєне, 
сюжет —  предмет, головна гадка, о-  

снова, тема, 
сюрприза —  несп одіван а приємність, 

несподіванка.

Т.
тавро —  знамя, клеймо, 
тавтольогія —  непотрібне повторю ване  

понятя кількома словами, 
тайфун —  острий, горячий і надзвичай

но сильний вітер на китайськім і  я -  
понськім морю, 

талїзман —  чародійське средство (в ід  
н ещ а стя ), 

таможня —  митниця, 
тантієма —  д о х ід  або зиск з  п ідприєм 

ства, який дістаю ть робітники або у -  
ряднпки того підприєм ства; платня  
авторам в ід  театральних вистав, 

тапета —  (п а п ер о в е) обите на станах;
тапетувати —  оббивати тапетами. 

таран —  в старинних ч а са х  м аш ина до  
розбпваня мурів, 

татуувати —  малювати скіру в сей  спо
сіб , щ о наколю є ся  ї ї  шпильками і  
натира<е ся  фарбою , 

теза —  твердж ене; гадка, щ о має щ е  
бути поперта доказами, 

темблян —  пояс, на якім висить ш абля;
перепаска (н а  хо р у  р у к у ), 

темперамент —  міш анина; вдача чоло
віка; запал, жива вдача, 

темпо —  степень скорости (с ь п ів у ), м і
ра часу.
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тенденційний —  з якою сь гадкою , в о- 
боронї якогось погляду; тенденція —  
зм агане викликати баж аний наслідок, 
нап еред поставлена гадка, напрям, 

тенор —  зм іст, основа (п р ом ов и ); най- 
висш ий муж еський голос, 

теократія —  пановане сьвящ еників; те- 
о л ь о ґія  —  богословіє. 

теорія —  наукове п ізнан е річи, науко
вий погляд, а не з  досьвіду. 

тераса —  насип з зем лі; плоский дах  
з узгірем . 

терем —  палата, 
терор —  насильство, пострах, 
терцет —  сьпів або музика на 3  голо

си  або 3  інструменти; терціян —  
ш кільний сторож, 

тестувати —  посьвідчати. 
тетрик —  чоловік, щ о вічно нарікає і 

дорікає.
тимпан —  великий бляш аний інстру

мент музичний, 
тип —  образ, вигляд; зразок; знамя, х а 

рактер; людина, річ або явищ е, щ о  
мають ті сам і прикмети щ о й  инш і 
лю ди, р ічи чи явищ а того самого р о
ду; типічний, типовий —  з усїм и  
прикметами свого роду; типографія
—  друкарська ш тука; друкарня, 

тирада —  довга бес ід а , виголош ена з  
пересадою , 

тиран —  сам овладець (у  Г р ек ів ); б е з
оглядна лю дина; тиранізувати —  гно
бити, мучити; тиранія —  насильне, 
ж орстоке пановане. 

тімократія —  пановане богачів. 
тінґель-танґель —  кофейня або гостин- 

ниця з легкими дівчатами, 
тіяра —  ш апка перських королів; коро

на єпископа або папи, 
тоалета, туалета —  стіл і прибори до у -  

бираня; одяг, стрій, 
тога —  довга верхня одіж  Римлян, 
толерантний —  вирозумілий, терпимий; 

толєранція —  терпимість (особливо  
р ел іг ій н а ); толерувати —  зносити, 
терпіти, позволяти. 

тонзура —  виголений кружок на вер
ш ку голови у  латинських сьвящ ени
ків.

топографія —  докладний опис м ісце
восте.

тора —  сьвяті книги М ойсея у  Ж идів , 
торбан —  рід музичного інструм енту, 
тортура —  мука, знаряди до муки, 
тотумфацкий —  повірник, 
траверсія —  п ерехід , 
травестія —  перерібка поваж ної р ічи  

на веселу, 
трагедія —  драматичний твір дуж е по

важного і  глубокого зм істу; трагікоме
дія —  траґедія  з сьміш ними по
дробицями і веселим  закінченєм ; тра
гічний —  потрясаю чий, страш ний, 

традиція —  переказ, звичка з давни х  
часів .

т раду вати —  викладати, 
трактат —  (м іж народний) договір; нау

кова розвідка, 
трансакція —  угода, 
трансмісія —  п ер ен есен е (си л и  при п о

мочи зубатих колїс, поясів  або л ан -  
щ;х-ів). 

траса —  вимірена дорога, 
трахома —  єгипетське запалене очий. 
трема —  дрож ане (г о л о су ) з і  страху  

перед  публичним виступом, 
трембіта —  довга гуцульська труба, 
трибуна —  підвисш енє, з  якого гово

рять бесідники; трибунал —  суд , за 
гал судіїв , призначених до суджена' 
якоїсь справи, 

тривіяльний —  звичайний; несм ачний, 
простий.

трільоґія —  повість або драма злож е
на з З  частин, 

тріюмф — урочистий в їзд  побідника, ра
дість з побіди. 

трокар —  ніж, яким пробиває ся  б ік  
коневи або корові, коли їх  здує , 

тропікальний, тропічний —  п ід  р ів н и -  
ком; горячий, 

тротуар —  м ісце для п іш оходів  по бо 
к ах  улицї. 

трофей —  знак побіди. 
трупа —  стале товариство акторів, 
туба —  довга рура, щ о зм іцняє голоср  

р ід  дутого інструменту; тубальний —  
голосний, 

тура —  круг; дорога.
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турнїй — лицарські боєві ігрища в дав- 
них часах.

У.

убі нація —  приміщене, 
увертура — вступ до опери, 
узурпатор —  самозванець; узурпація — 

безправне захоплене власти. 
указ — розпорядок, 
у карту вати —  уложити. 
ультіматуїуі — остатнє слово перед зір

ваним зносин або виповідженєм вій
ни.

універсал — гетьманський лист до зага
лу; універсальний —  загальний, при
датний до всього, всесьвітний. 

унїнат — одиноке в своїм родї, велика 
рідкість.

у.рґенс — пригадка; урґувати — прига
дувати, приспішувати, наглити, 

урна — збанок з вузкою шийкою, по- 
суда на попіл спаленого гіла. 

утилізація —  уживане; утилітаризм — 
погляд, що кождий повинен старати 
ся о найбільші користи в житю; ути
літарність — користолюбність. 

утопія — уроєнє, мрія, що ніколи не 
справдить ся. 

утраквізм — такий порядок, де на рів
ні уживає ся двох мов (у школї); у- 
траквіст — що приймає причастіє 
під обома видами; утраквістичний — 
двозначний, з узглядненєм двох мив.

ф.

фабула — основа (повісти), сюжет; ви
думка, 

фавна — загал зьвірят. 
фаза — зміна (місяця), 
факля — смолоскип, 
факсіміле — зш-шка з рукописи, по- 

добизна.
факт — подія, дійсна річ; фактичний

— дійсний, певний; фантор — чин
ник, причина; посередник; фактура — 
рахунок для покупня зі списом по
браних товарів, 

факультет — один з 4-ох відділів уні
верситету; факультативний — довіль
ний.

фалянґа — у Греків уставлене війська 
до боротьби; образові) велика сила, 

фальсифікат — підроблена річ. 
фальча — міра, що рівнеє ся поверх 2 

морґам. 
фама — чутка, поговір, 
фанаберія — удаване, 
фанатик — загорілець; фанатичний — 

запалений, 
фантазія —  уява, мрія, химера, видумка; 

фантасмагорія — привид; фантастич
ний — видуманий, дивовижний; фан
том —  привид, марево; модель люд
ського тїла, на якім лїкарі учать ся 
оперувати, 

фанфаронада — хвальба, 
фарисейсьний — облудний, фальшивий, 
фармацевт — аптикар. 
фарс, фарса — жарт, сьмішна штука; 

дурниця.
фас і я — обрахунок доходу для подат

кових властий. 
фата морґана — воздушна мана; фа

талізм — віра в призначене; конеч
ність; фатальний — нещасливий, зло- 
віщий, 

фатиґа —  труд.
фатум — прикра доля, нещастє; при

значене, 
фацет — джиґун, 
фацеція — анекдота. 
февдал, феодал — середновічний дїдич, 

нині заступник старої шляхти; фе- 
вдалїзм —  середновічний устрій, пі
сля якого монарх роздїлював землю 
вельможам-дїдичам. 

федерація — спілка, союз (держав), 
фельонїя — зрада.
фенікс — казочний птах, що відроджу

вав ся з власного попелу, 
феномен — явище, поява; чудо; фено

менальний — незвичайний, чудний, 
феральний — зловіщий. 
фервор — запал.
фермент — бактерії, що викликують 

кисненє; ферментація — розклад, ки- 
сненє.

фертичний — звинний, рухливий, го
жий.

фестин — сьвяточна забава, 
фестон — гірлянда.
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фета — пир, бенкет, 
фетиш — зачарований предмет; ідол, 
фйорд — морський залив, 
фізик — знавець фізики то е науки про 

сили природи; окружний лїкар; ф і
зичний — природний, тілесний; фі- 
з і о ґ н о м і я , фізіономія —  вираз лиця, 

фікси-факси —  викрутаси, 
фіктивний — видуманий; фікція —  ви

гадка.
філїграновий — дрібний, ніжний, 
філїпіка — остра промова або статя про

ти когось.
філїстер —  вузкоглядний, буденний чо

ловік.
філютерія —  хитрість, 
філялєт — правдолюб! 
філантропія — любов людий, добродій

ність.
філяр — стовп, підпора, 
фільгармонїя — заведене для плеканя 

музики.
фільм, фільма — желятинова болонка, 

уживана до фотоґрафії або кінемато
графії.

фільоксера — шкідлива комаха, що 
псуіЗ виноградну лозу, 

фільтрувати — перечищувати, переці
джувати, 

фінал — закінчене.
фінанси — доходи й розходи, маєток; 

заряд державними доходами; фінан- 
сїст — знавець грошевих справ, бо- 
гач; фінансовий —  скарбовий; гро
шевий.

фінґувати —  видумувати, підроблювати, 
фірмамент —  небозвід, 
фірцик — вертипорох, шалавило; джи

ґун.
фіскалїзм — система, що змагає до на- 

кладаня великих податків; фіскаль
ний —  скарбовий; фіск, фіскус —
державний скарб, 

фіяско — невдача.
флєґматик — повільна, холоднокровна 

людина, 
флїрт — залицянка.
флюксія — пухлина на яснах з болю 

зубів, 
фльондра — повія.

фльора — загал цьвітів (якоїсь око
лиці).

фольктінґ — палата послів в Данії, 
фолькльор — народна устна словесність 

(пісні, оповіданя). 
фонетика — спосіб писати слова так, 

як вимовляють ся. 
формальність — приписи поступованя. 
формуляр — взір, припис, як виповню

вати якесь письмо, 
форса — сила, напір; грошевий наклад; 

форсовний — дуже скорий, томля
чий.

фортель — підступ, хитрощі, 
фортуна — ласкава доля, богатство. 
форшус — гроші виплачені наперед, 

завдаток, 
фохи — примхи, 
фрагмент — уривок, 
фраза — думка висловлена словами, 

зворот; частина мельодії; фразеольо- 
ґія — складня; самі слова без вар- 
тости.

фракція — частина; відломок; мала по
літична партія, 

франко — оплачено; франкувати — о- 
плачувати лист, 

франт — джиґун, фіґляр. 
фрасунок — жура, журба, 
фрахт — перевіз товарів, спис товарів, 

їх вага і оплата за перевіз, 
фрашка — дрібниця; малий, дотепний 

віршик.
фреквентація — відвідуване, буванє;

фреквенція — участь, (живий) рух. 
френетичний — горячий, шалений, бур

ливий.
фреска — малюнок на сьвіжім тинку, 
фронда — злука противників, невдово- 

лених з чогось (з державного ладу), 
фузія — рушниця; союз, злука. 
фума — гордість, пиха, 
функціонувати, фунґувати — сповнюва

ти чинність, орудувати; функція — 
(урядова) чинність, виконуване чин- 
ности.

фурія — шал, божевілє; фуріят — бо
жевільний; фурор — гнів, запал; фу- 
рора — велике поводжене.

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


—  158 —

хабаль — любовник. 
хабар — лапове, кубан. 
халепа — біда, лихо, 
хаос — сьвітовий простір; нелад, за

мішане; хаотичний — недоладний, 
помішаний. 

харциз — розбійник, 
химера — потвора; мрія; примха, 
хіротонїя — рукоположенє. 
хламидник — волоцюга, 
холеричний темперамент — горяча і на- 

падпста вдача, 
холм — гора.
хорал — поважна хорова (церковна) пі

сня.
хорист — сьпівак в хорі, 
хрестоматія — збірка виїмків всіляких 

писателїв.
хрія — письменна задача; сварка, скан

дал.
хроніка — лїтоппсь; хронічний — по

стійніш; упертий (недуга); хронольо- 
ґічний — упорядкований після часу: 
хронометер, хроноскоп — дуже до
кладний годинник, 

хуліган — волоцюга, погромщик, чор- 
носотенник. 

хутір — фільварок.

ц.
цадик — провідник хасидів, 
царина — поле, 
цедулка — записка, 
целєбс — безженний (сьвященик); це- 

лїбат — стан безженьства. 
ценз — високість маєтку, що дає пра

во до вибору; цензор — оціночний 
судія; урядник, що оцїнюіз (в Росії) 
книжки і рукописи, чи не містять чо
го проти законів; цензувати, цензору- 
вати — оцінювати; цензура — оцін
ка: шкільне сьвідоцтво; уряд, де оці
нюють кпижки й рукописи; цензур
ний — дозволений цензурою, 

центр — осередок, середина; в полі- 
тиці партія поміркованих; централі
зація — сполучене в одній точці; 
такий державний лад, коли вся власть

X. в центрі; центральний — що в центрі,
середний, головний, 

цера — краска лиця, 
церемонія — звичай; сьвяточний обряд; 

чемність; заходи, формальність; це
ремоніал — усі церемонії разом, 

цертифікат — сьвідоцтво. 
цесія — відступлеиє. 
цикль — колесо, коло; протяг часу; кіль

ка оповідань, що творять цілість, 
цикльон — вихор, 
цинїк — безстидник, 
цирнул — округ; циркуляр — обіжник;

циркуляція — круженє (крови). 
цироґраф — власноручний запис, 
цистерна — штучний збірник води, 
цитаделя — оборонний замок серед мі

ста.
цитат — місце наведене з якогось авто

ра; цитувати — наводити чиїсь слова, 
цівілїзація — стан просьвіти, розви

ток суспільносте: цівілїзувати — про- 
сьг.ічувати, огладжувати, 

цівілїст, цівільний — сьвітський, гро
мадянин; цівільна лїста — платня ці
саря і його родини в конституційній 
державі; ці вільне подружє — по друже 
заключене перед сьвітським урядом; 
цівільне право — що заводить по
рядок в маєткових справах; цівіль
ний процес — судова розправа в ці- 
вільних справах, 

ціянкалї — хемічна сполука ціяну з по- 
тасом, дуже сильна отруя. 

цю па — вязниця, темниця; мала ком- 
ната.

Ч.
чабан — пастух від овець, 
чавун — лите зелїзо; чавунка — зелїз- 

ниця.
чагар, чагарник — місце поросле кор

чами.
чардаш — мадярський національний 

танець.
чеканити — вибивати знамя; бити гро

ші.
чемодан — куферок. 
чердак — балькон.
чин — гідність, ранґа; чиновник — 

урядник.
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шнш — оплата за уживане чужої річи, 
аренда; чиншовик — ар єн дар, держа
вець.

чума — морова зараза, 
чумак — на Україні до недавна достав- 

ник соли і инших річий. 
чура — військовий товариш.

Ш .

ииабльон —  взір, зразок; звичайний взір, 
який не має нічого нового; шабльо- 
новий — виконаний після старих взір
ців, звичайний, 

шайтан — злий дух. 
шалюпа —  більший човен, 
шамбелян — двірський титул, 
шанса — можливий випадок; вигляди, 
шантаж — насильне вимагане (гроший) 

при помочи постраху, 
шарада — загадка, де описані пооди

нокі склади і головний вислїд. 
шаржа — пересада в грі актора; тя

гар; уряд, становище; напад кінноти, 
шарлятан — дурисьвіт. 
шармант, шармантський — ввічливий 

супроти пань. 
шатин — людина з темнавим волосем. 
шафот —  підвисшенє, на якім викону

ють у Франції кару смерти. 
шафувати — роздавати, марнувати, 
шахта, шиб — яма в копальни. 
шахувати — загрожувати, 
шванк — страта, шкода, 
швіндель — нечиста справна, крутій

ство.
шельма — хитрун, 
шематизм — спис урядників, 
шеф — начальник.
шибувати — пересувати зелїзничі вози. 
ши'К — зручність, добрий смак в убира- 

ню і урядженю (хати), 
шикана — докучанє, переслідуване, 
шикувати — ладити, укладати в ряд. 
шильд — вивіска, 
шифра — тайне письмо, 
шкіц — начерк.
шконтр — перевірка рахунків після 

книг.
шлендріян — старий навик, нездарність. 
шлях — дорога.

шмінка — товста фарба, якої уживають 
актори, щоби надати лицю всілякий 
вигляд.

шовініст — загорілець, нетерпимий су
проти чужого, 

шоса — мурована дорога, 
шпиль — верх (гори), 
шпігун, шпіон, шпіцель — тайний до

нощик, 
шпунт — чіп, кілок, 
шрам — рубець з загоєної рани, близна, 
шталюґа — держак на образ, 
штафета — окремий післанець з пиль

ною звісткою, 
штильпи — вилоги на чоботах, 
штифт — цьвях; (військове) заведене, 
штольня — хідник в рудокопах, 
штрих — черта, лїнїя. 
штурм —  приступ, напад на кріпость. 
шуба — кожух.
шулер — пристрасний грач в карти, 

нечесний грач, 
шупас — примусова висилка до місця 

прпналежности. 
шус — дивацтво, 
шуя — ледащо.

Ю .

ювелїр — золотник, 
ювілей — роковини; ювілят — люди

на, що обходить ювілей, 
юдити — кусити, підмовляти, 
юнак — молодець, удалець, 
юнкер — ученик з військової школи;

пруський шляхтич, 
юрґельтники — наємне військо, 
юридичний — правничий; юрисдикція

— судівництво; обсяг дїланя суду; 
юрист — правник. 

юрта — шалаш, колиба. 
юстіція — судівництво.

Я .

яничари — турецькі жовніри виховува
ні з полонених христіянських дїтий; 
зрадники.

янтар — бурштин (скаменіла живиця).
ясир — полон, неволя.
ятаган — широкий ніж.
яхт — легкий корабель проходовий.
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Семен Демидчук.

ЕКОНОМІЧНА КРІЗА В ГАЛИЧИНІ.
Тяжкий був минувшшї рік для на

шого рідного краю. Вже в серпни 1912. 
року пізнати було, що Галичині' гро
зить економічна руїна, бо жнива випа
ли дуже некорисно. Саме, коли збіже 
дозріло і прийшов час жнив, почав па
дати зливний дощ, який тревав 6 ти
жнів без перерви. Кромі збіжа забракло 
також бураків, а се зашкодило цукро
варням, і бракло бараболь, тої найваж- 
нїйшої живности українського хлопа. 
В горах, як звісно, головну ролю грає 
овес, а на Поділю кукуруза — а сього 
бракло також.

Другою причиною господарської 
нужди була воєнна гроза, яка зависла 
не лише над Австрією, але її над ці
лою Европою. Але вже в початках 1912. 
року пізнати було, що зближає ся еко
номічна кріза. коли то Австро-угор- 
ський Банк, котрий є головною гроше
вою скарбницею для цілої держави, за
явив, що не дасть кредиту. Бо хоч Га
личина є в сути річи рільничим кра
єм, то' одначе з року на рік росте в ній 
промисл, торговля та ріжнородні під
приємства. Все те стоїть на кредиті. 
І саме 1911. року зачав ся був троха 
жившшйії рух в сьвітї купецькім та 
промисловім, аж тут нараз приходить 
виповідженє кредиту. Наслідком сього 
прийшов крах будівельний та крах 
кільканайцяти купецьких фірм по ріж- 
них містах. Та се був щойно початок 
нещастя; сі перші банкроцтва держано 
в тайні, бо уважано їх за припадкові. 
Коли одначе прийшла осінь та розпоча
ла ся перша Балканська війна, тоді 
проявила ся кріза на цілій лінії.

Під впливом воєнного страху насо
лене Галичини почало нагло вгтпо фу ва
ти свої капітали і дрібні ощадносте з 
кас. Люди пеосьвідомлег’ банковими 
справами, вірили пого;:;;стсам, що з 
хвилею вибуху війни, її: ;:пптельство 
сконфіскує всї гроші на цїли воєнні.

їм ще до тепер не може помістити ся 
в голові, що каси та банки сеіїчас по
зичають заощаджені гроші другим лю
дям, а не держать їх в себе. Через сю 
несьвідомість мусїли пр. самі львівські 
каси та банки звернути около 80 мілїо- 
нів корон ощадностий в однім лише 
місяци жовтни 1912. року.

Колиж наслідком Балканської вій
ни прийшло до острого конфлікту ме
жи Австрією і Росією і коли кождої 
хвилі мож було надїяти ся війни між 
обома державами, то в Галичині повста
ла прямо розпука. В околицях над ро
сійською границею грав велику ролю 
страх перед російським наїздом. Серед 
широких кругів людности рознесла ся 
поголоска, що військова австро-угор- 
ська команда має намір покинути Схід
ну Галичину і боронити лише якийсь 
час самого Львова та воєнних укріп
лень над рікою Сяном. Страх напав лю
дий головно перед російськими козака
ми. Селяни оповідали собі найріжнород- 
нїйші видумки про їх нелюдскість та 
кровожадність. Заможнїиші дїдичі та 
посесори повисилали були свої жінки 
та дочки до Відня і взагалі до західних 
країв держави. Дорогоцінносте, вина та 
иниіі річи позаховували дїдичі в без- 
вістях. На них дрожала також скіра пе
ред революційними рухами українсько
го селяньства. Деякі приготовляли гро
ші, щоби бути кождого часу готовими.до 
виїзду. Инші позабирали свої вкладки 
з галицьких кас, щоб їх помістиш в 
віденських банках. Одним словом, між 
веїми верствами населеня був перепо
лох. Вправдї власти старали ся успо- 
коюватп населене, одначе се зовсім не 
помагало. Противно, сам уряд збіль- 
шав страх тим, що пр. державні ка
си не хотіли пршїмити від людий па
перових гроший. З того скористалп ріж- 
ного рода несовісні купці і скуповували 
паперові дссятькоронівки („пятки") по

її
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6 корон в сріблї. Колиж появила ся 
в склепах, подвійна ціна на товари, і- 
менно, коли паперовими грішми треба 
було за щось заплатити майже 2 рази 
більше чим срібними, то се вже був 
верх страху.

А що в страха великі очи — то 
селяни оповідали про ріжні нічні мар
ші російських військ через галицькі се
ла, про напади на граничні місцево- 
сти і т. п. Часописам нічого не вільно 
було писати про рух і розміщене військ, 
через те селяни ще більше були пе
реконані про правдивість поголосок. 
Колиж в селї з’явили ся жандарми і 
відразу забирали резервістів до війська, 
пакуючи їх цілими транспортамй до 
військових команд, то страх і перепо
лох дійшов до найвисшої точки. Селя
ни мусїли витягати свої дрібні ощад- 
ности з кас і давати резервістам на 
дорогу —  наслідком сього забракло 
гроша і в менших селянських спілках.

Отеей переполох тревав до весни, 
бо на війну між Австрією а Росією за 
носило ся кілька разів. Коли ще до того 
додамо, що по містах позамикано в 
один час фабрики, наслідком чого ро
бітникам заглядала в очи голодова 
смерть, то легко прийдеть ся зрозумі
ти, що в містах запанував подвійний 
страх: і перед війною і перед робітни
чою революцією. Заможнїйші мешканці 
міст заосмотрили ся були в більші при
паси поживи та вугля, мимо сього, що 
військові власти оголосили, що на ви
падок облоги, живність і взагалі житє- 
ві припаси будуть розділені по рівні 
всім мешканцям.

Цікава річ, що коли в Галичині' сей 
переполох обіймав всі верстви насе
лена: селян, робітників, урядників, о- 
фіцирів, кухарок, купців і т. д., то на 
воєннім теренї в Болгарії та Сербії сьо
го не було. Видко, що тут перед вій
ною були гірші відносини, ніж в Бол
гарії й Сербії підчас війни. Загалом бе
ручи. ся воєнна нанїка спричинила ціл
ковите знищене Галичини. Щойно по 
першії Балканській війні почало в Га
личині' вертати все до звичайного житя

а в маю, мож сказати, відносини були 
вже цілком нормальні.

Коли так загально стояла еконо
мічна справа в Галичині', то з’окрема 
треба би придивпти ся, як вийшли з то
го всього наші українські економічні 
організації. Серед загального перестра
ху мусїли також потерпіти й наші ка
си. Сьміло одначе можемо сказати, що 
наше селяньство має довірє до своїх 
інституцій. Се можна було пізнати по 
сім, що рун на українські каси був ли
ше у виїмкових випадках, і тому з то
го боку не відчували наші каси вели
кого убутку в ощадностах. Натомість 
замкнене кредиту в чужих банках спри
чинило се, що наші каси не могли роз
добути більшого кредиту для себе. 
Звісна річ, що наші каси обертають 
капіталом, визиченим в австро-угор- 
ськім банку, а також дістають більші 
позички в чеських щадницях. Краєвий 
кредитовий Союз, що роздає кредит 
меншим українським касам в краго, 
знайшов ся був в досить скрутнім ІІО- 
ложеню. Ситуацію вирахував Україн
ський парламентарний Клюб, заходами 
котрого вдало ся визднати від прави- 
тельства безпроцентову позичку в кво
ті одного мілїона корон на протяг двох 
літ. Сей більший кредит розділено пі
сля заиотребованя всім нашим касам 
в краю і в тон спосіб мож було пора- 
тувати кредитом найширші верстви у- 
країнського селяньства в Галичині'.

Кожда господарська кріза мусить 
відбити ся також і під політичним згля- 
дом на нації. А що ся економічна крі
за була викликана якраз політичними 
відносинами, тож мала вона спеціяль- 
ншї вплив і па наше політичне житє. 
Саме в хвилях найбільшого папружепя 
між Австрією і Росією, коли то кождо'і 
хвилі могло прийти до вибуху війни, 
наша суспільність мусїла думати і про 
будучність нашу як самостійного наро- 
да. І Гали чина була сьвідком великого 
заінтересованя українського громадянь- 
ства політичними справами. На збо
рах, вічах і нарадах виринали питана, 
аке нам заняти становище супроти е-
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вентуальних подій. І як з одної сторо
ни нині вже весь український загал 
сьвідомий своєї наконечної цїли, а то: 
стремлїня до здвигненя самостійности 
України, так з другої сторони треба чи
слити ся з реальними можливостями. 
І  тому всі три українські галицькі пар
тії, а то національно-демократична, ра
дикальна та соціяльно-демократична, 
утворивши одну спільну „Національну 
Раду” рішили ся на т. зв. австрофіль- 
ську орієнтацію, значить, що на ви
падок війни увесь український загал 
має станути проти Росії, а в обороні 
Австрії, бо від Австрії надїяли ся ав
тономії для нашої вітчини на випадок 
корисного результату війни.

Та нині українська нація не лише 
живе в Европі. Ріжного рода причини, 
головно економічна та політична недо
ля вигнали чимало наших земляків да
леко за море. В новім краю може їм ліп
ше веде ся під зглядом добробиту, 0- 
дначе всї ми на сьвітї злучені одною 
ідеєю. І тому, коли Галичина, рідний 
край Українців, переживала з одного 
боку тяжкі часи економічної крізи, а 
з другого боку великі надїї на визволе
не російської України з тяжкого ярма 
підбадьорювали нарід, то наші замор
ські земляки почули себе також одною 
родиною. І тому відгомін важних подій 
в  старім краю відбив ся голосно по всіх 
закутках Злучених Держав і Канади. 
Наш нарід збирав ся сотками й тися
чами на віча, щоб також здати собі

Львів в серпнп 1918. року.

справу з важної історичної хвилї. Зна
ючи, що визволене нації потребуй жертв, 
кождий з нас був сьвідком, як аме
риканські Українці складали свої леп
ти, инодї навіть більші квоти на „Рід
ну Школу”, себто на удержане україн
ських приватних шкіл в старім краю,
і в той спосіб виратували „Рідну Шко
лу” від упадку. В тій важній історичній 
хвилі відчували ми всї, що нас лучить 
одна спільна велика ідея: стремлїнє до 
визволеня України. А що мені якраз 
припала ся висока честь бути тим посе
редником між старим краєм а американ
ськими земляками, тож на сім місци 
мушу ствердити, що сей запал, се оду- 
шевленє, яке я бачив на вічах, на ко
трих я промовляв, були якраз доказом, 
що ми не зрікаємо ся своїх ідеалів, але 
й на чужині уміємо їх плекати.

Хоч лучали ся підчас мого побуту 
й неприємні інціденти, а деколи і на
паслива критика зі сторони одиниць, 
то загалом мушу сказати, що україн
ська громада в Америці приняла мене, 
як свого гостя незвичайно гостинно. За 
се на сїм місци складаю подяку й по
клін усьому українському громадян
ству в Злучених Державах і Канаді'. 
Нехай сьвідомість спільної цїли єд- 
ка.з нас і на дальше без згляду на ве
личезне віддалене; чей ми діждемо ся 
хвилї, коли ми всї, з’єднані разом і о- 
душевлені високими ідеями підемо на 
стрічу золотому сонцю. Коби лише ся 
хвиля застала нас приготованими.

Др. Михайло Олійник.

СУХОТИ —  (ТУБЕРКУЛИ).
В людськім житю вічна еволюція 

[(переміна), вічка боротьба — о полі
тичну екзистенцію, о хлїб насущний і
О здоровлє.

До найбільших ворогів людського 
здоровля належать хороби інфекційні 
(заразливі), одні, котрі скоро перебі
гають: тиф, віспа, шкарлятина, кір, хо-

digitized by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com


— 165 —

лєра, діфтеріт — другі, котрі поволі 
підгризають людський орґанїзм: сифі
ліс і туберкульоза (сухоти). Жадної ра
си не щадить та слабість — жадного 
віку.

Після пруської статистики з року
1899 умирає на 1 мілїон люда Німеч
чини 2245, Австрії 8625, Італії 1871, 
Франції 3023, Росії 3986. В Австрії на 
40у2 мілїона людности умерло річно 
139.742 людий. Смертельність в Ав
стрії (без Угорщини) росте; від 1895—
1900 умирає пересічно 88.300 на рік.

Кожднй третий случаїї смерти є на
слідком туберкульози. Розуміє ся, що
2 рази більше на туберкульозу хорує. 
Більше люда умирає в містах; причина 
тому є недостаток воздуха і спосіб за- 
нятя, так, що туберкульоза росте в мі
ру густоти залюдненя і в міру со ц іал ь
н о ї біди. Не треба поминути і роДа за
нять: мулярі, будівничі, кравці' а най
більше каменярі підлягають туберкульо
зі'. Що до пола, то більше умирає му- 
щин, як жінок. Журба о хлїб, тяжка 
праця і всякого рода клопоти, алького- 
лїзм (піяньство), все те причиняє ся 
до зросту смертности у мущин. З того 
видно, як туберкульоза розширена, як 
масово підрізує публичне здоровлє. Ко
ли кожда инша інфекційна хороба пе
ребігає скоро і кінчить ся або смертию, 
або виздоровленєм, то туберкульоза під- 
мулює поволи здоровлє, нищить екзи
стенцію одиниці і цілої родини, для ко
трої стає тягаром на цілі роки.

Запитаєте, в який спосіб поборю
вати туберкульозу?

Щоби до того дійти, мусимо знати 
причину хороби. Завдяки Кохови*) зна
ємо, що причиною є бациль (маленький 
грибок), котрий діставши ся до люд
ського орґанїзму по вприсненю під скі- 
ру розвиває ся від 10—12 неділь, в май

*) Роберт Кох, славний німецький лїкар- 
бактеріольоґ, родив ся 1843 р. В р. 1879. по
чав глядати за причинами сухіт, а в р. 1882. 
оголосив висліджене відкритого ним туберку- 
лїчного бациля. В два роки посїм відкрив, у по
дорожі до Єгипту і Індій, бациля холеричного. 
Умер 27. мая 1910 р.

же цілім орґанїзмі — в легких, ґручо- 
лах і инших орґанах. Дорогою, котрою 
в щоденнім аштю переносить ся, є на
ряд віддиховші — легкі. Харкотинє хо- 
рих на туберкульозу (ТЬс), котре вони 
випльовують, містить в собі сей зара- 
зок, котрий висихає, мішає ся з поро
хом і дорогою вдиханя дістає ся до лег
ких.

Кождий сухітник кашляє, випльовує 
масу заразків, котрі можуть чілити ся 
людий, що з ним жиють, разом їдять, 
віддихають годинами тим самим возду- 
хом. Малі діти лазять по землі, сма- 
рують собі руки харкотинєм і можуть 
на впростець перенести до губи. У дї- 
тий кормлене з губи — поцїлуї, можуть 
причинити ся до ширеня ТЬс. Але не 
л і ч е н е  ТЬс єсть нашою задачею, а 
з а п о б і г  а нє  (prophylaxis) і тут 
кожда розумна одиниця богато може 
зробити.

Бациль гніздить ся переважно там, 
де люди по домах, в школї, в ваґонах
— плюють на землю, а де нема доступу 
воздуха і сьвітла, котре нищить скоро 
ТЬс. На повітрю бациль ТЬс безпереч
но жцз коротше, як в запертих просто
рах. І не кожде індівідуум (одиниця) 
підпадає легко ТЬс. До того треба 
склонности (Disposition). Склонність 
або унаслїджує ся або набуває ся че
рез хороби легких, як нежпт і справи 
запальні легких. Небезпеченьство гро
зить людям, котрі довший час вдихують 
той сам воздух і є до ТЬс диспоновані
— покищо орґанїзм здоровий є мало 
вразливий на ТЬс. З того виходить, що 
є способи запобічи сухотам!

1) Треба заказати плювати в пу- 
сіличних льокалях, церквах, школах, до
мах, фабриках, де богато людий збирає ся. 
Пльованє на підлогу єсть неестетичне 
(некрасне) і нездорове. В школах повин
ні постановити шкільних лікарів, котрі 
би докладно оглядали дїтиії, чи вони не 
хорі на ТЬс, sc-rophulosis, щоби не 
заражували других. Але учителі сухіт
ники при кашлю і мові можуть бути та
кож розсадниками ТЬс. Длятого учителі
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s далеко розвиненою фтізою (сухотами) 
повинні бути увільнені від научаня.

2) Помешканя повинні мати бога то 
сьвітла і воздуху. Там, де сьвітла брак
не, жаден живий орґанїзм розвити ся не 
годен. Помешканя переповнені стають 
розсадником diphteritis, холери, тифа 
і легко серед таких обставин розвиває 
ся ТЬ с.

Спеціяльно помешкане вохке і тісне 
впливає шкідливо на розвій дїтий. Ста
ють блідими, опухлими, з варґами і но
сом набренїлим —  з вогником, спеці
альним запаленем ока, ґлучолами (scro- 
phulosis, диспозиція до ТЬс). Такі 
скрофулічні діти, зіставлені в тім осе
редку (milieu) найскорше стають жер
твою сухіт. Тут жадні поученя нічого не 
поможуть; мусить бути ужита приму
сова система будованя — а сухітники 
повинні сейчас бути перенесені в шпи
талі — або в ізоляційні (осібні) доми. 
Заким до того дійдемо, повинно ся хар- 
котинє зробити нешкідливим. В кождіп 
школі, в кождім домі повинні бути ви
соко уставлені сплювачки — наповнені 
водою з 5% карболю, або з 10% лїзо- 
лю, або з вапном. Замітати повинно ся 
мокрою шматою, а доми, в котрих су
хітники мешкали, повинні бути дезін- 
фекціоновані (очищені). Акушеркам 
сухітницям не повинно ся позволяти 
займати ся цоліжництвом. — Бациль 
може перенести ся в молоці, мясї, пе
чиві, циґарах. Стверджено, що сухітни
ці при фабрикації циґар скроплюють 
листе водою просто з губи.

Знана річ, що расова рогата худоба 
слабує густо на перлицю. Викрито ба
циль ТЬс у худоби. Вправдї Кох обстає 
за тим, що се 2 ріжні бацилі так, що 
перещеплене зі зьвірят на чоловіка і 
на відворот е неможливе, однак пізнїй- 
ші досліди виказали ідентичність (тож- 
самість) ТЬс і можливість зараженя 
туберкольозою зьвірят. Против теорії 
(здогаду), що ТЬс переносить ся до
рогою вдиханя — виступив Behring, 
кажучи, що вже в дитиньстві з молоком 
дістає ся їдь до орґанїзму, там прити
хає до 15. року житя, а десь около ча-і

су дозрілос/ги висипає ся і скорим хо
дом розширює ся по цілім орґанїзмі. 
Проте радить Behring передовсім мо
локо від корови стерилізувати (перева
рювати). Однак показує ся, що і діти 
кормлені грудню дістають ТЬс, а до- 
еьвідн на зьвірятах (Cornet) доказу
ють правду теорії про заражене через 
вдихане (aerogen). Зьвірята жиючі 
вільно, рідко дістають ТЬс; в замкне
них стайнях доказано, що парібки су
хітники можуть заразити худобу ТЬс. 
Щоби хороба більше не розвивала ся, 
треба здорову худобу ізолювати (відді
лити) від слабої. Пізнати се можна в 
печатках вприснецзм ТЬс Kocha під 
скіру і по реакції, котра виступає у 
слабих на ТЬс, а котрої нема у здоро
вої худоби. Заки прийде до того, щоби 
вбивати хору худобу, то треба передо
всім молоко і мясо хорих зробити не
шкідливим. Мясо і молоко треба доклад
но переварити. Сире молоко кози і ове
че є менше небезпечним, тому, що сї 
зьвірята не підпадають так легко су
хотам.

Чи позволити сухітникам женити 
ся? бели сухоти розвинуть ся — без- 
услівно не вільно женити ся: а) зі 
згляду на особу заражену, котра через 
клопоти супружества скорше пидїє; б) 
зі згляду на жінку і діти, котрі сухіт
ник легко може заразити. Діти з су
хотами не родять ся, але звичайно мі
зерна їх будова (scrophulosis) часто 
причиняє ся до скоршого защепленя 
ТЬс. Головну ролю у потомства грає 
склонніеть (Disposition) і закаженє 
через вдихане; в) згляд на потомство, 
котре труднїйше виховати, а жінка тру- 
дпїнше собі дає раду. Чим біднїйші 
люди, тим небезпеченьство через су- 
пружество більше, труднїйші услівя 
екзистенції (житя) і легко через житє 
в малій комнатї і жінку і діти заразити. 
І особам скрофулічним, диспонованим 
ТЬс, треба відраджувати супружества 
в молодім віці.

Дїтий не повинна мати сухітниця 
т--—гТ,ттт — і если можливе, треба

• усунути дїти з окруженя сухітнпчої ро-
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дини. Матери сухітниці не вільно своїх 
дїтий цілувати або з губи кормити.

Плювати повинно ся до сплювачок. 
або до паперу і палити, не на підлогу 
і не в хустину. При кашлю сухітники 
повинні затулювати губу, щоб других 
не оприскувати харкотинем. Миски, лож
ки, тарелі, шклянкп мають бути для них 
осібні. комнату иеревітрювати, спати 
при отвсртих вікнах або в літі на дворі. 
Незвичайно шкідливо впливав на роз
вій ТЬс алькоголь (горівка) — єсли 
його уживає ся за богато і щоденно. 
Алькоголь усиособлює до катарів, ко
трі легко можуть бути підкладом роз- 
вою Tbc. Fusoel, котрий містить ся в 

^сортах простої горівки — впливає зно
ву шкідливо на систему нервову. І дій
сно поміж алькоголїками часто є су
хоти. На потомство впливає шкідливо, 
бо діти бувають скрофулічні, епілеп
тики а часто піяки. Виливає алькоголь 
рівночасно уємно і на моральність, на 
з’убоженв цїлих сїл, цілого народу. 
Щоб тому запобічп, мусять впливати 
лікарі, учителі і пнші інтелїґенти на 
викорінене: алькоголізму в широких вер
ствах народу.

Як виховувати діти диспоновані до 
ТЬс? Потомство скрофулічне не тіль
ко по сухітниках, але також по скрофу
лічних, сифілітиках, піяках, належиті 
завчасу призвичаювати до сьвіжого воз-

духа, спати при отвертих вікнах (для 
старих і в зимі), натирати тіло зимною 
подою. Дїтий най маги сама не кормить; 
взяти мамку, або кормити розпущеним 
молоком, — всякі мучкп закинути. Дї
тий таких присилувати в міру віку до 
вправ па сьвіжім повітрю, до ходженя 
босо, кормити масно. Перестерігати пе
ред ужитєм алькоголю і тютюну. Дїтий 
таких потрібно би увільнити зі школи. 
Завід обирає ся в господарстві (фар- 
мерстві), лісництві, огородництві і т. 
д. Богатших можна вислати лічитись в 
морських купелях, а в літі до купедїв 
мінеральних.

Все те стремить до того, щоб змен
шити закажеиє The через усунунє хар- 
котиня і щоб виховати діти сухітників 
так, аби не підлягали легко сухотам.

Средства на сухоти нема, але в Ні
меччині, де народ просьвічений, через 
дезінфекцію харкотиня в домах і пу- 
бличиих льокалях число ТЬс зменши
ло ся. Вправдї Behring на послїднім 
конґресї в Парижи подав, що винай
шов средство против ТЬс, щіпленє 
Serum, так, як при діфтерії, але ще бо
гато часу уплине, заки знайде розпо- 
всюднепє. На сухоти зістає так, як до 
тепер, средство найлучше: с-ьвіжий воз- 
дух і здорова пожива — веселий настрій
— брак журби.

ЯКІ ТО Є НАУКИ НА СЬВІТІ.
Розум людський стремить безвітпіі- 

по до того, щоби пізнати тзсі тайни о- 
кружаючої нас природи, розслїдити по 
змозі всі надземські сьвіти, всі надпри
родні річи, веї прояви людського духа 
і взагалі усе те, чого чоловік не знає, 
а бажає доконче знати, щоби заспокоїти 
вроджену собі цікавість. Як довго істнує 
на земли чоловік, так довго ворушать 
його мозок найріжнороднїйші питаня.

на які він шукає відповіди, де тільки 
може.

Коли чоловік жив ще у дикім стані, 
то його сьвітогляд був тоді дуже обме
жений; його цікавили лише такі річи, 
з котрими він безпосередно стикав ся. 
Так минали сотки і тисячі літ, а пер
вісний чоловік журив ся тільки тим, 
як прокормитп та зодягнутії себе і сво
го родину, як захистити своє примітив
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не житло перед хижими зьвірами чи 
лютими сусідами, як забезпечити своє 
тіло перед ріжнородними недугами або 
й смертию. Силою житевих обставин 
чоловік мусів нераз передумувати над 
такими річами, котрі йому були може 
й нелюбі, але думати було конче треба, 
бо й жити хотіло ся. От таким то спосо
бом приходив чоловік до знаня, що ста
вало йому на поміч у всіх > потребах 
житя. Думка родила думку, думки пере
ходили в діло, в практику, і первісний 
чоловік-дикун став поволи цивілізува
ти ся. Те знане, що він собі придбав 
протягом свого житя, уділяв умираючи 
свому синови чи другови, той знов до
кладав до сеї спадщини по помершім 
щораз нові цеголки, набуті власним до- 
сьвідом, і так протягом довгих віків люд
ське знане постійно розвивало ся, не
мічний дух скріплював ся і згодом чо
ловік почав уже сягати думкою в шир
ший сьвіт, поза звичайні потреби бу
денного житя. Найшли ся люди, котрі 
те .розсипане по сьвіті знане стали по
рядкувати, укладати в певні системи і 
от — зявили ся на сьвіп осібні науки!

Кождому з нас легко догадати ся. 
що в початках людської цивілізації на
ук було дуже мало і вони не стояли на 
тім степени розвою, ЩО В ТеперІШНІіА 
часах. Се особливо треба сказати про ті 
науки, котрі дух людський творив та 
комбінував не на підставі досьвідів 
практичних, але на підставі ріжних мір- 
ковань теоретичних. З тих то причин 
деякі старинні науки були дуже диво
глядні та баламутні і вони не принесли 
людськости великого хісна. їх заслуга 
лежить хиба в тім, що новожитним уче
ним послужили вони за жерело, чи рад
ше за товчок до дальших невсипущих 
научних дослідів, котрі, кінець кінцем, 
принесли людству нинїшну культуру.

