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Зміст.
Вступне слово . . . .'
Кілько ,,Союз" платить посмертного за діти
Адресар відділів належачих до І'. Н. Союза
Сьвяточні дни в Сполучених Державах
Відділ калєндарский
Спадщина старого року (верш)
На сьвятий вечір (оповідане)
Про реформу календаря

Ріжні релігії

сторона
Y
IX
XI
XX
XXI
і
2ю

:

її

Глухий та хорий (оповідане)
Про землю і племена людські
Причта про зерно гірчиці
Обовязки учеників і учителів
На людськім костовищи (оповідане)
Гордий дяк

12
13
ІЗ
14
15
19

Перли . .*.
І благословив Бог день семип
Фетипіп
Зимові тонн ( верш)
Чотири по,і,п .і в>.иі"'
Гість з Ню Йорку (оповідане)
Рука Божа
Астрономічні відомості!
Віра старинних Египтян
Месть (верш )
Поміж зьвірятамп (оповідане )
Шевченко і пани
'
1 і ро т о треба дбати
Христіяпьство і; бпзпесї
Обовязки родпте.іїв і дїтип
Віра Зороастра
Молитва (верш)

:...

'.'.

2о
21
21
23
24
25
ji
3З2
34
$(>
$8
4°
4і
4і
4Т
43

II

Хорші учитель (оповідане)'
Як приняли до школи Букера. Вашінґтона
Р}'сько-)асраїнсг,ка попа
Карти в церкві
Віра Брагми
ГТапдоросгаа перлина (верш)
.Дві утечі (оповідане) . . . . . . . . .
Губки
Десять гріхів Будди

•

:

Віра Будди
Як любов облегчл-є тя гар
Ми відреклись (верш) . .,
П е с і тінь ..."
П а ш і т е (оповідане)
Нурцї-вояки
Хпбаж я сторож брата мого?
Т о , що ми хочемо
Як заяць здурпв льва
Віра старпішпх Греків
Божий прнказ (верш)
Еїайславнїйші часи па Україні (оповідане) ..
Відомості! про паш нарід
Дїкарскі поради
Сібовязки мужа і жінки
Віра І Іормапдцїв
Вовк і ягня
Г
Ляшка наречена (верш)
Невластиву любов треба лічити патиком (оповідане)
Мир сі.віта
Десять заповідай Будди
Віра Конфуція
Ґонта (верш)
.
Козаки, Татари та Турки
Сотворене жінки (легенда)
Найбільшкдержави па сьвітї і їх полодїтелї
Всьо є дозволене, але не всьо є пожиточне
:
Віра Могаиеда
Мін -гріх (верш)
Побожна (оповідапє)
\
Як міркть ся тепло і зимно
•
Свиставка
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ОДИНОКА РУСКА СЛАВЯНЬСКА ФІРМА

]\Лихаїла Б о е а к а
В ОЛИФАНТЇ, СКРЕНТОН, ПА. -І ОКОЛИЦИ.

Спродажа шиФкарт на ьсї п^рворядні лінії
і посилка гроший до старого нраю.
Братя Русини! Єсли хочете посилати гроші своїй родині до>
старого краю, а хочете, щоби Ваші гроші були як найскорЩе в.
краю відобрані на остатній почті без жадного „троблю" і без ні
яких коштів для відбпрателя, то. досилайте їх від Михаїла Боеа
ка з Олпфапт, Па. або зі Скрентон, Па.
Єсли хочете їхати до краю, а радібисьте, щоби їхати безпеч
но па .морі, .мати добру вигоду, в їдженю і спапю, і щобисьте
за пшфкарту солоно не платили, а передовсім, щобисьте в Ню
Йорку не впали до злих рук і не були штучними способами
обкрадені з ваших тяжко запрацьованих гроипій, то купуйте
ііиіфкартп тілько у .Михайла Боеака. Пишіть до него лист так якзнаєте, можете писати чи по руски чи по польски чи по словеиьски чи яіс небудь, а напишіть, що хочете посилати гроші, або
їхати до краю, або хочете посилати пшфкарту до краю, то діста
нете зараз від него відповіді., як лаєте присилати до него гроші,
кілько коштує ишфкарта і т. д.
Єслп хочете, щоби Ваші кревні їдучи з краю до Америки,
не ма'лп ніякого ,,троблю" в дорозі', або в Ню Йорку, то купіть,
для них ніифкарту в .Мііхаїла Боеака, а будьте певні, що він вже
ся о тоє постарає. що щасливо і і без перешкоди приїдуть до Амерпкп. Михаїл Боеак дає всім своїм пасажерам як пайдокладнїйші інформації, як мають ся в дорозі енравуватп, де, і що
говорити і я і; стеречи ся від злодіїв.
Михаїл Босак залагоджує всякі старокраєві справи я к : кон
тракти всякого рода, повномочія, справи війскові і т. д. Памятайте па слова: „свій до свого , отжеж не пхайтесь до чужих і не
певних аі'ентів, які від часу до часу „муфують ся" з одного мі
сця па друге, щоби таким способом дальше туманити і обкрадаI наших темних і нерозважних братів робітників. Михаїл Воручить своїм великим маєтком і своєю нічим несплямленою
етп'ю за кождий єму повірений цент. Хто докаже, що в Боеа
ка пропав кому бодай один червоний цент, дістане за сю штуку
не менше як JOO долярів чистого золота.
Памятайте, що єго адрес є такий:

Michael Bosak,
434 L A C K A W A N N A AVE. — SCRANTON, PA.

,

Одинока Иародно-Руска

Торговля параментів церковних
ПІД ФІРМОЮ

Eugen SpozarsKy&Wol. UstensKy
L E M B E R G , R U S K A STR. Nr. і ( D I M P R O S W I T Y )
GALICIA—AUSTRIA.

Іїоруча* ся головно для А^врвНаяьфх новопобуЗобаїміх щ Щ :

Образи до Іконостасів
прекрасно артистично мальовані за невеликі гроші.
Образи наші мож оглядати в церквах:

св. Георгія

в

Ню

Йорку, в церкві в Нортгемптон, Па. і других.
Фірма наша висилає рік річно много товарів церковних до
Америки, з котрих так ОО. Духовні як і брацтва церковні суть
все дуже вдоволені.
Наші річи церковні суть точно після нашого всхідного об
ряду виготовлені.
Х Т О Х О Ч Е ЩО З А М О В И Т И нехай наперед каже собі
•прислати наш І Л Ю С Т Р О В А Н И Й Ц І Н Н И К який за дармо по
силаємо а в нїм все знайде.
Г Р О Ш І треба посилати на замовлені товари наперед без обави, бо наша фірма сьвітова, ми свої люди, котрі серцем і духом
ділимо ся з нашими братямн Русинами в далекій заокеаньскій
чужині.
При замовленю товарів просимо подавати докладний свій
адрес, щоби посилки певно доходили.
З поважанєм

„

,- ., _ і |
і

Евг. Спожарский,
&олод. Устеньсний.
Lemberg, Ruska Str. Nr. і (Dim Proswity) Austria—Galicia.

ПОМІЧ ГЕРПУІЯЧИМ НА ВСІ НЕДУГИ.
ГОЛОВНА МЕДИЧНА ЛЯБОРАТОРІЯ
СВ. ОТЦЯ МИХАЇЛА
ПОРУЧАЄ СЛІДУЮЧІ ЛІКАРСТВА ПРИНОСЯЧІ ПОЛЕКШУ
ТЕРПЛЯЧИМ:
„ВАЛЬСАМ ЖИТЯ" св. Михаїла з ростин, найлучше средство на рев
матизм, перестуду і кашель. Очищує кров від всіх заразків, протидїлає не
дугам внугрішним, ЦЇНА ОДНОЇ ФЛЯШКИ $1.00, 4 ФЛЯШКИ $3.00.
„МА'ІЧНИЙ КРЕМ" до лиця. Усуває сліди з віспи, прищі, вугри,
надає тварі гладкий і молодий вигляд. Тисячі мущин і женщин уживають
того кршу задоволені з вислїдів. ЦІНА ОДНОЇ ПУШКИ З МИЛОМ $1.25.
„НИЩИТЕЛЬ ВОЛОСЯ", гарантований і
нешкідливий, усуває волосе в одній мінутї неспостережно і без болю з лиця і з тих частий
тіла де непотрібне волосе. СЛОЇК $1.00.
„ВУСОРІС" помагаючий до росту довгих і
густих вусів. ОДНА ФЛЯШКА $1.00.
„МАТИЧНИЙ ЗБІР КОРІНЯ ДЛЯ ЖЕН
ЩИН".
Старе бабське средство мішаєсь з горівкою і пєть ся проти матичних болїв. ЦІЛИЙ
СКЛАД, ПУДЕЛКО $3.00.
„УСПОКОЮЮЧИЙ ВАЛЬСАМ" для нерво
вих, терплячих на безсонність і болї голови.
ФЛЯШКА $2.00.
БУДЬ ТВЕРЕЗИМ. Вальсам проти пиянства. ФЛЯШКА $2.00.
СРЕДСТВО ДЛЯ ВІДВИКНЕНЯ ВІД КУРЕНЯ ТЮТЮНУ. ПУДЕЛКО $1.00.
„ВОЛОСОРІр" запобігає випаданю велося,
і збільшує їх поріст. ФЛЯШКА $2.00.
„РЕВМАТИН", найліпше средство до натираня проти ревматизму, ломаня в тїлї, руках
і ногах. Гоїть пухлину і знечулює болї. ФЛЯШКА $2.00.
„ГЕРКУЛЄС". Наколи Ви є стало худі, сплячі і ліниві при роботі або
брак Вам апетиту, замовте „Геркулес" — лїкарство на всі ті неприємні недуги. ФЛЯШКА $2.00, З ФЛЯШКИ $5.00.
„ЧИСТИТЕЛЬ" лічить плями, еґземію, лишаї і прищі скоро і вдоволяючо. СЛОЇК $2.00.
.
ГНІЙНІ ПРИЩІ І СТАРІ ЗАНЕДБАНІ РАНИ можна вилічити дуже
скоро нашим средством. СЛІЙ $2.00.
КАТАР ЖОЛУДКА, біль в ямці, відбиване ся і здуте жолудка Газами
можна усунути нашим жолудковим бальсамом. ФЛЯШКА $2.00.
'_
Коли Ви терпите на якубудь занедбану слабість і хочете мати скору і
правдиву поміч, жадайте наш подрібний катальоґ а там найдете таке лї
карство, якого Вам потреба. Письма і гроші висилайте на адресу Головної
Медичної Лябораторії Св. Отця Михаїла1.

ST.

MICHAEL MEDICINE CO., Dept. 500, CARLSTADT, N. J.
Агентів потреба всюди на вигідних услівях.

Коли в 1867 році Др. Ріхіер поріз перший пустив на
продаж средство під назвою „Pain-Expeller", він прав
доподібно цілком не догадував ся, що »уде мав так велике
поводжене. Треба було основати 17 відшв гандльових один за другим, аби вдоволити жаданя. Хнесь, по 50 роках
є він в ужитю на всіх частях сьвіта.
Поводжене таке було би цілком не можливе, коли би
„Pain-Expeller" не оказав знаменитих ,'спіхівщ коли би
всі, що його уживали, не припоручували його своїм знакомим, що були вдоволені і коли би се средство не мало
завсїгди одної і тоїсамої прикмети і одної і тоїсамої сили.
Дуже сумно є, шо „Pain-Expeller" боїато підробляли
і то на кошт легковірних покупців. При Зікупнї „РаіпExpeller-y" 8 конечна остаточна обережність і глядіть
аби Ви завсїди одержали се правдиве средсио в скринцї
як тут нарисована, • се Вас збереже перед • „підлесним"
фальсифікатом. Найпевнїйше знамя правдивого „Раіп-Ехpeller-y" є наша фірма і реґістроване знамя „Якир". Де
хто з наслідувачів гадає, що найлекше зможе ввести в
блуд своїх костумерів коли вихіснуе їх релігійні почуваня
і замісць якора, уживають хреста, мойсейову зьвізду або
півмісяць, або також комбінацію сих знаків духовних і
рисунків, котрі найбільше є подібні (схожі) до якора.
Почуваємо ся. до обовязку заявити загалови, що есьмо
пересьвідчені, що се робимо для добра наших Покупців.
Тому при закупні жадайте не лише „Expeller" або
„Pain-Expeller", але
Dr. Bichter's Pain-Expeller with the „Anchor"
се означає доктора Ріхтера Пейн-Експелер з „якором" і
глядіть на се аби Ви завсїди одержали правдиве средство
в скринцї як тут нарисована.
Ціна за фляшочку 35 або 65 центів. Дістанете в кождій аптицї або впрост від

F. AD. RICHTHF& CO., • 1
74-80 WASHINGTON ST.,

NEW YORK.

Вступне елово.
..Руский Народний Союз в Америці", се одинока руска орга
нізація, котра від початку заснованя аж .юси не спроневірила ся
своємлг праіюрови, на котрім виписане золотими буквами: любов
Бога і любов своєї вітчиии Руси-України. „P. Н. Союз" пере
ходив за час свого істнованя ие малі-"бур|, які ет-річалн єго на до
розі єго розвою, але не упадав а кріпшав 1 чим pa:v більше аж на IX.
головній конвенції м Скрентон, Па. через радикальну зміну статута, станув на таких кріпких основах, що сьвітла єго будучність
в Америці запевнена. Конвенція ухвалила.розмет через що пов
стали фонди: резервовий, народний і бідних: підвисшено
посмертне на
а за жену

іооо долярів
4°°

•»•

2оо

„

на слумай каліцтва дістають члени
за око

за руку
200
за ногу
2оо
„
за руку і йолу
юоо
„
за дві ноги
горо
„
за дві руки
іооо
„
за двоє очий
іооо
„
Щоб скріпити звязь поміж Русинами в Злучених Державах
і Канаді порішено принимати також до ,.Р. Н. Союза" канадийских Русинів і прннято богато ще инпшх ухвал а веї они вийдуть
в хосен членів і на славу „P. Н . Союза". Дорогі Братя і Сестри! Н е
місце тут захвалювати нашу славну організацію ,,Р. PL Союза", бо
єї патріотична діяльність, сотки тисяч виплаченого посмертного
і розличних запомог говорять самі за себе. Тож горніть ся всі

VI
Русини під прапор „P. Н. Союза", не витирайте кутів по чужих
організаціях, бо там ви будете в комірнім. Уважайте на те, що наш
,,Р. Н. Союз" має взиеслі цїли. котрі не тілько принесуть Іїам ііатеріяліьну користь, але піднесуть висоїсо імя Руси-Українп по сім
і по тім боці океану.
Нуже-нуже, встань. Русїше
[мя тпоє не загине!

ГОЛОВНИЙ УРЯД P. Н. СОЮЗА В А М Е Р И Ц І
і) Константпн Кирчів, предсїдатель, 2) Снмеон Ядловский, се
кретар фінансовий, з) О- Стефан Макар, духовний управитель Р.
Н. Союза, 4) Алексій Шаршонь, касієр, 5) Теодозій Лабовский,
секретар рекордовий..

ІІІГ

З А П И С У Й Т Е Д Ї Т И ДО

„СОЮЗА"!

,,Союз" за меньще місячне дає. більше посмертне родичам за
діти, як яке небуді. товариство асекураційне. Ваші діти се будуч.ність ваша. сьв. Руси і руского „Союза"!
гаа»

„P. Н. СОЮЗ" СЕ Н А Ш А

СИЛА!

Хто не дбає о своє і лиш витирає поротії чужих і Русинам
воролаїх орґанїзацнй, не варт зватись Русином!. Брате! ІІамятай, що сорочка б.шзша до тіла як кожух!

