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Х Р И С Т О С  Р А Ж  Д А С Т Ь  С Я !
‘ ^  ^  *' > ■ тІ  1 1 і  ’ ї ^ , , '  ] Я * т ’* *З нагоди Сьвят Рождєства Христового заеилаємо усїм членам 
Союза, нашим читачам і приклонникам сердечні желаня
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Руеького Народного 
„Вееелих Сьвят“. #’

Христос родив ся!...
Десь давно, давно сумували люди, 

егода була л^та, хуртовини ревіли, як 
уває. Днїпро-Славута реве... Та па- 
ав снїГі І у нрижаних його обіймах дрі- 
ав весь сьвіт. Одно Зло царило у ньому
- Зневіра і Сметрь.

А люди сумували... І не одна зима, і 
е одна весна, і літо і осінь були... Але 
юдий не втішали. І стало страшно жити 
людьми і за людей було страшно. Бла- 
ідать і Добро полишили людий... а лю- 
л Ь  так чекали... Наче весняні цьвіти, 
,о мруть без доіду.л

Христос родив ся!...
І Майнуло сонце злотими крилами... 
овгий промінь його упав на сїру землю. 
І пух розбив темряву. Як розбиває си- 
і»нрилий соиіл громаду дрібних пташин. 
І по земли скрізь була грязюка: Гріх і 
1 ороки. І стало чудо. Кожда, сама дріб- 
U  калюжка одбила в собі далене, висо
кі, просторе, блакитне небо... І небо зій
шло на землю...

Христос родив ся.
Ясне сонце озарило землю. І всьміх- 

улось до ньої росами-перлами. рожево- 
Ілою габою запашною оповило її сади, 
самоцьвітів неоцїнених. лелїйних, си- 
їх і бланитних, червоних, жовтих-по- 
ілотистих розбризкало, розсипало без 
іри і без лїну.

Необнята Краса і Любов зійшли на 
емлю — а Бог — був Любвою.

Христос родив ся!...
Подих вічного Житя злинув землею. 

Цось радісне, необняте, велине а сьвяте 
лило ся у людські серця. Привітно і вв
ело голі дерева хитали своїм шллям... 
Іаче вони спочували і радїли з людьми. 
До йшли і повними жменями черпали 
тепер необняті скарби само-цьвітів. Хто 
іиш мав у душі віру. А з далеких країн,
J за семи гір, з за семи рік прийшли Ца- 
>і з поклоном до Дитятка, що благовісти
ли ме сьвіту щось нове, доси невідоме...

Божеську Любов.., Братерство і рів-

I вічний рай. 
Христос род їв ся
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ЕВГЕНІІІ ГРЕБІНКА.

ЧНИКОВСЬКИ#
Роман з козацької сгаринн-

З  росввського сер' слав 

ЕС Е ІЮ Ф О Ш  КЛ Ю Л КО ВИ Ч .

(Дальше)
— От і я, Максци попович з Чигири

на, — обізвав ся один козак, — а зовуть 
мене Недоїдком, і я за те спасибі’.

—  Тш!...
■— Не шикайте, братці! — продов

бав кошовий, — не перебивайте хоро
шої речі вольного козака; козакови воль
но говорити розумні речі. Так от вам і 
Недоїдок, or Брехун, от Бродяга, а всі 
вони ноііоглічі! Та як любо їм носити до
брі імена, а иодивіть ся, як весело гля
дить на >іНХ сонг.е, від того, що вони за- 
конно живуть на сьвітї.

»— ЇІравда, правда!
— Самі знасте, братці’, що правда; 

ви ті'фо.т розумний — а промахнулись, 
че лалн імени х іроброму козакови: за те 
мабуть Бог карає його і нас вкупі, від
німаючи в Січи характерного чоловіка.

— А може н так? — сказав хтось в 
Товпі.

— Іменно "ак. діло ясне! — аж крик
нув Микита а за ним кілька голосів.

— За що-ж ми зобидилп христіян- 
гьку душу? — продовжац кошовий, — 
не дали запорозького імена лицарю-то- 
варишу? без імени вівця — баран, гово
рять мудрі.

— Баран, батьку, баран!...
— Як и;е явить ся на той сьвіт дс- 

брий коз; u без закопного прізвища? 
Гріх нам усім, великий гріх Г Готовились 
до нападу на Крим та й забули закон 
сповнити.

— Виноваті, батьку! що-ж нам дїя-
тті?

— Даймо йому хоч тепер добре імя, 
здіймемо гріх з душі.

— Добре, батьку! добре сказано!... 
Яке-ж йому імя дати?...

— От послухайте, братці, моєї ради. 
Нам звісно, що Олексій Попович сам хо- 
тїп умерти за наше військо, просив, щоб 
його кичули в море, аби спасти наші 
мпікн, а з чайками, звісно, і наші го
ло)-,п, — сповідав перед Богом, морем і 
нами, старштшш-товарншнми, свої 
фіхн, і вмилостивив Бога своїми моли- 
тьами, і тим спас усї наші чайки. Многим 
з нас не стояти-б нинї на площадн й не 
дгмати-б о Січи і о михайликах, колнб 
не заступив було Олексій...

— ijo вік не забудемо сього! — го
лосно закричали козаки. •

— І хорошо дї'кте. Так чи не назвать 
би Олексія Поповича, в память вибавле
на чайок, Чайковським? Як ви думаєте?.

—  Ти нам, батьку, голова, ти дума- 
гін і ми думаємо: нехай буде Чайков- 
ський!...

Голосне „ура!“  одізвалось на пло
щ і ш, шапки полетіли в гору...

—  І  так, — продовжав кошовий, під- 
нпмаїочи булаву, від чого народні кри
ки утихли, — від нинї більш ніхто не
і.ьміє під карою смерти ішакте назнва- 
•ч булого Олексія Поповича, як Олексієм
^нковськпм. Чусте. хоробрі лицарі?

— Чуємо, батьку! ніхто не сьміє!...
— Тепер на прошаню чи не засьиі- 

вати-б нам, братці, Олексїсви Чайков- 
ському пісню про Олексія Поповича? 
Нехай чоловік у послїдннй раз почує 
наш козацький лицарський напів про
< воі добрі діла для нашого війська! Хо
рошо, братці?

— Добре, добре! — крпчали козаки.
— зачинай. Данило!

Т Данило кобзар чистим рівним те
нором затягнув:

На Чорному Monj, на білому камені, 
Ясненький сокіл жалібно

[квилить-ироквиляє...
Мало-по-малу навколишні зачинали

г.падатн в пісню і під копець уся пло- 
щадь зіллялась в один звучний, дикий, 
але складний хор. Пісня, видимо, роз
жалобила Запорожців...

— Жаль доброго козака! — сказав, 
буцім сам собі, кошовий, коли козаки 
скінчили пісню і стояли в якійсь задумі.

— Жаль, жаль! — зі всіх сторін ві
дізвалось в народі', — а нічого дїяхи, ко
ли законно...

— Ще, хлопці, я прошу в вас одної 
толи: Військовий писар Олексій Чай- 
ковський хоче женити ся з дочкою лу

б ен ськ ого  полковника Івана. Полковник 
Іван здурів на старости і став було наду
муватись, але його дочка лучше Знав, 
що таке запорозький лицар, покинула 
вітця і прийшла на Січ просити у това
риства благословлїня!... Приставте ви

отеє?.,.
Козаки з дпва мовчали.
— Знаю, братці, — продовжав кошо- 

®нн, — вал шаль нозбути ся такої ха-
ч»пч*рної душі, як Олексій Чайков- 
кий, але треба-ж

рактер, а потім з радостю згодились на 
його сватьбу.

— Ото собака наш кошовий! — кри
чав Микита, розмашисто штовхаючи то
варишів, — внкпнув штуку!

— Штука! — говорив иарод, — і 
справедливо, і законно, і весело!...

—  А на що-ж я привів Татарина ? — 
спитав понуро сивий козак.

— Щоб карати Олексія Поповича,— 
одвічав строго кошовий, —  найди його 
і прпкажп карати!

— Да, найди його, Дмитре — крича
ли до старого козака, — та нехай ного 
карають. От штука! їй Богу, штука!

— Смерть Ьлексїєви Поповичу, а 
мпогая літа Олексїєви Чайковеькому! — 
греміла товпа, ломаючп гомостпк і тор- 
жественно відводячи Олексія і Марину в 
церкву Покрови.

— Бийте на втїху поганого Татари
на!

Помостпк рухнув, і довго ще було 
видно межн дошками тіло Татарина, о- 
дягнене в червону сорочку, коли народ 
відійшов і окружив церкву, в котрій він
чали Олексія Чайковського з Мариною.

Після вінчаня зараз випровадили но
ве подружу за ворота Січи. Там старши
ни розпрощалп ся з Чайковським; ко
шовий подарував йому пару добрих ко
ней і спорнй мішок червоних, пораяв ї- 
хатп в зимівник старого Касяна і там 
ждати вістей від полковника, обіцяв ся 
приїхати до них на весїлє в Гетьманщи
ну і бути посажішм батьком.

Чи траплялось вам коли бачити 
страшний сон? Не то що, буцім ви про
грали пулю в преферанса, або вас очер- 
нив побратим, або гарне личенько, дав
ши вам слово до танцю, відцуралось і 
пійшло в танець з мягкими оксамітнимн 
вусиками, а ви для vis-a-vis з пів годи
ни гуляли по сали з якимось привидї- 
нєм; або що ви буцїм-то в театрі, де гра
ють нестерпенну московську нісенітни
цю... Правда, се страшне видїнє, нез
носні сни — але я не о такім говорю: ні, 
чи траплялось вам коли, бачити сон 
тяжкий, сокрушущий, убиваючий вашо
го духа в самій його істоті, стискаючий 
ваше серце, відкриваючий перед вами 
саму розпуку і безнадійність?,.. Чи до- 
сьвідчили ви радість за пробудженєм з 
такого сну?... Правда, що ся радість не 
має нічого спільного з инпшми нашими 
радощами? Перед нею бліді і безцьвіїні, 
як горящі сьвічки перед сонцем, всі луч- 
ші хвплї, що вкрашають жизнь вашу: і 
иерші еполети, і гармонійне „люблю” , 
що вам колись сказала дуже одукована 
нанна, тому, що їй дуже хотілось сказа
ти кому небудь се слово, і устиск руки 
від вашого начальника, і запрошене на 
обід до знатної особи, і всї инші блага • 
землі, котрі в свою пору сильно застав
ляли дріж?ти ваше серце — чи не прав
да?

Коли ви можете уявити собі сю 
восхнтущу, ясну, супокійну радість, се 
вспокійнююче знане, що минувшее — 
мрія, марний сон; тоді ви приблизющо 
зрозумієте стан Олексія і Марини — я 
не берусь його описувати. € мінутп в 
жило, є чувства, с думки, котрі ніяк опи
сати, хоч вони доступні майже всякому'. 
Хто з вас не понимає вповні красоти і 
.Величі сонця, а хто із прославлених ма
лярів зобразив його, хотя многі його ма
лювали, малюють і малювати будуть?...

(Дальше буде).

• Я л и н к а . * »
Оповідане.

І.
Настав сьвятпй вечір.
В Якимовій x'dfi кипіла робота. В  пе

чі тріщав вогонь та сичав борщ. Олена, 
маги Василькова, крутила голубці на ве
черю. Василько сидів долі та мняв мак 
до куті. Васильковії було літ дванай- 
цять. Він був найстарший у семї. Ва
силько мняв мак і все поглядав то на 
двох сестричок, що грали ся з котом, то 
на батька, що сидів на полу, схиливши 
голову.

— Чого батько журять ся? — думав 
він, — чи того, що нездужають, чи того, 
що нема грошей викупити від шевця ма
мині чоботи?

Рипнули двері. В  хату увійшов я- 
кийсь чоловік.

— Добридень вам, — удав ся він до 
Якпма. — Чи не продали-б ви, чолові
че, тієї ялинки, що росте у вашім садоч
ку? Пани послали Мене знайти дітям 
ялинку на сьвятий вечір; я вже другий 
день шукаю і не можу знайти гарної...

Яким помовчав.
— А щоб ви дали? — спитав він пе

регодом.
— Та вже не будемо торгуватись... 

Кажіть ціну....
— Три карбованці дасте, — відповів 

Яким.
— Тату. — обізвав ся Василько 

тремтячим голосом, — та-ж то моя ялин-
ому заплатити за у- І ка, ви її подарували мені ще тоді, як ме

ду. Він обіцлєть сіт завше помагати і не похвалив учитель, 
м на війні'! дїг її гкоіх пришле служи- І На блакитні очи в білявого Василь- 

ти на славне Запоможе. і ка набігли сльози. Йому жаль стало зеле-
Когфіи любили флексія й поважал? І мої, стрункої ялинки, шо одна звоселяла 

хороб Т, і незломним ха- і зиііою садок. Баїько глянув на сина. Ва-
V

с в о б о д а

сплько замовк, прочитавши в тому по
гляді невимовний смуток.

— Добре, я дам три карбовзнцї, — 
обізвав ся чоловік, але мусите приста
вити ялинку сьогодня, бо пани ще хотять 
прибирати її на вечір.

— А як її приставити, коли я слабий, 
а хлопець малий ще, — сказав Яким.

Чоловік глянув на Василька.
— Не так то вже й малий ваш хло

пець... Та й недалечко їхати — годину... 
Завидна завезе, завидна й поверне...

Яким подумав і махнув рукою.
— Якось воно буде... містечко не за 

горами.
Чоловік дав задаток, розказав, куди 

завезти ялинку, і пішов.
Яким трохи повеселїйшав: за три 

карбованці можна було викупити від 
шевця жінчині чоботи. Хвалпти Бога, 
Олена не ходитиме на сьвята в подраних 
чоботях.

Він одяг ся, узяв сокиру й подав ся 
в садок. За батьком побіг і Василько.

В садку лежав глибокий снїг. Якимо- 
ві ноги, узуті в здорові чоботи, глибоко 
поринали в снїг, і лишали за собою цілу 
низку ямок. Василько то стрибав у ті ям
ки, то розгортав ногами білий пухкий 
снїг. Чорні, голі дерева стояли в садку, 
настовбурчившись замерзлими гілочка
ми і. наче мертві, не ворушили ся од ві
тру. Під дерег.ами, на білому як цукор 
снігу, сіткою лягла тінь. Аж ось здалеку 
зеленою глицею заманячила ялинка. Ва
силько з батьком підійшли до ялинки.

їм обом жаль стало молодого дерев
ця. Струнке, зелене, веселе, воно маяло 
гілочками, наче раділо гостям. Яким пі
дійшов ближче, замахнув ся сокирою і 
вдарив по стовбуровії. Ялинка затрем
тіла від низу до вершечка, наче злякала 
ся несподіваного лиха, і кілька зелених 
глиць упало на снїг. Яким рубав, а ялин
ка тремтіла, як у пропасниці. Василько
вії здавалось, що вона от-от застоіне. 
Аж ось деревце похилімо ся, хруснуло і, 
підтяте, впало на сніг... Василько мало 
не плакав з я;алю. Він бачив, як батько 
взяв ялинку за стовбур, закинув на шечі 
і поніс. Вершечок з ялинки волік ся за 
батьком і лишав по снігу довгу, мов сте- 
же'чка, смужку. Василько глянув на с ів і- 
жпй пеньок, і дві сльозини скотились 
йому по щічках. Він не міг бачити того 
пенька, того місця, де за хвилинку перед 
цим стояла його ялинка, і почав нагор
тати снігу на пеньок. Незабаром з під 
купи снігу не стало видко пенька.

— Васильку, го-ов! а йди сюди! — 
гупнув з подвіря батько. Василько побіг 
до батька.

— Лагодь, сину, сани, відвезеш я- 
линку. Та хапай ся, сину, бо вже ген-іен 
з полудня, а треби вернутись завидна... 
Колпб ще снігу не було, — казав Яким, 
удивляючись у край неба, — наче хмара 
насуваєть ся. По гай ся, Васильку, ае 
гай ся, бо нерано...

На стареньких санях лежала вже я- 
лннка. Василько почав лагодитись у до
рогу. Вій запріг коней, удяг кожушину 
і виїхав з двору.

r II.
Повівав холодний вітрець. З краю 

неба насувались білі, наче молошні, хма
ри. Разно бігли мишасті коненята. До
рога пула слизька, і сани йшли в затоки. 
ІІа обидва боки від дороги, скільки ски
неш оком, розстелилось поле, вкрите 
снігом, мов білою скатеркою. Твердий 
синявий снїг грав ня сонцї еамоцьвіга- 
ми. Чорне вороння сідало громадами на 
сніг і знов здіймало ся з місця. Вітер 
дужчав. Насунули снігові хмари і опо
вили небо. Сонце сховалось за хмари. 
Посипав сніжок. Василько вйокнув на 
коні, і воші побігли підтюпцем, наближа
ючись до лїса, що чорною стіною стояв 
перед ними. До лїса як раз половина до
роги. Ще пів години треба було їхати лі
сом. Василько вїхав у лїс. Здорові ко
струбаті дуби грізно стояли в снігових 
заметах; їм було байдуже, що бурхав хо
лодний вітер, ішов снїг... Мокрий снїг 
бив у лице Василькови, заліплював очи, 
налазив за комір... Мишасті коні зовеїм 
побіліли, обліплені снігом. Василько за
горнув руки в рукави, насунув на очи 
шапку й схилив голову, щоб хоч трохи 
захиститись од холодного вітру та снігу. 
Він і не постеріг, що коні звернули з до
роги і побігдп в праворуч. Враз — сани 
пішли в затоки і вдарились у горбик. 
Трісь! Щось тріснуло в санях, і Василь
ко дав сторчака в снїг. Коні стали. Ва
силько підвів ся, обтріпуючись з снігу, 
підбіг до саней. Старі, трухляві копили 
зламались, васаг лежав нарізно від са
нок. Василько обійшов навкруги саней, 
оглянув їх і мало не заплакав. Запобіг
ти лиховп не можна було. „Підожду, мо
же хто над’їде та дасть мені яку раду” , — 
подумав він. поглядаючи на дорогу, яку 
раз-у-раз замітав сніг. Але в лісі було 
пусто. Тільки вітер гучав межн дерева
ми, та сипав снїг, закриваючи білою сіт
кою далечінь... Василько ступнув кілька 
ступнів наперед і став широко розкрив
ши очи з переляку та несподіванки. Пе
ред ним з’явивсь ярок, якого не-повин
но бути на й., -о дорозі. Василько посте
ріг. що збив ся з дороги. Що тут роби
ти? Хиба лишити сани з ялинкою в лісі, 
а Сі м І І І CJ! з кіньми ДО ДО»:

Василько випріг коні, сів верхи і поїхав 
назад по дорозі.

В  лісі посутеніло. Настав вечір. Ва
силько їхав лісом, коні глибоко порина
ли в сніг і ледве-ледве переступали з 
ноги на ногу. Василько незабором помі
тив, що він їде не дорогого, а так лісом, 
навмання. Він став. „Треба конче знай
ти дорогу” , — подумав Василько. „Вер
нусь назад до саней і звідти поїду нав
простець дорогою” . Він повернув конї 
і поїхав назад. Довго їхав Василько про
ти вітру та снігу, а саней не було. „Я  
десь узяв дуже соб, а треба трохи цабе” ,
— подумав він і повернув у ліворуч.

В лісі зовеїм затемніло. На землі і в 
повітрі білів снїг та манячилн цупкі, за
мерзлі стовбури дерев, закурених сні
гом.

Василько їхав, а саней не було. Ко
нї, брйохаючись по заметах та по кучу
гурах, потомились і стали. Василько за
блудивсь. Йому було холодно й страш
но. Він заплакав. Навкруги вила хурто
вина, бурхав холодний вітер та крутив 
снігом, а Василькови згадалась тепла, 
ясна батькова хата. Весело горить в ха
ті каганець. На столі стоїть кутя. Батько 
та дві сестрички сидять за столом, мати 
подає вечерю. Всї такі веселі, гомонять, 
радіють сьвятечку. Хлоицї та дівчата 
приносять вечерю, поздоровляють з 
празннком, питають иро Василька... А 
може не радість, не щастя гостює в хатї. 
Може мати плачуть, що нема з ними Ва
силька ; може батько журять ся та сумиі- 
сумні сидять край стола і не їдять вече
рі. Ох, колиб хоч виїхати з сього мертво
го лїса побачити дорогу, хату... Василь
ко торкнув коней; конї зняли ся з місця 
і нешвидко побрели по глибокому сні
гу... Але що се? Василько виразно поба
чив свою хату. Йому видалось, що г. ма
леньких вікнах блимнув вогонь. Василь
ко зрадів і повернув до хати. То був кущ, 
обсипаний снігом і здалека видавсь ха
тою. Василько й руки опустив. Що тут 
чинити? Він глянув навкруги: здорові 
дуби стояли в лісі мов страховища і зві
дусюди простягали до нього цункі чорні 
гілки. Василькови здало ся, що то мер
ці, закутані бітам покривалом, простяга
ють до його свої руїЛі. Йому стало страш
но. Враз — щось зірвало Василькови 
шапку з голови, холодний сніг поси
павсь йому на голову... То гіллячка за
чепила шапку іа збила її в снїг. Тільки 
Василько наважив ся злізти з коня по 
шапку, як десь далеко почулось: а-у-у-у! 
і луною покотило ся в лісі. А-у-у-у! від- 
гукнуло ся з другого боку і довго невга- 
вало. Василько похолов з остраху. Во
лосе полізло до гори, серце перестало 
стукати в грудях. Думка про вовкіїі про- 
майнула у його в голові. Він в нестямці 
затяв коней і зник поміж деревами.

Василько виїхав на узлїсе. За лісом 
було поле. На полі, край лїса, стояв 
хрест. Василько побачпв хрест і зрадів. 
„Адже я на дорозі... Се дорога до села, 
де живе мій дядько... недалеко до села” ... 
Василько виїхав на дорогу... Але що се 
за вогники блимають під лісом?.,. Що се 
чорне ворушить ся на снігу? Враз коні 
жахнулись і сіпнули в бік. „Вовки” , по
думав Василько. Він шо сили затяв конї 
і вхопив ся за гриву... Переляканий, без 
шапки, запорошений снігом, мчав ся Ва
силько по дорозі назустріч холодному ві
тровії. За ним, навздогінці, бігли два 
вовки, вигинаючи сірі хребти... А хурто
вина вила, крутила снігом та замітала їх 
слїди.

ПІ.
Вирядивши Яким Василька, легень

ко зітхнув; він иродав ялинку за добрі 
гроші, а грошей було притьмом треба: 
треба було і чобіт жінці, треба було і на 
новий рік де що купити... Якимови тро
хи жаль стало Василька, що так любив 
тую ялинку. Та що вдієш, коли біда: ні 
в віщо вдягнути ся, нічого й кусати...

Олена поралась коло печі, хапаю
чись, щоб устигти на пору з вечерою.

Ніхто не постеріг, що на дворі ішов 
сніг.

Аж дівчатка, бавлячи ся під вікном, 
радісно скрикнули:

— Сніжок! сніжок! Пустіть нас, ма
мо, на двір!

Олена та Яким разом глянули в вікно.
— Ой, лишенько! Як той бідний Ва

силько прибєть ся до дому в таку него
ду! — скрикнула Олена.

Яким вийшов на двір. Небо заволок
ло ся сніговими хмарами, рвачкий вітер 
забивав дух. Яким стрівожив ся. „Коли-б 
ще яка біда не лучилась хлопцеви” , по
думав він.

— Ну, що? — спитала Олена, як він 
увійшов до хати.

— Завсрюха... та може ущухне... по
винен би Василько над’їхати.

А хуртовина не вщухла. Олена раз- 
у-раз заглядала в вікно, вибігала на двір 
і все зітхала та бідкала ся.

Вже смеркало ся, а Василька не було.
Олена плакала. І  на що було посила

ти дитину проти ночі! Наче без тих трьох 
карбованців і не обійшлось би? Що з тих 
грошей, коли через їх можна позбутись 
найстаршої дитини? Олена мучилась і у- 
явллла собі, як Василько збив ся з доро
ги. ік напали ш» ного вовки, як вони роз
ривають по шматочку її любу дитину,
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Серце ні обливало ся кровю, сльози 
лпвалп очи. Яким мовчав, але трідо
живсь не менш од Олени. Він що ХНИ пь 
ни виходив на двір, вдивлявсь у темря
ву, прислухавсь, як виє хуртовина, на. 
даремне сподіваючись побачити Василь
ка, почути його голос...

Люде давно вже вечеряли, а в Яки
мовій хаті й забули, який сьогодні день 
Дівчатка поснули, дожидаючи вечені 
старі сумували, їжа не йшла їм на дум
ку. Хлопець сусідин приніс вечерю 
„Просили вас на вечерю батько й мати 
і я вас прошу. Будьте здорові з сьвятт 
вечеромі” , —  проказав він дзвінким го
лосом, подаючи мисчину в хустці. .Д 
деж Василько?”  посппдав він перего
дом. Олена заголосила. Господи! Всі лю
де радіють, весело як Бог прпказав, зу< 
стрічають велике сьвято. Тільки її поби
ла лиха година, відірвала від неї любе 
дитя й кинула його в хуртовину на поті 
лу вовкам-сїроманцям. Усю ніч сум лі
тав по хатї, шарпав за серце біднпх лк>- 
дей та не давав їм спати...

IV.
Вранці виплило ясне сонечко на по* 

гідне небо оглянути, що зробила ніч ; 
землею. Вітер зтпх і чистий сьвіжий СНІ І 
сріблом сяв під блакитним наметом не
ба. Земля наче вбралась на Різдво v бі
лу сорочку.

Скоро розвиднілось, Яким пішов Дг 
сусіда прохати коней. Він мав їхати шу 
кати Василька. Олена намогла ся і'хат|: 
з ним.

Весело рипіли сани по снігу, весе1 
ло бігли конї, хоч дорога була трохи за І 
бита. Та невесело було на серцї в Яки, 
ма та в Олени. Вони роздивлялись іг 
всі боки, боячись побачити який слід Ва|і 
Ьплька. Але всюди було рівно, біло; сні 
блшцав, аж очи боліли глянути на йоЦ 
Вони вїхали в лїс. Олена пильно диви) 
лась межи дерева; їй все здавало ся, іц 
вона бачить то сани, то свитку Василі 
кову, то кінські ноги...

— Коли-б хоч їхав хто, — обізвав сі 
Яким; розпитали-б, чи не бачив чого 
лісі.

Зустріли якогось жидка однією ко 
нячкою. Яким розповів йому своє горе т 
почав розпитувать.

— Я бачив зламані сани, а на нп 
ялинку, — сказав той. — Подайтесь лі 
сом у праворуч.

— Ой, нема вже мого Василька, не 
ма моєї дитини! — заголосила Олен; 
Той крик серця болїзною лупою розл'і 
ся в Якпмовому серці.

Ще здалека заманячнли па доро;|: 
поламані сани, аааеЛегії :га. ирисЙнаМ; 
снігом ялинка. Яким під’їхав до санеіі! 
Олена перша зіскочила і почала припа] 
дата до саней та тужити на ввесь ліс. П 
ким стояв, сумно СХИЛИВШИ ГОЛОЇ! 
„Так, — думав він, —  Василька азш 
вовки'*... Враз щось під’їхало. Яким 
зириувсь і не Хотів вірити своїм очам 
Перед ним стояли його конї, а на саня 
сидів Петро, братів наймит.

— Ти звідки взяв ся тут? — скрик 
нув Яким.

— Та хазяїн послали мене по ваш 
сани. Ще й казали і сю ялинку відвези 
до пана... Василько обламав ся учора 
збивсь з дороги і ледве добив ся ДО 1І8( 
уночи.

— То Василько живий?! — скрикну 
ли разом Яким і Олена.

— Та вже-ж живий... Оце недавнг 
поїхали вдвох з нашим Омельком до до 
му.

— Чи ти не брешеш?!
— Хиба-жя пес — брехати! — обра 

зив ся Петро.
— Слава Тобі, Господи! — зраділі 

бідолашні. — Слава Тобі, Господи, ш| 
він живий!

Петро взяв ялинку на свої сани, а по' 
ламані сани примостили на Якимовпх 
Яким вйокав на конї, поспішаючи до до
му.

Василько вже був дома. Яким та О 
лена плакали з радощів, обіймаючи Ва 
силька. „Ми вже думали, що не побачи 
мо тебе” . — казали вони. А Василько 
весело щебетав, оповідаючи свої приго
ди в лісі.

ЗГАЄА6 ДЕНЬ.
Згасає довгий лїтний день, 
Схилилось сонце до заходу, 
Цїлуе дуба, чорний пень 
і золотить в останнє воду. 
Утихла спека й суховій, 
Мовчить веленая діброва,
І тихо в пущі лісовій,
Бренить десь пісня колискова. 
Згасає довгий лїтний день, 
Схилилось сонце до заходу, 
Цїлує дуба, чорний пень 
і золотить в останнє воду*

Олекса Коваленк
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Забутий народ.
Воно звучить майже неімовірно, 

а однак так є; великий народ, народ 
обіймаючий ЗО мілїонів душ, не істну*. 
—вже не говоримо для Америки—але 
навіть для Европи, якої велику частину 
він заселює. Трийцнть мілїоновий на
род, що має свою питому культуру, 
що говорить окремим язиком, що за
селює простір далеко більший, як 
цїла сучасна Німеччина або Франція, 
не істнуе для сьвіта. І хиба не най
демо на сьвіті другого подібного на
роду, над яким лиха доля так люто 
насьміялаб ся. — Не досить, що на
род роздерто поміж три держави; не 
досить, що всюди стогне він у важ
ких політичних і національних пухах,
— до всіх сих нещасть поневолена 
прилучило ся що одно, може і най
гірше зло: з політичних зглядів його 
завойовники відмовляють йому прав 
національної самостійности, прав до 
власного язика, історії, культури.

Говоримо тут про другий з ряду 
славянський народ, про Русинів, або 
як тепер вони самі звикли себе звати: 
Українців; Простір, який заселюють 
Русини збитою, компактною масою 
в Европі, обіймає кругло 680.000 
кяадр. кільометрів, отже просторонь 
дьа рази більшу, як ціла Австрія. 
Сей обшар а поділений між отеї полі
тичні держави:

Австрія 55.002 квадр. кільометрів 
з 3.375.576 Русинами;

Угорщина 20.923.квдр. кільометрів 
з 429.447 Русинами;

Росія 60G.000 квдр. кільом, з кругло
27.000.000 Русинами.

Як видно, головна маса Русипів 
мешкав у роеийській державі і засе
люй тут ґубернїї: Волинську, Поділь
ську, Київську, Чернигівську, Пол
тавську, Харківську, Екатеринослав- 
ську,Таврівську,Чорноморську і инші.