Теперішна культура не прийшла до 
нас так легко, якби то неодному здава
ло ся... Вона прийшла по трупах! Ти
сячі, ба й сотки тисяч людий віддали 
своє житє чи то при всіляких научних 
дослідах та винаходах, чи таки в обо
роні самої науки. Не місце тут розво

дити ся над тим, як повстали всякі на
уки. скільки треба було часу на допро
ваджене тих наук до теперішного цви- 
тучого стану, скільки віків мордував ся 
дух людський над їх видосконаленєм. 
Для нас вистане сконстатувати, що на 
сьвітї є дуже богато ріжнородних наук, 
що деякі з них вже зовсім поупадали, 
що на їх місци виросли нові, які заєд- 
но розвивають ся, що дух людський 
ніколи не спочиває, але творить все 
нові і нові річи.

Подаючи понизше поазбучний спис 
деяких важнїйших наук, ми мали н<* 
примітї заінтересувати наших читачів 
сими науками. Не в тім річ, щоби кож- 
дий з нас мав тих наук учити ся, бо.се 
навіть неможливо зробити одній люди
ні, але пізнати ріжнородні науки з іме- 
ШІ — нікому чейже не пошкодить... В 
тій отже надії, що альфабетичнпй ви
каз всіляких наук стане декому в при
годі, пускаємо понизшу працю в сьвіт 
і просимо вибачити, як що може не до 
ладу...

При читаню сього спису просимо 
по кождім поодинокім слові, що надру
коване на початку кождої стрічки тов
стими черенками, додати слово: „нау
ка” (єсли його нема написаного), яке 
ми майже всюди ізза недостачі місця 
умисно пропускаємо.*) Отже треба чи
тати так: агрономія — наука про упра
ву рілї; аерольоґія— наука про воздух; 
аеронавтика — наука про воздухоплав- 
ство; аеростатика —  наука про рівно
вагу воздуха; акустика — наука про го
лос, і т. д. аж до кінця.

А.
агрономія — про управу рілї. 
аерольогія — про воздух. 
аеронавтика — про воздухоплавство. 
аеростатика — про рівновагу воздуха. 
акустика — про голос.

Деякі слова (їх не богато) не вимага
ють по собі бракуючого слова „наука” (н. пр. 
слово альґебра). та сього вже легко догадати 
ся із змісту цілого реченя.
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альґебра —  частіш а математики, щ о  
займ ає ся  розвязуваиєм зрівнань; чи
слене буквами, 

альхемія —  середновічна наука, щ о  
мала на цїли перемінити у с ї тїла в 
золото.

анатомія —  про будову і складові ча
стини (лю дського) тіла, 

анґіольоґія —  про кровоносні посудини  
зьвіринного тїла. 

антропоґенїя —  про початок чоловіка, 
антропольоґія —  про лю дий взагалі, 
антропометрія —  про поміри на лю д

ськім тїлї. 
апольоґетика —  наука, щ о збиває за 

киди, звернені проти христіянської 
віри.

арахкольоґія —  про павуки, 
аритметика —  про звичайні числа (р а 

х у н к и ).
археографія —  про старинну ш туку, 
археольогія —  про старовину, 
архітектоніка, архітектура —  про будів

ництво, ш тука будованя. 
аскетика —  про чесноту, 
астрольогія —  про вплив зьв ізд  на лю д

ську долю , 
астрономія —  про зьвізди. 
астрофізика —  наука, щ о займ ає ся  о- 

писуванем  поодиноких зьвізд. 
атомістика —  наука, щ о приймає істн о- 

ванє атомів.

Б.

бантеріольоґія —  про бактерії, 
балістика —  про те, які дороги в ідбу

вають кинені або вистрілені тїла. 
бальнеольоґія —  про купелі, 
бальнеотехнїна —  про закладанє і  в е

ден е купелий. 
батометрія —  про міряне глибини, 
бібліографія —  опис книжок, наука про  

книжки і їх  переховуване, 
біольоґія —  про розвиток (ж ивотин)

І ЖІГГЄ.
біохемія —  хем ія  пристосована до жи- 

тєвп х прояв, 
ботаніка —  про ростини. 
бухгалтерія —  книговодство, наука  

про в еден е рахункових книг.

В.

ветеринарія —  про недуги і л їчецз зьві
рят. ш кола для ветеринарів, 

вульканізм —  про повставанє і долане 
вульканів; діяльність у с їх  вульканів.

Г.

гаґіольогія —  про сьвяті річи і ж и тє- 
писи с в я т и х ,  

гармоніка —  про музичну гармонію, 
гебраїна —  наука, що займ ає ся  єврей

ським народом, 
геліоцентрична система —  наука, що> 

сонце є осередком  сьвіта. 
гематольоґія —  про кров, 
гемостатика —  наука про те, як здер 

жувати кров, 
геральдика —  про ш ляхетські в ідзнаки  

(г ер б и ).
гігієна —  про береж ене здоровля. 
гігрольогія —  про вохкість воздуха. 
гідравлїна —  про рухи  течий. 
гідрографія —  про моря, озера і ріки, 
гідродинаміка —  про рухи, тиснене та  

рівновагу течий. 
гідрол ьогія —  про води, особливо м і

неральні, 
гідромантія —  ворожене з  води, 
гідростатика —  про рівновагу і тягар  

течий.
гіпнотизм —  про гіпнозу; обяви гіпнози . 
гістольогія —  про тканки І КЛІТИНКИ в: 

тїлї.
гіялюрґія —  хем ія  скла.
гомілєтина —  про складанє проповідш ї.
граматика —  про мову.

Ґ.

геогенїя, теогонія —  про повстане зем лї. 
геогнозія —  наука про те, щ о в нутрі 

землі.
географія —  про зверхний вигляд зе 

млі; зем лепись. 
геодезія —  мірництво. 
геометрія —  про відносини і  прикмети 

ліній, поверхн і і обєму. 
геостатика —  про рівновагу сталих тіл. 
геофізика —  про сили, що дїлаю ть j  

нутрі землї.
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Гімнастика — тілесні вправи, руханка. 
Гльосольоґія — про мови, лінгвістика.

Д.
демонольогія — про духи і їх зносини 

з людьми, 
дендрольогія — про дерева, 
дентистика — про недуги і лічене зубів, 
дерматольоґія — про скірні недуги, 
десмольоґія — про вязи в людськім тїлї. 
десмургія —  про накладане перевязок. 
десценденція — про походженє, потом- 

ство.
дидактика — спосіб научуваня, наука 

про те, як треба вчити в школї. 
динаміка — про сили, що викликують 

РУХ-
дипломатика — про старі документи, 

акти і рукописи, 
дипльоматія — про форму і спосіб зно

син між державами, 
дієтетика — про гігієнічне відживлю- 

ванє.
діоптрика — про заломлюване сьвітла. 
дія гностика — про розпізнаване недуг, 
догматика — про правди віри, 
драматургія — приписи, як писати і 

представляти драми.

Е.

евдаймонїзм —  про щастє. 
екзегетика — пояснене сьв. Письма, 
економія — суспільне господарство; 

політична економія —  наука про го
ловні підстави суспільної господар- 
ности.

електрика — про елєктричність. 
електродинаміка — про електричні си

ли.
електростатика — про електричну рів

новагу.
електротехніка —  про практичне при

стосоване електричних сил. 
елєктрохемія — про хемічне дїланє 

Гальванічного тока. 
ембріольоґія — про розвій живини з 

яйця.
ентерольоґія — про внутренности. 
ентомольоґія — про комахп. 
епіграфіка — про написи.

епістольоґрафія —  ш тука писати листи, 
естетика —  про красу і про ш туку, 
есхатольогія — про остатні річп (см ерть, 

страш ний суд  і позагробове ж и тє). 
етика —  про обичайність, про те, що 

годить ся  робити, а щ о ні. 
ети мол ьогія —  про походж енє слів та 

про творене пнів, 
етіольоґія —  про причини недуг в л їч - 

ництві.
етнографія —  опис ж итя-бутя всіляких  

народів.
ЄТНОЛЬОГІЯ —  про ПОХОДЯхЄНЄ і розвій  

народів.

3.

зоогенїя —  про повставанє зьвірят. 
зоографія —  описуване зьвірів. 
зоольогія —  про зьвірята. 
зоонозольоґія —  про недуги зьвірят. 
зоономія —  про права ж итєвих прояв  

у  зьвірят.
зоохемія —  про хем ічні процеси, які 

відбуваю ть ся у зьвіріганім сьвітї.

І.

ідеографія —  виражуванє гадок окреми
ми знаками (в  китайськім п и сь м і), 

ідеольоґія —  про ідеї; сьвітогляд, 
іконографія —  про старпнні образи і 

статуї.
історіографія —  історичні ж ерела, за 

гал у с іх , щ о писали про історію , і- 
сторйків.

історіозофія —  про закони, щ о керму
ють історичними подіями, ф ільософія  
історії.

історія —  про минувш ину, 
іхтіографія —  опис риб. 
іхтіол ьоґія —  про рпби.

к.
казуїстика —  про питаия, що входять  

в обсяг сумлїня; збірка р іш ень, щ о  
дотикають всіляких обставин житя. 

каліграфія —  ш тука гарно писати, 
кальорика —  про тепло, 
кальотехнїка —  ш тука удерж увати кра

су  тіла.
каноніка —  про відносини між тонами.
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картографія —  про рисоване і викону
ване мап. 

катехеза —  наука христіянської віри, 
катехетика —  наука про хе, як учити  

релігії.
кінематика, кінетика —  про р ух. 
клїмашіьоґія —  про підсон,є. 
колективізм —  про вірність і спільність  

людських прав і  маєтків, гл. соція-
Л І З М і

комунізм —  наука, що голосить зр івна- 
нє у с їх  станів і сп ільне уж иване влас
ності!.

косметика —  про красу людського тїла. 
космогонія —  про повстане сьвіта. 
космольоґія —  про сьвіт. 
носмофізика —  про права всесьвіта. 
кранїольогія —  про лю дський череп, 
краніометрія —  помірка людського ч е

репа.
криміналістика —  про карний закон, 

карні справи, 
кристальографія —  про кристали.

Л.
ленсікольоґія —  про походж енє і  зн а- 

чіне* слів.
лїнгвістика —  про мови, порівнане я- 

зикознавство. 
література —  письменьство; наука про 

те, щ о написано в якій мові, 
лїтурґіка —  про церковні обряди, 
лярінґольоґія —  про недуги гортанки і 

віддиховпх проводів, 
льоґіка —  про форми думаня.

М.

магія —  про чари.
макробіотина —  про те, щ о треба р о

бити, щ оби довго жити, 
математика —  про числа, ділить ся на 

альґебру і геометрію. 
медицина —  наука як лічити, 
метальографія —  опис металів, 
метампсихоза —  про вандрівку душ  (по  

с м е ш і ) .
метафізика —  частина ф ільософ ії, що 

займ ає ся надприродними річами, 
метеорольогія —  про явищ а у  в оздусї 

(д о щ  та п о го д у ).

методика —  про методи, 
метрика —  про розм ір складів або  

звуків.
метрольоґія —  про міри і ваги, 
механїка —  про рівновагу та р у х  тіл;.

про маш ини, 
мінеральоґія —  про мінерали, 
міографія —  опис мязів. 
міольогія —  про мязи. 
містика —  про надприродні річи. 
мітольогія —  про народн і в іруваня в  

надприродні сили; збірка н ар одн и х  
переказів  і вірувань про старинних  
богів і героїв, 

мнемонїка —  про память. 
мораль —  про добрі обичаї і  (прилич- 

н е )  поведене, 
морфольогія —  про будову і уклад ро- 

стин і зьвірят; в граматті частина  
про будову слів та їх  відміни.

Н.
навігація, навтика —  про плавбу ко

раблями.
натуральна історія —  історія природні 
національна економія —  народня го

сподарність, 
неврольогія —  про нерви, 
невропатольоґія —  про зм іни нервових: 

тканок п ідчас нервових недуг, 
нумізматика —  наука і опис старинних  

грош ий і відзнак.

0.
обстетрика —  про поміч при полозі, 
одонтольоґія —  про зуби, 
океанографія —  про океани, 
окулїстика —  про недуги очий. 
окультизм —  про тайні сили природи, 

яких не можна пояснити річевим®  
причинами ( гіпнотизм ) .  

онтогенія —  про розвій одиниці, 
онтольогія —  про призначене чоловіка, 
оольогія —  про яйця, 
оптика —  про сьвітло. 
оріктоґнозія —  про мінерали, 
оріктографія —  описуване мінералів, 
орнїтол ьоґія —  про птахи, 
орогідроґрафія —  про гірські води, 
ороґнозія, орольоґія —  про горп.
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орографія —  описуване гір. 
орометрія — про поміри землї. 
ортоґрафія — наука як писати без по

хибок; правопись. 
ортольогія — правильне говорене, 
ортопедія —  лічене неправильності: 

тїла (у калїк). 
остеоґенїя —  про те, як творять ся 

кости.
остеографія —  описуване костий. 
остеольоґія —  про кости (чоловіка), 
ото г раф і я —  опис уха. 
отольоґія — про ухо. 
офтальмольогія — про око.

П.

лайдольогія —  про діти, 
палеографія — про відчитуване і роз

пізнаване старинних рукописий і 
написів.

палєонтольогія —  про єства, які жили 
в дуже давних часах і доховали ся 
лише в скаменїлостях. 

палєетнольогія, палєтнольогія — про 
походжене і старовину людського ро
ду і його племен.

'пантеїзм —  наука, що цілий сьвіт за- 
мешкалий божествами, або що Бог і 
сьвіт, то одно і те саме, 

пасторальна теольогія —  про те, як 
треба бути сьвящеником. 

патольогія — про недуги, 
патристика, патрольогія —  про житє, 

науки та твори церковних отцїв. 
педагогіка, педагогія — про те, як ви

ховувати молодїж. 
педіятрія —  про лічене дїточих недуг, 
перспектива — про рисоване образів 

так, щоб вони вірно віддавали кож- 
ду річ.

петрографія —  про скаменїлости, скелі, 
пірольоґія —  про огонь, 
піротехніка —  ш тука робленя ш туч

н их огнїв.
плютонїзм —  про те, щ о скали витво

рили ся при помочи ОГЬІЯ. 
плянїметрія —  частина ґеом етрії, що 

займ ає ся лініями і плоскими ф іґу -  
рами.

-плястина — штука вироблюваня пред

метів з мягкого або твердого м ате- 
ріялу ( з  глини, м етал ю ), р ізьба, 
пневматика —  про р ухи  воздуха  ( ґ а -  

з ів ) .
поетика —  про поезію , 
політика —  про держ аву, 
помол ьогія —  про овочеві дерева, 
предестінація —  про те, щ о кождому 

вже з гори призначена судьба. 
преформація —  про те, тцо тіло живим  

творить ся  вж е в зародку, 
прогностика —  ш тука відгадувати на  

перед.
прозодія —  про довгі і  короткі склади  

при вірш ованю . 
пропедевтика —  приготовляюча наука, 

у се , щ о потрібне до внученя якоїсь  
штуки.

психіятрія —  про умові забуреня. 
психольогія —  про душ у.

р.
реторика —  наука красномовства, 
ритміка —  о розм ірі вірш ів.

С.

сейсмольогія —  про землетрясеня. 
селенографія —  опис місяця, 
семазіольогія —  про значіне слів, 
семіольогія, семіотика —  про познаки  

недуги, 
символїка —  про символи, 
синтакса —  про склад і порядок слів  

в речеш о, складня, 
сіфілїдольоґія —  про с іф іл їс  (за р а зл и 

ву полову н ед у гу ),  
слєйд —  наука зручности рук ч ер ез  

уж иване всіляких рем існичих зн а -  
рядів.

соматольоґія —  про лю дське гіло. 
соціольоґія —  про підставу, уклад і 

розвій громадського (сусп іл ьн ого)  
житя.

соціалізм —  про такий лад на сьвітї, 
коли у с і будуть р івні і мати-муть о- 
днакові права, 

спекулятивна фільософія —  ф ільосо- 
фічний напрям, щ о доходить до п і-  
знаня при помочи розумованя. 

сперматольоґія —  про зародки.
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спіритизм —  про дух ів ; викликуване 
духів .

спіритуалізм -—  ф ільософ ічний напря
мок, щ о вчить про духову істоту Б о
га; віра в духів , 

сплянхнольоґія —  про внутренности. 
статика —  про рівновагу тїл. 
статистика —  про держ аву; обчислю ва

не лю дности (п о  народності!, в іро- 
ісп ов ідан ю ). 

стереографія —  рисоване на одній пло
щ і.

стереометрія —  про обчислю ване обєму  
та поверхні тїл. 

стехіометрія —  про в іднош ене скіль- 
кости і ваги, в яких лучать ся з со 
бою  тіла хем ічно. 

стилістика —  про правильний уклад га
док на письмі; наука про стиль, 

стратегія —  про воєнну ш туку, 
стратиграфія —  про уверствованє землі, 
сферика —  про кулю, 
сфрагістика —  про старі печатки і в ід

знаки.

Т.

тавматольоґія —  про чуда, 
танатольогія —  про смерть, 
тектоніка —  наука будівництва; наука  

про будову зем ської корп; ш тука ви
різувати з дерева, з каміня і т. д. 

телєольогія —  про остатню ціль чоло
віка і сьвіта; про доцільність істно- 
ваня сьвіта. 

теогонія —  про повстане богів, 
тератольоґія —  про дивні вироди, 
термостатика —  наука, що займ ає ся  

дослідами над станом тепла, 
техніка —  про всілякі вироби, будовп  

і промисли (ін ж ін ер ію , будівництво, 
будову маш ин, поправу ґр ун тів ), 

технольогія —  про перероблю ване си 
рових матеріалів і про промислові 
маш ини та знарядп. 

типографія —  друкарська ш тука, 
типольоґія —  про типи, 
токсікольогія —  про отруї, 
топіка —  про те, як по собі слідую ть  

поодинокі слова.

тригонометрія —  про звязь між бока
ми а кутами трикутника.

У.

ультрамонтанїзм —  про необм еж ену  
власть папи, 

уранографія —  про небо, 
уранометрія —  поміри неба, 
у рол ЬОҐІЯ —  про моч.

ф.

фармакогнозія —  про матерії, з яких  
робить ся ліки, 

фармаколь о ґ і я  —  про ліки і про їх  силу  
та дїланє. 

фармація —  про роблене ліків, 
фізика —  про сили природи, 
фізіогноміка, фізіономіка —  про те, як 

вгадувати з лиця характер і вдачу  
чоловіка.

фізіографія —  опис природи (к р а ю ), 
фізїольогія —  про внутріш ні чпнности  

людського або зьвіринного тіла, 
фільогенїя —  про походж енє роду, 
фільольоґія —  про мови й літератури  

взагалі.
фільософія —  про причини, цїли та за 

кони лю дського житя і  природи, 
фітографія —  описуване ростин. 
фолькльор, фолькльористина —  народна  

устна словесність (п існ і, оп ов ідан я); 
наука про народну словесність, 

фонетика — в граматиці наука про зву
ки: спосіб  писати слова так, як ви
мовляють ся.

Лорономія —  про рухи , 
фотографія —  відтворю ване вірних о -  

бразів  при помочи сьвітла. 
фотохемія —  про хем ічні сполуки, що 

творять ся п ід  впливом сьвітла. 
френольогія —  про те, як з вигляду від

гадувати вдачу людини.

X.
халькографія —  р ізблен е на міди. 
хемія —  про склад у с іх  тїл, про їх  спо

луки та роздїлю ване. 
хіромантія —  ворожене з  руки.
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хірургія — про лікарські операції.
хоревтика — про танці.
хореографія — штука укладати танцї.
хорографія — опис краю.
хромати на— про краски, сьвітла та тїни.

хромолітографія — відбиване красками 
на камяній плитї. 

хронографія — опис подій, 
хронольогія — про раховане часу.

ЧОМУ ТРЕБА ШАНУВАТИ Й БЕРЕГТИ 
РІДНУ МОВУ.

Всі скарби мови, як піснї, приповід
ки, казки, оповіданя разом зібрані на
зиваємо літературою.

Література — то великий скарб, 
скарб незвичайної краси й сили, бо в 
ній відбив ся. виявив ся розум народа, 
його дума, його душа, його сьвітогляд.

Сей скарб треба тільки берегти, ви
соко цінити, шанувати і памятати, що 
він щораз розвиваєть ся, розширюєть 
ся — на великий пожиток, на добро лю
дям.

У кождого народа буває особлива, 
окрема своя рідна література, бо розум, 
серце, душа, чуті?, думка, радість і 
журба у кождого народа инакші, від- 
ріжняють ся одні від других. Всі ми — 
люди, але кождпй з нас знає, що Укра
їнець відріжняєть ся від Москаля, По
ляка, Жида, Цигана. ..Кождий — як 
то кажуть — инакше Бо^а хвалить” ; 
у кождого народа инакший сьвітогляд, 
йнакший характер, а через се й инак- 
ша література.

І треба знати, що кождий нарід мо
же розвивати, ширити свою літерату
ру тільки на своїй власній батьківській, 
рідній мові, бо все, що в нашій душі 
для нас найдорожше, наші наіпсрасші 
чутя, найсердечнїйші думки, ми може
мо висловити тільки рідною МОВОЮ.

Що се дійсно так, про се найліпше 
сьвідчить нам приклад нашого поета 
Шевченка. Він добре знав не тільки 
пашу українську, але й московську мо
ву і от він нераз писав піснї москов
ською мовою, але в тих піснях не бо- 
гато було краси й сили, не було поезії. 
А своєю рідною, українською мовою він

написав такі прекрасні піснї, такі ве
ликі твори, що вчені, поети й письмен
ники цілого сьвіта перекладають його 
твори на свою мову і любують ся ними 
і вихвалюють їх.

Або от знов у північній части Ев- 
ропи е народ — Норвежці'; їх не бога- 
то — всего сім мілїонів. Мова їх так 
схожа до німецької мови, як наша до 
московської. Як Норвежці' дістали тро- 
ха осьвіти і почали дбати про свою лі
тературу, то Німці їм радили: пощо вам 
розвивати ще свою мову; беріть нашу 
готову, уживайте її; наша красша від 
вашої, а головна річ — у нас вже є 
велика і гарна література, то й ви бу
дете користувати ся нею, а вашу нор- 
вежську мову треба ще наломлювати, 
виправляти.

Але Норвежці їх не послухали. Во
ни пильно її сьвято шанували свою мо
ву, стали дбати про розвиток своєї лі
тератури — і от через яких кількаде- 
сять літ вони сотворили на своїй рідній 
мові такі твори, яких тепер нема у Нім
ців, тай не одні Німці, але люди ціло
го сьвіта перекладають тепер норвеж- 
ську літературу на свої мови — і ма
ють з того велику користь, науку і ра
дість. А як би Норвежці в свій час бу
ли послухали поради Німців, то того 
своєрідного, гарного цьвіту, що зветь 
ся норвежською літературою, не булоб 
на сьвітї.

Тепер скажемо так. Як ми почуємо, 
що десь убили чоловіка, то нам стає 
страшно і сумно. Але як почуємо, що 
вбито дитину, то ми почуваємо в душі 
не тільки страх і жаль, але ще й гнїв
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великий і обурене. А через що? Бо ми 
знаємо, що воно бідне було безборон
не і нікому нічого не винне; а ще й 
через те, що ніхто не може знати, що 
вирослоб з тої дитини: може з неї ви
ріс би такий чоловік, який став би в 
пригоді цілій країні, а може її цілому 
сьвітови.

Жалко зломити квітку, коли вона 
розцвітає; гріх знищити гнїздо пташеч
ки, коли вона сидить на яйцях; великий 
гріх — убити чоловіка, а найбільший 
гріх — убити дитину.

Такий самий гріх був би, як би зни
щити або заборонити цілком літерату
ру якогонебудь народа, бо в літературі 
відбиваєть ся розум і душа народа; 
значить: знищити літературу — все о- 
дно, що вбити розум і душу народа.

В одній казцї є питане: „що на сьві- 
тї найбистрійше?” І даєть ся відповідь, 
що думка, бо думкою людина в одну 
мить сягне від землі до сонця і зір; 
сягне, куди й оком не дістане; оббіжить 
кругом сьвіта; думка загляне і в ті дії, 
що робились тисячі літ назад і яві бу
дуть діяти ся через тисячі літ після нас.

Як би спитатись, що на сьвітї най
глибше, то треба відказати, що душа і

• серце чоловіка. В нашім маленькім сер
цю, в глибині його містить ся журба 
й радість, любов і гнів, кохане її не
нависті», добро й зло... Ніхто сам не 
знає глибини своєї душі і свого серця, 
звідки йдуть і починають ся наші думки, 
наші бажаня. А їх же є невичерпане 
море. І все то — те море виявляєть ся 
на сьвіт божий мовою.

Через то професор Потебня й ска
зав: „Вдача (характер) народа і його 
мова в обопільній згоді пливуть з ке- 
зианвї глибини народної сьвідомостя 
(себто з народного духа)”

Часом у поли бачимо, як жерело бє 
з під каміня, або з під землї; днї, міся
ці, роки, десятки, сотки, тисячі літ вп
ливають ся вода; пють люди, худоба, 
зьвірина, пє всяка рослина, а жерело не 
всякає.

Так з глибини душі й серця пли
нуть і ринуть без кінця, цілим морем,

наші думки, наші бажаня; доки чоловік 
живе, доти невичерпаним жерелом те
чуть, роять ся наші думи — і всі вони 
виявляють ся на сьвіт через мову. „Без 
мови — нема розуму”. Без слова лю
дина сталаб диким зьвіром. А з нашої 
мови творить ся література і, як жере
ло добра її правди, поїть душу людини. 
Люди живуть і вмирають, а їх слово — 
вічно цвите, красне та розумне.

Кождий народ має право виявити 
свою душу, своє серце, свою вдачу; се 
він може зробити лиш черьз рідну, ним 
самим сотворену мову, бо тільки його 
рідна мова відповідає змаганям і потре
бам його духа.

Ніхто не повинен ставити сьому за
борони. Заборона літератури якогоие- 
будь народа — гріх. Російська Акаде
мія Наук каже так: не дати осьвіченим 
людям права писати рідною мовою, за 
боронити її — се значилоб зробити за
мах, наважити ся на те, що для людий 
такеж дороге, як і само житє, се зна
чилоб наважитись на житє народа, бо 
житє народа виявляєть ся не в чім пи
шім, тільки в слові: слово з’ясшоє на
ші мисли, виявляє наші чутя, воно є 
воилощенєм людського духа.

Хто видумав приповідки, що ми по
вторяємо; казки, що ми оповідаємо ді
тям; піснї, що ми сьпівазмо, в котрих 
так яскраво висловлено все, що тіль
ки містить ся в душі і в серцю лю
дини? Не знаємо; знаємо лиш, що тих 
людий давно її кости зогнили, а їх сло
во — гарне, чесне й розумне — перей
шло вже віки і проживе ще із віку во 
вік. Сказане розумне й гарне слово не 
тільки не вмре разом з нами, але буде 
передаватись із уст до уст, від одного 
народа до другого, обійде царства й 
держави, хоч якби його не пускали, бо 
нема йому заборони, нема перешкоди, 
нема границі на землї, нема границі' в 
часі, в вічностп.

Може через се саме євангелпет Іван 
почав своє євангеліє великими словами: 
„З початку було слово, і слово було у 
Бога, і Бог був слово”.
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Др. Волод. Левицький.

ЕТЕР КОСМІЧНИЙ.
Сьвіт, що нас довкола окружае, то 

збірка ріжних тайн і загадок, які дух 
людський силуесь розвязати. Довкола ба
чимо ріжні явища в природі живій і мер
твій, орґанїчній та неорґанїчній, але 
причина, що їх викликує, є для нас в 
многих случаях незвісна. І раз-у-раз на
сувають ся нам питаня: чому се або те 
діє ся? чому діє ся так, а не инакше? І 
такий ряд питань, щоб усі прояви в при
роді вияснити, спричинив повстане ве- 
ликанської кляси наук, званих науками 
природописними. Прояв в природі е без
конечно много і тому то вже здавна по
казав ся потрібний поділ усіх наук при- 
родонисних на спеціяльні науки. Одною 
з тих наук спеціяльних є наука фізики,
—  наука, що займаесь в найзагальнїй- 
шім значіню того слова проявами, які 
виступають в природі мертвій. Прояви 
ті фізика описує, розслїджує, викликує 
нераз штучно, щоби їх близше пізнати, 
а врешті, що найважнїйше, стараєсь ви
крити їх причину та подати закони, що 
тими проявами кермують. А прояв тих е 
безконечно много; е прояви руху або 
прояви механічні, є прояви тепла, про
яви маґнетизму та елєктричности, про
яви сьвітла, прояви хемічні і т. п. Від
крити причини тих прояв є майже все 
дуже тяжко, а нераз неможливо зовсім. 
Але дух людський не може і не хоче го
дитись на се. щоби йому в його окруженю 
остало щось неясне; він кожду річ пояс
нює собі на свій лад, дарма, що його по
яснене не все може другому видатись 
правдиве. На найнизшім степени куль
тури чоловік шукає причин і пояснень 
надприродних; йому, як прим, старинним 
Грекам, дуга є поясом богині Іриди, грім 
то признака гніву бояадго, сонце є богом 
і т. п. Но в міру поступу вже надпри
родне пояснене прояв і явищ йому не ви
старчає; він шукає за поясненєм при
родним, а коли очевидного поясненя не 
може знайти, творить здогадні поясненя 
або т. зв. гіпотези, під які дана проява

дасть ся підтягнути. Та чим дальше іде
мо вперед, чим більше пізнаємо прояв, 
тим більше і частїйше бачимо, що гіпо
тези, які до недавного часу еще вистар
чали, є хибні — і шукаємо нових, ліп
ших гіпотез, які нам явища природи точ- 
нїйше, певнїйше вияснюють. Наївні гі
потези середних, а навіть і новійших ча
сів, збуджують в нас нинї сьміх; але 
кілько то треба було праці духа людсько
го, кілько пожертвованя, щоби сотвори
ти нинїшний наш сьвітогляд! А хто зна, 
чи наші наслїдники не будуть нас ви- 
сьмівати, та чи наші поясненя і гіпоте
зи ріжних явищ не будуть для них лише 
продуктом умів дитинячих. Дійти до 
правди — не легка річ; правда, заки 
прийме ся у загалу, мусить переходити 
тяжку борбу, мусить стрінути нераз тяж
кі перепони, заки поборе противний собі 
фалш; згадати хотьби пр. теорію Іїопер- 
нїка обороту землі довкола сонця.

Через се, що гіпотези е лиш доти прав
диві, доки не пізнаємо якоїсь правди, що 
суперечить даній гіпотезі', дух людський 
стремить до обмеженя скількости гіпотез 
в науці; і розглядаючись в історії наук 
природних, а спеціяльно в фізиці', можемо 
слідити, як постепенно число гіпотез про
тягом століть меншало, аж дійшло до сеї 
мінімальної скількости, яку наука нинї
— бодай ще до часу — мусїла задержа
ти. В 16, 17 і 18 столїтю були пр. в мо
ді т. зв. флюіди; кожде фізичне явище 
пояснювано якимсь флюідом, се є плином 
прозрачним, незримим, дуже пруживим і 
без ваги (тягару): тіло є пр. тепле, бо 
до него входить з окруженя певна скіль- 
кість незримого, неважкого флюіду, що 
звав ся тепликом; тіло є зимне, коли з 
него теплик уходить. Так само, коли тіло 
горить, видїлюєсь з него инший флюід. не
зримий та неважкий, т. зв. фльоґістон; 
так само тїло стаєсь електричне або маґ- 
нетне, коли до него війде певна скіль- 
кість флюіду електричного або маґнет- 
ного. Тіло сьвітить, бо висилає з себе
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флюід сьвітляний. Навіть такі великі ґе- 
нїї, як Нютон і Ляпляс, принимали іст- 
нованє таких ріжних незримих, неважких 
плинів, флюідів.

Найновійша наука завдала смертний 
удар усяким тепликам, фльоґістонам і 
иншим флюідам давної фізики. Один лиш 
з тих флюідів незримих, неважких пли
нів, остояв ся до нині і вийшов та ви
ходить побідоносно з усяких боро. Се т. 
зв. етер космічний або сьвітляний, флюід, 
якого істноване принимав ще Гейґес в 
18 ст.; всї змаганя щоби усунути його 
з науки, не вспіли зіпхнути його в забуте, 
а противно, всї досьвіди, прояви старі і 
нові, факти в науцї сьвіжо пізнані, про
мовляють в користь його істнованя. Про 
сей етер космічний маю намір дещо ска
зати.

Коли в погідну ніч обсервуємо небо і 
тисячі зірок, що на небі сіяють, то оди
ноким чинником, який нам розказує про 
істноване тих тїл небесних, е сьвітло, 
а властиво лучі сьвітла, що від тих тіл ви
ходять, ідуть через майже безконечний 
простір і доходять до нашого ока. Що 
се е ті лучі? Чи може се е матеріяльні 
частинки, що від тих розпалених куль 
повідривались та біжуть мілїони миль, 
аби трафити в наше око, як се думав 
Нютон і його наслїдники? На перший по
гляд воно би так виглядало; но е прояви, 
що такій гіпотезі перечуть. Бо колиб 
сьвітло було дійсно лиш частинками ма- 
теріяльними, що від тїла відривають ся 
та біжуть в напрямі лучів, то тоді міс
це, в яке впалиб два лучі, повинно бути 
далеко сильнїйше осьвітлене, нїж від од
ного луча, бо в то місце впало би більше 
частинок матеріяльних сьвітячих. Та до- 
сьвід каже инакше; бо коли в якесь місце 
падуть скісно два ріжні лучі сьвітла, то не 
лиш, що те місце не є сильнїйше осьві- 
тленс, але навпаки, в деяких случаях о- 
сьвітленє сего місця темнїе, а нераз се 
місце зовсім стає темне; значить ся, о- 
дин луч загасив другий, що булоб немож
ливе, коли би луч дійсно складав ся з 
дрібненьких матеріяльних частинок, що 
від сьвітячого тїла відривають ся. ІДож

отже є сьвітло і як до нас доходить, коли 
луч не складавсь з частинок матеріяль
них? На се може бути лиш одна відпо
відь: сьвітло доходить до нас через рух 
филястий, подібно як голос. Що се рух 
филястий? Коли кину камінь у воду, то 
від сего місця, де камінь упав, розходять 
ся филї на всї сторони в видї кола, що 
захоплюють більший і більший простір. 
Коли пр. вітер ударить з боку в збіже на 
пни, то воно угинавсь і підносить ся до 
гори, творить — як кажемо — филї, які 
ідуть щораз дальше і дальше. Коли якесь 
тїло дрожить, пр. струна на скрипцї, як 
її потягнемо смичком, або дзвін, коли 
його розгойдаємо, то воздух дрожить та
кож довкола, творять ся у воздусї филї, 
які ідуть щораз дальше і дальше, аж дій
дуть до мого уха, порушать у нїм тара- 
банчик, і тоді я відберу вражінє, що зо- 
весь голосом. — Так само мусить бути і 
зі сьвітлом. Коли тїло сьвітить, то видко 
воно дрожить в якийсь спосіб, довкола 
него повстають якісь филї, що ідуть даль
ше і дальше, аж дійдуть до сїтчанки ока 
і викличуть вражінє сьвітла. Та куда-ж 
ті филї ідуть? Филї на воді ішли через 
воду, голос іде филями через воздух: а 
сьвітло? чи також филями через воздух 
або через якийсь ґаз? І знов скажемо: 
нї; раз, що воздух ледви пару миль тяг
не ся над землею, а від землі до сонця 
і зьвізд його нема, а друге, що — як до- 
сьвід каже — сьвітло переходить на
скрізь без ніякої зміни через баню скля
ну, з якої воздух випомпувано (усуне
но). Отже филї, що до нас приносять 
сьвітло від далеких сонць, не ідуть через 
ніякий ґаз, а через простір зовсім по- 
рожний. Та через порожний простір ні
що не переходить, бо там нема ані Га
зу ніякого (як воздух), ані' течи (як во
да). І тут мусїлиб ми задержати ся. 0- 
стає лиш один вихід. Ми мусимо приня- 
ти, що цілий порожний простір випов
няє якась матерія, що не є анї ґазом, анї 
течию, прозрачна, дуже пружива (щоби 
в ній филї могли розходити ся) і не ма
юча тягару. Ся дивна матерія, що ви
повнює увесь простір, що проникає на
скрізь усї тїла, усю тяжку матерію, на- 
зиваєсь етером космічним або сьвітля-
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•ним. І се е кардинальне заложене ші- 
нїшної фізики; попри матерію важку, 
що має тягар, та яку всюди бачимо або 
бодай відчуваємо (як пр. ґаз), істнує 
матерія невидна, неважка, що виповнює 
увесь безконечний простір, та що про
никає наскрізь усі тїла.

Отже ми констатуємо вперше факт, 
до якого доводить нас досьвід і глибше 
застановлене над сьвітлом, що лучі сьвіт
ла се лиш дроганя, які виходять від 
сьвітячого тїла і доходять по довгій до
розі' до нас филями через гіпотетичний 
наш етер. Та якого рода е ті филї і дро
ганя, що їх викликують? В сьвітї бачи
мо два роди дрогань: 1) дроганя подов
жні, 2) дроганя поперечні. Дроганя по
довжні се дроганя, що полягають на згу- 
щеню та розрідженю дрогаючого тїла; 
нр. дроганя такі повстають у воздусї, бо 
коли в воздусї дрожить якесь тїло, то 
воздух на переміну згущав ся і розрі- 
джуєсь; коли пр. порушу рукою, то від
суваю від себе частинки воздуха і довко
ла мене повстає розріджене, а за се даль
ше від мене воздух стискає ся, згущає 
ся — і такі згущаня та розрідженя воз
духа ідуть через воздух далї і далї яко 
филя воздушна. Инакші є дроганя по
перечні; їх видко дуже добре пр. на дро- 
гаючій струнї, бо коли порушу напру
жену струну, то її частинки розгойда
ють ся та дрогають все прямовісно до 
першого положеня струни. Так само дро- 
жать пр. частинки камертона, коли його 
з боку вдаримо. Отже які дроганя висту
пають в етері, якими дроганями пере
носить ся сьвітло до нас, до нашого ока? 
І тут рішили численні досьвіди над пе
реходом сьвітла через ріжні прозрачні 
криштали: кальцит, турмалін і т. д., до- 
досьвіди дуже субтельні, про які годі менї 
тут близше згадувати; вони рішили, що 
дроганя, якими сьвітло до нас доходить, 
е виключно поперечні, значить ся, етер, 
зглядно його частинки дрожать так, як 
частинки струни, т. є. відбувають дро- 
таня поперечні. — Та се кидає цікаве 
сьвітло на будову сеї гіпотетичної ма
терії; коли етер підлягає — як струна — 
лиш дроганям поперечним, а не подовж- 
ним, то він не може бути схожий анї

з течами, анї з ґазами, у яких дроганя 
є лиш подовжні. Етер мусить бути проте 
схожий з тілами сталими (ціпкими) та 
мусить бути незвичайно пруживий (еля- 
стичний), коли дроганя сьвітляні пере
носить мілїони і мілїярди миль. Але тїло 
стале (ціпке), як знаємо, ставить усяким 
рухам перепону або опір, а навіть задер
жує сей рух (як пр. стіна), а тимчасом 
етер — як найточнїйші астрономічні до
сьвіди показують — не ставить ніякого 
опору тїлам небесним, зьвіздам, або ста
вить опір так невеличкий, так слабонь- 
кий, що навіть так легкі ґазові маси, 
як комети, ледви лиш трошечка його від
чувають. Отже виступає на око супереч
ність; з одного боку етер має бути штрів- 
ний, як тїла ціпкі, но опору майже ki~ 
якого не ставить; з другого боку сей етер 
переносить дроганя сьвітла до нас зі ско- 
ростию 300.000 км. на секунду, отже 
мусить бути що найменше пару трілїонік 
разів рідший від води.

Сю суперечність розвязав в ґенїяль- 
ний спосіб найбільший з сучасних фізи
ків Thomson (нинї льорд Кельвін); наї 
його погляд етер є подібний до ґалярети 
або дуже густої смоли. Таке тїло, як ґа- 
лярета або смола, є вправдї тілом ціп
ким, ставить опір, коли би ми хотіли йо
го скрутити так, що через таке скручене; 
повстає в ґаляретї дроганє поперечне, а- 
ле за се не ставить майже ніякого опо»- 
ру тілам, що через нього пересувають ся. 
Дуже гарний примір подає Кельвін. Смо
ла на око є дуже тверда і ставить вели
кий опір; но коли возьмемо начинє пов
не води, по якій на верху пливають кус
ники корка, і прикриємо се верствою' 
смоли, що щільно до води пристає, то по 
якімсь часі кусні корка, отже матеріялу 
так легкого, перебють ся через сю вер
ству смоли і найдуть ся на ії поверхні'..

Так отже знаємо вже по части струк
туру етеру, та знаємо, що сьвітло, се лиш 
дроганя поперечні, які через сей етер до» 
нас доходять. Та коли сьвітло є дроганєм 
етеру, а етер все і всюди проникає і раз- 
у-раз виставлений є на всякі скручува- 
ня, що викликують дроганя поперечні, 
то здавалоб ся, що ми повинні все і всю
ди бути окружені сьвітлом, ЖИТИ ПОСТІЙ-Г-
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но — що так скажу — в сьвітляній ав- 
реолї. Но, як знаємо, так не є. Бо вправ- 
дї сьвітло є дроганєм етеру, але навідво- 
ріт не всяке дроганє етеру проявляєсь 
як сьвітло. Як голос має границї, серед 
яких істнує, так само і сьвітло. Ухо на
ше не є в силї відчути менше дрогань 
воздуха, як 16 на секунду — і се є най- 
низший голос, який взагалі чуємо; але 
так само ми не в силї відчути більше 
дрогань, як 24.000 на секунду, се най- 
висший голос, який ми відріжняємо, а 
цїла скаля голосів від 24.000 дрогань в 
гору є для нас — бодай тут на земли — 
страчена. Так само дїє ся і зі сьвітлом; 
і тут лиш дуже невелика скаля дрогань 
проявляєсь нам як сьвітло; скаля та хи
тавсь між 400 білїонами а 800 білїона- 
ми дрогань на секунду. Най ті кольосаль- 
ні цифри вас не перестрашують, бо щож 
вони є в порівнаню з безкоиечностиіо 
простору та часу? Ті дроганя, які нам 
проявляють ся як сьвітло, не всї є 'одна- 
кі, бг» очевидно 400 білїонів дрогань на 
секунду се два рази менше, як 800 білї- 
оиів, і через се филї, що їх викликують 
дроганя перші, є два рази так великі, як 
филї викликані через друге граничне чи
сло; мимоходом згадаю, що филї ті що
до величини, се лиш мілїонові і менші ча
стини міліметра. Тих 400 білїонів дро
гань на секунду проявляєсь нам яко 
сьвітло червоне; коли дрогань є більше, 
сьвітло є оранжеве; ще більше, сьвітло 
стаєсь жовте, далі' зелене, сине, а вреш
ті 800 білїонів дрогань дає нам вражінє 
сьвітла фіолетового. Як бачимо, ціла ду
га, се лиш скаля дрогань етеру від 400 
до 800 білїонів дрогань на секунду. А 
сьвітло біле, спитає хто, яке до нас дохо
дить від сонця? Се лиш сума всіх кра
сок дуги від червоної до фіолетової, лу- 
чів о ріжних дроганях, що йдуть від сон
ця рівнобіжно і доходять до нашого ока. 
В дїйсности красок ніяких нема; се лиш 
ріжні вражіня, викликані в нашім оці 
більшою або меншою скількостию дрогань 
етеру.

А инші дроганя о числі меншім ніж 
400 та більшім ніж 800 білїонів дрогань 
на секунду? Чи вони є для нас пропащі, 
так як за велике число дрогань воздуха?

Ні, ми їх відчуваємо також, але вже не 
оком. — Як якесь тїло огріємо, то від 
него виходить тепло, довкола него роз- 
гріває ся воздух, розгріває ся ціле окру- 
женє, від него виходять лучі тепла, які 
відчуваємо не оком але скірою. Та знов 
досьвід показує, що лучі тепла ідуть та
кож через порожний простір; от пр. лу
чі сонця, що нас гріють, ідуть поруч лу- 
чів сьвітла через порожний, лиш етером 
виповнений простір. Ті лучі темні то та
кож дроганя етеру і то дроганя попереч
ні, но помалїйші; дрогань тих є менше 
ніж 400 білїонів на секунду, а зате филї, 
через них викликані, є значно довші ніж 
филї найнизшого рода сьвітла, сьвітла 
червоного. Що між лучами тепла і сьвіт
ла нема есенціональної ріжницї, а лиш 
ріжниця в скількости дрогань, се каже 
нам простий досьвід. Коли пр. зелїзну 
кулю огріваємо, то її частинки дрожать, 
прожить і етер, що окружає сю кулю і її 
наповнює, і виходять з кулі темні лучі 
тепла в окруженє. Огріваємо кулю даль
ше, то дроганя ростуть, збільшають ся, 
куля стає темно-червона, дроганя про
являють ся яко сьвітло темно-червоне; 
огріваємо кулю дальше, дроганя ще збіль
шають ся, виходять з кулі дальші лучі 
дуги, вона стає ясно-червона, далі — 
ясно-жовта, а вкінци, коли з неї вийде 
послїдна катеґорія лучі в, себто фіолето
ві, усі лучі дуги зливають ся в сьвітло 
біле і куля є — як каясемо — розпалена 
до білого жару.