У Р Я Д Н И К И „Р. Н. СОЮЗА".
о. Стефан Макар, отець духовніш, її May Str., Ansonia, Conn.
Констаитин Кирчів; гол. предсїате.ті.. 140 Essex Str.. Jersey City,.
X. J.
Іван ПариляКі місто-прсдсїдатс.и.. Terryville, Conn.
Алексій Шаршоїп.. гол. касієр. 5 2 4 Pine & Franklin Str.. Shamokin. Pa.
Семен Ядловскпй, гол. секретар фінансовий, pox 76, Jersey Citv,.
X. J.
Теодознй Лабавскнй, гол. секретар рекордовий. Box 76, JerseyCity, X. J.
Радні :
Т. Талнаш, Shamokin, Pa.
Лев Монїта, Lansford. Pa.
Михайло Бєля, H o h o k e , Mass.
Матій Семенюк. Sayre. Pa.
Андрій Овсак, Trauger, Pa.
Ф. Поливка, Hazleton, Pa.

'
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Контрольна комісія:
о. Л. Левицкий, Shenandoah, Pa.
Оспп Стеткевич, Shamokin, Pa.
С; Калакука, Jessup, Pa.
Головний організатор:
Семен Ядловский, Box ув, jersey City, N. J.

ДО „РУСКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА В АМЕРИЦЇ"
належать слідуючі відділи: •
і-я»

(Числа відділів,

імена місцевостей, братств і адреси місцевих
секретарів Р. ] ! . Согоза.)
Від. і. Бр. Сі.н. Аидрея, Shamokin. І'а.
S. Choroszczak, 605 X. Shamokin Str., Shamokin, Pa.
Від. 2. Бр. Сьв. Димитрія, Mt. Carmel, Pa.
John Worhacz. 422 N. Maple Str.. Mt. Carmel. Pa.
Від. ,v Бр. Сьв. Йоана Хрестителя, Olyphant, Pa.
Onufrey Kowtko, Olyphant, Pa.
Від. 4. M. P. H. C , Jersey City, N. J.
(ico. Pidlypczak, 136 Morris Str.. Jersey City, N. J.
Від. 5- В]). Сьв. Петра і Павла. Mt. Carmel, Pa.
John Jatko, 123 X. Walnut Str.. Mt. Carmel, Pa.
Від. 6. Б]). Ann. Петра і Павла. Brownsville. Pa.
Michael Bencza. Brownsville. Pa .
Від. j . Бр. Покр. Гір. Богородиці. McAdoo, Pa.
Stcph. Postupak, Box 68. McAdoo. Pa.
Від. 8. Бр. Сьв. Арх. Михаїла, Elmira Heights, X. Y.
John Tarbay, Box 75. Elmira Heights, N. Y.
Від. g. Бр. Пр. Богородиці. St. Clair. Pa.
K. Fecenko, Box 290. St. Clair, Pa.
Від. io. Б]). Сьв. Ann. Петра і Павла, Ansonia, Conn.
Jacob Polywka, 7 Meadow Str.. Ansonia. Conn.
Від. її. Бр. Сьв. Йоана Хрест.. Waterbury, Conn.
Mich. Stach, 112 Xorth Elm Str.
Від. 12. Bp. Сіл:., Аидрея, Yonkers, X. Y.
Rev. D. Dobrotwor, 25 Chestnut Str., Yonkers. N. Y.
Від. 13. Bp. CMS. О. Николая, Troy. N. Y.
Philip Tclep, 2429 3rd Str.. W'atervliet. X. Y.

хп
Від. І4- Б р . Арх. Мнхаїла, St. Louis, Mo.
Geo. Ropcza, 173 St. George Str., St. Louis. Mo
Від. 15. Б р . Сьн. ЇІоаііа Хрест.. Buffalo, X. Y.
F . Ziatyk. 147 Bush Str.. Buffalo, X. Y.
Від. іб. Б р . l i p . Богородиці, Lansford, Pa.
L. Monita, Box 65, Coal Dale, Pa.
Від. ту. Б р . П р . Богородиці, W e s t Pavlet Vt.
Mich. Kulenycz, Box 87. W e s t Pavlet, V t .
Від. i 8 . Б р . Сьв., Йоаиа Хрест., Seymour, Conn.
St. W i s l o c k y j . Box 417. Seymour. Conn.
Від. IQ. Б р . Сьв. Васн.іія Ве.т., Priceburg, Pa.
Stephan Sysak, Box 1356, Olyphant, Pa.
Від. 20. Б р . СІЛІ. Петра і Павла, J e s s u p , Pa.
J o h n Scnko,-'je>snp, Pa.
Від. 2 i . Б р . Сьв. Кирила і Методія, Mayfield, Pa.
Peter Sabat, Box 65. Mayfield. Pa.
Від. 22. Б]>. Сьв. О. ЕІпколая, Manown, l'a.
John Ivancsin. Box 2, Sunny Side. l'a.
Від. 23. Б р . СІ.І:. Арх. Mnxat.ia. Homestead, і'а. ,
John Iwan, 5 3 4 4 t h Av.e., Ilomctseal. Pa.
Від. 24. Б р . Сі,в. Йоспфа, Shamokin, Pa.
R. Zajac, 308 Coal Str.. Shamokin, l'a.
Від. 2^,. Б р . Сьв. їіоапа Хрест., T r a u g e r , Pa.
Mich. Yuszczak, Box 251, Southwest, Pa.
Від. 26. Б р . Благої;. U p . Богородиці, Belle Vernon, Pa.
T. Frycki, Box 2T6, Prictdale. Pa.
Від."27. Б р . Сьв. Петра і Павла. Glen Lyon, Pa.
Al. F r y n c k o , Box 141, Glen Lyon, Pa.
Від. 28. Б р . Сьв. Тлія ТІрор.. Mahanoy Plane. Pa.
John Pustclnik, Box 4, Mahanoy Plane, l'a.
Від. 2g. Бр. Сьв. Спаса. Rhone; Pa.
Andrew Grozio, Rhone, l'a., Luz. Co.
Від. зо. Б р . Сьв.. An. Андрся, Breslau, Pa.
P a n k o Lenio, 481 Plymouth Sir.. Breslau, Pa.
Від. з і . Б р . Сьв. Арх. Мпхаї.іа, [Eleanor, Pa.
Jos. Bobalyk, l!ox \(>~. Eleanor, Pa.
Від. 32. Б р . Сьв. Петра і Павла, T r a u g e r , І'а.
Mike Molczan. Box 135- T r a u g e r , Pa.
Bi. 33. Bp. Усп. Пресі.її. Богородиці, N o r t h a m p t o n , Pa.
T a r a s Kokockyj. Box 97. Northampton* l'a.
Bi. 34. Dp. Сьв. Петра і Павла, Rendham, Pa,
St. Stawisky, Box 156, R e n d h a m . Pa.
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Від. 35- Бр. Трех Сьвятитедїв, Whitney, Pa.
Mich. Wolczko, Box 84, Whitney, Pa.
Від. зб. Бр. Сьв. Йоана Хрест.. Scottdale, Pa., Wcstmcr. Co.
St. Kowal, Scottdale, Pa., Westm. Co.
Від. з". Бр. Сьв. О. Николая, Chisholm, Minn.
llko Lazoryszak, Box 564. Chisholm, Minn.
Від. 38. Бр. Сьв. О. Николая, Auburn, X. Y.
Theo. Rotko, 29 Cross Sir.. Auburn, X. Y.
Від. 39. Бр. Сьв.- Петра і Павла. Syracuse, X. Y.
And. Warian, 105 Ontario Str.. Syracuse, X. Y.
Від. 40. Бр. Сьв. Ілія ГІрор., Scranton, Pa.
Jacko Lulyk, 313 First Str., Scranton, Pa.
Від. 4i. Бр. Сьв. Арх. Михаїла. Westmoreland City, Pa.
Theo. Hlywa, Box 265, Manor, Pa.
Від. 42. Бр. Сьв. О. Николая, Passaic, X. J.
,
A. Chowanec, 8 Arthur Str., Clifton, X. J.
' Від. 43. Бр. Сьв. Васнлія Вел., Simpson. Pa.
X. Boczniowycz, Simpson, Pa., Lack. Co.
' Від. 44. Бр. Пресі.в. Богородиці, Mt. Carmel, Pa.
M. Ladika, 332 Loucest Str., Mt. Carmel, Pa.
Від. 45. Ton. „Любов", Philadelphia, Pa.
S. Demkiw, 605 S. 2nd Str., 3 11., Philadelphia, Pa.
Від. 46. Бр. Сьв. Ann. Петра і Павла, Plymouth, Pa .
St. Hryniak, 544 W. Main Str., Plymouth. Pa.
Від. 4/. Бр. Сьв. Петра і Павла. Ambridge, Pa.
J. Myclmlyk, Box 274, Ambridge, Pa.
Від. 48. Бр. Сьв. Йоана Хрест.. McKecsport, Pa.
Adam Halasinsky, Box 6g, McKeesport, Pa. •
Від. 49. Бр. Рожд. Пр. Богородиці. Maybcrry, W. Va.
Jos. Dedecki, Box 3, Algpma, W. \"a.
Від. 5o. Бр. Сьв. Йоаііа Хрест., Desloge, АГо.
Theo. АІісік, Box 25, Desloge, Mo.
Від. 51. Бр. Сьв. Арх. Михаїла, Yatcsboro, Pa.
W. Gornik, Box 144, Yatesboro, Pa.
Від. 52. Бр. Сьв. Йоапа Хрест., Holyokc, Mass.
St. John the Baptist Society, 13 South Str., Holyoke, Mass.
Від. 53. Бр. Сьв. О. Николая, Pittsburg, Pa.
P. Patulak, 517 Cabot Way, Pittsburg, Pa.
: Від. 54. Бр. Сьв. Арх. Михаїла, Tcryville, Conn.
Geo. Cichon. Box 495, Terryville, Conn.
Від. 55- Б]). Сьв. Ann. Петра і Павла. Carnegie, Pa.
•
And. Slabik, 210 Broadway. Carnegie, Pa.

Від. ф. Бр. Усп. Пресьв. Богор.< лтчії. ' Г е henv, Pa.
John Burka, Ohio Valley Li'an-k. .•' litghery. .'a.
Бід. 57. Бр. Сі.п. Ann., Петра і Павла. G lii es, \ . ^ .
Yadlosz Luka, дд Saratoga Str.. (. < bees. X. Y.
Від. 58. Бр. Ci.r.. Володимира, Канну, і'а.
Jos. Yaleczko, Box 156, Ramey, Pa.
Від. 5Q. Бр. Сьв. Йоапа Хрест.; Leiscning, 1'а.
John Faryniak, Box 21. Jiuiiataville, Pa.
Від. 60. Бр. Сьв. Лини, Baltimore, Mel.
Ihnat Ladna, 1605 Lancaster Str., Baltimore. Mel.
Від. бі. Б]х Сьв. Лип. Петра і Павла, Dvmlo, Pa.
And. Csingely, Box 222. Dunlo, Pa.
Від. 62. Бр. Сьв. Йоапа Хрест.. М< nesscn. Pa.
Danko Fedorczak, 237 i r . Slv onmakcr Avc., Monessen. Pa.
Від. 63. Бр. Сьв. О. Микола;*. Foul Oily, Pa.
Senian Bal, Box 311;. Роні ( ity, Pa.
Від. 64. Б]>. Сьв. .Лип. Петра і Павла. Griulatini, Pa.
Was. Handoga, Box 13. Gradatim, Pa.
Від. 65. Бр. Сі.в. Володимира, Elizabeth. X. І.
W. Lewczyk, 48 Washington Avc, Elizabeth, X. J.
Від. 66. Бр. Сьв. Аидрея Первозв., New York, N. Y.
And. Pawlyk, 444 E. 75 Str., New York, N. Y.
Від. 67. Бр. Сьв. Арх. Михаїла. Butler, Pa.
Julian Kranickyj, Box 277, Butler. Pa.
Від. 68. Бр-. Сьв. Григорія Богослова. A'rs піл. ( onn.
Harry Smij. 114 Jersey Str.. Anroriia, Conn.
Від. 69. Товариство ..Зоря'", Xew York, X. Y.
P. Parnickyj, 81 Lorimer Sir.. Brooklyn. X. V.
Від, 70. Pyciciirt Молодечий Клюб Поступовий, Jersey City, N. J.
Theo. Pacala, 104 Morns Str., Jersey City, N. J.
Від. 7i. Бр. Сьв. Йоапа Хрест., Franklin Furnace, N J .
P. Danczewsky, Box 115, Franklin Furnace. X:. J.
Від. 72. Бр. Сьв. Володимира, Alden Station. Pa.
N. Halayda, Alden Sta.. Pa.. Liiz. Co.
Від. 73, Бр. Князя Данила, Providence, R. 1.
N. Stelmach. 32 Atwood Str.. Providence. P. f.
Від. 74. Бр. Сьв. Георгія в Grenville, X. Y..
М. Dcmczyk, Box 559, Granville, N. Y.
Від. 75. Бр. Сьв. Володимира Всі.'. Mt. Сагшеї. Pa.
John Ilolda. 220 Pcnsylvania Avc, Ml. Carmel, Pa.
Бід. 7f). Бр. Сьв? Йоапа Хрест.. Xcwark, X, І.
Gregor Ginda, 140 Pacific Str.. Xcwark. \ . J.
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Від. 77- Б р . Сьв. Стефана, Yorkville, Ohio.
Тупі. Onysyk, Box іб, Yorkville, < )hio.
Від. ~8. Б р . Сіл;. 11ІІКО.КЦІ. Minersville, Pa.

М. Kotlar, Box 508, Minersville. Pa.
Від. 7<). Бр. CLB. Юрія. Meyersdale, Pa.
John Маско, Box 208, Meyersdale. Pa.
Від. 8o. Б р . СІЛІ. Арх. Михаїла, Pleasant Valley, Pa.
John Klovanics, Box 14. I n v i n g , Pa. № 2, R. F . D .
Від. 8 i . Б р . CLB. Петра і Павла. Baltimore, Md.
Jos. Durdela, Curtis Bay, Baltimore, Md.
Від. 82. Б]). Сьв. Л и п . Петра і Павла, New Alexandria, P a .
St. Yakirhec, Box 155. Xew Alexandria. Pa.
Від. 83. Сест.рнцтио Сьв, . Іюбпн. Carnegie, Pa.
Sisterhood of St. Lubwa, Bex 290. Carnegie, Pa.
Від. 84. Б]). Сіл;. Арх. Мпхаї.іа. Canonsburg, Pa.
John Czopak, Box 121, Canonsburg, Pa.
Від. 85. Б р . Сьв. Арх. Михаїла. Hazleton, і'а.
A. Romanczak. 516 К. Broad Str.,1 [azleton, P a .
Від. £Ci. Б р . Пресьв. Богородиці, Olyphant, Pa.
1. Kocan. Box 2j2. Olyphant, Pa.
Від. 87. Б р . Сьв. Васплія, t)epew, N. Y.
St. Kin. 122 Ellicatt Road. Depew, X. Y.
Від. 88. Бр. Уси. Up. Д. Марії. Cross Fork, Pa.
Paul Pancio, Box 64, Cross Fork, Pa.
Від. 89. Б р . СІЛІ. Арх. Михаїла, Simpson. Pa.
F. Ciogoc. Simpson. Pa.
Від. 90. Бр. Сіп. Йоапа Хрест.. Ccntralia. Pa.
And. Karpiak, Box 313, Ccntralia. Pa.
Від. 91. Bp. Сіл;. ДнмптрЬі. McKoes Rocks. Pa.
F. Kawalko. Box 315 Olivia Str.. McKees Bocks, P a .
Від. 92. Б]>. Сьв. (). Ппк'олая. Taylor. Pa.
T h e o . Jaremko, Box 26, Taylor, Pa., Pack. Co.
Від. 93- Б р . Сьв. Йосифа Обручнпка, Xew Burgh, О.
X. Ваша. S. Е. 86. 39<Vv New Burgh. О.
Від. 94. В]і. СІЛІ. Тройцї, Xew Britain, Conn.
T h e o . Madey. 307 Elm Str.. Xew Britain, Conn.
Від. 95. Б]). Сіл;. Арх. Михаїла, Beaver Meadows, Pa.
YV. Szypula, Box 222, Beaver M e a d o w s . Pa.
Від. (jfi. Б р . СІЛІ. Йоапа Хрест.. P i t t s b u r g , Pa.
And. Stefanowyez, 109 7th Str.. S. W . P i t t s b u r g , P a .
Від. 47- Б р . Сьв. О. ГІпголая, Marion H e i g h t s , P a .
Geo, Kulvk, Keiser, Pa.