І  хоть Русини-Укра'інцї заселюють 
збитою масою етнографічно стисло огра 
пичений обшар; хотяй мають свій, від
рубний язик,свою питому історію, свої 
звичаї і обичаї, свою культуру; хоч 
в історії Европи відгравали колись 
визначну ролю, — мимо того днесь 
вони не істнують для Европи, для 
усего культурного сьвіта, який біль
ше інтересує ся і більше знас про 
всяких Ескімосів або Зулюсів, як про 
сего парія між народами. А однак 
колись воно було инакше. В X I. і X II. 
столїтях ми бачимо живі взаємини 
поміж Русинами і заходом Европи, 
як Німеччиною і Францією. Ґусгав 
Адольф, а пізнїйше Карло ХП. шу
кають у Русинів помочи і захисту; 
се саме бачимо у кількох угорських 
королів. Русини-Українцї заслонюва- 
ли своїми грудьми цїлу Европу пе
ред дикими азийськими ордами; тіль
ки о груди Руеинів-Українцїв розби
вали ся сї филї потопів, що грозили 
нераз заливом цілому заходови Евро
пи, що намагались затопити усю йо
го культуру, всі здобутки просьвіти. 
Хрть цілий русько-український народ 
роздроблений був тоді на кілька 
поменших князівств і републик, ми
мо того однак скуточно сповняв він 
вої функції, І як оборонець і сторож 

брами народів в Европу. Атимчасом, 
за плечима Русинів, другі сусідні на- 

, роди могли безпечно оріанїзуваги ся 
і культурно розвивати ся. Кромі сего 
дуже важну ролю відгравали Русини 
в історії Славяньства, а передовсім 
па&близших своїх сусідів: Поляків і 
Росіян.І власне історію, тикаючу ся сих 
времен, приписують мильно Росіянам, 
тим більше, що тут стрічаємо ся 
з фактом спільностп, а зглядно пере- 
браня імени одної нації від другої. 
Щоб отеє лекше зрозуміти, мусимо 
вернути ся уявою в далеку минув- 
шіеть.

Анї первісна правітчпна. ані .рер- 
ші початки руської держави не суть 
звісні. Доперва десь около X. столїтя 
по Хрисгї стрічає історія по обох 
боках Дніпра', до Дону і ріки Кубань 
на всхід, до Тиси і гирла Дунаю на 

гід, від Чорного Моря на полудни 
до Балтійського Моря на північ, 

іику, культурну, христіянську дер- 
ву. Розширяє ся вона беавпгінно, 
йваючи зерно культури і цивілї- 
щ на руїнахдержав диких горд 

ірів та Аварів, воюючи беаустан- 
їочівникамп азийських степів, 

ш і Куманами, аж наконець 
*ає під

страшним ударом наїзду Татарів на 
Европу (1240 p.). Татари не відобра
ли однак цілковитої самостійности 
Русинам і вони то під їх зверхною 
владою цілий XIV. вік творили май
же самостійний державний устрій.

І Русини, хотяй мусїли узнавати 
зверхну власті. Татарів пад собою, 
хотяй стратили свою самостійність — 
культурою СВО ЄЮ  здобули вони в той 
час новий, войовничий народ, Литов
ців. Руська мова і культура запаву- 
вали неподільно на Лиіві і внедовзї, 
у безвпинній боротьбі з Татарами, 
повстає могуча, нова держава: ли 
товсько-русько князівство , на 
якого поміч чим раз частїйше огля
дають ся сусіди. На жаль однак, су
сідній Польщі, завдяки дипльоматич- 
ним штучкам, надто скоро вдало ся 
пройти до впливу у сій державі, а 
здеморалізувавши литовсько- руських 
бояр привілеями польської шляхти, 
взяти наконець у. ній і верх. Непо
дільно пануючу до тепер руську мо
ву починає випирати мова польська; 
шляхта польська вводить незнане до 
сих йор на Руси кріпацтво; усї ру
ські бояри відрікають ся свого наро- 
да, щоб могти, блищати на польськім, 
королівськім дворі. (

Але суспільна і народна організа
ція, добута і загартована у безвпин
ній боротьбі з наїздниками з Азії, по
казала ся сильнїйшою як усї вороги. 
У  огнем і мечем спустошених краях 
творять ся воєнні дружини, своєю 
організацією і безженностю зовсім 
схожі на колишніх монаших лицар
ських орденів на заході. Члени сої 
дружини, звані Козаками, перебира
ють на себе ролю местників народ
них кривд. Зараз в двайцять літ по 
мнимо-добровільній злущ Польщі з 
литовсько руською державою, зірвали 
ся Козаки перший раз до повстаня 
проти нового владїльця. Цілий XV. вік
— се одна безвпинна борба проти без- 
зглядних гнобителів, якими були По
ляки супроти Русинів; борба, яка 
закінчила Чзя наконець цілковитим 
розгромленєм Польщі і добровільною 
злукоіо Руси з Pqeieto в виді зачіпно- 
відпорної уші обох держав. І отея 
влука — се найстрашнїйший блуд 
в історії народа; блуд, якого важкі 
наслідки приходить ся двигати ру
ському народови до нинїшного дня.

Але тут опять мусимо вернути ся 
пару віків в зад. Коли на полуднево 
всхідних окраїнах Европи повстала 
всхідна держава, з центром і осеред
ком у Київі, то десь в половині 
ХШ  віку (отже далеко пізнїйше, як 
руська держава) почав творити ся 
новий державний устрій з центром 
у Москві. Се було велике князівство 
московське. В часі нападу Татарів 
потерпіло і се князівство, одначе за
вдяки свому положеню на глубокій 
півночи далеко менче, як Київ, то є 
князівство руське. Велике князівство 
московське, борючи ся безвпинно 
з Фінами і Монґолами, зростало по
стійно у силу, та досягнувши своїми 
межами границь литовсько-руських, 
заздрим оком гляділо в сторону сеї 
держави; але посягнути по неї ру
кою не було ще у нього відповідних 
сил. Князівство московське в Европі 
було тоді звісне тільки під назвою 
M oszkovia або M oskovia, а засе
люючий його народ—M osci, Москалї. 
Противно, князівство руське, якого 
центром був Київ, звано R u ss ia , 
R uscia  або Ruthen ia , а його меш
канців Ruthen j. При сім, так самі 
народи, заселюючі оба краї, як і весь 
культурний  сьвіт, уважали себе за 
зовсім роздільні, зовсім окремі наро
ди, маючі тільки одну спільну цїху: 
приналежність до родини Славян. 
Так мова, як звичаї і обичаї, культу
ра і народний характер обох народів 
були зовсім инші. Під впливом Та
тарів витворив ся в великім князів
стві московськім централістично-дес
потичний устрій, котрий стояв воро
жо проти усего того, що давав захід 
Европи. Усї верстви народа пересяк- 
лі невільничо-сервілїстичним духом, 
наскрізь консервативні, відгороджуючі 
ся неначе хінським муром від усяко
го новаторства, від усякої культури. 
В ХУП. віці находимо в цілій мос
ковській державі одну-однїсеньку дру
карню, де друкують ся виключно 
тільки церковні книги. Противно, на 
Руси витворила ся уже в XIV. віці 
реиублвканська формav яка в півтора

столїтя дійшла до повного розцьвіту. ! спосіб весь народ засуджено на вічну 
Найвисша виконавча власть спочива- темноту і невіжество. І вад цілим 
ла в руках вибираного народом геть- і народом зависла глуха, ст р аш н а  тиша 
мана; усї урядники висіпі і низші, ! смерти. В ряди-годи перериває її 
навіть і духовеньство були рівнож ! лишень різкий брязкіт кайданів на 
вибирані вольними голосами усего рзтках найліпших синів народа, гоно- 
пароду. Міста мали свою питому | них па Сибір. Туди загнано також 
автономію і були з організовані зовсім 1847 року найбільшого поета Русинів,, 
після западно-евроиейсьпого ладу, j Тараса Шевченка. На акті його заеу-
Найбільгаою народною симпатією ті
шить ся Січ, сталий военний табор, 
у якому гуртують ся Козаки, висше 
згаданий військово-монаший орден. 
Просьвіта, як на тодішні часи, стоїть 
між народом дужо високо; та се бу
де виглядати майже неімовірно, коли 
скажемо, що в XVI. віці було на Ру- 
еи 8 разів більше шкіл і далеко мен
ший процент анальфабетів, як тепер, 
в XX. віці, під пано%анєм Росії. 
В мпогих містах були виеші школи, 
а в Київі навіть університет, якого 
днесь Русинп не мають зовсім. Кіль- 
канайцять друкарень засипувало край 
книжками релігійного, морального і 
научного змісту. Словом, в XV I. віці 
культура на Руси стояла далеко вис
ше, як тепер.

ду цар Николай І. доиисав власно
ручно: „Строго пильнувати, писанє і 
рисоване недозволене!“  Пересліду
ване Русинів в Росії, яка за всяку 
ціну хоче іх винародовити і вмосков- 
щитп, зродило навіть такий куріоз, 
який стоїть одинцем в історії всего 
людства і на який не здобули ся на
віть півдикі владїльцї азийських орд, 
а саме: царським указом з дати 
5-го червня 1876 р. 27 мілїонам 
народа замкнено уста ! Сей указ 
звучить:

,,І. Заказує ся ввозити в границі 
держави книжки, друковані за грани
цею руською мовою, якого*б вони 
змісту не були.

,,ІІ. Заказує ся в границях дер
жави друкувати і видавати руською

І коли руський народ, доведений j мовою всякі оригінальні твори і пе- 
до розпуки страшним утиском зі сто- і реклйди, винявши історичні докумен- 
рони Польщі, при помочи своєї вій- j 'ґа> однак з тим застереженєм, що тоді 
ськової організації, Козаків, під ге- ма<: уживати ся еикліЬчно рсспйська
тьманством Богдана Хмельницького 
вибив ся на волю, — порішив для 
певнїйшого забезпоченя своєї само
стійности пошукати в якійсь з сусї- 
дних держав пункту опертя. На скли
канім в тій цїли, 1653 року, всена
роднім вічу в місті Переяславі, ро
збирано всякі можливі ун ії: з Татарами, 
Турками, а наконець з Великим Кня
зівством Московським. За сим послї- 
днйм оказала ся більшість і Русь 
вступила в добровільну злуку з Мо
сковщиною, як рівний з рівним, 
задержуючи всі свої права, весь 
свій демократично-републиканський 
устрій, обовязуючи ся лиш в разї 
потреби війеком помагати одні другим. 
Словом, був ео лиш зачіпно-відпор- 
ний союз двох рівнорядпих,' зовсім 
независимих від себе' держав. Се Га
рантували московські царі присягою. 
Ся унія стала угольним каменем те- 
перішної сили і величини Росії.

Ґарантовану самостійність Руси 
рік за роком старали ся московські 
царі зменшати. В наслідок того на- 
слїдники Хмельницького, вибирані все 
ще вольними голосами народа, ста
рали ся сю, щораз то тяжщу руку 
царя, усунути, старали ся вибити 
народ з нової, надходячої неволі. Сї 
народні змаганя скінчили ся остаточно 
нещасливо для Руси. Гетьман Мазепа,

правопись. Друковане таких доку
ментів може одначе наступити тільки 
за спеціяльним дозволом цензури.

„ ІІІ.  Заказує ся рівнож е с я к і  теа
тральні представленя в руській мові, 
як також уміщуване руського тексту 
під музичними нотами“ ...

В сей спосіб московський уряд 
засудив 27 мілїоновий народ на ду
хову смерть, не дозволюючи друку
вати у його рідній мові ніякої, хо- 
тяйби і найдрібнїйшої книжки і забо- 
ронюючи навіть по церквах відправ і 
цроповіднй у тій мові.

Та і сего було ще мало. Щоб по
хвалить ся перед сьвітой старою 
культурою, росийський уряд попо
внив нове безправство. Куди не пе
ревернемо старі руські памятники, 
старі документи з перед кількох 
століть, — ніде у них не найдемо, 
щоб Москву називано Русею, москов
ський народ руським. Вже в XVI. 
віці, в граматиці Боґорича, говорить 
ся зовсім ясно про окремішність обох 
народів і розріжняє ся народ руський 
від московського.

Але московським сатрапам видно 
много на тім залежало, щоб вони 
називали ся Русинами. І  вони, силою 
царського указу, заказують свому 
народови називати себе Москалями, 
Moscovi, а приказують прибрати імя

який злучив ся з шведським королем , Russi, деґрадуючи властивих Russi, 
Карлом X II. зістав побитий під Пол- і властиву Russia до назви mikra Russia 
тавою (1709) царем Петром Великим, j або Russia minor. Росийеькі ,,учені“ , 
Цариця московська Катерина II. зни- поелушні свому урядови, уладжують 
щила наконець зовсім автономію собі ще вигіднїйше: попросту присво- 
руського народа, збурила Сїч, сю юють собі усю стару руську лїтера- 
одиноку народню воєнну силу, а роз- туру і заявляють, що ,,по нападі Татар 
оружений, безборонний народ віддала старий Київ переніс ся до Москви “ .
своїм коханцям в кріпацтво.

За політичною неволею Русинів 
пішла неволя культурна. Московсь
ким царям не вистало політичне по
неволене Русинів. Одним почерком 
□ера відібрано закріпощеній нації 
її питому назву: названо Русь ,,Мало
росією “  і поділено її на Губернії. І 
стало ся щось неімовірного: ЗО мілї
оновий народ ечеркнено зовсім з карти 
Европи і від тоді сьвіт не знає вже

І щож лишило ся Русинам в впду 
еьвідомого фальшованя історії і фактів 
росийським урядом, який доконче 
хотів би, щоб Русини зникнули з лиця 
землі, щоб сьвіт зовсім про них забув 
і вважав їх за одно з Москалями, (що 
їм дуже легко вдає ся наслідком висше 
згаданої маніпуляції 8 іменами)?... 
Суцільне і одностайне справлене сих 
імен в такім случаю не дасть ся так 
легко осягнути. Цивілізований сьвіт

року цар Петро заказав щонебудь 
друкувати на Руси по руськи, кромі 
церковних книг. Навіть і удержува
них руським грошем руських шкіл 
не пощаджено. Усї козачиняно, або 
силою перемінено на росийеькі. 
днесь 27-мілїонів РуЬи н ів  в Ро
с ії не мають ні одної наві s 
народної р усько ї ш коли!.., Пе-

народних школах учити по жидівська 
калмуцьки, бурятськи — лиш ло : 
р уськи  ні! Ся куріознісгь дійшла 
навіть до того, що днесь, коли якиіеь і 
учитель хоче щось дійсно навч-ти | 
дитину в школі, то кождо роеий< 
ішташ. мусить обяснювати по рус , і 
щоби дитина його зрозуміла. В ■ і 1
ц я  ш ш ш ш

Русинів, не знає вже більше їхньої означує нас справді іменем Rutheni,
історії. Русь уважає ся як нерозлучна але під сю назву підтягав головно
часть Росії, Русинів — як відломок лишень Русинів, походячих в Австрії. 
Москалів. і Ще більше льокальною назвою є

І так, як попереду давили мо- Russniaken, якою американські емі-
сковські царі політичну волю русь- ґрацийні власти означують Русинів,
кого народа, так тепер почали вони походячих з Угорщини. І тому то, 
давити його культуру. "Вже 1720-го щоби сотворити одноцїльність з одного

боку, та щоби з другого боку всяким 
фальшпвнікам чи то сьвідомим чи не- 
сьвідомим перепинити роботу, народ 
приняв назву від найбільшої своєї 
країни — України і зове себе : Русини- 
Українцї, або коротко — Українці.

Додати тут хиба належить, що сї 
сї репресії роснйського уряду проти 

руської мови не в силі зрусифікувати
ред пару тижнями Дума дозволила по | Руспнів-Українцїв. Ріяснпцї між обома

мовами суть так великі, що одна 
другу ніколи не в силі заступити. 
Русин, що від милку но вчив ся по 
росийськи, ніколи в жптю не навчить 
ся добре тої мови; навіть по акцен
тованім родовитий Москаль сен час 
піааасть Русина, хогяііби той і яі 
плавно володів московською мовою. 
;&>■«*. duL. ' ІіІїІІІ .-М; - І .

Кромі сею, богато сьвітової стави 
лінгвістів, навіть родовитих Росіян, 
>ак Максимович, Бодянськвй, Житець* 
кий, Пипіл і инші, та західно-євро
пейські лїкґвісти, як Мікіоьіб, Schlei
cher, Frk-dridh Mueller, A. Hov-ia- 
que, Talvi. I l idm, JagiC і инші у своїх 
творах завеїгди доказували, що ро
сийський уряд попорняє грубий блуд 
проти науки, наказуючи вважати 
Русинів 38. один народ з Москалями. 
Однак мимо покликів науки, мимо 
того, що такс поступовані; до сих 
пор родило лишень як найгірші на
слідки, росийеьке правптельство сту
пає дальше по витиченій дорозі, а 
його трабпнти — російські пансла
вісти, що в дїйсности суть виключно 
панруссали — всякими викутими і 
крутарськими теоріями старають ся 
негідні вчинки рос. уряду випрівда- 
тп і прикрасити.

Про наиновійші музичні видана.
У Львові основано перед кількома 

роками ,,Музичну Някля інь> То[.о: .и “ , 

яка поста.шла собі на мсті видавати 
всілякі пісні, хоральні твори і ?ако 
ипше. За гой короткий час пояяяло 
ся уже чимале число всіляких ком
позицій, поміж якими визначають ся 
пісні Др-а Ярослава Лопатинсвкого, 
Дениса Сочинського та Теофіля Лро- 
славенка і т. д. Що раз, то появля- 
ють ся нозі пісні а всі вони дуже 
мельодийн., гарні та надають ся таь 
до сьиіву домашного, як і концерто- 
вого. От пр. з пісень Др-а Лопатин- 
ського цїківа і дуже гарла є пісонь- 
ка: ,,В неділеньку в ранцї" або :шоь 
обємиста і справді пориваюча пісня: 
„Горить моє серце“  і ще1 багато ви
тих пісень тогож композитора. Т и; 
само вийшли в ,,Торбанї“  усї майже 
сольові пісні Дениса Сочинського, 
славного нашого композитора, котрий 
що-йно перед кількома роками помер, 
полишаючи по собі богато ріжнород- 
них пращ. Із його пісень вамітні t 
пісні до слів Івана Франка, як також 
і инші, от хотяй би пісня: „Кілько 
дум ту переснилось**, „Стоїть гора 
високая** і т. д. Крім пісень напи
сав він богато творів на форіеп.чн, 
які теж появляють ся разом з пісня
ми в тім видавництві. До тих дуже 
гарних творів належить між ишиимл 
також транскрипція відомої україн
ської пісш: ,,Ой у поли три корни- 
ченьки**. Досить значна часть хораль
них творів з під пера Т. Яросла вся
ка вийшла остатніми часами в ,,Тор
бані “  коли-то розбудило сл житє ио 
наших читальнях, сьпівацьвих това
риствах і т. д. До тих пісень нале
жать отсї:,,Марш Соколів**, ,,Ми Гай
дамаки**, ,,Не пора“  і т. д. усї пи
сані на а:уа;еський хор. Богато тєу 
і сольових пісень ^вийшло в тім ви-' 
даню тоїож композитора, а деякі 
них появили ся уже в другім і гр 
тім накладі.

З огляду на красу та и- ли
ку ‘ріжнородність а при тім де
шевіють тих видань, поручаг.ть са 
дуже ус:, тоті піснї як взага її і итиі 
твори наших композиторів, іцо м у ;>- 
тувались в „Музичній Накладні Тор
бан в Львові**, до виконана на кон
цертах, представ.!енях і т. д. А і кін
ці найголовнїйша річ < та, що вида- 
ня „Торбана** є артистично цінні 
задля гарного вцконаня, та мамо то 
го дуже дешеві так, що повинні на
ходитись у кождій нашій сьпіголю- 
бивій родині. — Усі виданя ,,Торби
на “  діс.’ати можна по всіх книгарнях. 

=

Вокально-драматичне Тов. „ЇІю - 
йорський Бо ян “  ухвалило па річ
нім мітінґу 7. грудня с. р. приним.і- 
ти нових членів без вступн ого  ь 
міс.: грудні 1910, еїчнї, Лютім і март 
1911. Товариство принимає всіх сг пі- 
волюбивих мужчин і женщин з. доб
рим голосом і характером. Пробі, від
бувають ся кождоі ПЯТНЙДЇ від ГО,.!
8—10 зечер під ч. 46 Ave. А.,
York City. Хто любить сьаів, 
ходіть на пробу котрої небудь 
ниці, а ми приймемо Вас радо 
ни нашого Товариства. — І: :
ґан, иредс.; Онуфрій Куч 
М-колц Угорчак. сочр. — &;
• , її S*tr. Citv. ЛО і
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Гроші треба посилати в реджістрова- 
нім листї, або через експресовий або 
ночтовин моні ордер. Моні ордер, то є 
грошевий переказ, котрий дістанете від 
почтара або аґента на екепресовім офі
сі, пішлїть на нашу адресу, бо без того 
ми не годні гроший дістати.
Адреса:

„S V  О В О D А“
184 Hudson St., New York, N. Y. 

Телефон 7074 Spring.
Дописи просить ся писати лишень 

на одній стороні картки. Дописи, непри- 
гожі до друку, нищить ся, наколи з гори 
не було зазначено, що жадає ся їх зворо
ту і не було залучено марок на зворот.

СЛОВО 
до руських дівчат.
З далеких закутин просторої Аме

рики, з за „семи гір і семи рік", 
яках ще до сеі пори, як вдавалоб ся, 
не топтала ні одна руська нога, на
дійшло в нашу. редакцію письмо, 
котре наводимо тут понизше. Цікаве 
воно не тілько піднесеною у нїм 
гадкою, але ще більше може самою 
його авторкою. Просимо отже послу
хав и, що иигае наша молоденька дів
чинка з далекої Вест Вірджінїї.

Clarksburg, W. Va., 20 Dec. 1910. 
Достохвальна Редакцій!

Посилаю до Вашої ґазети тих кіль
ка стрічок, котрі прошу помістити 
а заразом посилаю і свою фотогра
фію,- яку прошу приняти і помістити 
враз з тою дописею. Роблю то не 
для величаня ся, але для заохоти. 
Може наші руські дівчата заохотять 
ся, та стануть цінити просьвіту 
инакше; може стануть заниматись 
культурними ділами а не якимись 
ц) 'тяками. Заразом прошу простити, 
що пишу як знаю, а не по ученому, 
іа не сьміяти ся з мене, що беру ся 
до того в так молодім віці.

Здоровлю усіх працкрочих в ре
дакції для добра і просьвіти русько
го народа та пишусь

з поважансм
Л ина  Яремко.

П. F. D. 3. Box 209, Clarksburg, 
W. Va.

Дорогі Сестри!
Від коли „Narodny Slovensky Spo

ok1 переорганізував ся, від того ча
су нема такого числа органу сего 
сполку ..Narodne Novm y, щоб у 
нім не було поміщено фотографій 
словенських дівчат, які вступають 
щр своєї словенської організації; з ко- 

им тижнем усе побільшаєсь тота 
-'Нїзація, і часто появляють ся до

т і’.:. • членкннь в її орґані. Від яко-
* * ,;'и*Р-чі:у діотаєсь мені до рук ґазе- 

g ода“ , орі‘ан Руського Народ
ним їш і-ій а- Переглядаючи тогу ґа- 
т;{ Н1 j .,ш;оронн першої до послїдноі, 

Ки <іні -і Щбати ніколи ніякої де- 
особі*, rj Ж>ких кругів, хотяй знак*

‘ і

про се добре, що і Руський Народ
ний Союз має окремі жіночі відділи, 
сестрицтва,’ і много дівчат є членки- 
нями сеі організації. Але якось усі 
сплять та не дадуть найменчої чутки, 
як вони живуть, який у них поступ, 
який розвій їх сестрицтв. Знаю, що 
на неоднім плейзї є бегато руських 
дівчат, де вони суть виховані в ру
ськім дусі, мають руські церкви, ру
ські школи, руські хори, руські чи
тальні і кружкп театральні, де поміж 
нпми живе руський дух. Але якось 
жадна з дівчат не заговорить про се, 
про своє житє. Тому запитую, чому 
воно таї:? Много е дівчат грамотних, 
та не такі неуки як я, бо тут нема 
ніякого руського руху, а усіх Руси
нів мож почислити на пальцях, хоть 
само місто е досить велике, в гарнім, 
положеню, межи горами, при желїз- 
ній дорозі Балтимор-Огайо. Фабрик 
<; тут доволі, а іменно: шість шкляр- 
ней, дві цинкові гути, одна бляхов- 
ня, одна карбон фабрика; а знова 
довкола Клерксбурґа суть копальні 
угля. Фабрика бляхи не робила дов
ший час задля реперації. Тут були 
заняті переважно американські дів
чата, котрі тепер поквітували. Від 
нового року в сій фабриці починають 
ся знов робота і 6ocq.Be розписали 
вже по англійських Газетах оголошеня 
за дівчатами, а я знову подаю нашим 
дівчатам вістку про се. Котра знає ан
глійську мову і знає трохи читати по 
анґлїйськи, а не має роботи, або яку 
злу роботу, так може тут приїхати 
а роботу дістане. Я  пишу се не для 
того, щобпм була може аґенткою ком
панії — цілком нї — тільки хотіла- 
бим, аби нас тут було більше русь
ких дівчат, аби ми тут також могли 
показати Американам, який то с ру
ський нарід. До сего часу живу тут 
тільки сама одна-одинока руська дів
чина; приїхало було тут дві, одна 
в сокальського повіта а друга з Збо- 
рівського, так вараз видались замуж. 
Навіть по три тижні не сиділи тут 
дівчатами. Я знову приїхала тут 
малою, бо малам всего вісШ років, 
і так проживаю тут з своїми роди
чами уже вісім літ. Про руське житє 
мало знаю, бо тут нема ні руської 
церкви, нї руської школи. .Руського 
письма научилам ся від одного на
шого бордінґера, пана Трофима Ґана. 
Він учить мене і вщіпляє в моє сер
це руського духа. Від сего то пана 
я дізнала ся про славний руський 
нарід та про його історію. Сей пан з’ор- 
ґанїзував тут тепер відділ, братство, 
котре вступило до Руського Народ
ного Союза і дістало число 290. І я 
по новім році вступлю до того брат
ства і до Руського Народного Союза, 
бо скінчить ся мені 16 лїт. І  як Ру
синка зараз хочу вступити до нашої 
орґанїзації.

А тепер відзиваюсь до Вас, руські 
Дівчата: котра має охоту, а є грамот
на, і знає англійське пибьмо і мову, 
то може тут прибути. Будемо обу- 
чати ся і в руському всему, залежи
мо собі кружок театральний, будем 
учити ся, аби також і ми могли ви
ступити в представлснєм'] Покажемо 
Американам, що і ми щось потрафи
мо. До вас знову, руські Сестри, що 
то живете по таких плейзах, де має
те уже руські товариства, відзиваю 
ся: не опускайте їх, лучіть ся, обу- 
чайтесь всему руському, не стидай- 
тесь свого перед другими народами, не 
відрікайтесь своєї мови, свого пис*ма, 
звичаїв і обичаїв колись так славного 
руського народа, що має свою істо
рію, свої так красні руські пісні, 
якими жаден нарід не може повели- 
чати ся. Вас знову, котрі можете тим 
усім повеличати ся, прошу: не за
сип ляйте, доноеїть до ,,Свободи“  ко- 
ждий раз. коли шо у Вас відбудесь, 
чи то вечерок. чи театральне пред
ставлень, чи що небудь інтересного. 
Пишіть не длятого, аби повеличатись 
перед людьми, але тому, бо то для 
других буде наука і заохота. Другі 
прочитають, тай наберуть охоти 
і скажуть поміж себе: або ми послїдні ? 
чи ми не годні у себе таке зробити, 
чи ми не можемо також научитись 
чого і перед сьвітом показати, що 
і ми належимо до славного руського 
народу ?

Не беріть мені за зле, що я Вас по
нукую, але як я вже з початку Вам 
написала, словенські сестрицтва так 
поступають; поступаймо отже так

і ми, най сьвіт рівнож знає і про 
нас. Ми прецїнь належимо так само 
до Славян, нашими першими учите
лями були сьв. Кирил і Методій, ЩО 
перевели усі наші церковні книги на 
наш язик; чомуж отже маємо все йти 
до других, до чужих, коли мп маємо 
своє рідне.

Тепер здоровлю Вас, а ссли моє 
письмо радо приймете, то другим 
разом напишу Вам більше.

Усїм читателям ,,Своб<>ди“  заси
лаю желаня на Рождество Христа 
Спасителя: наіі Вам Христос Спаси- 
тель благословить і уділяє всего до
бра на многая і благая літа!

Нуте, нуте Братя-Сусіди, покинь
мо клоиіт, забудьмо біди. Най ся 
помножить наша потіха, клопіт і нуж
да згинуть до лиха.

Злучім ся разом Братя і Сестрп ру
ськую славу, над все піднести.

Позістаю Вам усім жичлива
Лииа Яремко.

Щирі, невишукані слова, як і щи 
рою є молодість отсього дівчатка, - 
їх авторки — що всьміхаєть ся до 
вас з повисшого образка. Так і ба
чиш, як з кождої черти її лиця бє 
віра і любов до свойого славного, 
руського народа. І читаючи її слова, 
наче чуєш, як несе із них леготом 
весни, богатої в надії, наче чуєш, як 
віє пахощами васильків і розмарину 
з рідних піль.

І саме через те її слова так за- 
мітні так миль Дальше, їх писало 
дівчатко, що вісім років уже в Аме
риці, що малою дитиною ступило на 
сю землю, яка так нахабно проглочує 
усі народности, навіть далеко більше 
культурні чим наш, наскрізь пасив
ний, безпросьвітний люд.

Авторка вже тут в Америці навчи
ла ся читати і писати овоєю мовою, 
тут пізнала свою історію, тут, на 
чужині навчила ся любити свою на
родність. І вона, що з повним пра
вом може назвати себе Американкою,
— почуває себе не тільки Русинкою, 
але ще закликає другі дівчата не цу- 
рати ся свого, любити свою мову, 
свої звичаї, пісні.

Який гарний примір до наслїду- 
ваня для всіх наших дівчат.

Та о скільки висше вона стоїть 
навіть від сих всіх наших інтеліген
тів, що то в їх серцях вгнїздила ся 
зневіра, які на найсьвятїйші чувства 
народу махають рукою та мають на 
устах одні лишень цинічні заміти.

А для тих, що то звикли бачити 
будучність нашого люду на еміграції 
тільки в чорних красках, що вірять 
самі і другим кажуть вірити в се, що 
колиб тутешний уряд замкнув нараз 
еміграцію, то в 20 літ з нашого на
роду не стане і сліду — для оттих 
людий отея дівчина є одним могучим 
запереченем їхніх теорій і тверджень.

А усїм нам її поява — се нагляд
ний доказ оттої великої сили нашого 
народу, що її неспроможні були зло- 
цити усі напади диких степових хи
жаків, наїзди Татар та Турків, пять- 
вікова ляцька неволя, московські кай
дани. Отся власне сила, ся руська 
кров, що бачимо її появи у сего 
піснайцятьлїтного дівчатка була саме 
т-ш елементом, який спричинив, що 
наш народ з найгірших жптсвих хур
товин виходив і виходить все побід- 
ником. Ся сила жевріє під хлопською 
сухманою і вона приведе день во- 
скресеня для народа.

А позаяк у серденьку нашої мо
лоденької приятельки спалахнула ио- 
лумям отся сила, тому на сім місци 
кличемо їй: Слава!

ЧЕРЕЗ РАХУИНИ.
(Спогади емігранта).

Питаєш, друже, так притьмом, 
Чому я нині не попом?
Чому працюю, як і ти,
Робить до маґшів мушу итп?
Щла причина, брате, в тім:
Не знав я добре сім по сім;
Ні еїм по сім, нї шість по шість 
Й біда сегодня мене їсть...

Цікава — кажеш — казка ся? 
Так ось розкажу все з кінця* 
Малим до школи я ходив 
І всі казали, добре вчивсь.
Писати вмів, читати знав,
А навіть „титли“ пізнавав.
Тож батько-мати много раз 
Казали: — вчи ся, сину наш,
А скінчиш клясп на селі —
То, хоч се кошта не малі,
У міські школи тебе шлем,
І попом станеш, чей діждем.
А я радів — думав ішшком,
Не паном буду, лиш попом!
І ось Всевишній дав дожить 
І школу в селі докінчить,
А батько бух мене на віз 
Ї Ї  до запису сейчас повіз 
До міських шкіл.