А як проявляють ся дроганя етеру 
скорійші, ніж 800 білїонів дрогань на 
секунду? На се дам коротку відповідь, 
що се є дроганя, які викликують в сьві- 
тї прояви хемічні; се лучі, що під їх 
впливом сьвітло рисує на фотоґрафічній 
клїші, потягненій відповідними хеміка- 
лїями, образ предметів осьвітлених; се 
лучі, що під їх впливом угляний квас, 
який ми видихуємо, розкладавсь в ро- 
стинах при помочи зеленого хльорофілю 
на уголь, з якого ростини будують свої 
клітинки, та кисень, який людям і зьві- 
рятам знов служить до віддиханя. — Як 
бачимо, скаля дрогань етеру ,є величез
на; в середині стоять дроганя, що викли
кують вражінє сьвітла в нашім оці, низ-
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ше стоять дроганя. які відчуваємо як 
тепло, висше них дроганя, що виклику
ють прояви хемічні. А низше дрогань 
тепляних чиж нема дрогань повільнїй- 
ших о довгих филях, що викликують я- 
кісь инші вражіня фізичні? А висше 
дрогань хемічних чи не істнують може 
дроганя дуже а дуже скорі, що виклику
ють якісь — може нам незвісні ще про
яви?

На се по змозі буду старатись відпо
вісти дальше — а тепер згадаю, бодай 
коротко, ще про одну квестію, що кидає 
цікаве сьвітло на сам етер космічний. 
Квестія є така: Ми сказали в горі, що 
етер виповняє цілий простір і усї тїла 
так, що між двома частинками матерії 
все находить ся етер, бо инакше анї те
пло анї сьвітло не могло би через ніяке 
тїло перейти: отже тепер е питане, як 
поводить ся етер просторний, се е той, 
що окружае тїло, а етер звязаний з ма
терією, се є той, що її виповняє? Инак
ше: чи як якесь тїло (пр. земля) пере
сувавсь через просторний етер, то чи е- 
тер звязаний з матерією остав, чи бере 
участь в руху матерії? Буду старатись 
пояснити се близше. Ми можемо матерію, 
отже тїло, представити ось так: маємо 
сіть, утворену з етеру; її очка є випов
нені частинками матерії так, що та сіть 
і матеріяльні частинки в очках творять 
тїло. Отже заходить питане, чи тоді, ко
ли тїло порушає ся через простір, пору- 
шають ся лиш частинки матеріяльні, а 
сіть з етеру остав позаду так, що довко
ла тих частинок матеріяльних творить 
ся нова сїтка з просторного етеру, чи ра
зом з матеріяльними частинками пору- 
шаєсь і первісна сїтка етеру. Ся квестія 
належить до найтяжших може квестій 
фізики теоретичної. Та поминаю близші 
розслїди сеї квестії, бо вони за далеко би 
нас завели, а подам лиш коротко нинїіп- 
ний погляд науки на сю цікаву квестію. 
Ми — бодай тепер — мусимо приняти, 
що сей „ґаляретоватий” етер не бере 
взагалі участи в руху землї, але против
но, свобідно через неї переходить; що 
більше, деякі фізики, як згаданий вже 
Kelvin та Lorentz, ідуть так далеко, що 
відкидають що-до етеру засаду непрони

кливості!, після якої в однім і тім самім 
місцн рівночасно два ріжні тїла не мо
жуть находити ся, та принимають, що 
якраз етер занимає те саме місце, що 
важка матерія, і тому тїло, яке порушає 
ся, не може етеру пересунути. З друго
го боку дуже субтельні досьвіди амери
канських фізиків Мічельзона та Морлея 
вказують, що етер бодай в невеличкій 
частині є постійно з землею звязаний та 
бере участь в її руху. Незвичайно інте
ресну конклюзію витягає з розбираня сеї 
квестії Льорентц; він теоретично прийшов 
до вислїду, що розміри тіла порушаючо- 
го ся під впливом етеру зміняють ся: ся 
зміна в часі обороту землї довкола сон
ця є така, що промір землї рівнобіжний 
до напряму її руху скорочуєсь через пе
рехід до положеня прямовісного зглядом 
руху землї менше-більше о три цалї.

Ще одна квестія: чи етер е в цілім 
безмежнім просторі однакий? На се дає 
відповідь астрономія, яка доказала, що 
скорість сьвітла, бодай в доступних нам 
границях, є всюди однака; з чого слідує, 
що й етер в просторі всюди є однакий і 
всюди має однакі свойства, Та про се 
згадую лиш принагідно.

Переходжу до другої категорії явищ, 
де етер відніс величаву побіду, а се до 
явищ електричних.

Ще на початку XIX. столїтя все, що 
ми знали про явища електричні, було 
лиш збіркою поодиноких фактів, не повя- 
заних з собою в ніяку цілість. Наука 
знала, що є якась електричність додатна 
та відемна, що є наряди електричні, але 
наука не виходила поза погляд, що є я- 
кийсь флюід електричний, зглядно два: 
додатний та відємний, що раз входять на 
якесь тїло, другий раз з него уступають. 
Було звісно, що два тїла, з яких одно 
було наряджене елєктричностию додат
ною, а друге відемною, притягають ся 
після такого самого правила, як притя
гають ся тїла небесні, як притягаєсь пр. 
сонце та земля, земля та місяць, але се- 
го притяганя з віддаленя годї було по
яснити. Доперва перший Faraday, а ще 
більше Maxwell, висвазали погляд, що 
неможливо е, аби якінебудь два віддале
ні від себе тїла могли притягати ся без
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ніякого посередника; годї прецінь при
пустити, щоби між тими тїлами істну- 
вав якийсь рід симпатії або антипатії, я- 
ка впливалаб на їх взаїмне притягане 
або відпихане.

Так як при сьвітлї та теплї прийшли 
ми до заключеня, що сьвітло та тепло до
ходять до нас через провідник, який ми 
назвали етером, так само мусимо приня- 
ти, що істнуе посередник, який робить 
можливим дїланє двох наелектризованих 
тіл на себе. Після погляду Максвеля, од
ного з найбільших ґенїїв фізики XIX. 
столїтя, цілий простір, що.окружае дов
кола тіла наелектризовані, простір зва
ний „полем електричним”, находить ся в 
певнім зміненім стані, а провідник, я- 
кий розпроваджуе довкола дїланє наря
дів (ладунків) електричних, находить ся 
в стані напруженя, як прим, елястична 
ґума, коли її натягнемо. Дїланя елек
тричні, а так само й маґнетні, бо як ни
ні вже знаємо, одні і другі є в засаді 
ті самі, розходять ся однак не лиш у воз- 
дус'ї, але і через простір, з якого воздух 
випомпувано, отже через порожню. Я- 
кий отже мусить бути сей посередник.] 
що переводить дїланя електричні та маґ
нетні від одного тїла до другого? Очевид-’ 
но— як при сьвітляних проявах, так і 
тут —  мусить се бути осередок невид
ний, незвичайно субтельний, неважкий. 
Максвель поставив здогад, що тим посе
редником, який переводить дїланя елек
тричні та маґнетні, є той сам етер, що 
переводить сьвітло, етер, коли він найде 
ся в стані певного напруженя.

Але з сего дальша конклюзія; коли 
етер є провідником, що переводить не 
лиш дїланя сьвітляні, але також елек
тричні та маґнетні, то між явищами 
сьвітла та явищами елєктромаґнетними 
мусить заходити причинова звязь; і 
Максвель не завагав ся поставити твер
джене, що сьвітло — се нічого ИНІИОГО, 
як лиш явище елєктромаґнетне. Тим 
способом Максвель утворив т. зв. елєк- 
тромаґнетну теорію сьвітла і дійшов до 
незвичайно важних вислїдів, що явища 
сьвітляні повязані раз на все з явища
ми елєктромаґнетними. Найцїкавійішш 
приміром сеї звязи є факт, що вихо

дить з обчислень Максвеля, факт, який 
наслїдник Максвеля, Гертц провірив, а 
се, що сьвітло і ток електричний роз
ходять ся з однаковою скоростшо.
300.000 юі. на секунду.

Та з сеї звязи між тими так ріжтш- 
ми на око проявами, як сьвітло й елєк- 
трпчність, доходимо до ще цїкавійших 
вислїдів. Коли явища електричні й ма
ґнетні після теорії Максвеля — се пр:> • 
яви, викликані через відповідний стан 
того самого етеру, що проводить лучі 
сьвітла, то насуваєсь питане, чи між 
ріжшши а ріжними дроганями, яким 
підлягає етер, нема дрогань, які викли- 
калиб филї електричні. Ми бачили, що 
тїло огріте, або тїло, що сьвітить, ви
кликує дроганє та филї в етері, які 
йдуть далі' і далї, аж дійдуть до нас; 
отже питаємо, чи тїла наелектризовані 
не викликують також відповідних дро
гань та филь електричних в етері, що 
йдуть далї і далї. Годї мені входити 
близгае в деталі'; скажу лиш се, що дій
сно, молодий, передвчасно померший 
фізик німецький Гертц, потрафив штуч
но викликати й вимірити филї елек
тричні, які в певних случаях розходять 
ся на всі боки від тїла, що находить ся 
в стані електричнім. Незвичайно ори
гінальні досьвіди його і його ііаслїдіш- 
тсів показали, що ті филї, які виходять 
■'і ч; т и  наелектризованих, мають ріж- 
ну величину; від частини одного мілі
метра до кількох або кількадесяти ме̂ - 
грів. Ьони переходять через воздух, 
дерево, тїло людське і т. д. наскрізь 
і йдуть без кінця в безмежний простір: 
одіті лиш металі задержують по дорозі 
ті филї і не пускають їх далї. Як ісольо- 
еальне є практичне застосоване ттіх 
филь електричних, досить буде згазіа
ти славний бездротний телєґраф Mar- 
con і-ого.

Так отже розширив ся наш овид 
і наше пізнане прояв у сьвітї; ми ба
чимо, що побіч дрогань етеру, які ви
творюють вражінє сьвітла, маємо з о- 
дного боку дроганя скорійші, що ми 
назвали їх хемічними, з другого боку 
дроганя помал'їйші, филї ще довші, е- 
лєктричні. Між ними є лиш ріжниця в
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довготі, але В ДІЙСНОСТІ! вони ВСЇ Є 0- 
днакі; в сути річи однакі є явища е- 
лєктричні та тепляні, однаковий є етер. 
що є їх причиною та провідником. Me 
раз-у-раз переконуємо ся. що всї згада
ні прояви є з собою сильно посвоячені- 
недавно тому пр. Zeeman, фізик голяид- 
ський, викрив, що сьвітло (згл. ного 
лучі) під впливом сильного маґнету а- 
бо тока елетричного де в чім улягають 
зміні, далі показало ся, що лучі сьвіт
ла, хоч вони є лиш дроганєм так суб- 
тельної матерії, як етер, тиснуть 
на тїла, на які падуть, а фізик росій
ський Лебедев вимірив навіть перед па
ру роками, як великий сей тиск, і на 
його основі вияснив доселї темну спра
ву — повставаня комет. Все те деталї, 
в які входити мен'ї годї, деталї, які о- 
диак стверджують схожість всіх згада- 
даних явищ та сьвідчать в користь гі
потези космічного етеру.

І ще є одна категорія явищ, яка, 
здаєть ся, також дасть ся вияснити 
дроганєм космічного етеру. Се явища 
Гравітації або загального прптяганя тїл. 
Ми знаємо, що всї тїла взаїмно притя
гають ся; земля притягає тїла і вони на 
неї падуть, земля притягає місяць і він 
довкола иеї кпужить, сонце притягає 
землю і т. д. Се притягане відбуває ся 
після тих самих правил, що притягане 
двох тіл наелектризованих, після пра
вил відкритих безсмертним Нютоном: 
але як воно відбувавсь, до тепер ми не 
знаємо; через простір порожніш ніяке 
ді ла не не відбуває ся, хиба що прий
мемо, як середновічні схолястики, вза- 
їмну симпатію мертвих брил; отже дї- 
ланє се мусить мати знов якогось по
середника. І все промовляє за тим. що 
тим посередником є етер, а стан пев
ного напруженя того етеру є ирпчинотг 
загальної Гравітації. Квестія ся поки
що иерішена і лишити її треба будуч- 
ности: та нові досліди Ґегбега (з пе
ред кількох літ) над планетою Мерку- 
ром доказують, що її Гравітація т. є. 
загальне притягане розходить ся в воз
дусї зі скоростию такою самою як сьвіт
ло та елєктричність, се є зі скоростию 
300.900 км. на секунду, вислїд, що як

не мож ліпше стверджує істнованє звя- 
зи між Гравітацією, сьвітлом та елєк- 
гричиостию.

Перейдім вкінци до найцїкавіііших 
може явищ, де етер відграє, здаєть ся, 
активну ролю, явищ, які щойно послїд- 
ними роками пізнано.

Чатачі пригадують собі певно ве
ликий розголос перед 18 роками, коли 
проф. в Вірцбурґу Roentgen відкрив 
новий рід лучів, які виходять з рурки 
скляної, наповненої дуже розрідженим 
воздухом, коли через сей воздух іде 
ток електричний. Сї лучі є для ока не
видні, але присутність їх пізнати лег
ко. бо під їх впливом деякі тїла в тем
ноті' фосфоризують, с. є. сьвітять зеле
навим сьвітлом; лучі ті йдуть наскрізь 
через тїло людське та дерево, а на фо
тографічній плитї лишають фотографію 
ріжиих предметів замкнених в скірі а- 
бо дереві, пр. лишають фотографії ко- 
стий людських та фотографії гроший, 
замкнених у скіряній мошонці, коли ту 
мошонку вставимо між рурку. з якої і- 
дуть сї лучі, а плиту фотографічну. Се 
річ всім певно добре звісна.

Та певно не всім буде звісно, до 
яких дослідів довело студіоване лучів 
Рентгена. Буде тому яких 13 років, як 
французький фізик Becquerel, а за ним 
паньство Curie (вона є Полька Скло- 
довська) викрили, що подібні до Лучів 
Рентгена — лучі, що так скажемо — 
електричні виходять без ніякої внїшної 
принуки з деяких тїл, як ежменти хе- 
мічні уран, тор, олово, візмут. а в го
ловній мірі з елементу, викритого через 
шшьЧстзо Curie, елементу, якпй з при
чини його цікавих свійств названо ра
дам. З ТИХ ТЇЛ, ХОЧ би ВОНИ були лиш в 
мікроскопійній скількости, раз-у-раз ви
ходять темні лучі о прикметах, анальо- 
Гічних до лучів Рентгена. Отже лучі ті 
переходять наскрізь через тїло та дере
во, а не переходять через металі, фо
тографічну клїшу атакують так. як лучі 
Рентгена, а що найважнїйше, що під 
їх впливом в темнотї деякі тїла фосфо
ризують. І те висилане тих темних лучів 
йде і йде невпинно. Науковий сьвіт ста
нув перед новою загадкою. Бистроумні до
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сліди учених виказали, що ті темні лу- 
чі, які названо лучани Бекереля, скла
дають ся з маленьких матеріяльних ча
стинок, все наряджених електричностию 
відємною; частинки ті, що складають лу- 
чі Бекереля, названо електронами. Ба
чимо проте, що згадані мною висше тіла 
раз-у-раз викидають у воздух маленькі 
частинки електрично набиті, себто елек
трони. Та рахунок, переведений вперве 
анґлїйським фізиком Томсоном, показав, 
що ’такий електрон е що-до величини 
1500 разів менший, ніж атом пр. водня. 
І знов загадка! Як то, ми прецінь всі 
так звикли до сего, щоби атом уважати 
найменшою частиною матерії, частиною, 
якої не можна вже більше ділити, а тут 
дістаємо якісь частинки, що тисячі ра
зів менші від атому! Доперва 1500 елек
тронів занимае обем такий, як неподіль
ний на теперішний наш погляд атом 
водня. — Ту суперечність рішають фі
зики ось так. Вони принимають, що елек
трони то не частинки матерії важкої, 
яка складавсь з неподільних атомів, але 
се частинки матерії неважкої, етеру, що 
проникає наскрізь усї тіла, отже і зга
дані мною тїла: рад, уран та другі. Дов
кола атомів, з яких ті елементи склада
ють ся, находить ся обволока з етеру; 
та через якийсь незвісний нам поки-що 
процес частинка сеї етеричної обволоки 
відривавсь від атому матерії важкої і 
з великою скоростию як т. зв. електрон 
з електричностию відємною летить в про
стір; решта сеї обволоки етеричної ста
всь додатно електрична і остае при ато
мі матеріальнім. Після сеї теорії булиб 
проте електрони лиш частинками безко
нечно малими етеру, що до тепер був 
звязаний з матерією, частинками, що 
відірвавшись від матерії істнують самі 
для себе та викликують згадані в горі 
прояви, викриті Бекерельом. З сего слїду- 
валоб, що хоть тїла Бекереля, а голов
но гад. продукують темні лучі та елек
трони безвпинно в величезних скілько- 
стях, то вони через се на тягарі не тра
тять, бо етер яко матерія неважка не 
має тягару. І дійсно, дотеперішні по- 
міри не були в силі ніякої зміни тягару 
раду, урану і подібн. виказати. — Аж

ось кілька літ тому німецький фізик Гайд- 
вайлер ствердив через незвичайно пре- 
цизні поміри, що рад тратить через свою 
лучистість, с. є. через видаване з себе 
лучів, на тягярі; вправдї дуже небогато, 
але всеж таки тратить; значить ся, елек
трони, що відривають ся від тих тїл, 
мають якийсь тягар. Сей досьвід Гайд- 
вайлера довершуе перевороту в наших 
поглядах на будову матерії; бо його ро
зуміти можна лиш в сей спосіб, що прий
мемо слідуючу гіпотезу: атоми матерії 
важкої — се конґльомерат незвичайно 
дрібних частинок матерії неважкої, ете
ру; ті частинки етеру, або електрони, 
тримають ся купи і творять один атом 
матеріяльний. Звичайно такий атом не 
може розпасти ся на свої частинки, е- 
лєктрони, але в таких тілах, як уран, 
олово, візмут, рад, отже тілах дуже тяж
ких, атоми занадто е тяжкі, тож нахо
дять ся в рівновазі нетрівкій; найменший 
заколот вистарчає, щоби сю рівновагу 
захитати, і тоді такий атом розриває ся 
на первісні частинки етеричні, електрич
ні. які св^є істноване проявляють опісля 
яко лучі Бекереля.

Таких електронів є всюди повно; пов
но їх і у воздусї, де свобідно перебувають, 
як се новійшими часами викрили Ель- 
стер та Ґайтель; можна їх — що так 
скажу — назбирати з воздуха в дуже 
легкий спосіб; вистане лиш умістити в 
воздусї мідяний дріт, наряджений в ід є м 
н о ю  електричностию, а електрони на тім 
дротї осідають; сам дріт починає виси
лати лучі Бекереля, а коли його обтерти 
кусником ірхи, то й ірха висилає лучі 
Бекереля, — доказ, що електрони з дро- 
та перенесли ся на ірху.

З сего погляду, що атом є лиш кон- 
ґльомератом електронів, висновуесь далі 
конклюзія, що всї атоми в дїйсности ма
ють походжене однаке; вони ріжнять ся 
лиш скількостию складових електронів, а- 
ле і нічим иншим. І тому нам ясне зма- 
гане фізиків — звести всї елементи хе- 
мічні до одного спільного праелементу, 
протилю, як каже великий англійський 
хемік Crookes, і побачимо, шо годі а 
limine відкидати змаганя колишних аль- 
хеміків, що намагались олово переро-
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ттп в золото, бо в теорії — бодай пі- 
«сля шшїшного стану науки — вони бо
дай в части зіали рацію.

І деж завели нас досліди над вселен- 
■ною? Всї флюіди мусїли ми закинути, я- 
іко непотрібні; але етер космічний не дав 
•ся викинути з науки. Він не лиш не дав 
•ся усунути, але навпаки, на кождім кро
ці відніс і відносить побіду. А за се ма
терія, ся почва, яку ми все вважали не- 
локолибимою, постійною, за близшим піз- 
нанєм, розсипуєсь перед нами, сходить 
на другий плян, і хто зна, чи вона має 
дійсну екзистенцію. Істнує лиш етер кос
мічний, а все, що ми бачимо, се лиш пе
реміни, які заходять в етері та з етером. 
А коли давнїйше фізика радо говорила, 
що ми є „дітьми сонця”, так нині на її 
погляд ми і все, що бачимо та не бачи
мо, є утворене з етеру космічного — ми 
його діти.

Зреасумуймо се в коротцї.
Ми бачили, що прояви в природі си

лою фактів приневолюють нас приняти 
попри тяжку матерію, яка підходить під 
наші змисли, ще матерію' неважку, не
видну, етер космічний. Ми бачили, що 
■сей етер то почва, де розвивають ся усі 
звісні нам прояви фізичні, се посеред
ник. що усякі дїланя переносить; ми ба
чили, що явища оптичні (сьвітляні), 
тепляні, маґнетні та електричні, а імо
вірно і загальне притягане всіх тіл, се 
лиш дроганя та фильованє сего ґаляре- 
товатого осередку, яким є етер. Ті про
яви в дїйсности є однакі, їх ріжниця є 
лиш квантитативна, але не квалітатив
на; їх ріжниця почиває лиш у способі 
дїланя тих прояв на наші змисли. Далі 
ми бачили, що сей гіпотетичний етер що
раз більше та більше зискує ґрунту в 
науці, ми бачили, що якраз матерія важ
ка, в якої істнованє ми сьвято до тепер 
вірили, є лиш імовірно фантомом, а лиш 
етер має бит дійсний, реальний, та є 
матсріялом, з якого т. зв. матерія є со
творена, Ми бачили далі, що сей етер 
виповнює весь безмежний простір, бо 
всюди, де лиш сила наших змислів сягає, 
чи впрост, чи при помочи знарядів, як 
пр. люнет в астрономії, бачимо однакі 
прояви, бачимо однакі права, що яви

щами кермують. Та сей етер має ще ве
лике й далекосягле значіне в природі; се 
не лиш матеріял, з якого сотворений ці
лий наш сьвіт, се рівночасно і найбіль
ша книга природи, де записано по вічні 
віки все, що колинебудь діяло ся і діє 
ся в природі. Етер переносить усякі дрв- 
ганя, а що він є, як і простір, необме
жений, то дроганя, чи то оптичні, чи 
електричні, що в однім місци повстали, 
ідуть на всі сторони через етер все далі 
і далі, хотя з величезною скоростию, бо
300.000 км. на секунду. Але вони нігде 
не гинуть і можна їх — як треба — від
найти. Ми бачимо прим, зьвізди на небі, 
але ми не бачимо їх так, як вони тепер 
виглядають, але так, як виглядали тоді, 
коли вийшли з них лучі, що доперва те
пер до нас доходять. Від деяких зьвізд 
сьвітло іде цілими роками, заки дійде до 
нас, від деяких мраковиН на небі сьвітло 
іде до нас тисячі літ; тож ми не бачимо 
на небі теперішности, але минувшину. І 
наоборот, колиб ми силою духа могли 
взнести ся над землю, то дійшли би ми 
до такого віддаленя в просторі, де до
перва доходять лучі сьвітла, які вийшли 
з землі в хвилі народженя Спасителя — 
і ми моглиб знаменитими знарядами оп
тичними бачити землю в хвилі, коли сей 
факт мав місце. А ще далі віддаляючись 
від неї, ми бачилиб її в часі ріжних е- 
пох ґеольоґічних, ми бачилиб її в епосі 
великих зьвірят юрайської формації, ми 
бачилиб врешті її в тім моменті, коли — 
після Мойсея — Дух Божий уносив ся 
над нею. Се не є фантазії, се вислїд про
стого фізичного розумованя. Ми бачимо, 
ш о  етер лишає у с я к и м  фактам в безмеж
ній вселенній вічний нерукотворний на- 
мятник, він —  що так скажу — спри
чинює їх безсмертність, коли не для нас, 
то бодай для тих інтелїґентних істот, що 
по всякій імовірності! живуть на инших 
тілах небесних і бачуть землю в фазах, 
які для нас безповоротно минули. Етер
— се величавий злучник, що лучить усі 
тіла вселенної в одну величаву систему;
і хто зна, чи з часом не стане він посе
редником для істот інтелїґентних на ріж
них тілах небесних, так як нині вже 
став посередником в телєґрафі бездрот-
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нш, що лучить віддалені від сеое оди
ниці не дротами, але субтельними, не
видними електричними филями. Вже ни
ні істнують зовсім серіозні змаганя у- 
війти в звязь фізичну з найблизшою до 
нас планетою, Марсом та її мешканця

ми. яких істнованє, здаєть ся, не підля
гає сумнївови. Сотворити таку звязь, що 
лучилаб не лиш істоти земські з собою, 
але яка обнималаб по змозі' і найблизші 
до нас тіла небесні — се завдане буду
чих, грядучих поколінь.

ПЕРЕСИЛАНЄ ГРОШИЙ З АМЕРИКИ 
ДО ГАЛИЧИНИ.

Підчас мого побуту в Америці чув я 
великі наріканя наших земляків на ста
рий край. Головні закиди роблено за не- 
полагоджуване всякого рода грошевих за
мовлень.

Щоби сю аномалію направити, за- 
няв ся я в части провіренєм тих непра- 
вильностий в деяких інституціях. Коли 
я пр. в однім товаристві у Львові зро
бив докір за недбальство в зносинах з 
американськими Українцями, так мене 
наглядно переконали, що вина не ле
жить по їх стороні'. На доказ того пред- 
ложено мені цілий плїк грошевих пере
силок, з яких я сам не міг нічого пут
нього довідати ся. Щоби вказати принай- 
менше на деякі трудности в сїй справі, 
треба розглянути окремо похибки аме
риканських земляків при пересиланю 
гроша до старого краю.

До недавна ще наші люди пересилали 
гроші майже виключно через банки. Те
пер посилають вже також почтою. Розу
мієте ся, що пересилане почтою є ще 
найлевнїйше, а принайменше се певне, 
що почта гроший собі не возьме. Часто 
одначе буває, що й почта гроший не 
доручить. Се діє ся тому, бо почтові пе
рекази (money orders) не доходять в 
оригіналі до адресата (до котрого по
силає ся гроші), але у Відни переписуєть 
ся їх на инші грошеві перекази, при чім 
дуже часто почтові урядники роблять по
хибки. Походить се звідси, що анґлїйська 
(американська) писана азбука в части 
инша як латинська азбука уживана у 
всіх инших народів Европи. Так примі

ром. коли в нас пише ся І, то в Америці 
уходить се за У (писане І є дуже подіб
не до У) або за букву Т.; наслідок того 
такий, що при такім переписуваню змі
няє ся назвиска адресатів і назви місце- 
востий, звідки посилка вислана. Коли 
отже наше товариство в Галичині діста
не грошеву посилку, то ледви може зна
ти. з якої місцевости гроші вислані. Але
іі то непевно, бо американські імена 
стейтів N. J. і N. Y. дуже легко заміня
ти через неувагу урядника на почтї у 
Відни при переписуваню переказу. Імена 
вулиць в великих містах рідко коли напи
сані на переказах правильно і те саме вже 
вистарчає, що за цїлию такої грошевої 
пересилки товариство не може запитати 
адресанта (того, що посилає гроші). Те, 
що пише ся на другій стороні' переказу 
(money order-y), школи у Відни не ие- 
реписуєть ся; так пр. на переказі є на
писане замовлене, товариство дістане 
гроші, а не знає, на що вони призначені. 
Тому в наших товариствах лежать ціли
ми літами гроші, про котрі годі довідати 
ся. на що вони призначені, а в Америці 
росте невдоволенє, що старий край заби
рає лише гроші, а нічого за них не дає. 
Я переконав ся, що такі закиди є зовсім 
неслушні, бо тут завинили таки самі А- 
мериканцї. Тому рада є така: Коли поси
лає ся гроші почтою, треба все рівночас
но до товариства вислати картку чи лист 
та повідомити, що того а того дня висла
но з тої а тої місцевости тілько а тілько 
корон. (Коли подає ся посилку в доля- 
рах, то се не вистарчає, бо курс долярів
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в Аветрії е ріжний і тому само подане 
висоти посилки в долярах не дає певно- 
сти, треба конче написати число корон 
і сотиків). Ся посилка призначена на та
ку а таку ціль. Все треба як найдоклад- 
нїйше подати свою адресу. Щойно тодї, 
коли виповнить ся точно всї формально- 
сти, можна припускати, що посилка дій
де і справа буде полагоджена. Цілковито 
певним бути не можна, бо навіть великі 
знавці в чужих (не українських інститу
ціях) тої певности не мають. Се вже є 
трудність технічної натури, а то утруд
нена і все таки непевна комунікація між 
Европою і Америкою.

Другий спосіб пересиланя гроша від
буває ся через банки. Солідні банки, ко
трі вже мають свою славу, все доручу- 
ють гроші до Европи. Обава, що гроші 
пропадуть, заходить лише при малих бан
ках або банкирах. Але тут також захо
дять ріжні перешкоди. Американські бан
ки мають порозумінє з європейськими 
банками і при помочи їх доставляєть ся 
гроші адресатови. Приміром посилає 
хтось гроші з Америки через American 
Express Company. Ся компанія пише 
лише до свого банку в Европі, щоб тому 
а тому чоловікови виплатив тілько а тіль
ко корон. І європейський банк пише пр. 
до нашого товариства „Дністер” так: 
„На припорученє American Express 
Company висилаємо Вам 200 корон” і 
приходить підпис банку. Хто одначе сї 
гроші посилає і на що, не знати. Щойно 
„Дністер” мусить запитати дотичний єв
ропейський банк, на що ті гроші, а євро
пейський банк пише до American E x
press Company і довідає ся за який мі
сяць або два, від кого гроші вислані; од
наче на що вони призначені —  таки 
„Дністер” не довідає ся.

Тому, коли пересилає ся гроші бан
ками, треба сейчас в американськім бан

ку спитати, котрий європейський, згляд- 
но австрійський банк доручить гроші до 
місця призначеня і кілько корон випла
тить. Тодї знова треба написати окремо 
лист до товариства і зазначити, що „той 
а той банк в Австрії доручить Вам тіль
ко а тілько корон і ті гроші призначені 
на те й на те”. Тодї вже товариство че
кає на сї гроші і з хвилею їх одержаня 
полагоджує справи. Для приміру подам 
таке: Через American Express Com
pany посилає Гриць Заяць з Джерзи Сі
ти 206 корон до книгарні наукового То
вариства ім. Шевченка у Львові, Ринок 
ч. 10. на закупно книжок. American 
Express Company має у Львові 2 бан
ки, з котрими стоїть в порозуміню: 
W iener Bank Verein і Банк промисло
вий. Тепер отже не знати, котрий львів
ський банк виплатить книгарні гроші. 
Тому, коли Гриць Заяць напише, що він 
вислав гроші до книгарні через банк, ее 
ще не вистарчає, але мусить подати  ̂ що 
сї гроші прийдуть через той або той банк 
у Львові і тодї книгарня буде певна, що 
се якраз гроші Гриця Заяця, а не кого 
иншого. Бо прецінь таку саму квоту гро̂  
ша може вислати ще хтось другий, а кни
гарня не може на сліпо або на підставі 
здогаду орудувати чужими грішми.

Взагалі пересилка гроша є троха 
труднїйша, нїж собі Американці пред
ставляють. Тому не треба сейчас підозрі
вати о несовісність, але треба зробити все 
можливе, щоб оминути неприємних не
порозумінь.

Ще гірше буває з посилками ріжного 
рода товарів, бо на уряді цловім (custom 
house) лежать нераз товари і пів року, 
заки вони дійдуть до адресата в Амери
ці. Але тут вже винен американський 
уряд.

Семен Демидчук.
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о. Нестор Дмитрів.

КОРОТКИЙ НАЧЕРК ІСТОРІЇ РОЗВОЮ 
„Руского Народного Союза“.

Часть друга.

YI. Головна Конвенція „Р. Н. Со- 
за” відбулась в Пітсбурґ, Па., дня 12, 
18 і 14. червня 1900 р. в руській гали 
в такім порядку: О годині' 8. рано дня 
12. червня Сл. Божа з панахидою, — 
відслужив о. М. Балог з Травґер, Па.
0  год. у 210 до год. 1 наради. До год. 
2. спільний обід. О год. 4. похід ули- 
цями міста, який уряджують місцеві 
члени братства і „Р. Н. Союза” і в тім 
поході мають взяти участь делеґати і 
уряд „Р. Н. С.” О год. 6У2 відограють 
аматори театральну штуку Ст. Макара 
„Американський шляхтич”, образ з жи
тя амер. Русинів, а по тім наступлять 
забави.

Дня 13. червня.
Початок дальших нарад делєґатів о 

год. 9. рано і будуть тревати до год. 5 
пополудни з одногодинною перервою на 
обід. Вечером о год. 7. відбуде ся на
родний мітінґ з таким порядком: 1) 
Вступна промова про вагу і значінє ві
ча. 2) Положене робітників в Америці
1 Русини. 3) Наша просьвіта. 4) Русь
кий дім еміґраційний і його потреба.
5) Образки з нашої історії і житя при 
помочи магічної лямпи. Між точками 
будуть сьпіви і деклямації. бели по
каже ся потреба, то певно наради бу
дуть еще і третого дня т. є. 14. червня.

Програма нарад делегатів:
Створене нарад предеїдателем. Ви

бір предеїдателя і його заступника та 
секретарів на час нарад. Прочитане лї- 
сти делегатів і уряду. Прочитане прото
колу з попередної Конвенції делегатів. 
Справозданє секретаря і касієра. Ди
скусія над обома справозданями. Звіль
нене старого уряду і ухвала довіря. Ви

бір нового уряду. Контроля статутів. 
Внесеня делєґатів і нрисутних. —  Ант. 
Бончевський, секретар.

В „Свободі” читаємо богато розум
них проектів від членів „Союза” з ці
лої Америки.

До Пітсбурґа на день 12. червня 
1900 р. зїхалось 64 делегатів. По Сл. 
Божій в місцевій церкві, котру відпра
вив о. М. Балог з Травґер, Па., а сьпі- 
вав місцевий хор під діріґентурою о. 
М. Стефановича, почались наради в га
ли руської школи.

Предеїдателем на час нарад вибра
но о. М. Балога, містопредсїдателем Ла- 
зора Сиротюка, а секретарями Ів. Бур- 
штина і В. Гришка.

Зі справозданя гол. секретаря о. А. 
Бончевського та касієра К. Котанчика 
дізнались зібрані, що „Р. Н. Союз” чи
слив 3.100 членів, а всіх гро ший в ка
сі було $10.184.40. З тих гроший було 
З тисячі на позичках. Контрольна Комі
сія, складаюча ся з Гардїя, Й. Рончков- 
ського і Д. Голода, знайшла веї книга 
в як найкра сшім порядку і тому деле
ґати уділили абсолюторію уступаючому 
видїлови. Опісля приступлено до диску
сії над зміною статутів і порішено такі 
ухвали:

1) „Р. Н. Союз” викидав в § 16 
той уступ, де каже ся о запомогах для 
хорих членів. 2) Членами „Союза” мо
жуть бути всі Славяии лиш тогди, коли 
належать до руського братства, що теж 
єсть в „Союзі” 3) Всі письма в уря- 
дованю мають вести ся в руській мові. 
4) При вступнім кождий член має за
платити за грамоту 25 цнт. 5) До трех 
місяців по вступленю до організації 
кождий член мусить мати відзнаку, на-
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буту від голов. секретаря. 6) 3 кождої 
ґрупи (братства), має посилати ся на 
Конвенцію тілько одного делєґата, а 
той делєґат, що представляє ЗО—50 
членів має один голос; від 50— 100 чле
нів 2 голоси, а від 150 і дальше 3 го
лоси. 7) Ухвалено змінній чартер „Со- 
за” в той спосіб, щоб сеся орґанїзація 
могла закладати свої філії і упорядку
вати братства після чисел. 8) Вступне 
від 16— 25 літ 50 цнт.; від 25—85 літ 
$1.00; від 35—45 лїт $1.50. 9) Кож- 
дий член мусить платити місячну вклад
ку в сумі 70 цнт. 10) Принято, щоб бу
дучий виділ перевів спис сітізенів (го- 
рожан), та щоб кождий член „Р. Н. 
Союза” лишив ся в Америці', а не їз
див без потреби до краю і назад. 11) 
Не належить ся посмертне по такім чле
ні, котрий умер: самоубійством, з піянь- 
ства, з бійки, або сварнї, при закладах, 
єсли хто утратить житє, або покалічить 
ся з таких причин, що противлять ся 
законови, єсли хто без потреби нароб
ляє вибуховими предметами. 12) Час 
вступленя члена числить ся від тогдї. 
коли головний секретар зістане про него 
повідомлений. 18) Хто виступить з брат
ства, не єсть членом „Союза” 14) Хто 
не платить через 3 місяці' місячного, 
перестає бути членом „Союза” 15) 
Фонду бідних нема, 16) Фондом зелїз- 
ним і ножичками має право розпоря- 
джати тілько головна Конвенція. 17) 
Предсїдатель має право суспендувати 
недбалих урядників. 18) По основнім 
представленю о. Підгорецьким про по
требу еміграційного дому, „Р. Н. Союз” 
приняв опікуньство над тою інститу
цією та доповнив видїл згаданого то
вариства своїми членами: о. А. Бон- 
чевським, Й. Ковальом і Сиротяком. 
Крім того поручено всім братствам і 
членам P. Н. Союза належати до това
риства „Р. Н. Дім Еміграційний” і раз 
в році' складати добровільні жеютви. 19) 
Гроші в сумі $221.00, що знаходять 
ся в касї .,Р. Н. Союза”, а суть власно
сте) „Р. Н. Е. Дому” , має виплатитись 
тому товариств^ з хвилею введеш йо
го в житє. 20) Касієр „Союза” має бу

ти під кавцією подвійної суми, яка зна
ходить ся в касі. 21) Слідуюча Голов
на Конвенція відбуде ся за 2 роки в 
Джерзи Сіти, Н. Дж. 22) бели жена 
належить до „Союза”, а чоловік нї, то 
вона може дістати на случай його смер
ти $300.00. 23) Ухвалено видавати 
статути- для нових братств. 24) Назву 
„Р. Н. Союза” змінено по анґлїйськи 
„Little Russian National Union” 25) 
Кожде братство або філія „Р. Н. Сою
за” має приняти без вступного члена, 
котрий належав до „Союза” в иишій 
місцевости д дістав переступиш! лист, 
але той член не має зараз прав в тім 
братстві, лиш мусить повинувати ся у- 
становам того братства. Повне право 
до братських запомог має тодї, коли за
платить в зад 3 доляри. 26) Ухвалено 
наконець, щоби уряд „Союза” при дру- 
кованю нових статутів подав коротко 
історію „Р. Н. Союза” .

Наради конвенційні тревали через 
З дни і скінчили ся о год. 2. в ночи в 
пятницю.

До нового виділу „Р. Н. Союза” у- 
в'йшли: о. А. Бончевський, предс.; А. 
ІІІаршонь, заст. предс.; Д. Пирч, секр.; 
К. Кирчів, заст. секр.; А. Шлянта, кас.
— Виділові: Ф. Гуретяк, Г. Курила, П. 
Рончковський, А. Добош, В. Гришко і
0. Н. Дмитрів. — Заступники Впдїло- 
вих: Д. Голод, І. Бурштин, Т. Копча,
1. Париляк і Д. Коропчак. — Контроль
на Комісія: о. Ів. Ардан, К. Котанчик 
і А. Онущак.

В перший день Конвенції відбув ся 
похід делєґатів і членів пітсбурського 
братства сьв. 0. Николая по улицях, а 
вечером відограли члени драматично
го товариства штуку „Американський 
шляхтич”, почім відбув ся баль.

Конвенція в Пітсбурґу була досить 
бурлива, Розходило ся там о точне еко- 
реґованє стану каси тай велась борба
о уряди, котрі вже в тім часі були плат
ні, хоть єще дуже слабенько.

Представлене „Амер. шляхтич” зо
всім не удало ся, бо наші люди в тих
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часах не звикли були до театральних 
представлень, а крім того члени місце
вого братства, котре уряджувало баль 
з пивом і віскою зараз по представлена)
— не мали терпцю вичекати до кінця, 
але таки в середині перервали пред
ставлене, повиносили лавки і почали 
танцювати.

Позаяк зараз по Конвенції, дня 80. 
червня, виїхав редактор „Свободи”, о. 
Стефан Макар, на 8 місяці до Галичи
ни, редакцію передано о. Ів. Арданови 
і вже від 1. серпня 1900 число 28 „Сво
боди” вийшло в Олифант, Па.

Комітет „Р. Н. Е. Дому”, доповне
ний відпоручниками „Союза”, був та
кий: Предс. о. ЬІ. Підгорецький, секр. 
К. Кирчів, кас. Іван Париляк; з рамени 
„Союза” о. А. Бончевський, Йосиф Ко
валь і Л. Сиротяк. Сей Комітет дуже 
енерґічно взяв ся до роботи, особливо 
енергічними старанями о. Підгорецького.

Коштом „Союза”, а старацем о. А. 
Бончевського, вийшов прекрасний ка
лендар на 1901.

Дня ЗО. жовтня 1900 р. відбуло ся 
засїданє видїлових урядників P. Н. Со
юза в Олифант, Па. В нарадах брали 
участь слідуючі урядники: о. А. Бончев
ський, А. Шаршонь, Д. Пирч, А. Шлян- 
та, А. Добош, В. Гришко, П. Рончков- 
ський, К. Котанчик, А. Онущак, о. І. 
Ардан і о. Н. Дмитрів. В протоколі' з 
сего засїданя читаємо між иншим таке:

..Найперше була предложена справа 
п. Юрія Хиляка, бувшого касієра „Р.
Н. Союза” , щоб або гроші, котрі зави
нив до „Р. Н. Союза” , віддав, або дав 
якесь правне забезпечене. Ю. Хиляк 
згодив ся дати полісу асекураційну на 
$2.000.00, або платити що найменше 
по $25.00 місячно аж доки довг не 
сплатить ся. Се принято”

Шамокінський сьвященик, о. Ів. 
Констанкевич завинив був P. Н. Сою- 
зови „щось $206.00” . Рішено, що той 
довг має бути сплачений перед голов
ною Конвенцією.

З инших ухвал, запавших на тім 
засїданю, найголовнїйші отсї: Ал. 
Шлянта, касієр „Р. Н. Союза” , має по
ставити за себе поруку $18.000.00, а 
крім того' має предложити контрольній 
комісії порядочний рахунок стану каси 
P. Н. С. за час від 1. червня до 1. груд
ня 1900 року.

Річний мітінґ урядників „Руско-На- 
родного Союза” відбув ся дня 11. чер
вня 1901 р. в Бофало, Н. Й.

Крім урядників були на тім засїда- 
ню єще присутні: о. М. Балог з Трав- 
ґер, Па., о. Н. Стефанович з Пітсбурґ, 
Па. і місцеві членії „Р. Н. Союза”

Наради розпочались точно о год. 
9. рано. Предсїдателем підчас нарад ви
брано о. А. Бончевського, голову нашо
го товариства, а секретарем п. В. Гриш- 
ка. Перший голос забрав секретар Де
нис Пирч, а опісля касієр Алексій 
Шлянта. Зі справозданя тих головних 
урядник? в ось що дізнали ся присут
ні про „Р. Н. Союз” :

„Р. Н. Союз” числив 3.711 членів, 
до котгих належали також женщини чи
слом 49 — і 347 дїтий. Належало 34 
братств з Пенсильвенії, 5 зі стейту Ню 
Йорк, 2 з Ню Джерзи, 1 з Вермонт, 1 
з Місурі і 3 місцеві Союзики — разом 
43 братств і 3 Союзики. Поєдинчих чле
нів не було, бо після конвенційної у- 
хвали в Пітсбурґ, Па., „Союз” з поє- 
динчими членами не мав нічого до ро
боти.

В тім році' приступило до „Союза” 
892 нових членів, а братств 7.

Стан каси: Дохід за адмінїстр. рік
1.900— 1 $19.064.82. Розхід $16.953.34. 
Остало 2.111.48. Перенос з р. 1899—90 
$10.184.40. Готівка в касї з днем 31. 
мая 1901 р. виносила $12.295.88.

Самого посмертного враз з запомо
гами за р. 1900— 1 виплачено $13.574.- 
50.