XVJ
Від. 98. Б р . Сьв. Володимира, Shenahdo'ah, І'а.
S. Demczko, 428 Raspberry Alley, Shenandoah, Pa.
Від. 99. Б р . Сьв. О. Н и к о д а я , Wilkes Вагге, І'а.
Ant. Skrobiak, 48 Johnson Sir,.. Wilkes Barre, Pa.
Від. Ї00. Сестріщтво Сьв. Ольги, McKecsport, Pa.
John Slawuta, 729.6th Ave., McKesport. Pa.
Від. i o i . Б р . П р . Богородиці. Ca'nOnsburg, І'а.
A. Jnrkowska, Box 381. Cannonsbtirg, Pa.
Від. 102. Б р . Сьв. Ann. Петра і Павла, Cleveland, О.
And. Kaczala, 2213 W. 5th Sir., Cleveland, O.
Від. 103. Б р . Сьв. О. Н и к о д а я , Export, Pa.
Mich. Meczersak, Box 9. Export, Pa.
Від. Ю4- Б р . Сьв. О . Н и к о д а я , Perth Amboy. X. J.
Stevh. Krycky, 112 Charles Sir.. Perth Amboy. X. J.
Від. 105. Б р . Сьв. Арх. Мпхаїла, Wilmington, Del.
Mike W o z n y , 517 PI. 4th Sir.. Wilmington, Del.
Від. юб. Тов. Р}-сішіі:. Chicago, 111.
S. Yanowycz, 8815 Exchange Ave., So. Chicago, 111.
Від. 107. Бр. Благ. Пр. Богородиці, Sayre. Pa.
M a t t h e w Semeniuk, Box 282, Sayre, Pa.
Бід. ю 8 . Б р . Сьв. Володимира, N e w York, N . Y;
Konrad Nakonccznyj, Suite 407 Flatiron Bldg., 23rd Str. y N e w
York, X. Y.
Від. 109. Б р . Сьв. Арх. Мпхаїла, Ellsworth, Pa.
Theo. Kopylc/.ak, Box 213. Bentleeville, Pa.
Від. і to. Бр. Сьв. A n n . Петра і Павла, Leetsdalc, Pa.
J o h n Tychocz. Box 59, Leetsdalc. Pa.
Від. i n . Б р . Сьв. Йоана Хрест., Allegheny, Pa.
Mich. Iwanickyj, 673 Preble Ave., Allegheny. Pa.
Від. H 2 . Товариство ,,Лгобої'.", Xewark. X. J.
A. Budnyk, 24 Belmont Aye., Xewark. X. J.
Від. 113. Б р . Сьв. Васшгія) New Florence, І'а.
••
Ant. Gefifert, Box [96, New • Florence; Pa.
Від. 114. Б р . Сьв. Петра і Павла. Dunmore, І'а.
Geo. Czihra,'2T5 Prospect Str., Dnnmpre, Pa.
Бід. 115. Бр. Сьв. Арх. Михаїда, Xew Philadelphia. Pa.
Alich. Matjak, Box 38. Silver Creek. Pa.
j
Від., ітб. Бр. Сьв. Арх. Мпхаїла, Chishohn. .Minn.
;
John Chruszcz, Box 245, Chishohn. Minn.
' _,t
Від. 117. Запорожска Січ. Xew York, X. Y
.
'!
F. Pidhirnyj, 155 Riviiigton Str., Xew York, X. Y.
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3!ід. 118. Сестрицтво Соб. Пресі.іі. Богородиці, Pittsburgh Pa
Mary Gut Kulczycka; 725 Carson Str.. Pittsburg, Pa.
Від. 119- Бр. Сьв. Арх: Михаїла, Latrobe, Pa.
John Virag, Box 935, Latrobe, Pa.
Від. I20. Бр. Благ. Up. Богородиці Діви, Spangler, Pa.
Mike Belley, Box 205, Spdhgle'r, Pa.
Від.-121/Бр: Сьв. Йоапа Хрест.. Trenton. N. J.
L. Stanley, 350 Centre Str., Trenton. X. J.
Від. 122. Бр. Уси. Пр. Богородиці, Trenton. N. J.
Alary Hudak. 43 Adeline Str.. Trenton. N. T.
Від. 123.. Бр- Пр. Дїви Марії, Scranton. Pa.
Jos. Zapotocznyj, 624 Philo Str.. Scranton. Pa.
Від. Г24. Бр. Сьв. О. Николая, Onnror. Ра.
John Onushka, Box 94> Egypt, Pa.
Від. 125. Бр. Сьв. Арх. Михаїла, Laquin, Pa.
Adolph Rysz, Box 194. Laquin, Pa.
Від. і2б. Бр. Сьв. Михаїла, Beaverdale, Pa.
Mike Sentelik, Box 1042, Beaverdale, Pa.
Від. i 2 j . Бр. Сьв. О. Николая, Buffalo, N. У.
N. Bukaty, 24 Gay Str.. Buffalo, N. Y.
Від. t2S. Бр. Сьв. Апдрея, Lorain, О.
Al. Ruscnko, Box 125. Lorain, ( ).
'Від. 129- Бр. Сьв. <). Николая, Sykcsvile. Pa.
S. Proczko, P.ox 78, Sykestille, I'a.
Від. 130. Бр. Сьв. Мучч. Ф л о р а і Лавра, Pittsburg, Pa.
P. Kni.c/.ycki. 1210 Bingham Sir.. Pittsburg, Pa.
Від. 131. Тов. Заморока Україна, Buffalo, X. Y.
W. Melnyk, 415 Amherst Str., Buffalo. X. Y.
Від. 132. Тої;. Запоройсска Сїч, McKeesport, Pa.
P. Pasternak, Box 82, McKeesport, I'a.
Від. 133. Бр. Сьв. Николая, Newark, X. J.
D. Iwanyszyn, 43 Rankin Str.. Newark, N. J.
Від. тз4. Бр. Сьв. О.. Николая. Ernest, Ра.
(іео. Spontak, Box 7. Ernest, I'a.
Від. 135. Бр. Сі.і;. Георгія, Smoke Pun. Ра.
Ant. klym. Box 26, Smoke Pun,. I'a.
Від. 136. Тов. Сїч 'і. 2... Carnegie, I'a.
W. Kaskiw, Box 203. Carnegie, I'a.
Від. 137. Бр. Сьв. Георгія, West. Seneca, X. Y.
John Horoh, 619 Center Str.. West Seneca, X. Y. . .
Від. І3с8. Тов. Івана Наумовича, Philadelphia. Pa.,
St. Murianka, 3 R. 213 Poplar Str.. Philadelphia. Pa.
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Від. 139.'Бр. Yen. 11р. Богородиці, Oil City, Pa.
Jos. Romaiiczak, Box 476. Oil City, Pa.
Від. :40. Бр. Сьв. Арх. Михаїла, Yourigstowh, О.
Suszko ilko. 1 125 W". Ryan Ave., Young-stown O.
Від. 141 J"rj>. Сьв. і) Никол'ая, ! :111e Falls, N. Y.
St. Horodyskyj, 110 Furnace Str., Little Falls, N. Y.
Від. 143. Бр. Сьв. Димитрія, Windber, Pa.
St. Macek, Box 277. Windber, Pa.
Від. 144- Руске Тов.. Тисьмениця, New York, N. Y.
Mich. Uhorchak, 205 E. 4th Str., New York, N. Y.
Від. 145- Неп. Зач. Up. Богородиці, Altoona, Pa.
John Kuczatowskyj, Box 572, Altoona, Pa.
Від. 146. Бр. Сьв. Ann. Петра і Папла, MsKees Rocks, Pa.
Jos. Fal, 800 Island Ave., Box 52, McKees Rocks, Pa.
Від. 147. Бр. Сьв. Арх. Михаїла, Allentown, Pa.
D. Kleman, 217 Tilchman Str., Allentown, Pa.
Від. 148. Бр.. Сьв. О. Николая, Box 32, California, Pa.
D. Kira, Box 32, California, Pa.
Від. 149. Стр. Пресі.в. Богородиці, West Seneca, N. Y.
Peter Kancar, 529 Ingham Str.. West Seneca, N. Y.
Від. 150. Бр. Сьв. О. Николая, Irvona, Fa.
Ol. Sikoriak, Box 55, Rosebud, Pa.
Від. 151. Бр. Пр. Діви Марії, Allentown, Pa.
Paranka Tracz, 720 2nd Str.. Allentown, Pa.
Від. 152. Б р , Пр. Богородиці Марії, Homestead, Pa.
Peter Fesh, 240 19th Ave., Homestead, Pa.
Від. 153. Бр. Сйв. О. Николая, Berwick, Pa.
And. Маско, Box 315 Sta. В.. A Vest Berwick, Pa.
Від. 154. Бр. Сьв. Ann. Петра і Павла, New Britain, Conn..
D. Cerent, 196 High Str., New Britain, Conn.
Від. 155. Тов. Запороисска Сїч, Perth Amboy, N. J.
K. Pcleshak, 706 State Str., Perth Amboy, N. J.
Від. 157. Бр. Сьв. Димитрія, Donora, Pa.
Nich. Kiczan, Box 194, Donora, Pa.
Від. 158. Бр. Сьв. Володимира, New Kensington, Pa.
Peter Kuzmyha, 1252 4th Ave., New Kensington, Pa,
Від. 159. Бр. Сьв. Ann. Петра і Павла. Hcrkimer, N. Y.
W a s . Zahrebeckyj, 322 King Str., Herkimer, N. Y.
Від. ібо. Бр. Сьв. Юрія, Jamaica. L. I., N. Y.
St. W e r h u n , \2i]/2 Rockaway Road, Jamaica, F. F, N. Y.
Від. і б і . Бр. Сьв. Петра і Павла. Tower City. Pa.
Mike Lutz, Box 141^ Tower City, Pa,
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Від. 163. Тов. Зоря, Edmonton, Alta., Canada.
Was. Semaka, 413 Isabella Sir., Edmonton. Alta., Canada.
Від. 164. Бр. Сьв. Йоаиа, Хрест., North Hadley, Mass.
H a r r y Bishko, Box 132, North Hadley, Mass.
Від. 165. Бр. Сьв. Йоаиа Богослова, Pittsburgh Pa.
John Paslawskyj, 21 Diamond Alley, Pittsburgh Pa.
Від. ібб. Бр. Сьв. Петра і Павла. Barnesboro, Pa.
John Gofrey, Box 27, Barnesboro, Pa.
Від. 4.167. Бр. Сьв. Петра і Павла, Cumbola, Pa.
S. Grabasz, Box 36, Cumbola, Pa.
Від. i68. Бр. Сьв. О. Нйколая, Amsterdam, N. Y.
Cyril Jurkewicz, 69 Willow Str., Amsterdam, N. Y.
Від. ібд. Бр. Сьв. Йоаиа Хрест., Scranton, Pa.
Peter Hqsdylycz, 440 Alden Str., Scranton, Pa.
Від. 170. Бр. Сьв. Йоаиа Хрест., Chancey, Pa.
Ilko Terplywec, Chauncey, Pa., Luz. Co.
Від. iyi. Тов. Запорожска Січ, Pittsburg, Pa.
And. Andrec, 5107 Dresden Alley, Pittsbnrg, Pa.
ВІД. 172. Бр. Сьв. Петра і Павла. Saltsburg, Pa.
John Sluzarik, Box 175. Saltsburg, Pa.
Від. 173. Б]). СЬТІ. Ольги. Cleveland, О.
Mich. Bagey, 2474 E. 22nd Str., Cleveland. O.
Від. 174. Бр. Сьв. О. Никблая, Oxford Furnace. N. J.
Jos. Yusb/ke-vrcz, Box 100, Oxford Furnace, .N. J.
ВІД. 175. Бр. 'Сьв. О. Николая, Detroit, Mich.
Andrew Wolk. 1182 Military Ave.. Detroit. Mich.
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СЬВЯТОЧНІ ДНИ В СПОЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.

і) Кожда неділя tSunday),.Нашій, рік (New Year), Рождество
Христове (Christmas) суті. лага.и.ніши'Сьията'мп в які устає робо
та. Декуди еі.мятку юі і. ще велику пятиицю.
2) Дня 22. лютого СЬІІЯТО уродин борця за волю Джорджа Ва-шіиґтопа (Washington's Birthday). •
З) Дня з°- мая Memorial Decoration Day. сьвято укратеня
гробів погйбигах жовнірів.
4) Дн;і Д- липня. Fourth of July (Independence Day),
оголошеня незавнсимоСтн Злучених Держав.

сьвято

5) День робітників ( Labor Day), припадає першого понеділка
в вересни кождого року.
6) Thanksgiving Day. — день подяки за побіду по війні
року припадає в послїдний четвер падолиста.