Приїздим там, 
А ту якийсь пузатий пан — 
Директор був, чп щось як те, 
Давай питать і се і те:
Чи є сьвідоцтва, скільки лїт,
Якої віри, де мій рід...
Мій батько все відповідав,
А він писав, шісав, писав.
Вкінці й мене спитав також 
Так солоденько, як лиш мож: — 
Знаєш писать? — я кажу: так! 
Пішшж: —  В городі цвите мак.
Я  написав, —  Тепер чигай 
З отсеї книжки, уважай! —
Я прочитав, немов тартак.
Він каже: — добре, гарно, так. 
Тепер рахунки ще по всім: — 
Скільки є,,сину, сім по сім?
А я відважно — двайцять пять! 
Він усьміхн\в ся. — Нї, не так. — 
А може знаєш шість по шість?

Та я не знав, немов на злість.
І в міських школах не остав; 
Директор, бачте, пе приняв — 
Мовляв: — Не знає рахувать!
ЇЇ домів прийшло ся повертать, 
Тай пасти гуси під ліском...
Ось через що я не попом!

** ¥
ЇЇ по що, до біса, хрін такий.
Така премудрість для дітей?..
Мені днесь рочків сорок пять 
ЇЇ ніяк не можу добре знать:
Нї сім по сім, iff шість по шість... 
Най ті рахунки лихо їсть!

Чалий.

В читальні. *
Зібрані читальники ожидали не

терпеливо на сьвященика і учителя, 
бо хотіли послухати тої ,,гісторії“ , 
яку обіцяв принести з собою о. па- 
рох. Точно о 7-мій годині появили ся 
на салі оба інтелігенти і таки зараз 
забрали ся до роботи. Наперед почав 
говорити душпастир.

— ,,Я приніс вам — мовив сьвя- 
щенив — дуже гарний театральний 
твір, який називає ся „Наталка Пол
тавка” . Заки почнемо сю штуку чи
тати, я дам вам деякі найконечнїйші 
поясненя, бо без того, ви може не 
зрозуміли би змісту сеї штуки і че
рез те наше читане не принесло би 
вам бажаної користи. Будьте трошки 
терпеливі, зберіть до купи всю свою 
увагу і послухайте, що я вам скажу. 
Може моя бесіда видасть ся вам тро
хи за довга, але мусите вибачити, бо 
те, що я тепер скажу, придасть ся 
вам на будуче.

„Всі такі писані твори, котрі мо
жна представляти, або инакше — 
грати на сцені, називають ся штуки 
театральні. Після їх змісту і арти
стичного переведеня, вони ділять ся 
на траґедії, драми і комедії. В кож- 
дій такій штуці в звичайно якась 
одна особа, около котрої — як то ка
жуть — всьо крутить ся. Ся особа 
маб в штуці найважнїйшу ролю і то
му нааиваєть ся вона героем, або ге
роїнею — відповідно до того, чи се 
буде мужчина, чи женщина. Як що 
герой мусить богато бороти ся 8 сво
їми ворогами або з своїми злиднями 
і в тій боротьбі упадає — гине, тоді 
ся штука називаєть ся трагед ія. 
Як герой богато терпить, але вихо 
дить з борби побідоносно, то се буде 
драма. Як же герой має богато кло
потів, але таких, котрі читачів або 
видцїв через цілий час побуджують

до пустого сьміху, то се називаєть 
комедія. Театральні або инакшо 
драматичні твори мають ще й инші 
назви, але я про се не буду сегодня 
говорити. Може коли иншим разом 
обговоримо сю справу, а днесь по
даю, вам тільки те, що найголовнїй- 
ше. Отже маємо три роди театралі,- 
них штук: траґедії, драми і комедії. 
В траґедії автор доторкаєть ся най- 
важнїйших людсь.чих почувань і за- 
ставляє свойого героя переживати на 
сценї цїлб пекло. Герой терпить, му
чить ся, ставить чоло всім супротив- 
ностям, а врешті, знесилений нерІЕ- 
ною боротьбою, піддасть ся своїї 
долі і упадає. Коли ми придивляємо 
ся такій грі, вам робить ся жалко, 
ми весь час сумуємо, а нераз і за- 
плачемо. І в драмі переживаємо сум 
та горе безталанного героя, але За тс 
не виносимо сього смутку з собою 
домів. Хоч герой богато страждав, 
але таки йому вдало ся поконати всі 
свої противности і він наконець вий
шов з боротьби витязем. ,,Добро
скінчила ся ся штука м» _ кажемо
звичайно і розходимо ся вдоволені ио 
своїх домах. Траґедія і драма, то 
якби дві сестри-близнята, а комедія — 
се немов їх дальша посестра. В ко
медії сьміємо ся від початку до кінця 
і з тим сьміхом опускаємо театраль
ну салю. Герой в комедії може на
віть плакати, але сей його плач по- 
буджує нас до ще більшої веселости, 
бо ми бачимо, що сей герой або по
просту глупий, або веї ті клопоти, 
які він на сценї переживає, не ма
ють ніякої поважної Основи: він їх 
або не розумів, або занадто боїть ся, 
або врешті вони істнують тільки 
в його уяві. Тут ще мушу додати, 
що так в траґедії як і в драмі, луна
ють ся нераз сьмішні моменти, але 
цілість штуки є дуже поважна та 
глубокоумна і — як я вже сказав 
уся акція має -підклад сумний та бо
лючий.

„Щоби зрозуміти зміст траґічного 
чи драматичного твору, треба бути 
інтелїґентною людиною, що знає та 
розуміє, а бодай відчуває, всі тайники 
людського серця, всі чувства та пе
чу ваня людської душі. Зміст комедії 
є звичайно дуже приступний і не ви-, 
магаб від видцїв ніякого бііьгаого на- 
пруженя. Тому то необразовані люди 
волять найгіршу комедію від най
ліпшої траґедії чи драми. Для на-, 
ших американських робітників тра
ґедії і драми — се річи на разі недо
ступні, бо вони змісту сих штук не 
розуміють і на такі представленя хо
дити не будуть. Найліпше поплачу- 
ють у нас легкі комедії і образки 
з народного житя. Я  власне говорив 
об еїм з паном учителем і ми вже 
уложили для нашого аматорського 
кружка відповідний репертуар. За
чнемо від найлекших штук і будемо 
поступати до щораз труднїйших. Як 
будете ходити пильно до читальні, 
як будете образувати безппинно сво
його духа, тоді ми попробуємо взяти 
ся колись і до поважної траґедії чи 
драми.

„Н е знаю, чи порозуміли ви га
разд усе те, що я вам доси говори а 
про театральні твори. На другий раз 
я повторю коротенько свій нинїшний 
виклад і перепитаю кількох з вас, 
а днесь мушу вже скінчити, бо що 
пан професор має вам дещо сказати

Учитель поставив внесено, щоби 
людям дати десять мінутову перерву, 
бо — після його думки — увага слу
хачів потребує маленького відпочин
ку. Голова 8годив ся на сю пропози
цію і читальники почали витягати та 
простувати свої задеревілі спини, пе
рекидаючись 8 собою веселими жар
тами та голосними окликами. Старий , 
Кульчик зашив ся поміж дітвору і 
частував її смачними цу коркам а та 
чоколядками. СДальше буде.)

Рада зрадженого.__
Не роби дурниць 
Не бажай суниць 

Коло Різдва сьвятого...
І  не люби ся,
Н ї не жени ся,

Се все, вір, до нічого!
Бо жінка не рай,
■Лиш пекло — се знай — 

, Коле мужа, мов шилом 
І  лаеть ся все 
Ї Ї  вкінци через се 

Уточе з „бордінґером“ .
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Bo Вифлеемі нинї новина, 
Пречиста Дїеа породила Сина,
В яслах сповитий поміж бидляти. 
Спочив на сїнї Бог необнятий.

Ні СЬВЯТИЙ ВЕЧЕР.
Маленьке хлопятио по полю розлогім 
Ішло та бродило снїгами,
На ньому лиш плати подерті убогі 
Й курманчин підшитий вітрами.
І руни дрібоньні в нурман той ховало, 
Платном лиш головку накрило,
Очами мов в небі чогось то шукало,
А в горлі від слїз rb душило.

Щось шепче із тиха, —  чи може жалобу 
Шле в небо до того престолу,
Де людськії думи, де людськії уми 
Єднатись навинли посполу?
Чи може вно плаче на долю сирітську, 
Що в сьвітї приюту не має;
Чи може Пречисту о лучшу свитину,
0 лучший курманчин благає?

Чи може питає у зорей тих ясних,
Де нинї головку приклонить?
Чи може те никле, безсильне дитятко 
Вже шепче на сьвіт сей проклони?
Хто знає!... чей можеб ті зорі дрібнії 
Уміли що більше сназати,
Бож прецінь вни знають, що серцю

[потреба,
1 тайни там знають читати.
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Як зор? на небі сріблисті вставали,
Як сонце впірнуло нрай гаю,
В ту хвилю дитина, послужка жидівська, 
Почула, що дзвони там грають,
Де хрестин злотистий на банї сьвітив ся, 
Де люде що сьвпта ходили,
Де близько близь липи і маму І тата 
В могилу сусіди занрили.

І стало щось вашо на серцю дїтинї,
На очи йшли сльози наплисті,
А наймит підшепнув в тій важкій годинї, 
Що завтра — то день врочистий,
А днесь сьвятий вечер... Дитина на груди 
Головну немиту клонила;
Щось корчма му збридла, — в очах

[заясніла
І церков І мами могила.

На душу щось думи спливали сердечні 
І згадка про сьвята Різдвяні 
І ласнаня мами тоті безнонечиї v 
І тато і рідня кохані.
Згадало, як в хатї „на квочцї” сідало 
У поруч сестрични на сїнї;
Як мати нолачик, орішків, бувало, 
Давала колись-то із скринї; -

Як тато у "діда” ховав го з сестрою 
А мати виймала обрусик,
А з него виймала дарунків чимало, 
Мовляла, що дав то Ісусик.
І наче ним шибло, як стій він помчав ся 
І корчму лишивши похилу,
По стежцї снїгами бродив, добивав ся, 
Де маму сховали в могилу.

В. І. Масляк.

О К Р А Д Е Н И Й  е ^ У П А Р .
Один скупар був страшенно захлан

ний на гроші. Він жалував собі навіть 
найконечнїйших річий до жита, щоб ли
ше зложити велику суму. Собі від губи 
відоймав, морив ся голодом, ходив в ста
рих лахах, щоби призбирати як найбіль
ше золота. Однакож не він мав золото, 
але золото мало його. Він був невільни
ком золота.

Гроші свої він закопав в земли, а ра
зом з ними і своє серце. Він нікого і ні
чого не любив, лише гроші, хотяй не мав 
з них найменшого пожитку. Одинокою 
його прпємностию в житю було думати 
все про свій скарб і бігати крадькома до 
сего місця, де його закопав. Там добував 
з землі свої улюблені дукати, переглядав 
їх, перечислював і любовав ся їх видом.

Але одного разу підглянув скупаря 
якийсь робітник та забрав йому цілий 
скарб. На другу днину прибігає скупар, 
відкриває свій сховок а з золота анї слі
ду. Взяв отже плакати, ломить руки, рве 
волосе, йойкає і клине. Коли сю розпу
ку скупаря побачив якийсь прохожий, 
питає його, що таке стало ся.

—  Ох, вкралп мені мій скарб, моє 
іцастє! —  відповідає нещасливий скупар.

—  Ваш скарб? А де-ж він був?
—  Ось тут, під сим каменем!
—  А чому-ж тут? Чи ми жпємо в ча

сах татарських нападів та грабежів? 
Чп-ж не ліпше було зложити свої гроші 
в екринл, поставптп її в своїй комнатї і 
брати з неї гроші, кілько і коли вам було 
треба ?

—  Що?! Брати гроші? Пускати їх в 
сьвіт? —  мої любі, мої солодкі дукати?! 
Марнотравпти їх? Сього я ніколи не ро
бив і не зробив би!

— Иу, коли так, то не маєте чого так 
дуже гризти ся. Страта ваша не так знов 
велика. Бо коли ви вашого скарбу ніколи 
не рухали, лише на него дивилн ся, то 
положіть на його місце камінь. Нехай 

’ вам тоді здає ся, що се ваш скарб. А по-
игок з него для вас і для людпй буде той 
du. що і з вашого золота.

Різдвяний Додаток

О  ІГ 1  « з д о и ш  W JJJ'llS - JL  V JC K L lV i.

З Різдвом Христовим прошу я вас. 
До праці, братя, до праці враз! 

Орімо нивку, сіймо пшеничку.
Тай понехаймо злую навичку: 
Роздори киньмо, незгоду, спори,
Бо Ісус всегда вчив нас любови.

З Різдвом Христовим кличу до вас: 
Гляньте — недоля, темнота в нас, 

Подайте-ж братям братнюю руну 
І поучіть їх, ширіть науку,
Бо знає добре, хто знати хоче,
Що Христос темним відчиняв очи.

З Різдвом Христовим здоровлю Вас: 
Най щастє. воля панують в нас,'

А най пропадуть зраднини-юди,
Що баламутять народ мій всюди — 
Царю, Мадярам хочуть продати.
Тямте, що Юда Богом пронлятий.

Сава-Чернецький.

Різдво Христове.

Небо і земля.
(Різдвяний образок).

Вечер чудесний. Легенький західний 
легіт поздував всю мрачну зимову пово
локу з голубого неба, ясне і чисте роз
велось воно над землею, наче зеркало, 
видніє, жаріє чим раз яснШше, чим раз 
чуднїйше від виринаючих зірок, спершу 
одної, другої, але вскорі сотнях, тисяч
них, мілїонових, котрі чим раз куплять 
ся, збивають ся, а вкінщі зливають ся в 
одну велику огненну струю, обливаючи 
живим золотом— кого то ? Княгиню-зем- 
лю, що сего вечера прибпраєсь до віпча- 
пя не з більшим князем, не з більшим 
паном як з самим царем царів — бо з 
царем небесним. А чудно і вона прибра
лась до сеі великої сьвяточіщї хвнлї. Б і
ла ціла, сказав бись статуя з найчи- 
стїйшого мармуру, ніжну грудь покри
ває ьне, що б лиско- божого роду
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тить, миготить, начеб передражнюва
ло зорі своїм блеском, своїм огнем. 
Так стоїть вона перед зеркалом не
бесним, дрожачою рукою вкладаючи со
бі вінок, а серце в ній бє ся, рве, трем
тить, сама не знає, чи з радости чи тре- 
вогп, чи може страшної думки: чи гідна, 
чи достойна я його. З верху судячи, гід
на ти його, княгине, бо і ти божого роду, 
з душі твоєї — ні. Красшої від тебе, 
земле моя, нема в цілому просторі не
беснім, бо і гарна ти і мила ти, і богата 
ти і розумна ти, вічно сьвіжа і вічно то- 
та сама, але дуріа в тобі не така, як хо
тів — князь твій. Ти не любиш людей, 
як хоче Він, тп поріжнила і роздерла че
лядь божу, однйх підняла, приголубила 
як ненька рідна, других покинула як ли
ха мачоха; — тому приходить Він до 
тебе сказати: Не так, княгине моя 
любії, бо всі ьинп МОЇ, -- ВСІ рів)

Чудесна хвиля! Діла людскість об
нятись має як одна сїмя, як одні діти 
одного батька, обнятись мають великі, 
малі, вельможі, невільники, богаті, убо
гі,'всі вони мають збрататись брацтвом 
і любовю —  се дійсно здумати міг тілько 
оден — Бог! £Г ^

Прибралась княгиня в білі ризи, зна
мена чистоти і невинности, побілила на
віть коси свої буйні кришталевим іне- 
ііом, засіяли сьвітла небесні ще дужше, 
ще жаркійше, палахкотить в огии цілий 
звід небесний, потала душа в княгини: 
входить жених. Вся людскість кличе 
грімко, аж лунають найдальші просто
ри небесні:. З нами Б о г !

— Так я більший від вас — каже 
жених своїм небесним голосом — я,зій
шов до вас, а сходите ви так до свого 

го брага?
Григорій Цеглишмеш

Ось і діждали ся ми нарешті велико
го празияка. Засядемо з своєю ріднею до , 
сьвятої вечері, спожиємо тихцем прила
джені на сю пору дари Божі і почнемо 
розпамятувати усе своє минуле жятє. 
Инакше сьвяткували ми Різдво малими 
дітьми, инакше сьвяткуємо його доро
слими людьми. Неодин, а може навіть 
кождий з нас, задумаєть ся глубоко -ад 
усею свовю минувшиною і скаже до се
бе: „Гей, гей, милий Боже, коби менї 
вернули ся мої дитячі літа!”  Та дарма! 
що вже раз пройшло — ніколи не вер- 
неть ся!

Пройшло? —  кажете. —  Так, it  . 
пройшло, але не нропало: остали ся сп< - 
мини. Ми примикаємо на хвилинку свої 
втомлені очи і бачимо себе — де? В  ста
рому краю, в рідному селі, у рідній хаті.
А ся хата... Гей, гей, коби її ще раз поба
чити!.. Уся долівка закидана сьвіжою со- 
ломицею, лавки, ослони та стільці засте
лені пахучим сїном, на широкім столі 
теж груба верства сїна, а на нїм розсте
лено велику білу скатерть. На покутю, 
підперезаний грубим перевеслом, ішша- 
еть ся вусатий „дїд“ , що то, неначе 
справді яке живе єство, прнглядаєть сї 
цікаво, як вештають ся по хатї щасливі 
члени щасливої родини. Кожде має я- 
кусь роботу, ніхто не дармує. Навіть ма
лі діти не можуть видержати спокійно: 
качають ся, мов галушки, по сьвіжому 
„дїдуху“  і заєдно „квокають“ , „кудкуда
кають’  ̂„кукурікають” , „квакають” , „ґе
ґають” , „блеять“ , ,,мекають“ , „ржить” , 
„ричать” , „квичать” ... Здаєть ся — ус і 
домашні зьвірята величають свого наро
дженого Творця невинними діючими у- 
сіами. „Цівілїзована” , необізнана з на
шими звичаями людина, могла би сказа
ти: дичина отсї люди, менажерія. Так нї! 
се стародавний закон наших преків; ні
хто з нас сьому не подивуєть ся, а вже 
найменче родичі сих маленьких „наслі
дувачів” божої твари.

Ладимо ся до вечері. Батько кладе 
на середині стола один па другім два бо- 
хонцї чорного, разового хліба, викрою»;* 
в верхньому бохонцї невеличку дірку і 
встромлює в неї жовту воскову сьвічку. 
Мати кладе на стіл великий питлі ва- 
ний колач і дає татовп очима знак, що 
вя;е можна зачинати. Батько падає на 
коліна, а за ним клякають в покорі всі 
прочі члени родини, навіть дрібонька ді
твора. Молимо ся щиро, сердечно, бо —< 
ах, Боже! —  та се-ж тілько раз в рік бу
ває! На першім місцї за столом сідає 
наш отець, біля него наша матуся, а ми 
решта садовимо ся по старшині!.. Обі се
стри подають на переміну смачні стра
ви. Ми вппостили ся через цілий Божий 
день, тай тепер змітаємо усьо ліс Бог 
приказав... їмо тай їмо, а тут все щось 
нового, все щось ліпшого, вкуснїйшого. 
Нарешті ми вже наситили ся, запили 
смачну їду солодкою слпвянкою і почи
наємо жартувати. Батько змовив з нама 
коротеньку молитву і встав від стол 
Господині спрягали посуду, а всі ложі 
запхали „дїдови”  за пояс. Ми почали к 
лядувати: наперед „Бог предвічни’"" 
потім инші, які лиш знали. Опіслї 
шли до нас колядники з „вертено 
тім другі з „козою” , а потім ще ., 
„зьвіздою” . Час летів швидко і ми навь 
не оглянули ся, як здалека залунав весе
лий, поважний голос великого дзвона За 
хвильку йому вторували вже мале.. ч 
його товариші, а ми почали збирати с 
церкви. Ох, як любо, як мило було!..

Ми поринули душею в своїх дитячі, 
спогадах, дійшли думками що-йно до 
дверей нашої старокраєвої церковці, аж 
тут поніс ся під нашими вікнами пяний 
голос „культурного”  Американця і враз 
—  ми опинили ся в „американськім 
раю” ... Нема тут нічого: нї соломи, нї сї
на; нї „дїдуха” , нї „діда” . Оглядаємо ся 
по хатї здивовано і не бачимо анї тата, 
нї мами; анї сестри, нї брата... Усї воші 
остали ся в рідній країні; одні ще жи
вуть, другі і то найдорожші, пішли вже 
до Бога по заплату за свої тузсмні труди, 
А ми що?.. Відбили ся, мов та маленька 
пташина, від свого рідного гнізда, поли
шили за собою свій улюблений край і 
вивандрували за море шукати щастя та 
долї. Чи знайли ми тут, в сій „золотодай- 
ній”  Америці, те наше щастє, за яким 
прибули?.. Ой, Боже, Боже!.

Є тут між нами люде, котрі впевня
ють, що руський мужик найшов в Аме
риці „копальню золота”  і чудову, бли
скучу долю. Нехай... нехай ті люде ра- і 
діють мнимим щастєм бідного руського І 
робітника, а ми скажемо хиба за Шев
ченком: „Хтож сироті завидує — скарай 
того, Боже!”  Та нї! Не карай, Госпо д 
нікого, бо чи-ж Ти зійшов отеє "на с 
щоби людей карати? Нї, ні! Не 
нас во іскушеніє, але вибав нас гД 
кавого! Ми не хочемо нічиєї крив.» 
кому нічого не завидуємо. За 
днесь сьвято, за богато ми 
ні, щоб лихословити 
нам, в нашім тяжкім горю, 
гірке слово, — прости нам, 
сти хоч днесь, в сю 
торжественну хвилю, коли со 
жі звістили сьвіту: Слава во 
і у, а на зеили мир. во чоловій!) 
волен. ’* f&j
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Оден
Оповіде

з премногих.
я жгітя н аш их переселенців.

i f ®  > ■ w

Діялось се перед двома рок*»,_̂ !. Я 
їхав НОСПІШйКі; пої̂ доп Л .Міиесотц до 
Вайомічґ і, як звичайно в иоїздї, нудь- 
іучав. Поїзд перебігав через знакомі о- 
колищ, які не цікавили мене, читане ча- 
сописей не йшло, снатн годї було, а час 
волік ся страшенно іпшяво і одноманіт
но. Хотіло ся заповнити його чим небудь 
за вс'шу ціну. Ось я й розпочав розмову 
з гарно одягненпм і не молодші вже до
бродієм, що сидів напротив мене. З по
чатку розмова не ішла я;: слід. Ми бесі
дували про погоду, про новини, які ви
читали r часописях : там подібні байдуж
ні річи. Мій іоваршн подороли начеб 
здержував ся в розмові, прн чім так при
д іляв ся на мепе, що се аж бентежило ! 
мене. Де далі’ одначе він ставав ся при- ‘ 
вітнїншим і чим раз більше балакучим. 
Наша розмова стала ся поважпою і ціка
вою. Я пізнав, що се дуже просьвічеіпш 
чоловік. Знав добре політику, літерату
ру, економію суспільну, астрономію і все, 
на що лише зійшла бес'і'ча.

Тямлю ЯК НИіії, що я говорив щось 
про заграничну політику тодїшного пре
зидента Рузвелта, коли він перервав 
мою бесіду.

— Перепрашаю — відозвав ся — 
але рздбим знати, чи ви може Німець?

— ТІЇ, — відповідаю — я Русин-У- 
країиець,

- Русин-Українець? — дивував ся 
мій товариш подорожи — алеж се гар
ний. наскрізь демократичная народ! Я

:?ю добре про пего. Ьи і австрпйської 
чп росшіської України?

— З австрпйської.
— З Галичини, чи Бучовипи ?
—  З Галичини.
— Се значить, що вас вигнала з рід

ного краю славна польсіка господарка. 
Ну. тай безталанний-же народ ті Укра
їни! Землю мають молоюм і медом те
кучу, а спонукані втікати на
ь’ і тгреріі. Москалі, Ляхи і Мадяри не 

дають їм дихати...
Я вже не міг довше здержати своєї 

цїкавости і запитав: — Чи ви може ав- 
стрнйськпй Нїмщь?

— Нї — відповів — я Американець 
я дїда-прадїда. Називаю ся Джек Сті- 
венс.

Тепер прийшла на мене черга диву
вати си. За час мого 10-лїтного побуту 
в Америці мені ані раз не лучило ся сірі- 
нути корінного Америка чцн, котрий мас 
хоч-би елементарні відомости з історії 
європейських країв і нам дів. А сей так 
добре знає навіть про на Українців, во
рогами поневг , а Богом позабутий 
народ *' Ilf могло помістиш

k. Д«6р«,Ш Гтін> II. помітив моє здпво- 
ш и і пн і! ш мовчанки розпочав па 
ці>і.іо перервану розмову.

— j i  ondio ийіп П2р‘:д більше з прглі- 
"ики, чим з теорії, тай ще мушу добави-
н. що в тім не моя заслуга. Доволї бу- 
е з вас, як скажу, що мій зять був Укра
дем, а я повертаю отеє з поїздки по 

чї. Ось і жерело моїх відомостей 
країнцїв.
Се також дуже цікаве жерело, — 

мітиб я.
— Правда, що цікаве — відповів д. 

Стівенс — але і сумне заразом. В йому 
мі'-тить еч ціла траґедія. Впрочім. ходім 
»,о переділки д.ія курців, то ^аовім вам
е-шо з того, коли цікаві -гнати. І таї; ма
ми ще перед собою околц шість годин
:.Ш. _ •

Я радо пристав на пропозицію, поза- 
лі. пільно зацікавив мене сей Америка
нець. В кілька мінут оиіс.ія ми епдїлн в
іі.мгриканськім „смокінґкар” і любували 
(•я пахучим димом гаванських цигар, я- 
кнми він мене ночастував. В цілій пере
ділці було лише чотирох мужчин: нас 
дно':, оден мурин, що спас сном правед- 
itiix. і якийсь молодий панок, що завзято 
читав обвмисту книгу і зовеїм не звертав 
на нас своєї увага. Американець курив 
мовчки своє цигаро, начеб ладив гадки. 
А;і; коли докурив до кінця, відкинув не
догарок і так розпочав своє оповідане:

— Маю велику фарму е  полудневім 
Вашінґтонї, займаю ся ховом овець і ро-

, гатої худоби, а кромі сего єс-jM властите
лем чималого тартаку. Саме перед 14. 
роками я був головою спілки тартаків 
і в її інтересі мусів пихата до Н ю - Ї Ї о р - 
ку. Ту поладнав я все як слід, а вкінцп 
■кортіло мене заглянути до свого старо
го друга, котрий був еміґрацпйннм уряд
ником. Приходжу до него, але не застаю 
дома. Слуга говорить мені, що пішов до 
•’■аселґардп” , де мають депортувати 
ю. кох емігрантів. Іду от.:;е па вказане 
місі* і находжу свого прпягеля в емігра
нти їй канцелярії, де прп цомечн пере- 
водчвса на мага в ся переконати двох е- 
м'фаїтів, шо воші мусять бути заверне
ні, бо іають нездорові о ч і і . Оден з емі
грантів, старший вже чоловік, лиш роз- 

іаклв г-/ на таку зяпзу, та за те другий, 
всім ще молодий хлопець, почав горя- 
нротесЬ яати. — ..Я — говорив він— 
:олп не хорів доси на очи і думаю, що 
ни в мене зовеїм здорой. Лікар оче- 

помнлив ся. увіряю вас! Мене 
післатп на оглядини до другого лі

каря. а увидите, що не брешу. Мої очи 
лиш тому почервоніли, ІЦО Я  ПС'СЛЇДНІ 
три ночи не спав, приучуючись англій
ської мови з книжки. ,тку відкупив перед
4. днями від одного з товариш'" подоро- 
<!»:: Впрочім думаю, що ви повинні мата 
на увазі мою молодість і моє здоровлє, 
які хочу жертвувати вашому краєви. Хо
чу працювати у вашім свобіднім краю, 
бажаю зазнати солодкої волі, якої немає 
в моїй вітчннї. Прошу лише дата мене 
оглянути другому лйсаревн!”

Поведене, бесіда і ціла особа сего 
хлопчини мені дуже сподобали ся. Я рі
шив ся проте вставитись за ним. При
ступаю отже до свої у црияілля і питаю 
сл, чп можеб якось так. того... не вдало 
ся врахувати сего хлопця від депорта
ції? Шкода його — говорю — з него мо
жуть бути люде.

— Добре — відповідає приятель — 
коли хочеш взяти його за свого, так бе
ри. Мусиш тільки нітп з ним іще раз до 
лікаря. Опісля зайдеш до мене.

Я  прпетав на все і сейчас удг в ся до 
лїкара. * еіі иглл::ус хлопця і заяиив, що 
він дійсно не має ніякої новажнїншої не
дуги очей. Ту заходить лише хвилеве о- 
слабленє/зору — добачив.

Тепер бу.ні вже усунені всї перепо
їш. Мій приятель, до котрого мп ще раз 
повернули, велів мені підписати коро
теньку заяву, і всі формальносте б^лп 
вже також поладнані. Я ненадійно дістав 
прибраного сина, що мені ніколи навіть 
на гадку не прийшло. Все стало ся мо
ментально. В першій хвилі мені було 
якось глупо на душі, бо ануж моя жінка 
бу.™ пєьдоволена з сего? Ануп: z взяв 
собі клопіт на здорову голову і з хлоп
чища буде велике, ледащо, — що тоді? 
Але стало ся, не було вже радп. На дру
гий деиь ми від’їхали до Ваигінґтои.

Мої обавн не справдили ся одначе. 
Жінка зовеїм не сердила ся на мене, а 
хлопець показав ся гідним довіря. Був 
чемним, слухняним, роботящим і незви
чайно спосібним та тямущим. Вже по 
тре а місяцях на сті льки прпьчш? ся ан- 
ґлїйської мови, що міг розказати нам де
що про себе. Тоді мн дізнали ся, що має 
1(> літ, є Українцем і що скінчив в Гали
чині 4-ту клясу ґімназіяльну. Дальше 
дізнались ми, що його батько був селя
нином і номер перед двома роками, що 
має ще в своїм краю матір вдовицю і 
старшу від себе сестру, що не гав змоги 
скінчити середин-'- шкіл по причині не
достачі грогпа а по части і тому, що був 
переслїд\вашій професорами Поляками, 
Я К І ьОППВИДЯТЬ В С ІХ  Українців. По роко
ві! вже зовсім добре гиворпв по анґлїй- 
ськи. Кромі і і;і о на причуд швидко при
вчив ся фармсрсїва. Знав добре обходи
ти ся з паровим плугом, кошаркою. паро
вою молотїльнею і т. п. Одним словом, 
я міг зі всім здатись на него, немов на 
старого, досьвідченого фармера. Ми час
то дивувались з жінкою, як такий моло
дий хлопець може все так добре і роз- 
зажио робити. Найбільше тивувал° пйе 
одначе його незвичайна ощадність. 0- 
дного цеіпа не видав ніколи на злишню 
річ. Зі своєї платні —  25 долярів, яку 
я виплачував йому кождого місяця, не 
видавав більше, як 3 до 4 долярн на свої 
потреби, 4 до 5 відсилав старій матери, 
а 16 до 17 долярів заносив дравпльпо 
до банку. Я  не втерпів і запитав одного 
разу, що думає робити з заощадженими 
грішми, на що він дав мені таку відпо
відь:

— Я мушу бутп богатісг. дуже бога- 
тпм. З грішми можпа сегодіш богацько 
доказати. І я докажу, коли стану бога- 
чем. В першій мірі, бажаю помогти сво
їй родині, мойому поневоленому народо- 
вн і рідному краєви.