Ухвалено слідуюче: 1) Принимати 
Русинів з Канади, сли будуть лучити 
ся в братства. 2) В місяцю жовтни при-
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ш тати до „Союза” членів низше 35 
лїт житя без вступного, а висше 85 ліг 
т. е. до 45 р. житя за половину вступ
ного. Місцеві братства повинні також 
застосувати ся до сеї ухвали і припи
нати в тім місяцю членів до братства 
без вступного. 3) Місцеві секретарі по
винні зложити за себе поруку (бонд). 
4) Видати руський календар P. Н. Со
юза на р. 1902. 5) Утворити дистрпк- 
ти „Союза” До кождого такого дистрик- 
ту належало би кілька братств близько 
себе положених і вибрати одного чоло
віка, с. <є. члена „Союза” з того ди- 
стрикту, щоби інформував і контролю
вав такі братства. 6) Поручено урядо- 
ви „Союза” зробити кннжочки з ру
бриками для братств і' „Союза” , в ко
трих буде записувати ся місячне. 7) 
Аби заохотити місцевих секретарів „Со
юза”, щоб старали ся притягати як 
найбільше дїтий до „Союза” , перше 
місячне від дитини в сумі 25 цнт. буде 
належати ся їм, а від дальших вкладок 
будуть побирати 5%.

На тім засїданє закінчено о 12 год. 
в ночи.

Присутні урядники „Союза” були: 
о. А. Бончевський, предс.: Ал. ІЇІар- 
шонь, м’стопредс.; Денис Пирч, секп.; 
Алексій Шлянта, кас. — Виділові: Га- 
расим Курила, Василь Гршнко, Іван 
Бурштин і Денис Голод. — Контрольна 
Комісія: о. Ів. Ардан і Антонїй Онущак.

Д. Пирч, секретар.

V II.  Головна Конвенція P. Н. С. в Джер- 
зи Сіти, Н. Дж.*)

В ч. 23 „Свободи”, з 5. червня 
1902, находимо ось таке повідомле
не: „ТП. Головна Конвенція делега
тів „Р. Н. Союза” відбуде ся 18. юнія 
і в слідуючих днях в гали нової ру- 
скої церкви в Джерзи Сіті. Порядок 
дневний такий: а) Служба Божа з иа-

*) Історію P. Н. Союза від VII. Гол. 
Конвенції включно аж до кінця зладив 
ред. „Свободи” Осип Стеткевич.

нахидою за усошпих членів „Р. Н.
С.” в новій церкві джерзі сітскій о год. 
8. рано дня 18. червня, б) о год. 9. по 
Службі Божій початок нарад конвенції 
з таким порядком: 1) Отворене нарад і 
вибір конвенційного уряду; 2) справоз- 
дане секретара, касіера та предсїдате- 
ля і дискусія над їх справозданями; 3) 
заява контрольної комісії, звільнене ста
рого уряду і вибір нового уряду голов
ного „Р. Н. С.” ; 4) ревізія статутів „Р. 
Н. С.” 5) внесеня; 6) замкнене конвен
ції. — Кожде брацтво, чи там місц. ор
ганізація „Р. Н. С.”, що має найменше 
ЗО членів, має право вислати делегата. 
Делегат від брацтв, що має більше 50 
членів, має 2 голоси, а брацтв, що ма
ють більше 100 членів, 3 голоси. Кож
дий делегат мусить знати читати і пи
сати, має мага письменне повномочіе 
від свого брацтва і має явити ся на бо- 
гослуженю о 8. год. рано дня 18. чер
вня. Брацтва, котрі не мають права ви
силати делегатів, можуть свої жаданяг 
уваги і внесеня внести на письмі на 
руки котрого небудь делегата, або гол. 
уряду. Всім нам залежить, щоби наша 
рідна організація росла і розвивалась, 
тому просить ся, щоби делегати прибу
ли приготовані і з готовим матеріяломг 
щО має забезпечити розвій нашого „Р. 
Н. Союза” . — Ансонїя, Конн., 27. мая 
1902. — Ант. Бончевський, предс. „Р. 
Н. С.”

В 24 ч. „Свободи” (з 12. червня 
1902) находить ся „Відозва до Пова
жаних Делегатів VII. Головної Конвен
ції P. Н. Союза” від комітету тов. P. Н. 
Дім Еміграційний в Америці. Ся відоз
ва датована: Джерзі Сіти, Н. Дж„ 8. 
юнія, 1902. Підписали її всї урядники 
сего товариства на чолї з о. Ник. Під- 
горецьким як предсїдателем (разом 18 
підписів). У тій відозві мотивуєть ся 
загально потребу „Р. Н. Дому Емігра
ційного в Америці” і спосіб збирана 
жертв на сю народну інституцію, а де
легатів просить ся піддати під голосо- 
ванє на гол. конвенції в Джерзи Сіти 
отсї три точки: 1) Чи конвенція годить 
ся на се, аби „Р. Н. Союз” купив на 
свою власність „Народний Дім”. 2) Чи
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конвенція годить ся на се, аби кождий 
дорослий член „Союза” складав по 50 
ц. на рік на „Р. Н. Дім Ещґраційний” 
в Америці. В) Чи конвенція годить ся 
да те, аби головна конвенція „Р. Н. До
жу Еміграційного” відбувала ся що два 
/роки разом з конвенцією „Р. Н. Союза” 
і (при кінци нарад „Союза” ).

В тім самім числі „Свободи” нахо
димо редакційні „Уваги”, з котрих на
водимо дословно дві (першу й послїд- 
хіу): „Слідуючого тижня відбудуть ся дві 
конвенції: „Руско Народного Союза” в 
Джерзи Сітй, II. Дж. та „Соединенія” 
в Джанставн, Па.” (Конвенція „Соеди- 
метуя” була ювплепна з причини 10-лїт- 
:ного істнованя сеї організації). — „На 
конвенцію „Союза”, як чути, з’їдесь се- 
то ротгу чимало москвофульских хрунів, 
/котрі хотїлиб „Союз” захопити в свої 
руки, а сли се їм не удасть ся, то єго 
розбити. В тій цїли они збирають всї 
свої сили, але сподївати ся належить, 
що честні делегати, що приїдуть на кон- 
івеицію, не допустять до сего та пока
жуть :і| адникам руского народа і лизу
нам айрис-ких бискуиів, що для таких,
• як они, в „Союзі” ніт місця”

З конвенційного протоколу, друкова
ного в 26—31 ч. „Свободи” , довідує- 
:мо ся, що в середу рано (18. червня) 
^місцевій церкві в Джерзи Сіти відпра
вив Службу Божу за членів Союза о. 
Н. Стефанович з Пітсбурґ, Па., в аси- 
стенції о. В. Нижанковського з Трой, 
Н. Й. і о. С. Макара з Мт. Кармел, Па. 
Ло Службі Божій відправлено панахи
ду за усопших членів Союза. По бого- 
сдуженю о 9У2 рано зійшли ся делеґа- 
ти і урядники до церковної галї на на
ради. Конвенцію отворив коротким сло
вом бувший предсїдатель о. А. Бончев- 
ський, почім вибрано предсїдателем на 
час конвенції о. Стефановича, а місто- 
предсїдателелями пп. А. Валевського з 
Ст. Луіс, Мо., і Ем. Шпака з Карнеґі, 
Па. Секретарями на час зборів вибрано 
тттт С. Ядловського з Ню Йорку д Вас. 
Тришка з Олифант, Па.

На конвенцію явили ся слідуючі де- 
лєґати: А. Горбаль з Ансонїї, Конн.; В.

Ядловський з Бел Вернон. Па.; Е. 
Шпак з Карнеґі, Па, ; Д. Бубняк з Чар- 
лерой. Па.; А. Балїґродський з Деслодж, 
Mo.; М. Добровський з Ілінор, Па.; Д. 
Хованець з Джссуп, Па.; С, Ядловський 
з Джерзи Сіти, Н. Дж.; Т, Плюта, з 
Лансфорд, Па.; І. Посипанко з Макаду, 
Па.; М. Ґрацонь з Мшспорт, Па.; П. Ки- 
харт з Мейфілд, Па.; О. Дзвінчик з 
Меифілд, Па.; 0. Т. Обушкевич з Мей- 
ф,ілд, Па.; Дм. Коропчак з Мт. Кармел^ 
Па.; М. Пачута з Мт. Кармел, Па.; 
М. Кравчишин з Нортгемптон, Па.; К. 
Кобан з Олифант, Па.; 0 . Н. Стефано
вич, з Пітсбурґ, Па,; М. Турок з Прайс- 
бурґ, Па,; С. Гриняк з ЇІлимавт, Па.; 
К. Здзєба з Пасейк, Н. Дж.; М. Ба- 
чинський з Шамокін, Па.; Ю. Вретяк 
з Шенандо, Па,; К. Врона з Ст. Клер, 
Па.; А. Валєвськип з Ст. Луіс, Мо.; 
М. Югас з Скрентон, Па.; К. Мерена 
з Сімпсон, Па.; І. Гардип з Травґер, 
Па.; Т. Гривна з Травґер, Па. і І. Са- 
бат з Йонкерс, Н. Й. Усі ті дел^ґати 
репрезентували собою 27 місцевостий 
(31 відділів P. Н. С.) і розпоряджали 
57 голосами.

Кромі делєґатів були присутні слі
дуючі урядники: о. Бончевськин, предс.; 
Д. Пирч, секр.; А. Шлянта, кас.; А. 
Іїїаршонь, заст. предс.; К. Кирчів, заст. 
секр.; радні: В. Гришко, 0. Н. Дмитрів,
А. Добош і Г. Курила; заст. радних: І. 
Бурштин, Д. Голод і І. Париляк; кон- 
трольори: о. І. Ардан і К, Котанчик. 
Сьвященики члени Союза з правом голосу 
були: о. Н. Підгорецький, о. С. Макар 
і о. П. Тимкевич.

Перед справозданєм секретарським 
прийшла на порядок дневнин справа В. 
Гладика (він був тодї редактором мос
квофільської „Правди” ), присутного в 
конвенційній галї, котрий публично ви
ступав против „Союза” і ширенем не
правдивих вістий старав ся підорвати 
у людий довіре до „Союза” Делєґати 
ухвалили дати йому слово, щоби о- 
правдав ся, представив докази на тое, 
про що публично писав. В. Гладик не 
хотїв оправдатись, казав, що доказів 
тут представляти не буде, хиба в суді,
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бо конвенція не має права його судити, 
в наслідок чого делегати рішили, що 
В. Гладик має винести ся з галі — що 
і стало ся.

Із справозданя секретаря показу- 
єть ся, що P. EL Союз складав ся тоді 
з 60 місцевих відділів, до котрих нале
жало 2.905 дорослих членів і 479 дї- 
тий, разом 8.384 членів.

До шконтруючої комісії, якій при- 
поручено зробити контролю книг і ра
хунків і предложити конвенції, вибрано 
отсих членів: І. Сабата, М. Югаса і К. 
Кирчова. До комісії кандидаційної, що 
мала поставити по кількох кандидатів 
на кождий уряд „Союза” і дати виро
бити картки до голосованя, 'зістали ви
брані: о. С. Макар, К. Котанчик, М. 
Ґрацонь, М. Турок і М. Кравчишин.

Шконтруюча комісія не була в мож- 
ности сжонтролювати рахунків і каси, 
бо позиції в книжках секретаря були 
відмінні від позицій в книжках касівра, 
а також і сума не рівнала ся. Конвенція 
поручила проте секретареви і касієро- 
ви, щоби іії-ж як найскорше споряди
ли рахунки, віднайшли ріжницї позицій 
і предложили на другий вечер такі точ
ки: скілько в касї „Союза” находить ся 
готового гроша, скілько єсть на довгах, 
як великий фонд зелїзний і фонд роз- 
порядимий і скілько гроший та на чию 
р,іч находить ся в депозитах.

Богато делєґатів вносило інтерпе
ляції і скарги на головного секретаря, 
котрий своє недбальство- оправдував 
ріжними домовими клопотами. Були та
кож скарги на головного касієра, котрий 
в деяких випадках надуживав своєї вла- 
сти і не вів свого діловодства як слід.

Позаяк справозданє касієра відло- 
жено аж на слідуючу днину, то тимча- 
сом приступлено до ревізії статутів. 
Статути „Р. Н. Союза” були відчитані 
кожде слово і над кождим параґрафом 
застановлено ся, чи ма<8 бути змінений, 
викрислений або новий. Змін було дуже 
богато, а найважнїйші з них отсї:

Передовсім ухвалено, що „Р. Н. Со
юз” має змінити цілу дотеперіпгау ма
ніпуляцію, т. є. впровадити конче в жи

тє тоє, що було ухвалено на VI. голов
ній конвенції в Пітсбурґу; подавати чи
сла братствам і М. P. Н. С. (Місцевим 
Руским Народним Союзам), виготовити 
для всіх братств однакові статути, не 
мати нічого до діла з поодинокими чле
нами, а лише з братствами або М. P. Н. 
Союзами. Суму прислану від таких ґруп 
не писати до книжки кождому членови 
окремо, але записати загально, що брат
ство або М. P. Н. С. платить за скілько 
членів таку суму — а поодиноких чле
нів мають принимати місцеві урядники 
і їх місячне вписувати до своїх кни
жок. — § 7. змінений в той спосіб: 
Членом P. Н. Союза може стати ся 
кожде руске братство і кождий з’орґа- 
нїзований місцевий P. Н. Союз, котрих 
членами можуть бути Русини обох по
лів від 1 скінченого року до нескінче- 
них 45 лїт житя, єсли суть чесні, здо
рові, характерні і тверезі. Під словом 
з’орґанїзований М. P. Н. Союз має ро
зуміти ся тоє, що така місцева орґанї- 
зація має мати свій уряд: предсїдате- 
ля, секретаря і касієра, перед вступле- 
нєм до P. Н. Союза, і свою печатку. — 
Додаток до § 7. звучить так: До М. Р.
Н. С. і братств можуть належати і дру
гі Славяни, котрі мусять підчинити ся 
статутам такого братства. Урядниками 

, такого місцевого Союза і братства, як і 
головними, мають бути лиш Русини. — 
До § 10. точка 5-та: Уряд Союза має 
право- приняти таке братство в цїло- 
сти, або не всіх членів. — До § 15.

: (точка б) поставлено три внесеня, а і- 
' менно: 1) М. Ґрацонь вніс, щоби мі

сячне платити по 70 центів, але в тих 
грошах щоби була заплачена ґазета 
„Свобода” , котру кождий член Союза 

' має дістати. 2) Внесене о. Тимкевича 
' звучить так, що замість на ґазету во- 
; лить ся дати певну суму з місячного на 
: „Руский Народний Дім Еміграційний” . 
[ 3) Внесене о. Ардана було таке, щоби
■ місячне платити після лїт, т. є. молодші 
! члени вступаючі до Союза повинні би

платити меншу вкладку, а старші біль-
■ шу. Всї три внесеня піддано під голо-
• соване, на що отримали: І. 28 голосів,
■ II. 4 голоси, а III. 16 голосів. Отже
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принято ухвалу 1. внесеня, що кождий 
дорослий член має платити що місяця 
70 цнт. (або 85 цнт., если записаний на 
пів запомоги). „Свобода” має бути ор- 
ґаном Союза і має ся посилати кождому 
дорослому членови, котрий платить на 
цілу запомогу, без згляду, чи він знає 
читати, або нї. бели муж і жена нале
жать обоє до Союза, то тогди Газету по
силає ся лиш одному з них. Газета „Сво
бода” має ся видавати етимольоґічною 
правописию. Каса Союза виплачує за 
„Свободу” після числа дорослих членів 
по 10 цнт. за кождого члена місячно. 
Ухвала та входить в житє з днем 1. 
юлія 1902. — § 18. За кожду смерть, 
хотяй би она була з якої небудь причи
ни, виплачує ся посмертне. В разї є- 
слиб член муж позбавив житя члена же
ну свою, або єслиб член жінка позба
вила житя члена мужа, P. Н. Союз ви
платить посмертне не оставшим ся при 
житю мужови або женї, лиш дітям або 
єго спадкоємцям. — До § 28. ухвалено 
ще слідуюче внесене о. Підгорецького: 
1) вели хто ворожо виступає і неспра
ведливо очерняє уряд Союза, 2) єсли 
виступає ворожо против ухвал Союза, 
8) .єсли хто будь устно будь письменно 
викликує недовіріє до Союза, 4) єсли 
будь брошурами, будь по чужих ґазетах 
ширить злобно ріжні брехні і ріжні пі- 
дозріня, клевети і взагалі виступає про
тив інтересів Союза, а тим самим дїлає 
на шкоду американьскої Руси, 5) хто 
виступає против статутів і ухвал Сою
за — тим самим перестає бути членом 
Союза. — При дискусії над діловод
ством урядників і над фондами P. Н. 
Союза К. Котанчик поставив внесене, 
щоби P. Н. Союз купив дім, бо вложені 
гроші на дім більше принесуть хісна, 
як щоби були в банку. Ухвалено купи
ти дім більшостию голосів, бо 29 голо
сувало за тим. Де такий дім має ся ку
пити, відложено на пізнїйше. — § 48. 
Місячне від братств, виписане на че
ках, драфтах або моні ордерах на імя 
Руского Народного Союза, не посилає 
ся до касієра, але враз з повідомленєм 
до секретаря, а той доперва відсилає 
касієрови. Всї гроші, які хто платить

до каси Союза, мають бути виписані на 
імя Руского Народного Союза. — § 68. 
Слідуюча ювилейна конвенція має від
бути ся з великими торжествами дня 80. 
має 1904 р. в Шамокін, Па., в котрім! 
то місті і того самого дня минає 10 ро
ків від заложеня товариства Руско-На- 
родний Союз. — § 67. В разі розвяза- 
ня ся товариства мають гроші перейти 
одна половина на Руский Народний Дімі 
Еміґраційний, а друга половина на про- 
сьвітні цїли в Америці.

На тім закінчено перегляд статутів. 
Опісля візвано секретаря і касієра, що
би здали справозданє, але і тепер не- 
предложено точного справозданя, для- 
того конвенція поручила контрольній 
комісії, котра урядувала за послїдні два 
роки, і спеціяльній контрольній комісії 
(шконтруючій), вибраній першого дня 
на конвенції, а також бувшому предеї- 
дателеви, секретареви і касієрови, щоби 
сейчас вийшли до осібного дому і мож
ливо найскорше здали докладне спра
возданє зі стану каси. Тимчасом кон
венція ухвалила, що два тижні перед, 
слідуючого конвенцією мають бути до
кладні справозданя видруковані і розі
слані всім делєґатам.

Ухвалено також, що дім, який Союз; 
має купити з зелїзного фонду, має на
зиватись „Руский Народний Дім Сою
за” Купном сего дому мають загатись 
предеїдатель, секретар і касієр Союза, 
котрі суть заразом тростісами Союза.

По ухваленю кількох запомог сліду
вало справозданє з календаря на рік 
1902. Справозданє о. Бончевського: До
хід з оголошень $94.75. Дохід з роз- 
продажи $39.00. Разом $133.75. Розхід: 
за часть калєндарську $20.00. Оплати 
почтові і пересилка $5.25. Разом $25.25. 
Надвишка доходів над розходами 
$108.50, котрі то гроші о. Бончевський 
сейчас драфтом на конвенції передав 
Союзови на руки предеїдателя. — Спра
возданє о. Ардана: Дохід: Союз дав на 
календар $300.00. З оголошень прий
шло $38.50. З образків $16.00. З роз- 
продажи $290.00. Разом $644.50. Роз
хід: Образки $54.65. Папір, чорнило 
$76.95. Друк $66.25. Робітникам $124.-
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00. Оправа $65.00. Посилка календа
рів $47.08. Процент від оголошень і 
иродажи $20.15. Почха, тел. експр. і 
всі другі видатки $57.01. Разом $511.09. 
Надвипіка доходів над розходами 
$183.41. (Суму тую передав о. Ардан 
новому касіерови дня 10. юлія в Скрен 
тон, Па.). Загальний рахунок: Союз дав 
на календар $300.00. Звернено до Сою
за ($108.50 і $133.41) $241.91. Не
добір $58.09. На покрите того недобо
ру єсть єще між людьми, котрі єще не 
здали рахунку, 399 календарів і на 
складі в редакції 45 календарів. Кромі 
сего за оголошеня винні ще люди $7.00. 
В виду сего сподіватись належить, що 
Союз дістане єще і тих $58.09 до каси 
назад. За свою роботу нї о. Бончев- 
ський, нї о. Ардан не рахували собі ні
чого, а спілка „Свободи” робила кален
дар для Союза, не числячи собі жадно
го зиску. Конвенція приняла се спра
воздане до відомосте і ухвалила, щоби 
Союз видавав що року свій календар і 
щоби кождий секретар старав ся зав

часу зібрати для календаря як найбіль
ше оголошень і як найбільше календа
рів розпродати, але щоби календар не 
коштував 50 центів, але менче.

Опісля наступило справоздане касове 
контрольної комісії: Підчас конвенції в 
Пітсбурґу 12, 13 і 14 червня 1900 р. 
маєток P. Н. Союза виносив $10.184.40. 
З того готових гроший було $7.457.31, 
а на довгах $2.727.09. По конвенції ста
рий касіер К. Котанчик відобрав місяч
ного від членів на суму $567.86 так, 
що в его руках знаходилось готових гро
ший разом $8.025.17. З того виплатив 
видатки конвенційні і посмертне на су
му $4.335.98. Звернув новому касіеро
ви А. Шлянтї $3.688.93. Алексій Шлян- 
та відобрав від старого касіера К. Котан- 
чика $3.688.93. Місячного і т. п. від 
членів за 2 роки до 13 юнія 1902 $41.- 
267.85. Від довжників дістав $437.00. 
Проценту від гроший, що лежали у бан
ках, $213.30. Разом за 2 роки відобрав 
$45.607.08. З того видав $30.283 78. Зі- 
стало ему готових гроший $15.323.50.

Братство сьв. Василія, від. 347 P. Н. С., в Мілвіл, Н. Дж.
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Довгу перебрав Алексій Шлянта від Кондр. 
Котанчика на суму $2.727.09. Через 2 
роки звернено $437.00. Зістало на дов- 
жниках $2.290.09. Маєток P. Н. Союза 
дня 20. юнія 1902 року виносив гото
вими грішми $15.323.30. На довгах 
$2.290.09. Разом $17.613.39. Контроль
на комісія знайшла, що на повисшу су
му зложили ся слідуючі позиції: Почтових 
переказів на суму $1.039.74. На кни- 
жочках банкових $12.606.75. При ка- 
сієрі було $1.676.81. О. Констанкевич 
довжен $138.00. Юр. Хиляк довжен 
$1.210.31. Дзуришин довжен $200.00. 
Полянський і Старинщак разом довжні 
$741.78. Що робить разом суму $17.613.- 
39. — По предложеню контрольною ко
місією такого справозданя п. А. Шлян
та заявив, що сей рахунок за високий і 
що в касі тілько гроший нема. Запита
ний через конвенцію, який після єго мнї- 
нія є правдивий стан маєтку Союза, ска
зав п. Шлянта, що маєток Союза вино
сить $17.552.47, що робить по відтру- 
ченю суми $2.290.09 (котра є на довгах) 
готівку $15.262.38 (ріжниця виносила 
отже $60.92). Суми ті подані п. Шлян- 
тою конвенція приняла яко підставу до 
дальших рахунків. Опісля п. Шлянта жа
дав, щоби конвенція опустила єму про
цент в сумі $213.30, однак делегати на 
то не згодили ся. Дальше п. Шлянта хо
тів, щоби єму конвенція ухвалила певну 
заплату, на що присутні згодились під 
•услівєм, що п. Шлянта скаже, скілько ся 
«єму належить. На кількаразове запитане 
•через предсїдателя п. Шлянта не подав 
•жадної суми, в наслідок чого конвенція 
признала п. Шлянтї яко заплату тоту 
суму, котру він подав в своїх розходах
і котра вже містить ся в повисшім ра
хунку.

На тім самім засїданю (перед вече- 
рою дня 20. червня) відчитано присут- 
ним лїсту кандидатів на урядників Р.
H. Союза, а сейчас по вечері вибрано ко
місію скрутаційну до нагляданя, щоби не 
було ошуканьства при голосованю. До тої 
•комісії ввійшли пп.: Ю. Вретяк, Е. Шпак,
I. Сабат, К. Кирчів, М. Югас і М. Ґра- 
цонь. Опісля пороздавано картки всім у-

правненим до голосованя і то в той спо
сіб, що кождий дістав тілько карток, скільг 
ко мав голосів. Маркована карток і ра
ховане голосів тревало більше 2 годин. 
Остаточно вийшли урядниками слідуючі 
пп: о. М. Стефанович, предс.; М. Крав- 
чишин, містопредс.; Д. Пирч, секр.; С. 
Ядловський, заст. секр.; А. Шаршонь, 
кас. — Виділові: М. Турок, А. Добош, М. 
Ґрацонь, Д. Голод, М. Пачута і І. Сабат.
— Заступниками Видїлових: А. Горбаль, 
М. Югас, К. Кобан, А. Валєвський і М. 
Добровський. — Члени контрольної ко
місії: о. М. Підгорецький, К. Кирчів і І. 
Гардий.

Конвенція підвисшила секретареви 
місячну платню на $50.00, а касієрови 
згодилась платити річно $100.00.

По заяві о. Стефановича, що він му
сить від’їздити домів, заняв місце пред
сїдателя о. Бончевський (бо один з місто- 
предсїдателїв був хорий, а другий зрік 
ся уряду).

В справі „Р. Н. Дому Еміграційного 
в Америці” запали слідуючі ухвали: 1) 
Принято до відомости справозданє секре
таря і касієра; з днем 6. юнія 1902. 
стан каси виносить $693.30. 2) Приня
то до відомости статути тов. „Р. Н. Дім 
Еміґраційний в Америці”, котрі були за
тверджені єще 2. січня 1901 р. на кон
венції „Дому Еміґраційного” в Джерзи 
Сіти, Н. Дж. 3) Затверджено давний ко
мітет товариства на ново з тим, що за
мість о. Бончевського тепер о. Стефано
вич яко предсїдатель „Р. Н. Союза” вхо
дить в склад комітету товариства разом
з давними делеґатами з рамени „Р. Н. 
Союза”, а то: Л. Сиротяком і Й. Ковальом. 
4) „Р. Н. Союз” приняв стале покрови- 
тельство над „Р. Н. Домом Еміграцій
ним” і в тій цїли ухвалено, щоби кождий 
місцевий „Союз” і братство старали ся 
зібрати від кождого дорослого повного 
члена „Р. Н. Союза” бодай 50 цнт. на 
рік на „Р. Н. Дім Еміґраційний” 5) У- 
хвалено одноголосно купити в околици Ню 
Йорку порядний свій власний дім під на
звою „Руский Народний Дім Союза” і на 
власність „Союза”, котрий буде прино
сити дохід „Р. Н. Союзови” і в котрім
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за оплаченем ренту буде міг бути помі
щений також „Р. Н. Дім Еміґраційний”.
6) Згоджено ся, щоби головна конвенція 
,,Р. Н. Дому Еміґраційного” відбувала ся 
при кінци головної конвенції „Р. Н. Со
юза”

На руску церков в Джерзи Сіти, Н. 
Дж., за безплатне відступлене галї на 
наради конвенції рішено видати з каси 
„Союза” дар в сумі $50.00.

На тім закінчено засїдане ТИ. кон
венції P. Н. Союза в Джерзи Сіти, Н. 
Дж., в суботу дня 21. юнія 1902 року,
о 7-мій годині рано, почім слідувала ви
плата делегатів конвенції і урядників „Р. 
Н. Союза” — Під протоколом підписані: 
о. Стефанович, предс.; С. Ядловский і
В. Гришко, секретарі.

На сю конвенцію наспіло було 27 те- 
лєґрам і 3 привітні листи.

Треба тут замітити, що в часі кон
венції (19. червня) відбув ся в церков
ній гали в Джерзи Сіти вечерок в память 
41. роковин Т. Шевченка, на якім бу
ли присутні, всї делеґати, сьвященики і 
богато місцевих та околичних Русинів, а 
навіть Чехи, Німці, Поляки і др. На про
граму сего вечерка складали ся такі рі- 
чи: Вступне слово місцевого душпастиря, 
о. Підгорецького; відчит о. С. Макара 
про Т. Шевченка; сольовий сьпів п. Па- 
щука; образ з житя народа в однім акті 
п. з. „На старости літ” ; хоральні піснї 
„Де згода” і „Над прутом” ; комедія в 
однім акті „Виворожила” ; „Нек душман 
віді”, хор муж.; „Посланіе” Т. Шевчен
ка (декл. п. П. Титла); „Братя вста
вайте”, хор міш.; „Тополя” Т. Шевчен
ка (декл. п. Сабіна Ярема); народні 
гимни „не пора” і „Ще не вмерла” ; кін
цева промова (подяка присутним за у- 
часть) о. Підгорецького. Режісером зга
даних представлень був п. С. Ядловський. 
а урядженем сцени займав ся найбіль
ше п. К. Кирчів. Сьпіви, деклямації і пред- 
ставленя випали зовсім удатно.

В ч. 27. „Свободи” (з 3. липня 1902) 
находить ся редакційна статя п. н. „По 
конвенціях”. Із сеї статї подаємо тут сї 
уступи, .котрі відносять ся до P. Н. Союза.

„Послїдного місяця — читаємо в зга
даній висше передовицї — відбулись од
ного і того самого тижня конвенції двох 
найбільших руских орґанїзацій, а то „Со
юза” і „Соединенія”. І одна і друга кон
венція були досить бурливі. На конвен
ції „Союза” москвофули хотіли робити 
баламуту і спровадили туда всї свої си
ли, ужили всіх средств, які були в їх 
розпорядимости, але кінець кінцем їх 
пляни не здійснились, бо панове делеґати 
зрозуміли, що добро „Союза” повинно 
стояти повисше всяких партійних інте
ресів”. — „Усилія москвофулів зробили 
хиба тілько, що конвенція „Союза” про
довжилась о яких 12 годин довше, як 
мала була тревати. Що так справді було, 
про се кождий може переконатись, хто 
пригадає собі, над чим втрачено найбіль
ше часу. Найбільше втрачено дорогого 
часу над справою редактора (?) москво- 
фульскої „Правди”, над питанєм, чи 
„Союз” має зватись „Little Russian” 
чи „Russian”, над фонетикою й етимо- 
льоґією і над радикалами, анархістами і 
соціалістами... Хто підносив ті всї спра
ви? — Москвофули. Они були причиною 
непотрібного продовженя конвенції і они 
були причиною того, що на конвенції (по 
раз перший в історії „Союза” ) поділи
лись люди на дві партії „москвофулів”
і „радикалів”. — „Впрочім конвенція 
„Союза” відбулась дужедобре. Ухвалено 
много валених і пожиточних для „Сою
за” річий, а і каса представлявсь поваж
но, бо весь маєток „Союза” виносить по
над 17 тисяч доларів! Рівно-ж єсть на
дія, що люди не дадуть ся на будуче ба
ламутити тим, що хотять в мутній водї 
рибу ловити, але пізнають ся на них і 
дадуть їм слушну відправу”

На доказ, що редакція „Свободи” не 
без причини нарікала у повисшій статї на 
кириню москвофілів, наводимо кілька те- 
лєґрам, надісланих деякими „русскими” 
борителями на конвенцію. Ось ті телє- 
ґрами: „З Johnstown, Ра.: Радьте на до
бро русского народа но не поповь ради
калові що отреклись віфьі отцеві сво- 
ихт. и народности и ихь дурной Украиньї. 
її. Г. Борухь”. —  „З New York, N. Y.:
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Многая літа тимь делегатами „Р. Н. Со- 
юза”, що стоять вь обороні русского на- 
рода его столітнои исторіи письма. Вік
торі Гладикь”. — „Радьте для добра и 
славьі американскихт> русскихь роботни- 
ковь, прочь зь Украинцями Фонетикаря- 
ми соціяль радикалами най жіе згода, 
любовь, най жіе Русь. Товариство им. 
Йоанна Наумовича”. —  „З Yonkers, N. 
Y.: Слава честньїмь делєґагамь „Р. Н, 
■С.” а ганьба и встьідь Юдамь Гапродам- 
цямь Фонетикарямь. Джань Одомірокь”.
—  „Слава всімь щиро рускимь делеґа- 
тамь „Р. Н. Союза”. Прочь сь партіями 
Русь для Руси фонетика для попові». С. 
Радко” — „Радьте такт», щобь ввійшло 
на добро членамь „Р. Н. Союза” и славу 
Руси а сь фонетикомь докоса. А. Зорило”.
—  „Зь фонетикомь до Азіи, добро „Со
юза най буде вашою цілею. Джань ПІе- 
рида.”.

Ті члени „Союза”, котрих москвофі
ли назвали „радикалами” і „фонетика- 
рами”, не думали мабуть надуживати 
•своєї власти (головними урядниками Р. 
Н. С. були самі Українці'), бо в 27. ч. 
„Свободи” читаємо між иншим таке по
відомлене від редакції: „Понеже посля 
ухвальї конвенцій „Свобода” має бути 
.друкована етимольоґічною правописею, 
проте просимо всіхь дописувателівь, то- 
ижь правописи уживати”.

Цікаву характеристику P. Н. Союза
і його членів находимо в 29. ч. „Свободи” 
(з 17. липня 1902). Написав сю харак
теристику секретар „Р. Н. С.” Д. Пирч. 
котрий в своїй урядовій відозві п. н. „Па
нам місцевим секретарам „Р. Н. С.” до 
відомости” написав при кінци таке: 
„Дальше прошу пп. секретарів, щоб ста
вали ся притїгати як найбільше членів 
до нашого „Р. Н. Союза”, а не слухати 
ніяких перевертнів і вандрівних аґентів. 
котрі роблять на шкоду „Р. Н. Союза”. 
^,Р. Н. Союз” н е  є ж а д н а  ц е р 
к о в н а  а н ї  н о л ї т и ч н а організа
ція, тілько чисто-народне руске това
риство, котре має за ціль вспомагати 
вдови і сироти бідних руских робітників 
так матеріяльно, як і морально. В „Р. 
Н. Союзі” нема жадних попів анї хло

пів, тілько суть члени, всї собі рівні.
— Се, думаю, вистарчить для пояс- 
неня”

Не від річи буде мабуть зазначити на 
сїм місци, що безпосередно по Тії. • кон
венції розпочала ся широка праця над 
розвоєм P. Н. Союза, а доказом того кож- 
де тодїшне число „Свободи”, у якій го
ловні урядники містять ріжні зазиви, ві
дозви, поклики, повідомленя, виясненя, 
заяви, інформації, уваги і т. п. Вже самі 
ті письма виставляють як найкрасше сьві- 
доцтво сучасним керманичам „Р. Н. Со
юза”, а треба догадуватись, що ті люди 
не обмежували ся на самій тільки писа
нині в ґазетї...

На днях 8— 10 липня 1902 відбуло 
ся засїданє гол. уряду P. Н. Союза в 
Скрентон, Па. (Урядовий протокол з сего 
засїданя поміщений в „Свободі” чч. 34
— 36). Присутні були: о. М. Стефанович, 
предс.; Д. Пирч, секр.; А. Шаршонь, кас.; 
о. М. Підгорецький і І. Гардий, контр.; 
о. А. Бончевський, бувший предс.; А. 
Шлянта, бувший кас.; о. І. Ардан і К. 
Котанчик, бувші контрольори.

На порядку дневнім були ріжні біжу- 
чі справи, а між иншими і справа трох 
довжників P. Н. Союза. Третим з черги 
довжником (два перші мали відповідну 
поруку і забезпечене) був 10. Хиляк, про 
котрого читаємо в дотичній протоколяр- 
ній книзі таке (сей протокол написаний
і підписаний о. Підгорецьким): „Юрій 
Хиляк винен $1.210.31 тепер; дотепер 
заплатив а конто довгу $150.00; пору- 
чено ему, аби дав певне забезпечене. Хи
ляв обіцяє сплачовати, але ґваранції не 
дає жадної. Зобовязує ся довг сплачова
ти по $25.00 місячно”

Важнїйіпі ухвали: Ухвалено, щоби 
зробити докладний спис всіх сиріт, ко
трих гроші находять ся в депозитах Со
юза і виставити родичам або опікунам 
посьвідченя, щоби знали, кілько їх ді
ти або сироти мають гроший в депози
тах P. Н. С. Посьвідченя такі виставляє 
головний уряд P. Н. С. — Ухвалено 
дальше, щоби оголосити в „Свободі” і- 
мена всіх сиріт і зазначити, кілько ко-
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тре має гроший в депозитах P. Н. С. (Та
кий виказ оголосив о. М. Стефанович по- 
раз перший в 36. ч. „Свободи”, з 4 ве
ресня 1902). — Ухвалено і вибрано за 
комісію редакційну до календаря на рік
1903 оо. А. Бончевського і С. Макара, 
а до статутів о. Н. Стефановича і п. К. 
Котанчика. Ухвалено, щоби статути пе- 
ретолкувати на анґлїйську мову. — У- 
хвалено, щоби принимати в місяцю октоб- 
ру членів до P. Н. С. без вступного, під 
таким условієм, як і давнїйше. — Ухва
лено також, щоби оголосити в „Свободі” 
імена і адреси всіх урядників P. Н. Со
юза. (Ся ухвала найшла своє приміненє 
почавши від 32. ч. „Свободи”, з 7. серп
ня 1902, а дотичну урядову рубрику на
звано „Справи Союза”. В тій рубриці' був 
поміщений стало Головний Уряд „Р. Н.
С.” з докладними адресами Екз. Коміте
ту і з місцем пробуваня инших урядни
ків, а крім того всякі урядові оповіщеня. 
викази, справозданя, поученя і т. п.).

А. Шлянта, бувший касієр Союза, пе
редаючи касу новому касієрови, не чує 
ся зобовязаним сплатити суму $1.577.61. 
яка належить ся товариству P. Н. Союз 
в Америці', одноголосно принята делега
тами послїдної головної конвенції в Джер
зи Сіти, а іменно $1.332.81 і $244.80 
яко дохід з місяця юнія, що робить суму 
$1.577.61. — Дальше п. А. Шлянта пред
ставляє урядникам банкові книжочки з 
сумою депонованих гроший $12.606.75. 
Урядники лиш під тим условієм приймуть 
повисшу суму, наколи окаже ся, що дій
сно така сума гроший, як в книжочках 
є депонована, находить ся в банку. По
становлено удати ся до банку і переко
нати ся. — Урядники Союза признають 
посьвідченя в справі виплати $600.00 по 
бл. п. А. Клею з Повгатан, В. Ва., які 
предложив п. Ал. Шлянта. за добрі і вір
ні і звільняють его від $600.00, які п. 
Шлянта був обовязаний до каси Союза 
вплатити після ухвали на послїдній го
лови. конвенції. — $50.00, які мав п 
Ал. Шлянта виплатити о. Ів. Арданови 
на „Свободу” за місяць юній 1900, у- 
рядники не узнають з причини браку до
казів. — А. Шлянта опісля представляє

афідсвіт, що за час 3.790 годин (за кож- 
ду годину по ЗО цнт.) т. є. від 23. юнія
1900 до 1. юлія 1902. належить ся ему 
за час і роботу від Союза $1.137.00. У- 
рядниіси відкидають совершенно претен- 
сію, бо п. Шлянта на гол. конвенції в 
Пітсбурґу вибраний тогди касієром, зрік 
ся перед делєґатами всякої платні' за. 
роботу і час, як сьвідчить списаний про
токол. — 0. Микола Стефанович робить 
пропозицію, щоби п. Ал. Шлянта пішов 
до F irst National Bank, Third Natio
nal Bank of Scranton і F irst Natio
nal Bank of Carbondale, Pa., і полаго
див і поробив формальности приписані 
банками, значить, щоб передав касу но
вому касієрови в порядку. А. Шлянта 
на се не згодив ся.

Рахунок представляє ся так: VII. гол. 
конвенція приняла загальний стан каси 
$17.552.47. На позичках $2.290.09. 0- 
стало в готівці $15.262.38. Від 20. юнія 
до 8. юлія Шлянта дістав $244.80. Разом 
готівка $15.5.07.18. З того признано 
Шлянтї, що виплатив видатки конвен
ції $1.322.82. Посмертне по бл. п. Клею 
$600.00. Дрібні видатки Шлянти від 18. 
юнія до 8. юлія $1.03. Разом $1.923.85. 
Отже Шлянта мав віддати $13.583.33 і 
процент від 1. юнія в квоті $12.05. Ра
зом $13.595.38.

Урядники по довшій дискусії зі згляду 
на те, що п. А. Шлянта через два днї тор
гував ся, т. є. не хотів віддати каси 
новому касієрови, ухвалили передати ці
лу справу адвокатови. При помочи адво
ката вдало ся урядникам відобрати від 
Шлянти дня 10. юлія 1902 р. суму 12.- 
458.38 (депоновану на трох банкових 
книжочках), а решту в квоті' $1.137.00 
Шлянта віддав аж по упливі одного міся
ця. До відданя сеї квоти приневолила 
його бондова компанія, котра за него ру- 
чила.

В 19. ч. москвофільської „Правди” 
написав Шлянта статю, в якій чванить 
ся своїми заслугами для „Союза”, а чер- 
нить неповинно урядників сеї орґанїза- 
ції. На сю злобну стагю дістав Шлянта 
дуже влучну й рішучу відповідь від Д.
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Пирча, гол. секретаря P. Н. Союза. Ся 
відповідь має титул „Галлоу, Mr. Шлян- 
та! Я вам хочу щось сказати”, а помі
щена в 37. ч. „Свободи” (з 11. вересня 
1902). Другу відправу Шлянтї на всілякі 
його напасти дав І. Ардан, бувший член 
контрольної комісії „Р. Н. Союза”, у ста
ті „Сама міх дре і сама квичить”, по
міщеній в ч. 38. „Свободи” (з. 18. ве
ресня 1902). Урядове заперечене Шлян- 
тових наклепів помістив в 39. ч. „Сво
боди” (з 25. вересня 1902) предсїда- 
тель контр. комісії, о. Н. Підгорецький, 
у „Відозві до всіх місцевих урядів Р. Н. 
Союза в Америці”. В дальших числах 
„Свободи” було ще кілька статий, полемі
зуючих з Шлянтою, як прим. о. Бончев- 
ського, А. Шаршоня і ин„ але про се 
згадуємо лиш мимоходом.

В 41. ч. „Свободи” (з 9. жовтня
1902) находимо „Справоздане предсїда- 
теля контрольної комісії P. Н. Союза з 
дотеперішної дїяльности”. В тім справоз- 
даню читаємо між иншим таке: „0. Ник. 
Підгорецкий, предс. контр. ком. „Р. Н. 
Союза”, на засїданю урядників в Скрен- 
тон, Па„ дня 10. липня б. р. зажадав 
контрактів від гол. урядників що до їх 
винадгородженя, а то в тій цїли, щоби 
на будуче котрий з них не наробив тіль
ко лиха і коштів, як прим. б. касіер А. 
Шлянта. І як відомо вже читателям (з 
39. ч. „Свободи” ), що Д. Пирч, гол. секр. 
і А. Шаршонь, гол. кас. підписали власно
ручно контракт на те винадгороджене, 
яке їм ухвалила гол. конвенція. —  о. 
Ник. Стефанович, гол. предс., заявив в 
присутности всіх урядників, що від „Со
юза” не жадає жадної платні і що даром 
буде працювати, як і прочі урядники.
—  Подаю до публичної відомости, що пер
ше засїданє урядників булоб скінчило 
ся за оден день, але через крутарство
А. Шлянти з відданем каси протягнуло 
ся було аж три дии 8, 9, 10. юлія б. р. 
і помимо нечесного поступованя А. Шлян
ти такой урядники нові змусили єго до 
віддапя цілої каси при помочи лоєра. — 
Дня 1. вересня б. р. з’їхав ся знов Ник. 
Підгорецкий з Д. Д. Пирчом і з А. Шар- 
шоньом в Олифантї, і виготовили квар

тальне касове справоздане, порівнали всї 
свої книги і уложили порядок, після ко
трого будуть що місяця точно оголошу
вати ся справозданя тай ціле діловод
ство буде управильнене.”

В тім самім числі „Свободи” розпо
чав ся друкувати пораз перший в істо
рії Союза „Адресар Братств і М. P. Н. С. 
належачих до P. Н. С.”. В тім адресарі 
подаеть ся дату заложеня кождого Брат
ства (зглядно Місцевого P. Н. Союза), іме
на тодїшних урядників, день місячних мі- 
тінґів і число сітізенів.

В 49-ім ч. „Свободи” (з 4-го грудня
1902) в рубриці п. н. „Справи Союза” 
читаємо таке урядове повідомлене: „0. 
Николай Підгорецкий приїхав дня 1-го 
дец. 1902 до Олифанту і в присутности
А. Шаршоня, касієра, перепроваджовав 
контролю з дїяльности головного секре
таря Д. Пирча”. — Зараз лід тим повідом- 
ленєм находить ся слідуюче оправдане го
ловного секретаря: „Пов. Панове! Минув- 
шого місяця я опізнив ся з висилкою ви
казів декотрих братств, а то з тої при
чини, що минувшого місяця навістив на
ше місточко Olyphant страшний огонь 
і я мусїв утікати чим скорше з цілим 
домом і канцелярією „Р. Н. Союза”. Не 
треба вам казати, що при такій ско
рій „муфованцї” всьо іде в переверти і 
много річей затрачує ся; тож доки я всьо 
повинаходив і до порядку припровадив, 
взяло мені много часу, через що зупи
нило мене в моїй секретарскій роботі. 
Д. Д. Пирч” .