T86V

January,
СЇЧЕНЬ
Дні'
Рускі сьвята
і | В. | Обр. Вас. В. Нов. рік | 14
2 | С. j Сильвестра наші ЗЗР" І *5
3 | Ч. j Малахнй і нрор.
| іб
4 | П. | Собор уо Апостолів
| іу
5 | С. | Навеч. Богоясл. Теоп. || і8
б Н . І :Богоявленє Господнє || 19
7 п. !• Іоана Хрест.
|| 20
8 в. | ]Георгія преп., Домин. Ц 21
9 с. і ІПолїєвкта мч., Евстрат.Ц 22
ІО
ч. і Григорія
1
тшск.^95
II 2 3
2
її
п. і f•Теодшія вел. 5 9 II 2 4
12
с. і Татїяни
1
Ц 25
13 | Н. j По Просв. Єрмила
|| 2б
14 | П J О. в Спи. і Ранті от. Б.|| 27
15 | В. | Павла Т. Іоана куіцн. || 28
іб | С." | f Поклеп, пер св. Метр.Ц 29
іу | Ч. | Аитонія вел: 35°
II 3°
і8 | П. | f Атаназія, Кирила
|| JI
19 | С. | Макарія, Евфросин.
|| і
20 І Н. ! з і . Евтиліія, 465
II 2
2і І П. ! >їаі;спма 662, Евгенїя || з
22 | В. | Тимот. ап„ Аиаст.
4
23 | С. j IvJiiMcn. сгі. анк., Паи.і.Ц 5
24 І Ч. | Ксенії ігччі.. Вавнли
6
і
25 | П. | f Григорія Богосл., 39 !! 7
26 | С. | Ксенофопта
8
Н. j 32. t їоаігі З.гат.
| 9
27
П. | Ефвема С. 278. ІІалад.| то
28
2Q І Р>. | Ігігптї спмч.: Романа ] 11
Зо ! С. ! Тоех Святител., Іипол.| 12
Зі | Ч. І Кира і Інапа безср.
ІЗ

Римскі сьвята
Федпкса
Павла
Марцеля
Антонїя
П])нски
2. по з 4 a P- ФеРДФабяна і Севаст.
Агнети
Винкентія
Іоана
Тимотея
Павла
3 по з ЧаР- Полик
Йоана Злат.
Кароля
Франца
Мартіпіа
Петра II.
Лютий. Ігиат.
4 по з цар. Мар Г.
Власія
Вероніки
Агати
Доротп
Ромуал і.да
Йоана
5 по з Цар., Апол.
Схолястиктг
Дезидерія
ЕвляЛЇЇ
Катерини

ЛЮТИЙ
Рускі сьвята
j
Трнфопа
муч. up. Ст.
IT.
c. Стрітєніє Господнє . .

r
L

Римскі сьвята
I
Ц Н Валєнтія
2
II 15 Фаіістина
|| іб Старозап. Юлїян.
3 H. Нед. Митар .
A 1 n. Тендера прп. 449
Ц17 Сабіпи
\г
'5 B. j Аґатії мч. .
II і8 . Ко.истанції
6 c. | Вукола преи., Юлїяна || і9 Копрада
7 4 . ! Парте пїя преп.
Ц2 0 Евстахія
Елеонори
8 П. | Теодора страт., Захар. 2 1
2
2
1
Ншшфора
отд.
Сріт.
ІІет])а
9 c.
H. | Нед. Блудн. Харламп. II 23 Предзапуст. Лаз.
10
її
11. | Власія, загальїг., свм.
24 Зпгфрида
12 B. [ Мелетїя 381
Романа. Матея
Ц
25
1
T
3 1 c. | Мартинїяна, Зон., Фот Ц26 О.іфрігда
l
4 | 4 . | і Кирила 8<х;. 'Аиісеепт II 27 Лєандра
r
II 28
Длександра
s ! П. | Описн.ма. Евсевія
II
іб | c. ТІамфпла. Цорфирія
Романа
2
0
II
і Марець. Зап. Алб.
*7 І н. Нед. Мясоп. Теодора
і8 |
Лі.па ft. 461. Віктора
2 | Єлепн
3 І Кунйгулди
ї9 і- п. Архнпна, ЛТакс.
:В.
Лі.па
єн.
кат..
Агатоца
j|
4
І Казим. (Попел.)
20 |
С.
Тимотея
преп.
з
І Евсевія
21 |
ч.
Мученії
inn
Евгевїйск.
І]
6
j Пиктора. Фріїдр.
22 |
п.
О уеон. ІІо.тика|)па в.м.Ц у j Томи з Акі!.
23 І
с. | Нед. Сироп, t ббріт. І 8 | і. Поста. Йоапа Б.
Н.
24
() j Фрапцїпі к'іі
25
п. і Тараеія арх.
Порфнрія еи., Севаст. || то | 46 мучеників
2б
І ті І Констан. (Срдоіі)
с і Прокопія преп.,
2/
28 ч . j Васплія ієн.. Нсстора || t2 | Григорія папи
||- 13 | ТСрпстипп
2Q
п . І Каеіяна ркрт.

дНЇ

тч

II

ЦЬВІТЕНЬ
І
2

3
4

5
б
/
8
9
го
її

Е2
ІЗ

ч
15

іб

'7
і8
'9
20

21
22

23
24
2

Л

2в
27
28

Рускі сьвята
Марії,
єпіп. 522, Героті.
і;.
с. Тита преп.
ч. Ншліти ісиоп.
ТІ. Йосифа ліснонів.
с. Лазарег.а. Агатоиода,
Евтихія патр.|
н. |і Цьвітна.
Георгія
археп.,
Руф.
II.
Ті. | Ірод., Руфа ап., Кел.
Евпснхія, Вадима муч.|
с. !| Терентія,
Максима
ч.
!
Великий
Пяток.
Ант. |
п.
|
Василія
ісп..
Лтапасія
|
с.

н. Воскресенє Хрнст.
п. |'Світлий Понед., Март.Т
в. | Світлий Вторн., Арист.|
Хіонїї, Ірини
с. |! Агап.,
ч. Снмеона пріг.. Адріян.|
11. | Йоаиа преп., Косми
с. | Йоапа ігрсіг.. Христ.

19
20
21
22

23
24

25
26
27
28
29
Зо
т

н. і

2. о Том. Теодора прп.1
11. | Януарія сг.мч., Дссид. |
її. Теодора он., Виталія
с. Георгія вмч., Алекс.
ч. |1 Саки мч., Єлпсаветн
і" Марка_ єванг., 68
11
|
Василія
сг.мч.. Г.іафір. |
с,

8
9

З- Мнронос. Спмсоиа |

IO

ТІ ! Яеона, .Соснпарта агг. |

II

н

1!. 9 ЧРУ-Чі п Кизнцї
29
ЗО | С. | f Я к о в а Н а в . атт.. Дон. |

Римскі сьвята
Тибурція
| Анастазії
| Лямое])та
| Рудольфа
І Апосопїя
Воскр. Хр. Крес.
Воскр. Хр. Г.нкт.
Анзельма
Соа-ера
Войтїха
Георгія
Марка сі'.анг.
і. по Воск. Клета
Qepcrpniia
Виталїса
Петра муч.
Катернії и
Май. Фи.г. і Яков.
(. п гпемунда
2 по Воск. ()б. К.
Фльоряна
ІІІ;і \'. паші
U n a її а
, 1,(1 МІ 11.(.11

Стапїслаиа
Гри п ірія 1 [аз.
3 по Воск. Липні.
Мамерта

Т2

I.Uni ісраі;і;і

ІЗ

Серванія

МАРЕЦЬ

; днї

15

Рускі сьвята
С7 Евдок. (Нач. март. р.)|
Н. | і. Пос. Теодот., Агат. |
п. Евтропія мч.. Зшюна |
в. Герас, Павла, Юлїяп. |
с. Канона .мч., Евлогія
ч. 42 муч.. Теод., Тсофіля|
п. ! Василія, Ефрема. Евг.|
с. Теофіілякта пр., Дом. |
н. | 2. Поста. 40 мучен.
п. Кодрата мч., Еипріяна)
в. Софропїя, Егшмаха
с. Теофана, Дригорня д. |
ч. Никнф., Савпиа, Xpuc.j
п. Венедикта прп., Алек.І
с. Агапія мч.. Ромила

іб |

н.

і7
і8
19

II.

і
2

3
4

5
6
7
8
9
10
її
12

із
Ч

20
2Т
22

в.
с.
ч.
!
п.
с.
| ~н.~

23
24 |
2

51

26
27

28 1
2Q
ЗО

Зі і

її.

в
с.
ч.
п.
с.
н.
тт.

3- крестопокл. Сав. Тр.|
Алексія
Кирила Єрусал.
Хризанта, Клявд., Іл. |
Йоапа пр., Сергія
П і.*6в'а іспов.
Пасії.іія сі:мч.
4. поста. II і; і.'она мч.
Артемона. Яков. ІІр.
Благовіи-. Богород.
Гавр. арх. і отд. Бл.
Матрони мч.. Мануїла|
Іларіона прсп.. Стеф.

Римскі сьвята
14
15
іб
і7
і8
19
20
21
22

23
24
25
2б
27
28
29
ЗО
Зі
І
2

3
4
б
7
8
9
ю
її

і г. Поста. Йоаиа лїств.
[патія свмч.. Апол.

12

ІЗ

Матильди
2. поста. Льон ги н а
Герпберта
Гертруди
Едварда
Йосифа
Теодсзії
Венедикта
3. поста. Кат.
Октавіяна
Гавриїла
Благовіщене
Людгара
Руперта
Сикста
4- поста. К.
Квнрина
Корнилїя
Цьвітень. Гугона
Фрапціска
Рихарда
Амвросія
5. поста. Винкент.
Целєст.
Германа
Воптїха
Марії Клеоф.
Езекиїла
Льва
б. Цьвіт. Юлїя
Константнна
=-.

М А Й

_ днї

і 1 Ч.

Р и м с к і сьвята

Р у с к і сьвята
Єремії Про]).
| Ата;к. В., Б о р л Ь Г л ї б а |
Тимот., Т е о д . печ.

14 І Вошфація
15 і ( о ф п
іб | Й о а н а

п.
с.
U
4 н. | ф О роз. ІТелагії мч.
і8 j
5 і п. | І р и н и вмч.
6 І в. Йола многосїр.
9
у Знам. Хреста Гоеп.
20
7
с.
21
8
ч. | tf ЙНоиаклоал аєванг.
я
пер.
мощ.
|
22
9 ! п.
Симеона Зил. а л .
ю
23
с.
| 5- О С^мар. Метод. ар.Ц 24
"
н. | Е п и ф а н ї я еп. •
12
25
и. | Глїкерії МЧ.
;'v
ІЗ
в. | І з и д о р а мч., ЛІаксн.ма || 2б
27
Ч
с.
.
... У .28
15 ч. | Пахом і я 349
II. | Теодора. освящ.
іб
2 |

31

1

17
і8
19
20
21
22

23
2

4

25
2б
27
28
29
ЗО
Зт

29
|| Зо
J б. О сліп. Т е о д . , Ю Л І Ї . Ц З і
| Пахрпкія свмч.
і
2
Т а л а л е я муч., Алекс.
| Констангииа і Єлеии ! 3
j Вознесене Госп., Пас. | 4
| Михаїла, Евфроз. .
5
| Симеона, Мелехія
6
| t А н д р о н и к а апост.,

с.
~н.
п.
в.
с.
ч.
п.
'с.
з- обр. гл. Й.|
н. |j 7-К аС.р п аОтц.
апост.
1 п.| Т е р а п о н т а , Т е о д о р н І
в. | Н и к и т и ісп., Е в т и х і я |
1
с.
! Ч . | Теодозії мч. з ° 7
! п.
с.

7
8
9

|
|
| Ісавкія дали. 383
і"• 12 |
| Срма я'тг. (ІТолг. усоп.) | і з |
ІО
її

4 по Воск. П а с х .
Венантїя
Целестина
Бернарда
Фелїісса
ІОлїї
Дезидерія
5 по В о с к р .
Урбача

.л

Филица
t Кватемб., Й о а н .
Вознесен.
Макснмілїяна
Фердинанда
б по Воск. Анг.
Червень. Юветіц.
Еразма
Е.готильди
ВлаГдислав
Бонїфація
1 Іорберта
Сош. св. Дзпса
М е д а р д а . П о н . 3.
Прима
Маргарети
Варпави
Серд. І с у с , О и у ф .
Антопїя

Дні
Н.
2
П.
3 В.
4 С.
5 ч.
6 п.
7 с.
І

8

9
ю
її
12

ІЗ
14
15
іб
17

18
19
20
21
22

23
2

4

25
26
2/

28
29
ЗО

ЧЕРВЕНЬ
Рускі сьзята

І Сошествіє св. Духа
1 Пресв. Тройц., Ппкпф.
j Лукілїяпа, Клявдія
| Мнтроф. ііч., СеверйнаІ]
| Дорот. свмч., МаркіянаЦ
Впсар.- пр., Зузанни
| Теодора свмч., Маркел.
~н. | і. Всіх Святих. Теод.
п. Кирила ал. Н . П. пос. ||
в. Тіімотея свмч., Антон.Ц
с. | у Варт, і Ввриави an. |
ч. | f Пр. Евхар., ОнуфріяЦ
II. | Акйліши мч.
С. | Елисея прои.
н. | 2. Амоса прор., Мод.
ТІ. | Тихопа сп.. Евтропія |
В.' ЛГануїла мч.
с. | Лєоитія, Іпатія мч. .
ч. f Юдїі а'пост.
п. | Методія еп. пат.
с. Юлїян. мч., Тепент.
н. 3- Евсевія, Зшгоиа
п. | Агрипшш, Iuip. і Мет.Ц
в. | Рожд. Йоан. Крест.
С.' Февронїї
ч.- Давида'сел., Йоан. гот.Ц
п. | Сампсона пр., Севіір.Ц
с. ; Кира і Йоана безср. ||
н. | Петра і Павла апост.Ц
п. | т Собор 12 апост.

'4
'5

Рпмскі сьвята
і. Пасилія
Піїта, Модеста

16

1'.СПОЇ! Я

17
і8

Адольфа
Марцеля
Гервасія
Реґини
2. АльОйза
Павлипя
Сидонїя. Агрнп.

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

Зо
І
2

3
4
5
6
7
8
9
Іо
11

Йоапа Хрест.

Hpocnejia
Йоапа і Павла
Вла"діїслава
3- - Fі.г.а II. папи
Петра і Павла
Луцшпт. Емилії.
Липень. Теобал.
Посїщ.'Марії Діви
Альфрсда
Йосйфа Ка.гясант.
4- Кирила і Мет,
Ісаї про]).
Внлнбалі.да
Ки.іїяиа
АнатЬііїя
Йоаіга Д., Амалїї
Пелягії. Пія V.

5- Генрнка
іЗ'І Маргарети
12

Дні
і
2

3
4

5
"б"
7
8
9
ІО
її
12

ІЗ
14
15
іб

U
і8
19

В. • Космн і Даміяиа мч.
С. t По.і. ризи 1 [р. Бог.
Ч. Якннта, Мокія, Апат. |
Ґ | Аид|)ея арх. Брат.
с. Атапасія ат.. Гиір. і М.|

н.
п.
в.
с.

20

н.
IT.

22

в.
с.
ч.
п.
с.
.н.
п.
в.
с.
ч.

2.3
24
25
2б

27.
28
29

Зо
Зі

14
15

іб
17
і8

j 5- ЛуЙії мч.. Лук.. Сіс. | Т9
Томи її]).. Маркелинп | 2 0
Прокбпія ІІМЧ.

Панкратїя свмч., Кир. |
ЧИ | "45 муч. т" 11їк.. Антонїя|
п: | ЕВЇОМІЇ, ОльгИ кн.
с. Прокла, Ідярія мч.
н . 6. і" Собор арх. Гавр.
п. | Акили ап., Юста мч.
в. Еирпіса. Владим. кн.
с. Атоногспа смч., Хіотпї|
ч. Марніш іімч.
•|
II. | Ікинта, Емілїяна
с. Макржнй прсп.. Дія

21

Рнмскі сьвята

Рускі сьвята

21
22

23
24
25
26
27
28
29

Зо
Зі
і

| 7- ІлІЇ проп.
Симеона юр., Езекиїла| 3
Марії Магд.
4
Трофнма і Тео.філя
5
t Бо|)иса і Глїба, Хрис.| 6
t Уси. св. Аишт. Евпр.| 7
8
Єр.молоя свмч.
8. Панталеймона вмч. | 9
Прохора, Нїкан., Тим.| ю
Каллин. мч.. Тсодотії | ї ї
Сили і Снлуана апост. | 1 2
Евдокима. ТОлитти мч.'| і з
2

Боиавентури
Раздїл. Апост.
Фапста
Алексія
фридериха
б. Винкент., Авр.
ІлІЇ, Неслава
Пракседи
Марії .Магд.
Тсофіля
ІСристшш 1
Якова, Кристофа
7. Анни
Панталеона
Видтора
Марти
Абдоиа
Ігпатїя Лойолї
Серпень. Пстр. ок.
8. Густава
Стефана, Лидія
Доминїка
Марії Снїжн.
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СЇЧЕНЬ.
.В зимній порі року чоловік потребує добре відживляти себе,
щоби мав силу до праці'. їджте богато мяса, але добре вареного,
їджте много яєць і пийте молоко. На їдженє ніколи не жалуйте
грошей, бо хто добре відживляє ся, той має силу і здоровлє і може
добре працювати. Хоть в сїчнн є зимно, то єще не виходить з то
го, щоби розгріватн ся горівкою. Горівка лиш ослаблює чоловіка,
і хоч в одній хвнлї його розгріє, то зараз тягне його другий раз
випити і чоловік такий стає пяницею. Найздоровші люди і най
довше жнють лиш ті, котрі не пють жадних трунків.
_.