Ми сьміяли ся з жінкою, але швид
ко переконались, що Майк (так звав ся 
наш хованець) таки ие жартує. По трех 
роках вже мав заощаджених около 700 
долярів, за що накупив уділів кількох 
ноплатинх піднрієметв і до року подвоїв 
свій капітал. Саме тоді я ьіддав йому 
догляд над своєю худобою, яка в числі 
‘2000 штук зпмою і літом пасла ся на 
преріях. Майк і на тім зробив добрий 
„бізнес". Іменно, за моїм дозволом ку
пив собі за оОО долярів 20 расових коров 
з телятами і почав випасати з моєю ху
добою. Тепер сипало ся йому, як з рога 
обнльностп. Як звісно вам може, кожда 
корова на преріях приносить властпте- 
левп 15 долярів річного доходу,̂ наколи 
тільки привело теля. Майк одначе не 
вдоволив ся тим. Він почав також доїти 
свої корови, робив сир і масло тай про
давав в сусіднім місті. Таким робом кож
да корова приносила йому около 32 до
лярів річного доходу, а позаяк по двох 
роках мав вже 40 дійнпх коров, так його 
річнглі дохід перевисли? 1200 долярів. 
Кромі сего не переставав шпекулюватп 
з акціями, а у мене мав ціле удержанє і
40 долярів місячної платні. Можете те
пер обчислити його цілий дохід і уявити 
собі, як швидко почав богатїтп.

Вдача Майка не змінилась за цілий 
тон час анї на волос. Був завеїгдн чем- 
шім, слухняним і роботящим. Вже жив 
у пас около 7 літ, а його поведені; було 
без закиду. Лише оден ра ; я троха по
сердив ся на него. Лучило ся сеГ "и кіи- 
цї шестого року. Я наняв на ріі̂  
ви”  слуг, котрі, як на те, були Г

Майк пізнав швидко, хто нони такі, і по
чав ДОСКу.ІЮвати ;м ЧПМ ТІЛЬКО МІГ. То 
сьміє ся з їх бесіди, то передражшоє 
польськими прізвищами, то зове ліню
хами, то сердить ся. що все зле роблять. 
Оба Ляхи не хотіли йому терпіти, —ось і 
приходило між ними до частих сварок 
а навіть до бійки. Одного дня прибігли 
оба до мене цокревавлені, немов когута.

— Що є? — пигзго.
— Ой, це Майк нас так побив.
— За що ?
— Зовеїм невинно. Сьміяв ся. що 

наші королі були самі засипки, куцп. 
сухоногі, крпвоппекі і т. п. Мп борони.та 
наших королів, а він давай нас бити.

Я велів прикликати Майка та других 
робітників, що були прп тім і дізнац ся, 
що Майк справді глузував собі з поль
ських королів, ja що оба Ляхп хотїлт» йо
го побити. Не вдалось одначе, бо Майк 
мав ліпшу вправу в американськім бор- 
бніЩіьі, був креишим і меткійишм тай 
поборов противників. Оба мали пороз
бивані носн і попідбивані очи. Переслу
хавши сьвідків тай „оборони’’, я насва
рив всіх трех борців, напімнув, щоби 
жили в згоді і з тим відправив. Думав, 
що вже все буде добре, але помилив ся.' 
Того самого вечера прийшов чо мене 
Майк і заявив з цілою рішучостю, що 
спонуканий покинути нас.

— Покинути нас? — питаю здиво
ваний — через що-ж се так?

— Через двох Ляхів, котрі служать 
у вас.

— Чи може знов хотіли бити ся з 
тобою

— Нї, не хотіли, бо я не лякаю ся їх.
—  Ну, так чогож бажаєш ? Що ново

го стало ся?
— Не молу стерпілі Ніяких Ляхів і 

не хочу жити з ними під одним дахом.
— Не можеш ЖІІТП З ППМІІ під одним 

дахом? Що тобі є, хлопче! — крикнув я 
вже сильно роздратований. Пора вже, 
іцобн ти став ся Американцем. Таж ти 
не живеш е старім краю, де панує вічппії 
шовінізм і нетерпимість. гГи в Америці, 
де яшвуть сотки ріжипх народностей і 
мусиш привчити ся жити з ними в згоді!

•— Я  жити-му в згоді зі веїми, та Ля
хів таки ненавиджу.

Мені стало ясним, що не переконаю 
впертого Майка. Найліпше, думаю, від- 
ложити справу, може опісля вговорю 
хлопця. З такою постановою я попросив 
його, щоби прийшов до мене другого дня 
рано, бо я сегодня розсіяний і нервовий.
— Завтра поговоримо як слід — кажу до 
пего. — І ти. як бачу, сегодня не при со
бі. Може завтра погодимось, а то ранок 
всегда мудрійщий рід вечера.

На другий день пова иесподїванкаі 
Ще я лежав в  ліжку, коли прищила моя 
жінка, та почала довідувати ся, як стоїть 
справа з Майком?

— Погано — відповідаю — хоче кас 
покинути. І  я повторив їй цілу вчерашну 
розмову з ним. Жінка призадумала ся і 
посумніла. —  Ось і халепа — сказала 
по хвилі. Стирай ся так повести діло, 
щоби все було добре. В противнім слу- 
чаю Майк справді покпне нас, а тоді бу
де нам скучно без него. Ми всі вже ::ак 
зжили ся і привикли до него, що дуже 
важко гіршгііло-б розлучати ся. В  шггь 
мінут по відході жінки вбігла до мене 
наша 12-лїтна одиначка і з плачем :сн- 
нулась мені на шию.

— Що є, Лїдійо, чого плачеш?
— Ой, бо мені пуже жа̂ іко...
-—Чогок тобі жалко, дитино?
— Ви знаєте добре, що за Майком.
— Нї, ке знаю. Щож стало ся з Май

ком? —
— Він казав, що мусить нас поки

нути.
— Чи гак? В  такім случаю він глу

зував собі з тебе. Ніхто не знає, чп воно 
справді гак етанесь.

— Ага, не знає! Майк знає добре і 
я певна сего, що покине нас. Він ніколи 
не збреше.

Я вже ие знав, що й говорити, а доч
ка плакала чим раз гірше.

— Ну. цпгь вже, цить, не плач дитин
ко. — відзиваюсь по хвилині. — Ліпше 
скажи, чого хочеш, я вже все зроблю 
для тебе.

— Хі.чу, щоби Майк не покидав нас.
•— Чемуж тобі сего так хочеть ся?
—  Він всегда такий добрий для ме

не. Навчив мене їздити па коїш, стріля
ти з револьвера, сьпіватп по українськії, 
а тепер нчить грати на гуслях. Я  люблю 
йиго за се все і ніколи не перестану пла
кати за ним.

Тепер прийшло ся мені успопоювати 
одиначку всякими способами, та вена 
плакала, аж доки я не пообідав, що не 
пущу Майка.

— Чи ••правді не пустите? —  запи
тала, ус ьміхаючись крізь сльози.

— Слово, що нї. Таж я тільки двоє 
дітей маю — його і тебе, то деж мені йо
го пустити.

Моя Лідія підскочила, мов коза, з ве
ликої радости тай в одній хвилині пе- 
рестала плакати. — Дякую вам. дуае 
дякую — защебетала, уСьмі.чаючпсь. — 
Тепер піду сказати се Майновії.

— f кажи і заклич його до мене!__
rvVflVB я 31 нею.

Ьли і кілька мінут опісля прийшов 
я вке ріпшв ся. що мані їїіагн.

____ С В О Б О Д А

— Чп ти вже остиг по вчерашнім?— 
питаю його жартом.

— Не горячпв ся тай не остиг — від
повідає з усьміхом — та сама темпера- 
тура.

— А надумав ся троха ?
— Так. Сегодня їду ж1 Каліфорнії.
— і'ов, брате, не спіши ся!
— Чому?
— В Каліфорнії ще більше Ляхів, 

чим у Вашінґтон. На добавок я хочу о- 
бох своїх Ляхів вислати в ті околиці. 
Най іде золото до золота...

— Чн так?
— Так. Сегодня обох відправляю з 

роботи, щоби тебе не сердили. Чи буде 
гаразд?

Майк повеселїйшав і протягнув до 
мене обі рухи. — Дякую, — прошептав 
зворушений, — в такім случаю ніколи 
вас не покину!

Так скінчила ся моя перша і послїд- 
на сварка з Майком. Двох відправлених 
Ляхів ще того самого дня пішли собі на 
чотири вітри, проклинаючи Майка та за
повідаючи свою месть. Ми одначе не 
звертали тоді на се ніякої увага, бо кож- 
де було раде, що все Тс.к скінчило ся. Ра 
дпй був я, жінка, дстка, слуги, а навіть 
і Майк підкручував що хвиля свої неве
личкі вусики, що було В него ЯЧ2К0М ве
ликого вдоволеня. В моїм домі запанува
ла знов давна гармонія. Майк був лю
бимцем всіх.

** *
І знов минуло ііять літ від повиеше 

описаних подій. Час ке ждав, житє вті
кало. Наша одиначка мала вже тоді 17 
літ а Майк був також деророслим муж
чиною. котрому мати-прнрода не пожалі
ла нї криси Ні здоровля. Кромі сего на
лежав він до найбогатшпх людей в око
лиці. Мав 5000 акрів своєї власної зем
лі, 1000 штук худоби і около 25 тисяч 
готового гроша в банку. Словом, його 
бажаня, стати богачем, вповні здійснили 
ся. Був тепер богатим. дуже богатим.

Одної неділі, на початку літа, я сидів 
я ’кіпкою в садку перед хатою і перегля
дав часописі. З гостинної сьвітлицї долі
тала до нас прекрасна гра на гуслях. Се 
грала наша одиначка з Майком. їх гуелї, 
начеб плакали і промовляли, начеб топа
ми оповідали сумну-пресумну історію 
безталанного народа. В  сих тонах чути 
було ляцьку неволю, татарські лихолїтя, 
боєві кличі козаків, часи панщнни, і бо
гацько слїз га гиря.

— Наш Майк грає українські душі
— відозвала ся жінка — а се знак, що 
сегодня має щось на серці. Я  перекона
ла ся, що він лиш тоді починає грати їх, 
коли сильно зворушений.

— Молоді люде бувають часто зво
рушені — зажартував я. їх зворушить 
що небудь. Впрочім, чи ти не була моло
дою?

— - Чейже я ще не а̂ка дуже стара.
— Стара, не стара, га все такп маєш 

вже 17-лїтшо дочку.
Між тим гра затихла. Жінка почала 

було говорити, що повінчалась зі мною 
в 18 літ, що зовеїм не признає ся до ве
ликої старости і т. н., коли в тім відчини
ли ся двері гостинної сьвітлицї і вийшов 
з них Майк ? нашою одиначкою.

— Щож там, наші музиканти! — гук
нув я до них — чи може йдете по плат
ню? Не маю дрібних...

— Так, батьку, — відповів Майк, що 
тимчасом наблизив ся до нас — ідемо по 
платню. Я люблю Лїдію і прошу вас о її 
РУКУ-

— Що говориш, Майку? — питаю 
його. Мені видало ся, що він жартує.

— Люблю вашу дочку, — повторив 
оьирушеним голосом — і прошу о її ру- 
КУ.

— І я його люблю. — додала несьмі- 
ло дочка.

Тепер було вже ясним для мене, о що 
ходить. Ту не було жалту. Молоді люде, 
прившели до себе, полюбили ся і бажа
ють повінчатись. Не лучилось нічого не
звичайного, та мимо того прийшло воно 
так ненадійно, що я не міг здобути ся на 
яку небудь відповідь. Мені навіть на гад
ку не прийшло ніколи „супрунсество” 
Майка з морю одиначкою. Ось і причи
на, що я призадумав ся та призабув, що 
молодятам не так то дуже приємно жда
ло ся на відповідь. Аж моя жінка пробур
кала мене з задуми.

— Чогож тп мовчиш? Чейже не ста
неш сердити ся?

— Зовеїм нї — відповідаю — але 
просьба Майка прийшла так ненадійно, 
що я забув ся троха.

— Але не маєш М'якого закиду про
тав його пропозиції?

— Найменшого закиду. Навпаки, у- 
важаю Майка за найліпшу партію для 
пашої дочки.

— Так все гаразд!
Молодята кинули ся обннмати і цілу

вати мене з великої радости.
В шість місяців опісля відбуло ся їх 

вінчане і молода пара, виїхала в по
шлюбну подорож по Каліфорнії.

■ *  *  *

По трех місяцях наш___
І  „ а:іїФ °Рни 1 РаДпй я» веселий замешкав
з жінкою на своїй фармі, яка була l A S p ’ а и,шшй 1111 W
.ієна 10 до 12 кільомегрів від моєї. Та ™

Ч. 1

на самім вступі стрінув ся з неириємно- 
стію. Іменно дізнав ся, шо має за сусіді я 
тих самих двох Ляхів, котрих перед 
шістьма роками я відправив з роботи, 
щоби задержати Майка. Оба вони посе
лились на границі” зятевих земель на таїї 
Вьоннх „гомстедах”  і з местп за обиду 
почали дїлатп йому ріжш паксста. Зараз 
першого дня донесли слуги, що ті сусіді» 
застрілили йому сім штук худоби. В  кіль
ка днів опісля отроїли кілька расових 
телят, я де далі', то все більше і більше 
робили шкода. Псували огорожу на ху
добу, перетинали колючі дроти, ломили 
стовпи, толочили кіньми збіже на його 
поли і т. п. Одної ночп запалили прерії, 
від яких згоріли всї будинки і новпй дім 
на зятевій фармі. Зять з дочкою лише з 
великим трудом вспіли ватувати своя 
жтгге з посеред моря поломіпї. Майк став 
ся нервовим і неспокійним, а годї було 
спекатись лихих сусідів. Вони в суді і пе
ред карою викручувались, неначе вюпи. 
Не було добрих сьвідків, анї доказу їх 
впни.

Так глгчуло ся через два роки. Зне
силений і з розстроєними нервами зять 
порішив покарати їх без суду. Одного дня 
приїхав до мене післанець від моєї доч
ки і привіз лист слідуючого змісту':

„Лучилось велике нещастє. Прошу 
приїжджати до нас сейчас. Решту допо
вість Вам післанець, котрий все знає. 
Ваша Лідія” .

Я  зібрав ся безпроволочно, сів на ко
ня і ось що довідав ся дорогою від пі- 
слемщн: Майк почав підсідати на своїх 
ворогіл І ЗЛО ВИ В обох Ляхів в хвилі, коли 
памагалп ся запалити ного шпихлїр ;:і 
збіжем Тоді він вініяв револьвер і двома 
влучними стрілами повбивав обох. Годи
на повбиваних вже впняла дозвіл ареш
тувати вбійника і отеє кождої хвилі на- 
дїють ся „шерифа” .

Мені мороз пішов по тілі, коли післа- 
нень все розказав. - Погана справа —> 
думаю — і чим швидше підганяю коня. 
Дочка вибігла напротив мене і з плачем 
стала просити, щоби спішити ся. Ба
чу по іого очах, що він задумує щось 
недоброго — дЬдала.

Я вегуппр до середини і-застав Май
ка при : псашо листів. Що робиш, Ман
ку? — питаю його.

— Як бачите, пишу.
— Чому ти не приарештував тих двох 

очайдухів, тілько повбивав їх?
— МУї нерви спонукали мене до сего.
— Ді я чого не втікаєш, зики.не прий

шов „шериф” арештувати тебе.
— і  і 1 можу і не хочу.
— Чому ие можеш?
— Щоби по мали мене за труса
— Г.іЙнь, їде вже ..Шериф з ДІІОМ.і 

помічниками. Утікай, поки ще час!
— - Н. коли не зроблю сего!
Біля дому дійсно появив ся знакомнй 

мені „шериф” з помічниками, які при
чвалали на конях. Я вийшов напротив 
них. В тіп хвильці в зятевім покою гук
нув револьверокнй внетріл. Я сейчас, 
вернув с.і до Майка; за мною вбігла доч
ка і ,шериф” з одним помічником. На
шим очам представив ся страшний о- 
браз. На землі, біля стола, лежав зять 
прострілоними грудьми, а з його рани 
бухала кров потоками, Коло него курив 
ся вистрілений револьвер великого калі
бру. Моя дочка зімліла на сей впд, —. 
ми з „шерифом” метнули ся рахувати 
сішовбійника, та все дарма. Він стріляв 
до себе влучно і відпав Богу душу в 
протягу а вох мінут.

Так югнб лііГі безталанний зять а 
ваш земляк — кінчив своє опосіданє мій 
товариш иодорожи. — На його столику 
найдено два листи, заадресовані до ме
не і дочк і. Було се завіщанє, яким зпач- 
ну частину свого манна записував на на
родні цї. и і для своєї родини в старім 
краю. І отеє ми повертаємо з дочкою зі 
старого граю, де їздили, щоби доручити 
запис, кому слідує. Ми відшукали ного 
стдру магїр і сестру, пізнали Українців 
та їх житє. З нами їздив також малень
кий спно с покійника, що вродив ся в два 
місяці ік його смертн. Покійігай не за
був і за него в своїм завіщаню. Просив 
щоби (наколи буде син) виховати його 
на доброю Українця. „Най любить свій 
народ най тямить рідний край батьків 
своїх; —  отеє його питомі слова. І  ми 
бажаємо не противити ся волі батька. 
Нехай і син буде щирим Українцем, най 
іде слідами батька.

Саме тоді задержав ся поїзд. Я  при
їхав до шли і мусів розлучити ся зі сво
їм товаришем подорожи. — Приїдьте ко
ли до нас — запрошував мене — не за- 
будьте вступити, як що будете у Вашінґ
тон. Мся дочка із синком приїдуть за 
кілька днів з Ню-Йорку, де остали для 
відпочинку. Дуже вам будемо раді. Ось 
наша адреса.

Я  розпрощав ся зі старим і зійшов 
з поїзду. Мені довго бренїло в ушах о- 
повіданє Американця і я шептав сам до 
сеое: — се оден з премногих, оден з 
премногих! Бо скількиж то наших зато- 
'П Н Ц ЇВ  погибає марио в Америці саме, 
годі, коди їх бажаня булл близькими--------  о л и .і ь к і ш і і

,ятт. іт, 8Д10' '.неня, а доля починала усьміхати ер
"ід

вустах". Незавидне наше житі
Сава

шш
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(Іятакова еипа.
•Посьвящаю Савві Хмарі.

Ще позаторік в осеии задумали ми з 
старою оженити свого Панька. Пішов я 
до батюшки, щоб спитати в його, чи вий
шли Наїгькрві ті літа, щоб можна було 
його женити. Взяли батюшка книги, ри
ли ся, рили ся в них, а далі й кажуть;

<— Нічого, Максимо, з сего не буде.
— Як —  кажу — нічого не буде?
—  А так, —  кажуть батюшка — не 

вийшли йому ще ті літа, щоб/його же
нити,

>— Як не вийшли? Та же-ж — кажу
— баба, Параска, що його приймала, ка
же, що йо>гу вісїмн.айцятий минув.

— Минув, та тільки не зовсім, — ка
жуть батюшка. •— Підожди що — ка
жуть —• до того літа, то аж тоді йому 
стукне вісімнайцять.

•— Та може ви, батюшко, не додиви- 
ли ся? ІІодпвіть ся, прошу вас, ще раз 
у ті книги. Я  вже вам — кажу—  за се 
віддячу. Я  не схочу, щоб ви для мене да
ремно трудили ся.

Ще раз подивили ся батюшка у п' 
книги тай кажуть:

— Скільки, брате, не диви ся, а таки 
воно нічого доброго з твого заміру не 
вийде, бо йому ще літа не вийшли.

.— То що-ж се, батюшко, буде! То се 
цс можна Панька й оженити? —  кажу.

• —  А не можна, —  кажуть вони — 
Літа ще йому не вийшли.

— Та то, батюшко, може нічого. Хи
ба—  кажу —  хто знатп-ме, шо йому лї- 
а-а ще не вийшли, як ви його й звінчаг 
сто? А-же-ж старші батюшка — царство 
йому небесне! —  не одного звінчав так, 
що йому ще й сїмнайцяти не було, а про 
їе ніхто не знає й по вік не знати-ме.

Але батюшка таки стояли на свому, 
дарма, що були молоді.

•— Що-ж се тепереньки в сьвітї Бо
жому робити! Таже-ж —  кажу —  П ріська 
вийде сеї осени заміж, як не за Панька, 
то за когось ішшого. Жалко, що така 
хороша дитина дістанеть ся комусь, а 
не Панькови... То хоч порайте, батюш
ко, —  кажу —  що мені робити?

-— В сім ділі ніхто тобі не номоже, 
хиба тільки один Архирей, — кажуть ба
тюшка.

■— Тільки один Архирей? Ой линь 
ко-ж моє, —  кажу — а сам аж злякав ся.

—  Яке-ж тут лишко? Ти тільки по
їдь до нього, впади в ноги й подай йому 
прошене, то він і дозволить, — сказали 
батюшка.

—• Та як-же-ж — кажу —  до того 
Архирея доступитись? Ще не допустять.

•— Не бій ся! —  кажуть батюшка — 
ніхто не має права тебе до нього недо- 
нзскати. Він всякого до себе допускає: 
чи він богатий, чи бідний, чи він пан, чн 
мужик, тільки треба знати годину, коли 
до нього можна буде доступитись... Та 
тобі там скажуть.

Оттак мені нараяли батюшка, — вони 
мені й прошене до Архирея написали,
—  а на другий день удосьві га виїхав я 
до міста і вам над вечір сів я на маши
ну. Та й страшно-ж було їхати на тій 
машині, так страшно, що я аж не втер
пів, тай вийшов з неї й став біля дверей 
на місточку. Як гляну я у ішз, а земля 
так і вертить ся перед очима.

•— Що, •— думаю —  як машина отеє 
та перекинеть ся! Та-же-ж тоді мене од
кине ступнів мабуть на десяток. Нї, ні- 
ду — думаю, — краще в середину. Хоч 
часом і перекинеть ся, то тоді буду в се
редні її, не одлечу далеко.

На другий день вранці приїхала ма
шина до города і я пішов но городі, роз
питувати дороги до Архирея, бо мені ба
тюшка хоч і розказували, де він живе, 
але тут хочби й з якою головою був — 
не пригадав бн. бо куди не глянь — 
скрізь дорога: і поперед тебе дорога і 
позад тебе і вправоруч і вліворуч. Роз
казали мені люди, де він живе і я якраз 
попав до нього в ту саму нору, як він. до
пускав до тебе люднй. З мужпків я тіль
ки однії і був, а то все якісь пани, ба
тюшки, та якісь, мабуть, дяки, бо в та
кій самісінькій одежі вони були, яку і 
наш дяк носить — в кафтанах. Стою я 
біля дверей, та бою ся й підступити до 
Архирея і прошене в руках на неготові 
держу, а сам чогось аж трясу ся. Коли 
отеє він сам до мене й говорить... їй Бо
гу сам. Такий добрий!

— А ти — питає — що, чоловіче, 
скажеш?

Як почув я сеє, то й не зогледїв ся. 
як упав я перед нпм навколішки. Побла
гословив мене Архирей; я поцілував но
го в руку і дав йому своє прошене.

■— ІІеред Господом одним так вкло- 
иай ся, а передо вдою сего не треба ро
бити. Встань, — каже. — Такий добрий!

Встав я, дивлЮ; ся на його й очам 
своїм не йму .віри, що се я стою перед 
самим Архирееи. Чятас він моє проше
не, а я все на його діівлю ся; а він мені 
нічогісінько :;а се іі не каже. Не так, як 
паш становий, або урядник. Перед ними 
стоїш, як треба, а вони усе тобі кажуть: 

Як ти стоїш?” А т<і ще облшня енійма- 
 ̂як не по їхньому'-скажеш. Отою собі 

Є дивлю ся на Архирея. Коли от- 
і каже мшї,

— Завтра получши мою резолюцію 
в канцисторії.

—  Добре, — кажу, — сьвятий вла
дико !>— Так називав його якийсь дяк, 
то й я Так назвав його. Мабуть йому се 
подоба̂ ) ся. бо він знов поблагословив 
мене, а*я поцілував-ного в руку.

Вийшов я від Архирея і пішов по го
роді бродити. Ходив я аж до вечора, і як 
почали до церкви дзвонити, зайшов в 
одну церкву Богу помолптп ся. Та й гар- 
но-ж у тій церкві! Куди оком не кинь — 
скрізь золото та срібло так і сяє. 1 оми
вають добре! Не так як наш старий дяк 
сьпівае, шо аж гидко слухати, та ще ча
сом як крикне на всю церкву: ..Грпцьку!
— або там: Тсрсшку! дай-Но табаки по
нюхати’*’.

Переночував я в якімсь заїзді, а на 
другий день почав я роспитувати, де жи
ве тая канцисторія. то се в якого пана не 
спитаю, то пін або візьме одвериеть ся 
від мене, або сьміятп ся з мене почне, 
неначе 3 дурня. Перший раз на віку по
бачив я-таких люднй сьмішиих. Тільки 
одіпі чоловік добрий і знайшов ся.

— Яка канцисторія? — питає він у 
мене.

—: Та та, — кажу — що у неї мож
на взяти рнзолюцію від Архирея.

—  То йди-ж — каже він мені' —  за 
мною.

Пройшов я трошки за тим чоловіком. 
Коли ось він мені н каже: •

— Отеє та канцисторія, що тобі тре
ба. Йди прямо у сї двері, а там підеш по 
східцях у гору. ІТа горі тобі будуть две
рі -і ти йди у ті двері. Там ти й рнзолю- 
щю дістанеш.

— Чого ти, мугир, стоїш тут? —  пи
тає він у мене.

Я було розсердив ся, що він мене 
мугиром обзиває і хтїв йому щось сказа
ти. але далі подумав собі: нї, краще мов- 
чати-му.

— Чого ти стоїш тут? — питає він у 
мене вдруге.

— Як чого? —  кажу. Капцнсторії 
ожидаю.

— Якої капцнсторії? — питав він.
— Чи ти, думаю, дурний, чи що? — 

І та й мовчу собі і нічого йому не кажу.
j — Іди собі відсіль, — каже він мені.

— Куди-ж я піду? — питаю.
і — А туди, — каже — звідкіль прпй- 
j шов.

—  Так мені* треба ризолюцію тут у- 
I зяти, —- кажу.

— Павтра візьмеш, а тепер пізно: у- 
же присуствіє закрилось, — сказав він 
мені і почав в кімнатї замітати.

— Та чого ти стоїш? Іди собі! Гово
рю тобі — присуствіє закрилось. Завтра 
приходь! — крикнув він на мене.

— Ну, — думаю —  мабуть тут нічо
го доброго сього дня не діждеш ся! — 1 
пішов я собі з тієї кімнати.

На другий день прийшов я знов до 
капцнсторії, тільки уже зарані. Прийшов
— ще нікого не було.

— От, — думаю —  щоб отеє зараз 
канцисторія вийшла, добре булоб!

Коли ось почали сходитись пани ті 
самі, що й учора були, а я все їм низень
ко вклоняю ся.

— А що nf, старина, скажеш? — 
спитав у мене, один пан, вийшовши з 
другої кімнати.

обіцяв ся, іде собі. Я  йому вклонив ся, а 
він і каже:

—  Завтра приходь, старина! Завтра 
полупиш.

Нічого робити, треба ждати того
„завтра” .

Діждав ся я того „завтра”  і пішов 
знов до канцисторії. Входжу, бачу — як 
і вчора й позавчора, батюшок та дяків 
повно. Знов жду — чи пе впнесе мені 
пан рнзолюції, але він на мене і дивити 
ся уже не хоче. Ждав я мало не до нів- 
дші і ждав би мабуть аж до другого дня, 
якби не надіслав до мене Господь добро
го чоловіка, що виручив мене з біди.

Стою собі я біля дверей, коли бачу
— підходить до мене якийсь панич тай 
витає:

— Звідкіль, дядьку:
— Звідтіль та звідтіль, —  кажу йому.
— А чого-ж се ви тут ждете? —  пи

тає він у мене вдруге.
— Я йому розказав усе, як слід. І 

про те, як пан мене дурив, розказав.
— Візвав мене панич у сіни тай ка

же:
— Як я бачу, то ви не швидко діжде

тесь того, чого вам треба. Хнба ви не 
знаєте, що хто маже, то той швидче й 
їде. Та воно то — кажу, —  звісно, що 
хто помаже, то той швидче й поїде, та 
колп-ж мені машиною треба перше їха
ти, а потім уже возом... Та й не знаю, 
коли то ще прпйдеть ся їхати, бо чогось 
нан на мене й не днвпть ся.

— Нї, — каже він —  дядьку, я зов
сім не про те вам говорю: ви мене не 
розумієте. Ви як хочете швидче дістати

Возвеселїм ся всі разом нинї, 
Христос родив ся в нищой яскинї, 
Послїдним віком 
Став чоловіком,
Всі утішаймось на земли,

Ввійшов я в ті двері, дивлюсь, — 
східці передомною, та такі широкі, що 
мабуть десятеро разом пішлоб по них. 
Пішов я ио тих східцях і вийшов аж на 
верх. Дивлюсь, —  двері передомною, 
чисто так. як чоловік той мені казав. 
Ввійшов я у кімнату. Дивлюсь ■— і тут 
багацько людей, — ще більш як у Архи
рея було: усо батюшки та дяки, деякі 
сидять, а деякі стоять. Батюшки голос
но про щось між собою балакають, а де
які чогось, мовчать, тільки два в куточ
ку собі тихенько про щось балакають, 
та все чогось1, озирають ся. Мабуть боя- 
ли ся, щоб Хто. не підслухав, про що во
ші говорять. Вклонив ся я до тих людей, 
тільки ніхто на мене й не поглянув, ІІЇби 
то й не до них я вклонив ся. Стою собі я 
біля дверей, та все подивляю ся на ті 
двері, що були якраз нротп мене. З них 
усе виходив якийсь пан і давав деяким 
або якусь бумагу, або щось говорив. 
Ждав я довго, покп-то мені канцисторія 
видайть рпзолюцію.

Уже люде почали н росходитпсь, а 
я усе стою, та в руку цілую отих батю
шок, що йшли біля мене.

— Здраствуй, старичок! —  деякі ка
зали мені.

Коли ось відчинили ся двері і — ба
чу — з іптх вийшли якісь старі батюшки
з золотими .великими хрестами на гру
дях. та псе чогось такі товсті та черева
ті, дарма, що старі. Я  й їх поцілував у 
руки, та вони мені нічого не казали, тіль
ки сопли, мабуть тяжко було їм дихати, 
на собі таке ало несучи. Почали й пани 
якісь :і тих дверей виходити, — деякі в 
окулярах, — т; все такі горді, кому не 
вклошо ся, то в и па мене і не дивпть ся.

Стояв Я, НОСИ зовсім усї не повихо
дили.

— Що вон ег — думаю. 1Тп
і і і и н і т і п  іс в й  т я і»  і ; ш н т о г н я  п и Й і і р У

— Та я прийшов — кажу — до кан
цисторії за рпзолюцією.