Згадану висше контролю спричинили 
численні наріканя і скарги місцевих у- 
рядників відділів P. Н. Союза на гол. се
кретаря Д. Пирча, що напливали без
настанно на руки контрольної комісії.
0. Н. Підгорецький як предсїдатель контр. 
ком. був остаточно приневолений сю спра
ву докладно розслїдити. Він візвав до 
помочи гол. касієра А. Шаршоня і вони 
оба явили ся 1. грудня 1902 р. в домі 
гол. секретаря в Олифантї. Тут знайшли 
такі порядки в діловодстві Д. Пирча, що 
мусїли візвати телеграфічно гол.- предсї- 
дателя P. Н. Союза, о. Н. Стефановича
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і двох оставших членів контр. комісії: 
К. Кирчова і І. Гардого. Усї ті урядники 
перевели стислу контролю діловодства гол. 
секретаря, а вислїд сеї контролі був та
кий, що Д. Пирч зістав суспендований. 
Сей уряд поручено відтак заст. гол. секре
таря, С. Ядловському. Дотично сеї справи 
находимо в 50 ч. „Свободи” (з 11. груд
ня 1902) ось таке урядове повідомлене: 
„Взиваю всіх секретарів М. P. Н. С. і 
братств, належачих до P. Н. С., що
би всі документи, мони ордери, чеки або 
драфти посилали від тепер до нового го
ловного секретаря: S. Jadlowsky, 404 
Е. 72 st.,New York City. —  Дано в 
Олифант, дня 10. децембра р. 1902. — о. 
Н. Стефанович, гол. предсїдатель P. Н. С.” .

Почавши від 50 ч. „Свободи” (з 11. 
грудня 1902), в урядовій рубриці Р .Н. 
С. фіґурує вже як головний секретар С. 
Ядловський.

Стан каси P. Н. С. з днем 10. грудня 
1902 р. виносив $16.723.31., Дотичне ка
сове справозданє (від 1. нов. до 10. дец. 
1902.) підписали: Н. Стефанович, предс.,
А. Шаршонь, кас. і Н. Підгорецький кон- 
трольор, а помістили його в 51. ч. „Сво
боди” (з 18. грудня 1902).

В 52 ч. „Свободи” (з 25. грудня 1902) 
находимо невеличку статю М. Стефанови- 
ча, г. пр. P. Н. С., п. н. „До відомости 
всім членам P. Н. С.” В тій статї від
повідає о. Стефанович містопредсїдателе- 
ви, секретареви і касіерови М. P. Н. С. 
в Джерзи Сіти, які в імени всіх їх чле
нів помістили в 33. ч. „Правди” протест 
против „суспендації” бувшого головного 
секретаря. О. Стефанович, покликуючись 
на ухвали двох послїдних гол. конвенцій, 
які дали гол. предсїдателеви право суспен
дувати кождого урядника, не виповняючо
го своїх обовязків (§345 в додатку до ста
тутів), подає причини, ізза яких насту
пила суспензія Д. Пирча. Протест місце
вого уряду P. Н. С. в Джерзи Сіти ува- 
atae о. Стефанович злобним, хочби вже 
з тої причини, що його поміщено в „Прав
ді” , ворожій товариству ґазетї, а не у 
своїм власнім орґанї („Свободі” ).

В тім же самім числі „Свободи” чи
таємо ще в офіціальній части „Союза”

ось що: „Важне повідомлене. Всі річи, 
як чартер, печатка, книжки, друки, від
знаки і т. д., вислані гол. секретарем до 
поодиноких відділів, суть власностію Р.
Н. С., длятого при виступленю із Союза 
даний відділ має звернути всі річи на а- 
дресу гол. предсїдателя P. II. С. — Дня
20. децембра, 1902. М. Стефанович, гол. 
предс. P. Н. С.” .

Річне засїданє Гол. Урядників P. Н. 
Союза відбуло ся 23. червня 1903 в Скрен- 
тон, Па. (Протокол з сего засїданя помі
щений в чч. 27 і 28*) „Свободи”, з дня 
2. і 9. липня 1903). Торжественне бого- 
служенє в руській церкві сьв. Ів. Хре
стителя відправив о. А. Улицький з Ан- 
сонїї, Конн. Наради розпочали ся відпо
відною промовою гол. предсїдателя. Від
так гол. секретар відчитав протоколи з 
гол. конвенції і засідань урядників, а 
опісля наступило справозданє секретар
ське. P. Н. Союз числив тоді 3103 до
рослих членів (між ними 83 жінок), за
писаних на ціле посмертне, 117 на пів 
і 576 дїтий —  разом 3796 членів. Стан 
каси представляв ся так: Вплинуло до 
каси за 12 місяців $26.248.48. Видано з 
каси в тім самім часі $25.370.82. Оста- 
ло $877.66. Від попередного касієра А. 
Шлянти, відібрано готівкою $12.458.38. 
Стан каси з кінцем мая 1903 р. $13.336.- 
04. Довжники винні $1.793.81. Загаль
ний стан каси з кінцем мая 1903. вино
сив $15.129.85. Гол. касієр А. Шаршонь 
згодив ся на се справозданє і узнав його 
за своє, а предс. конгр. комісії о. Під
горецький заявив, що се справозданє є 
точне. P. II. Союз виплатив в часі від 
VII. гол. конвенції в Джерзи Сіти до 1. 
червня 1903 р. $18.506.27 посмертного 
(45 случаїв) і $1.050.00 запомоги (9 
случаїв) — разом виплачено з каси 
$19.556.27. Сирітських гроший було в 
тім часі $6.053.27.

Предсїдатель контр. комісії обяснив 
урядникам, в який спосіб приходять до

*) Почавши від 28. числа з 1903 p., 
„Свобода” стала виходити в Скрентон, Па.
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головної каси гроші від членів, як ви
плачують ся запомоги, показав всї книги 
асиґнати і чеки, щоби кождий урядник 
наочно переконав ся о примірнім діло
водстві в Союзі, навів причини зміни го
ловного секретаря і завізвав всіх уряд
ників, щоби більше були чинні в користі 
Союза.

Справозданє головного предсїдателг 
було лиш переглядом всього того, що зро
бив. головний уряд і контр. КОМІСІЯ 38 
час одного року. Він звернув увагу всіх 
урядників на дуже пильне і совісне по- 
лагоджуванє справ „Союза” гол. секре
тарем, касіером і предсїдателем контр. ко
місії, передав до пересмотреня всї до
кументи, на підставі котрих виплатило ся 
посмертне і запомоги, а відтак звернув- 
увагу присутних, що наша орґанїзація 
не стане на ноги доти, доки члени не бу
дуть платити розмету.

Ухвалено дати зготовити 25 нових пе
чаток, а від нововступаючих братств і 
М .  P. Н. С. побирати $3.00 за друки. 
чартер і печатку.

Для сиріт по померших членах P. Н. 
С., перебуваючих в старім краю, рішено 
виплачувати лиш таким опікунам мало- 
дтних сиріт, котрі призначені до того 
судовими властями в краю і зложать в 
судї відповідну запоруку, що сирітськими 
грішми будуть ґаздувати лиш на добро 
сиріт.

Всї фонди P. Н. С. рішено ульокувати 
в таких банках, котрі дадуть можливе 
найбільший процент.

Посмертне по дітях має ся виплачу
вати сейчас по донесеню о смерти до гол. 
уряду. Для дїтий-членів Р. Н. С. рішено 
постарати ся о відзнаки.

Ухвалено оголосити в орґанї і при
нимати без вступного членів від 16— 35. 
а за половину вступного членів від 35— 
45 літ в м. октобру.

Понеже видане календаря в тім році 
оплатило ся, рішено видати і на сей рік. 
* висилкою і розпродаже») має заняти ся 
комітет видавничий.

Щоби хоч в часги винагородити го
стинність, якої дізнали урядники від чле

нів братства сьв. Пророка Ілії, що суть 
членами парохії, в котрої гали відбува- 
іо ся заеїданє, зібрані урядники ухвалили 
видати з каси $10.00 на новоосновану 
школу в тій парохії.

Ухвалено виплатити 3 запомоги в 
квоті $400.00.

Гол. предеїдатель звернув до каси Р.
Н. С. $100.00 ухвалених гол. конвен
цією в Джерзи Сіти для університет
ських студентів в Галичині, а урядники 
ухвалили жертвувати з тих гроший 25 
дол. на шкільний фонд, 25 дол. на русь
ку бурсу в Н. Санчи, а 50 дол. зверну
ти до каси.

В ч. 33. „Свободи” (з 13. серпня
1903) читаємо: „До відомости всім мі
сцевим урядам Руского Народного Сою
за! Силою свого уряду заявляю, що вісти 
ширені між народом деякими несовісними 
людьми будьтоби в заряді каси Союза був 
непорядок, суть цілком неправдиві і без
підставні. Причиною подібних нападів 
єсть з а з д р і с т ь ,  що Союз найліпше і 
найскорше розвиваєсь з всіх руских ор
ганізацій. Хто був на головній конвен
ції і хто читає касові місячні справо- 
зданя, той знає, що в Союзї єсть як най
ліпший порядок під кождим взглядом, бо 
того року я не дістав ще жадних скарг 
анї на одного з головних урядників. Прав
да, на головній конвенції в Джерзи Сіти 
хотів робити крутарство Mr. Шлянта, 
але то ему не удало ся. — Наконець до
даю, що єсли котрий відділ „Союза” мав 
що закинути зарядови каси, то нехай ме
ні сейчас напише, а я охотно дам ему 
сейчас всякі поясненя, котрі сподіюсь 
переконають кождого розумного чоловіка, 
що вісти ширені несовісними людьми 
суть взяті з воздуха і неправдиві. — 
їжерзи Сіти, Н. Дж., 8. августа 1903 
Николай Підгоренкий, предс. контр. ко
місії P. Н .Союза”

В тім самім числі „Свободи” нахо
дить ся ще така новинка: „Обчество у- 
падає. В Manor Station, Ра., ціле брат
ство відступило від Обчества, а приступи
ло до Союза. — В Elmira N. Y., бр. 
сьв. Михаїла, котре о. Обушкевич ві-
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дорвав свого часу від Союза, тепер знов 
приступило до Союза. — Майже всюда 
відступають члени від Обчества, бо пе
реконали ся, що Обчество було заложене 
тілько на бізнес пару „доробкевичам” — 
„шляхті ходачковій”, а не для добра на- 
рода”.

Взагалі „Свобода” у ті часи сповня
ла дуже щиро й совісно свої обовязки 
супроги Союза і не було майже одного 
числа, у якім не поміщеноб якогось по
клику до членів Союза, або не відперто 
всяких нападів з боку ворогів сеї на
родної організації. З недостачі місця me 
не можемо наводити тут усіх тих ста
тей, оповісток та осторог, що писали ся 
в обороні Союза; лиш для характеристи
ки наводимо одно оповіщене, виняте з 
редакційної статї п. н .„Уваги” (гл. ч. 
34 „Свободи”, з 20 серпня 1903): „300 
нових членів і 4 нові братства присту
пили до Союза в юнію! 252 нових членів 
і 6 нових братств приступили до Союза 
в місяцю юлію! Славно! Лиш так даль
ше! — 0 скілько крик „казети” нюйор- 
скої (роз. москв. „Правди” ) має значі- 
не між Русинами, видно з того, що ми- 
нувшого місяця приступило до Союза 
знов 252 нових членів. А „казета” кри
чить, уїдає, що Союз упадає і т. п. Вид
но. що Русини переконались, що ..казе
та” все бреше і тепер на єї брехні вже 
перестали звертати увагу. Члени „Союза” 
повинні на дальше працювати ревно для 
розвою своєї організації, а не дбати о 
тое, що вороги Союза бесідують. При 
спільній, ревній праці „Союз” може ді
стати до кінця сего року ще два до три 
тисячі нових членів!”

В ч. 35. „Свободи” (з 27. серпня
1903) находить ся .,Вітверте письмо до 
Пов. Братства Бл. Пр. Богородиці, Від
діл „Союза” 26 (Бел Вернон, Па), і всіх 
других Братств належачих до Союза”, у 
якім Николай Підгорецкий. як предс. 
контр. комісії P. Н. Союза, відповідає на 
урядове запитане згаданого братства: чи 
то правда, що в касї „Союза” єсть не
порядок, що в касї „Союза” б р а к у є  
$10.000. На доказ, що така поголоска є 
простою клеветою ворогів Союза, о. Під

горецький наводить подрібне касове спра- 
зозданє P. Н. С. від ТИ. гол. конвенції 
аж по конець червня 1903 р„ а своє 
письмо кінчить отсими словами: „Про
шу тілько справозданя місячні читати 
все уважно, щоби не було потрібно знов 
на будуче повтаряти те саме. З другої 
сторони я прошу не тілько пов. бр. наше 
Бл. Пр. Богородиці в Бел Вернон, але 
також прочі всї Відділи, щоби не зважали 
ніколи на підлі і безпідставні клевети во
рогів, але щоби єще ревнїйше працю
вали над розвоєм і взростом Союза. Се 
лежить в інтересі кождого члена, бо лиш 
в той спосіб каса Союза взросте і тим 
самим дасть лучше забезпечене всім чле
нам. Котрий член е ворогом Союза, той 
тим самим є ворогом і своїм”.

V III .  Гол. Конвенція (ювилейна) 
в Шамокін, Па.

Керманичі P. Н. С. ладили ся до від- 
сьвяткованя ювилейної конвенції вже 
кілька тижнів (деякі навіть скорше) пе
ред її речинцем. В 16. ч. „Свободи” (з 
21. цьвітня 1904) читаємо таку редак
ційну увагу: „Конвенція Союза за пле
чима. Конвенція, се дуже важна хвиля 
для нашої організації. Она відбуває ся 
лиш раз що два роки. Тому кождий, ко
му лежить на серци добро і розвій Сою
за, повинен тепер подумати над тим, чи 
нема дещо такого в Союзї, що требаб по
прави ги, змінити на ліпше, а єсли хто 
знає що такого, повинен тое оголосити на 
мітінґу свого відділу або подати до пу- 
бличної відомости через „Свободу”

В. 18. ч. „Свободи” (з 5. мая 1904) 
помістив Головний Уряд P. Н. С. (М. Сте- 
фанович, С. Ядловський і А. Шаршонь) 
„Оголошене”, в якім повідомляєть ся всіх 
членів Р. її. С„ що 8. Головна Конвенція 
P. Н. С. відбуде ся на днях ЗО і 31 мая 
і 1 і 2 червня 1904 в Шамокін, Па. В 
тім оголошеню подано також деякі при- 
гадки і поученя членам. „На тій 8. Го
ловній Конвенції —  так кінчить ся се 
оголошене —  будемо обходити память 
10-лїтного істнованя нашого Союза. Ви
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Дім „Руської Спілки" в Йонкерс, Н. Й.

силайте письменних делеґатів а честних 
патріотів”

В 19. ч. „Свободи” (з 12. мая 1904) 
читаємо знов таке оголошене: „Від Го
лови. Уряду P. Н. Союза. Сегорічна Гол. 
Конв. „Р. Н. С.” відбуде ся на днях ЗО 
і 31 мая і 1 і 2 юнія. На тій конвен
ції будемо сьвяткувати память заложе- 
ня „Союза”. Ювилей будемо обходити 
торжественним богослуженєм в церкві, 
посьвяченєм прапора і фани Союза, ве
ликим концертом і походом по місті Ша- 
мокін. В параді' возьмуть участь всї ша-

мокінські рускі брацгва, словеньскі, поль- 
скі, американьскі, заряд міста Шамокін, 
Grand Army, фаєрмени, поліція і т. д.. 
До тої паради запросилисьмо наші рускі 
брацтва з Mt. Carmel, Centralia, She
nandoah, St. Clair Minersville, Ha
zleton, Lansford, Mahanoy Plane, Me- 
Adoo. Просимо Вас, братя любі, конче' 
прибути і звеличити сьвято нашої орґа- 
нїзації. Парада по місті' відбуде ся в пер
ший день конвенції 30. мая, в американь- 
ске сьвято. Кождий делєґат і всї запро
шені брацтва мають явити ся точно о г-
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8 рано коло рускої церкви. Комітет за
просив з старого краю сьпівака-артиста 
до участи в концерті, щоби чудовою рус- 
ісою піснею загрів і заохотив нас до щи
рої а не сварливої праці над розвоем і 
поступом руского народу в Америці”.

В 20. ч. „Свободи” (з 19. мая 1904) 
находить ся друге подібне оголошене Гол. 
Уряду P. Н. С., а крім того поіменний 
.виказ вибраних делеґатів.

Число 21. „Свободи” ( з 26. мая 
1904) має на заголовку напись: „Юви- 

-лейне Число”, а під гарною ілюстрацією 
«(на ширину цілої сторони) находять ся 
ютсї слова: „На памятку десять-лїтної 
річниці заложеня Руско-Народного Сою
за і часописи „Свобода” Се число вий
шло на ліпшім папері і обіймає 20 сто
рін друку. Зміст його дуже гарний і ріж- 
иородний, прикрашений 37 фотографія
ми. З поміж численних річий, друкова
них у тім ювилейнім числі, наводимо тут 

: редакційну статю п. н.: Сьвято „Союза” 
‘.і ..Свободи”

^Нинішнє число „Свободи” — чита
ймо у згаданій статі — видали ми на 
шамятку 10 літного ювилею нашої часо- 
чшси і одинокої народної рускої органі
зації взаїмної помочи в Америці, Руского 
‘Народного Союза. — Одинокої, кажемо, 
'бо хотяй в Америці істнують другі ор
ганізації, але они не суть чисто народно- 
ірусві. Они зовуть себе не рускими, але 
-,,-русскими” се є московскими та роблять 
ріжницю між Русинами задля їх віри... 
Такі орґанїзації жаден сьвідомий Русин- 
^Українець народно рускими назвати не 
може. — До участи в нашім сьвятї за
просили ми через Вп. В. Гнатюка у Льво
ві також наші сестри і братів, що жи
вуть в старім краю: у вільній колись а 
тепер неволеній віроломними царями У- 
країнї, у „конституційній”, але обкра- 
даній польскими шляхтичами Галичині 
та у зеленій Буковині. — І они обізва
ли ся на наш голос — дяка їм за се та 
д. Гнатюкови. — Обізвали ся і надіслали 
на наше сьвято хто свій портрет, хто ко
ротке писане, а хто бодай кілька щирих 
*слів заохоти. —  А сим, що відозвались

на наш голос, дали доказ, що їм не бай
дужна доля Русинів в Америці, що они 
інтересують ся нашим житєм і тим, що 
ми робимо. — Нехай же се буде наукою 
для нас американьских Русинів, щоби і 
ми цікавились житєм нашого рідного кра
го. — Нехай буде заохотою до праці для 
рідного народу. —  Того народу, котрий 
нинї розшматкований та неволений; ко
трого дітей ділять від себе високі гори, 
широкі ріки а то і глубоке море, але ко
трий помимо з’усиля всіх своїх ворогів 
не завмер, а живе, почуває свою єдність, 
свою силу. — Тепер Він рухаєсь, пробує, 
чи міцні ще окови. —  І недалекий вже 
той час, коли Він почує в собі таку си
лу, що зломить важкі кайдани а воро
гів своїх у пух розібє. — І вийде на волю 
свобідний, веселий. — І збудує свою влас
ну хату. — А в тій хаті не царі, не 
пани будуть панувати, а — Рівність, 
Братерство і Воля. — Тоді мем сьвят- 
кувати ще більше сьвято: величне, все
народне сьвято. — А щоби се сьвято чим 
скорше наспіло, мусимо і ми американь- 
скі Русини приложити до загальної пра
ці нашу руку. — Тож позір, Родимці! — 
В дни нашого американьского руско-на- 
родного сьвята зложім обіт: працювати 
без упину для добра нашої славної на
ції, щоб чим скорійше сьвяткувати сьвя
то незалежної, вільної, рівноуправної 
Руси-України”.

Про відсьвяткованє 10-лїтного юьп- 
лею Союза находимо два дуже гарні спра
возданя в 23. ч. „Свободи” (з 9. червня
1904): одно п. н. „Торжественний по
хід і посьвячене прапорів в часі юви- 
лейної конвенції P. Н. Союза в Шамокін”, 
а друге п. н. „Ювилейний концерт на 
конвенції в Шамокін” . Неменше гарна 
статя про усї ювилейні торжества нахо
дить ся в 25 ч. „Свободи” (з 23. червня
1904) п. н .„Вражіня з ювилейної Кон
венції „Р. Н. Союза” . В одній з тих ста- 
тий написано між иишим таке: „Силу 
„Союза” і силу Русинів бачили ми на 
торжественнім поході на конвенції в Ша
мокін. Кождому, хто видів ту параду, ро
сло серце, і кождий гордий був з того, 
що він е Русином, бо такого сьвяга Ру
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сини в Америці єще не мали” . Похід го
ловними улицями міста розпочав ся о год. 
8у2, а скінчив ся о год. 10-тій. Всіх 
людий, що брали участь в поході', було 
яких 6000. Всіх банд було девять. По
года була прекрасна і парада цілкови
то удала ся, а Русини показали сьвітови 
свою силу, свою орґанїзацію. Ювилейний 
концерт відбув ся по конвенції в четвер 
дня 2. червня вечером в найбільшій ша- 
мокінській сали театральній (GK A. R. 
Opera House). Саля була битком на
бита своїми і чужими людьми. Гарну про
мову по анґлїйськи виголосив др. Ардан, 
а відтак продукували ся хори: мужеські 
під проводом о. Стефановича, а мішані 
під проводом шамокінського учителя 0- 
сипа Стеткевича. В хорі сьпівало 70 осіб. 
Найбільше подобала ся присутним „Мо
литва” Кониського-Лисенка, котру відсьпі- 
вав хор малих дїтий на три голоси в су
проводі' фортепяна. Дуже красно грала на 
фортепянї (два кусники) дочка о. Кок- 
станкевича, панна Галя (тепер пані Вай- 
сер). Гарний дует відсьпівали пані Ґела- 
ня і о. Стефанович. Деклямації Ів. Ко- 
танчика і Анни Мурдзи випали також 
добре. По концерті відбув ся комерс, на 
котрім були всі делеґати і урядники Р.
Н. Союза, деякі чужі гостї і богато за
прошених Анґлїйцїв. Анґлїйцї хвалили 
дуже Русинів яко людий чесних і вели
ких патріотів і казали, що коли всі Ру
сини в Америці' будуть такі як ті, ко
трих вони бачили, то надійде час, що ви
беруть Русина президентом Злучених 
Держав. Три місцеві американські часо
писи висловили ся про конвенційні тор
жества P. Н. Союза дуже симпатично, а 
вже найбільше подобали ся їм наші на
родні піснї.

Властиві конвенційні наради (в галї 
під церквою) розпочали ся аж о 4-тій 
пополудни (ЗО. мая), бо перед полуд
нем була наперед парада, а відтак тор- 
жественне богослуженє та посьвяченє 
прапорів Союза в місцевій церкві. Кон
венцію отворив гарною промовою о. Сте
фанович, а після того вибрано одного
лосно слідуючу президію на час конвен
ції: о. С. Макара за предсїдателя, а пп.

І. Париляка і А. Овсака за містопредсї- 
дателїв. 0. Макар покликав на секретаг- 
рів о. Понятишина і Й. Кульчицького.

В конвенційних нарадах взяли участь 
відпоручники 50 відділів з 47 місцевос- 
тий, що розпоряджали 80 голосами. 44 
відділи вислали своїх власних делєґатів, 
З уділили свою повновласть гол. секр. 
С. Ядловському, а 3 — тром делеґатам 
инших відділів. Окрім делеґатів були 
присутні слідуючі урядники: о. М. Сте
фанович, Н. Кравчишин, С. Ядловський,
В. Гришко, А. Шаршонь, І. Ґлова, М. 
Турок, Д. Голод, М. Ґрацонь, А. Добош,
А. Валевський, о. Н. Підгорецький і К. 
Кирчів. З правом голосованя були оо.:
І. Констанкевич, Н. Струтинський, С. 
Макар, І. Ардан, П. Тимкевич, А. Улиць- 
кий, Н. Дмитрів і 0. Злоцький.

По виборі членів комісії шконтрую- 
чої і кандидаційної замкнено перший 
день нарад.

Дня 31. мая розпочали ся наради 
справозданєм о. Стефановича як предсї
дателя товариства. Передовсім вказав він 
на велику смертельність членів Союза за 
останні два роки. Каса Союза виплатила 
за той час 106 посмертних і 17 запомог. 
В наслідок того маєток Союза зріс всего
0 $4.027.06. З нагоди 10-лїтного ювилею 
Союза о. М. Стефанович подав до відо
мсти, що за 10 лїт умерло 134 членіз 
(мущин), по котрих виплачено разом 
$67.669.98 посмертної запомоги; а жен 
умерло за 10 літ разом 85, по котрих 
виплачено $26.333.25 посмертної запо
моги; дїтий умерло за останних 6 лїт 22, 
по котрих виплачено $575.00; отже за 
10 лїт виплатив Союз всіх посмертних 
запомог разом в сумі $94.578.23. — На 
внесене бесідника всі учасники конвенції 
повстали з місць, щоби почтити память 
всіх упокоївших ся членів Союза від по
чатку його основаня. — Окрім того ви
платив Союз за 10 лїт надзвичайних за
помог в сумі $5.463.80. Адміністрація 
за 10 лїт т. є. головні і річні конвенції, 
субвенція „Свободі”, платні секретарям
1 касієрам, книги, друки, канцелярійні 
і прочі дрібні видатки виносили разом 
$27.157.85. За 10 лїт Союз мав приходу
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$145,193.22, а розходу $127.199:88, таж 
що по 10 літах загальний стан каси ви
носить $17.993.34, з чого з днем 15. мая
1904 р. готівка в банках виносить $16.- 
485.44, а давні пожички $1.507.90.

Із справоздань гол. секр. С. Ядлов- 
ського і предс. контр. комісії о. Підго- 
рецького довідуємо ся, що прихід за по- 
слїдних 2 роки (по конець 15. мая 1904) 
виносив $64.179.03, а розхід $60.151.97. 
Число членів з днем 15. мая 1904 вино
сило '5.857. Від послїдної конвенції Союз 
зріс о 2.473 членів.

Гол. секр. Ядловський здав також 
точне справоздане за календар з 1903 
р. За сей календар зібрано разом $312.80, 
видатки виносили $200.58 — остало чи
стого зиску $112.22.

Конвенція перевела 51 ухвал, з ко
трих нотуємо тут найважнїйші: Вступ
не від дорослих членів на ціле посмертне 
унормовано в той спосіб, що його висота 
сягала відповідно до віку члена від 25 
цнт. до $10.00.*) Дорослі члени, записа
ні на пів посмертного, мають платити по
ловину даної квоти. — Всї дорослі чле
ни один раз на рік в місяцю грудни пла
тять на зелїзний фонд Союза по 25 цнт.
— Перед кождою гол. конвенцією всї до
рослі члени обовязані заплатити по 25 
цнт. на видатки конвенційні; хто не за
платить до 3 місяців по конвенції, тра
тить всякі права до запомог. —  Бели 
братство Союза в разі потреби займає ся 
похороном дорослого члена, то на покри
те тих видатків каса Союза виплатить 
найбільше $100.00 (з припадаючого по
смертного). —  Для основаня нового 
братства потрібно найменше 10 членів.
— Ухвалено запровадити по всіх відді
лах Союза однакові книги членів, за ко
трі відділи мусять заплатити. —  На го
ловній конвенції могуть бути присутні і 
мають право голосованя тілько делєґати 
і всї головні урядники. — Виготовлене

*) Сю ухвалу треба розуміти так, що 
половину вступного побирала головна ка
са P. Н. Союза, а друга половина мала о- 
ставати в касї даного місцевого відділу.

календаря Союза на рік 1905 поручен»
о. Сгрутинському. — Прапори Союза ма
ють бути переховані в церкві шамокін- 
ській. — Кождий відділ Союза може дати 
повновласть другому делеґатови, котрий 
має право заступати сей відділ на кон
венції і голосувати, але такий делєґат- 
не може мати більше як 2 повновласти, 
а не більше як 3 голоси. — Кождий від
діл висилає лиш одного делєґата; відділ, 
маючий право до більше голосів, може- 
вислати більше делеґатів, але на свш; 
кошт. — Всї головні урядники мають, 
право бути присутними на мітінґу і' 
вглядати в діловодство місцевих урядів.
-— Потверджено уряд гол. орґанїзатора' 
і дано йому право закладати нові від
діли і установляти місцевих організато
рів там, де уважає за відповідне, або їх 
в разі' потреби усувати; місцеві орґанї- 
затори побирають винагороду з головної' 
каси Союза, ухвалену кождоразовою гол. 
конвенцією. — Ухвалено: гол. предеїда- 
телеви місячну платню $10.00; гол. се- 
кретареви $70.00; гол. касієрови $25.00; 
прочі головні урядники не побирають 
жадної пенсії. — бели би в Союзі насту
пила велика смертельність, то гол. уряд- 
має право зарядити розмет. —  Ухвалено, 
що муж не має права по другій женї до' 
посмертного. — бели жена належить до* 
Союза на пів посмертного, а муж на ці
ле посмертне, то в разі смерти жени муж 
дістає $400.00 посмертного. — Всї над
звичайні запомоги відтягають ся від по
смертного. —  Запомоги по дітях випла
чує ся сейчас, а по дорослих членах до ■ 
90 днів. —  бели який відділ Союза н& 
заплатить місячного до 30 днів, то цілий 
відділ зістане суспендований. Член, не 
заплативший місячного за 3 місяці, тра
тить право до посмертного. То право мо
же відзискати, єсли заплатить весь довг 
в слідуючих 30 днях і докаже, що не 
був хорий. — Головний предеїдатель має 
право засуспендувати або потвердити 
кождий місцевий уряд або поодинокого 
урядника в разі потреби. —  На буду
че буде принимати ся до Союза тілько 
братства або товариства, а істнуючим вже ■ 
місцевим P. Н. Союзам конвенція пору--
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чиста змінити ся на братства. — Конвен
ція упоминае дослідний раз всіх дов- 
жників, щобц віддали свої довги до ка
си P. Н. С., котрі то довги вони з’обовя- 
зали ся вже давно віддати. Ухвалено та
кож, що если довжники добровільно своїх 
довгів не звернуть, то справу мав гол. 
уряд передати на дорогу судову. — Ухва
лено слідуючу резолюцію: „Зваживши, 
що о. Ів. Констанкевич був першим ор
ганізатором, безплатним секретарем Р.
H. Союза і редактором „Свободи”, орґа- 
ну P. Н. Союза; зваживши дальше, що
о. Ів. Констанкевич їздив по околичних 
від Шамокін плейзах в цїли орґанїзованя 
і придбаня нових членів для „Союза” ; 
зваживши дальше, що кождий труд по
винен бути нагороджений і єслиб P. Н. 
С. хотів заплатити за труд понесений ко
ло розвою P. Н. Союза, то мусїв би вики
нути з каси поважну суму гроший, всї 
делеґати, зібрані на VIII. Головній Кон
венції P. Н. Союза на днях ЗО. і 31. мая,
I. і 2. юнія 1904 р. ухваляють одного
лосно виразити о. Ів. Констанкевичови 
подяку за его труд коло розвою P. Н. 
Союза, і звільняють его від давного довгу, 
в сумі 138 дол.” . Ухвалено ту резолюцію 
вписати до урядового протоколу P. Н. 
Союза, оголосити еї публично в орґанї Р.
Н. Союза „Свобода”, а тим самим від
кинути всякі клевети і напади, ширені 
по ворожих ґазетах на его особу. —  У- 
хвалено виплатити надзвичайні запомоги 
8 членам. —  Дня 2. юнія (на внесене 
делеґата Леона Монїти з Лансфорд) кон
венція ухвалила одноголосно слідуючу ре
золюцію: „Всї делеґати, зібрані на VIII. 
гол. ювилейній конвенції P. Н. Союза 
в Шамокін, Па., дня 2. юнія б. р. на 
ранішнім засїданю, ухвалюють: Зважив
ши, що всім пп. делеґатам були предложе- 
ні три банкові книжки до пересмотру і на 
тих банкових книжочках була вписана 
сума, що сходить ся до одного цента з 
рахунками головного касіера і секрета
ря; друге, зваживши, що в брошурі, вида
ній Ів. Борухом в Ню Йорку, взиває зга
даний автор членів P. Н. Союза, щоби 
зробили порядок з сумою 9.114 дол., ко
тра то сума після обрахунку Ів. Бору-

ха мала бракувати в касі P. Н. Союза ̂  
зваживши отже, що всьо написане в тіш 
брошурі єсть огидною клеветою і безсо- 
вістним нападом на руску орґанїзацію, 
делеґати зібрані на VIII. гол. конвенції 
виражають погорду згаданому Ів. Бору- 
хови і ґазетї „ІІравда”, котра підпирала 
го в его клеветах, та ухвалюють вписа
ти ту резолюцію до урядового протоколу 
P. Н. Союза і оголосити се публично в= 
орґанї P. Н. Союза „Свобода”

Вибрано слідуючий уряд: К. Кирчів, 
предс.; С. Митренко, заст. предс.; С. Яд
ловський, секр.; Й. Кульчицький, заст.. 
секр.; А. 'Шаршонь, кас.; А. Янкович,. 
заст. кас. —  Контрольна комісія: о. А. 
Улицький, І. Воргач і М. Турковський.
— Радні: А. Валевський, М. Дембиць- 
кий, А. Сорока, А. Семаницький, К. Ко- 
бан і І. Париляк. — Заступники радних г 
Й. Сенько, І. Посипанко і Н. Домбров- 
ський. — Головний орґанїзатор: о. Н.. 
Підгорецький.

Принято до відомости справоздане з 
фонду Еміґр. Дому, після котрого цілий 
фонд виносить суму $896.97, і вибрано L 
Ґлову новим касіером еміґр. фонду і пору- 
чено зложити весь фонд на трипроценто- 
ві шери (В) до каси „Народного Дому”.

Ухвалено, що слідуюча гол. конвенція- 
має відбути ся в Скрентон, Па. На кон
венцію наспіло много телєґрам і привіт
них писем з ріжних сторін Америки.

Річне засїданє Гол. Урядників „Р. Е. 
Союза” відбуло ся 26. і 27. червня 1905- 
р. в Мікіспорт, Па. Присутні урядники: 
К. Кирчів, С. Ядловський, А. Шаршонь,
А. Валевський, о. А. Улицький, М. Тур
ковський і І. Воргач, а крім того по
важне число гостий місцевих і з подаль
ших сторін.

Із справозданя гол. секретаря пока
зало ся, що від 15. мая 1904 до 80. мая 
1905 вплинуло до каси P. Н. С. $47.- 
518.57, а видано за той сам час $48.882.- 
16, так, що каса P. Н. Союза не то, щоб 
побільшилась, але остав ще недобір на 
$1.363.59. Причиною того недобору за;
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послїдний рік була велика смертель
ність членів P. Н. Союза. Коли P. Н. 
Союз за два літа т. є. від VII. гол. кон
венції до VIII. виплатив 68 посмерт
них за членів, 25 поем, за жінки, 12 
поем, за дїти і 18 запомог, то тепер за 
один рік вже виплачено 51 посмертних 
за членів, 26 поем, за жінки, 11 поем, 
за дїти і 18 запомог. З того видно, що 
смертельність в P. Н. Союзї за послїд
ний рік була майже така сама як і за 
попередні два лїта, — попросту мало 
що не подвоїлась. Загальний стан каси 
з кінцем мая 1905 р. був $16:491.75 
(в тім $15.121.85 готівки, а $1.869.90 
на довгах).

Фонд сирітський по конець ЗО. мая
1905 р. був $11.742.18, виходить отже, 
що власний маєток товариства виносив 
усього $4.749.57.

З кінцем мая 1905 p. P. Н. Союз 
числив 6.547 членів, а то: дорослих 
5.255, дїтий 891, на половину посмерт
ного 221 і жінок 180. Позаяк на VIII. 
гол. конвенції було 5.857 членів, а те
пер є 6.547, значить P. Н. Союз в про
тягу послїдного року зріс о 690 членів, 
а число відділів збільшило ся о 7, по 
відтягненю виступивших від приступив
ших.

Важнїйші ухвали: Додати до грамот 
увагу, що грамота є тогди важна, єсли 
всі зізнаня подані в вступній декляра- 
ції суть правдиві. — Дати надруковати 
додаток до статутів P. Н. Союза, в ко
трім мають бути надруковані головнїй- 
ші зміни і ухвали. — Вибрати комісію, 
котрої задачею єсть виготовити статут 
P. Н. Союза на будучу гол. конвенцію 
і виготовити проект, аби поправити стан 
фінансовий P. Н. Союза. До тої комісії 
війпіли: о. Н. Струтиньский, о. С. Ма- 
кар і К. Кирчів. Ухвалено також покри
ти кошти з тим получені з каси P. Н. 
Союза. — Тілько тим організаторам 
платить ся, котрі з’орґанїзують на но
вім плейзї нове братство з молодих чле
нів. —  Видати календар P. Н. С. на рік 
1906; виданєм мають занятись Всч. оо. 
Й. Чаплїньский, Н. Струтиньский і С. 
Макар. Розпродажею займесь А. Шар-

шонь, касієр Союза. — Спробовати по 
остатний раз полагодитись з п. Юрієм 
Хиляком в добрий спосіб за довг, ко
трий тяжить на нїм в P. Н. Союзі. Спра
ву сю мають залагодити котрі небудь 
двох з головних урядників.

IX . Головна Конвнеція в Скрентон, Па.

В ч. 9. „Свободи” (з 1. марта 1906) 
читаймо таку редакційну замітку: „Сего 
року відбудесь конвенція „Союза”. До
бре булоб, аби члени „Союза” вже те
пер обговорювали на своїх мітінґах, як 
би поправити статут „Союза” та поза
водити такі порядки, щоби ся наша ор
ганізація приносила як найбільше до
бра своїм членам. Обговорюване сих 
справ вже тепер, завчасу, може вийти 
хиба лише на користь „Союзови” . — 
В 16. ч. „Свободи“ (з 19. цьвітня 
1906) находить ся знов така замітка: 
„Конвенція „Союза” наближаєсь. „Сво
бода” вже писала про те, що добре би 
було, аби члени „Союза” вже завчасу 
радили на своїх мітінґах про те, які би 
улїпшеня запровадити в „Союзі” і т. п. 
і подавали про се публично звістки у 
„Свободї” . Але до сего часу, кромі п. 
Гр. Пиртка з Ню Йорку, який подав 
проект, аби лише за ті жени платити по
смертне, котрі суть членами, якось ні
хто нічого не пише. Чиж всі члени ду
мають, що статути „Союза” такі добрі, 
що нема в них що зміняти, чи може 
ніхто не хоче завдати собі труду і по- 
подумати трохи про добро своєї орга
нізації? Сели і дальше так буде, то знов 
треба буде на конвенції над наймарнїй- 
шими річами тратити цілі години, а на 
важнїйші річи останесь лише по кіль
ка мінут, бо буде пізно і кождий буде 
спішитись домів”. На сей другий по
клик відгукнуло ся 31 людий, що помі
стили свої конвенційні проекти у кіль
кох числах „Свободи”.

Перше урядове повідомлене про IX. 
гол. конвенцію поміщено в ч. 17. „Сво
боди” (з 26. цьвітня 1906). В сім по- 
відомленю подаєть ся дата конвенції 
(25. юнія і наступаючі дни), деякі по- 
ученя та постанови статута і ухвал по-
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передної конвенції, а крім того візване 
відїдлів P. Н. С. до вибору делегатів. 
Програма сеї конвенції находить ся в 
ч. 23. „Свободи” (з 7. червня 1906), 
а в ч. 24. „Свободи” (з 14. червня 
1906) оповіщено пораз перший поімен
ний виказ вибраних делегатів.

В ч. 27. „Свободи” (з 5. липня 
1906) находимо ось таку редакційну 
статіо: „Девята Головна Конвенція „Ру- 
ского Народного Союза” — Конвенція 
Союза після програми мала початись 
25-го минулого місяця, але делегати і 
урядники стали з’їздитись вже 24-го, в 
неділю. На стаціях желїзничих витали 
їх місцеві комітетові і розміщували по 
хатах. — В понеділок рано відбулось 
богослуженє в церкві сьв. Івана Хре
стителя. Відправлено Службу Божу за 
здоровле живих, опісля панахиду за у- 
мерших членів „Союза” , а що делєґа- 
ти з дальших околиць, особливо від 
Пітсбурґа, задля лихого полученя же- 
лїзничого не годні були рано наспіти — 
відложено перше засїданє Конвенції до 
пополудня. — Не будем на сім місци 
описувати докладно цілого перебігу 
Конвенції, бо протокол засідань конвен
ційних, який починаймо друковати в 
„Свободі” і який опісля буде розісла
ний в формі брошурок поодиноким брат
ствам „Союза”, дасть їм вірний обра? 
конвенційних нарад. Тут зазначимо ли
ше важнїйші постанови Конвенції і по
дамо загальну характеристику того ру- 
ско-американського „сойму” —  Отже 
передовсім треба зазначити, що майже 
всї делегати, які брали участь в сїй 
Конвенції, були люде сьвідомі, розумні, 
люде серіозні, що прийшли на Конвен
цію не для своїх личних амбіцій або 
баламут, але для того, аби найліпше, 
після свого розуміня, причинитись до 
розвою своєї організації. На сїй Кон
венції бачили ми також більше число як 
коли небудь людей, яких, завдяки їх 
праці над собою, треба звати справді 
інтелїґентними і поступовими. Тому і не 
дивно, що не було ще Конвенції „Сою
за” за цілий час его істнованя, котра би 
велась так серіозно, розважно і спокій
но, та могла похвалитись так далеко-

сяглими результатами. Вправдї величез
на часть заслуги за се спадає на пред- 
сїдателя Конвенції о. Стефановича з 
Пітсбурґа, однак як о. Стефанович 
слушно при замиканю Конвенції завва- 
жав, ніякий предсїдатель не був би в. 
силї перевести Конвенцію в так гарнім 
порядку, єслиб самі зібрані не були ему 
в тім помагали. — Послїдна Конвенція. 
„Союза” замітна еще й тим, що відбу
лась дуже скромно, без непотрібних а 
коштовних парад, музик, обідів, балів і 
т. п. Делеґати і урядники „Союза” вва
жали, що ліпше час і гроші втрачені 
на такі витребеньки ужити для добра 
„Союза”, як на пусту формалістику та 
малповацз других. — Ми сказали, що 
девята головна Конвенція „Союза” у- 
хвалила много дуже важних річий і оно 
справді' так е. —  Вмісто дотеперішної 
сталої місячної вкладки по 70 центів, 
ухвалено розмет. —  Посмертне „Сою
за” піднесено з 600, взглядно 900, на 
1000 долярів, при чім дано можність 
біднїйшим та самотним записуватись на 
пів посмертного, се є на 500 долярів.
— Всякі запомоги в разі каліцтва і т. 
п. також відповідно підвисшено. —  У- 
творено при „Р. Н. Союзі” сталий На
родний Фонд, фонд бідних і резерво- 
вий. —  В наслідок збільшеня праці го
ловного секретара, додано ему помічни
ка, що має носити офіціяльну назву 
„писаря” — Поставлено виразно сфор- 
муловані жаданя до орґану „Рус. На
родного Союза” „Свободи” і управиль- 
нено правні відносини між орґанїзаціею- 
а сею часописею. — На Боевий Фонд 
в Галичині ухвалив „Союз” з своєї ка
си $100.00. — Рішено принимати до 
„Союза” також канадійських Русинів.
— Ухвалено видавати календар „Сою
за”, якого ціна не перевисшала би 25 
центів, а редакцією єго має занятись о. 
духовний „Союза” — За офіціяльну 
правопись „Свободи” і „Союза” приня- 
то, без одного голосу супротивленя, 
правопись, якої уживають у всіх укра
їнських школах, книжках і часописях, 
себто правопись фонетичну. —  Кромі 
сего принято ще много инших не мен-- 
ше важних ухвал, але навіть вже з того>
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^короткого зіставленя повиспшх поста
нов кождий може переконатись, що по- 
•слїдна Конвенція „Союза” була Кон
венцією реорганізаційною, Конвенцією, 
що поставила „Союз” на тривких осно
вах і запевнила ему будучність. — 6- 
слиж до сего додати, що всї ті ухвали 
Конвенція передискутувала і приняла 
в дуже короткім часі, бо в протягу 4 
днів (так довго тревали офіціяльні за- 
■сїданя) — то ще ліпше зрозуміємо за
слуги учасників послїдної Конвенції. — 
Уряд, якому поручено дальше ведене 
•справ „Союза”, є слідуючий: С. Макар, 
-о. духовний „Союза” ; К. Кирчів, предс.;
1. Париляк, заст. предс.; С. Ядловский, 
секр.; Т. Лабовский, писар; А. Шар- 

шонь, кас. Радні: Т. Талпаш, Л. Монї- 
та, М. Бєля, М. Семенюк, А. Овсак і 
•Ф. Поливка. Контрольна комісія: о. Л. 
Левицкий, 0. Стеткевич і С. Калакука.
—  На памятку девятої гол. Конвенції 
„Союза” дали всї єї учасники відфото- 
зґрафувати ся. — Споре число телєґрам 
і листів надісланих на Конвенцію сьвід- 
•чить також про заінтересоване членів 
долею „Союза”. —  Тепер, коли „Союз” 
.вступив на нову дорогу, остає єще одна 
важна праця для єго членів, а се стара
тись, щоби у нїм згуртовати усїх сьві- 
домих Русинів американьских і в сей 
■спосіб створити тут сильну руску орга
нізацію, котра би була славою і гордо
щами заморскої України” .