С П А Д Щ И Н А С Т А Р О Г О РОКУ.

Ш

Перелетів нам стрілою
Ще один рік на ч'ужїщї,
Наче буря над горою,
Наче вихор по долині.
Перелетів і розплив сл,
Та не зовсім, — сохрань Боже!
Нам енної; його липнів ся,
Що золоті, ся — горе-сльозп...
Ще оставив нам і доню:
Досьвідом зоветь ся, брате,
Що поможе нашу долю
Ту за порем підшукати.
-,*І покаже нуть-дорогу
І до згоди, і до праці.
Т розкаже Суд'ї-Богу
Наїпі кривди й недостачі.
І поможе покопати
Катів наших і те горе.
Що нас .нищать без пощади
Й проганяють аж за море.
Сава Чернецкий

?
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НА СЬВЯТИЙ ВЕЧІР.
Степан Сенишші, студент університету у Львові, видав послїдний гріш, який лиш міг роздобути від батька і знакомих, а
тепер нема вже з чого жити. Занятя нігде дістати не міг, бо Сте
пан був Русин, а мешкав в Галичині. Перший раз в жнтю журба
обсіла його голову. А був він добрий хлопець, великий патріот,
коли мав гроші, то кождого запрошував на пиво; от взагалі не
умів числити ся з грішми, та пїгде не умів довго загріти місця. Ве
селу мав він вдачу, всі його любили, але поза плечима йому гово
рили : Шкода хлопця, марнує ся, вже три роки сидить на універ
ситеті, а іспиту єще не має.
Степан се слухав і недочував, лиш гнав на перед час. Нинї
доперва не стало вже сили йти па перед, не стало гроша, і він
тяжко призадумав ся.
..Що робити? Що робити з собою?"
Нагло, якби хотів відогнатн від себе журливі думки, зірвав ся
з, крісла, насунув на уха шапку і поспішив до читальні. Застав тут
на столї сьвіжі часописи, між иньшимн також Амсрнканьску Сво
боду.
Стенай давно вже мріяв про Америку, про дикі степи з Індіяеамп, про копальні золота. Нераз він думав собі, що колись там
поїде, отже тепер коли побачив руску амерпканьску часопись, хошів єї дрожачою рукою, а серце його забило ся жнвійше несьвідо.мою радістю.
Н а першій стороні побачив надруковане товстими буквами:
„ Н а Боєвий фонд для Старого краю зложили дотепер американьскі
Русини два тисячі Дніста долярів".
Степан аж за голову взяв ся.
і
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..Мусять бути маючі ті американьскі Русини, коли в короткім
часі зложили поверх десять тисяч корон на народну цїль", поду
мав собі. А щоби то було, якби я там поїхав? З крайом нічого
мене тепер не вяже, хиба чую відразу до всього, а там на свободній,
-Землп можу вибитись на верх''.
Степан дуже скоро рішав ся на кождий крок, і в одній хвилі
постановив чим скорше їхати до Америки. Грішми на подорож
не много журив сяя. Понаписував купу лнстіп до батька, до вуйків, тїток, братів, сестер, що за два тижні сїдає до .іспиту,.щоби
йому прислали грошей на видатки. В тиждень пітнійте дістав,
відповіди з желанями успіху при іспиті і з переказом почтовим кф
-кілька-десять корон. Зібравши разом около чотириста кор&н, стрі»
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пав з себе порох з рідної землі і почвалав в обіцяний край — Аме
рику:J ....
Коли однак ступив на сушу і знайшов ся поміж американьскими Русинами, енергія і надії зістати в короткім часі мілїонером,
поволи зачали його опускати.
„Що він тут зробить в Америці??" думали нові приятелі Сте
пана, „такі непорадпі та неспосібні до тяжкої праці люди, тут за
гибають. Америка не притулить їх до себе. Всеж таки щось тре
ба з ним робити".
,,Ну, а що ви знаєте?" питали його, ,,до якої роботи чуєте ся
спосібні?"
,,Я?" відповів Степан, „я хотів би як найлекшу роботу, а як
найбільшу заплату. Ви знаєте, до чого я спосібний. Маю ґімназию, маю права, знаю по німецькії, умію сьпівати. хором вести і
т. д. Ну, що вам єще більше потреба?"
Приятелі Степана сказали, що то не є жадне занятє, що в Америцї оио не має вартості!. Зачали оглядати ся за роботою для
него по місті, але звичайно, місточко маленьке, о відповідну ро
боту дуже тяжко. Бачив се й сам Степан і вибрав ся дальше на
Захід, до великого міста, де була велика руска кольонїя.
Русини приймили його тут досить радо, як ученого, розум
ного чоловіка, випитували ся про Старий край, і гостили його у
себе. Рівночасно шукали йому роботи, але якось без успіху. Час
летїв скоро, а Степан і не оглянув ся, як проминув місяць, а він
без роботи, без цента при душі, на ласцї. Порозписував на всї
боки листи, що шукає занятя, що не хоче ласки від нікого, тільки
роботи, дав оголошене до „Свободи", але якось ніхто не спішив ся
з відповідю.
Степан призадумав -ся серіозно, може перший раз в житю.
„Що робити? Що буде дальше?'' Ні сон його не брав ся, і голоду
не чув. Лиш одна думка: „Що робити?" заняла весь його ум:. Він
бачив, що хоч-би тут і рік просидів, то роботи не дістане. Чув, що
треба йому рішитись на якийсь рішучий, енерґічний крок,. Який
той крок мав б)гти, він сам єще ,не знав. Час найкрасший до
радник.
,
. .
Степан побачив, що люди вже призвичаїли ся до него, і вже
не так дуже радо відносять ся до него, тому постановив як найскорше увільнити ся від себе. Та нагла постанова насунула йому
на ум пляни на будучність.
,Перша і найважнїйша річ", постановив Степан, „поїду там,
де нї мене ніхто не знає, ні я нікого не знаю, поїду поміж чужих,
а кели знайду ся в потребі, то вже сама біда навчить мене розуму.
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Степан належав до того роду людий, котрі не вірили., а б и чо
ловік міг згинути в Америці голодовок» смертію.
Зібрав свої річп, пожпчив у д я к а десять доларів,; п о п р а щ а в ся
з гостинними Р у с и н а м и і-поїхав до великого міста Н., сего п р н б і ж и щ а н а й б і л ь ш и х мілїонерів і нуждаріг..
..Маю десять доЛярів", подумав Стенай. „з тим зачну, нікого
знати не хочу, сам дам собі раду, і покажу сі.пітони, щ о я можу".
Т е п е р зачали ся днн його т я ж к и х проб. Годі було з н а й т и
яку роботу. Б р а в часописі,, читав оголошепя і опісля ходив до
в к а з а н и х місць. Але всюди підправляли його З нічим задля недостаточного зпаіія анґлїйскої мови, або задля б р а к у .фахових здіб
ностей.
• П о великих заходах та трудах дістав Степан занятє в кроатськім б а н к у . Десять доларів тижнево. Сим він н е з в и ч а й н о зра
дів і підійми і: СЯ па ноги.'
Але радість Степана не тревала довго. Його робота не п р и 
носила байковії корнети, і по чотнрох т и ж н я х його підправили.
Знова найшов ся на леді. Біда його вже навчила, що не мо
жна' п е р е б и р а т и в роботі Що' п о п а д е , треба робити, аби л и ш
жити. Перечитав оголошене, щ о в одній реставрацій потребують
х л о п ц я до в м и в а н я тарелів. Заплата шість талярів т и ж н е в о і харч.
С т е п а н довго не надумував ся. К и н у в гордість з серця і пішов
п р о с и т и о роботу. О д н а к коли увійшов в реставрацію, коли п о 
б а ч и в там к у п у народа, опустила його відвага, і в місто зголосити
•ся до роботи, уеїв за стіл і казав подати собі обід.
ї в завзято і був злий на себе самого. Чогож мав стидати ся,
його ж тут ніхто не знає. Але Степан чув, щ о себе, не переможе,
ідо р а д ш е піде вулиці замітати чим мити тарелі.
Ся пригода дуже .зломила його па дусї. він бачив свою неміч
іі ненораднісТь,
М и н у л о пару днів, гроші які маг: вичерпали ся і голод вигнав
ійого на вулицю.
..Треба щось конечно знайти, бо з г и н у " , подумав. Звісив го.лову на груди, та тяжко зажурив ся.
Н а р а з свист льокомотпвн п р о б у д и в його з задуми і він з н а й 
шов ся серед к у п и робітників, щ о ждали на басів, аби їх п р н й милп до ррботп.
І
Б а с и п о п р и х о д и л и і всіх п р и й мили до роботи. Вивезли їх
за місто і казали п р а ц ю в а т и при н а п р а в і зелїзної дороги.
Степан працював п е р ш и й раз в житю. щ и р о і з з а в з я т е м ; во
зив тачками пісок, н а к и д а в ш у т е р , двигав т я г а р і ; працював, я к б и
був у р о д ж е н и й до л о п а т и .
• • ••

- б Прийшло полудіїе. Робітники посідали по ровах, під дере
вами, повитягали дпнерки і зачали їсти. Степан побачивши се,
почув страшний голод. Грошей не мак. а хоч і мак. то тут?' на
поли не міг нічого купити. Прн роботі позНакомив ся був з моло
дим Нїмцьом, з котрим перекинув ся бук кількома словами. Сте
пан розглянув ся на всі боки і побачившії його з далека, як
•смачно заїдав обід, звернув свої кроки до него і усів па зеленій
траві, спустивши ноги до рова. Німець радо ускміхпув ся до Сте
пана і зачав з ним розмову. Стенай відповідав як міг. але веї
його думки, ціле його єство перемінило ся в одно бажане — їсти.
Він дивив ся па руки Німця, очамн водив його руки до уст,
•бачив кожду окрушину, що падала па землю, а прн тім всім ковтав слину в гуоах. Степан мав вираз голодного сооаки. іцо си.дить коло свого господаря, котрий смачо заїдає.
Та пригляданє ся єще збільшило голод Степана, і він не довго
.думаючи, нахилив ся до Німця і шепнув йому до уха, щоби від
ступив йому часті, зі свого обіду, бо він свій забув в дома.
Слів Степана Німець зразу не зрозумів, аж доперва кОли Сте
пан другий раз повторив, Німець присунув йому свою динерк'у,
« ц е майже повну і Степан пожнвив ся.
КОЛІЇ заспокоїв свій голод, почув на серці велику радість, і
велику вдячність для Німця, котрого хвилями бажав обняти за
шию і поцілувати.
З того часу Степан заприязнив ся з Нїмцьом а навіть пішов
мешкати разом з ним.
Перші два дни робота йшла йому досить легко, чув, що му
скули в руках виправляють ся, що набирає сил. Але вже третого
дня, коли Степан вернув з роботи, почув на цілім тілі страшне
змучене, стратив апетит, а сон не хапав ся його очей. Помимо
того до роботи ходив, бо треба oy.iq ,з чогось жити. Але з дня на
день чув, що щораз більше упадає на силах, ум його був змуче
ний, ані книжки анї газети не міг взяти до рук, а вже найменьше
істи. Звичайно вернувши з роботи, скидав чим скорше черевики,
розпинав сорочку на грудях і еїдав'під хатою на самоті, щоб від
дихнути та розважити над своєю сумною долею. Зі своїм положенєм теперішним Степан ніяк не міг погодити ся.
Одного ранку по безсонній ночи. Степан був так дуже осла
блений, що не міг звести ся з ліжка. Лишив ся отже в дома і вже
більше не пішов до колії на роботу. Грішми, що дістав, поспла
чував довги, а послїдні гроші заніс до бюра праці, се є до галиц
ького Жидка Шварца, щоби він знайшов йому відповідне занятє.
По кількох, днях дістав Степан роботу в однім великім склепі,

виписувати на картоні великими буквами цїну товарів. Степан
мав тарішй начерк письма, і дістав ту роботу без великих трудно
стей. Від одного картону платили пять центів.
Маючи заііятє, Степан; пове.се^їйшав, працював завзято не
дині в склепі але і в дома і зарабляв денно пераз чотири і пять
долярів. Степан діставав тепер гарний гріш, а замало єще наїла
Ся його біда, тому весело забавляв ся, тратив гроші марно і зви
чайно по такій забаві .чув у серцю несмак, невдоволенє та пере
довсім страх, що може кождої хвилі втратити роботу.
Се, чого Степан так страхав ся, вскорі наступило і то серед
самої найострійшої зими. Купецький сезон з Різдвом скінчив ся,
роботи вже ие стало і Степана відправлено.
Той новий завід поцілив його як грім з погідного неба. Те
пер настали для негр найтяжіпі дни за весь час його побуту в Америцї. Не бачучи ипьшого виходу, Степан заніс послїдних пять
долярів до знаного Жидка Шварца, щоби він зиова знайшов йому
яку роботу. Шварц не робив иадїї на добру роботу, але Степан
заявив, що зовсім не буде перебирати. В кілька день опісля Сте
пан дістав нічну роботу в готелю, чистити срібне иачинє. Коли
управитель готелю питав Степана чи знає він ту роботу, Степан
сказав, що знає, хоч не мав понятя як се робити. Начинє чистило
ся на електричній машині, а Степан не маючи вправи, задовго
подержав срібну тацу в машині, таца перепалила ся і Степан сейчас зістав відправлений.
Пригноблений пішов до Шварца просити о другу роботу.
Шварц кривив ся, що за пять долярів не може давати дві роботи,
але на усердці просьби Степана, дав йому роботу в кругольнї ста
вити круглі. Робота ся була дуже легонька, за те мусів 14 годин
денно працювати.
Стефаи з разу був вдоволений, однак з часом почув велику
нудьгу. Робота його була доривочна, коли ніхто не грав,'сидів
бездїльно на своїм стільчику, а з місця не міг рушити ся, бо на
кождий зазив мав бути готовий. Нераз чув таке змучене, що з ніг
валив ся. Читати не міг нічого, бо ум його був неспосібннй до
думаня. Всеж. таки мусів годити ся з своєю долею, бо що-ж було
робити ? Нераз приходило йому на думку, на що здала Ся йому
многолїтня наука, що в краю міг собі скорше порадити.
\
Але поки що виглядів на будучність не було жадних. Робі
тники без праці громадами снували ся по засипаних снігом вули
цях, готові за найнизщу.цїну станути до роботи.
.., По чотирох днях, гірацї управитель готелю заявив Степанови,
що бизнес тепе.р. не йде, • отже до кругольнї вистарчить оден хло-

шов-до середини. Коли господар станув перед ним і запитав тог®»
він хоче, Степан опамятав ся і сказав : ,,Дай мені роботу".