— За якою ризолюцією? —  питає.
—  Та Архпрей мені казали, щоб то 

ще вчора її гіолучнтп, та вчора мені не 
довело ся канцисторії побачити, так я 
отеє сього дня прийшов...

— Та чого тобі треба? — питає він 
у мене вдруге.

—  Та хочу-ж — кажу — рнзолюцію 
взяти.

— Ти-ж чого просив у Архирея, чи 
що? — пптає.
і — Та я — кажу —  просив, щоб вони 

дозволили мойому Панькови оженити ся.
—  Ага! — каже він — рпзолюцію 

на брак*)... Є, є ризолюція. Ночекай-же 
тут, я тобі її винесу.

—  Слава Тобі, Господи! —  подумав 
я і ледвп було не перехрестив ся з радо
сте.

Пішов той пан в другу кімнату, а я 
все стою та дожидаю рнзолюції. Нема; 
не ви х о д и ть  пан. А тут знов назбирало 
ся батюшок та дяків повна кімната. Ко
ли ось бачу — вийшов той нан і бумагу 
якусь в руці держить.

— Се — думаю —  ризолюція, та до 
пана нівпдче підходжу.

— Почекай, старіша, каже він мепї,
— твоєї ризолюції ще я не знайшов, — 
і віддав тую бумагу якомусь батюшці.

— Слухаю, ваше благородіє! — ка
жу йому, низенько вклоняючись.

Пождав я трохи; знов, бачу, вийшов 
той пан і виніс бумагу, тільки не мені, 
а якомусь другому батюшці'.

Отак ждав я рнзолюції аж до півдня, 
а канцисторії і ввічі пе бачив.

Знов почали люде розходитись, 
ними й панн та батюшки з хрестами v - 
шли з кімнати і пішли до дому. Б: — 
і той пан, що рнзолюцію мені' вшисш

;д

від нього рнзолюцію. то дайте йому в ру
ки хабаря якого-небудь.

— Як би-ж то було, —  кажу, —  таке 
знаття, то захопив би було з дому чого- 
небудь для нього: чи курей, чи борош
на.*)

— Нї, —  каже панич — йому борош
на не треба. Ви йому дайте грошей.

—  А де-ж я в сьвітї Божому для ньо
го тих грошей наберу? Мені' й самому, — 
не знаю, чи старчить грошей заїхати до 
дому... Ото горенько моє! — сказав я тай 
тяжко зітхнув,

—  Не журіть ся, — каже панич — 
я вас навчу, як зробити.

— Навчіть, будьте ласкаві! — За
ставте мене по вік за вас Богу молити ся.

— Ну, слухайте-ж, —  каже він .— 
Візьміть мідного пятака, десять шагів, 
загорніть його в папір тай станьте з ним 
біля тих дверей. Як тільки вийде той пан, 
що має вам рпзолюцію винести, то ви 
й покажіть йому того пятака, тільки так, 
щоб ніхто окрім його не бачив. Він, як 
побачить, що ви щось хочете йому дати, 
подумає, що там багацько грошей, не 
менше карбованця, і винесе вам ризолю- 
цію, на котру ви уже третий день отут 
чекаєте; а вн тоді і вткнете йому пятака. 
Як же-ж часом він зараз розверне папір 
і побачить, пятака, та ще може як кине 
його на землю, як він раз уже се і зро
бив, —  то ви тоді і накричіть на його: 
„Яке ти маєш право так кидати цар
ською монетою?”  Тоді ви його не бій
тесь. —  Or послухайте мене та так і зро
біть. Буде добре. А без сього вн і не 
ждіть швидко дістати від нього рнзолю
цію. Бо тепер, бачте, сьвіт такий: як на
мажеш, то й поїдеш. Q 4

Послухав ся я того панича.
— Що-ж, — думаю — більш коші 

лиха не буде, а попробувати на щастя 
треба.

Дав мені панич той і наперу; Взяв я t  
пятака, обгорнув його папером і пішої, 
знов у кімнату тай став біля других ди* - 
рей. 1 панич за мною увійшов.

Не довго прийшло ся й ждати пана:
ВИЙШОВ ВІН І ВПНЇС якомусь ЧОЛОВІКОВІЇ
метрику, чн що. Вклонив ся я йому і пя
така на поштові держу. Побачив він за
раз, що я маю щось йому дати та й пи
тав у мене, ніби й не знає чого мені тре
ба, нїбп перший раз мене цобачив.

— А шо ти, чоловіче, скажеш?
»— Та мені — кажу —  треба ризолю

цію.
— На брак твого сина? — питає.
— Так, —  кажу —  ваше високоро

діє : на брак Панька з Пріською.
—  в, є, — каже. — Ось я за par- ви

несу: —  р на папір так і поглядає, ніби 
хоче вгадати, що то ним обгорнено.

— Пішов він у другу кімнату, та за
раз вийшов і виніс мені моє прошене.

— Архирей — каже —  розрішає. 
Ось він і пі,щисав ся на твому ирошеню. 
Віддаси його свому батюшці", то він за
раз і звінчає твого сина.

— Добре, —  кажу — ваше високо
родіє;— а сам тичу йому в руки того пя
така. Думаю: хоч би віддав швидче в ру
ки, а тоді в>їє  не видереш.

Згорнув він ту ризолюцію в четверо, 
тай дає менї її в руки. Беру я одною ру
кою ризолюцію, а другою пятака йому 
тичу. Взяв він ті гроші. Мабуть думав., 
що то срібний карбованець, а я думаю: 
хоч би швидче від тебе утїктп. Коли от
еє він як швирпе, як кине того пятатта 
на підлогу.

— Що се? —  каже. —  Ти мені в ру
ки гроші тичеш? Хиба я хабарник, чи 
що?

— Чи не хитрпй-же ти в біса ? — ду
маю, підіймаючи гроші, та озпрато ся, 
щоб панича побачити: та панича уягє. . 
десь не було.

— Як ти сьмієш се робити? — кри
чить він. •

Я таки не втерпів тай кажу, як лепе 
панич навчив:

— Не дуже-но кричіть, бо й я Г ду 
кричать. Яке ви маєте право к • тт» мо
нету — царський знак — на зг - ? Ви ' 
знаєте, що вам за се може бухт.

Як ночув він сеє, то зараз і if чир-
ІІЇВ.

—  Ну, ну, — каже він до мене так. 
ніби ніколи на мене й не гнівав с у -: — 
іди собі, чоловіче, з Богом, а. нам з т.;»- 
бою не приходить ся тут лаятись.

— To-ж то бо й є, що не приходить 
ся! Ідїть-же і ви з Богом. — кажу.

І пішов пан у другу кімнату, похню
пившись, а я пішов собі у другі двері. Як 
я виходив, то озирав ся, щоб ігобя'ш ги 
того панича, що мені так добре иараїв. 
та щоб купити йому могоричу; тя його 
щось не видко було. Аж жалко, що його 
не побачив, а варт би було його hood Чи
ти, та йому подякувати..'. Та й розумниі'і- 
же мабуть він був!

Радий я вертав ся до дому і на ма- 
.пшнї уже їхати не бояв ся.

Приїхав я до дому, справив весїле і 
за панича випив. Щоб йому й тепер .> >- 
бре ікнуло ся там, де він тепер оберти-- , 
ється! _

Якби г:е панич та не пятакова г-и.із, 
то може Пріська і не булаб нам покіст 
кою. А добра вона людина.

Петро Голота.

НА Різдво.
Урввок.

На дворі, бач,
Наступає сьвято,
Тяжке його, дружс-брате,
Самому стрічати 
У пустині! Завтра рано 
Заревуть дзвіниці 
В Україні, завтра рано 
До церкви молить ся 
Підуть люди. Завтра-а: рано 
Завиє голодний 
Зьвір в пустині, і повіє 
Ураґан холодний,
І занзсе піском, снігом 
Курінь, мою хату.*)
Оттаї: менї доведеть ся 
Сьвято зустрічати!

Що-ж діяти? На те й лихо,
Щоб з тим лихом битись...
А ти, друже мій єдиний,
Як маєш журитись,
Прочитай отею цїдулу
І зш.й, що на сьвітї 
Т і л ь ї о  й тяжко, що в пустині 
У неволі жити.
Та й там живуть, хоч погано... 
Що-:к діяти маю ?
Треба-б вмерти, так надія,
Браге, не вмирає!

Т. Ш евченко.

')  Лад Аральським морем.
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По десяти літах.
,,Алеж студінь, студінь!... Дїііено, 

різдвяний мороз!... Так здоровкали ся 
прохожі на вулиці; тай і'ті слова кида
ли вони якось притьмом, у біку, бо по 
перше, ніхто не мав і хвплпни часу, а 
по друге і самі слова були достаточною 
причиною поспіху, бо хто схотів би у та
ку лють вистоювати па вулиці, хотяйби 
і з найліпшим сбоїм другом. Всякий 
спішив ся, щоб лиш як иайскорше ді
стати ся між теплі стіни своєї кімнати.

Чуете, як скриплять хрусталї снїгу 
від ногами?... Яка се чудова музика для 
того, хто тішить ся добрими, недїрави>.я 
чобітьми та спішить домів, до рідні, на 
Сьвятий Вечір. Навіть дзвіночки при 
санках якось так млло дзвенять. А які 
то радісні, уеьміхнені личка дїтиіі. що 
товплять ся коло замерзли:: вікон, та ці
каво визирають на буйний рух і жите 
по вулицях. Навіть і старі в ряди-годи 
виглянуть крізь вікно, споглядаючи за 
перелітаючими мимо хати санками.

Сьвятий Вечір. Зорі сяють на небі 
наче іскри; ліхтарні по вулицях горять; 
не надто вибагливо пристроєні впставо- 
ві вікна рясно осьвічені і приукрашені; 
то тут то там мигне вулицею спізнений 
мандрівник, а крізь вікна видно по Ха
тах пахучі ялинки, обсипані повеню 
сьвітла, лакітків та дешевих прикрас.

С се звичайний, але чистенький ді- 
мок. про якого мешканців станемо влас
не розказувати. Дім сей нічим не рі- 
жнпть ся від типу звичайних домиків по 
наших містечках, в яких мешкають за
можні міщане або ремісники, що змогли 
собі їх купиш по літах довгої, невси
пущої працї.

„Алеж студінь, студінь!... Дійсно, 
різдвяний мороз!...“

Була се кремезна, однак вже похи
лена літами стать старого столяря, Со
сонка, що поспішно втікав з засипаного 
снігом подвіря; ледяний, північний ві
тер заощадив йому труду зачинюваня 
;іа собою огородової фіртки; з лоскотом 
тріснув ньою, неначе гніваючи ся, що 
хтось у сей великий вечір сьміє ще ве
штати ся по дворі. Соеенко, немов зро- 
:іумі'оШИ се, скоренько, затираючи руки, 
вбіг до тепленької, рясно осьвіченої кі
мнати, якої вікна виходили на вулицю. 
Сливц сказані прп вході, були звернені 
до жінки о пару лїт молодшої від нього, 
що власне була занята приготовленєм 
вечері.

June жінки поорали численні зморщ- 
кн, я ціла її стать сьвідчила про довгі 
літа важкої працї, борби з недостатка
ми. з недолею. А однак годі було уявити 
собі двох більших суперечностий, СКО- 
ваннл З ербою досмертно, як отепх двоє 
стареньких. Кожда черта лиця Сосенка 
сьвідчила нро отвертість, але заразом і 
про ЖС.іїоНу волю, що зломить ся, трісне 
як сталевий прут, але не зігне ся ніколи. 
Що більше, ся його незломність з літа
ми виродила ся у певного рода впертість, 
що скорше прийшлоб ся йому згинути 
самому, позволити згинути цілій родині, 
як відступиш хоть на волосочок від раз 
пп пллтої гадки. Противно, з зівялпх лі
ній лиця матусі ясніла одна безконечна 
добросердечність, а остра лінія коло її 
уст говорила про тихий жаль та укриті 
на дні серця, невиплакані сльозп. Прав
доподібно обоє пережили якийсь болю
чий удар судьби; обоє ховали у своїй ду
ші якусь глубоку, кріваву рану, яку сам 
час не в силі був засклепити; старушок 
не дозволю вав сій рані роз’ртрувата ся, 
давлячи її своєю желїзною волею — але 
матусі — видно — не дуже се вдавало 
ся. і важкі спомини минулого що хвили
на викликували важку бурю у її грудях.

,.Та се дійсна буря”  — відказала 
жінка на слова входячого. „Послухай 
лишень, як виє у комині! Мій Боже, не
щасні сі люди, що в отею мінуту не ма
ють стріхи над головою; що їм мусить 
діяти ся у душі, —  днесь, — у Сьвятий 
Вечір” . Вона аж здрігнула ся. „Але сі
дай, татусю, кава сьвіжа і горяча; глянь, 
як принадно пахне медівник!...”

Майстер Соеенко пробурмотів щось 
незрозумілою під носом і сів у своїм скі- 
рою вибитім кріслі', на звичайнім місцн, 
поміж столом і печею. Жінка примістила 
ся на старенькій, стародавною пестрою 
мчтерісю обпгій софі та почала заходи
ти ся коло прпготовленя кави.

Старушкп почали їсти вечерю. У 
кімнаті' злягла мертва тиша, переривана 
одностайним тнкапом годинника та мур- 
ісансм сірої кітки. що власне під’ївши 
теплого молока, примістила ся на лавоч
ці близько печі і почала лапками вигла
джувати свою блискучу шерсть.

По вечері закурив майстер люльку, 
подану жінкою, та сягнув за часописею, 
щоб вглубптц ся у тайни ґазетної мудро
сті!. Матуся дріботіла довкруги стола, 
збираючи і відпоеячп посуду; упоравши 
і я. сягнула на поличку по молптвеиник. 
Але ОЧІІ її вже не були в силі розріжнятп 
добре букв; їх притьмили виплакані лі
тами сльози. І вона почала глядіти оку
лярів. Довго не находила їх. аж на ко
пець, найшовши, почала тихесенько 
сьяіпатп:

Впфлсемі нинї новина.
Пречиста Діві породила Сшіа.

В яслах сповитий поміж бидляти, 
Спочив на сїпї Бог кеобнятий.”

І нараз перестала, почала надслуху
вати. З недалекої церковці понесли ся 
повагом зву і.п дзвона, торжественно за
лунали у тиху зоряну ніч і залетіли у їх
ню кімнату. „Слухай, татусю, дзвонять 
на Полуночницю. Як урочисто гудуть 
дзвони!” І  мимоволі склала запрацьова
ні, поморщені долоні.

Вій притакнув мовчки і рівнож па
ру хвилин вслухував ся в гук розколиса
них дзвонів. — „Сьпівай, мамо, дальше,
— сказав по хвильці — се найгаршйша 
коляда і я її зі всіх найліпше люблю.

І  вона о пять затягнула старечіш, 
дріжучим голосом:

Ісусе милий, мп не бога ті 
Золота, дарів не можем дати,
Но дар цїннїйпшй несем від млра,
Се віра серця і любов щира.
Глянь оком щирим, о Божпй Сину 
На руську землю, руську родину 
Зішли їй з неба дар превеликий:
Щоб Тя славила во вічні віки.”

І  опять кімнату" залягла мовчанка; 
матуся перестала колядувати і зложила 
окуляри на молнтвеннпк. Майстер Со- 
сенко не говорив рівнож нї слова, пото
нувши в густих клубах диму. Сірі, неве
селі думкп рояпги почали налітати душу 
старушки; почали, наче остримн кіхтя- 
мп, рвати кусниками стару, незагоєну 
рану. Кутики її уст задріжали від силою 
здержуваного плачу. Трівожно, з під ло
ба поглядав майстер на свою жінку, та 
сидів непорушно у густих хмарах диму.

Колиб так матуся могла була збаг
нути, що діяло ся у його душі!

Наконець вона здрігнула ся і несьмі- 
ло почала: „Татусю... ниньки минуло 
власне десять літі...”

Ві не відізвав ся, лиш стягнув густі, 
білі брови і звернув свої суворі очи 
хмарно, майже грізно'на стоячу коло ньо
го жінку.

„Матусю! Чому пригадуєш м-знї про 
минуле? Чи гадаєш, що я в силі про се 
забути? А однак я мушу Забути!”

Шорстко, грізно звучали сї слова.
Старушка тихо хлипала.
Його голос був вже лагіднїйший, як 

почав говорити дальше: „Чи не можеш 
погодити ся наконець з думкою, що ми 
не маємо вже більше дігтшш?”

Потрясла заперечуючи еїдою голо
вою. — „Коли-б вона вмерла...”

Майстер Соеенко важко схилив ся 
головою на мозолисті руки; по зайшов
шім сльозою оці, по судорогах уст, вид
но було, як спомини так-і виринають у 
його душі, працюють у старечім мозку; 
спомини давлені сплою, а однак все но
ні, все роздираючі стару рану.

Як ясно, як сьвіжо стануло нараз усе 
пережите перед його очима.

Так, так... Перед десятьма роками 
було зовсім инакше. Тоді він мав ще ди
тину, свою донечку. Але потім він її 
стратив! На віки! Так вмовляв в себе у- 
сею силою своєї впертости; силував сам 
себе вірити в те протягом послїдних де
сяти лїт; вправдї немав ніяких доказів 
про смерть своєї Катрусі, але...

Бо чшк не приходило його батьків
ському серцю нукнути з жалю, як він ба
чив. що розвіяли ся всі його горді надії, 
усі його мрії. Він все мріяв, що ось-ось 
побачить свою донечку замужем, поба
чить свого зятя, чесного ремісника, як 
заробляє на свій насушний хліб у рідно
му місті, як всі його шанують, поважа
ють. Усе те вийшло пустими мріями! 
Так, він любив свою Катрусю, любив як 
лиш може любити батько свою одинач
ку, хотяй може і не вмів сего оказатн 
так. якби ходїлось; таж донька і жінка — 
се було все, що лиш мав наймнлїйшого 
на сьвітї! Для них, тільки для них одних 
працював, гарував від досьвітку до ночи. 
тільки для них, почавши з малесеньких 
початків, дороблював‘ся манна невтомп- 
мою працею і крівавим потом та довів до 
сего, що від кількох вже лїт може жити 
виключно з заощадженого. Катруся не
простимо провинила ся; вправдї жінка 
все говорить, що її провина не була ще 
така велика, що її можна простити, що 
всему винна тільки його впертість, але... 
Нї, її провину не мож ніколи простити.

Катруся, його Катруся, ся чудова, 
золотоволоса дівчина, донька чесного 
ремісника, що так старанно її вихову
вав, поза його плечпма навязала любов
ні зносини. Се щось нечуваного, небу
валого у скромнім малім місточку. Але 
чи любов пптає про се, чи залюблеиі сер
ця зважають па границі, витич єні люб- 
ві маломістечковою моралю?

Любов двайцятьлїтної дівчини до ви
браного її серця — він був лише звичай
ним писарем у одинокій в містечку фа
бриці — мусїла бути покритою як най
більшою тайною, бо дївчпна аж падто 
добре знала приетрастний характер сво
го батька. Вона знала його гордість на 
свій ремісничий фах; знала, що він ні
коли не згодить ся тгрпняти у свою ро
дину „писарчука і фабричного попиха
ча вона знала дуже добре і про се, що 
наглюбійшою мрією її батька було ви
дати її замуж за подібного йому ремісни
ка, се є за сто.іяря..

Майстер Соеенко кляв на чі^сьвп

стоїть і кидав ся наче божевільний, коли 
відкрив „лайдацтва”  —  се його власні 
слова —  своєї доньки. І для залюблених, 
в виду непогамованого характеру старо
го, прийшли тепер сумні часи. Бо чиж 
не мож було збожеволіти з люгосїн, коли 
він бачпв, що його найгарнїйші заміри 
що до Катрусі так нужденно розбили ся?

Він мав на примітї свойого давного 
челядника, молодого чоловіка, саме в 
розцьвітї жнтя, доброго походженя, та 
не без цента; сей задумував власне по
чати варстат на свою руку і глядів за 
подругою жптя. Катруся виала йому в 
око та й батько глядів на сей звязок при
хильно. Що за гарна з них булаб пара! 
Молодята моглпб булл лишити ся у ньо
го, зять був би вів дальше варстат, у- 
лїпшуючи його після модерних ВНМОГІР, 
а він днвив би ся на їхнє щастє, радіючи 
сам у душі. І  нараз його рідна дочка так 
болючо його завела!

І  старий нїяк не міг погодити ся з 
тим, що стало сяі Колиб матір своєю до
бротою і лагіднОстю не сппняла була 
старого, він був би сейчас прогнав свою 
дочку з хати. Його лишила уея охота до 
працї, похмуро і люто ходив з кута в кут, 
та безвпинно наставав на доньку, щоб 
вирекла ся любови, яка полонила усе її 
серце. Катруся однак нїяк не могла за
бута за свого Івася, якого любила усею 
силою своєї молодої, палкої душі. І Іван 
Дубовий відплачував дівчині тою самок*, 
безконечною любовю.

Ох, колиб він так міг того накрохма
леного паничика, тоту лялечку з мягки- 
ми рученятами, що то не бачили і не 
знали ніколи ніякої чесної, ремісницької 
праці, дістати хоть на пару мінут у свої 
руки!... І  тому то з злобною утіхою він 
викинув небажаного жениха з своєї ха
ти.

Але найгірше прийшло доперва опі
сля.

Горяча любов, що такою непобори- 
мою силою скувала два серця, не лиши
ла ся без наслідків. У страшній сьвідо- 
мостп поповненого зла, Катруся впала 
на коліна перед своїми родичами і при
знала ся до всего. Батько став наче гро
мом ражений. В мить постарів ся о цілі 
літа. І матери важко защеміло серце при 
сповіди дочки, однак се материнське 
серце не вміло і не могло на довго від
вернута ся від провинившої ся дитини. 
Але у серци майстра — здавало ся — 
завмерли нараз усі батьківські почува- 
ня; холодно дав тепер дозвіл на ненави
сну йому злуку. Для своєї дитини однак 
від теиер не мав ужй ніодного теплого 
дзлова, ніодного погляду. Всі його бать
ківські почуваня нукли під страшним у- 
даром —  і від тепер Катруся була для 
нього на віки пропащою.

Він викинув її з хати.
Не менче важко терпіла від сего уда

ру судьби, що велів їй так тяжко покуту
вати за хвилину забутя, ніжна у глубп- 
нї серця щира і чесна дівчина. Вона бу
ла вповні сьвідома своєї провини —  а 
сею провиною була прецінь тіл ьки її без- 
грашічна любов до Івасика, до сеї лю
дини, яка — вона вірила в се сьвято — 
цілковито на сю любов заслугує. І для 
ньої лишило ся одинокою потіхою се, 
що материнське серце не відвернуло ся: 
било для ньої і тепер ще однаковим, як 
і передше, чувством.

Іван Дубовий враз з жінкою і дити
ною кинув старий-край, щоб за спнїм о- 
кеаном глядіти долі, яка не судила ся 
їм у рідні.

Було се власне перед десяти роками, 
як Катруся, саме на Сьвятий Вечір, 
прийшла до родичів, щоби перед самим 
від’їздом до Америки зворушити бать
ківське серце, виблагати прощена. Дар
ма! Відійшла, провожена сльозами і бла- 
гословеньством одної тільки матери.

С В О Б О Д А Ч. І

про- 
- Ко-

Ось такі образи минулого виринули 
у душі майстра Сосенка. Воші — здає 
ся — турбували також ум старушки. І 
Соеенко пару разів глянув несьміливо 
на жінку, на-пів з завзятєм, на-пів млло- 
серно. А вона обтерла сльози і німо гля
діла кудись, в віддаль. Так, їхні гадки 
були однакові, тільки у ньої горою була 
сама любов, жалість і тута, а у нього 
завзятий гнів.

Соеенко не мав більше доньки, не хо
тів її більше мати. Про се сьвідчили сї 
численні листа, писані з Америки, які 
всі мусїли вертати назад туди, нерозпе
чатані. Так хотів майстер, при чім зав- 
сїгди мусів зводити борбу з просьбами, 
розпучлпвимп мольбами, сльозами і 
плачем матери. Крадьки перехопити я- 
кийсь лист ніколи не поталанило рідпій 
матери. А потім листи перестали прихо
диш зовсім. Старушка не знала нічого, 
ні про свою бідну дитину, пі про її чоло
віка; не знала, чи вони живуть, як їм ве
де ся, чи щасливі, чи може проклинають 
долю. І  як часто вона нарікала на не
щасну впертість свого чоловіка, якпй 
однак — вона сего була певна — у най- 
скрптших глубінях свойого серця все та
ки носив любов для своєї одинокої ди
тини. Колиб лиш так вона від себе змо
гла в який спосіб сповістити Катрусю. 
Але вона нїко.-fH не дістала її адреси, не 
•*”•> іа навіть, де її дочка проживає, коли

іл ї вона ще в живих. 1
• сей спосіб, серед туги матери і

впертости батька прожпли старі десять 
років. Соеенко намагав ся викинути з 
своєї хати і свойого серця всяку згадку 
про свою дочку, та і вмовляв в себе, що 
отеє йому вдало ся. А однак, скільки він і 
не намагав ся— образ Катрусі, тої солод
кої щебетушки, золотоволосого дитятка, 
ніяк не дав вирвати ся з його серця. У 
самітні години, в хвилини роздумувань, 
находили його ріжноманїтні гадки. І тоді 
він питав себе у боліснім гніві: чому му- 
еїло прийти аж таке, чому Дубовий му
сів прийти у його щасливу хату, розбу- 
рити і знищити його весь тихий рай? А- 
ле стало ся — пропало; — треба конче 
забути! Забутя!... лишити ся вірним сво
їм поглядам!

Скільки терпить його жінка, скільки 
переплакала ночий —  про се він знав 
надто добре. І  нераз якось так було йо
му, начеб то він був причиною її безна
станного смутку.

Його довга мовчанка додала жінці 
відвага.

„Ми передше не прнняли від неї нї- 
одного листа — почала старушка — і 
от уже пятий рік, як вона перестала зов
сім* писати. Моя одинока, коханаКатру- 
ся! Може давно вже лежить у могилі!... 
І Дубовий був прецінь чесна людина!...”  
І матуся опять почала тихо плаката.

Старому стало якось ні'рково. Вів 
почан сюди і туди совати своїм кріслом 
та увесь так і закрив ся непроглядними 
іслубами тютюнового диму. Але мовчав 
дальше вперто.

Через се матуся ставала відважнїй- 
ша, пастійчивійша.

„Дубовий був гарна людина 
довжала переконуючим голосом 
либ він був нечесний, то певно був би 
лишив Катрусю з дитиною у нужді і со
ромі, як се робить богато других —  чи 
не TjiK татусю? А однак він сего не зро
бив і я дякую за те щоденно Господеви.”

Майстер кашельиув.
„Лиши мене в спокою, мамо! Не хо

чу нічого більше чути про сю історію, 
бо знова не буду міг спати.”

Але дивно- голос його звучав тепер 
непевно, майже мягко —  а жінка сейчас 
се спостерегла.

Вона встала і станула перед ним, зло- 
живши наче до молитви, руки. „Татку, 
пе будь такого твердого серця, лиши вже 
твою впертість, нехай вже раз загово
рить твоє батьківське серце. Покажи, 
що у твою душу мають доступ ніжнїйші 
почуваня — сеж для твобї одинокої ди
тини! А мені, старій, немічній жінці 
здоймеш з серця важку скелю, що гні
тить мене від многих літ. Я  молю щоден
но Господа, щоб вона з за моря подала 
нам вістку, а тоді... тоді... ти не будеш 
нелюдом, не відтрутиш її більше! —  по
кажи, що вмієш прощати — Христа ра
ди, що Його Різдво нинька празнуємо” ...

Що се? — майстер Соеенко обтер 
рукою очи?... — Хвилинку мовчав, наче 
боров ся в душі; опісля простер до жін
ки руку.

„Бачиш, татусю” — сказала на-пів 
з сльозами, на-пів з сьміхом — отеє га
разд; тепер я опять щаслива; щаслива, 
яка не була вже від десяти лїт. Тепер 
Катруся належить знов до нас і я маю 
надію, я к и й с ь  голос говорить мені, що 
тепер все буде добре. Господь не може 
нас так тяжко скарати, щоб забрав до 
себе нашу дитину поперед нас. Колиб 
ми її ще хоч ра:і побачили, — усіх:.її, 
Дубового і золоті унучата, — тоді, тату
сю, спокійно можемо покласти ся на по- 
слїдншї спочинок. А може їм там і гар
но веде ся?... Дубовий був такий чесний 
і розумний; можливо, що довів там до 
чогось великого, бож він як раз на те ви
глядав. О, татусю, татусю!... колиб ми 
так ще раз мали між собою Катрусю, на
ше любе, кохане, золоте дитятко!”

У тихім смутку плакала розжалобле
на старовина. Лід, що морозив доси сер
це батька, розтаяв і тепер вона могла 
вже дати волю своїм почуваням, могла 
вже свобідно говорити про свою Ка
трусю.

„Таки зараз завтра напишемо. Прав
да, що так — татусю? — Але... але ми 
не маємо її адреси” ...

„Я  її маю” .
Майстер Соеенко обтер рукою очи.
Але, що се?...
На дворі щось заскрипіло, почули 

ся неначе чиїсь кроки, голоснїйші, іи- 
разнїйші. Розговорюючі старі не дочули 
сього спершу, але тепер долетіли вже до 
їх ушей і якісь голоси. Здивовано гляну
ли одно на одного і заніміли. Відвіди
ни?... —— Хтоб се міг бути?... Відчинили 
ся двері, старі звернУли голови і __не
сподіваний вид представив ся їх очам.

У відчинених дверях, осьвітленнй 
сяйвом висячої лямли, стояв високий 
мущина у дорогім футрі, з велнкопан- 
ським виглядом. Біл^ нього тулила ся 
гарна, богато одіта жіночка, якої очи 
спочили радісно, але заразом і благально 
на лици старушки, а опісля звернули ся 
на майстра Сосенка. Перед ними товпи- 
ло ся двоє круглолицих, розкішних Ді
точок, хлопчик і дівчинка, що широко 
відчиненими, цікавими очима г.тядїлн 
рівнож на старушків.

.„То тут мешкає нагп дідуньо! — по
чав відва;;но вісім або декять літний 
хлопчик. — А може то ти мій дідуньо?-

—  звернув ся він до майстра, подаюча 1 
йому малу, товстеньку ручку.

„Я  називаю ся Олесь Дубовий, а р„ 
моя сестра, Оленка, — подай руку Олец- 
ко! — а то суть мої татусьо і мамуся!” 

Молода жінка не була в силі запану
вати довше над своїми чувствами, і у 
кликом: „Татусю, єдиний татусю” при
пала старцеви до колін.

„Татусю, бачиш: наші діти — ваті 
внуки! Вони вас просять за своєю ма
мою І”

Майстер Соеенко глядів то на донь
ку, то на двоє невинних діточок і вони 
се здїлали, що з його лиця уступила, так 
добре відома Кагрі зморщка.

„Тату... мамо... се первородне... не
винний сьвідок моєї провини... його вже 
більше не має... Господь його взяв до се
бе... Татусю, даруйте своїй дитині, ба 
лиш тому ми приїхали сюди з Америки, 
лиш тому, щоб виблагати твого опроще- 
ня, вимолити твого благословпньства!”

......... „Встань, Катре, дороге моє
дитя! — промовив схвильований до глу- 
бини старець, пригортаючи її до грудній.
— Усе дароване, усе забуло ся — та і 
ти мені прости, даруй твому впертому 
батькови о-камянім. нелюдськім серціР

Вмить молода, заплакана жінка вир
вала ся з обнятій б.ітька і кинула ся в 
рамена хлипаючої матери.