Конвенцію отворив горячою промо
вою гол. предс. Союза К. Кирчів о год.
2. попол. (25. червня) і покликав на 
нредсїдателя конвенції о. Н. Стефано- 
вича та двох заступників: А. Овсака і 
Л. Монїту. Секретарювали: С. Калаку- 
та і Т. Лабовський.

На внесене о. Дмитрова і о. Левиць- 
тсого було ухвалено, що лише головний 
уряд, делегати і редактор орґану Сою
за „Свободи” мають право бути присут- 
ними на конвенції.

По вибрагао всіх потрібних комісій 
•слідувало відчитане всіх імен делега
тів і урядників. Показало ся, що всіх 
делегатів було 72, а урядників 10, ра
зом 82 людий з 120 голосами.

Із справозданя гол. секретаря дові- 
дуємо ся, що Союз мав за послїдні два 
роки (від 15-го мая 1904 до 81-го мая 
1906) $108.078.29 приходу, а $97.223.- 
29 розходу. Надвишка виносить $5.850.- 
00. Загальний стан каси: маєток това- 

иства $8.520.01, а фонд сирітський 
15.185.33. За час двох літ виплачено 

103 посмертних по членах, 53 по женах 
членів, 17 по дітях, 13 сирітських ча
стий і 40 запомог — на загальну квоту 
$75.839.46. Союз числив по конець мая
1906 р. 7.888 членів (в 139 відділах), 
побільшив ся отже в протягу двох літ
о 2.031 членів.

На календарі за 1904 рік Союз стра
тив $104.74. На календар за рік 1905 
видано $365.00, а о. Струтинський не 
міг в тій справі здати докладного спра
возданя, бо ще не всі місцеві секрета
рі поприсилали гроші за календар.

Важнїйші ухвали (про які не було 
мови у згаданій висше редакц. статі 
в 27 ч. „Свободи” ): Патроном Союза 
має бути сьв. Володимир. — Установ
лено уряд духовного отця Союза. — 
•За розметом було 87 голосів, а против 
розмету ЗО; розмет не може бути^огра- 
ничений. — На фонд резервовий має 
кождий член платити місячно по 2 цен
ти, на фонд бідних по 1 центі і на фонд 
народний по 1 центї. — До ЗО днів 
по конвенції, то е найдальше до 31-го 
серпня 1906, всі так звані М. P. Н. 
Союзи мають перетворити ся на брат
ства і заложити собі касу в цїли запо
руки розмету. Відділи, котрі не повину- 
ють ся сій постанові, перестануть бути 
членами P. Н. Союза. — Ухвалено одно
голосно, щоби на будуче абсолютно не 
принимати до Союза таких членів, ко
трі не хотять належати до братства. —- 
До Союза принимати тілько тих членів, 
що не мають більше як 40 літ житя. — 
бели член був записаний на пів 
посмертного ($500.00) і дістав $200.00 
по смерти своіЄЇ жени, то може записати 
ся на ціле посмертне ($1.000.00) і має 
право до $200.00 запомоги вразї смер
ти другої жінки, а його спадкоємцям ви
платить ся $600.00. —  Коли член після
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лікарського сьвідоцтва е невилїчимо хо- 
рий, а був членом Союза не менше як 
«один рік і вибрав з братства всі запомо
гти, які йому належали ся, має право до 
•запомоги від Союза в сумі $150.00 (ра
дами по $50.00) і позістае на далі членом 
Союза. Сеся запомога відтягає ся із йо- 
іго посмертного, бели такий член потре
бує і на дальше запомоги, то виплатить 
«ся йому з фонду убогих. —  Ухвалено, 
щоби сирітські гроші тих сиріт, котрі 
«суть в враю, післати до їх дотичних судів 
новітових через конзуляти. —  Ухвалено, 
щоби головний уряд Союза сейчас оголо
сив в орґанї Союза, що сли котрі сироти 
хотять дістати свої гроші з Союза, що- 
іби постарали ся до трех місяців о прав
ілих опікунів, котрим Союз гроші випла
тить. Ті гроші, по котрі сироти не зголо- 
сять ся, щоби вложити до банку на про
цент на осібну книжочку, а головний у- 
ряд зашле до місцевого братства посьвід- 
жу, що в касї Союза находять ся гроші тої 
сироти. — Ухвалено поіменним голосо- 
ванєм. що на покрите коштів конвенцій
них має бути розмет однаковий на веїх 
членів Союза, — Ухвалено, щоби голов
ний секретар був головним орґанїзато- 
ром. — 0. Струтинський, референт пре
сової комісії, говорив про се, який має 
бути напрям будучого орґану Союза, як 
слідує: Напрям орґану Союза має бути: 
українсько-народний з тоном острим ра
дикальним. Кромі справ Союзових, над 
котрими має старанно чувати, має ся 
більше писати про наші справи націо
нальні. Щоби орґан Союза зробити біль
ше популярним і більшого формату і о 
скілько можливо ілюстровати в нїм на
ших народних героїв, щоби наш чоло
вік міг мати більше сьвідомости націо
нальної і міг боронити ся перед напада
ми. Аби не писати нічого про справи пар
тійні, церковні і релїґійні, щоби тим чи
ном уникнути непорозуміня поміж чле
нами і щоб не ображати чиє небудь ре
лігійне почуте, і щоб орґан не нападав 
на личности. Щоби „Свобода” збільшила 
ся о дві сторони і на тих сторонах щоби 
були друковані поучаючі повісти. Арти
кулів релігійних редакція сама від себе

не має поміщати, хиба такі дописи за 
віру і справи церковні, котрі будуть при
слані від знаних редакції осіб, і єсли в 
таких дописях нема нападів на особи, ві
ри, переконаня і т. п. — Ухвалено, що
би в „Свободі” був поміщений адресар 
братств раз на місяць. —  Слідуюча кон
венція має відбути ся в Філядельфії. — 
Ухвалено виплатити кілька посмертних і 
запомог, які гол. уряд затримав до кон
венції. — Головний секретар має право 
суспендувати місцевого урядника Союза,
если той не виповняє своїх обовязків.---
Кождий член Союза (кромі дїтий) обо- 
вязаний купити один календар Союза, а 
видатки за кождорічний календар мають 
бути зараховані у розмет.

Справа з п. Хиляком (подаємо дослов- 
но з конвенційного протоколу): П. Хи
ляв говорив, що винен Союзови $648.68, 
єму з Союза належить ся за три роки 
урядованя яко касіера, а відтак яко пред- 
еїдателя, за видатки почтові і орґанїза- 
ційні $960.00, то є $720 за касієрство, 
а $240 за предсїдательство. — П. Мо- 
нїта говорив, що Хиляв винен до Союза 
над 1100 долярів і се абсолютно довжен. 
Що п. Хиляк будучи касієром Союза ка
зав на Конвенції в Шенандорі, що має 
тілько гроший в касї, кілько контрольна 
комісія знайшла в рахунках і що годить 
ся з контрольною комісією, а потім що 
веї ті гроші не віддав єго наслїдникови, 
бувшому касієрови Союза, К. Котаньчи- 
кови. — На запитане предеїдателя Кон
венції, п. Хиляв відповів, що він признав 
ся на попередних Конвенціях Союза, що 
він винен гроші Союзови. Признав ся, 
що він віддавав гроші Союзови. Признав 
ся, що говорив на Конвенціях коли зістав 
вибраний урядником Союза, що буде ро
бити з патріотизму, тілько щоби Союз 
звернув єму єго видатки, які понесе при 
Союзі. Признав ся, що Союз винен єму 
ще 240 дол. — О. Левицкий вніс, щоби 
предеїдатель дав під голосованє, чи п Хи
ляк винен Союзови гроші чи нї і чи їх 
має віддати чи нї. — Принято, що ви
нен і має віддати. — 0. Улицкий вніс, 
щоби Конвенція пораховала кошти кан- 
целярійні і орґайїзаційні за час його у-
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ряднщтва в Союзі і відтягнула від суми, 
яку п. Хиляк подає, що Союз ему винен.
—  Не принято. — П. Шаршонь вніс, що
би подати п. Хилякови оферту від Сою
за, щоби пів гроший віддав Союзови, а 
пів Союз ему подарує. — Принято. — 
П. Хиляк не приняв оферти. —  Внесе
не о. Улицкого, щоби Союз заскаржив до 
суду п. Хиляка за ту оферту, яку Конвен
ція предложила ему, не принято. — П. 
Монїта вніс, щоби п. Хиляк присягнув, 
що він не винен гроший Союзови, п. Хи
ляк відповів, що сли всї делеґати при
сягнуть, що він винен Союзови гроші, то 
він віддасть. — П. Ядловский вніс, щоби 
новий головний Уряд Союза засягнув ра
ди адвоката, чи Союз може скаржити п. 
Хиляка чи нї. —  Не принято. —  (Павза 
на 15 мінут). — Відтак предсїдатель 
конвенційний подав Конвенції слідуючі 
питаня: 1) Чи Конвенція узнає, що п. 
Хиляк винен гроші до Союза? — Було 
піднесено 76 рук, що винен. 2) Чи всі 
делеґати чули, що п. Хиляк сказав, що 
винен гроші до Союза? — Відповідь: всі! 
3) Чи пп. делеґати вдоволені з відповіди 
п. Хиляка? — Відп.: нї! (Пояснене предс. 
конв. о маєтку Хиляка). 4) Чи Конвен
ція уважає укарати за тоє п. Хиляка від
повідним способом? — Відп.: так! — У- 
хвалено укарати п. Хиляка яко довжника. 
5) Предсїдатель конв. подав Конвенції, 
щоби ухвалила кару, яку уважає за най- 
відповіднїйшу. — П. Мерена вніс, щоби 
п. Хиляка укарати, аби не міг ніколи бу
ти делєґатом на Конвенцію Союза анї у- 
рядником Союза. —  Не принято. — Вне
сене п. Шаршоня, щоби зарадитись ад
воката, чи можна укарати за тоє п. Хи
ляка чи нї — не узгляднено. —  0. Ле- 
вицкий вніс, щоби предсїдатель Конвен
ції подав від себе, яку кару уважає за 
найвідповіднїйшу. — Предсїдатель від
повів, що се не належить до него, але до 
Конвенції. — 0. Улицкий внїс, щоби п. 
Хиляка Союз заскаржив до суду, а суд 
щоби сам єго укарав. —  Не принято. — 
0. Левицкий внїс, щоби п. Хиляк запла
тив 500 дол. кари до Союза, а сли сего 
не зробить до означеного речинця, щоби 
був виключений з Союза. — Внесене по

перто і ухвалено 69 голосами против 7 
голосів против внесеня. — Ухвалено, що 
п. Хиляк має заплатити до Союза 500 
дол. кари до кінця року 1906, а сли се
го не зробить, то буде виключений з 
Союза.

Другому секретареви (рекордовому) 
ухвалено $50.00 місячної платні', а всї 
инші члени екз. комітету згодили ся на 
дотеперішну пенсію.

Ухвалено дати $5.00 яко дар місце
вому сьвященикови, о. Яцковичови, за 
чинну участь в богослуженях і за тру
ди около прилагодженя галї конвенцій
ної. — Ухвалено заплатити місцевій цер
кві $25.00 за галю конвенційну.

Мимоходом зазначуємо, що при кін- 
ци 1906 р. властитель і редактор „Сво
боди”, Іван Ардан, переніс свою друкар
ню із Скрентон до Ню Йорку, і що ч. 49. 
сеї часописи (з 20. грудня 1906) вий
шло уже в метрополії Злучених Держав.

Річне засїданє Головного Виділу Р. 
Н. Союза відбуло ся на днях 10 і 11. ве 
ресня 1907 р. в Трентон, Н. Дж. Духов
ний отець Союза, о. С. Макар відправив 
в місцевій церкві сьв. Тройцї богослуже- 
нє, в котрім взяли участь всї урядники 
P. II. Союза як також місцеве Братство 
сьв. Ів. Хрестителя, від. 121 P. Н. С. По 
Службі Божій виголосив дух. отець Со
юза гарну принагідну проповідь, а по 
проповіди відправлено панахиду за по- 
мерших членів P. Н. Союза.

На наради явили ся отсї гол. уряд
ники: о. С. Макар, К. Кирчів, С. Ядлов
ський, Т. Лабовський, А. Шаршонь, 0. 
Стеткевич, С. Калакука, А. Цурковський 
(редактор „Свободи” ), М. Беля, М. Се- 
менюк, А. Овсак, Т. Талпаш і Ф. По
ливка. Предс. контр. ком. о. Л. Левиць- 
кий над’їхав вечером.

Із справозданя гол. секретарів до- 
відуємо ся, що від IX. гол. конвенції 
по конець липня 1907 було приходу 
$105.205.18, розходу $91.800.85, оста- 
ло в касі $37.109.67. По конець серп
ня 1907 в Союзі було 7853 членів на 
ціле посмертне, 763 на пів посмертного
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і 1249 дїтий —  разом 9.865 членів. Р. 
Н. Союз збільшив ся в протягу року о 
1959 членів на ціле посмертне, 279 на 
нів поем, і 337 дїтий —  разом о 2575 
членів. На календарі за 1907 рік Союз 
заробив $587.63.

На тім заеїданю полагоджено кіль- 
канайцять біжучих справ P. Н. Союза, 
з котрих подаємо за протоколом отеї 
три:

1) П. М. Семенюк зажадав поясне
на: зглядом орґану „Свободи” a P. Н. 
Союзом, в виду того, що бувший власти
тель „Свободи” п. Ардан відпродав ці
лу друкарню „Свободи” новій компанії, 
поміж зарядом котрої бачить також де
котрих Головних Урядників P. Н. Сою
за, проте питає ся, чи ті Урядники ку
пили „Свободу” на свою власність, чи 
в користь P. Н. Союза. — Гол. Предсї
датель п. К. Кирчів забрав голос в тій 
справі і сказав присушим, що Гол. У- 
рядники не мали права куповати „Сво
боди” на власність P. Н. Союза без у- 
хвали конвенції, а понеже' п. Ардан з 
браку здоровля порішив продати свій 
бізнес, Гол. Урядники заінтересовались 
сею справою, а се з тої припини, що 
„Свобода” се одинока поступова руська 
ґазета в Америці, котра єсть орґаном 
P.. Н. Союза від самого початку єго за
снована, длятого шкода би була пусти
ти єї в чужі незнані руки і тому власне 
они купили сю часопись від п. Ардана 
не так про свою користь, як проте, щоб 
она і на дальше зістала орґаном нашої 
орґанїзації, котрій від часу єї істнова- 
на помагала і працювала, над еї розво- 
єм. — В тій справі забирав ще голос п. 
С. Ядловський, котрий до бесіди п. Кир- 
чова додав, що „они з кількома другими 
засновали компанію і сплатили д. Арда- 
нови більшу половину згодженої суми, а 
менша половина позістає ще до сплаче
на в протагу 6 місацїв і єсли P. Н. Союз 
хоче, то може і він взати участь в купнї 
тої ґазети і помочи сплатити решту гро
шин п. Арданови в дорозі позички на 
перший морґеч, а слідуюча Головна Кон- 
венціа єсли схоче, нехай перейме „Сво 
боду” на власність P. Н. Союза” — Над

сею справою вела са довша дискусіа, а 
наконець ухвалено більшостию голосів 
випозичити новій компанії часть гроший 
на сплачене решти довгу за „Свободу”. 
Яко запоруку компанїа дає перший мор
ґеч, а від позиченої квоти буде платити 
5 процент.

2) Підвисшено платню гол. рекорд, се- 
кретара, Т. -Лабовського, о 10 дол. мі- 
сачно.

3) 0. Лев Левицький забрав голос і 
по довшій промові запитав, аке стано
вище забере P. Н. Союз взгладом ново- 
прибувшого Епископа на Американську 
Русь в особі їх Преосьващеньства С. С. 
Ортинського. По довшій дебатї ухвалено, 
що Головний Видїл P. Н. Союза в імени 
цілого P. Н. Союза пересилає свому Вла
диці сердечний привіт і преданіе, та при
рікає нести бму свою моральну і мате
ріальну поміч. Уложено і вислано їх Пре- 
осьващеньству- телєґраму слідуючого змі
сту: Головні урадники P. Н. Союза зі
брані на річній конвенції в Трентон, Н. 
Дж., висказують їх Преосьвященьству о.
С. С. Ортинському, першому американь- 
ско-рускому гр. кат. епископови слова 
синівскої вірности, любови і преданности.
— о. С. Макар, К. Кирчів, А. Шаршонь,
С. Ядловский, Т. Лабовский, о. Л. Левиц- 
кий, 0. Стеткевич, С. Калакука, А. Цур- 
ковский, Т. Талпаш, А. Овсак, Ф. Полив
ка, М. Бела і М. Семенюк. — Відтак у- 
хвалено, щоби Головний Видїл вщав ві
дозву до всіх членів P. Н. Союза і ин- 
ших щирих Гр. Кат. Русинів на Амери- 
каньскій Земли, щоби они своїми жертва
ми причинили ся до матеріального під
держана їх Преосьващеньства в їх працї 
на поли церковно-народнім. Сю відозву 
заеїданє поручило виготовити і оголоси
ти в „Свободі”, орґанї P. Н. Союза, Ду
ховному Отцю P. Н. Союза, о. Стефанови 
Макарови.

X. Голов. Конвенція в Філадельфії, Па.

Ся конвенціа відбула са на днах 7 до 
10 липна 1908 р. Дна 7. липна о 8-ій 
годині з рана відправив Преосьващенний 
Ортинський в церкві сьв. Михаїла торже-
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ственну Сл. Божу, по укінченю якої виго
лосив дуже гарну принагідну проповідь. 
Відтак відслужено панахиду за помер- 
ших членів P. Н. Союза. Сьпівав хор з 
Джерзи Сіти під управою п. А. Ґели. По 
богослуженю удали ся делеґати і урядники 
до конвенційної галї, де предсїдатель Р. 
Н. Союза, К. Кирчів, вручив в імени ціло
го товариства запрошеному на се засїда- 
не епископови грамоту почетного члена 
нашої організації. По укінченю сего сьвя- 
точного засїданя відбув ся спільний обід, 
в котрім взяли участь всї члени конвен
ції і владика.

Офіціяльні наради розпочали ся то- 
гож дня о 4-ій год. попол. На предсїдате- 
ля конвенції покликано о. Л. Левицького, 
на заступників Д. Капітулу і Т. Ґута- 
Кульчицького, а на секретарів о. П. По- 
нятишина і В. Гришка. Делєґатів явило 
ся 121 (між ними три делегатки) і 15 
урядників. Разом 136 осіб з 206 го
лосами. По справозданю предсїдателя 
К. Кирчова, який представив розвій і 
історію Союза за послїдні два роки, на
ступило справоздане фінанс. секретаря і 
гол. організатора С. Ядловського. Із сего 
справозданя довідуемо ся, що прихід за
2 роки виносив $217.284.28, а розхід 
$171.213.02. Позістае в касї з днем 31. 
цьвітня 1908 р. $46.071.26. З тих гро
ший виносить: фонд сирітський $21.017.- 
50, ф. резервовий $16.646.27, ф. народ
ний $1.567.03, ф. убогих $1.647.03, ф. 
розп. $5.193.43. За час двох лїт випла
чено: сирітських частий $13.286.53, по
смертних $109.870.98, запомог $9.900.- 
00, поем, запомог за дїти $1.903.00. Ор
ганізоване нових членів поступало досить 
пиняво з причини загальної крізи і безро- 
бітя в Америці, та з причини невідповід
ної винагороди місцевих орґанїзаторів.

Зі справозданя рекордового секрета
ря Т. Лабовського довідуемо ся, що число 
членів по конець червня 1908 р. виноси
ло: 8.129 на ціле посмертне, 804 на по
ловину посмертного і 1.333 дїтий — ра
зом 10.266. Число членів P. Н. Союза 
зросло за послїдні 2 роки о 2.235 на ці
ле посмертне, о 320 на половину і 421

дїтий — разом виносить приріст 2.976. 
Число нових відділів 56, а виступило б.

По переведеню основної дискусії над 
справозданями членів Екз. Ком. і контр. 
комісії усталено платню урядників: обом 
секретарям ухвалено по 70 дол., кас. ЗО 
дол., а предеїдателеви 20 дол. місячно.

По основнім рефераті С. Ядловського 
в справі організації дїтий, конвенція по- 
ручила будучому зарядови P. Н. Союза 
утворити відрубну орґанїзацію дїточу пі
сля вимог закоиа, на підставі відповідно
го чартеру і статутів. Ся нова організа
ція має оставати під управою уряду P. Н. 
Союза і творити цілість з матерним то
вариством.

Важнїйші ухвали: До § 276 Стату
та ухвалено додаток, що спадкоємцем о- 
безпеченого члена може бути коледа до
вільна особа. — До Союза має ся прини- 
мати нових членів до 45. року житя, а 
виїмково і понад 45 лїт, ісоли-б цілий 
відділ иншої ворожої організації перей
шов до P. Н. Союза. — На внесене о.
В. Балога, поперте і ширше умотивова
не о. М. Підгорецьким, ухвалено одного
лосно і серед довго треваючих оплесків 
принимати від тепер до P. Н. Союза лише 
Русинів і Русинок грецького або ла
тинського обряду і взагалі лише Славян 
католиків. На внесене В. Каськова у- 
хвалено, щоб члена, який виступав би 
проти своєї віри і церкви, або коли пе
рейшов би на схизму чи якусь иншу є- 
ресь, можна було виключити з P. Н. Сою
за, розумієть ся тоді, як докажеть ся йо
му провину. — На внесене М. Бабія ви
брано одноголосно серед оплесків і довго 
невмовкаючих окликів „Славно” депута
цію з пятьох членів: Е. Кирчова, Д. Ка
пітули, Т. Лабовського, А. Добоша і Ст. 
Врабля, котрій то депутації поручено уда
ти ся до Апостольського Делегата в Ва- 
ішнґтонї з просьбою о поперте для гр.- 
кат. Владики в його трудній працї по- 
рядковакя справ нашої церкви в Аме
риці. — Поручено тростісам P. Н. Со- 
юза покликати знатоісів друкарської шту
ки і разом з ними оцінити вартість дру
карні „Свободи”, що була під той час в
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посїданю The Ruthenian Publishing & 
Exhange Co., та після тої оцінки купити 
сю друкарню на власність P. Н. Союза.
—  На внесене о. М. Підгорецького ухва
лено значною більшостию голосів видава
ти від тепер „Свободу” обома азбуками, 
себто гражданкою і латинкою, щоби в той 
спосіб зріст P. Н. Союза пішов скоршим 
темпом наперед, так як переважна часть 
Угорщан а й многі Галичани не всту
пають тепер до P. Н. Союза лише із сеї 
причини, що не вміють читати „Свободи” 
руською азбукою. — Ухвалено виплачу
вати голови, орґанїзаторови за кождо
го новоприступившого члена по 10 цнт., 
а місцевим організаторам по 50 центів, 
окрім евентуальних коштів подорожі. 0- 
бом головним секретарям ухвалено по 5 
дол. місячно за ведене діловодства дїто- 
чоі орґанізаціі. —  На внесок М. Бабія 
ухвалено піднести дієту делеґатам з З 
дол. на 5. дол. на добу. —  В причини пе- 
реслїдуваня галицьких Русинів Поляка
ми після події з 12. цьвітня 1908 p., кон
венція висказала своє обурене і погорду 
всім гнобителям і ворогам руського наро
ду, а серед френетичних оплесків і дов- 
готреваючих окликів — честь і славу всім 
мученикам і борцям за народну справу 
в Галичині. — Ухвалено хорому письмен
никові д-рови І. Франкови, одноразовий 
дар в квоті 1000 корон.

До голови, уряду зістали вибрані: о. 
М. Балог, духовний отепь; Д. Еапітула, 
предс.; Т. Кульчицький-Ґут, містопредс.; 
М. Черемшак, містопредсїдателька; А. 
Шаршонь, кас.; С. Ядловський, секр. фі- 
нанс.; Т. Лабовський, секр. рек.; радні: 
М. Бєля, П. Ярема, І. Ґлова, А. Стефа- 
нович, А. Горбаль і М. Чеґін; контр. ко
місія: о. Д. Добротвор, М. Бабій і В. Гри- 
шко; А. Ґела, гол. організатор. На слу- 
чай довершеного купна друкарні „Сво
боди” вибрано директором сеї друкарні 
о. П. Понятишина, а менаджером К. Кир- 
чова.

По вичерпаню порядку дневного всіх 
конвенційних справ промовляли ще ко
ротко о. Л. Левицький, К. Еирчів і Д. Ка- 
пітула, а вкінці забрав слово Преосьвя- 
щенний Ортинський, який находив ся на

естраді вже майже годину перед кінцем 
засїданя. Владика висказав свою радість, 
що P. Н. С. „взяв на себе новий плащ”, 
себто що станув на становищи гр.-като
лицькім, перестерігав батьківськими сло
вами, щоб у P. Н. С. не було ніколи 
роздорів, що вийшлиб на хосен його воро
гів, завзивав горячо до борби за Христа 
і Його церков, желав як найкрасшого 
розвою P. Н. Союзови, обіцюючи із своєї 
сторони таку моральну поміч, яка буде 
лише в його силах, і заявляючи, що ста- 
неть ся й дійсним членом Р. Н. С., уділив 
наконець делеґатам і цілому P. Н. С. 
свойого благасловеньства. Колиж Влади
ка скінчив, залунало із уст делєґатів ріс- 
не многая літа. Відтак удали ся делєґати 
на двір під галю і відфотоґрафувались ра
зом з Владикою.

На сю конвенцію наспіло 37 привіт
них телєґрам і 17 письм.

На засїданю гол. екз. комітету*) дня
21. липня 1908 р. отаксовано при помо
чи двох фахових друкарських знавців 
весь маєток друкарні „Свободи” і купле
но сю друкарню на власність P. Н. Со
юза за суму $16.855.00. Окрім сеї най- 
важнїйшої справи порішено ще такі рі- 
чи: назначено круг дїланя директоро
в і  редакторови і менаджерови „Свобо
ди” та ухвалено їм платню: першому 
$25.00, другому $85.00, а третому $70.-
00 місячно. Настановлено редактором 
слов. „Свободи” А. Ґелу з платнею $30.00 
місячно. Ухвалено розписати конкурс на 
видане катехизму, букваря і одної читан
ки. За катехизм назначено премію $50.00, 
за буквар $100.00, за читанку $100.00. 
Сі шкільні підручники мають бути напи
сані українською літературною мовою і 
правописию фонетичною. Наклад дає Р. 
Н. Союз. Речинець конкурсу минає з 
нем 1. грудня 1908 р.

*) На тім засїданю були присутні: 
Д. Капітула, С. Ядловський, Т. Лабов
ський, А. Шаршонь, А. Ґела, о. Д. До
бротвор, о. П. Понятишин, It. Кирчів і о.
Н. Підгорецький (в характері головного 
дорадника).
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На засїданю голови, екз. комітету дня 
10. падолиста 1908 р. ухвалено одного
лосно, що екз. комітет має нагляд і кон
тролю над маєтком „Свободи” і над її 
перзоналом. Підвисшено ред. слов. „Сво
боди”, А. Ґелї, місячну платню з $30.00 
на $50.00. А. Ґела зрезиґнував з уряду 
гол. орґанїзатора P. Н. С., а на його місце 
покликано М. Бєлю.

На річнім засїданю Голови. Уряду, що 
відбуло ся на днях 8, 9 і 10 вересня 
1909 р. в Шікаґо, Ілл., складали свої 
звіти отсї урядники: о. М. Балог, дух. о- 
тець; Д. Капітула, предс.; Т. Кульчиць- 
кий-Ґут, містопредс.; Марія Черемшак. 
містопредсїдателька; Т. Лабовський, секр. 
рекорд.; С. Ядловський, секр. фін.; А. 
Шаршонь, кас.; М. Бєля, орґанїзатор; о. 
Д. Добротвор, предс. контр. ком.; К. Кир
чів, менаджер „Свободи” ; о. П. Поняти- 
шии, директор „Свободи” ; А. Цурков- 
ський, редактор рус. „Свободи” і А. Ґе
ла, редактор слов. „Свободи” .

З кінцем серпня 1909 p. P. Н. Союз 
мав 10.284 членів на ціле посмертне.
1.509 на половину посмертного і 1.455 
дїтий — разом 13.248 членів. Союз збіль
шив ся протягом рову о 2.155 чл. на ці
ле посмертне, о 705 чл. на половину по
смертного і о 122 дїтий — загальний при
ріст 2.982 членів. Число відділів: 253.

Дійсний стан каси P. Н. Союза з 
днем 31. червня 1909 р. був: фонд си
рітський $27.688.31, ф. резерв. $8.619-
ОЇ, ф. народний $2.379.13, ф. убогих 
$3.059.13, ф. розпор. $7.524.13 — ра
зом $49.269.71. В касі Р. Мол. Союза бу
ло $4.717.50.

Із справозданя менаджера „Свободи” 
виходить, що від 23. липня 1908 до 5. 
вересня 1909 мала „Свобода” $21.730.64 
доходу, а $20.652.20 розходу — загаль
ний зиск $2.472.52, то є около 14 проц. 
від ціни купна.

З важнїйших ухвал нотуємо отсї: Ви
дати словенський валєндар на однім арву- 
ші на рів 1910 для угорських членів Р
Н. Союза, — На підмогу для страйкерів 
в Мівіс Равс, Па., ухвалено $200.00. — 
Вислати двох делєґатів (Д. Капітулу і

Ядловського) з рамени P. Н. Союза до 
Фідядельфії на віче в справі шкільниц
тва. — Вибрано 5-членовий комітет (Д. 
Андрейво, 0. Стеткевич, П. Кирилюк, А. 
Ґела і о. П. Понятишин) до оцінки наді
сланих на розписаний свого часу конкурс 
шкільних читанок. Ухвалено жертвувати 
на церков сьв. 0. Николая в Шікаґо $50.-
00. — Ухвалено дух. отцю P. Н. С. $20.00 
за відправлене соборної Сл. Божої і па
нахиди перед засїданем гол. уряду. Дірі- 
ґентови І. Костюкови заплачено за його 
труд $5.00.

X I. Гол. Конвенція в Клівленд, Огайо.

Ся конвенція тревала 4 дні (20—23 
вересня 1910 p.), а розпочала ся торже- 
ственним богослуженєм (з проповідию), 
яке відправив о год. 9. рано (20 вересня) 
еп. Ортинський. На чотиродневних нара
дах був присутний покровитель і почетний 
член P. Н. С.: їх Преосьв. С. С. Ортин
ський, котрий рівночасно був і звичай
ним делєґатом 239 відділу (Філядельфія). 
Окрім 19 гол. урядників явило ся 202 де- 
леґатів (між ними 6 делєґаток) з 306 
голосами. Предсїдателем конв. був о. JI. 
Левицький, його заступниками С. Баль 
і С. Митренко, а секретарювали М. По
ляк і П. Кирилюк.

Ухвалено дуже богато поправок до 
статута*), з котрих найважшйші отсї: 
218 голосами проти 69 змінено назву ор- 
ґаішації на: Греко-католицький руський 
Союз в Америці**). — Духовний отець 
гр.-кат рус. Союза має перестерігати се- 
го, щоби кождий член відправив вели- 
кодну сповідь. — Делєґатом на конвен
цію гр.-кат. Союза може бути лише Ру
син греко-католик. — Головні урядники 
мають право голосувати при виборі но
вого уряду. — До важнїйших конвенцій

*) Сю справу реферував еп. Ортин
ський, яко предс. статутової комісії.

**) Ся ухвала не війшла в жите то
му, що не було формального внесеня, аби 
змінити відповідну точку в самім чартері 
орґанїзації.
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них ухвал належать: „Свобода” руська 
має виходити на 12 сторін, а словен
ська на 8 сторін. — Редакторів вибирає 
головний уряд і назначує їм платню. Ре
дакторів має бути трох: двох до руської, 
а один до слов. „Свободи”. — Уряд ди
ректора друкарні зносить ся. — На фонд 
Мир. Сїчинського ухвалено $1.000.00, а 
на „Рідну Школу” в Галичині' по $500.00 
через 2 роки. — Гр.-кат. рус. Союз має 
вступити в члени „Славянського Іміґра- 
ційного Дому” в Ню Йорку з річною 
вкладкою $500.00. — На церков у Клів
ленд, котра відступила галю на конвен
цію, ухвалено $200.00. —  Обом секре
тарям ухвалено по $100.00 місячної плат
ні, предсїдателеви $30.00, а касієрови 
$40.00.

На дар для 0. Сїчинської, матери Ми
рослава, на закупно книжок і часописий 
для Мирослава зібрано добровільними 
жертвами $212.00.

До гол. виділу вибрані: о. М. Балог, 
дух. от.; Д. Капітула, предс.; Марія Че- 
ремшак, містопредс.; І. Мартон, місто- 
предс.; С. Ядловський, секр. фін.; Т. Ла- 
бовський, секр. рек.; А. Шаршонь, кае.;
І. Моранець, орґан.; В. Гришко, Е. Гвоз
дик і о. В. Балог, контр. ком.; І. Ґлова,
A. Стефонович, Й. Ялечко, С. Митренко,
B. Левчик і А. Добош, радні; К. Кирчів, 
управитель друкарні' „Свободи”.

Річне засїданє Гол. Уряду відбуло ся 
5—8 вересня 1911 р. в Джерзи Сіти, Н. 
Дж. Із справозданя предс. нотуємо отс'ї 
справи: Гол. екз. комітет на засїданю з 
12 жовтня 1910 приняв на відвічального 
редактора „Свободи” 0. Стеткевича, а на 
співредактора А. Цурковського. Дня 12. 
грудня 1910 куплено в Джерзи Сіти дім 
на власність P. Н. Союза за $13.^00.00 
(P. Н. Союз обняв сей дім в пождане з 
початком 1911 p., та заки пороблено у 
нїм відповідні адаптації (перерібки, змі
ни), минуло пару місяців. Перше число 
„Свободи”, що вийшло уже з під праси у 
власнім домі Союза, носить дату: Джерзи 
Сіти, Н. Дж., четвер, 13. цьвітня 1911. 
Ч. 15). В. Гришко зрезиґнував з уря

ду гол. контрольора, а на його місце по
кликано Т. Касьісова. На місце висту
пившого з P. II. С., Е. Гвоздика (теж 
”ол. коптр.) покликано І£. Поступака. На 
місце радного P. Н. С., С.. Митренка, у- 
:уненого на підставі статута (він став 
рол. урядником ишпої запомогової орга
нізації), покликано С. Маркевича.

В наслідок аґітації нового P. Н. Сою- 
за, що оснував ся по клівлендській кон
венції, виступило з нашої організації 10 
відділів, а роздвоїло ся 11. Число дорос
лих членів P. Н. С. зменшило ся протягом 
року о 1.016, а число дїтий о 12.

X II .  Гол. Конвенція в Вілксбері, Па.

Ся конвенція тревала повних 6 днів 
(9— 14 вересня 1912 p.). На нїй був 
ірисутний перший делєґат галицької У- 
фаїни, п. С. Демидчук, який опісля об- 
'здив деякі наші важнїйші громади в 
влучених Державах і Канаді', збираючи 
добровільні жертви на „Рідну Школу” в 
Галичині. На наради явило ся 20 гол. 
рядників і 229 делєґатів (між ними 15 

'елєґаток) з 328 голосами. Предсїдателем 
конвенції був о. Д. Хомяк, його заступ
никами А. Валевський і П. Пришляк, а 
секретарювали А. Кріль і 0. ІПараварко.

Важнїйші ухвали: До руської і слов. 
.Свободи” має бути лиш один відвічаль- 
чий редактор. Він належить до гол. уря
ду і має право брати участь у кождочас- 
нім засїданю тогож уряду. Його виби
рає конвенція. — Завідатель „Свободи” 
(давнїйше управитель) є також членом 
гол. уряду. _— Уряд гол. організатора зне
сено. — На фонд М. Сїчинського ухва
лено $500.00, на фонд ім. о. М. Степано
вича $500.00, на „Рідну Школу” в ста
рім краю $2.500.00, а на просьвітні цї
ли для угорської Руси $500.00. — Р. 
Мол. Союз зреорґанїзовано в той спосіб, 
що посмертне по членах від 1 до 6 року 
житя має бути $100.00, а від 6 до 16 р. 
>300.00. Члени сеї дїточої організації 
їлатять 25 цнт. вступного і 25 цнт. мі- 
’ ячної вкладки. — До ширеня осьвіти 
на американській Руси, головно поміж 
членами P. Н. Союза, вибрано 7-членовий
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комітет, названий „Просьвітною Комісі
єю”. —  Важнїйші зміни статута: Кон
венція відбуваєть ся що три роки в мі
сяци маю. — Кождий член платить мі
сячно по 7 центів на фонд резервовий, а 
по 3 центи на фонд шкільний (давнїйші 
фонди: народний і еміґраційний знесе
но). —  До P. Н. С. принимаеть ся від 
тепер всіх Русинів або Русинок (без о- 
гдяду на віроісповідане) або инших Сла- 
вян, не перевисшаючих 45 літ житя.

Головними урядниками вийшли: о. Д. 
Хомяк, дух. отець; Д. Капітула, предс.:
В. Сувак, заст. предс.; Марія Білик, заст. 
лредс.; М. Угорчак, секр. рек.; С. Ядлов
ський, секр. фін.; А. Шаршонь, кас.; о.
В. Балог, С. Милянович і Й. Ялечко, кон
тролери; І. Ґлова, Н. Ваверчак, В. Кась- 
ків, її. Мотало, о. М. Данилович і А. 
Гальчак, радні; 0. Стеткевич, редактор; 
А. Савка, завідатель „Свободи”. До „їїро- 
сьвітної Комісії” вибрані: Др. В. Й. Сї- 
менович, Емілія Струтинська, др. І. Ко- 
пистянсьісий, о. В. Балог, Д. Андрейко, 
А. Горбаль і Ю. Павчак.

Річне засїданє Гол. Уряду відбуло 
ся на днях 9—12 вересня 1913 р. в 
Бофало, Н. Й. Наради були дуже інте
ресні її оживлені, а запавші ухвали ма
ють для нашого загалу важне й далеко- 
сягле значше. Із обемистого звіту гол. 
предс. Д. Капітули нотуємо ось тут най- 
важнїйші річи: Знесений на послїдній 
конвенції уряд гол. організатора зани- 
мае тепер гол. предсїдатель. — „Про- 
сььітна' Комісія” розпочала своє уря
доване (між иншим устроюванєм про- 
сьвітних віч по руських громадах в А- 
мерицї) дня 10. жовтня 1912 р. і ді
стала на перші свої видатки $2.000.00.
— Куплено нову друкарську машину за 
$9.850.00 і другий лїнотайп (мангану 
до сісладаня) за суму $3.359.00. — 
При власнім домі Союза прибудовано 
нову частину льокалю, що враз з ин- 
тпим и потрібними поправками кошту
вала $3.577.40. — Дня 19. мая 19ІЗ 
члени екз. ком. враз з дух. отцем P. Н. 
Союза і представителями „Свободи” по- 
пращали офіціяльно п. С. Демидчука,

який вертав до старого краю, сповнив
ши тут поручену собі місію.

Важнїйші ухвали: Гол. предсїдатель, 
яко заступник гол. організатора, має 
побирати по 10 цнт. від кождого ново- 
приступившого члена P. Н. С., а по 5 
цнт. від кождого нового члена P. М. С.
— Оба гол. секретарі дістають стало
го канцелярійного помічника з платнею 
50, евентуально 60 дол. місячно. —  
Ухвалено заложити при P. Н. Союзї но
ву орґанїзацію під назвою „Сїч” для 
піднесеня у руської молодїжи націо
нального духа. — На ювилейний дар І. 
Франкови ухвалено $200.00. —  P. Н. 
Союз має вступити з днем 1. сїчня 1914 
р. в члени товариства ^„Славянський 
Іміґраційний Дім” в Ню Йорку. —  Дух. 
отцю P. Н. С., о. Д. Хомякови ухвалено 
$50.00 за відправу богослуженя перед 
початком нарад річного засїданя, місце
вому дякови $10.00, а на гр.-кат. цер
кву в Бофало $100.00. —  „Просьвітній 
Комісії” поручено видати на Різдво пер
ше число відповідної Газетки для дїтий, 
а відтак, у можливо найкоротшім часї, 
місячні книжочки для членів амер. 
„Просьвіти”

На адресу еп. Ортинського вислано 
слідуючу телеграму: „Головний Уряд 
P. Н. С., зібраний на своїм річнім засї
даню в Бофало, Н. Й., прилучаючись 
до загальної радости всіх Русинів гр.- 
кат., проживаючих в Спол. Державах, 
з причини креованя руської діецезії 
пересилає від себе щиросердечну ґра- 
туляцію і висказуючи свою радість, кли
че: Нехай живе перший руський Епи
скоп С. С. Ортинський на многі літа для 
добра руської церкви і народа в Спол. 
Державах!

Дня 19. падолиста 1913. дух. отець 
P. II. С., о. Д. Хомяк зрезиґнував на 
приказ єпископа зі свого уряду.

Про розвій P. Н. С. за весь час йо
го істнованя довідатись можна з низше 
поміщених табель, виготовлених з вели
ким накладом праці п. Богданом Дут- 
кевичем, за що йому належить ся щира 
подяка.
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РОЗВІЙ P. М. СОЮЗА

ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕНЄ P. Н. СОЮЗА I P. М. СОЮЗА
ПРИХОДИ 1>. II. С. §1,387.615-84

P. М. С, 27.610-U!) $1,415.235-33

РОЗХОДИ P. II. С. 81,210.04S-83
1’. М. О. 5.29.V54 $1,215.344-37  

ФОНДИ ТОВАРИСТВА $ 199.890-96

ОБОРОТ КАСОВИЙ: $2,630.579-70

ПОСМЕРТНЕ І ЗАПОМОГИ:

P. II. С. виплатив членам.......................... §934.311-68
Зложив до депозиту (еирот. фонд)... 47.955.41

P. М. О. виплатив членам ........................  4.152-—

Разом. $986.419-09

ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕНЄ ФОНДІВ І ЇХ УЛЬОКОВАНЄ
з 31. серпня, 1913 р.

ФОНДИ P. Н. СОЮЗА (МАЄТОК P. Н. СОЮ ЗА).

Фонд резерв, матерного Тов. (P. И. С.) §105.124*25 
молодечого В’Д. (P. М. С.) 22.324*45 

розпорядимий 4.351*59
убогих.................................................  9.901*81
ш кільн и й .........................................  10.173*45

ФОНДИ ЧУЖ І.

Фонд сирітський

$151.935*55

47.955-41

$199.890*96

На 15 вкладк. книж. 
банкових $128.208*58

Позички (наморґечі) 22.000*—
Реальність.................... ...19.500*—
Друкарня „Свободи* ‘ 30.000*—
Готівка.........................  53*25
Чеки (запротест.)......  129*13

$199.890*96

ВЛАСНИЙ МАЄТОК ТОВАРИСТВА: $151.935*55

Д. Капітула, предс. А. Шаршонь, касієр. С. Ядловський, фін. секр.
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КОРОТКА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКО-РУСЬКИХ ТОВАРИСТВ.
що помістили свої фотографії в сїм календарі.

Учасниці курсу неграмотних з його основа- 
телем і провідником о. В. Добушовським, в паро- 
х ії при церкві „Непорочного Зачатія Пр. Бого
родиці” в Алентавн, Па. (Фотоґрафія на ст. 99).

Український Аматорський Кружок в Гейзел- 
тон, Па. (Фотоґрафія на стор. 101).

Товариство „Пітсбурський Боян” . (Фотоґра
фія на стор. 103).

'‘■Се- товариство засноване в 1911 р. і за той 
короткий час дало концерт в честь М. Шашке- 
вича, відограло представлене „Сватане на Гон- 
чарівцї”, ;,0х не люби двох”, „Не ходи Грицю 
на вечерницї” і „Украдене щастє”, а крім того 
устроїло баль на дохід укр. Бурси в Рогатині. 
Тепер приготовляєть ся до великого іовилейного 
концерту в честь Т. Шевченка. Товариство має 
свій власний фортепян і свої власні костюми на 
театральні вистави. Помимо многих ворогів роз- 
виваеть ся гарно, бо члени ходять пильно на 
проби і гарно учать ся. Предсїдателем е Гр. Ва
рунок, секр. С. Михарюк, а кас. і діріґентом Андр. 
Стисловський. Сї люди при помочи других ви- 
значнїйших членів закладають тепер при тов-. 
читальню „Просьвіти”.