Сьвятий Вечір.
,ч .-. Господар споглянув, на Степана здивований і запитав, яке»
він хоче роботи.
..
„Дай мені якунебудь роботу і дай мені.їсти", відповів Стенай.
. . Г о с п о д а р подав йом^ теїілої страви, .а еам зачав, СЧИСЛЗЇ»

— 7 —

пець, а Степан за якийсь час най з голосить ся, а як буде робота,
то йому дадуть.
Годї описати, що діяло ся тогдї в Степаиовій душі. Завід і
завід, оден удар страшнїйший від другого зломили в ньому духа,
відобрали йому вСяк}>- надію, поставили його помілс двома питанямп: бути або не бути. Лишений самому собі, своїм власним
силам, Степан не бачив для себе виходу. Перед ним станула мов
страшна мара, смерть з голоду. Перший раз в житю почув в собі
страх перед голодовою смертію. Так пощо єї ждати, чи не ліпше
самому з собою покінчити?
Вже два днн нічого не їв. лиш перемерзлий та пригноблений
крутив ся по улицях міста. Йшов на осліп без діли, куди несли
його ноги. На дворі стемніло ся, мороз зачав .брати, а Степан під
ніс до гори ковиїр, руки вложив до кишені, голову, звірив на гру
ди, та віддав єя тяжким думкам.
„По щож мені так тяжко мучити 'ся. заваджати другим, ліпше
покінчити то нужденне житє, подумав Степан і звернув свої кроки
в напрямі до ріки. Від води повіяло холодом, дрощ пройшов крізь
йог тіло. Степан затримав ся на хвильку і нараз пригадав собі,
що того дня обходять всї Русини в Старім і Новім краю Сьвятий
Вечір. Сльози покотили ся йому по лпцн. Він пригадав собі
рідню свою, свій нарід, пригадав собі боже деревце, дарунки які
звичайно діставав' від родителїв, пригадав • собі як "то мило, як
тепло було при родині', як всї тішили ся, як сьпівали „Бог предвіч
ний". І він також сьпівав з ними, і він веселив ся з ними, дїлив
ся проскуркою, і складав їм желаня. А тепер, як то всьо змінило
ся. Там десь дома його старий батько і стара мати журять ся ним,
може навіть плачуть, та побивають ся за ним. А він тут гине з го
лоду на чужині, опущений, безраднпй. Сльози .так і капали йому
по лици. . ...'
/ •
„ Д е ^ д ї л и ся ті радісні хвилі, коли я був з родичами, коли я
був між своїми. Ой, гірка, гірка чужинонько. Не ма тут мами,
щоб м£не огріла, щоб мене накормила, щоби мене по-тїшиЛа."
Коли подумав собі о тім, що хотів скочити до води, аби там
знайти:розраду, задрожав на цілім тїлї і зачав утікати від ріки.
Скорою ходою троха розігрів ся, кров зачала скорійше кружляти
і Степан почув страшний голод.
Надходила вже північ. На улицях уставав вже рух, лиш деиеде спішили домів робітники. В ухах Степана' все єще звенїла
коляда „Бог предвічний" а в порожнім животі йому гуркотіло'.
? Утвореної реставрації дійшов до. него запах' мяса і тепла і так
сильно подразнив його, що він не надумуючи Ся що робить, зай-
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р,еджистрову касу. Коли Степан покріпив ся та розгрів ся, оказав
господаревії, що счислить йому за се касу. Господар згодив ся і
Степан в протягу двайцять хвиль.був вже готовий з роботою. За
те запросив його господар і на другий день, і дав йому циґаро і
двайцять пять центів.
Степан приймив гроші і навіть не днвлячи ся на господаря
розпращав ся з ним і вийшов на вулицю. Мороз аж скрипів під
ногами, на улици було пусто.
' Степан розглянув ся доокола і побачив що від свого мешканя
« віддалений на яких півтора години ходу. Чув сильне пересту
джене і умуч-епе, а коли над'їхала кара, всі']; до неї.
В возї було тепло і Степан повеселійшаіі. Кроні Степана
сиділо там лиш троє осіб. В однім куті сидїг. грубий полісмен,
витягнувши перед себе ноги; проти него сидїг якийсь робітник
ч дрімав, а коло горячої печи сидів другий робітник, затирав руки
і огрівав перемерзле тіло. Степан сів проти печи. Кара гнала
на перед дуже скоро. За якийсь час задержала ся і до неї всїв
малий хлопець, котрий своєю появою звернув всіх увагу на себе.
Була се майже дитина — міг мати около пять літ. Убране
•його було нужденне, подерте та полатане, черевики також.подерті
та позавивані шматами, крізь подерту шапчину визирало волосе.
Лнце.засмарованс. ніс червоний та засмаркаинй,а в живих оченя
тах і на устах грала ся. весела, повна вдоволеня усьміиіка. Хлоп
чина сей усїв поміж Степаном а полісменом, розтер померзлі руки,
відтак сягнув до кишені, виймив купу дрібних грошей і став їх' перечисляти.
Степан не спускав з него ока.
..Гей хлопче, а куди ти тягнеш ся по ночах?" запитав нараз
йолїсмеп.
Хлопець усьміхпув ся і собі запитав; ..А куди ти тягнеш ся?"
..Я їду до дому", відповів полісмен.
,.І я також до дому", відбив хлопчина.
..А з відки ти маєш тілько грошей?" питав дальше полісмен.
..Якто з відки", відповів фіі'лярно хлопець, ..заробив собі. Ці
лий день продавав ґазети та заробив собі. Два доляри і пять
центів заробив я нині".
,.Я тілько не зароблю на день.,а ти такий малий свистун мо
жеш так богато заробити", говорив дальше полісмен.
Хлопець весело зареготав ся. ..Ходи зі мною продавати ґазе
ти, то і ти тілько заробиш. А мені грошей треба, бо в мене нема
тата, а мама не годна заробити, бс нежить хора. Я мушу старатн ся о дім".
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. . На устах всіх присутих змалював ся усьміх, а заразом подив,
для малої дитини, що мусить старати ся о дім.
Розмова тут урвала ся. Кара задержала ся і малий хлопчина
сказавши всім весело „Добра ніч", висїв. За ним висів Степан.
Хлопець побіг в бічну уличку, але Степан його здогонив, витяг
нув з кишені' двайцять центів які мав при собі і простягнув їх до
хлопця. Хлопець зразу не знав , що Степан хоче зробити з тими
грішми, а коли довідав ся, що він хоче дати їх йому, хлопець за
паленів на лици і гордо відповів: „Або що, я дїд? Я від тебе гро
шей не потребую" і щез в найблизшій хаті.
Степан аж забув ся. Того він ніколи не сподївав ся. „Та
мала пятилїтна дитина, она потрафить вже удержати свою матір,
а я старий, тай себе самого не можу удержати", думав Степан
і на серцї стало йому дуже легко". Встид і сором мені', що я так
упав на дусі" говорив сам до себе. „Я думав що вже на сьвітї нема
нещасливійшого чоловіка від мене, але нї, та мала дитина навчила
мене розуму, тепер я вже не той що був перше, тепер я буду жити,
потрафлю собі запрацювати".
В тій хвилі Степан став иньшим чоловіком, наново відродив
ся. Енерґічно підкрутив вуса і сьпіваючи „Бог предвічний" по
спішив до дому.
/
. Тої ночи Степан перший раз за весь свій побут в Америці
заснув спокійно, а в ночи мав сон, що на Сьвятий Вечер дістав
дуже гарний презент.
Написав Аиин.

ПРО РЕФОРМУ К А Л Є Н Д А Р Я .
Русини-З г країнцї, Росіяни, Серби, Болгари і другі народи,
що замешкують східну Европу мають календар відмінний від
того, який уживають Німці, Французи, Американці і т. д. Наш
календар є о 14 днів повільнїйший.' Так напримір в Америці є
вже 14- січня, а у нас доперва обходять Новий Рік. Чому се так,
побачите:
Земла обходить кругом сонце в 365 днів, 5 годин, 48 хвилин
і ф секунд. У простому році ми лічимо рівно 365 днів а з лишніх годин за чотири роки виходить трохи не цілий день, через те
четвертий рік буває переступним і має 366 днів.
Наш календар зветь ся Юлїяньским, бо його зложив Юлій
Цезар ще перед народженєм Христа. Сей календар уживав ся
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іі Европі до 1582 року, а в тому році папа римський Грнгорий
XII. вирахував, що- 'починаючи з Никейського Собору з 2 5 року
календар спізнив ся на ю днів. Помилка виходить через те, що
додаючи до переступного року один день, ми лічимо на кождий із
чотирох років по 6 годин менше, за-місць ;5 іГОд.ин,.98.-хвиль і 46
секунд. Щоб виправити ту помилку, папа Григорій.- X I I . казав
додати до числа днів єще ю і казав лічити перший день місяця
одинайцятим, а другий дванайцятим і т. д. А щоб і на далі обми
нути помилку, звелів з кождих 400 років викинути три переступні,
то є лічити їх по 365 днів. Сей календар зветь ся Григоріяньским,
і його уживає тепер західна Европа і Америка. Ми вживаємо
Юлїяньский календар, котрий тепер спізнив ся проти Григоріяньского на і з день.
Але і в Григоріяньским калєндари є помилка на два днї, бо
папа Григорий справив календар не від народженя Христового,
але від Никейського собору.
В 1899 році була установлена в Росиї комісия, зложена з уче
них людей, щоби она розглянула справу календарів, чи не було
би ліпше приняти календар Григоріяцьский- Але комісия порі
шила, що не варт міняти Юлїяньский календар, на Григоріяньский, бо в обох їх є помилка. Та комісия працює тепер над злагодже*нєм нового зовсім календаря, в котрім би не.було жадної
помилки.
.. |
НА ТАМТІМ СЬВІТЇ.

'.

' '1

Питає польський шляхтич руського хлопа на дорозі: ..
— Звідки ти чоловіче?
,
• • - • • ;
А він каже сьміючись:
З тамтого сьвіту.
— А що-ж там наші батьки, шляхтичі польські роблять? .
— А що-ж пане, панам усюди добре, сидять собі в зелїзних
бочках зі смолою, а бідний руський хлоп дрова рубає та під ними
палить.
*••..-.
РІЖНІ

РЕЛЇҐІЇ.

•Один учений подорожник сказав: „Я був в ріжних краях,
бачив ріжні народи, але народу без релігії я нігде не найшов".
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Релігії се є звязь чоловіка з Богом.
На цілім сьвітї ми маємо такі релїґії: Християньску, жидівску,
могамеданьску і поганьску. Християни, Жпдп і Могамедани ві
рять в одного Бога, погани вірять в многих богів.
Всіх людий на сьвітї жиє 1,481 мілїонів. З того Християн є;
450 мілїонів. Жидів у мілїонів, 'Могамеданцїв 230 мілїонів а поган
794 мілїонів. Найбільші є поган. Найчйсленнїйші поміж ними
суть ті, що вірують в Конфуція. відтак в Будду а в кінци в Брагму.
Християни мешкають в Европі і Америці . Они ділять ся на
Рішо-католиків, котрих є 220 мілїонів, протестантів є 140 мілїонів,
православних є 90 мілїонів.'
Русини-Україндї-суть віри православної-— 28 мілїонів, грекокатолицкої 4 мі.іїони і кількасот тисяч протестантів, котрі мешка
ють на Україні і в Канаді.
Жиди мешкають по ріжних краях. Найбільше їх жиє в Росиї,
Австриї, Німеччині. Англії і Америці.
Могамеданцї мешкають в Туреччині, Персиї, Індиї і Єгиптї.
Врагмапцї мешкають в Індиї. Буддисти в Китаю, Тибеті. Япо
нії, Сіямі і на острові Цейльон. Конфуціянїсти живуть в Китаю.
Поміж поганами працюють християньскі місіонарі і що рокутисячі їх навертають на Христову віру.

;

Г Л У Х И Й ТА Х О Р И Й .

Глухий чоловік довідав ся. що" єго сусід є тяжко хорий, отже
постановив відвідати його. ..Але", сказав сам до себе, „я є глухий,
і не буду міг добре чути слів хорого, котрий певно в наслідок
хороби не годен голосно говорити. Все-ж таки мушу пійти..
Коди побачу, що він порушає устами, буду мусїв догадувати ся,
що таке він говорить. Коли запитаю його: „Як ся маєш мій доро
гий приятелю? 1 ' він певно відповість: „Мені є добре", або „нені
'є вже значно ліпше". Тогдї я скажу: „Слава Богови! Скажи мені,
що ти їв?" Він певно скаже якийсь плин, або щось легкого. То
гдї я скажу, щоби се вийшло йому на добре. Відтак запитань
його, котрий лікар його лічить. Коли він назве свого доктора, я
скажу: „О, то є найліпший доктор. Єсли він тебе лічить, то їж
певно скоро прийдеш до здоровля.
Я чув про него дуже МНОГ®Де небудь він пійде. хорі дуже скоро здоровіють!"
Так Отже глухий, приготовивши ся, що має говорити, пійгпо».
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до хорого сусіда, і сїв кодо ліжка. Відтак потираючи руки, з жур
бою на лици, запитав: „Як ся маєш?" „О, вже умираю"-, відповів
хорий. „Слава Богу", сказав глухий.
Хорий почувши се, зажурив ся в своїм серцю і сказав сам до
себе: „Він славить Бога за те, що я умираю, я думав, що він є мій
приятель, а тепер бачу, що він мій ворог". Хорий навіть не. догадував ся, чому його приятель так говорив..
,;
„ІДо-ж ти з'їв?" було слідуюче питане; на що хорий відповів:
„Отрую!" „Нехай се вийде тобі на добро!" промовив своє желанє
глухий, і тими словами побільшив смуток хорого.
„Прошу тебе, а хто є твій лікар?" в кінци запитав глухий.
„Смерть, ангел смерти є тепер моїм лікарем", простогнав хорий.
„Чи так?" сказав глухий, „О, то повинен ти бути веселий, се є
найпевнїйший лікар, якого я лиш знаю. Я його що лише бачив,
і просив його, щоби тобою як найліпше заопікував ся".
По тих словах, він попращав ся з хорим чоловіком і веселий
лійшов до дому, що так гладко сповнив свою сусїдску повинність.
Тим часом хорий чоловік так до себе говорив: „Той чоловік
є мій смертельний ворог. Я ніколи і не думав, що його серце є
таке повиє злоби.

ПРО З Е М Л Ю І П Л Е М Е Н А ЛЮДСЬКІ.
.Маємо пять частий сьвіта: Европа, Азія. Африка, А м е р и к а !
Австралія.
Люди всього сьвіта подїляют ься на такі племена або раси:
і. Біла або кавказька раса, до котрої належимо ми і всі ті
люди, що мають білу скіру.
,
2. Жовта або монґольска раса; до неї належать Китайці та
Яианцї, котрих так часто стрічаємо тут в Америці.
З- Маляйська раса; до неї належать мешканці' маляйськжх
©стровів, а скіра у них є мідяна.
4. Червона раса; до неї належать американські індіяни.
5- Чорна раса, до котрої належать мурини.

ПРИТЧА ПРО ЗЕРНО ГІРЧИЦЇ.
Кісаґотамі. молода дівчина вийшла замуж за богатого князя.
Мала одну дитину, гарного хлопчика. Коли.хлопчик зачав вже
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бігати по підлозі, нагло захорів і помер. Бідна мати взяла помер
кну дитину, пригорнула єї до грудий, і ходила хата від хати про
сячи людий, щоби дали єї лїкарсїво; потреби"вернуло житє помер-.,
т і й дитині'. Один старий дїд сказав до неї: „Іди до бога Будди,
він дасть тобі-лїкарство". Она пішла до сьвятинї Будди, станула
перед його фіґурою і сказала: „Мій пане, чи ти знаєш яке лїкарство булоби добре для моєї дитини ?" Будда відповів: „Принеси
мені зерно гірчиці, але мусиш його дістати з такого дому, де анї
муж анї жінка, анї батько анї мати, анї дитина анї слуга ніколи
не померли".
„Добре", сказала нещасна мати і з мертвою дитиною на руках
пішла шукати зерна гірчиці'. Люди казали до неї: „Тут маєш
зерно гірчиці, забери собі кілько хочеш". Але коли она запитала,
чи помер хто в тій родині, они казали: „Бідна жінко, що ти гово
риш? Мало людий жиє, але померших є дуже много".
Она пішл'Я до иньших домів, але один сказав: „Я стратив
сина", другі сказали: „Ми втратили наших родителїв", а иньший
знова сказав: „Мені помер слуга".
В кінци побачила, що не знайде такої родини, де би хтось не
помер, она потішила ся троха в своїм смутку, лишила помершу
дитину в лїсї і пішла помолити-ся Буддї. Тогдї Будда сказав до
неї: „А що, знайшлась зерно гірчиці?" „Мій пане", відповіла она,
„люди кажуть, що мало людий жиє, але померших є дуже много".
Відтак Будда говорив з нею довгий час, она навернула ся
і зачала йому служити.