І  хто з сил: змірити чувства у cw*. 
злучених на ново серцях?..

„Витай і ти, любші сину”  — звернув 
ся майстер до прпбувлюго.

„Отже ви нам все простили, тату? — 
питав Дубовий.

„З  душі і серця!”
Оба обняли ся.
Потім витали кохаїшх внуків,.цілу

вали їх до безтями, та устискам, радо
щам, сльозам і втісі не було кінця.

• І коли перша повінь щастя промину
ла, почало ся спокійнїйше оповідане.

Як уся рідня засіла кругом стола, а 
чарка старого вина почала кружитп дов
круги, Дубовий став розказувати про 
свої пережиті пригоди. Всіляко бувало з 
початку. З трудом і тяжкою бідою, при
бувши в Америку з жінкою і дитиною, 
роздобув. місце післанця і послугача у 
одній купецькій конторі. Якось одного 
вечера робив він в приватнім бюрі ше
фа. Сей з похмурим чолом, вглубив ся в 
касову книгу, та числив, і числив. На- 
прикінци крикнув:

„До сто громів! Тут щось не всьо в 
порядку — або хиба я забув вже зовсім 
числити! Гей, містер Дубовий, знаєте ви 
додавати? Перечислїть но отеє ще par;.” 

„Я  вчинив його волю —  продовжив 
своє оповідане Дубовий — і мені вдало 
ся викрити одну укриту, фальшиву по
зицію у книзі.

„А  тут —  кажу до шефа — видно 
навіть раднрованє!”

„Бачите —  його старече око не мо
гло так легко доглянути фальшованя 

„А, прокляте — закликав мій шеф, 
отямившн ся по хвилині остодшіня. — 
Містер Дубовий, ви не є там, чиє місцн 
тут заступаєте. З вас є знамений, би
стрий купець і бухгальтер.

„Одним словом — говорив дальше 
Дубовий — мені поталанило винайти у 
касових книгах великі, з рафінованим 
спрйтом, укривані ошуства в некорисіь 
шефа, та відчинити його очи на них. 
Шеф мін був більше практичним куп
цем і в тяжких бухгалтерських позиці
ях не міг легко визнати ся.

„Винуватий касієр зістав відправле
ний і покараний, а я в коротцї обняв йо
го місце з початковою платнею 5000 до- 
лярів в рік.

. „Коли перед пару роками, — продов- 
жав своє оповідане Американець — мій 
бувший шеф звипув свій інтерес, я па 
його припорученє став купецьким ди
ректором злучених тартаків у Пітсбур- 
ґу, з платнею, що у двоє перевисшае 
мою першу платню. На сім сталім і до
бре платнім становити позісгаю я до 
тепер.”

Батько Соеенко усьміхав ся вдово
лений, та признав ся, що його се дуже 
тішить, що колишній марний писарииа 
є його зятем; бо такого блискучого ста
новища звичайний ремісник не бувби 
ніколи запевнив його донцї.

Матуся Соеенко додала, обіймаючи 
повним гордощів поглядом свого зятя, 
що вона завеїгди прочувала, що він зай
де високо —  і тому то вона все йому 
сприяла.

Катруся однак сказала бкромно: „Чи 
ви могли навіть'припускати, аби ваша 
дочка віддала своє серце якомусь него- 
дяєви?!...”

„Катруся майже гинула з туш за ро
дичами — кінчив Дубовий своє оповіда
не. — А позаяк ми усяке дальше писа
не листів уважали за зовсім безскуточне, 
а хотіли впевнити ся, чи ви живете ще> 
та як вам веде ся, тому і порішили ш н- 
простїйше: їхати до зас. А нашу сполуку 
хиба ліпше не відсьвяткусмо, як засьі і- 
вавши разом найкрасшу руську ко
ляду...”

І  усі щасливі зложили руки, а у ус 
їх понесли ся поважні звуки при ста’ 
пісні:

Бог предвічний 
Днесь народив ся... t

З  їш ід и к п  аврврой»»
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К А Л Є Н Д А Р.
С ічень .

в. от. Д В ї Я у е ік1 с ь в я т а
б Четвер 10 муч. в Критї
6 Пятн. Навеч. Р. Хр.
7 Субота Рожд. Хрпст.
8 Неділя Собор Бог.
9 Понед. Стефана перв: 1

10 Втор. Муч. в Биком.'
11 Середа Діт. уб. в Вифл.

НОВИНКИ-
РОДИМЦї! При сьвятнованю Різдва 

не забудьте за своїх страйнуючих братів 
в Вестморелянд навиті! Поможіть не'-' 
щасним бідолахам!

V  Розмет'Р. Н; Союза за місяць Гру
день іійн. року платить член на ціле по
смертне $1.25, а на половину посмерт-' 
ного 72 цнт.

V  Нещасне, приключенє. Стефан 
Хандон, лїт 28, походячий з Галичини, 
села Корчин, повіт Стрий, дня 16. грудг 
ля при роботі в фабриці цукру в Джерзі 
Сіті з невислїджрної причини упав з од
ного фльору 3 фльори в долину так не
щасливо на якісь желїзйі триби, що від- 
разу стратив притомність. Мучив ся ще 
16 годин в шпиталю. Слова до своїх кра- 
янів пе промовив вже, анї ие пізнав ніко
го і так закінчив житє.. Поголоску ходить 
поміж робітниками, що його .зіпхнув в 
долину „бос” цукровнї. Цукровий трост 
певно схоче затаїти причину смерти сего 
чоловіка, щоби ле платити відшкодова- 
ня, однак, здає ся, сс йому це вдасть ся.— 
Слідством занялись найблизші краяни, 
покійного, як К. Кирчів і В. їуренчак, у 
котрого він мешкав. С. Дандоц не нале
жав до жадного товариства анї орґапїг 
зації, та полишив в крр.ю жінку і малень
ку дитину.

Записуйтесь до P. Н. .Союза. Союз 
платить в разі смерти 1000 дол.,

До чого доводить надмірне піянь- 
ство. В  понедїлЬк латинських Різдв. 
сьвят, 26-го грудня ir. p., Николай Пе- 
трик так пив в сальонї одного Німця в 
ІІерт Амбою, що опісля запровадили йо
го до дому па пів живого. По дорозі ви
дер ся і впав на землю і тим собі ще до
правив. В кілька годин потім всї наппт- 
кп в родї страшної ропи пустили ся йому 
устами і носом і так помер. Николай Пе- 
тршс знаний був як налоговин піяк, до’ 
церкви не ходив ніколи, Д ЛЯТО І0  і хри-- 
стіянського похорону не міг мати1. Похо
див з села Пашова, пов..Лїско, Галичи
на. Лишив в краю жінку і кількоро ді
тей, літ мав 46. -

V  На намятнпк Т. Шевченка в Київі 
аібрано доси на Україні 69.816 карбо
ванців. Полтавська земська управа зі
брала на ту ціль в жовтни 344 карб.; до 
міської управи київської надіслано в 
жовтни 743 Карб. На останних земських 
зборах Новомосковськом повіта (на Ка- 
тррннославщпнї) ухвалено 100 карб, за
помога на памятник Шевченка;, Складки 
на памятннк пливуть навіть з пайбіднїй- 
ших кругів. Служба київської земської 
губ. управи зложила на ту ціль 25 карб.
20 копійок. — А у нас... От ліпше і йе 
згадувати!... Ми на все маємо, на вее'нас 
стати — лиш на памятник найбільшого 
Сина Руси-України не маємо нї цента!.-. 
Бо і на що!? За нас зложать другі — а 
ми волимо хотяйби і марнопгйїкля дати 
тому, що стоїть — за барою! О, честь 
вам патріота!...

** Нова секта. Часописи доносять, 
що в місцевости Восоке Мито, в Чехах, 
утворила ся нова релігійна секта. Члени 
її ие пють, не курять і ненавидять жен- 
щип. Супружеетво у тих сектярів забо
ронене. Жшоть ио лісах, а цікаво, чим 
живлять ся сї диваки.*

V  В Анґлїї, коло місцевости Болтон 
перед пару днями стала ся .страшна ка
тастрофа в майнах вугля. З невитолкова- 
ннх прггіин наступила екепльозія Газів, 
в хвилині, як майнерн зійшли під землю, 
щоб почати працю. Вибух, понищиш усі 
проходи, відтинаючи майнерам втечу, а 
на дойір злого ісональня прчала горіти. 
Згинуло 322 майнеріц. Добуті до теп&р 
трупи суть страшно пошарпані і покалі
чені. Над копальнею відбувають ся роз
дираючі серце сцени серед згромадже
них тисячів вдів і сиріт.

*** Онодї в Нюарк, Н. Дж. тамошна 
поліція арештувала цілу, знамениту 
•(’організовану шайку, що доставляла 
дівчат до домів розпусти. Члени були пе
реважно самі Поляки, а-шефом був Вла- 
диелав Янковскі. Шапка оперувала пе
реважно на елавянських білях, де заво
дила знакомости з дівчатами, які опісля 
всякими обітницями зводила з дороги че
сноти та віддавала в руки шакалів. Подї- 
ція говорить, що жертвою сої обридли
вої шайки впало около 200 славянеькнх 
тївчат. Ось ще одпий доробок і хосви з 
іашої американської, патріотичної ро~ 
ротv. Тому позір дівчата. Найліпше од
нак булоо, щоб в'-я наша -сьвідома с, - 
пільність стало ббіЩвїурляч реї "По

славлені „балі” , та старала ся веїми 
способами незрячим відчинити очи иа 
їхню властиву моральну і матеряльну 
користь.

Добр. В. Гришио, редактор „ІІІер- 
иіеня” просить нас оголосиш слідуюче: 
Всіх інтересованих новідомляєть ся, що 
постійна адреса д. Ірини Сїчинської, се
стри героя Мирослава Січинського, під
час її побуту в Злучених Державах, с. є. 
до 15-го січня 1911 р. є слідуюча:

Miss Irene Sitchynska, 
с|о В. Hryshko,

,4'yj No. 6th Ave., Sc anton, Pa.

СПР0СТ0ВАН6.
В 52-ім числі, в оголошешо жертв на 

прив. укр. Гімназію в Рогатині, через не
догляд вкрала ся мала ошибка: іменно 
пропущено, що збірку уладжено в Роче- 
стер, Н. Й., та гроші відіслано до рук Ко
мітету приватної української Гімназії в 
Рогатині.

ЖЕРТВИ НА СТРАЙКАРІВ В
ВЕСТМОРЕЛЯНД КАВНТІ, ПА.
За почином д. Петра Лопачека, ро

дом з села Горожана велика, Галичина, 
а мешкаючого тепер під 66 N. 6 стр. 
Брукліш, на голодних страйкарів-Руси
нів в Вестморелянд кавнті жертвували 
отеї добродії: С. Левицьшй 2 дол.; по 1 
дол.: О. Стеткевич, К. Кирчів, А. Ґела,
А. Цурковський, А. Савка, о. Н. Підго- 
ріецький, М. Смакула, Гр. Литвин і Іван 
Ковач; по 50 цнт.: А. Шостак, С. Глад
кий і М. ]\Іикипшган; по 25 цт.: П. Глад
кий, С. Гавчиш, А. Баран, Гр, Савіць- 
кий, Т. Мнрун, Ст. Васильцїв, В. Ромцїв, 
Ф. Мулка, В. Сенюк, Т. Яворський, II. 
Гаврилів і В. С.; Д. Мармаш 10 цнт. — 
Разом $15.60.

Жертводавцям в імени нещасних 
сердечне Спасибіг! Хто слідує?...

ЖЕРТВИ,НА ПРИВАТНУ УКР.
ГІМНАЗІЮ В РОГАТИНЇ.

Низше підписаний зібрав поміж зна- 
комими в Ню Йорку на приватну Русько- 
Українську Гімназію в Рогатині: Петро 
ІІІавіиський 4 дол.; Іван Король 2 дол.; 
по 1 дол.: Стеф. Стисловський, Варвара 
Хомии; Марія Третяк і Марія Когут; I- 
ванна Сивуляк 50'цен. Разом $10.50.

Петро Шавінський.

РУХЛИВИЙ ДІМ.
Власно видано і розіслано чудовий 

календар на стіну Йосифом Трінером, 
загально звістім фабрикантом Трінера 
Американського Елїксіру Гіркого Вина. 
Підставлено На сім калєндарн ціле за
ведене, почавши від мурованих пивниць 
аж до чудових офісів та лябораторій. 
Кождий деиартмент сего дому є п о в н и й  
ж и т я  і руху. Календар сей є літографо
ваний в кількох барвах і незвичайно точ
но показує лнїшне уладженє поодиноких 
кімнат. Пішле ся всякому примірник се
го календара за ноиередним одержанєм 
10 центів в почтових марках. Пишіть до: 

. JOS. TRINER,
J333—1339 •■So- Ashland Ave., Chicago, 111.

Ми опять звертаємо увагу наших чита
чів на виріб, що тішить ся заслуженою 

славою від 40 лїт.
Кождий рід або сорт товарів, який 

давав найбільше вдоволене через 40 літ, 
мусіггь бути найліпшим до купованя для 
кождого.

Славний сорт тютюну NAVY є таким 
виробом. Вже близько пів столїтя був він 
улюбленим родом так до куреня як і жу- 
тя. Він є перворядним сортом ясного по
довгасто краяного тютюну в Америці, а 
його популярність є справедливо заслу
жена. Нехай наші читачі, котрі ще доси 
не уживали сього знаменитого тютюну, 
який є одним з найлучшнх родів великої 
американської тютюнової компаті, спро- 
бують його. Коли се здїлають, будуть 
вже уживати його постійно.

З тютюну NAVY можете робити зна
мениті паПіроси. Множество бібулок (па- 
перцїв) дістанете з кождою, недопуека- 
ючою анї вохкости анї пороху, пачкою.

ПРАВИЛА ДЛЯ ЗД0Р0ВЛЯ.
Хотячи бути здоровим, наші праро

дичі звикли говориш: держи голову хо
лодною. ноги теплими-а травлене пра
вильним. До сих правил можемо доло- 
житн лиш отеє: удержуй в чистоті так 
внутрішні як і зовнішні орґани травленя. 
Головним жаданем с точне травлене. 
Майже кождий звик давати свому жо.туд- 
ковн більше праці, як той мігби подолї- 
тп. .Се є причиною всіляких забурень, з 
яких є наноуденнїйШим: страта апетиті’, 
чуте ТЯЖ КО СТІ! по кождій їді, зДутє і об
струкція: В  таких случаях уживайте сей- 
чрс Американський Елїксір Гіркого Ви
ші. Він прочистить Ваш жолудок та внл- 
треїжости і скріпить Ваші орґани трав
лена. Се с знаменитий, лік підчас усіх 
не.правильнлетпй органів травленя, нер- 
позности. бязвшшні болі голови, ревма
тичний біль, часову або хронічну об
струкцію. По всіх дтґеторах.

J-OS. І Ь*І.ЧІ.Іч.
1 .Т .Т З--Ш А«1і»аі:<: Ave.. Chicago. Ill

С В 0 В О Д  А

Україноько'руська преса.
І. В АМЕРИЦТ.

а) С п о л у ч е н і  Д ер ж ави :
1. „Гайдамаки” , часопись для укр. 

робу чого народа в Америці, орГан укр. 
тов. „Гайдамаки” , виходить в Ню Нор
ку. Передплата в Сполучених Державах 
1 дол. Адрес: „Haydamaka" 680 Е.
11-th St., New York, N. Y.

2. „Душпастир” , церковно-народна 
Газета. Воходить раз на місяць і коштує 
1.20 дол. Адреса: Кет. Zachary Orun, 
821 N. Franklin St.? Philadelphia, Pa.

3. „Свобода” , часопись для руського 
народа в Америці, орґан „Р, Н. Союза” 
виходить в Новім Йорку що тижня в че
твер і коштує в старім краю 2 дол. в рік. 
Адреса: ,,S\voboda“ , -18-і Hudson St. 
New York.

4. „Союз” , часописі для руського на
рода в Америці, виходить що четверга 
і коштує на рік 1.50 дод. Адреса: „So- 
juz“  166. East 4th St.,. New York.

5.„Шершень” , нросьівно-наукова і 
літературна часопись. Виходить що тиж
ня в четвер і коштує до всіх країв 1.50 
дол. Адреса: „Szerszen^ 489. N. 6th St. 
Scranton, Pa. . •

б) К ан ад а :
1. „Канадийський Фармер” , вістник 

політики, економії, літератури і госпо
дарства. Часопись для руського народу 
в Канаді, виходить що тижня в четвер 
у Вінїнеґу і коштує 1.50 на рік. Адреса: 
„The Canadian Farmer*' P. 0. Box 
8081. Winnipeg, Man. Canada.

2. „Новий Край” , Орган „Товариства 
руських фармерів в Канаді” . Виходить
З рази на місяць і коштуй річно 1.50 до- 
ляр. Адреса: „Nowyj Kraj, *Вох 136, 
liosthern, Sask. Canada.

3. „Ранок” , релїґійно-тіародна часо
пись виходить що два тижні. Адреса: 
479 Stella Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada. Річна передплата 50 цнт.

4. „Робучий народ” , орГан укр. qo- 
ціялїстів в Канаді та Злучен. Державах. 
Виходить раз на місяць. Передплата 1.50 
дол. на рік. Адреса: „Robotschyj Nar 
rod“ , 135 Stephen St., Winnipeg, Man. 
Canada.

в) Б р а з и л ія :
> 1. „Зоря” , виходить, що другий че
твер в Курнтибі. Адреса: ^ua koneel- 
heiro Barrodas Nr. IQ l.i'Річна перед
плата 2 дол; r

2. „Прапор” , народйа 'часопись, ви
ходить що другий тижДень в четвер в 
Прудентонолїс. Адреса:' ,,Prapoi“ ‘ Pru- 
dentopolis, Parana, Brazil. Річна пе
редплата 2 дол. ,Г■' У ,

II. В АВСТРО-УГОРІДИНТ.
а) Г а л и ч и н а ^

1. „Зелїзничнин” , орГан українських 
зелїзничників, виходить 20. кождого мі
сяця у Львові Ул. Городецька ч. 99. Ад
реса Адміністрації: Відень, V|I Zenta- 
gasse 5. Річна передплата 4 кор.

2. „Земля і Воля” , орґан укр. соц. 
демокр. партії. Виходить що тижня у 
Львові (ул. Академічна 8) і коштує 4 
кор. в рік.

3. „Господар і Промисловець” , ор
Ган Краєвого Союза господар.-молочар- 
ського в Стрию, виходить кождого 15. в 
місяци і коштує річно 1.50 кор.

4. „Громадський Голос” , радикальна 
політична часопись, виходить що сере
ди, Львів, ул. Коперника 17. Передплат» 
річно 4 кор.

5. „Господар” , чаеопись рільнта 
для хліборобів руських земель, виходить 
що місяця. Адреса: Перемишль, Побе
реже ч. 1. Річна передплата 3 кор.

6. „Дзвінок” , ілюстрована часопись 
для дїтий і молодїжи, виходить у Львові 
(ул. Мохнацького 12) два рази на мі
сяць і коштує на цілий рік 6 кор.

7. „Діло” , виходить у Львові (Ринок 
10) що дня крім неділь і сьвят і коштує 
на рік 32 кор.

8. „Енономіст” , місячник економіч- 
но-господареькші, opi'atf „Краєвого Со
юза ревізійного” , виходить з кінцем 
кождого місяця у Львові (Ринок 10) і 
коштує річно 5 кор. разом з додатокояС' 
„Самопоміч” . д.Ч ч

9. „Записки Наукового Товариства 
їм. Шевченка у Львові” , (український 
науковий журнал) виходить що два мі- 
.сяцї книжками но 15 аркушів. Львів, ул.- 
Супінського 17. Річна передплата 12 
кор.

10 „Літературно Наунови* Вістнин” ,
виходить книжками по 12— 15 г ркушів 
що місяця у Львові (ул. Супінсі.ксго 17)
І КОШ'П'Є пічно 12 кор.

11. „Місіонар” , з додатком ,.Micij- 
нарчик” виходить в «Ковкпі що міі иця. 
Річна передплата 1 кор. 20 сот.

12. „Молода Україна” , орґан „Укра- 
їнського Студентського Соккіа” , ві хо
дить раз в місяць у Львові ул. Су пін
ського 17 і коштує річно 4 К.

13. „Народна Часопись” , дневник, 
Львів, ул. Чарнецького 12. Річна перед
плата 10 кор. 80 сот.

14. „Народне Слово” , ілюстрована, 
популярно-просьвітна, політична й літе
ратурна часопись, виходить що вівтірка, 
четверга і суботи. Адреса: Львів, ул. А- 
кадемічна ч. 8. Місячна передплата 1 
кор.

15. „Наш Голос” , суспільно-еконо
мічний місячний орґан S'. С. Д. П. Ав
стрії і У. С. Д. П. Росії. Річна передпл. 
6 К. Адреса Ред. і Адм. Львів, ул. Ка- 
децька 8.

16. „Нива” , часопись посьвячена 
справам церковним і суспільішм. Вихо
дить у Львові (ул. Коперника 36) 1-го 
і 15-го кождого місяця. Річна передпла
та 8 кор.

17. „Основа” , христіянська часопись 
для руського народа, виходить 10 і 25-го 
кождого місяця у Львові, пл. сьв. Юра 5 
і коштує річно 3 кор.
і коштує річно 3 кор. Видає і відповідає 
за редакцію о. Ярослав Левицький.

18. „Письмо з Просьвіти” , орґан То
вариства „Просьвіта” . Виходить раз у 
місяць. Адреса: Львів, Ринок ч. 10. Річ
на передплата для членів тов. „Просьві
та”  2 кор., для нечленів 3 кор.

19. „Подільське Слово” , орґан Руси- 
нів-Українцїв, виходить кождої пятницї 
в Тернополи ул. Міцкевича 3 і коштує 
8 кор. річно.

20. „Перемисьний Вістник” , орґан 
перемиської народної організації —  ви
ходить що два тижні в Перемишли, По
береже, Фпанц Йосифа ч. 1, Річна пе
редплата 4 кор.

21. „Правничий Вістнин” , виходить 
чотири рази до року. Львів, ул. Супін
ського 17. •

22. „Прапор” , орґан українського 
народнього учительства в Галичині. Ви
ходить 5, 15 і 25. кождого місяця в Ко
ломиї, Фах почтовий Ч. 3. Передпл. 8 К.

23. „Праця” , українська соціяльде- 
мократична часопись, виходить раз на 
два місяці в розмірі 2—3 арк. великої 
вісімки у Львові ул. Театинська 17 і 
коштує в Галичині 4 кор.

24. „Руслан” , дневник. Львів (ул. 
Осолїнських ч. 11.), коштує на рік *20 
кор.
• 25. „Самопоміч” , популярний дода

ток до „Економіста” виходить з кінцем 
кождого М ІСЯЦ Я у Львові, Ринок 10 і кош
тує річно 1.20 кор.

26. „Свобода” , політична, просьвіт- 
на і господарська часопись, нац.-демо- 
кратичного напряму, виходить що че
тверга у Львові, Ринок ч. 10 і коштує 
на рік 4 кор.

27. „Учитель” , орґан Рус. тов. педа
гогічного. Львів, ул. Мохнацького ч. 12. 
Виходить 5 і 20 кождого місяця і коштує 
на рік 6 кор.

28. „Часопись для спілок рільни- 
ничих” (по українськи і по польськи) 
видає раз на місяць Бюро Патронату для 
спілок ощадности і позичок при Виділі 
краєвім у Львові (Палата соймова). Річ
на передплата 3 кор.

29. „Наша Школа” , Науково-педа- 
ґоґічиий журнал. Орґан Тов-а „Учитель
ська Громада” у Львові. Виходить 4 ра
зи на рік. Передплата 12 кор. Члени Тов. 
дістають безплатно. Редакція і адміні
страція: Львів ул. Супінського 17.

30. „Господарська Часопись” , орГан 
краєвого тов-а господар. „Сільський Го
сподар” виходить у Львові, Ринок 10. —
10. і 25. кождого місяця і коштує річно
4 кор.

3L „Підгірська Рада” , орґан полї- 
тичн. тов-а „Підгірська Рада”  в Стрию, 
виходить 1. і 15. кождого місяця і кош
тує річно 2.50 К.

б) Б у к о в и н а :
1. „Борба” , український соціял.-де

мократичний робітничий орґан, вихо
дить кождого 1. і 15. в Чернівцях ул. 
Шкільна 6 і коштує 3 кор, на рік.

2. „Громадянин” , радикальна часо
пись на Буковині, виходить в Чернівцях 
(почтовий; фач ч. 15) 10. 20 і ЗО. кож
дого місяця і коштує 4 кор. річно.

3. „Каменярі” , орґан вільної органі
зації укр. учительства на Буковині. Ре
дакція: в Станївцях горішних н. Чер. 
Адміністрація в Мамаївцях нових. Пе
редплата 6 кор. на рік.

4. „Народне Богатство” , часопись 
суспільно економічна. £істшщ Союза ру
ських хліборобських'спілок на Букови
ні „Селянська Каса” ,, виходить кождого 
другого четверга в Чернівцях (ул. Пан- 
сіжа) ч. 33) і коштує 1 кор. 60 сот. на 
рік.

5. „Народний Голос” , виходить два
рази на тиждень: в середу і суботу в 
Чернівцях ул. Панська 33 і коштує річ
но 4 кор.

6. „Хлібороб” , видар. Рада культури 
краєвої для воєводства Буковини. Вихо
дить 5 і 20 кождого місяця в Чернівцях, 
ул. Петровича ч. 2 і коштує 4 кор. в рік.

7. „Ранок” , орґан православних дя
ків виходить в Мереничах п. Ростокй 
(Буковина) кождого 1. і 15. і коштує С 
кор. а в Росії 3 карб, річне.

в) у В і д н я:
і. „Вістник державних чаконів” , пе

редплата 8 кор. річ. Виходить у Відни:
і .  k. Hof und Staatedrukorei.

2. „Р)бітнии у фабриках тютюну” ,
орґан фахового союза робітників і ро
бітниць, занятих у фабриках тютюну, 
виходить раз у місяць у Відни (Wien 
XV I|I, Kreitnergasee 31. Arbeiterheim) 
і коштує річно 2 кор.

3. „Чорна Рада” , двотижневннк. Ви
ходить 1. і 15. кождого місяця і коштує 
річно б ворон. Адреса: Wien, X V III. 
Gentzgafcee 21.

г) У го р щ и н а :
1. „Наука” , духовна, научна й су

спільна часопись для утро-руського на
роду, ві ходить що тижня в четвер. 
„А. Nauka“  szerkeeztoesegenek Ungvar 
(Rakpczi utcza 34). Річна нередплата
8 кор.

2. „Неділя” , поучаюча й господар
ська ілюстрована часопись для угор
ських Русинів виходить що тижня. Адр.: 
,,А. „Negyilya‘‘ kiadohivatalanak Bu
dapest, IV. Egyetem-utcza 4. Перед
плата на рік 3 Бор.

III. В РОСІЇ:
1. „Записки Наунового Товариства

ім. Шеві енка“  у Київі, передплата на 
рік 6 руб Адреса: Київ, В. Володпмир- 
ська ч. 28.

2. „Наше Діло", журнал присьвяче- 
ний сільській і робітничій кооперації, в 
части по українськи виходить дві чи в 
місяць у Київі, Воздвиженсььа 1 і ко
штує на рік 4 руб.

3. „Р{да“ , Газета політична, еконо
мічна і літературна виходить що дня, 
крім понеділків. Київ, ул. Велика Під
вальна ч. 6. Річна передплата 11 руб.

4. „Рідний Нрай“ , з місячним додат
ком „Молода Україна” , українська ча
сопись виходить раз на тиждень у формі 
хижневнш» журналів 8—16 сторінок у 
Київі, Благовіщенська ул. ч. 97. Річна 
передплаті 4 руб. з додатком 5 руб.

5. „Рілля” , хліборобська ілюстрована 
часопись, виходить що два тижні в Ки
їві і кошту є річно 5 кор.

6. „Село", щотижнева ілюстрована 
популярна часопись для селян і робіт
ників, виходить у Київі, ціна на рік 2 
кор. 50 с. Адреса редакції: Літературно 
Науковий Вістник, Київ, Велика Воло- 
димирська ч. 28. л?

7. „Сьиітло", укр. педагогічний и;ур-' 
нал для родини і школи, виходить раз т; 
місяць в Кяїві, і коштує річно 4 кор. Гро
ші посила /і до „Української книгарні" 
в Київі, Безаківська 8.

8. „Сьвітова Зірниця", щотижнев- 
ник, виходить в с. Пеньківцї По доль-* 
ської Губ. Ціна на рік 3 руб. Адреса ре
дакції: Ст. Ярошенка Подольської губ. *

.9. „Хлібороб", місячник присвяче
ний справам кооперації і сільського го
сподарства. Виходить в Харкові в укра
їнській і росийській мові. Цїна на рік 1 
р. 50 а . Адреса редакції: Харків, Мо
сковська 10..

10. „У«раїнСі»л хата", літературно- 
науковий ілюстрог^чий місячник, ви
ходить у Київі, ціпа .:а рік 4 руб. Адре
са редакції: Київ, Бульварно-Кудряв- 
ска 16.

11. „Дніпрові Хвилї", українська ча 
сопись виходить в Катеринославі двічі 
на місяць коштує річно 3 р. 50 к. Гро
ші иосилаш на адресу: Катеринослав, 
Проспект, книгарня Е. Лозинського для 
редакції „.Дніпрових Хвиль".

Кромі їего виходить ще одна чужо
мовна часопись, що заступає інтереси 
нашого народу, яку повинен передпла
чувати коядий інтелігентний Русин а то: 
„Ukrainisclie Rundschau", яка виходить у 
Відни шо місяця і коштує, в Австрії 6 
кор. річно Адреса редакції і адміетр.: 
Wien, Gersthof, Maeeerechmidtgaeee ЗО.

Вказівки для тих, що пишуть до ре
дакції: 1) Коли маєте що донести своїй 
часописі, робіть се скоро і висилайте 
безпроволечно. 2) Пишіть коротко; собі
і редакторови часу заощадите. Передов
сім описуйге що стало ся, а пусті слова 
лишіть. 3) Пишіть ясно, не пишіть олів
цем, лиш пером. Короткі речеия. 4) Не 
пишіть „вчера” , „колись”  і т. п. але по
давайте день і дату. 5) Річ найважнїй- 
ша: Не пишіть ніколи на обох сторонах 
паперу, бо складачам зле з такого пись
ма складати. 6) Подавайте своє імя, наз- 
виско і адресу, Непідсаних листів ре
дакція не приймає до друку, а підпису
не виявить. .'ті
..........._,.Е 0

СКЛАДАЙТЕ ЖЕРТВИ 
НА ПРИВАТНІ УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ 
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Поировиїель і почетний член P. Н. С.:
їх ПреосзВ. Стеф. Сотер Ортипський, 
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4. 3599. KBIT *100.00 j
па сто додярів. котрі п. Юрко Р>аііда о- | 
тримав як над:лшчайну запомогу за нев. | 
слабість з Головної Каси Руського На
родного Союза в Америці.

Шамокін, На. 10. грудня 1910.
Юрнй Вайда.

Від місцевого Уряду Руського Народ
ного Союза в Америці; Відділ 24.

Стефан Кропиляк предс., 
Ка.шан Заяць секр.

РУХ В ВІДДІЛАХ P. Н. СОЮЗА.