Братство сьв. Івана Хрестителя, від. 326  
P. Н. С., в Авока, Па. (Фвтоґр. на стор. 105).

Рік тому назад авоцькі Русини зачисляли 
себе з несьвідомости де Цодяків або Словаків, 
але тепер того нема, бо заходами Ст. Сенькова 
і кількох инших осіб засновано тут братство, 
що зросло в протягу року до 35 членів і має 
вже власного маєтку 150 дол., 8 того виплачує 
своїм членам на случай недугж по 6 дол. тиж
нево. Дня 27. липня 1913 р. посьвятив о. В. 
Держирука братський прапор і від того часу 
всі місцеві Русини, навіть ті, що стояли в чу
жих організаціях, належать до нашого братства 
і до P. Н. Союза. Між людьми повіяло своїм ру
ським духом і всї вони ведуть себе прилично 
і гарно.

Братство сьв. Івана Хрестителя, від 121 
P. Н. С., в Трентон, Н. Дж. (Фотоґр. на ст. 107).

Урядниками сего братства < слідуючі члени: 
Ю. Зупко, предс.; І. Радованський, секр. фі
нансовий.; Й. Ременицький, секр. рекорд.; М. Че- 
ремшак, кас.

Читальня „Просьвіти” в Честер, Па. (Фо
тоґрафія на стор. 109).

Братство сьв. 0. Николая, від. 225 P. Н. С.,
в Деслодж, Мо. (Фотоґрафія ж*, втор. 111).

Братство сьв. Івана Хрестителя, від. 247  
P. Н. Союза, в Вілмінґтон, Дел, (Фотоґрафія на 
стор. 115).

Се братство основане дня 26. цьвітня 1909 
p., а заінкорпороване 21. мая 1913 р. Пер
шими організаторами сего братства були: Ва
силь Гірник і Ілько Борис. На першім мітінґу 
(26. цьвітня 1909) вписало ся 24 членів, а 
першими урядниками були: С. Фіґун, предс.; 
Й. Іщук, заст. предс.; М. Возьний, секр. фін.; 
С. Чаплій, секр. рекорд.; В. Гірник, кас.; К. 
Лезицький, заст. кас.; контрольори: В. Трупі, 
І. Борис і І. Парушевський. По день 28. липня 
1913 се братство мало 82 членів. За чотири роки 
свого істнованя побільшило ся о 58 членів. При
тім треба зазначити, що у Вілмінґтонї є сильний 
відділ кацапського „Общества”, котрий засно
вано скорше ніж відділ 247 P. Н. С. Кацапи від
носили ся ворожо до нашого відділу, мимо того 
наш відділ о много ліпше стоїть під зглядом мо
ральним і матеріяльним, хоч з меншою скілько- 
стию членів. —  Ілько Борис, предс.; Тимон Ко
лодій, секр.

Сьпівацько-аматорський Кружок ім. Івана 
Котляревського в ’Вілмінґтон, Дел. (Фотоґрафія 
на стор. 119).

Сей Кружок заснований 21. марта 1910 р. за 
почином бувшого пароха у Вілмінґтонї, Всч. о. 
3. Оруна. Заходами сего сьвященика відограв 
Кружок представлене „Наталка Полтавка” . По 
від'їзді о. 3. Оруна з Вільмінґтону сей Кружок 
був дуже підупав і щойно завдяки зелїзній волі 
п. Петра Левицького, члена сего Кружка, відо- 
грано два представленя: „Тимко Капраль” і „Виф- 
леемська ніч” . З приходом до Вілмінґтону дяко- 
учителя п. Йосифа Букати зачала місцева моло- 
дїж більше інтересувати ся аматорським Круж
ком. Й. Буката зачав працювати щиро над хо
ром і довів його днесь до гарного розвою. Члени 
Кружка сьпівають красно в церкві, а окрім того 
дали представлене „Настоящі”, „Ілько Пащак” 
і „Невольник”. Згаданий Кружок зреформовано 
дня 13. мая 1913 р. До сеї пори е 36 членів (на 
фотоґрафії всіх нема, бо задля своїх занять не 
прийшли). —  Подав Тимон Колодій, секр. Ам. 
Кружка.

Товариство сьпівацьке „Боян” в Обурн, Н. Й.
(Фотоґрафія на стор. 123).

Се товариство основано 20. жовтня 1912 р. 
за почином п. Мирона Сокільського. Його ціль: 
плекати руську пісню і кріпити руського духа в 
тутешний руській кольонїї. Средством до сего 
мали служити концерти, аматорські представле
ня, балі, забави і хоральний сьпів у місцевій 
русько-катол. церкві. З сеї задачі вйвязав ся 
„Боян” до тепер як найліпше. Під предсїдатель- 
ством п. Дмитра Тиханича і під діріґентурою 
п. Мирона Сокільського члени тогож товариства
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щирою своєю працею зробили все, що було в їх 
силах. їх заходами устроєно для дїтий гостину 
сьв. 0. Николая, па Рождество Христове відо- 
грано „Вифлеємський Вертеп”, дня 1. марта 
1913 уладжено баль з концертом, а дня 12. лип
ня м. р. за почином Товариства „Боян” урядже
но злученими силами веїх братств і товариств 
спільний пікнік.

Братство сьв. Йосафата, від. 273 P. Н. С., 
в Гудсон, Н. Й. (Фотографія на стор. 127).

Теперішний уряд сего братства: Я. Капцар, 
предс.; П. Лубянецький, кас.; В. Хома, секр.

Товариство „Запорожська Сїч” під покровом 
сьв. Володимира, від. 206 P. Н. С., в Вунсокет,
Р. Ай. (Фотоґрафія на стор. 131).

Се товариство основане через 29 сьвідомих 
Українців дня 9. цьвітня 1910 p., інкорпорова
не 11. мая 1911 р. Місточко Вунсокет числить 
38 тисяч мешканців, з того около 400 галицьких 
Русинів-Українцїв, помішаних потрохи з каца
пами. Помимо всяких перешкод молоде товари
ство зростало в число членів досить скоро і те
пер в одно з найбільших русько-укр. товариств 
в Род Айленд стейтї. З кінцем липня 1912 чи
слило 104 членів. Тов. виплачує в разі недуги 
$4.00 тижневої запомоги і одноразову оплату лі
каря. В случаю смерти члена дає $100.00 на 
похорон і $50.00 женї або дітям. По смерти же
ни члена платить $25.00. Тов. має читальню 
„Просьвіти”, основану 3. мая 1911. Читальня 
має бібліотеку вартости $200.00 і готівки 
$50.00. Члени читальні устроюють часто аматор
ські представленя і плекають хоральний сьпів. 
Тут містить ся також руська шкода, котру про
вадить місцевий парох, о. В. Турула. Маєток 
тов-а виносить поверх $800.00 в готівці, а пра
пори, ленти, шапки і инший інвентар обчислено 
на $500.00. Се тов-о виплатило вже досить гро
ша на руські добродійні цїли: найперше заку
пило 10 квадр. метрів на Укр. Город у Львові, 
на „Рідну Школу” в Галичині жертвувало $50.00 
і т. п. Тов-о вибрало на зборах дня 2. лютого 
1912 спеціяльний комітет, котрий збирає датки 
на власний дім, і правдоподібно до будови або 
закупна дому приступимо єще сего року. В тім 
домі має містити ся галя, читальня, школа і 
політичний клюб. На инших зборах була обго
ворена справа заснованя руської банди, отже всі 
проекти вже уложені і на слідуючім квартальнім 
мітінґу приступимо до дїла, бо здібних музикан
тів є у нас доволі споре число. —  Уряд тов-а: 
Й. Липсьішй, предс.; С. Лемішка, секр.; А. Ба- 
сан, кас.

Братство сьв. Володимира, від. 323 P. Н. С., 
в Канзас Сіти, Кан. (Фотоґрафія на стор. 135).

Дня 26. мая 1912 р. гурток сьвідомих Ру
синів-Українцїв заложив висіле згадане братство 
в тій цїли, щоб зорґанїзувати в один кружок всіх 
тут проживаючих Русинів. Єсть тут наших по
селенців досить споре число, але на жаль, 
вони завели наші надїї, бо тов-о не розвиваєсь

так, як ми сего надїяли ся. Не від річи буде 
згадати, що тут єсть много нсосьвічених людий, 
котрі цілком не дбають про своє духове добро І  
иросьвіту. Щоб вивести наших братів з неволі і 
темноти духової, постановило братство заложи- 
ги бібліотеку, а відтак читальню „Просьвіти”, в 
котрій всі Русини моглиб кріпити свої сиди і 
могли наконець пізнати, що лишень в просьві- 
тї і науці лежить добро народа. Урядниками 
братства на рік 1913 були: Р. Мазур, предс.; Д. 
Янчишин, містолредс.; М. Кархут, секр. фін.; 
І. Ґаранчук, ка-с.; Д. Кархут, секр. рек.

Хор І аматорський Кружок в Рочестер, Н. Й.
(Фотоґрафія на стор. 139).

Представлена на фотоґрафії ґрупа —  се чле
ни хору і аматорського кружка парохіяльного в- 
Рочестер, Н. Й., з парохом о. Меренковим і з дя
ко учителем на чолї. Заложено той кружок 1911 
р. заходами сего самого дякоучителя С. Цїміху- 
та. За час двох лїт хор сей вишколив ся тав, 
не уступає жадному хорови парохіяльному що-до 
сьпіву церковного чотириголосного. За час двох 
лїт дав той кружок десять представлень аматор
ських і один концерт на дохід церкви парохіяль- 
ної, прирабляючи для церкви загальну суму око
ло 600 долярів. Честь їм за їх працю і ідею. —  
о. Меренків.

Братство сьв. Володимира, від. 91 P. Н. 
в Мікіс Ракс, Па. (Фотоґрафія на стор. 143).

Се братство є найстарше в нашій місцевостн, 
бо основане ще 20. падолиста 1901 р. під по
кровом сьв. Димитрія. Через 9 лїт був у тім 
братстві сьвятий спокій і гаразд, аж по клів- 
лендській конвенції прийшли на нас тяжкі часи. 
Дня 20. падолиста 1910 р. наше братство роз
било ся на дві нерівні части; більша часть чле
нів (134) разом з урядом пішла до нового Со- 
юза, а при старім Союзї лишило ся всего 16. За
раз слідуючого дня ми скликали мітінґ, вибрали 
новий уряд, заслали до каси нашого Союза роз
мет, а від членів-утїкачів зажадалисьмо звороту 
загарбаних ними братських гроший. На наше 
жадане противна сторона відповіла сьміхом та 
кпинами і через те ми були приневолені розпо
чати з новосоюзовцями процес, що тягнув ся 
повних 2 роки. Сей процес зруйнував нашу ка
су і ми мусїли удати ся з просьбою о матеріяль- 
ну поміч до P. Н. Союза. Наш Союз подарував 
нам 100 дол. і за ті гроші докінчено сей не
щасний процес, що вкінцн вийшов таки на на
шу сторону. Вигравши справу, ми скликали на 
день 25. падолиста 1912 р. мітінґ і на тім мі
тінґу змінили назву братства: з сьв. Димитрія 
на сьз. Володимира. Хоч через цілі два роки ма
ли ми тут богато клопоту і перенесли чимало у- 
дарів з боку ворогів, то помимо того нарід сто
яв по нашій стороні, бо з днем 20. липня 1913 
наше братство числило уже 114 членів, прибра
них у красні уніформи, як се видно на образку. 
Маємо також два гарні прапори: руський і аме
риканський, а в касї кількасот долярів готівки.
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Братство розвиваеть ся і росте в силу завдяки 
щирій праці А. Гальчака, Ф. Марцїновського, Ір. 
Шпура, В. Шпука, Г. Шабатури і инших трудя
щих членів.

Сестрицтво сьв. Ольги, від. 186 P. Н. С., в 
Макаду, Па. (Фотоґрафія на стор. 147).

Братство сьв. Георгія і „Наддніпрянський 
Сокіл” , від. 239 P. Н. С., в Філядельфії, Па.
(Фотоґрафія на стор. 151).

В жовтни 1908 р. кількох сьвідомійших па- 
рохіян при катедральній церкві в Філядельфії, 
Па., за проводом їх Преосьв. Кир Сотера, узна
ли потребу заложеня товариства „Сокола” і по 
довших нарадах заложено церковне братство з 
тим, що молодші члени мають мати відповідні 
мундури. Сему братству дано назву „Братство 
сьв. Георгія і Наддніпрянського Сокола”, котре 
приступило також яко відділ 239 до P. Н. Союза. 
Головою Братства єсть їх  Преосьвященьство. 
Братство се виплатило в часі свого істнованя 
кілька тисяч долярів запомоги хорим, дало та
кож около 200 дол. на добродійні цїли, як на 
Монастир в Чесапік, Український Город у Льво
ві, „Рідну Школу” і т. п., а в касі має около 
500 дол. В Братстві сїм гуртують ся люди з ріж
них повітів, а між членами панує згода. Урядни
ками на рік 1913 були: Т. Грицей, предс.; Ст. 
Гвіздь, секр.; Іван Бабій, кас.

Братство сьв. Василія, від. 339 P. Н. С., в 
Філядельфії, Па. (Фотоґрафія на стор. 155).

Декотрі Русини-Українцї з скільського пові
ту, від довшого часу привиклі жити поміж со
бою, мали кілька випадків, де мусїли складатись 
на похорони кількох померших своїх кревних і 
знакомих. Щоби сему запобічи, повстала між 
ними думка заложити своє осібне братство, що й 
зроблено дня 10. грудня 1910 p., назвавши його 
„Братство сьв. Духа”. Се братство мало істнува- 
ти лиш один рік, однак при кінци року поста
новлено недопустити до розвязаня, а противно 
—  заложити товариство під назвою „М. Сїчин
ського”. Позаяк та назва не всїм подобала ся, 
то ухвалено заложити „Братство сьв. Василія 
Великого”. Се братство тепер красно розвиває 
ся і належать вже до него люди з инших пові
тів. На добродійні цїли дало 55 дол., іменно: на 
погорільців в селї Сторонибаби 10 дол., на Мо
настир в Чесапік 20 дол. і на „Рідну Школу” 
25 дол., а запомоги хорим виплатило 998 дол.; 
кромі сего єсть в банку 200 дол., а в руках ка- 
сіера около 100 дол. Урядниками вже другий рік 
суть: Т. Грицей, предс.; І. Жмутин, секр.; І. Со
рока, кас.

Товариство „Українська Сїч” , від. 282 P. Н. 
С., в Сиракюз, Н. Й. (Фотоґрафія на стор. 159).

Се това^Лство складаєть ся переважно з чле
нів, походячих із західної Галичини, а всї вони 
є сьвідомими Українцями. Засноване 3. липня 
1910 р. разом з читальнею „Просьвіти” захода
ми бувшого нашого пароха, о. Царя і кількома

місцевими патріотами, як П. Парибус, М. Попик 
і другі. Ціль тов-а: зєднати всїх Українців в одно 
національне тїло, дати своїм членам моральну и 
матеріяльну підмогу, старати ся о їх просьвіту 
і ведене примірного житя, а крім того з членами 
мужеського пола управляти ґімнастику. Тов-о 
має тепер поверх 80 членів (з них ЗО мають 
свої власні уніформи), понад 700 дол. готівки і 
два прапори (руський і американський) варто- 
сти близько 200 дол. Тов-о жертвувало на на
родні цїли ось такі датки: на „Рідну Школу” в 
Галичині 1000 корон, на рогатинську гімназію* 
160 кор., на Укр. Город у Львові 120 кор., на 
курси висілої осьвіти для Тов. „Просьвіта” у 
Львові 145 кор., на приватний учительский се- 
минар в Коломиї 50 кор., дар Тов-у „Просьвіта” 
в Галичині 25 кор., на шкільний фонд ім о. Н. 
Стефановича 15 дол. —  і инші поменші жертви. 
У злуцї з читальнею тов. „Просьвіта” та при 
підмозі нашого хору далисьмо кілька поучаючих 
представлень і концертів з деклямаціями, а від
так вечерницї, коляди, віче і т. п. Своїм членам 
виплатило тов-о поверх 200 дол. запомоги, а за
гальним трудом всїх членів зібрано на місцеву 
церкву около 200 дол. Урядниками тов-а від йо
го заложеня суть: П. Парибус, предс.; Н. Крук, 
секр.; І. Шеремета, кошовий; Ксеня Банд ох і  
Настя Шеремета, управительки; наймолодший а 
касієр: Ф. Андрусишин.

Товариство „Запорожська Сїч” , від. 283 Р.
Н. С., в Обурн, Н. Й. (Фотоґр. на стор. 163).

Заки се товариство оснувало ся, мали ми тут 
дуже богато клопоту, бо деякі місцеві Русини 
були нам противні і не пускали нас навіть до 
своєї галї. Ми були приневолені сходити ся на 
спільні наради в лїсї і там під зеленими дерева
ми загрівати себе взаїмно до витревалости. Одної 
погідної недїлї (се було 22. серпня 1909 р.) зій
шло ся богато людий на означене в лїсї місце і 
тут заложили собі своє власне тов-о, „Зап. Сїч”. 
До уряду зістали вибрані: В. Било, кош.; Г. Те
сля, секр.; Л. Зобків, кас.; Д. Савчинський, оса
вул і инші. Сї урядники забрали ся охочо до е- 
нерґічної праці і гуртували коло себе щораз біль
ше сьвідомих членів. Та се не тревало довго, бо 
найшли ся невдоволені члени і почали з тов-а 
виступати так, що з загального числа 50 лиши
ло ся по пів році всего 15 членів, а пізнїйше ще 
менше. Коли в товаристві остало лише 8 членів, 
лучила ся нам сумна пригода: зелїзничий поїзд 
убив одного нашого товариша. Ми справили йому 
гв- пий похорон, а по тім похороні брала ся нас 
рол:ука... Наша каса пуста, а членів лиш сїм. 
Та ся маленька горсточка завзятих Січовиків не 
упала на дусї! Ми постановили скликати ще один 
мітінґ, а кождий член приобіцяв привести з со
бою на той мітінґ що найменше двох нових лю- 
дий. Прийшов ожиданий день і явили ся всї ста
рі члени, а з ними богато нових. Від того дня 
наше товариство стало постійно зростати і за пів 
року дійшло до своєї давнїйшої сили. Тодї ми
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приступили до P. Н. Союза і стали трудити ся в 
користь тої народної орґанїзації. Згодом ми по
чали сходити ся вечерами, читали книжки та 
часописи і учили ся театрального представленя 
„Хто винен”, яке відограно з великим поводже- 
нем і на загальне вдоволене присутиих на тій 
виставі гостий. Для нашого тов-а заслужив ся 
найбільше бувший кошовий Т. ІОзьків, котрий 
тепер стратив руку в обороні прав кривджених 
робітників. Він належав до страйкового коміте
ту в р. 1913 і був дуже діяльним членом, та за 
те полїсман прострілив йому руку, котру пізнїй- 
ше лікарі відтяли. Яко каліка подякував за уряд 
кошового і віддав провід тов-а в инші руки. Ось 
така то історія нашої „Зап. Січи” . З сеї історії 
но,ука, що початки у кождій справі бувають не
раз дуже трудні, але сила волї і віра в живу
чість народної ідеї може поконати і найбільше 
лихо. Нинї наше тов-о має 80 членів і гарний 
гріш, тож будучність його запевнена.

Українське сьпівацьке Товариство „Боян” в 
Йонкерс, Н. Й. (Фотоґрафія на стор. 167).

Року 18983 єще перед заложенєм церкви, 
згуртовало ся около ЗО сьпіволюбивих Русинів- 
Українцїв, з поміж котрих визначили ся: І. Ґу- 
зїй, С. Фецко, Авкс. Телеп, Й. Вариха, С. Сосен- 
ко і Марко Хома, і заложили сьпівацько-читаль- 
няне товариство, котре зі своїх добровільних дат
ків оплачувало галю, місячно по $14.00 на свої 
сходини майже через цілий рік. Коли в 1899 р. 
відділили ся галицькі Русини від угорської цер
кви і побудували свою, дістало се товариство при
міщене в своїй церковній гали без жадної опла
ти. З того то товариства повстав хор за підмо
гою о. П. Тимкевича, а під управою п. Терещу- 
ка, тодїшного дякоучителя. Від 1900 до 1904 р. 
хор наш упав задля частої зміни дякоучителїв 
(за тих чотири роки було аж 5 дякоучителїв), 
а по части з браку відповідного музикального 
знаня тих дякоучителїв. Коли в 1904 р. обняв 
посаду дякоучителя п. С. Бохна, котрий побув 
на жаль тілько один рік, хор відновив ся та по
чав сьпівати досить добре Службу Божу в цер
кві. По відході Бохни хор майже розпав ся. 0- 
днак то не відстрашило любителів рідної руської 
пісні від дальшої працї, бо за старанем Авкс. 
Телепа, ЇЇ. Варихи, І. Ґузїя, Я. Крета і Т. Дубе- 
ця, дня 19. марта 1906 р. зістало тов. відновле
не і зачартероване в суді під назвою „Сьпіваць- 
ко-Українськс Тов. „Боян” в Йонкерс, Н. Й.” . 
Виладжено статут і назначено місячну вкладку 
по 10 цнт. від особи. В тім часі був сьвящени- 
ком о. Іван Велигорський а дякоучителем Яков 
Ерет, котрий був тілько кілька місяців. Помимо 
зачартерованя хор не розвивав ся задля киринї 
деяких громадян. Від заснованя тов-а до 1911 р. 
дало тов. 11 представлень театральних, а то: 
„В гірничій дуброві”, „Виворожила”, „Тато на 
заручинах”, „Вифлеємська ніч”, „Сватане на 
Гопчарівцї”, „Пан писар”, „Наталка Полтавка”, 
„Іцко Сват”, „Сатана в бочці”, „Мужики Ари
стократи” і „Настоящі” . З початком 1911 р.

прийшов до нашої парохії за дякоучителя П. Ло- 
зинський, котрий перебуває до сего часу. Під 
його проводом наш хор розвинув ся дуже гарно, 
постійно сьпівае дві Сл. Божі: одної неділі одну 
а другої другу. За той час дано 6 представлень 
театральних, а то: „Страйк”, „Комедія на сьв. 
Андрея”, „Ворожбит”, „Безталанна”, „На ста
рости лїт” і „Подорож сьв. Николая“ з розда
чею дарунків для шкільних дїтий. За старанем 
о. Михаїла Лисяка дало тов. „Боян” в 1912 р. 
концерт в честь Мар. Шашкевича, а 1913 р. кон
церт в честь Т. Шевченка, на котрім був при- 
сутний п. Семен Демидчук. Дохід з концерту 
призначено на укр. Бурси в Горлицях і Сяпоцї. 
15. мая 1913 р. відбув ся в Ню Йорку пращаль- 
ний вечерок в честь галицького делєґ. п. Семе
на Демидчука; в тім вечерку брав участь і наш 
хор, де відсьпівав удачно кілька народних пі
сень. Тов. „Боян” має повисше 40 членів і го
тівки понад $200.00, помимо того, що видає річ
но більші суми на иросьвітні цїли та на закуіод 
нот. На найбільшу похвалу заслугують отеї до
бродії: Афт. Пупчик, предс.; І. Кван, кас.; А. 
Серафин, секр. і Іван Ґузїй. Тим добродіям зав
дячує тов. „Боян” свій поступ і розвій, на якім 
тепер стоїть.

Товариство „Любов” , від. 45 P. Н. С., в Фі- 
лядельфії, Па. (Фотоґрафія на стор. 171).

Се товариство заложене дня 13. грудня 1903 
р. і єсть першим українським товариством, у я- 
кім почав ся український рух між філядельфій- 
ською громадою. Через цілий час свого істнова
ня старало ся помагати своїм членам не тілько 
матеріяльно, але й морально через скликуване віч 
і даване концертів. Воно дало почин до задо- 
женя читальні, яка істнуе до нині і належить до 
перших в Америці. Кромі сего тов. „Любов” при 
кождій нагоді накликувало загал до жертв на 
ріжні добродійні цїли і само занимало ся збира- 
нем жертв, а зі своєї каси жертвувало щирі дат
ки на слідуючі фонди: На „Боєвий Фонд” $10.00, 
на „Слав. Іміґраційний Дім” $10.00, на хорого 
письменника І. Франка $5.00, на „Фонд 0. Сї- 
чинської” $10.00, на визволене М. Сїчинського 
$5.00, на памятник А. Коцка $10.00, на „Фонд
о. Н. Стефановича” $5.00, на „Рідну Школу” 
$25.00. В осени 1913 р. тов-о відсьвяткувало 
10-лїтний ювилей свого істнованя. Тов-о „Лю
бов” числить тепер 56 членів і двох членів го
норових, пп.: А. К. Онишкевича і Т. Кохана. Має 
500 дол. готівки і український прапор вартости 
100 дол. Тримаючись пословицї: „хвальба їсти не 
дасть”, не згадую тут за заслуги поодиноких 
членів над розвоем тов-а, бо їх імена держать 
члени у своїх серцях. —  Ст. Демків, предс.

Церковний Хор в Нортгемптон, На. (Фотоґр. 
на стор. 175). Управителем сего хору є Григо
рій Михалицький.

Братство сьв. Михаїла, від. 350 P. Н. С., в 
Стамфорд, Конн. (Фотоґрафія на стор. 179).

Довгі літа тут. Русини, переважно Лемки,
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баламучені пропаґандою русофільською, одні тво
рили ріжні общсства та православні братства па
рафіяльні, другі блукались нерішучі та з дня на 
день ворожий нам табор побільшали. Аж дня 10. 
листопада 1912 р. старанєм п. Ів. Еаштаніока зі- 

• бралось достаточне число людий до заснованя 
першого руського братства під покровом сьв. Арх. 
Михаїла, яке приступило дня ЗО. грудня 1912 р. 
до P. Н. Союза яко від. 350. Брак сьвідомости 
ідеї української не позволяв надіятись легкої по- 
біди над русофільською заразою, та на щастє 
перший наш орґанїзатор без грімких бесїд, а 
лиш дїлом —  прикладом зумів переконати нарід 
так, що наше братство заледви по кількох міся
цях свого істнованя числить уже 40 членів і роз- 
поряджае власним майном около $200.00. Честь 
отже і слава не лиш орґанїзаторови, але і всім 
членам, що з таким успіхом над власним осьві- 
домленем для добра суспільного не щадять нї 
часу нї трудів! Честь першим членам-орґанїза- 
торам, яких імена зістануть вписані на вічну 
память і славу в історії української кольонї в 
Стамфорд. —  Й. Тирчик, містопредс.

Братство Покр. Лресьв. Богородиці, від. 7
P. Н. С., в Макаду, Па. (Фотоґр. на стор. 183).

Урядниками сего братства суть: Е. Посту
пай, предс. І. Шквір, секр.; П. Рифун, кас.

Товариство ім. Богдана Хмельницького, від. 
133 P. Н. С., в Нюарку, Н. Дж. (Фотографія 
на стор. 187).

Се товариство заложене 6. грудня 1908 р. 
і має доси 100 членів. Урядниками на сей рік 
є: В. Кузьма, предс.; Т. Каськів, секр. фінанс.;
І. Ґлух, секр. рекорд.; Іл. Швець, кас.

Товариство „Сокіл” , від. 218 P. Н. С., в Іст 
Юнґстави, 0. (Фотографія на стор. 191).

Се товариство засновано 10. мая 1910 p., 
але з причини недбальства основателїв, а заразом 
і перших його урядників, воно через три роки 
заледви дихало. Колиж нарешті члени прозріли і 
побачили, що в касі нічого нема, постановили 
його зреорґанїзувати після статутів P. Н. Союза. 
Нинї наше братство стоїть уже на трівких під
валинах, а заслуга около його розвою належить 
ся в першій мірі пн. Р. Ґілеви, М. Ткачишиному, 
Ігн. Бурому і Й. Залановському. Сї урядники 
понесли чимало працї і страт, заки поставили 
тов-о на ноги і запевнили йому гарну будучність. 
Нехай, же так працюють далі, а вдячні члени ска
жуть їм за се щире й сердечне спасибіг. Уряд
никами товариства суть: Роман Ґіль, предс.; Мих. 
Ткачишин, секр.; Ігнатій Бурий, кас.

Товариство „Просьвіта” , від. 204 P. Н. С., 
в Ню Йорку, Н. Й. (Фотографія на стор. 195).

Тов. „Просьвіта” в Ню Йорку засноване 9-го 
лютого 1908 р. На перших зборах явило ся бу
ло 21 людий (15 мущин і 6 женщин). Ціль то
вариства: несене моральної й матеріяльної помо
чи своїм членам. Першим предеїдателем това
риства був Кость Толопка, котрий урядував від

дня заснованя через цілий рік до 28. лютого 
1909 р. В р. 1909 обняв сей уряд Йосиф Хо- 
мів і оставав на тім уряді до 1913 р. Щирість 
і совісна праця т. Й. Хомова причинила ся до 
гарного розвою товариства. Він то був душею 
товариства, давав завеїгди почин до всего добро
го, і се його заслуга, що тов. „Просьвіта” є од
но з найповажнїйших в Ню Йорку. В р. 1913 
зістав вибраний предеїдателем т. Іван Жовнїр. 
В тім році товариство обходило дня 9-го лютого 
5-лїтний ювилей свого істнованя. Під нинїшну 
пору воно числить 187 членів. Маєток товари
ства такий: два прапори (український і амери
канський) $250, бібліотека $780, шафа на пере
ховане книжок і прапорів $70, готівка в касі 
$1.300 —  разом $2.400. Від заснованя товари
ства до дня 11. жовтня 1913 р. виплачено запо
моги (бенефіту) в сумі $847 і $100 посмертногб.

Товариство „Просьвіта” виставило на сценї 
своїм коштом і заходом кілька театральних штук, 
як: „Арендар”, „Ілько Пащак” „Пещена дити
на”, „Сватаня на Гончарівцї”, „Памятка 3-го 
мая”, „Учитель”, „Вихованець” і „За сиротою 
Бог з калитою”. Крім представлень уряджувало 
товариство концерти, балі, пікніки, ирогульки і 
т. п. Не забувало се товариство і про потреби 
рідного краю. Майже на кожде народне торже
ство в Галичині висилало привітні письма і 
грошеві датки. І так жертвовано на „Український 
Город” у Львові 10 дол., на „Фонд Івана Фран
ка” 20 дол.; на „Рідну Школу” 25 дол. Тов. 
„Просьвіта” іменувало своїм почетним членом 
п. О. Стеткевича, видячи його щиру працю для 
добра українського народа тут в Америці, і в йо
го імени вислало 10 дол. на „Ювилейний дар І. 
Франкови”. Урядниками тов-а суть: І. Жовнїр, 
предс.; М. Трач, кас.; М. Тижай, секр фінас.; Д. 
Олексів, секр. рекорд.

Братство сьв. Георгія, від. 76. P. М. С. в 
Трентон, Н. Дж. (Фотограґія на стор. 199).

Сим молодечим відділом нашої організації о- 
пікують ся отеї добродії: Юрій Бачик, опікун 
братства; о. Йосиф Ковальчик, місцевий парох і 
Михаїл Немет, місц. дякоучитель.

Братство сьв. Василія, від. 347 P. Н. С. в 
Мілвіл, Н. Дж. (Фотоґрафія на стор. 203).

Коли подаємо нашу фотоґрафію до ювилей- 
ного календаря P. Н. Союза, то не на те, щоби 
себе хвалити, але маємо на думцї заохотити всіх 
наших людий, щоби по цілій американській Ру- 
си закладали свої рідні товариства та лучили їх  
до P. Н. Союза, бо коли веї будемо гуртувати ся 
при тій нашій найбільшій і найліпшій народній 
організації, то витворить ся одна велика руська 
громада тут в Америці, та і старий край утішить 
ся, що його дїти на чужині не згубились. Наше 
братство основане 18. грудня 1912 р. переваж
но з фармерів, котрі тут осіли на старий побут. 
Почин до заснованя того братства дав п. Василь 
Матолич, котрий запросив на згаданий день п. М.
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Угорчака, гол. секр. P. Н. Союза, а п. Угорчак 
в коротких але горячих словах представив зі
браним, яку цїль і користь мав кождий член з 
P. Н. Союза. По промові п. Угорчака і п. Мато- 
лича вписало ся до братства 22 членів, а їх чи
сло росте враз зі зростом нашої руської кольо- 
нїї. Кромі сего братства оснували мілвілські фар- 
мери „Стоваришене Американсько-Руських Горо- 
жан”, котре з весною с. р. забираесь до будови 
„Народного Дому” на власній земли, яку дару
вала компанія, що оснувала тут руську кольонїю 
в протягу одного року. Коли стане „Народний 
Дім”, то се тов-о подумає і про дальші народні 
будови^ як: галї на вправи Гімнастичні, руської 
школи і т. п. А може з часом при тім домі буде 
пишатись і красний памятник нашого незабутно- 
го кобзаря Т. Шевченка, бо сей „Народний Дім” 
повстане при одній головній улицї, що зовесь 
улицею Т. Шевченка. Робити маємо на чім, бо 
дарована земля обнимає 5 акрів.

Руська школа при церкві сьв. Івана Хрести
теля в Бофало, Н. Й. (Фотоґрафія на стор. 207).

Дітвора руської школи в Реймі, Па. (Фото
графії на стор. 211).

Оба образцї представляють шкільні дїти ру
ської школи в Реймі, Па. На долішнім образку 
вони прибрані в сьвяточний стрій з нагоди Спо- 
віди і сьв. Причастія (на лївім кінци стоїть учи
тель сеї дїтвори, п. Й. Ялечко, гол. контр. Р. Н. 
Союза), а на горішнім образку ті самі дїти, фо
тографовані в дни шкільної науки. Оба образки 
знимані перед нарохіяльним домом.

Дім „Руської Спілки” в Йонкерс. Н. Й. (фо
тоґрафія на стор. 214) і Уряд сеї „Спілки” (фо
тоґрафія на стор. 215).

Руську Спілку в Йонкерс заложив (дня 23. 
грудня 1901 p.), а опісля довший час був її ду

шею о. Павло Тимкевич. Заложено її на 25 до- 
лярових уділах (шерах) з правом побираня 5% 
річно. Початково, т. є. на першім мітінґу при
ступило до сеї Спілки 50 членів, котрі вибрали 
з поміж себе уряд, до якого ввійшли: Олексан- 
дер Трембач як предсїдатель, Іван Сабат як се
кретар а Стефан Ратко як касієр. Сейчас заку
плено два доми з двома лотами за суму 18 тисяч 
долярів. Мешканя на горі віднаймлено партіям, 
а на долині уладжено крамницю з віктуалами 
(ґросерню) і склеп з одїнями (який по двох лі
тах спродано). По двох літах, коли вже Спілка 
ірийшла до гроша, побудовано новий дім на но
вих лотах цїною ЗО тисяч дол. і в нїм отворено 
ґросерню і бучерню, які істнують по нинїшний 
день. Тижневий оборот виносить у них під ни- 
нїшну пору 700 долярів. Склеп сей дає заняте 
З людям. В р. 1908 куплено землю (6 лотів) в 
Йонкерс з наміром побудувати на нїй „Руський 
Народний Дім”, однак поки-що здержано ся з 
будовою, а гроші призначені на сю цїль остають 
в міськім банку. Нинї Спілка обертає 40-тисяч- 
ним капіталом, якого властителями є 100 удї- 
ловцїв. На покрите того капіталу має тепер 
Спілка 3 доми, а при них великі лоти під нову 
будову, а крім того осібно 6 лотів; разом усе вар- 
тости після оцінки міської комісії 80 тисяч дол. 
На сім тяжить ще 27 тисяч дол. довгу в банку 
на 5 а радше на 5 у2%. Властителями уділів і 
цілого майна суть переважно йонкерські Руси- 
ни-Українцї, в більшій части горожани Злуче
них Держав і парафіяни церкви сьв. Арх. Ми
хаїла. —  Урядниками „Спілки” є: С. Радко, 
ігрсдс.; Д. Мерена, секр.; І. Спяк, кас.; І. Хома
і В. Палиця, контр.; С. Фецько, А. Кристоф, Я. 
Вандзїляк, І. Вариха, А. Телеп, А. Василенко, €. 
Олїяр і 10. Федорко, директори; А. Дубянський, 
кол. ренту; І. Цван, робітник штору.

ЖЕРТВИ НА „РІДНУ ШКОЛУ" В ГАЛИЧИНІ.
ШШ НА УДЕРЖАНЄ УКРАЇНСЬКИХ ПРИВАТНИХ ШКІЛ ШШ

НАЛЕЖИТЬ ПОСИЛАТИ НА ТАНУ АДРЕСУ:

AUSTRIA -  LEMBERG.
,,DNISTER“, KNYZOCZKA 6800 

UL. RUSKA 20.
МЕНШІ КВОТИ ЛІПШЕ ПЕРЕСИЛАТИ ДО РЕДАКЦІЇ „СВОБОДИ" В JERSEY CITY, N. J., А ЗВІДСИ'

ВИШЛЕ СЯ ЇХ ДО СТАРОГО КРАЮ.
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Фонографи на 3 місяці безплатної проби!
Даром 40 найкрасш их сьпіванок!

10=лїтна порука на письмі!
Даємо до нашої чудесної „ IN T E R N A T IO N A L "  говорячої машини ч. 5 за 
$1.00 місячної виплати. Не лякаємо ся вислати Вам наш'фонограф на З 

місяцї безплатної проби, понеже він є найлїпшою машиною на торгу. 
10.000 РУСЬКИХ РЕКО РД ІВ ВСЕГД А  НА СКЛАДІ’. . . 

Пишіть єще нинї по цїнник і услівя.

Найбільший „барґен” , 
якого ще не бувало!

Послухайте пісень України мати 
Котрі сьпівають в кождій хаті,
А котрі лише у пас можете

[ордерувати.

КАТАЛЬОҐ УКРАЇНСЬКИХ ДВОБІЧНИХ РЕКОРДІВ „КОЛУМБІЯ”
по 75 центів.

^сї рекорди могуть грати на Віктора і Колумбія говорячих машинах і на всіляких инш их плитових.ОСЬПІЯЯП гляпиий ио іппи» __________________________________Всьпівав славний на цїлий сьвіт 
тенор М. МИРОНЕНКО при акомпа- 

ніяменті італійського гармонїсти.
ШСНИ:

0131 Віють вітри 
Через річеньку 

1131 Ой у лузї
Реве та стогне 

2131 їхав козак за Дунай 
У сусїда хата біла 

3131 Дїд рудий
Ой, здорова чорнобровка 

0121 Ой за гаєм, гаєм
Дївча в сїнях стояло 

1121 Кучерявий Марко 
Ой, не ходи Г])ицю 

2121 Гоп, мої Гричапики 
Сонце низенько 

3121 Гандзю книш 
Гончий кавалїр 

3141 Та нема гірш нікому. Хор 
Коло млина. Хор

Плити 10-цальові по 65  центів:
СЬПІВИ ЕЛІЯСЕВИЧА:

334 Гей на горі талі жеццї 
Дївча в сїнях стояло 

434 Змарнів я
Козаченьку, куди йдеш 

534 Ой, місяцю 
Стоїть явір

СЬПІВИ 1 ОРКЕСТРА:
495 Зеленая рута. — Ой за г;

Оольо барит.
Рах, цях, цях і Ой! ра. 

595 Не чужого ми бажаєм. Д уст 
Бальная лезгінка. Музика

695 Чи ти милий. Сольо тен.
Марш Черкесів. Оркестра 

307 О, іге забудь. Сольо барит.
Полька-Мазурка. Оркестра 

407 Вилітали орли. Сольо бар.
Краковяк. Військ, оркестра 

507 Хусточко моя. Сольо тен.
Бальная лезгінка. Тапець 

607 Ой, гаго, гаю. Сольо тен.
Крижова Полька. Муз.

707 Не еьпівайте менї. Сольо 
баритонове.

Танець в пітьмі. Оркестра

СЬПІВИ ЛЮБИНЕЦЬКОГО:
795 Зміна варти в бургу в Ві- 

дни. Військ, музика 
На городї коло броду. Со

льо тенор.
895 ,,Козачо к“ . Росий. танець 

Ой під гаєм зелененьким. 
Сольо тенор.

995 Охоча військова трупа. Орк. 
Ой, у поли три керни- 

ченьки. Сольо тен.
006 Марш сигнал о вий. Орк. 

Ой, у поли три керни- 
ченьки. Сольо тенор. 

106 Ж іночий марш. Оркестра 
Чом так скриточ — Чом, 

чом. Сольо тенор.
207 Буди Імя Твоє. (Бортнян

ський). Квартет.
Вічная память. Квартет 

159 Реве та стогне. Сольо
Ой у поли керниченька. 

Сольо

259 Ой пійду я до млина 
Марш. Оркестра 

359 Видала меня. Сольо 
Любю дивитись. Сольо 

459 Рідна мова. Дует 
Родимий краю 

4131 Ой, Дніпре мій, Днїпре. 
Бас.
Ой щож дуніі загул ,,Ра- 

ная“ . Бас

НАРОДНІ ПІСНИ І МОТИВИ.

РУСЬКИЙ ГАРМОНІСТ 
ДЕМЯІІЕНКО.

По 75 центів:

6911 Всї говорять і Вийду я  
на річеньку 

Рах-цях-цях і Краковяк 
7911 Марш. ,,Тоскапородинї“ .

Мазурка 
8911 Руська полька 

Руська полька 
9911 Вальс ,,Ласточка“

По удицї мостовій і Стра- 
дація.

ГАРМОНІЯ ТРІЙО.
6411 Скобелев-марш 

Коробейники 
789 Під двоголовим орлом. 

Марш 
Испанський вальс 

6601 Будь занятим!
Всї то дїлають

 ̂ Кромі сих маємо на складі дуже много инших руських, польських і ро- 
сийських плит. Ріжні музикальні твори і т. п. Жадайте наш прекрасний ілю
стрований катальог, який висилаємо даром.

I n te r n a t io n a l  P h o n o g r a p h  C o .,
196 Е. Houston Street, D̂ p 5 0 0 , New York, N. Y. 

ІВАН РУДЕНСЬКИЙ, завідатель,
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ВАЖНЕ ДЛЯ ТИХ, ЩО ГРАЮТЬ 
АМАТОРСЬКІ ПРЕДСТАВЛЕНІЇ.

Пишіть на адресу:

Ruthian Взок Store
701 W . Lackawanna Ave.

SCRANTON, PA.

S A M  B O O K
має

ДОБІРНУ ГРОСЕРНЮ ІБЇЧЕРНЮ
ТОЖ КОЖДИЙ ПРИЇЗДЖАЮЧИЙ НА

ПЕРШУ РУСЬКУ кольонїю
до Millville, N. J.,

ПОВИНЕН УДАТИСЬ ДО МОГО Ш ТОРУ, А РУЧУ, ЩО 
БУДЕ ЯК НАЙЛІПШЕ ОБСЛУЖЕНИЙ. — ЗАМОВЛЕНІ 

ОРДЕРИ РОЗВОЖУ КОЖДОГО ДНЯ НА ФАРМИ.
Тож незабудьте адреси:

S A M U E L  B O O K
cor. Archer & Foundry Sts., MILLVILLE, N. J.

Universal Prnting Co.
227 LINDEN ST., 
SCRANTON, PA.

В А М Е Р И Ц І .
Посідає великий склад першорядних народних 

русько-українських і ипшого рода добірних костю
мів як також потрібні прибори до характеризована 
осіб, як : перуки, волосл, бороди, вуси, шмінки і 
т. п. Річи ті випозичаємо по дуже і і и і ь к и х  цїнах. 
В июйорських околицях убираємо і характеризуємо 
аматорів відповідно до роль граючих на сценї. — 
Добірні костюми і відповідна характеризація нада
ють особлившу красу кождій штуцї на аматорській 
сценї. — При замовленях треба присилати спис осіб 
і потрібних річий. Замовленя просить ся присилати 
що найменше 8 днїв перед представлєнєм на адресу:

Mrs. EMILIA UHORCHAK, «fr
ee  SUSSEX S T , JERSEY CITV, N. J

Друкуємо всякі друкарські роботи 
від найменьших до найбільших 

НА ВСІХ МОВАХ.
ВИРАБЛЯЄМ°  ГУМОВІ =  ПЕЧАТКИ

ПО НАЙНИЗШ ИХ ЦЇНАХ.

З о р ґ а н їз о в а н и й  в 1 8 8 7  р о ц ї 

Одинокий анґлїйський стейтовий Банк в Скрен- 
тон і околици, котрий є отворекий КОЖДОГО дня 

до 9-тої години вечером

Lackawanna Trust Co.
400 Lackawanna Ave.. SCRANTON, PA. 