ОБОВЯЗКИ УЧЕНИКІВ І УЧИТЕЛЇВ.
Ученики повинні: і. Поважати своїх учителів, 2. услугувати
їм, 3- слухати їх, 4- помагати їм, 5- учити ся від них.
Учителі повинні: І. Учити своїх учеників правої дороги, 2.
учити їх річей, потрібних в щоденнім житю, 3- учити їх розуму,
4. говорити о них добре, 5- хоронити їх від злого.

Зійди в долину, коли шукаєш жінки, піднеси ся в гору, коли
шукаєш приятеля.
Не кидай каміня до жерела, котре дає тобі воду.

День стає вже довший, але погода дуже неприємна. До весни
єше далеко, а зима по троха попускає. Люди стають нетерпеливі,
а передовсім ті, що мають мало руху, тратять душевні та тілесні
сили. Проти сего ослабленя найліпшим ліком є щоденно пів го' дини гімнастики, а що тижня тепла купіль в ванні. Гімнастика
в хаті чи в гали відсьвіжує нерви, та прискорює обіг крови. У кого
вага тіла упадає, нехай їсть потрави, що мають в собі богато цукру,
найліпші суть молочні потрави. У кого вага тіла за богато прибу
ває, той нехай уживає як найбільше руху і не пє. Русини повинні
засновувати гімнастичні товариства при читальнях на взір'галиць
ких Сїчий та Соколів, і постарати ся о відповідні прилади гімна
стичні, котрі тут в Америці суть дуже дешеві.

НА ЛЮДСЬКІМ КОСТОВИЩИ.
Кождий з вас чув про місто Петербург, що се є найбільше
місто і столиця Росиї. Але чи знаєте як се місто засновано? Я
хочу вам розказати про се з двох причин: Раз, бо столиця дер
жави, в якої склад входить переважна часті, нашого народу, а
друге, бо в засновашо Петербурга взяв великий удїл буйний цьвіт
нашого народу — козацтво. От тамто на надневських болотах
той цьвів знидів, зівяв і обпав — обпав на віки.
Двіста лїт тому назад панував в Росиї цар Петро, названий
лізнїйше Великим. Був він чоловіком дуже спосібним, він дав
напрям будучій російскій політиці, запевнив славу і будучність
свому родови, династиї Романових. Він бачив, що серед давних
условин Росия розвивати ся не може, тому задумав цивілізувати
Москву. Він відбув подорожі по Голяндиї та Анґлії, уважно
приглядав ся тамошним порядкам, із усїх країн висилав в Росию
європейських артистів, лікарів і купців, та почав діло реформи.
Чого він забажав, то мусїло бути безусловно. Петро ніколи не
оглядав ся на ті жертви, що впадуть при переведеню його плянів,
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і не звертав найменшої уваги на потоки людської кровн, що зли
вали шлях його слави.
Всюди знали царя Петра яко чоловіка жадного крови й пристрастного піяка. Ось як він поступив%.ріднбю>.сесі*роіо;іЄафією:
Вона не задоволена із нових реформ, разом із надворними стріль
цями зробила проти неприсутному тогдї Петрови, палатну рево
люцію. Петро забуреня ті здавив, сестру Софію засудив на досмертну вязиицю в монастир, а стрільців сотнями вішав перед
вікнами сестринної келїї.
Рівночасно перестроював він ЦІЛУ Росию, завів стале війско,
підпомагав купецтво, ремесла і школи.
Тепер цар Петро забрав ся до засіювапя Петербурга, щоби
з відтам міг заводити нові реформи. Зі старої Москви було се годї
робити. Він: потребував конче міста, що мало би доступ до моря,
що було би для дикої Роспї вікном в Европу,
Отже на відобраній від Шведів землі, над .рікою Невою зачи
нає будувати місто. Однак земля там була дуже багниста і під
важкі будівлі зовсім ненршожа. Цар Петро на се не зважав, він
не жалував гроша анї робітників, щоби лиш свого доконати. Ро
бота прп будовлї Петербурга йшла примусово. Зганяли до неї
ліоднй насп.іі.по із уеїх усюдів, а що року було потреба звичайно
по 40 тисяч нових людпй. Людий мусїли доставляти начальники
поодиноких губерній. В протягу десять літ зібрано понад двіста
тисяч людий і перевезено їх над Неву до тих тяжких робіт. Ті
кати або не йти на роботу було нїяк, бо за се дуже тяжко карали,
а цар караючи не жартував. За його царюваня людий вішали, ломали в колесі, четвертували і вбивали ііа палї без лишнього жалю.
Цар Петро не мав мягкого серця. Він засудив на смерті, свого
рідного сина за те лиш, що не годив ся із батьковими реформами
і заповідав, що перенесе столицю держави Петра назад у Мо
скву.
При засновуваню Петербурга мусїли люди дуже тяжко пра
цювати; треба було поспускати болота, та прокопати бодай менші
канали, щоби постягати в них воду. Тогдї не було нї лопат нї
рискалів ЗЄ.ТЇЗШІХ; нї тачок не було подостатком. Тож треба було
намулисту землю дерти голіруч і носити єї в полах своїх довгих
халатів та кожухів. Н е диво-ж, що в таких обставинах люди не
могли довго видержати. До того ще причииювала ся лиха пожива
а то й цілковитий єї недостаток і нездоровий, моклякуватий воздух. — тож гинули люди як мухи.
Тепер по приладженю землі, взяли ся до будівлі, але аби
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будувати, на те треба мати дерево. Тож треба було знов копати
канали, щоби тими водними шляхами спроваджувати матеріал
із подальших лісів.
Тепер то припадає робота коло каналів кронштадського і ладожськото. При тім копаню згинуло, як пише у своїм звітї цар
ський урядник Лєдран, 150 тисяч люднії.
При збираию ліодий до копаня ладожського каналу, кинув
Петро своїм немилостивим оком також і на Україну і зажадав ро
бітників із козаків. Козаки до такої праці були зовсім не обовязаиі, але царська воля, се був закон для всїх підданих. Цар Петро
зовсім не думав шанувати прав України, хоч царі кляли ся їх ша
нувати. Через довший час він справді опікував ся козацтвом, та
ліпи на той час, як йому було треба козачої сили, але як вже він
сотворив собі правильну армію, то від тої хвилі стремів невпин
ною ходою до зломаня козачої сили і до цілковитого поневоленя
України,
^^-л
Силу козачу зломапо під Полтавоіо^де український гетьман
Мазепа зістав побитий, а решти докопано через винищене козаків
по важких роботах коло засиованя/Петербурга.
Не зважаючи зовсім на НЇЯКЇ умови, приказує цар Петро ко
закам йти раз у раз до роботи коло Петербурга, гатити болота,
зносити важкі муки і злидні/на далекій півночи. В протягу трох
літ вислано 35 тисяч козаків до робіт. Сам похід із України до
Петербурга був дуже злощасний. Важку отсю дорогу треба було''
пройти мокрими шляхами своїм коштом і харчем. Один козаць
кий сотник, що брав участь в тім поході, каже: „Поки йшли ми
через українські міста, то нас скрізь пускали "на нічліг в великі
морози, волам-і коням нашим давали еїла і соломи. Але так було
лиш на Україні. Коли ми дістали ся між Москалів, почала ся
велика нужда і для нас і для нашої худоби. Нас нікуди не пу
скали на ночівлю : еїна і соломи не тілько піде було взяти, але на
віть і купити за звичайну цїйу не мож було. Ми примушені були
ночувати на вулицях у великі морози без притулку. Конї і вОли
поохлявалн без корму. Часом ми мусї.ш іти пішки глубокнми
снігами, а харч, взятий з дому, нести па плечах, щоб полекшити
підводи".
Серед такого гаразду йшли козаки .тисячами миль нераз цїлї
місяці. Тож не диво, що не мало козаків нездужало і вмирало
в поході; а многих звалила з ніг важка праця, погана погода та
лихий харч! А працювали козаки важко: то направляли ті пото
ки, що плплп в канал, то ладили та перегачували йогож таки са-
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мого. Підчас роботи переносили на своїх плечах цілими вер
ствами хмиз, дошки та палі. І помимо всеї запопадливості! коза
чої, помимо того, що робили що день і в ночи і в неділю і в сьвято,
то московські офіцири обходили ся з козаками дуже погано, та
немилосерно їх били.
Н е легким був і поворот до рідного краю, серед осїнних слот
та студени. І знов треба було йти о своїм хлїбі без зломаного ше
ляга, бо всї роботи були примусові і хоч козаки заплату упоминали ся, то єї не бачили ніколи. Приходило ся в- тім повороті за
знати голоду і холоду, не один випродував за безцїн все, що мав,
не виключуючи й рушниці, щоб було лиш чим прокормити ся.
Серед таких обставин запанувала поміж козаками страшна
смертельність. Кождий третий козак помер, а часом і кождий дру
гий. Поверх 15 тисячів нашого народа згинуло там безневинно.
Оттакого пива наварила Москва Україні. „Одних", каже о д и н '
сучасний козак, „загубила Росия тяжкими та.незвичними робота
ми, других голодом, трет-их потруїла гнилою та прілою мукою,
перемішаною з вапном та ящірками".
Певна річ, що козаки на такий лад зовсім не годили ся з до
брої душі. Вони бачили, що над ними дїє ся насилє і втікали
s роботи. Т а їх ловили, віддавали на повне сорому, иубличне
бичоване та повертали назад у роботу.
Таки отже поволи побудовано канали і зачав ся будівельний
рух з разу досить пиняво. Доперва як цар Петро вибудував собі
тут нову палату і поселив ся в Петербурзі зі своєю сїмєю, тогдї за
чали напливати тут люди. З початку приходили тут салдати, мо
ряки, царські урядники і робітники. Приходило тут також мнОго
чужинців, котрих Петро приймав дуже радо, давав їм всякі полекші, навіть увільняв їх від податку.
Серед таких обставин зростав Петербург.. При смерти Петра
було у нїм не більше як пятьдесять тисяч мешканців.
Після Петрової смерти став Петербург упадати. Його наслїдник цар Петро II. переносить столицю держави назад до
Москви.
Тривкий розвиток нинїшної столиці розпочинає ся від царюваня Єлисавети. Она вертає назад до Петербурга. Тут будує
нові будівлі і храми, що аж чужинці єї подивляли.
Тепер вже місто Петербург розвивало ся дуже скоро, і днесь
оно числить поверх півтора мілїона мешканців.
Так отже, стоїть тепер пишний Петербург, столиця Росиї на
людськім костовищи, на земли, зрошеній людським потом та люд-
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ською кровю. А не мало' там кісток та крови нашої української,
наших батьків козаків.
Так отже вигинула там одна частина козаків, а другу частину
лишив російський ряд без шкіл та без знаня.
Ось як каже Тарас Шевченко про того ката України Петра
Великого.:
І ми сковані з тобою
Людоїде, змію!
Н а страшному, на судищі
М и Бога закриєм
Од очий твоїх неситих.
Т и нас з України
Загнав голих і голодних
;,:•••
У снїг на чужину,
Т и порізав із шкур наших
Собі багряницю
Пошив жилами твердими
І заклав столицю
В новій рясї. Подиви с я : .
Церкви та палати!
Весели ся лютий кате . . . .
... ,. .
Проклятий, проклятий..
Однак вже тепер прийшов час, що довголітнє важке терпіне
•зродило діло, зродило чин, чин великий і значний. Се росийська
революция. Она є местником і тих костий білих під петербур
зькими мурами і всіх кривд України. І вже недалекий час, що той
местник приведе своїй матери Україні давно загублену єї доню
а свою рідну сестрицю — волю і свободу!

ГОРДИЙ

дяк.

Один дяк був дуж-е гордий з того.'що має гарний голос. Але
Пан Біг всегда карає гордих людий. а передовим таких, що лю
блять себе хвалити. Т а к отже Пан-Біг так зробив, що той дяк
дуже зле сьпівав підчас Служби Божої, і людям' дуже не по'добав
ся. Коло самого престола клячала стара жінка і чогось дуже пла
кала підчас Служби Божої. Гордий дяк думав, що то під впливом
його сьпїву та жінка так розплакала ся, приступив до неї , і х
присутності! всіх людий поспитав єї чого она плакала. Він був
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певний, що она скаже, що то єго солодкий голос довів єї до слез,,
але якже він завстидав ся, коли почув таку відповідь: „Мій пане,
коли ти сьпівав, я нагадала собі па свого осла , якого я стратила
три дни тому назад, а його голос був цілком подібний до твого.
О, коби хоть Пан-Біг допоміг мені' назад його віднайти''.

П Е Р Л И .
За перли багаті люди платять дорого, і купцї, що торгують
перлами, наймають водолазів (се є нурців, людий, що спускають
ся на дно моря) добувати їх із моря. А перли, се ось що.
Жіїє в морі така черепашка, що в ній знаходять ся білі бли
скучі кулечки, немов пацьорки. Ото і єсть перли. Та відкн они
беруть ся в черепасі? Буває, що в черепашку дістане ся щось
тверде, на примір зернятко піску, і калічить та ріже той пісочок
мягке тіло черепахи. Тоді черепашка випустить із тіла на зер
нятко піску сок. Він застигне круг піску і стане з його перла.
Бона гладесенька і вже не ріже черепашці тіла. Або як занеду
жає черепашка, то й тоді випускає з тіла сок і він застигає кудечками-перлами. Коли би проколоти черепашці тіло і кинути знов
у море, то в ній стануть перлини, бо вона нездужаючи з тої раки,
випускає сок.
Многі нурці добувають перли без ніяких пристроїв, а просто
пірнаючи в море, і се роблять звичайно так:
У човеи сідають звичайно два нурці і два помічники. Вони
випливають човном туди, де море на 20 до сто стіп глибоке, бо на
мілкійшому не живуть черепашки з перлами. Нурець роздягає ся,
чіпляє на пшЮ торбу на черепашки і стає на велику камінюку, що
висить обік човна на линві. Помічник розмотує линву і нурець на
каменю спускає ся в море. Н а днї він сходить із каменя, а по
мічник накручує камінь назад у човен, і витягає його з моря. А
нурець, опинивпіи ся в мори на днї, одною рукою хапає за морскі
ростини або за каміня. щоб вода не винесла його з моря, а дру
гою рукою збирає черепашки і кидає в торбину, доки зможе ви
дужати в воді, а тоді виринає і його забирають у човен. Там він
змучений лягає і відпочиває, а товариш його спускає ся в море.
Так вони пірнають разів по сорок і по пятьдесять на день, і дуже
з того знесилюють ся. Коли й пощастить ся нурцеви, що ніяка
.пригода не спіткає його в морі, то всеж не довго проживе він на
. сьвітї через свою роботу.
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Набравши черепашок, нурці розкривають їх ножем і вийма
ють перли. Але перлії бувають не в кождій черепашці, а тільки
в деяких. Черепки з черепашки теж уживають ся на прикраси,
бо з середини вони дуже гарні, гладенькі і блискучі. Се зветь ся
перлова матиця. З неї роблячі, перлові гузики, держачки па пера,
колодочки •до ножів, то що. І перли і перлову матицю продають
за дорогу ціну, та тільки гроші ті йдуть купцям, що їх перепроду
ють, а нурцям за важку працю припадає не багато.