Порт Джервіс, Н. Й. Братство сьв. 
Арх. Михаїла. від. P. II. С. 19В. повідом
ляє всіх своїх членів, що дня 15. січня 
1911 відбуде ся в галї під р. кат. косте
лом Пр. Діви Марії (50 Бол стр.) річний 
мітінґ, на котрім буде справозданє ста
рого і вибір нового уряду. Неявившин 
ся член заплатить 50 цнт. а урядник 1 
доляра кари. — Д. їїотятинськіш предс,, 
М. Баран секр.

Головна Канцелярія ,,Р. Нар. Союза“  
находить ся під числом 123 Sussex 

Str., Jersey City, N. J.

ВСТУПАЙТЕ ДО P. НАР. СОЮЗА!
.,Руський Народний Союз’' — ирини- 

мас членів до 45 літ житя.
Встуїше після лїт.

P. Н. Союз платить:
В разі смерти члена клг?й „А”  (щле 

посмертне) $1,000.00.
В разі смерти члена клясн „Б ” (по

ловину посмертного) $500.00.
Посмертне за жінку або мужа члена 

гласи „А” .$400.00.
Посмертне за жіпку або мужа члена 

ляси ,,Б” $-00.00.
Посмертне за дїта від $15.00 до 

$300.00.
В разї утрати: а) обох очий, ніг, або 

рук $1,000.00, б) одної руки, нога або 
ока $‘200.00. '

бели отець родини в шпиталю боже
вільних, Союз платить що року родині 
S150.00.

Г\то хоче вступити до Сокга, мусить 
гнисатись також до братства, яке нале
жить до Союза.

ДО ВСІХ ВП. СЕКРЕТАРІВ І ОРГА
НІЗАТОРІВ ВІДДІЛІВ P. Н. СОЮЗА.

Звертаймо отснм увагу пп. Секрета
рів, щоби не присилали деклярацій без 
виповненя сьвідоцтва лікарського, яке 
находить ся на другій стороні деклара
ції, поз.іяк такі не будуть прпняті. Чле- 
іш понад 43 літ, мають предлоікпти ме
трику або який инший доказ свого віку.

Рівнож при видовнюваню деклярацій 
проеїшо на те уважатп, щоби на декла
рації було подано, на яке посмертпе член 
хоче належати, перечеркнеиєм слово ці* 
ле або половину посмертне (ого), кілько 
мас він і його жена лїт, імя женп або яко- 
; о иншого члена родини, після того, ко
му член записав посмертне. Секретарі 
мьють уважати, щоби член заявив, якої 
сіть віри. Не вистарчає сказати, що 

■'“н се гь Русин або руської віри, бо та-
магмо вже кілька.

Член, котрий не вміє писати, мас зро
бити на декларації пером знак хрестч, 
уміючий писати мас нідітсатп ся вла
сноручно па обох сторонах декларації.

Місячні справозданя т. є. друки на 
жовтих картках, як також адреси иовнх 
членів просимо вітовпмватп і присила
ти враз з деклараціями і розметом.

Від Головного Уряду 
Р. Народного Союза в Америці.

Оборн. Н. Й. Братство сьв. О. Нпко- 
лан, від. P. Н. С. 38 подає до відома, що 
річний мітінґ відбуде ся дня 15. януара 
1911. Н о в и х  ч л е н ів  буде иршніматп ся 
до Братства без вступного а до P. Н. Со- 
юза після статута. — Юргаї Фалат ир., 
П. Шевчик і Френк Родко кас., Емілїяп 
Саварпн секр.

Джерзи Сіті, Н. Дж. Братство сьв. О. 
Николая, від. P. Н. С. 4 подав до загаль
ної відомостп членам так місцевим як і 
з околиці, що річний мітінґ відбуде ся 
дня 15. січня 1911 о годині пі в до тре- 
тої по пол. в церковній гали Ґрін і Су- 
секс стр. Кождий член має явити ся. бо 
хто не явпть ся, заплатить 1 дол. а уряд
ник 2 дол. кари. Справозданя і впбір но
вого уряду. — Н. Пупчик пр., В. Глива 
кас., Гр. Підлппчак секр.

Позір!!!
Члени читальнТ їм Марк’яна Шашкевича 

в П.тсбургу. Па.
відограють другий раз

„У Б ІЙ Н И К И "
мельодрама в 5-ти діях а 11 відслонах
в недїпю, 8-го еїчня 1911 р.

в гали „ПросьБІта" 7-ма улиця 
О С О Б И :

Гарасвм, деруя-віЙт . . . М- Поаіль-Олвшке»ич 
Гаська, ііого асе а а . : . Ю л ія  К- Ш т о к а іЛ )  
Гряаько, їх  с я я  . . . . М , КерппчяпЬ 
Василь, прийиак Ґрошсео
Якам  Багрій, ж о н а то ї

господар . . . . . .  4*. Вавяко Кульчи цькяи
Настя, Йогу жена . . . Т- Г/ст-Кульчвцька 
М арійка, i t  дочка . . . М Костпш ак
Лесь, п а р у б о к .................... А . Лазеиьґа
Свмяо І М УрбавІ..П І »*рт.и»кв . . A
Тролям, гтрпсяжьпи . . .А -  Лавеньґа 
Гершко, коршивр . . . Г  Варунок 
□аімько, сільський дїдусь . Носвф Стасиш вя
С у д і я .................... ....  Іван  Д- Нальчицький
Л і к а р ...................................С  В о вчк о - Ііул в чяц и я і
Ш а н д а р .............................. Ф. Вовчко Нальчицький
Секретар . . . . . . .  С  Бережин цькия
Сьвищовик . . . . . .  Т- Д аш яапч-КульчицькпЙ
К а т  . . . . . . . . .  Іван  Вдовяк
Г в * _____j  С. Вачинич-Кульчицьіж Й
Г ‘ Й^ К “  і .......................... A . Л ам н ..ґ*
Старост» весїльнво . . Иосіф Стасвшвн

( . М- Краіїник
Са&хв . . . . . . .  М. Густ-К/дьчвцьк*

( M Неофіта
«Тг,гто, „  (  М Иаствр.ак
дружки j ........................ м  Вовчко Кульчпцька

Скрентон, Па. Братство Успенія Пр. 
Богородиці, від. P. Н. С. 123. подає до 
відомостп, що мітінґп будуть відбувати 
ся кождої третої неділі в місяци, в цер
ковній галп (сьв. Волод.). Річниіі мі
тінґ відбуде ся 15. січня. Кождий член 
повинен прийти. Неявившпй ся член 
буде суспендований, довгуючпй до бр. 
каси буде виключений з P. Н. С. Вибір 
уряду па 1911 рік і справозданя з 1910 
року. Нових членів буде приймати ся без 
вступного до братства, а до P. Н. С. пі
сля статута. — В. 1/руцеляк пр., С. Телї- 
щак кас., І. Тарас секр.

Міннеаполїс, Мінн. Братство Успен. 
Пр. Богородиці, від. P. Н. С. 194. пові
домляє своїх членів, що котрий не запла
тить або пе пришле в свій час місячного, 
в другім місяци буде виключений з брат
ства і P. Н. С. — Н. Мандзен пр., ІО. 
Даргай кас., А. Савіцькіш секр.

Джомейка, Н. Й. Брат. сьв. Юрія, 
від. P. Н. С. 100. подає, до загальної ві- 
домости всім своїм членам так місцевим 
як і позамісцевпм, що піврічний мітінґ 
відбуде ся дня 15. січня 1911 р. Нових 
членів буде пршпіматп ся без вступного 
а до P. Н. С. після статута. Неявивпшй 
ся член заплатить 50 ц., а урядник 1 дол. 
кари. — Яків Притика предс.

Пітсфілд, Масс. Братство сьв. Дпмн- 
трія, від. P. Н. С. 150. подає до відомо
стп. що мітінґ відбуде ся 15-го -січня 
1911, па котрім кождий член мусить я- 
впти ся. Член, котрий не явить ся па мі- 
тіиґу. заплатить 50 ц., урядшік 1 дол. ка- 
рп. Мітінґ розпочинає ся точно о пів до 
2-гої по полудню. — Ніш. Щербань секр.

Перт Амбой, Н . Д ж .
В перший день Різдвяних сьвят 

в суботу дня 7-го січня с. р. відбуде 
ся в Перт Амбою представлене 
сценічної ораторії:

,,Н іч Вифлеемська“  
ва і с т і д  кашо? галицької гр.-Наю. ЦерНби.

В представленю сім виступає до 
40 осіб. Аматори доложали всіх зусиль 
аби се представлене випало як най- 
гарнїйше і вдоволило всіх прЕбувших.

Сим оголошепєм щиро запрошує ся всіх 
Вп. Родимпїв а дооко.іпчнпх плейіів. а певно 
но пожалують, бо мило переведутв сей 
вечер.

Галя Никодима 752 State Str.
Початои точно о гоя. 8 вечер.

Ргжисер '■ ті-ї Ю. о'волинська 
Учитель хорів: п.Ол. Лаврів.

Від заряду Драматичного Кружка.

Чудові їіові декорації з під пен
зля п. Гр. Кузнєвича, як також со
вісне вивчене штуки аматорами да
ють запоруку, що кождий відійде до
мів вдоволений.

Запрашає ся- усіх Русинів і Руси
нок з Штсбурі'а і околиці.

ЦЇНИ МІСЦЬ; 60, 35. і 25 центів." 
Початои точно о год пів до 6 ої вечер-

КОМІТЕТ ЧИТАЛЬНІ.

ПОШУКУЄ ПОСАДИ 
Д як  іспитований, з добрим го

лосом, уміючий учити і провадити 
хор, вести школу і уладнувати пред- 
ставленя.

Teodor Tomasz •
228 Fair Str. Trenton, N. J.

Поможіть нещасному капїцїі

Дістаємо з просьбою о оголошене 
слідуючу „Відозву до руських сер- 
дець“ :

Дорогі мої Товариші і Товаришки!
Здоровлю Вас, мої дорогі Братя і 

Сестри і прошу вислухати моєї горя
чої просьби. Находжу ся в дуже кри
тичнім положенЮ. Вже близько пять 
місяців, як тяжка недуга, ревматизм, 
прикувала мене • до ложа болїзнп. Пе
ребуваю на ласці чужинців в Slavonic 
Immigrant Society; 436 West 23rd 
Street, New York. Бачу, що для мене 
нема вже иншої ради, тілько вертати 
в свій рідний край, де жне моя жена 
і четверо нещасливих дітей. Розхо
дить ся о те, щоби в який спосіб 
роздобути шифкарту. Як мої родимцї 
не скинуть ся по кілька центів на 
сю шифкарту, то прийдеть ся марно 
пропадати здалека від моєї любої ро
дини.

Молю В̂ас, дорогі Братя і Сес- 
трвцї і всі чесні укр.-руські Това
риства, не дайте менї загинути, по
можіть свому брату-Русиновн, не
щасному каліці! Я  ще в Америці не j 
довго, заледви 10 місяців. Бог допу
стив на мене тяжку хоробу і я при
неволений жебрати помочи від своїх 
родимців. Прошу Вас, благаю! Зло
жіть ся по пару центів менї на шиф
карту, а я буду просити милостиво
го Бога, щоб хоронив Вас та засту
пив від подібного невиносимого по- 
ложеня. Згляньте ся, мої любі Зе
мляки, як вже не на мене, то хоч на 
мою бідну жінку і нещасні діточки! 
Поможіть мені ради Бога!

За всі ласкаві датки я вже Вам1 
наперед щиро-сердечно дякую і остаю 

з глубоким поважанем
і правдивою вдячностію

«. Іван Хомич-
P. S. Хвальну Редакцію „Свобо

ди11 п р о ш у  у к л ін Е :о ,  щ о б и  б у л а  лас
кава принимати всякі, хочби наймен
ші датки, на с в о ю  а д р е с у , с. є. Svo- 
boda 184. Hudson St., New York, 
N. Y..

ВСТУПАЙТЕ ГР0МАДН0 
ДО РУСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.

П о з і р!

Русини is Mt. Carmel, Pa. і околицї!
Дія 15. сТЧЙЯ 1911 р. бІЗбуїуШЬ <Я б русьщ  ІіарафІЯЛЬНІб ШНолТ б M t Carmel, Pa. 

в честь і п а м ть  50-их роКовин фврши незабутого нашого Кобзаря
± = = = j u ? a c f t  І  Ш Ш Ш *  = = = = = =

В е л и к і  В с ч е р н и ц ї
З ОТСВЮ ПРОГРАМОЮ:І

1. Вступне слово, про значінє Т. Г. Шевченка для народа 
руського, — виголосить о. В. Сполїтакевич.

2. Відчит про жите Тараса ПГевченка | в1доп)шоть Bnuuutfi
3. Деклямації: із Шевченка і Руданського | місцево', парафіялілої
4. Привіт „Новому 1911 Рокоі;и“  ] школж.
5. Представлене театральне

„ДВІ СЕСТРИ'*
Комедія »  3-ох актах, —  іідограи місцевий кр уж ок драмати» пий

6. Піснї народні ) . /
7 Коляди І Б1Дсьшває місцевий руський хор

----- ПОЧАТОК О ГОДИНІ 7-ій В Е Ч Е Р  = = = = = =
сіх, у кого ще не завмерло щире руське серце, запратае сердечно 
на сї вечерницї КОМ ІТЕТ

Дня 7-го січня 1911. юнґставнські 
Русини відограють прекрасне Рожде- ' 
ственське представлене п. з .: ■

„Вертеп" 
в словенькій ШКОЛІ. Всї коляди і 
відсьпіває місцевий хор під діріґен- і 
турою її. В. Савпцького при аком- ! 
павїяментї музики. Просить ся о чи- | 
сленну участь !

ЯсчааоН о 7-і! гсВ Оечсром-
Вступ 50 цит жени 25 цнт. дГни ІО цнт

КО М ІТ ЕТ .

Заходом читальні* „ПРООЬЗІТИ" в ^иранюз, Н. Й.
М і*

відограють гргвставлш

В И Ф Л Е Є М С Ь К А  Н І Ч
І. Вербовий 
М. Куріла 
П. Парибуе 
Н. Тірук 
Д Мацко 
Ті. Ткачек

СЛІДУЮЧІ ОСОБИ:
0. Шеремета
1. Шеремета 
Ф. Яєчаик 
Н. Романишин 
А. Петруняк 
Г. Митар

Г. Боднар 
А. Надяк 
І. Гарасим 
М. Пишняк 
А. Гарасим 
Д. Пастух

ДО

> прашае ся уеїх Родимців міста Сиракюз як і з ингаих око 
личних нлейзів, щоб як найчисленнійше явили ся на сім ир(?д 
ставленю, бо иа нїм можна буде почути також гарний сьпів ту 
тешнього хору. .

П РЕД С ТА ВЛ ЕН Є ВІД БУД ЕТЬ СЯ  7-го і 8-го С ЇЧН Я  1911 Р
ВЕЧЕРАМИ О ГОЯ. 7 30. КОМІТЕТ.

Віча в справі Фонд̂  
ім. Адама Коцка.
Олифант, Па., 27. грудня 1910.

День 26 грудня лишить ся довго 
в нашій памяти. Того ' дня іменно 
прибула до нас Ви. Добродійка, Іри. 
на Сїчпнська, щоби загріти нас, і да. 
палити любов до нашого рідного а 
поневоленого брата в Галичині.

Хоч пізно, бо ледви пару ДН1'В 
перед її приїздом ми зістали про се 
повідомлені, однак завдяки дбалому 
комітетови скликано віче, веїми мо
жливими способами давано людям 
про нього знати і вони надсподївадо 
численно послухали голосу вічевого 
дзвона. Простора гадя руської школи 
заповнила ся бптком.

Віче отворив місцевий сьвященак 
о. І. Сендецькпй промовою, виголоше
ною з молодечим запалом. Предсїда- 
телем зборів вибрано п. ТО. Хиляка 
а секретарями пп. Стеф. Сисака і 
Д. Хомина.

Найперше удїлено голосу добро
дійці І. Сїчинській; в довшій, бо май
же годинній бесіді, вона представила 
нам усї ,,галицькі гаразди*1, про ко
трі ми вже трохи, призабули г&  дбв- 
шим побутом в Америці. Вичислив
ши опісля всіх наших героїв, "що по- 
гпбли за волю робучого люду га усіх 
трупів, що впали через ляцьку са
моволю, перейшла бесідниця на послї- 
дні иодїї на львівськім університеті. І 
плили огненні слова про кров А. Коц
ка, про послїдну жертву малого Ми
хася Коханчика. Нарід слухав з на-» 
пруженою увагою. Здавало ся туй- 
туй зірве ся могуча буря народною 
гніву і пОнесе нас бодай духом до 
вітчини, щоб враз з своїми брагьми 
станути до завзятої і рішучої борби. 
Як на початку так і при кінци сво<( 
промови, бесідниця сердечно • подя
кувала за співчутє та моральну і мате- 
ріяльну поміч, оказану Мирославом 
Оїчинському.
і  Слідуючий реферат виголосии д. 
Максим Хомин. Хто чув його бесіду, 
мусить признати влучність і силу бв- 
еїдника в умілім змальованю недолі 
нашого народа в Галичині, нашого про- 
будженя, борби на поли просьвітніи 
і економічнім з одної сторони а з дру
гої нашої незгоди і зради москвофілів. 
На тлї таких обставин, до яких прилу
чив ся гнет зі сторони Поляків, му
сів вийти местник, що згладив шефа 
краю, великого покровителя польської 
шляхти. ЕесїдВик зазначив дальше, 
що так, як чужі Народи шанують к 
цінять своїх героїв, так і ми мовинпі 
пошанувати нашого героя, Мирослава 
Сїчинського. Кінчаючи, візвав присут- 
них до щедрих датків на фонд, на 
я к и й  власне д. Сїчпнська збира*.. 
Президія покликала до збираня жертв: 
о. І. Сондецького, І. Коцана, Н. Кі()ї* 
льовського, І. Савчака та М. Турка. 
Усего зібрано $49.55.

З черги наступила декламація и-и 
Стефанії Шопей „Казка наших днїв“ .

Трегий реферат виголосив д. Гр. 
Мри кало з Скрентон.

Бесїдник гумором та палкою ко
зацькою бесідою, викликав у слухачів 
велике одушевлонс і зиінтеросован1.

Характеристичну поезію про Сї
чинського віддеклямував д. Николаїі 
Біляк з Скрентон, відай таки свій 
власний твір. При кінци забрав сло
во О. Л е В ІН С Ь К И Й  3 C'KpOHTOH І СВО(,Ю 
бесідою доповнив уеїх попередник 
референтів, взиваючи наш загал до 
праці і пожертвовяня для свого па- 
родаг Зазначу щ е, щ о відсьиіваиа 
пісня на нуту „Небо і земля4', ко
тра розказує про атентат Сїчинського, 
викликала веселий настрій між вібра- 
ними. Всч. о. І. Сендецький, так як
в ід к р и в а ю ч и  в іч е  п р е д с т а в и в  д. Сі-
чпнську і її родину, як одну з най- 
діяльнійших родин в краю, так само 
і на останку подякував їй щиро за 
піднятий труд, Серед патріотичних 
пісень замкнено збори і нарід розіїї- 
шов ся домів, споминаючи свою рід
ню в старім краю, ободрений на ду
сі та з надією на ліпшу долю для 
своїх земляків.

Дрисутмии.

рік кождому 
хто надішле свою адресу і <і центі 
(марками) па пересилку. A. MASLAK 
~)2~> К. (ИІ> Str. New York. м—1<
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НН РІЗДВО!
Х Р И С Т О С  С Я  Р О Д И Т Ь  - С Л А В ІТ Е !  £ 

Нама в цілім роцї догідні іпдого часу післатя ,-.а- 
руика де, влтшх рода ііі 1 «иаі.ояиі — як Рож- р 

десті о Хряста. h
Н айкрастки  дяргпяом иж то в 'лп ае  « .в а т *  К
-а " ■ —- CJTb іпіаакоча* :----. ■ - ■. - £

Д О В Г І  ОТС ’ Ї  К Н И Ж К И :
Велика bii6.itя стер- і иовяі* вавіт І07*> crop, г
мовою чигто т«раїяс*коіг> .........fl* ‘Z0 р
В  гар пі і шкірії «їй о L ражі (МдрЛко) воло-  ̂ L

тий о-'ріа . . . . .  ......... ...................  $- Г
ПСнта 1гуса Хригга Цббр............................. Я'-*» ^
Утреня на ц ія в і норсояііиі* рів ............... fJ'OO ь
ІЇлчірня яа ціди* до|і*овявп рік - . . . ---,$1 ' j
Бо.'оелцжеип Рождаствв, Обрианя Г. Н. {•

І. Хр. і Богояялбяя ................................ . 50 п.
Коляди, щедрівка I nicer ііор,іівскЯІ . . . .  ‘і'і ц. г
Коляда ла Рождвстві Хрестове................  1Г* ц. р
Ябірияк пісейі. церколняг » потам* . І '1 и. і
Коляди латмясмгям друком .................. 14 і! £
Kantycakh pobka x nolami 748 sir. opr.i.v 7 .  p  
KotcddiU, гЬЛиГ pleiui і koled і ш те я п а  *

на. ail went w cpraoie ...............................40 ■ .
Zbiur picini naboirtych ...............................  ldot, *Jp

М о п и т і е и и и и н .  S'
A V  надеясдо моя, в кістяаііі опрхаі я оадобамг ^ 
2 00 дол. Та сама і  пгкірааііі оврхві ГіО  до.  ̂

Та <;аиа в ввя'іі.іїні" оарааі іт о  дол- г
Йолитяенник хрип іянсьскої роди,III, яаяоільв/яп ^ 
якого іде не було. 7Я-1 сторін. 242 рі;іашх ио_* і- *l 
то», акафіста, аідтаї: е ясі богос-іукеял я
го року, кклеядар, наук» на пожде е и яю . Ір 
.17 пісею. 1 60 обравія— окремо для иущеп ! v  « ц
яеііст, оор. а иолитя) а фу («ралам--- ГЬ(> v  :. £
В  шагрвяоау с к ір к у ...............................! 'И  дв.:. <

Ш о л к и — В е р т е п и  ^
я яаИбільшік виборі по 25 ції , З.'і «я-, М  ця., ф 
74 па., 1 до*, і 2 50 Дол. — Ля'ттояя* г.авір чл я 
Рождсство. Папір пе іяіоі влдсв а гаряямп ойраа- ?  
камя, туаїя я ковер плгп 30 кп. а .'>0 л/тк  я к> яер- L  
тамя 1 дол. — ГІоппгарти ва Раждалтао і Новая F  

Рік, туа№ 20 ця. р
К т ія р с а  руське або яауг а яараял я двах J>
' частая ....... • ................................ • 1‘М  Д»-« *

Хочстя и<е більше h//«/;*»*, ПИШІТЬ «!/{« нин* n.J L  
«am ііага .яниа ІС атім о /, я кий г;аро.ч tucu.tanMo. jf

Н АШ А АДРЕСА •

r u s k a k n y h A r n i a  і
8S0 Main S t Winnipeg, Man. Jf

'mr*r  v - v j |

Hа дохід гр. нат. цернви Понр. Пресьв. Богородиці
В Me ADOO, РА. 

відкрають русьні аматори в неділю, дня 8-го січня 1911 р.
в церковній салі на W. Віеіпе Ні. г. 

Т Е А Т Р А Л Ь Н Е  П Р Е Д С Т А В Л Е Н Є

образ драматичний в 4-х актах зі сьиівама.
О С О Б И :

Роман, молодий і’осподар . . п, Михаіл Поступак
Галя, його жінка . . . п-і Анна Поступак
Мартуся, їх доня, ма<« Літ 5 . . п-а Юлія Яно
Осип, війт в громаді . . . н. Іван Бридун
Семен, сусід Романа . . . н. Петро Новий
Марійка, дівчина, сусідка Романа і Галі п-а Анна Баволяк
Антін, п а р у б о к ...............................и. Іван БІквір
Анна, дівчина . , . . .  . . п-а Марія Капітула
Микитой, поліцай громадський . . п. Антін Шквір
1-ший ц иган .......................................п. Мах. Ковальчук
1-ша ц и Г а н к а ............................... п-а Марія Баволяк
2-ий ц и г а н .......................................п. Григ. Ковальчук
2-га циганка............................... .......  п-а Анна Логіниц
3-тий циган . . » . п. Василь Баволяк
Стара ц а г а н к а ............................... п-а Марія Яно
Кривий, д ід ............................... .......  п. Михаіл Чаклога
Остап, проводир діда . . . .  п. Михаіл Бурцин
Дідусь про'така . • . . п. Іван Барнасевич
Данило . . . . , . п. Ілько Бурцин
Хлопець............................... .. . ї ї .  Михаіл Янкович

Парубки і дівчата. ві—і 
Рйжісер і діріґент хору п. Григ. Пипюк.

ЗІвчаивН о гоВ. 7-ій fliiip. ЦТвп місць лише 25 цнш. і 10 qsn.
Всіх Русинів і Русинок з Me Adoo і околиці запрошує ся 

на се велике представлене: К О М ІТ Е Т .

Одииона взірцево уряджена

аатруяня* добре вишколений друкарський 
персоиаль, поеїда* найиовійші машини, ай 
тож е ріжиородні гарні черенки І лринраск.

В  а к о в у  а

всяні друкарські роботи
то ч н о , гар н о  І п о  н и зьк и х  ц їнах.

Впов. Родамцї, яя  тоже Відділе і  члеиа P. Н. Сою»» ао- 
яяцпі в велкпма друкврсисяма роботами удалата са ляше 

до свосі друкаря! „Свободи.”  — Адрес:

184 Hudson Street, New York, N. Y.

і Образок з жити руських буршів... пе
речитає ласкавий читач , засьмість ся 
диким голосом і виставить смиренно під
писаному сьвідоцтво на Кульиарків або 
«до Дебл'інґу. Де в нас бурші, хто їх ви
їдав?... Не сьмій ся, ласгавий читачу, ми 
Русини такий поступовий народ, що ми 
цсьо маємо... Ти не подумав бн навіть, 
що ми так багато всього маємо, не змір
кував би ти навіть, куди то наші Руси
ни не блукають, в яких то краях руський 
дух н*‘ жис? Всюди а всюдп! В  Занзпба- 
рі, Бомбаїо, Альжирі, між червоними, 
чорними і зеленошкірими людьми, па су
ші і иа морі... всюди а всюди найдеш на
ших Рутенцїи... Спитай Іидийця, Негра 
або кого небудь хочеш, чи він не бачив 
Русина... 0 есса, єсса! бачив, бачив!... 
кликне він тобі в відповідь і підскочить 
я десять разів... я бачив доктора з само- 

І го Відня!.. Так. jau, ласкавий читачу, 
сам Відень достарчає багато Русинів, що 

по окінчеию • студій їдуть до Бомбаїв, 
Альжирів і т. д. яаісладати руські кольо- 
иїї. бо в Галичині і так за багато рук до 
роботи... І  жис руський дух всюди а всю
ди... І  буршів своїх ми також маємо! 
Правда, ласкавий читачу, що не носять 
нони подібно як німецькі бурші малень
ких шапочок, хбть би навіть синьожов- 
тих. що не фехтують ся тай не мають 
иороятипаиих від шабель лиць... але 
чиж тілько з,того бурші славні?... Бур
ші уміють ще -добре горло мастити ка- 
ляфойїєю хоть бн навіть в роді Abzngi-в 
або Lager-ів... а ще-що найліпше — 
люднії помпувати. — То само уміють і 
наші руські бурші а ще недавно мучив 
мене професор математики (з котрої — 
слава Богу -— мало що лишило ся в мо
їй голові), що коли в трикутнику дві 
части подібні то і трета вже допасуєть 
ся. Ту саму конкдюзію прикладаю я 
туткп і вірю, що за кілька лїт будемо ма
та вже буршів, котрі цілком допасують 
ся до німецьких буршів і фехтувати на
вчать ся, і синьо-жовті шапочки наді
нуть... Будеш бачити, милий читачу, що 
хоть я не пророк, а все таки умію часа
ми дещо проповісти. — Але поки що, 
я беру олівець і малюю образок з жптя 
наших теперішіпіх буршіи без шапок і 
йорозтипаних лиць.'

Ото Маємо перед собою комнату так 
десь па Alsergrund-ї, в котрій стоять 
де* сіоля застелені білими скатертями 
і прикриті чистого посудиною. Коло сто
ла сидять вже два руські бурші і ждуть 
на страву.

— Овва, чому-ж бо та Непі не при
носить нині борщу... вже би час, а ту 
6линка тече... злобив ся оден з буршів, 
котрого всі звали невідміпяючим ся іме
нем „ІІанок” .

— Пожди, пожди, панок, уговкував 
його другий, котрого знали всі під іменем 
•— даруйте за слово — „Скот’’.

'Читач цікавий однак знати, що то за 
особа та Пені з Aleergrund-y, звідки 
вона навчила ся варити борщ і чому бур
ші мали такі імена? — Всьо має свою 
причину — сказав якийсь фільозоф —* 
тик само і тутки. Непі була то старша, 
зажила Швабка, котра з давен давім го
дувала руських буршів; можнаб сказати, 
вона була сьвідком витворена кляси на
ших буршів. Що й її не один з руських 
буршів шке напомпував, не заплативши 
за місяць або два за обід і давши „драла” 
— се річ певна, але Пепі, хоть нсраЗ на 
то нарікала і відказувала, а так зжила ся 
з руськими буршами, що розстатись з 
ними не могла. Борщ варити —  навчи
ла < я вона вже давно а давно з припису, 
який дістала від одного руського бурша, 
а знаючи, що се улюблена страва всіх 
Рутепцїв, варила його буршам два рази 
на тиждень, за що удостоювалась від 
них пісні:

„О Рері, hold und schoen'wie eine 
Rose!“ ... *

Розуміють ся, що стара Швабка при
гадувала собі по тій гііснї свої молоді лі
та і хвалилась на радіс ть буршам, яка то 
з неї колись була красавиця і кільком 
то вона женихам поприпинала носи.

Досгоуважаємий „Панок”  — був се 
руський медик. Вже се чи ft рік студіював 
він ту медицину, хоть своєю дорогою не 
вробив ще з неї нї одного Vorpruefung-a. 
Батько, заможний міщанин з Поділя тяг- 
гув ся на него кілько міг, надаючись, що 
їжо небавом приїде його синок домів — 
;октором. Але синок vulgo „Панок” не 
піпгпо ся; в білярди ірмв, вправляв ся 
преферансі' і „короткім” а на його у- 

вое можна було стрітнти слова: „от 
з мене тай тілько, гроший як сьмі- 

то називали його всі Рутенцї 
Панок...

ЗНакомий сиценарицав- 
був се мужчина рослий, 
він був медиком Т,,ке оСЬ_

.ту4ї'}п С '-'а і Н ІСПН- 
Я І ї  ‘| pH  V o r -

і каНальчик иг|іП пноро- 
с; о’ розвинути 

і upafiypa-

№

нєм тіла зачала ся виттюрювати в нїм 
повільність і отяжілість, кофа відбива
ла ся в уеїх його рухах так дуже, що Ру
тенцї нераз говорили „а то ледачий як 
скот̂ ’ і слово „сі. от”  стало буршови дру
гим іменем. — Коли я тебе, читачу, по- 
знакомив з першими головними особами 
нашого образка, Пені внесла вазу, а з 
неї понеслась „аки благовонноє кадило” 
воиь борщу.