БАНК ДЕ ВАШІ ГРОШ І О БЕЗП ЕЧ ЕН І.
Загальний капітал, находячий ся в його зарядї, перевисшає 
$5,000,000.00. —  Чому ve робите бизнесу з правдивим 
солїдним* Банком, котрий є утверджений і находячий ся 

під дозором Держави Пенсильвенії.

Платить 3 %  від всїх вкладок грошевих від дня 
вложеня.

Посилаємо гроші до в с їх  частий сьв іта скоро І точно 
по найнизших курсах, а в протягу 24 ох дн ів  Ви поба
чите підписаний кв іт  адресата, якому Ви послали грош і, 
потверджений почтарем, що гроші отримані.

Телеґраф ічна посилка гроший —  наша спец іяльність. 
Вим іна європейської монети на америчанську —  по 

б іж уч ім  курсї.
Робимо всякого рода правні документи, котрі по- 

тверджає Конзулят.

Порада за дармо.

Михаїл Роздїльський
РУСИН АРТИСТ=МАЛЯР 

принимає замовленя на мальо
ване церквей, иконостасів, цер= 
ковних образів, театральних зана» 

віс (куртин) і т . п.
Всякі роботи виковує ио мистецьки 

і на означений час.
АДРЕСА:

MICHAEL ROZDILSKY
McADOO, PA.

Перша і найбільша
Руська Книгарня в Америці

має на склад ї великий вибір вся
кого рода книжок, як: букварів, 
читанок, катехизм ів, історій б і
блійних, книжок драматичних, 
історичних, наукових, повістий, 
казок, байок, сьп іваників , пісно- 
словцїв, коляд, молитвеників, 

книжок до набоженьства і до 
побожного читаня, нот для хорів 
і на фортепян, переписних кар
ток з гарними малюнками, па
перів листових з желанями, образ- 

ків, гумових букв і т. д.

Катальої1 висилаєсь лаБОм.

ПЕРШОРЯДНА РУСЬКА ДРУКАРНЯ
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&  і в д н  Р И Ж Д К  Я
ПУБЛИЧНИЙ НОТАР.

Висилка гроший до всїх частий ' 
сьвіта скоро і безпечно. — Виміна  
всяких заграничних грош ий. —
Спродажа карт корабельних до 
і з краю на всї лїнїї європейські 
ш в и по цїнах компанїчних. □ и в

БЮРО НОТАРІАЛЬНО-ПРАВНИЧЕ
І ІНФОРМАЦІЙНЕ.

ПОВИСШІ СПРАВИ ПОЛАГОДЖУЄСЬ СКОРО І ЧЕСНО, 
А НАШІ КОСТУМЕРИ, ЯКІ ЇДУТЬ ДО КРАЮ, НАХОДЯТЬ 
=  У НАС ГІДНУ ОПІКУ І ДОЗІР АЖ ДО КОРАБЛЯ- = *=

Адреса: JOHN RIZSAK
129-2nd STREET, PASSAIC, N. J.

3 f = = i e 0

t*

Ш

JOSEPH KOHOUT
РУСЬКО = СЛОВЕНСЬКА

V * ПЕКАРНЯ V і
P в Клїфтон, Н. Дж. Ц
он . , „ = і о і--------------:зог" ..-іо

має всегда в своїм шторі сьвіжий і смачний ХЛІБ 
і ріжного рода КЕКСИ і ПА!.

..... Своїм костумерам довозить до домів......
71 CENTER STREET,

C L I F T O N ,  N. J.

John Collins Co.
15 HOWE AVE., PASSAIC, N. 1. 

принимають всякі пльомберські 
роботи; уставляють парові 

огрівачі, домові купальні, 
кухонні котли, Газові 

рури і т. п. — За  
роботу ручать.

N. Y. & N. J. Telephone 529.
Suburban Telephone 79.

АНДРЕЙ ПОЛИНЯК
РУСЬКА ГРОСЕРНЯ І БУЧЕРНЯ

На складі завсїгди сьвіжий  
товар, а обслуга знаменита.

Русини ходїть до свого, а не пожалуєте!

69 Center S t . Clifton, N. J.

The Passaic Trust and Safe Deposit Company
241 Main Ave., в Пассайку, H. Дж.

О с н о в а н и й  1 8 8 7  г о  р .  

Загальний стан маєтку
$4,500,000.00
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70 Greene St., ГРИГОРІЙ ВАЛЬЧУК Jersey City. N. J.

В
M ae в кождім часі смачний і чисто на домовий спосіб 

випечений ПРАВДИВИЙ ХЛЇБЖИТНИЙ, БУЛКИ і ріжного 
рода КЕКСИ, що й в ідїстись їх годї.

Пекарню веду сам особисто, а як фаховий пекар, який 
робив в найбільших американських пекарнях, дбаю о се, 
щоб всяке печиво було смачне, добірне і як найчистїйш е.

На Різдво або на Великдень випікаю на замовлене до домів 
дуже смачні колачі і паски, а все таке гарне, що і найвибагливійша 
ґаздиня не завстидалаб ся. Роблю рівнож на жадане печиво весіль
не т. з. „торги” з ріжнородними прикрасами.

Родимці! Гріхом булоб їсти хлїб, мішений чужою підозрілої чи
стоти рукою, наколи маєте свого перворядного руського пекаря, я- 
кий здобув собі признане навіть між чужими. Тому жадайте всюди 
мого хліба а ручу, що наколи спробуєте, иншого не схочете їсти.
§Г ГУРТОВНА ДОСТАВА ПЕЧИВА ДО ШТОРІВ.

The National Bank of Shamokin
в Шамок н, Па.

John Mullen, President, A. D. Robertson Vice Pres?t, Geo C. Graeber, Cashier,
Con. R. Graeber, Teller.

ЗОБОВЯЗАНЯ:
К апітал..................... $ 100 000.00
Надвижка і чисті <ш

с к и ................................. 3 0 0  1 4 8 .7 4
В обороті...................  75 000.00
Депозити 1,470,434 06

F. A. Gable, Ass’t Cashier,
АКТИ ВА:

Пожичкві проценти $1.303,485.92 
Державні і инші цін

ні папери.............. 310.801.07
Дім банковий............ 15.000.00
Довги других банків 1 916.00
Готівка і резерва..... 314.379 81

ЗІ51,У45,582.80 $1,945,582 80
|Г *  ПЛАТИТЬ 3% ВІД ЧАСОВИХ ДЕПОЗИТІВ. - Ц

Один з найліпше просперуючих банків 
в Шамокін, Па.

Вложений в сїм банку гріш  е певний.
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Ми виробляємо власноручно всїляні Товариські відзнаки, 

як: БЕДЖИ, ПРАПОРИ і проче. Єсли Ви мали вже на

году де-що від нас замовити, то переконалисьте ся певно, 

що ми для Вашого Товариства дали ЛУЧШИЙ МАТЕРІАЛ  

а рівночасно Д ЕШ ЕВШ У ЦІНУ, як котра небудь инша 

фірма в Америцї. Єслиж Ви дотепер нїчого від нас ще 

не купували, то просимо, ПОПРОБУЙТЕ ОДИН РАЗ, а пе

реконаєтесь о правдивости наведених слів.

При сїй нагодї звертаємо Вашу увагу на сю обставину, 

що ми не тримаємо жадних агентів і що самі єсьмо 

фабрикантами, а не маючи через се великих видатків, 

можемо продавати всьо Д ЕШ ЕВШ Е як инша фірма, а 

притім дати

лучшпб матеріал і мрншюу роботу.

Жадайте нашого цїнника, який висилаємо безплатно 
а з якого переконаєтесь, кілько руських Товариств та 
Братств ми обслугуємо і що всїх вдоволилисьмо.

Руські робітники і урядники.
Руська обслуга.

w  ПИШІТЬ ПО РУСЬКИ. -щ
Всякі замовлеяя просимо посилати на адресу:

EAGLE REGALIA COMPANY
115 NASSAU STREET, NEW YORK, N. Y.
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ЧИ ЗНАЄТЕ, 
що касіер ,,Руск. Н. Союза“

Алексій Шаршонь

Товар сьвіжий. Продає де= 
шево, але лиш е за готівку.

РОДИМЦІ, ПОПИРАЙТЕ СВОГО !

524 Pine & Franklin Sts.^  
SHAMOKIN, PA.

W. H. Unger, Pres.
M. G. Stief, Vice Pres.
W. M. Tier, Cashier.

The Market Street 
National Bank

Ш OF SHAMOKIN, PA. Ш

Публична щ адниця на
Стейт Пенсильвенїя як
і на цілі Злуч. Держави.

Капітал, надвижка і зиски ви-
носять $250.000

Депозити $625.000

Платить 3% від часових 
депозитів. “ISft

ДОБРА РАДА!
Хто хоче шанувати своє здоровле, 
нехай не йде до чужих за скислим 
товаром, коли у нас е сьвіжий. — 
Хто хоче бути богатий, нехай не про
сить чужих за свої гроші, коли на
ша ціна других задивляє. — Хто хо
че від б до 9 днів переїхати через мо
ре, най зголосить ся до нас, попеже 
ми маємо шифкарти на наплїііщі лі

т і  як:
North German Lloyd, Red S tar 
Line, Hamburg-American і Rus

sian-American Line; 
нетілько цїна низька, але і люде суть 
дуже приступні.—Хто хоче, аби гро
ші до посилки були певні, нехай зго
лосить ся до нас, а буде вдоволений. 
Є то н ай старш и й  руський ш тор 

в EXCELSIOR, РА. 
і філїя руського ШауіОНгн(ьНого штору 

Nicefor Habura, Postmaster
і співробітник Руського штору,

The Allen Trust Co.
of Northampton, Pa.

Сей банк платить 3 %  від депозитів. 
Капітал $125.000.00 
Надвижка $15.000.00

Створений кождого дня від 9-ої рано 
до 8-ої попол. В суботу вечер від 6.30 
до 8-ої.

Р. N. Rem m el, President and Trust Officer. 
Charles H. Benner, Treasurer.

EMIL W. SCHOEFER
(HOF BRAU)

60 Montgomery St.. Jersey City, N. J.
П Е Р В О Р Я Д Н И Й

на німецький спосіб уладжений

Сальон і Реставрація
НАЙЛІПШ І ЛІКЕРИ, ВИНА, ГОРІВКИ І ЦИГАРА. 

Знамените пиво добре знаної марки M O E R L E 1 N ,  
як рівнож всякого рода імпортовані пива.

с л а в н а  н і м е ц ь к а  к у х н я
Є се одийоке місце, де сходять ся наші ви- 

значнїйші люди, бо тут можна сиокійно поси
діти, покріпитись та свобідно поговорити.
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J, Pickering Furniture Co,
Склад нових меблів і пеоів

по япзьНих цїиах на легКі сплати.
Продають і відкуповують також уживані меблї.

Направляють і відновлюють 
уш коджені меблї.

ЦЇНИ УМІРКОВАНІ.
609 N. Shamokin St., Shamokin, Pa.

Д-ра ВЕРНГДРДА КІРШЕНБДУМА
$  ДЕНТИСТА, ^  
знаного звиж 10 літ.

29 1st St., cor. 2nd Avenue, 
NEW YORK, N. Y.

Говорить по руськи.

B ell P hone 1017 . Lehigh 28 3 5 .

Доктор DAVID H. PARMET
ГОВОРИТЬ ПО РУСЬКИ.

Години урядові: до 10-ої з рана; від 1-ої де 3 -с ї попол. 
і від 6-ої до 9-ої вечер.

309 N. 2nd St., Allentown, Pa.

ПЕРШ ГРЕКО-ШОЛШІЬКА РИЗНИЦЯ В АМЕРИЦІ
і склад ваших церковних р іч и .

Маю на складі чудесні Евангелія, Служебни
ки, Ізборники, Часослови, малі Требники і др. —  
Чаші, Пушки, Хрести, Лямпи вічні, Хрести про- 
цесійні і т. д.

Ризи вирабляю від $20.00 почавши.
Стихарі, Ілітони, Ручнички, Обруси, Хоругви 

першої кляси. Образи прекрасно ручно мальова
ні, Фани братські. —  Гафтую ручно образи і зо
лоті букви. —  Відзнаки для Братств.

Маю також сьвітло церковне з фабрики в Си- 
ракюз і продаю його по цїнї фабричній.

Молитвослови, як: Гостинець, Осанна, Госпо
ду помолим ся.

Що до виконаня роботи, прошу удаватись з 
довірєм, понеже я була занята довші лїта в Риз- 
ницї Самбірській в Галичині.

За дотеперішне довірє і узнане моєї працї 
складаю сердечну подяку так Всеч. Отцям як і 
Хв. Комітетам церковним і поручаюсь ласкавим 
зглядам Всч. Сьвященьства на будуче.

Зофія Ольшанська
155 2nd Ave., New York, N. Y.
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Dime Trust & Safe Deposit C o , Shamokin, Pa
А К Т И В  A:

На пожичках $607.403 81
Банковий дім...............  110 300 00
Готівка і резерва........  55.901.62

З О Б О В Я З А Н  Я :
Капітал......................... $125 000.00
Надвижка...................... 125.000 00

,, і нерозд. зиски 1н 272 98 
Депозити 504.332 45

$773.605 43 
IP 1* Платить 3% від депозитів. *^§

$773.605.43

Урядники Банку F. P. Llewellyn, President 
W. С. Hack, 1st Vice President

A. P. Reitz, 2nd Vice President 
John L. Sheef, Treasurer

ГАВРИІЛ МАЛИНЯК
WHOLESALE 

cor. Franklin & Spruzheim Sts., 
SHAMOKIN, PA.

Mae завсїгди на складі сьвіже пиво в 
великих і малих бочілках з найлуч- 
тпих броварів, як також найліпші го

рі вцр і лікери. — Свій до свого!

EAST END LUMBER COMPANY
ГОЛОВНИЙ СКЛАД 

БУДІВЛЯНОГО ДЕРЕВА. 
SHAMOKIN, РА.

Єсли ставляєте хату чи инший будинок, то звер- 
нїть ся до нас по будівляний матеріял. Доставле

ний нами матеріял є дуже тревалий.

ПИЛО ХОМИ
Г О Т Е Л Ь Н И К  

бсТх з в а Н о їт  закрашає.
Ануж, хлопці, жваво, живо, 
Добра горівка, сьвіже пиво!...

Ш А М О К 1 Н , П А .

UNGER & SNYDER
А Д В О К А ТИ

заступають у всяких справах судових 
і репрезентують добрі асекурації 

від огню.
241 W. Spruce St., Shamokin, Pa.
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$1.200 $1.200 $1.200 

Кождий може заробити
Хто лиш має $200 готівки, 

може купити реальність 
в Філядельфії!!!

Єсли тримаєте гроші в банках, дістаєте 2 %  до 4 % , а много людий, котрі трима
ють свої ощадности у покутних, приватних банкирів, паде жертвою сих лихварів. —  Єсли 
купите дім вартости $1.400 на сплату і дасьте з гори $200, то по 11-ох роках будете ма
ли дім цілковито виплачений, значить, що заро5ите легко $1.200. —  Чи дістанете тілько 
в банку? Ніколи! А якже до сего дійти? Кождий, хто вплатить $200 з гори, немає вже 
страху, бо решту виплатять Вам ті, котрим будете дім винаймати.

Моя канцелярія для справ нотаріяльних і продажи реальностий, є в Філядельфії всїм 
добре знана від 1903 p., та сотки нашого народа через мою канцелярію закупили собі гар
ні доми, лоти і фарми, та випожичили звиж мілїон долярів на гіпотеки за моїм посеред
ництвом. Можу виказатись сотками сьвідоцтв що до справедливости. Памятайте, що Ваш 
тяжко запрацьований гріш має Вас зробити незалежним в найкоротшім часї. Подумайте 
над сим сегодня і не відкладайте до завтра. Дивіть ся, як другі народи скоро доробились! 
З Вашої ощадности будете завсїгди вдоволені; я сколєктую Вам що місяця за рент, опла
чу належитість, а позісталу квоту зверну Вам сейчас .чеком. Тут вже нема небезпеки. Хто  
має $400 може купити 2 доми і т. д. По вплаченю першої належитости дістанете контракт 
купна заінтабульований на Вас і до того банкову поруку, що куплена Вами реальність 
єсть вільна від довгу або залеглостий, кромі суми позісталої у Вас на гіпотецї.

Будучи нотарем, відзначеним декретом палати стейту Пенсильвенїя, маю за собою 
поруку зложену в державній касї в сумі $10.000, проте ріжнородні справи, переведені в 
моїм офісї суть точно і справедливо полагоджені. Кромі сего стараюсь завсїгди як най- 
лучше вдоволити наших людий.

Полагоджую всякі правничі справи судові американські і старокрайові а то: кон-. 
тракти купна і продажі, скрипти довжні, квіти екстабуляцийні, тестаменти, повновласти, 
всякі справи під присягу як варанти, рекурси і відклики; всякі процеси цивільні і карні, 
дальше стягаю довги в старім краю, відновляю судові терміни так в справах цивільних 
як і карних і все, що лиш належить до ріжнородних термінів. Будучи членом торговельної 
палати „Філяделфія Чембер оф Коммерс” , як рівнож школи правничої Університету 
„Темпл” , всякі справи, відносячі ся до Европи потверджую через краєві конзуляти і тому 
кожда справа, роблена у мене, є важна в краю так, що ніхто ніколи не має ніяких кло
потів а справи суть скоро і точно полагоджені.

У всяких справах удїляю поради даром в якій хто мові жадає.
Тож удайтесь особисто або пишіть на адресу:

Прошу прислати менї близші інформації, 
як можна купити дім на сплату, вложив- 

ши $200.

Імя і назвиско 

Моя адреса 

Місто (шгейз)

Послїдна почта

476-478 Drexel Building 
5th and Chestnut Sts , 

PHILADELPHIA. PA.і
Teleph. Main 3595. Lombard 4008

ДІМ ВЛАСНИЙ:
726 E R IE  A V E N U E , P H IL A D E L P H IA , P A .

Teleph. Tioga 5466a.

Boleslaus F. Rudzinski
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М И Х А І Л  я н к о в и ч
Р У Ш  ГРОСЕРНЯ І БУЧЕРНЯ

(власний дім).
На складі завсїгди сьвіжий товар. Ру
сини! до свого, а певно защадите не

мало гроша.
525 Pin'e& Franklin Sts., Shamokin, Pa.

PETER BARR
НАГРОБНИКИ ---------:

КАМЯНІ ПЛИТИ 

ЖЕЛЇЗНІ ОГОРОЖІ. - -

РОБ1ТНЯ 

cor. Independence  
& M arket Sts.,

SHAMOKIN, PA.

K. ДЕМЯНЧИК
ГОТЕЛЬНИК 

127 S. Shamokin Street, 
SHAMOKIN, PA.

M ae добре пиво, ріжноро= 
дні горівки і циґара.

FR A N K  B O B K O W SK I
підприємця похоронів

Винаймає також керичи на хрестини, 
весїля, похорони та при иньших ока- 

зіях по дуже низьких цїнах.
R A C E  S T R E E T ,  S H A M O K IN , P A .

Fredrick J Finnerty
(GOVERNERS CAFE)

cor. G reene and Sussex Sts., Jersey City, N. J. 
Tel. 2675-J.

ДОБРЕ ЗНАНИЙ В РУСЬКІЙ ДЇЛЬНИЦИ

в С АЛЬ ОН ш
Найліпші вина, лікери і циґара, 
а знамените пиво Lembeck & 

Betz як сметана.
Властитель для наших людий дуже ввічливий.

Іван Г710ВА, предс. М. Пеляк, кас.
М. Сметана, секретар 

RUSSIAN MERCANTILE ASSOC’N
найстарший руський штор в Америці 
має завсїгди доволі' сьвіжого товару та 
продає по дуже уміркованих цінах. По
видає також гроші і продає шифкарти 
до всіх частий сьвіта. Обертає місячно 
сумою '$7.500. Заряд М. Пеляк.

Or. F. J. Meek М. D. Др. Миколайчик 
польський лїкар 

Доктор медицини, хірургії і акушерії 
Специялїст недуг жіночих і дїточих.

O f f i c e :
25 N. Shamokin St., Shamokin, Pa.

Phones U. T. & T. Co. (Local) No’ 1673.
Penn’a T. Co. (Bell) N. 154-Z. (Long Dist.)

Shamokin Lumber & M'fjr Co,,
Великий склад будівляного 

дерева і тартак.
Приймають контракти на 

будову домів і т. п.
Замов іеаий матеріал доставляють 

скоро.
37 So Fifth S t , Shamokin, Pa.
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Власний дім, де містять ся офіси М. Босака.

Х О Ч Е Т Е  J V I R T H  
с в о ї  г р о ш і  
в  н а й л ї п ш і м  
з а п е в н е н ю ?

а до старого краю післані 
безпечно, скоро і за малою 
оплатою? (Гроші посилаю 
також телєґраФІчно).

Потребуєте швфкарту, або хочете своїх кревних чи знакомих 
спровадити з краю до Америки а Постарати ся о них, щоб мали 
дорогу улекшену і запевнену?

Наколи так, то зверніть ся особисто або листовно до

Банкової і Шифкартової Канцелярії

МИХАЇЛА Б ОС А К А

434 Lackawanna Ave., Scranton, Pa.

Кождий чоловік, обзнакомлевий з руським народом і з русь
кими обставинами посьвідяить Вам, що немаєте нігде своїх гро
ший певнїйших як у М. БОСАКА. Рівнож не знайдете нїгде 
справедливійшої сбелуги як у него. Проте кождий краян пови
нен за посередництвом сеї славянської ф'рми посилати гроші 
і купувати шифкарти.

НОТАРІЯЛЬНО-ПРАВНИЧИЙ ВІЛЛІЛ.
В сій канцелярії виставлявсь контракти купва, продажи, повно- 

власти і инші урядові документи; продасть ся або купить ся Вам 
маєток в краю, виробить ся дїдицтво, перепише маєток, словом 
всяку краєву справу перепровадить ся Вам як найліпше і за 
уміркованим винагородженим. Скажіть се другим краянам.

СВІЙ ДО СВОГО!
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The First Nat’I Bank
at M cAdoo, a.

Один з найбільше просперуючих бан
ків в майнерській околици Макаду, Па.
Має капіталу і надвижки $42.000.00  

Депозитів $325.000.00
Платить 3 %  від депозитів. 

У р я д н и к и  б а н к у :
JOHN Н. BURNARD,. President,
EDWARD J. D U bE Y , Vice President. 
HOWARD I. SMITH, Cashier.

Д и р е к ц і я :
JOHN H. BURNARD,

EDWARD J. DAILEY,
Wm . H. HELFRICH,

GMITRO KAPITULA,
THOS. L. KEARNS, 

j a m e s  j .  McDo n a l d ,
CON. J. O’DONNELL,

STEPHEN F. PAYER,
GABRIEL L. SCHINKE,

HOWARD I. SMITH,
L. G. WETTERAU.

вели хочете переховати свої тяжко 
запрацьовані гроші в певнім місци, то 
зложіть їх у тім банку.

EDGAR С. NAGLE
--------- A T T O R N E Y - A T - L A W  ■

(адвокат)

Принимає всякі судові 
справи і уділяє прав= 

ної поради.
1920 Main St., Northampton, Pa.

Coren’s Cafe
T elephone 736.

121-2nd St , Passaic, N. J. 
Mae за барою завсїгди сьвіжі 
і добрі напитки. Є також ntp= 
ворядна галя на ріжні забави, 
балї, концерти, представленя, 

весїля, хрестини і т. д. 
Й@“  О Б С Л У Г А  Ч Е С Н А .

Prince Furniture Co.
520 Hamilton St., Allentown, Pa. 

Продаємо всякі меблі і всі річи

The Coplay Nat’I Bank
в Н°ппей, Па.

Загальний стан банку понад
$ 4 0 0 ,0 0 0  0 0 0

Платить 3% від депозитів.
Отворений кождого двя, а в с)боту 

від 7=ої до 9=ої вечер.
Н. Y. Horn, Pres.
W. F. Levan, Cashier.

Kocher & Laubach
Продажа земель 

і агенція асекураційна,
Продаємо фарми малі і великі, 
доми і лоти в ріжних цінах, 
як також перепродуємо готові 
□  п п Б І З Н Б С И .  □  □  а

Наша цїль —  се вдоволене наших костумерів.
Відвідайте нас, або пишіть на адресу:

1918 Main St., Siegfried, Pa.

ҐРОСЕРНЯ! Ill ҐРОСЕРНЯ! 
Р У С И Н И !

На що м аєте купувати за Ва= 
ш і гроші недобрі товари, коли 
в своїм ш торі найдете все 

сьвіжий товар і деш ево!
У ^ я т а г а е  на Нлпч: „ (б іб  бо (8ого!“ 

Андрей Пелехач
198 Pine St., Hazleton. Pa.
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„Розкуйте ся, братайте ся у чужому краю, 
Не шукайте, не питайте того, що немає 
І на небі, а не тілько на чужому полї,
В своїй хатї, своя правда і сила і воля.”

Так писав незабутими наш поет Тарас Шевченно. Тому то ми 
пригадуємо ті слова нашого поета і рівнож поступаємо після його ві
щих слів. Бо подумайте: чи не добре мати тут на чужинї „свою хату, 
свою правду і силу і волю?” Вже тепер ціла Американська Русь знає 
про першу Руську Кольонїю в Мілвіл, Н. Дж., бо в протягу одного 
року закупило собі фарми від нашої Компанії около 300 родин. А 
як гарно та кольонїя розвиваєсь, того описувати тут не потребуємо, 
бо і так кождий пов. читач „Свободи” о тім знає. А що наша Ком
панія має ще поверх 3.000 акрів до розпродажи, тому і оголошує в 
Ювилейнім Калєндари P. Н. С. ще раз ті фарми. Тож повинностию 
кождого Русина лучитись в одну велику громаду, яка власне органї- 
зуєсь в Вест Мілвіл.

Наша Компанія даровала пять акрів землі’ під народні інститу
ції як рівнож в другім місци під будову церкви та домів парохіяль- 
них. Тут оснувалось Тов. Р. А. Горожан, котре має свій чартер.

Тож кличемо до Вас: Родимці! Приготовіть ся на будучність; 
подумайте о тім, що можуть вибухнути великі і довготреваючі страй
ки, а щож дальше будете робити, як заощаджений гріш в часі' страй
ку скоро мине ся? Для фармерів страйку нема, бо земля, котру ми 
продаємо, дуже добре родить. Всї Американські Русини знають о 
тім, що землі' в Вест Мілвіл суть найплодовитші на цілу Америку. 
Що ліпше? Чи лота а на ній домик, чи за ті самі гроші пять або де
сять акрова фарма зі всїми забудівлями? Єсли неможете робити або 
роботи нема, чи вижиєте з тим домиком на тій лоті? А на фармі ні
коли нічого не боїтесь наколи в час обробите землю. Наші землї 
суть дуже добрі під управу всяких можливих продуктів. Власне Ев- 
ропейська Кольонїзаційна Компанія зорганізувалась на то, щоб да
ти можність нашим людям на чужинї, навіть і найбіднїйшому, дійти 
до власної фарми, та зістати своїм паном на власній ниві. Здаєть ся 
нам, що кождий над тим добре подумає і скоро забере ся до закупна 
відповідного кавалка землї та при тім позбуде ся того фабричного чи 
майнерського тяжкого тягару і дійде до свого кута, де не буде другим 
платити за рент і нездалі поживи, але другі будуть у Вас рентувати 
та ще на фармі на пни будуть замовляти, що через літо виплекаєте.

Тож ще раз кличемо до Вас, Родимці': Місто маєте платити великі 
ренти та глядіти на ласку „боса” , напишіть до нас в рідній мові а ми 
Вам то удовіднимо, що за ті самі гроші набудете собі не лот, але ве
лику фарму. Тож приїзджайте сейчас оглянути ті землї та перед приїз
дом пишіть на адресу головного офісу:

THE EUROPEAN COLONIZATION COMPANY,
Millville Trust Building, High Street, Millville, N. J .

або по дорозї вступіть до філії' нашого офісу
THE EUROPEAN COLONIZATION COMPANY,

Drexel Building, 5th and Chestnut Sts., Philadelphia, Pa
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Потрібно молодих людий
до науки крою і шитя убрань 

мужеських і женських.
Пощо маєте робити тяжко в майнах, 
фабриці, або служити у ріжних лихва= 
рів за малу платню, коли можете 
научитись легкого, чистого і добре 
поплатного ремесла, за догідну опла= 
ту, а притім заробляти вже в часі 

науки.
Ми робимо УБРАНЯ МУЖЕСЬКІ І 
ЖЕНСЬКІ за $15.00 і висш е. Прода= 

емо готові (Ready Made) деш ево.
Сїчові, Сокільські та ріжні уніформи 
дістанете у нас деш евш е як у дру
гий фірм. — Сатисфакція гарантована.

М. POLLACK, Tailor
4128  Germantown Ave., Philadelphia, Pa.

Keystone Phone North 45-08-a.

The Guarantee Trust 
and Safe Deposit Co, of Shamokin, Pa,

Уділяє пожички і прини- 
має депозити. Занимаесь  
адміністрацією маєтків зви= 
чайних і сиротинських.

Платить 3 %  від депозитів.

Капітал $125,000.00 
Депозити $875,000 00

Надвижка $200.000.00 
Опікунчі фонди $105,000.00

С. С. Leader, President,
Е. G. Seiler, Vice President, 
E. M. Leader, Secretary, 
Henry A. Leam, Treasurer.

Лїпшого нїгде не виробляють, як у

Fuhrman & Schmidt
(властителі бровару)

S H A M O K I N ,  P A .

ШАМОКІНСЬКЕ ПИВО

Lloyd і Kopyscianski
А Д В О К А Т И  

Одинока русько=польсько=словен= 
ська фірма адвокатська в місті 
Ш амокін. Займаєсь справами гі* 
потечними реальностий і асе*у= 
рацією від огню. До всіх европей= 
ських справ затрудняєм о евро= 

пейського адвоката.
5-7 Е. Independence St., Shamokin, Pa.

(Напротив Opera H ouse).
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щ- СВІЙ ДО СВОГО!
РОДИМЦЇ! Поки віднесетесь до инно- 

народовцїв, іменуючих ся Русинами тіль
ки для використаня Вас, або до людий, не 
розуміючих Ваших справ і незнаючих прав 
краєвих, котрі вже тимсамим наражують 
Вас на страту тяжко запрацьованого гро
ша, удайтесь о пораду, яка нічого не кош
тує —  до знаної Вам від кількох лїт:

Правдиво руської 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АДВОКАТ» 
СЬКО=НОТАР1ЯЛЬНОЇ І ВІЙ= 

СЬКОВОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ,
котра виготовлює і відсилає просто до кра
євих судів всілякого рода жалоби, рекур- 
си, відклики, контракти купна і продажі, 
найму і даровизни, повновласти, скрипти, 
цесії і екстабуляційні квіти. —  Полаго- 
джує військові справи. —  Всї документи 
виготовлюють ся після краєвих законів, 
через те вони є важні в старім краю і їх  
затверджує австрійський конзуль. —  Всї- 
лякого рода поради даром. —  Пишіть або 

зголошуйте ся на адресу:
Т. J. HRYCEY CO.,

23 3  Fitzw ater S t , Philadelphia, Pa.
Bell ’Phone Lombard 25-93.

Thos. E. Keefe
ПЕРВОРШИІ сдльон 

І СКЛАД ІПОРТОЗАНИХ ЛІКЕРІВ
В  Н А Й С Т А В Н  І О К О Л И Ц И .  

Cor Wayne & Robberts Aves., 
P H IL A D E L P H IA ,  P A .

A. Labencki & Co.
В НАЙСТАВН 

довозить хлїб до домів, а за= 
разом виконує замовленя на 
весїля, хрестини і другі забави.

ПОПИ РАЙТЕ СВОГО!
1916-18  Robberts A venue, N icetow n,

P H IL A D E L PH IA , PA.

M A X  ГЙ C O H E N
2 0 2  W ashington St., Jersey City, N. X

СКЛАД РІЖНОГО РОДА ОБУВИ
ДЛЯ МУЩИН, ЖЕНЩИН І ДЇТИЙ.

Товар у мене дуже тревалий, з перворядних фабрик а при
тім далеко дешевший як де-инде. Купіть, а переконаєтесь.. 

В СЯ КІ НАПРАВИ ВИКОНУЄСЬ СКОРО I ТРЕВАЛО,

$50.000.00 Державної запоруки |

Johan 
FISHER
Банкир, прав= 
ний нотар пу= 
бличний,аґен= 
ція ш иф карт 
на всі кора= 

бельні лінії.
ВИСИЛКА ГРОШИЙ ДО КРАЮ І ДО ВСЇХ ЧАСТИЙ  
С Ь В ІТА  ПОСПІШНИМИ ШИФАМИ І ТЕЛ ЄҐРАФ ІЧН О . 
Приймає гроші до перехованя. Канцелярія адвокат* 
ська ' нотаріяльна виготовлює всякі документи 
правні ісудові, як контракти купна, продажи і дер
жави. Виготовлює як найточнїйше в своїй канце
лярії всякі письма. Говорить по руськи, проте з 
всїми справами просить ся удавати до його кан
целярії, котра знаходить ся

ГОЛОВНЕ БЮРО:
7 1 3  F R O N T  S T .,  C V T A S A U Q U A ,  P A .  

Ф ІЛ ІЇ:
351 HAMILTON ST., ALLENTOWN, PA. 

1332 NEWPORT AVE., NORTHAMPTON, PA.

IRAH ПВАЛА
РУСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ  
на Northampton, Ра.. 

A llentow n, Ра. і околицю.
Русини! Я к знаємо, 

що родилисьмо ся, так 
знаємо, що треба вмер
ти! Тож по що йти до 
людий, котрі анї не зна
ють нашого обряду, анї 
не суть Русин а.м її, а лу
же часто обслугують при 
похоронах, з чого нераз 
виходять непорозумінє, 
бо поможете з ними 
добре розмовитись. Про
те з обовязку релїґій- 

ного як і з патріотичного повиннисьте відноситись 
до мене, а я  і пораджу і обслужу, як Бог приказав. 
З Allentown і з других околиць прошу кликати на 

телефон Bell 258, Northampton.
W. 17th & Newporth Ave., Northampton, Pa.
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УВАГА ЧИТАЙТЕ СЕ!
Сели купуєте від нас фонограф, купуєте впрост 

від К О М П А Н ІЇ а не від агента, який заробляє мно
го і не може Вас так вдоволити як ми.

Ми маємо фонографи по $15, 20, 2 5 ,3 0 ,4 5 ,5 0
4 дорозші. Агенти продають сї фонографи по под
війно висшій цїнї як ми, позаяк агенти самі пла
тять грубі гроші за фонографи.

З кождим фонографом даємо на письмі 10-лїтну 
тваранцію і кілька сьпівів даром, які собі виберете

Не потребуєте посилати нам разом всїх гроший; 
ми пішлемо Вам фонограф на сплату по $1 місячно.

Пішлемо Вам кождий вибраний Вами фонограф на 3-місячну пробу.
Не купуйте нїгде фонограф, доки не побачите нашого катальогу.
Пишіть до нас по руськи або по польськи, а ми сейчас вишлемо Вам Д А 

РОМ наш прекрасний катальог.

Наша КО М П А Н ІЯ  Ф О Н О ГР А Ф ІВ  є Н А Й Б ІЛ Ь Ш О Ю  на цїлім сьвітї.

Royal Phonograph Company,
91 East 4th Street, Dep. 100, NEW YORK, N. Y.

В. БРОМІРСЬКИЙ.
одинокий від довш их лїт 
між наш ими Родимцями  
в Jersey City добре знаний

П О Г Р Е Б Н И К
доставляє керичі на весїля, 

хрестини і т. п.
Уряджує похорони від найпростійших до найве- 

личавійших.
УСЛУГА ЧЕСНА І В КОЖДІЙ ПОРІ.

445  MONMOUTH ST., . JERSEY CITY, N. J.
T elephone 243  J. C.

Paul Zlonczewski
64  MORRIS ST., JERSEY CITY, N. J.

одинокий, який  утри м ує славне 
з доброти пиво „GEORGE EH R tTS“. 
Знамениті циґара, вино і всякого рода тутейші і 
імпортовані зі старого краю горівки всегда на 

складі.
На сьвята, весїля і хрестини не дістанете нїгде ліп

ших а притім дешевших труннів як у мене. Спробуйте!
У слуга чесна, а властитель е для наших людий 

вельми прихильний.

СЕЙ ПОДВІЙНИЙ РЕКОРД
по одній сторонї сьпів а по другій музика

дамо кождому ДАРОМ, хто 
має фонограф.

Пишіть до нас:

HOFFMAN BROS.
77 Second A ve., Dep. 101, NEW  YORK, N. Y.

МАЄМО НА СКЛАДЇ НАЙЛЇПШІ РУСЬКІ 
І ПОЛЬСЬКІ РЕКОРДИ. ВЛАСНЕ ОТРИМА- 
ЛИСЬМО 10,000 НОВИХ РЕКОРДІВ. ПИ
ШІТЬ ПО НАШ БЕЗПЛАТНИЙ КАТАЛЬОҐ.
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ВЕЛИКИМ С И Д Р И  ДЛЯ ЧОЛОВІКА Є ДОІІРІІКНИЖКЙ!
Такі корисні книжки дістанете за попередним надісланєм гроший  

в РУСЬКІЙ КНИГАРНИ у ВІННІПЕГУ, 850 Main Street.
В.іасні тіданя квигярнї в слідуючі:

Як писати листи, або наука писаня 
листів, взори руських і анґлїй- 
ських листів у всяких случаях 
житя потрібних, а іменно: листи 
з потїшенем, подякою, порадою;
'з желанями, як також взори ли
стів бізнесових, упімнень, просьб 
і т. п. Книжка та потрібна в кож
дий час кождому чоловікови, то
му кождий повинен собі її замо
вити за цїну тепер дуже деше
ву. Друге побільшене видане на 
200 сторін друку лише 

Слово правди, написане сьвящени-
ком Пстровом ............................  15 ц

Про чудеса сьвятих Дамазія і Гіан- 
крація, або иамятка зі старокра- 
евих відпустів

Правовірний Католик ...........
Христос охотно прийме грішника 
Без Бога на сьвітї 
Важнїйші права Канади, або наші 

канадийські параграфи за гом-
стеди ...................................

Підстава Христіянської віри 
Вірність пастирська Ісуса Христа 
Оборона Віри, або пояснене чому і

як вірити в Б о г а ........................
Фармазони, або як ЗО господарів 

записали ся чортови і як они
дуже розбогатїли .................

Оповіданя для дїтий. Гарна кни- 
жочка з образ., видана в Канаді 

Казки за Жидів
Рицар і смерть .........................
Нові піонї зі старим кінцем, друге

доповнене видане ........................
Робітничі піснї, про долю канадий- 

ських робітників 
Лист шинкаря до чорта 
Розмова Поляка з Русином 
Воскресенє Лазаря

60 ц.

10 ц. 
5 ц. 
5 ц. 

20 ц.

35 ц.
25 ц.

5 ц.

25 ц.

25 ц.

ЗО ц.
10 ц.

5 ц.

25 ц.

25 ц.
15 ц.
10 ц.
2D Ц.

Сім мудрцїв .................................... 25 ц.
О терпеливій Єленї .................. 20 ц.
Найновійше чудо в Ченстохові:

0 мордерстві . .  15 ц.
Канадийські оповіданя . . 15 ц.
Історія о гарній Маґельонї 25 ц.
Коротка Історія Церкви 25 ц.
Гостинець з Канади 5 ц.

60 ц 
15 ц

40 ц

25 ц

Батько 5 ц.
Чому попи не женять ся ...........  10 ц.
Єлисавета, мучениця на цісарськім

престолі у сьвітлї правди . . . .  60 ц. 
Географічний Атляс $1.00
Кобзар Т. Шевченка, повне нове 

видане 60 ц. —  з образками $1.00 
Історія України, найпопулярнїйше 

написана, в 6 частях, з красни
ми образками, в моцній оправі $2.75 

Український декляматор, Досьвітні 
Огнї, збірка поезій і деклямацій $1.50

Куда йдеш, Господи? ....................  40 ц.
Що стало ся з Рудольфом, або тра- 

ґедія на замку Маерлїнґ
Чого учив Христос .........................
Кароля, прегарна повість з житя

дївчини, 160 сторін ...................
Убійники, гарна драма.в 5-ох дїях,

II. видане ......................................
Гореслав. Історія про сина Ґенове-

фи, його житє і страсти ............  25 ц
О дванайцяти таблицях, байки . .  30 ц 
Серце чоловіка сьвятинею Бога, або

оеїдком діявола ........................  15 ц
Історія про сироту Івася .............  15 ц
Піснї про Канаду і Австрію, 4-те 

побільшене видане з образками.
Гарні вірші про подорож і житє
в Канаді ............................

Славні Пророцтва Арабської цари-
цї Михальди ...............................

Як утїк Сїчинський з Діброви
Коли лекше буде ........................... 5 ц.
Грішниця, гарне оповідане 5 ц.
Злочин і ЗЛОЧИНЦІ ..........................  10 ц.
Що думають с о ц іа л іс т и  10 ц.
Причта про воду 5 ц.
Оборонець проститутки 5 ц.
Новий збірник нар. пісень, дум, ду

мок, коломийок і пісень весільних 25 ц. 
Порадник до писаня листів любов

них ЗО ц.
Порадник для женщин .................. 15 ц.
ПРОВІДНИК, практичний підруч

ник до науки англійської мови, 
читати, писати, говорити без по
мочи учителя, з описанєм кож
дого виразу. Цїна $1.50, в о- 
праві $2.00

40 ц.

ЗО ц. 
10 ц.

0

Пишіть по цїнники книжок і музичних інструментів на адресу:

850 Main Street, RUSKA KNYHARN1A Winnipeg, Man., Can.
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ПЕРШИЙ БАНКОВИЙ ДІМ
Д Е Д Е Р Е Р й

55 Ave. В, ріг 4-ої уп., И ю Йорк.
Сей найстарший і найбільший Банковий Дім істнує вже більше, як

триицять літ.

С К Л А Д А Й Т Е  В А Ш І ГРО Ш І В Б А Н К О ВІМ  ДОМІ Л Е Д Е Р Е 
РА, де маете ґваранцію, що вони суть певні і Ви можете їх дістати 
в кождім часі без всяких клопотів, дістаючи при тім ще 4%.

Гроші можуть бути переслані до Галичини, Росії і других ча
стий сьвіта в дуже короткім часї і  в дуже низькій цїнї через Б А Н 
КО ВИЙ ДІМ Л Е Д Е Р Е Р А .

Шифкарти з Европи і до Европи на найліпші експресові ко
раблі по дуже дешевих цінах можна дістати у Л Е Д Е Р Е Р А .

Виміняти можна всякі гроші у високих цінах і після курсу 
лиш у Л Е Д Е Р Е Р А .

Першорядний Банковий Дім Ледерера виготовляє також всі 
нотаріяльні документи, виробляє пашпорти, колєктуе спадки і дов
га, виготовляє повновласти для купна і продажи, як також всякі 
Контракти, затверджені через конзуля.

Много Славян, жиючих в Ню Йорку відбирає свої листи на 
сей Банковий Дім, який є заразом збірним пунктом для Славян.

П Е Р Ш И Й  Р У С Ь К И Й  Б А Н К О В И Й  ДІМ Л Е Д Е Р Е Р А  остає під 
наглядом контрольного департаменту стейту Ню Йорк. Державний 
нагляд і старанний і точний заряд сеї великої фінансової фірми, дає 
достаточну запоруку, що кождий буде вповні вдоволений і забезпе
чений.

LEDERER’S BANKING HOUSE 
55 Ave. В, cor. 4th St, New York.
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A im Банковий

Л  к О Щ А Д Н ІС Т Ь  се підстава 
йЩ і богатства. Не скупість веде Ш ІІ Ц «НІ 11 d ІиШІІдо маєтку, а розумне склада- «Щ 
Ш/ не гроший в чеснім, поваж- 
^  нім банку, який дав ґваравцію ^

і виплачує процент від вло- 
жених гроший.

В И С И Л А Є М О  Г Р О Ш І з порукою, 
що адресати оде] жать їх протягсм 10 днів. 
Телеграфічною дорогою за 24 годин. В и
міна гроший по найдеш евш ім курсі.

Ш И Ф К А Р Т И  до і а Старого краю на 
всї найліпш і і найпевнїйш і корабельні 
лінії по компанїчвих цїнах.

К А Н Ц Е Л Я Р ІЯ  Н О Т А Р ІЯ Л Ь Н А  ви-
ладжуз всякі документи австрійські, ро
сійські і німецькі, як і потверджує конзуль, 
так, що суть важні в краю.

кавіїия зложена в 
касі* рядовій в

CYMI:

L io f t o o o o o j
Й  долярів. , ( ®

У власнім ґм а х у:
2 9 2 * 2 9 4  B edford A ve., ріг G rand S t , Brooklyn, N . Y, 

130  E ast 7th St., N ew  Y ork, N. Y .
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