„О Рері hold und schoen wie eine 
Rose!.,.“ засьнівав оден з буршів і по- 
гласкав Пепі попід бороду. Сгара Непі 
засьміялась, тай нуж дальше пригадува
ти подвиги з своїх молодечих літ. А бур
ші тимчасом заїдали як нансмачнїн- 
ше, перериваючи-від часу до часу опо
відане Пепі иіснсіо: „О Рері hold und 
schoen..."

Бурш іменем Скот набирав вже для 
себе другу тарілку борщу, як війпюв ще 
оден Рутенець іменем Насїкомий.

— Ов, Скоте, ти вже другу тарілку 
змітаєш? —  спитав Насїкомий.

— Овва, відозвав ся з иегодованєм 
Скот —  страх не люблю, як менї насїко-. 
мі до борщу лізуть...

—  Но, по, не каліч ся! видихай здо
ров... відповів Насїкомий і еїв до стола.

Насїкомий був з фаху правником і 
належав до кляси досить працьовитих 
ЛЮ ДИЙ... До буршів, тіричислити його ні
як не можу. Вправдї голова його, а 
зглядно горло уміло багато видержати, 
але других прикмет буршівських він не 
мав, так що не можу приложити до него 
методи иодібности трикутників і з одної 
части конклюдуватп на подібність дру
гих.

— А де дїв ся клїнїкер, що йол) так 
довго нема? —  спитав Насїкомий бур
шів, набираючи собі борщу.

— А хто його там знає — відказав 
Скот — звичайно приходить на обід пер
ший а нинї пропав...

— Не бій ся, Не бій ся — промовив 
Панок — не дарує він Депі обіду...

Клїнїкер — пята особа нашого опо- 
віданя, належав також до родини ру
ських буршів. Він ходив, а зглядно був 
записаний на медицину вже пятий 
а іменем „клїнїкер”  прозвали його 
тенцї тому, що за пятьлгашй час меди
цини, він пе бачив клініки анї разу. За 
то внравляв ся клїнїкер в другій галузи 
науки себ-то в грі в білярд і був в тім на
прямі одною з найзнаменитших сил.

—  Ага!... знаєш Скоте — кликнув 
Панок — що наша „бмбштик”  хора?...

— Та де? сшітав з недовірєм Скот... 
що їй бракує?

— .Запалене легких... вже тиждень...
— Звідки зиаг.ш? — спитав Скот.
— Звідки?... я ходив вчера до неї 

піддавати довг...
На сї слова засьміяли ся на весь го

лос Скот і Насїкомий, а дальше не ви
держав і сам ІІанок.

— Що сьмієтесь — каже Панок — 
я панок, гроший як сьмітя... не міг би 
віддати довгу ?... Ну, а коли пе вірите, то 
скажу вам "правду. Приходжу вчера до 
„бабштик”  иожичити пятку, а ту каже 
менї служниця, що „бабштик”  не прий
має нікого, бо хора. Я  думав, що служ
ниця дурить, тикаю їй в руки останних 
— які були в мене — дві шістки, а вона 
таки при своїм, що не може пустити, бо 
„бабштик”  леЖить без пгшяти.

— А ти їй багато винен?..— спитав 
Скот.

— Дурничку, як па панка, двайцять 
пять ринськпх. А ти багато?

— Також двайцять пять — відповів 
Скот.

—  Ну згода, то ми собі рівні, запемо 
нинї!,..

— Цікава річ, чи клїнїкер не пішов 
нинї до неї, бо він мені згадував, що хо
че „бабштик”  натягнути — сказав Скот.

— Еге, туди дорога! — відповів Па
нок —  піде бідний з „квітком” а на о- 
сганку, він її і гак не мало натягнув...

„Бабштик” , про котру бурші говори
ли. була се стара, заможна Швабка, ма
ла на Негпаївн свою камеяичку, в ко
трій від часу до часу перемешкували Ру
тенцї. „Бабштик”  була особою доброго 
'серця, тай пожичала Рутеицям по кілька 
або і кіль гана йнять злр. Бували такі, що 
віддавали, але більше було таких, до ко
трих належали і наші три бурші, що не 
почувались до того обовязку. Правда, 
що впоминалась вона за гроші часто, чо
го бурші дуже не любили, але то не ба
гато помагало.

Пепі подала вже давно печеню і 
МеЬІмреіье а бурші покінчили обідати і 
збирались до відходу.

„О Рері hold und schoen wi« eine 
Rose(< засьпівав диким голосом Панок. 
Adieu Рері, кликнув на прошанє Скот, 
як двері розтворнлнсь і влетів Клїнїкер. 
Лице Його, звичайно блід», горіло. Но
вина! кликнув він.

— ІДо сталось? — спитали бурші.
—  „Бабштик” умерла! — кликнув 

з радостю клїнїкер.
— Умерла?... Многая ліга! — кляк

нули весело бурші і затягнули на дяків
ську нуту г(>імке многолїтствіє...

А па постелі на Hornalv-ї .ютіл» з 
двома сьвічкамн в головах „бабш ік” і 
усьміхалась... Чи може тому, що спою
валась від вдячних руських буршів та
кої славної тризни?...

Лаврін.

Повідомлене.

М И Х А Й Л О  У Г О Р Ч А К ,
руський характеризатор

випожйчає ріжні українські і иньші ко
стюми на представлена і характеризує 
по низьких цінах. Замовлена притікає 
що иаймепше на 8 днів перед представ

лену.
641 Е. ї ї-th St., and floor, New York.

Понсже я злоасив вже уряд секро* 
таря спископскою і иароха катедраль- 
ного, длятого пропіу всіх, котрі мали 
які небудь зносини зі М Н О Ю , не слати 
більше жадних листів на адресу 
821. або 816 N. Franklin Str., Phila
delphia, І ’а., доки не повідомлю о своїм 
місцп пробуваня^ 42-1

З поважаним
о. Василь С. Гривнан.

mд а р о м  і  1
мапу ^мерини і Канади ^

дамо кождоііу, \ j  г.;і щплс нам  ̂
кілька адресів cboj.- дшакоу 
2-центову марку па поросиль. >г 

Просимо а;;ресувац- :
DEUTSCH BROS,

319 Е . H O USTO N  ST . N E W  YO RK ,

ІЛЬ, , ,

У

ЦІН И  І  ПРАВИЛА ОГОЛОШЕНІ, В  „СВОБОДІ".
1) О ГО Л О Ш ЕН ІЇ Е113ІП ІСО ВІ, я ігі йдуть довший чан Ґвід-3 м іся

ців ДО poKyJ платять ся п ісля спсцілльноХ тарифи, лку інтерновані д і
стануть на ясаданв ликгоямо.

1-о, 2-а або 3-й равосі О ГО Л О Ш ЕН ІЇ БИ ЗІ1ЕС 1В  по 3 ціег. «<д 
«лоза за кпясді'й раз.

Д Р ІБ Н І О ГО Л О Ш ЕН ІЇ, я к : м ітинги  брацтв і  товариств належа
чих до L‘. JL  Союва помигав w  безплатно один раз в рубриці „Г у х  в 
В ід д ілах  I'. II.  Союза“ .

О ГО Л О Ш ЕН ІЇ Т ЕА Т РА Л Ь Н И Х  П Р ЕД С Т А В Л ЕН Ь  1 Б А Л ІВ  по 
2 цеwru від  с-юва для брацтв і  товариств належачих до P . Н. Союза, 
а д ля товариств уетл е ж 'ічи х  до P. Н . Союза по і  центів від  слова.

П О Ш У К У В Л Н в  О СШ  І  РО БО ТИ  по 2 центи від  слова ва най- 
м єнує 10 слів.

К О Н К У РС И  1 JA P O X IU  і  ин іи іі по 3 центи від  слова.
П РО П О ЗИ Ц ІЇ Ж Е Ш П Ь Б И . по 10 центів від  слова ва найменше 

10 сл.ів, ■
Одноразові оголошене а ч и '25 центів.
і )  Налсжитість за непу иолтиснв мусить бути прислана е еори та  

«  цілості*. В  противнім раз» оголоіиене безуслівно на по.кіщао ся. На- 
леж итісгь яа дрібні оголошена можна присилати також  почтовима 
марками.

3) Кожде оголошене мусить бути в редакції на тиясдень перед да
тою виходу тосо числа часописи, я як ім  воно мав бути поміи^ене. Ого
лошень тслефоноМ не приймає ся.

4) За  зм іст оголошень або за відвічальність оголоіиуючих ся в ча
сописи фірм редатрл не приймав н іяко ї відвічальноети.

Ь ) Коео-б скривджено, або а ким  вло обходжено-б ся в т ій  фірмі, 
яка  оголошує ся. в нашій часописи, нехай про се сейчас повідомить ре
дакцію, а коли, подасть достаточні докази ошуства, викине ся оголо
шене несовісної фірми; кромі сего редакція долежить всіх старань, щоб 
ошуста потягнути до відвічальности.

б) Редакція мав право еідхинуг* або перервати яке небудь оголо
шена, не подаючи причин.

1) Редакція мав право ж адати від  фірм або незнаних осіб, щоб 
прислали докази, іцо ведуть спій сизнео чесно і  дійсно вмажуть додер
ж ати  тоео, що обіцюють в оголошень.

в ) В  оголошеню мусить бути тільки  правда. Редакція мав право 
відкинути всяке підозріле оголоиіе.на. _

9) Оеолтиеня мусять бути писані пером, виразно І  на одній сто
роні паперу.

10) З а  дрібні оголошена редакція не висилав н іяких  покеітоеань. *

ІІозір Братства! ф
Роблю асТ братські p iu  aafe- ^  
ліпша і яаікрасле, а ваkr.Xa-
яяого матеріалу аа дужа пра- 'Ч ?
ступні цїяш 1 аа роботу ґяараи- А
туї». Продаю каялося 1 ця жа- 2 Г

дама посилаю цЗяхак. 9
бсьм довголТтжвя ідеяои Р. Н. ^
Сою.а. ГІрої а чужкмя; уда- л  
вай-ia cm go сяото! 1'іа адрес:

STEFAN KALAKUKA ®
215 M o ru  Court* Зсгаивіоо, Р*-

•

Петро Ярема
р уо ьчи й  п о гр в б н и к  

іяпиаа .ач ті яв в'-іілі ■і"-’.ІШ' 
не I itа  І дііуі'І гава. 

n s V  N E W  Y O RK  I k
-о» a b 

Orchftid

Хто не уміє говорити 
по анґлїйсьни

а хотїв би мати доброго помічника 
до науни, нехай купить собі

« . « . . Т Л У М А Ч
Сторін 256. Тверда оправо. ЦТил 60 омггів. 
Гроші висилайте враз в вяиовлеяея, черев 

ноні-орд ер або понтовияи идрмаяи. 
Замовляти jt

And. Sawka, 52 Greene St., Jersey City, R.J.

В А Ж Н Е  ДЛЯ Р О В ІТ Н И Ш .І  
Р уське  Бюро Працї. Иероорядпі аапя- 
тя уділяв ся жвиїфаааи по праяатаах 
плекаах і  рестаарантах. Діочаї Потрява 
аарая. ІІле їяа до вяборт. Илатяя добра, 
а аравва порада бсаплатяа. — Просимо 
удаватись до пас в подібяхх справах. 
В . Стефаиоа І Мих. Угорчак, „New 
Manhattan'1 Empioment Agency, Tel.

5484 Orchard 
161 E. 4th Str. New Yorfa City

русивв ІїішсбурГаі чи ви знаств,
ЩО ГРОШІ -  ТО СИЛА?

Сгараіітась піввата та ггічяіть скла- 
дата свої ощадяостм а стоНтовім Баетсу
на розї ул. Сагвоп-а і 14-ої.
Сей баян а одявм в в a t стартах і наі- 
аевяіашях баоків, що ці.’іковято вабаа- 
пачуа Ваші ощадно ста. У  яяс склада
ють са гроші церковні, братські, си
р ітськ і і ям. КождмК, іцо маа у  ааа 
гроші, отрамуа яа бажааа ввіг сіаато- 
вмх коятролхорів.

Продаємо КорабедьвІ Нарве
на найліпші лінії, а {рові 
до краю висилаємо по поч- 
товім курс!

G erm an Savinge 
an d  D e p o s i t  B a n k  

Cor. 14th & Carson St.( 
South Side, Pittsburg, Pa .
SL S . Par, прав. A. U. Міллар, кав 

Ол. by так, yp, баях.

METAL НЕ 
HEELS^AND COUNTERS

Шетальві овцасв і запяти.
Для ка іяер ін , сазіеяяріл, фармерів І 
вс іх , ц о  роблять яр я  ТЯ7ПЯІЙ риОотї

аРО В Л ЕЩ  С Т А Л І 
Легкі і яв труджі до ирвкріпленл. 

Видаток вворяесь Вам кілі»кок.(іигго, бо 
і!ермревгиі>тк чоботя, КождиВ швець 
В в* а  я іуож ять або дістанете їх врв* 
* чобо вии У Вашоїч» ItjOlf.il

І ІВ ІЛ ІІЬ  АО КЖ І7KOHKJ В ІСОГро/ ДОВІ’
дмтвсі» більші 

U N ITED  SH O E  M A SH IN ER Y  CO.
BoaUm. Маа».

Книжки

15

яиі можна дістати в друкарні 
„Свободи” :

цит.
Ам їрика ...................  ]■)
Бо])6а ііляс і чому робіт- 

їшкй орґапї:іук/гь ся , 
Весела кпижочка з обр.
В ( ’тарім і Новім краю . 
Дещо про зьвірята . . . .
Еміґраит ...................
Жовііїр .....................
Журавлі ..................... , 10
Лііггє, аарібки. організа

ції, і т. п. в < тіол. Дер
жавах . . . . . . . . . . . . .  1»

Зу 5 ауб ................
Коротка Історія Русо .
Капітал і праця ........
Казка про Жидів . . . .  
Іінижка рахункова ...
М »рія . . . ; ...............
Многострадальнип ни

род ......................
Н іверисиий грінпгак . 
Народний рух а нетрі 

угорських Русинів .
Новий -За віт . . . . . . . .
0 підземних скарбах ... '2Ь
Отовідапя .................. 10
Про нутро землі......... -<>
Покуса ................. . Ні
Про кінець сьвіта.......  і.">
Псалтир ..................  1.011
Розмова Поляка •: Руси

ном ........................  10
Релігійні віровапя .... .  *_’0
Слово ч. 5................... !•'«
Слово ч. f»...................  ІГ>
Страшна иімста ......... 20
Смерть ......................  10
Степові люде.............  К)
Страйк ......................  20
Стріляй на смерть. ро

бітнича драма......... 1 •">
(’ошшк ......................  ‘50
мов»риска ворожка ....  1̂
Хто ;; чого ж иє..........  і'»
Які то є люди на иемлї, з 

20 образка ми . . . . . .  -jO
Я к мужик ходив до ца

ря правди шукати . ..  І •'>
Через кордон.............  1
Русько аш'лїйський тлу

мач .................. . 60
Бої Иадежда моя . . . .  $2.̂ 0
Хліб душі ........ .... 2.Й0
ДРУГ ДУШІ ........ ] .';U
Друг .Туші ( в оР, опр. і 7'і

Пишіть на адресу:
Swoboda,

184 Hudson

ї ї  
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20
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ПЕРША /ЧИЕРИНЛНСЬНЛ „РИЗНИи
гід покроно* сьв Арх. М ихш 'р ,  4

,,BYZNYCIA“ , 114 Chestnut Street, SHENANDOAH.
Mae оилад і виріб річей цбрношшх ли-

Фелони чорні ВІД ................................. . ..
Ризи сьвітлі від..........$35, 40, бо, 60 80 і~Л
Стихарі від...................... ................. . $6 00
Ручники, илитони, хоругви з образами від $зо м,
Чагаі від........................... $20, 35, 40, S0 і «в
Ліхтарі, Служебники, Ев&ягелія від $20 іе

60 і 80.00 дол.
<в“Цьвіти на престол і до сьвічок по ріжній - -

Приймав ся  заиояпвня к* ио іі рЬи  І до ищравй Ст«ві . . .
ВИРОБЛЯЄ СЯ ВІДЗНАКИ КРАТСК1, ИАОИ . пре

Оьвітло церковну:
ОЬВІЧНИ ВОСКОВІ (декоровані) з обравкм» . 

26 цнт. за фунт, 1 ви фунт, 2 на ф., З в» 1
4 на ф., 6 на ф., 8 на ф. і 14 на фунт. 

Оьвічки воскові ручно декоровані 50 цнт. па і
2 на ф., 4 на ф., 6 на ф. і 8 на фу«.

Тройці р.гчго д»к.р.в. 5, *-5», І, М » I.  І Угая до кадильная! .
П» «̂а_<11*) авяалячія . . 24 цмт. І Олааа ш . »
Сьвічки воскові до надстивлюваня 3 на фу»' аі

,, ,, 4 на ф. і в на фунт..... . j j .
Офіркн воскові 16 на ф. і 18 на фунт у
Сьвічки стеаринові...>............................. j

. . .  .. 4 на ф., кручені 4 на ф., 
ф. і 1 на фунт.

Сьвічкн на престол (extra) 87 дт. за фунт, вс 
ві жовті 1 на ф. і 6 на <іунт ЗО цнт.

Кадило 60 і 55 цмт. м фунт.

Звертайтесь в кожнім випадну 8 щирим довіремЧ и є  яка дідичиа тороба в В а т  ні Родин І
Я к  де>*с9 торувте..........................................
Чи підлягали коли якому випадкова ---
Чи noeiptuacTt ея.........................
Чи чугге пригноблена.................................
Чи легко лякаєтесь ................................
Чи болить еолова і  в як ім  .кігі<1................
Чи напл иває кров до голови і як  часто.
Чи іідчуваетв шум в умах ...........................
Чи болять очи ............................................. .
Чи видчте чорні плями перед очима....... .
Чи язик в обложений........... Чи часто ял)
Чи не пліоеге кроею і  як  часто ..................
Чм горло Наиіе в юпалене і чи припухло
Чи свербить в еорлї .....................................
Чи^хоруете на к а та р ....................................
Чи  масте правильний столець...................
Чи процес травленя в добри й ......... ............
Чи ai.vejeatTt утиск по їд ж п ію ...........« ...
<Ги тратите на т їл Х ......... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чи хоруваллі коли на горячку.......
Чи торували коли іш  венеричну хоробу. —.
Омиї Н ІЛ І ) ..................................................
Чи м аю  в висипку на т іл *  . . .................... ..
В  яких м ісц ях ......................... ....................

Чи торуєте на гемороіди...............................
Чи Ви є склонні до простуди .......................
Ч* тпрчгг* 42 лігхі ___*...................
Чи каш ляєте •' к о л и .................. .....................
Чм відчуваєте А-о.ти острий біль в грудях . . . .
В  котрім м ісц і ................................................
Чи від'їувасте бі.гь в кріяеах ....... ................
Чи е Соках................................................ ........
Якого роду е топ біль .....................................
Чи не пухнуть руки, мо. и і другі части т іл а
Чи відкупите коли зи.-. н о ..............................
Чи маєте біль в середи » ...............Це.............
Чи .ниєте добрий апетит..................................
Чи іа-те правильно....................... ...................
4 и іа те  богато м яса .......................................
Чи wrre богато кави і гербати.......................
Чи уживиете аллкоголїчних н ап и тк ів .........
Ч и курите і як  богато .....................................
Чи спите добре ...............................................
Чи память Ваш а є ос.- лблена ........................
Чи надуживали гр іті і мододостн................
Чи мсгтс б іл і уп л л ви .............................. , . . .
Чм хоруств на яку марочну хоробу................
Чи зажиеаств тепер яку медицину................
На яку хоробу....................................................

Отримаєте вдоволяючу 
== вас відповідь =

Для чого терпите в мовчаню? Тисячі Родим
ців відвалш.іп своє вдоровлн і сили длятого, 
що вони вір і. в мені Проходьте варая. або 
пишіть по р^сьев про Ваші долеглнвостн, 
аски в;в яе с вааіЗа?. Ваша іа іїв»  буде моєю 
тайною, я хочу ті.-ько Зал  допомоча. Звер
тайте ся до мене в поя.дій квсстіТ ще нвнї, 

а я відповім Нам даром.
Витніть ген аркуш !

ВИ СОКОПО ВАЖ АНИЙ UA H E ДОКТОР: 
Засапаю Доктороав відповіді, па Його 

□втвня і nponj ооаідомага нвяе відворотною 
почтою цілком отверто, піо с властяво аі явою. 
Чя Доятор може мене вилічити , чя ножа хо- 
роба моя < «еввлїчвяа. .Ірошт Пава Доктора 
переслатв яеаі 6еав.іатио діогвоа; яои  до.:и- 
глоаоствЙ.

Првптлігь 10 центів і  марках почтоввх па 
оплату почтовях коштів иеріч.-н-.кв, а книжку 
дістанете дармо. — Отае спішіть ся, Родям^ї, 
порадптясь р своє ідорог. * оспбпсто п  о ла- 
стовао до д-ра Гівдмама. Головного Лікаря
і Директора .1 гівпчого Заклад}-.

Др. Е . Н. Нолпїнс, 
Освужателі, иаіібі.іьшого в Амеряцї 

Лічнвчого Закладу 
T H E  C O LLIN S N EW  Y O R K  

M ED IC A L  N ST ITU T E. Власний фонд Гваранційний 8100.000 ложениц в yj, 
вій касі стейту Ню-Иоріс найліпше ручгть ея вкану 
.. кироьку і аґентову фірку —

Години офісові: Щоделі від 10—5 вен . у  в горкп і пятницТ 
від год. 7— 8 веч., а в неділю і  сьвяга від 10— 1 иопол.

HENRY J. SCHNITZEEОди и о к и М ртскпЙ адвокат і нстар на 
цілу Америку Доктор прав

Ю Л І Я Н  Ч У П К А
Конзулярний комісара 

Полагоджу* вс і справа в t -влтин і. 
Процеса спадкові і ґрунтові. Відбере 
гроші яід довгкниісів. Справи війскові. 
Опоряджу в коитрмсти, повломочія і  всі 
ая ші докумеяти. Перепроваджує інтабу-^ 

дяц ії і  веї впи п гіпотечиі. 2- 
3 N . Main Str. W ilk e s- B a rrk , Ра. 

Адрес портовий:
JU L IA N  C 2 U PK A , L U  D.

З N . M a in  S t r . W i l k e s -Ba r r b , Р а .

141 Washington St. New York.
Корвстайте сьміло а совісних тслуг тої фірми, кол* Saaiatre Д ! 
ВО, БЕЗП ЕЧН О  І  СКОРО ВИСЛАТИ ГРО Ш І до і.-раю СІІРОВ 
ТИ КОГО З КРА Ю  бо» тртду або РОЗСУДГГО ПОЛАГОДИТИ 1 
ГВС И  М А ЄТКО ВІ В  СТАРІМ  КРА Ю  Ч Е Р Е З  ДОС1.ШД ІКШ ІХ  І 
ПО ВІД Н И Х  ПРАВН И К1В. Удавайте ся з кождою сира.оі 
тої фірми, бо вона »«слугу» на ,то«. 1->ли ттп »е^мгіь пг<и 
дуже пившу цїяу під поаором борбп «онкуреипійні.У. то еі і мас~ 
бттм певні, що ПО такій самій няпькіи ціні або моїке цц- д|Л 

рродасті. Вам шіфкаргу стара фірма баикирскка і ггги оіі 
H E N R Y  J .  SC H N IT Z ER , нотар, 141 W *«hі пуIon St., No't

?ус̂ а Корабсдьва Аґевцїд Григорія Кува««всьНого
члени Руського Народного Сомва.

В А л ІН Е !  Як я&їхвти до старого крию або спровадити кого ві 
старою краю скоро, вигідно, а протії не видати ва дармо богато 
грошиЙ? ІІа  се питане дістанете соЙчас відповідь в важними пояспе- 
нямл, скоро напишете лист (а навіть посткарта вистарчать) до Русь
кої Корабельної АГенції.

Шифкарр до Старого краю від 24 дол,
З Ию Иорну до /Іьвова 31 дол. 65 ц.R. J. GL1CK вели пішялвсьте ся їхати до старого к^аю, а хочете, що- 

ожсьге не співпи.і? a t rz  іпифу Тл ге бл^чалн по дОровї, то ят; гр»:- 
будете на стацію, не ідіть, шукаючи аг сліпо, та не впадайте 
в руки веїлякпх чужих, невідповідних люднй, яквх часто свігкасте 
по улицях при стації, а котрі лише вадурують, обдеруть та що я ви- 
сьміють человіка. Зателефонуйте ві стації до Руської Корабельної 
АіЧтігії; нумер нашого телефону е 887 O RCH A RD , а наш аґенг сей- 
час прибуде і на Ваше жадане мас Вам покавати лист, котрий Ви 
нам шг «.ці і услужить Вам чесно, як P. К. Аґеядія вимагає.

Го їини урядові: від 8-ої рино до 9-ої веч.
в нашім Бюрі полагоджують ся всякі справа так старокр&я- 

ські як і Американські. Хто отже має яку справу, нехай удасть ся 
особисто або листовно ва адресу:

пгсвя 2ї«НУрач'шй'ай («і? огня.
00—9 Офіс находить сй і 
W IL L IA M  Me. CO N N EL B U ILD IN G

SHAMOKIN, РА.
GAIL & АХ

G. KUNASHEVSKY
Одинона без пересТдаия

поміж

ЯмсроНою і росіов.
(Roaaiaii-imperial Mail S teamen.)

Is the Dest Tobacc
Сей тютюн їсть найліпшим так до курсі 
як і до жутя, бо через 40 Л ЇТ  був Сій тютю 
першорядним виробом Long Cut ТоЬаим- 
Старанне опакованє охороняй його від вогко 
стп і пороху. Знаменитонадаесь на imuipoct
ПаперцТ даром ДО иожрої пачки. Зверніть увагу на одороп г 
марку і на імя „Gail &  Ах/1 яке находить ся на кождій плчи*

Лїчу лишень мущин!
н а р о х о д и  в ід ш и и и ю т ь

• Н о  Иориу до Лї<5ааи:
^КУТСК'Ь“  —  7 січня 1911 
я Б ІРМ А - — 21 еїчня ІДИ 

Ціни шифиарт:
До Роттердаму: До Лїбави: 

131.00 — Ш  кляса — 538.00 
$33.00 111 улїшпена кд. #40.00 
$43.00 — I I  кляса В  — $50,00 
$50.00 —- І  кляса — $60.00

3. Л їбави :
Ш  кл. $43.50 і $4.00 амгр. податку 
I I  кл. $57.50, перша к.хяса $62.50

За всіли подробицями ввертатл 
ся до представителїв лінії:

t А. Е. Johnson & Co.,
Gen. P u t .  Agtob,

27 Broadway, Now York.

Спеціялі.ці і за- 
разливі <*лабо« 

сти у щн.
Занечьщенв 

крови ; скірні 
висипки; болї 
в ротї, гор.ії 
і на язицї.

Чи Ви всьте діткиє ііі якою спеціяльною сла- 
бостію і  чи хочете віддати ся під опіку довіреного 
лїкаря ?

ПОВНА 0АГАЧи Вам випадав волосе? Чи чути Вам в уст і чи 
мавте прприсиниіт віддвз:У Чя болять Вас вубя або 
ясяа ? Чи масте біль го..ови або якісь болї в ннших 
частях тіла? Я ручу Вам ва внаменмту опіку в по- 
висдхих случаях.

Недомаганя 
мочг-зі; блуди
молодости; за- 
палеяя; корчі 
і нсправильио- 

сти артерій.

Чв ие допустились Вн проступісу проти прав 
вдоровля і природи? Чи не відчува«те болю в хребті"? 
Чм есьте  ̂ в ажуре ні ? Чи всьте надмірно н«рвові, 
ослаблені і чи ио тратите енергії? Чи чувтесь не
мічні, пригноблені і неспосібні виконувати* Вашу 
прагцо нк попере дно ? —  Лриходїть до мене а я Вам 
поможу вилічитись.

ЗїроЗаесь беюви.

The American Tobacco Co . ^
Snnssin to (Ml І  M

З голошу K11!) ся по опіку лїхсарську мусять ЯВІІТН ся особисто до оглядин 
в овал к лвеювнммн порадаї и немолеливо. як  с-іїд лічити слабостии Ие 

вншіть до нас, але прпходїп. саиі. 45-18машлі, шапки, відинани, хо 
ругви, уніформи.

Перестаньте переплачу
вати за одїж, яку Kvrry- 
ете по склеиаз;. --

Купуйте виключно Т ІЛ Ь К И  у
Славянського Кравецького Товариства,

а ощадите від 8 до 10 долярів
----- на нождім одязї----- -

шш- БЕЗПРОВО.ЮЧЕО ЖАДАЙТЕ ВЗОРІВ. “в*  
Пишіть на адресу:

Slavonic Tailoring Co.
131 Bleecker Str., New Y ork City.

РУСИНИ 1

Варить пиво на 
краевий спосіб. 
<Є9 всяких примі

ток.
R. Н. M O R G A N  

13 N. MAIN ST. 
SHENANDOAH, PA-

Хто л и ш  раї 
иожоштуе сего пи-
а, то иншого вже 

не буде пити.

Голова від него 
ніколи не болить, 
бо єсть здорове 1 

поживне.

ДАРОМ! S S^  І СВОЇМИ ТОВ.іОМ-
л Ц І я  1X111101 п4пі 7iOTWI  ̂ дамо даром 

f  i t p n l  фонограф. Першої класи ма- 
шинка де сьніиу. ІСождого пасу мо- 

Ш  Д  жете мати даром концерг у esolik
%  хатї. lie  мтвику одного інструмента,

* . '  ' '  ані сьзів сдноге голосу, ала му» яму
' цілої оркестри, сво«рідні співи ве- 

11Ш£ 0НЄ|,И. СЛОВОМ, все, В ЧІМ ,1Ю- 
^ бустесь. 4$ -j 2

Mu піхилемо Вам тютюну Російського, Авпрійсьтого, Турецького 
Регаяикого вартості ІС.00. Ми хочемо, щоб Ви роваовсюдяили наш 
пегюм до напіросів і до фаікн між своїми внакомими Хам спо^бов. и- 
внвкомнте других в жаіліяигон» СООТС1 тютюиу-

»а тютюн ми числим* ті.и.мо #6.01. Заньаїть нам на рахунок 50 цт. яоч- 
товимм мазкими, а решту $5-50 ваглатнте експресе»'try агентови, е̂ 
можете огляиути ТЮТЮН І фввоіраф. 6с.ш волите >аі.'гАти нам від ралу 
■ і д«д., ни вниі.гемо в до^апсу діром г ірнни »‘тшнии календар. Дістані.* ;е 
•се, що праобіннао або ;тюші віетаи^.ь а а* р вені

Не треба его зреш
тою хвалити, бо 
добре сапо ва себе 

говорить.

OF MINERSVILLE, РА.
Капііал $50.000.00. Наданшка 

і я'-розділені зиски $93.000.00.
Заснований 1864 року.

Праіадигь загальний банко- 
«ні бпзнес. Видає міжнародні 
ноні ордери, драфте і пересилас 
гроші до Bt.lz частив сьвіта, по- 
їичає гроші ва р«адьности. Де
позити сего банку подвоїлись 
протягом лосліднпх 5 лїт і виио- 
СИТ7- тепер о коло $500.000.00.

Гроті пересилає через фірму 
Kni^th* Nachod & Kuhne, New 
York, N. Y.

E ROBINSON’S SONS,
Lager Beer Brewery, 

435 to!455 N. 7-th Str.. Scranton,

Telephone еаБв
явстоявиїсть «олуиия
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