І БЛАГОСЛОВИВ БОГ ДЕНЬ СЕМИЙ І НАЗВАВ ЙОГО
СЬВЯТИМ.
Одному праведному Християниновії казаі; пан працювати в
неділю. Праведний Християнин сказав, що Сьвяте Письмо забо
роняє в неділю робити, бо сей день призначений Богом на спочи
нок і на славу Його. ,,А прецінь Сьвяте Письмо каже", сказав пан,,
„що коли в неділю упаде осел до ями, то ти можеш його витягну
ти". ,,Так", відповів робітник, ..се правда, але єсли осел що недїлї
схоче падати до ями, то я або спродам осла, або засиплю яму зе
млею".

Ф

Е

Т

И

Ш

И.

Люди на пів дикі, котрі мешкають в Африці, в Австралії, а
також американьскі Індіянн вірять в фетиши. Всьо, що є на сьвітї,
а може їм принести користь або шкоду, називає ся фетишом і має
божу силу. Такий чоловік ніколи не стане ногою на траву, анї не
ударить їдовиту гадюку, бо боїть ся від неї пімсти. Амернканьскнй Індіянин, коли побачить з далека вужа, кричить до него:
„Здоров приятелю, па маєш троха попелу з тютюну, може при
дасть ся тобі в довгій подорожи". Часом він убє вужа, але всегда
перед тим поздоровить ного. Ті на пів дикі люди мають незчи
сленні фетиші. Дерева, ріки, гори, каміне, вода, огонь, земля,,
зьвізди, хмари, мрака. зуб слоня, хвіст льва,клапоть волося з бо
роди білого чоловіка, тріска з дерева, в котре ударив грім, і многв.
иньганх р і ч и й є у них фетиші. Онп се шанують, покланяють ся
тому і вірять, що то принесе їм щастє.
Двіста літ тому назад приїхав був до Америки один місіонар
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є живіт. Они не питають ся о здоровлє, але „як ся має твій ж и 
віт?" Як чоловік помре, то они витинають йому живіт, і тримають,
його в великій пошані. Деякі нїґри вірять, що по смерти живії?іде до неба.
Ось така то є віра в фетиши. Приклонники тої віри суть на
дів дикі люди, котрих число що раз більше зменшає ся.
Кождий з вас, дорогі читачі, бачить, що віра в фетиші, є ціл
ком те саме, що віра в забобони серед нашого народа. Така віра
є однак випливом глупости та темноти людської. Н а жаль мушу
сказати, що через віру в забобони та чари нарід наш подібний
до тих диких людий, котрі не знають нї Єдиного Бога нї науки,
Христової.

ЗИМОВІ т о н и .
Надходить зима
Кожуха нема
Анї навіть свитини,
Бо всякі пявки,
Кати* та панки
Здерли нам їх зо спини.
Вже дують вітри
Щось неділь зо три;
Ах, деж від них втікати ?!
Таж: ті деруни,
Пропали-б вони,
Прогнали нас із хати!
Падає сніжок,
Четвертий деньок,
А обуви не має:
Були ходаки —
Взяли Поляки,
Москаль онучі хватає...
Вже тисне мороз,
Боже го намнож...
Най ще лучше шалїє, —
Народ наш прозрить,
Боротись навчить,
А борба нас загріє! •
Сава Чернецький.
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„В Н ю Йорку", сказав він, „є дуже много бідних , старих Жи.дів, котрі жиють з милостині, і котрі вже одною ногою суть в гробі.
Чому-ж нам не поїхати до Ню Йорку і не привести якого найстар
шого і найслабшого Жида? Ми би давали йому їсти так довго,
доки би він не був так добрий і помер і приніс би щастє нашому
(новому цвинтареви".
Старші братя аж зацмокали з радости, аж забули язика в ротї.
А коли з радости прийшлії до себе, всі згодили ся на той плян.
Ви може не схочете повірити в те, що пізнїйше стало ся, але
все таки оно є правда. Кождий член жидівської громади в Вилтон
може на талмуд присягнути, що всьо то, що скажу, є правда.
Мойше Абрамович, Шльома Меґільовски і Дувид Шеймсон
зістали вибрані до комітету, щоби поїхали до Ню Йорку за най
старшим, найслабшим і найбіднїйшим сином Ісраїла, а коли знай
дуть його, мали йому приобіцяти вигоду і спокій до остатннх днів
його житя і мали привести його до Вилтон. • Комітет вернув з
Цейтльом: Когеном.
•
„Першого дня кождого місяця", сказав різник Кошель, „він
буде моїм гостем. Другого дня він пійде до Мойше Абрамович.
Третого дня буде жити у Найма Гайман. Четвертого дня Езра
Бухбіндер буде мала честь приймати його у себе." Позаяк жидів
ська громада в Вилтон була досить численна, тому не було трудности призначити Цейтльови одну родину на кождий день в мі
сяцю. Коли Кошель заповів, що вдова Шенберґ і єї син мають
брати до себе Цейтля тринайцятого кождого місяця, Мойше АбраКОВИЇ усьміхнув ся. Мойше був дуже забобонний.
Тогдї підніс ся на ноги Цейтель. „Братя", захаркотїв він. Цей
тель мав шістьдесять лїт, і був на пів сліпий. Був сухий як щипка,
так що всі' кости можна було йому порахувати. Скіру мав жовту
як цитрина. Єго волосе було біле як снїг, а борода помервлена
як клоче. Він був дуже глухий. Голос його тряс ся і харкотів,
так як би забув вже говорити. „Братя", сказав Цейтель по жидівськи тремтючим голосом (другі Жиди говорили по анґлицки).
„Добре що ви мене взяли тут до себе, до того чистото і здорового
місточка, щоби я тут міг прожити послїдні дни мойого житя. Але
заки я прийму ваше гостинне запрошене, мушу вам сказати те; що
сказав мені доктор в шпиталю. „Цейтель", сказав він до мене, „ти
є.старий чоловік і вже довго не будеш жити. Але найгірша річ
яку ти можеш зробити —• і котра певно скоротить дни твого житя,
-зг є если би ти змінив свої привички, які ти мав через ціле своє
житє. Т и призвичаєний курити файку на довгім цибуху. •• Отже
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з' Европи. Його зловили Індіяни привязали до дерева і хотіли
вбити. Недалеко звязаного місіонаря лежав вуж тарахкавець, а
•він о тім не.знав. Коли Індіяни побачили того вужа, сейчас поутїкали, віруючи сьвято, що вуж стереже місіонара, котрий муснц
•бути божого походжеНя.
Один африканьский дикун зломив весло з корабля якогось
чужинця, що приплив до їх берега, і в недовгий час опісля помер.
Від того часу всі дикуни з того племени з далека покланяли ся
кождому веслу, боячи ся, щоби і они не повимирали.
Єсли фетиш не принесе їм корнети, якої они сподївали ся,
тоді його нищать, ломлять, палять або кидають у воду.
Перский король Ксерксес казав бити море батогами, за то що
повстала на мори буря і знищила міст, котрий він поставив.
Ті на пів дикі люди вірять, що фетиши знають предсказувати
будучність, і тому дуже часто, а передовсім підчас війни радять ся
їх, що мають робити. В Америці Індіяни предсказують будуч
ність після диму, що виходить комином хати'.
Н а пів дикі люди вірять також, що фетиш має силу охоро
н и т и їх від злого. Один фетиш є проти грому, ииьший проти
льва, ииьший проти хороби. Кладовища посипують они черепками
зі збитих горшків, щоби в сей спосіб не допустити злих духів до
гробу, дороги посипують мушлями, щоби чорт покалічив собі на
них ноги. У дикунів африканьских є звичай, що найстарший
син переховує в скритім місци чашку зі свого батька, бо вірить,
що она принесе йому щастє і побіду над ворогами. Коли чоловік
помре, його закопують до гробу. В кілька день опісля найстар
ший син відкопує трупа, бере його чашку і приносить єї щоденно
троха їсти, і молить ся до неї.
Коли дитина прийде на сьвіт, то на єї тїлї виписують ріжнї
знаки, котрі мають хоронити єї від нещастя.
Они мають також церкви в котрих є много таких фетишів,
котрим они покланяють ся і приносять жертви.
Они не знають, що то є гріх. Одного дикуна, запитали ся,
іцо він розуміє під добрим або злим ділом. Н а се він не умів від
повісти всеж таки сказав, що то не є добре замордувати батька.
Иньший дикун сказав, що недобрий учинок є такий, котрий при
носить нещастє, [ як., на. rtpiniip: стирати сніг., з ніг. перед • дверми,
•ступати в слїди, котрі медвідь зробив на снігу, і т. д. Один афри"каньский нїґер сказав, що гріхом є плюнути на землю, а иньший
сказав, що гріхом є убити невинного чоловіка.
Поміж африканьскими нїґрамн найважнїйшою частиною тіла
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кури єї дальше. Ти призвичаєний випити щоденно пів кварти
гсрів ки - не РСЬО І.ід разу, але що хвильки по гриіилса. Отже що небуд ь стане ся, ти уважай, щобнсь мав всегда св,ого шнапса". .От
же тепер 1 подумайте братя, чи дасьте мені то всьо, чи нї?
Кошель моргнув значучо на- Мойше і Абрамович, а він взяв
Цейтля за ковнїр і випік його до другої хати. Тепер старші братя
зачали нараду.
„Братя", сказав Кошель, „я знаю, що ви собі тепер думаєте
у вашім серцю. Я мав раз вуйка, він був дуже старий і доктор
сказав йому так само: що він мусить курити і пити так як давнїйше робив. Отже я знаю, що Цейтель каже правду".
Шльома Меґільовски покивав головою. „Я на те не могу при
стати", сказав він, „каву на обід і на вечеру дам, але файку і шнапса, коли я сам для себе не маю, чомуж маю давати старому, що
вже чекає аби вмерти?" ,
Але Кошель єще раз підніс ся на ноги. „Братя", сказав він,
„треба добре брати зі злим, бо потому треба буде зле брати з до
брим. Що коштує файка і пів кварти шнапсу? Двайцять центів
Чи те щастє яке він нашому цвиптареви принесе, не вартує двай
цять центів? Певно що вартує. Не будьмо скупі. Єсли брат Ме
ґільовски не хоче дати бідному чоловікови тютюну та шнапса, я
для него куплю два рази, три рази, двайцять разів".
Голоси потакуваня заглушили невдоволених. Відтак одного
лосно ухвалено давати Цейтльови що дня порцію тютюну і пів
кварти шнапса. .
Се був щестий день місяця і Шльома Меґільовски мав цринимати у себе Цбйтля. До хати Шльоми було дуже близонько,
але він мусїв через цілу дорогу нести свого гостя на руках.
„Я вже давно не ходив", казав Цейтель харкогливим голосом,
„і не може поступити кроку. Коло шинку положив Шльома свого
гостя на хіднику, а сам вступив купити пів кварти шнапса. На
свою велику радість він дістав шнапса пів кварти лиш за ю центів.
„Тут", сказав він до Цейтля, „маєш свій проклятий шнапс".
Цейтель приложив фляшку до уст і потягнув довгий лик.
Еідтак сам підніс ся на ноги і весело сказав: „Той шнапс робить
тель, „але я хочу червону краватку". >
Шльома приказав жінцї як має обходити ся зі .старим, зложив
його на софу, поприкривав його перинами і пішов до своєї денної
роботи.. Коли вернув застав Цейтля сидячого на ґанку, як поку
рював свою довгу файку і стругав патичок для його наймолодшого
.сина,, , > . .. • ,• •
-1"•••:
• •
•-•••• ."-•••'
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ЧОТИРИ РОДИ ЛЮДИЙ.
Є люди, котрі нічого не знають, і не знають, що нічого не зн
•
ють, — ті суть дураки; їх оминайте.
Є люди, котрі нічого не Знають, і знають, що нічого не знають,
— ті суть люди прості; учіть їх.
Є люди, котрі знають, і не знають, що знають, — они сплять,
«будіть їх.
Є люди, котрі знають, і знають що знають, — то суть мудрі
люди, наслідуйте їх.
А тепер подумайте до котрого рода людий налелсите ви і ваші
приятелі.

Осел навіть в літі нарікає на холод.
ЛСовпяри борять ся. а королі" суті, героями.

З початком весни найбільше людий хорує та умирає на легкц
Причиною того є зміна температури, за теплий або за легкий одяг»
вдихане острого воздуха. Щоби охоронити ся від злого впливу острого воздуха, належить вдихати носом, а уста замикати. . Взагалі'
треба віддихати повною грудню, глубоко, бо через се звільняєть
ся орґанїзм від вугляного квасу, а набирає в себе кисеня. Дуже
уважайте, яку пєте воду. Єсли ся вода походить з ріки, то треба
єї передтим конечно переварити, бо інакше захоруєте на тиф.

ГІСТЬ З Н Ю ЙОРКУ.
Жидівська громада в місточку Вплтон, котре лежить недалеке
Ню Йорку, була у великім клопоті. Щоби вії зрозумілії той клопіт
треба вам' сказати, що у Жздів є таке іпруванє (ви може назвете
се забобоном).: Коліг Жпдн заложать новий цвинтар, треба, іцоби
найперше дістала там похована дуже стара особа. Тогдї всі другі
люди, що там будуть поховані, помруть в дуже пізнім віці. Єсліі-ж
перша особа, що буде там похована, помре в молодім віці', то се є
злим' знаком, і всі члени жидівської громади дуже молодо помруть.
. -• Новий цвинтар зістав закуплений і після жидівського закону
по ку-шерному посьвяченпй. Але жидівська громада в Вилтож
була молода, а старші братії з божниці розглядаючись поміж чле
нами, побачили, що всі суть зовсім здорові, і смерть може насту
пити тілько з припадку; отже може забрати так само молодого як
і старого. Всі дуже тяжко зажурили ся. Кошель, богатий різник
сказав, що виїде з місточка, єслибн молодий чоловік мав бути по
хований перший на новім цвийтари. Кошель як що раз сказав,
то.всегда того тримав ся. А' утрата Коішгя далаби дуже тяжк*
відчути ся! жидівській громаді,- бо він платив рент за божницю і по
ловину пенсиї' для рабіна. Тогдї Мойше Абрамович, — імя йог«
довго будуть згадувати ЖиДй в' Вйлтон —- предложив гілян, ко
трий мав вибавити їх з прикрого по'ложеня.
"• '
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„Як же ти чуєш ся?" запитав Шльома здивований.
„Дуже добре", сказав Цейтель, „далеко ліпше як рік тому
назад.
Шльома завважив, на свою нерадість, що голос Цейтля вже
не такий харкотливий, і набирає сили.
„Дуже гарний воздух маєте тутка", говорив дальше Цейтель,
„мені дуже хоче ся їсти".
Н а другий ранок Шльома сказав свойому гостевії, що Дувид
Шеймсон має взяти його до себе того дня.
„Я занесу тебе до його хати", сказав він. „О, далеко ліпше
буде, як я сам там пійду", відповів Цейтель. „Скажи мені, де він
мешкає, а я вже знайд}'. Я чую ся вже такий сильний, що хочу
перейти ся".
Шльома сказав йому де Дувид мешкає і Цейтель вийшов з Х І 
ТИ посвистуючи собі.
„Вічний дід вже іде", сказав Дувид до своєї жінки,.коли поба
чив наближаючого ся Цейтля.
„Мир дому сему", сказав весело Цейтель. переступаючії поріг
„А снїданє вже готове?"
Дувид споглянув на жінку, а опа на него, і обоє запитали ся:
„Чи Шльома не дав тобі нині снїданя?"
„О, так", відповів Цейтель, сідаючи вигідно в крісло, „я пив
каву і їв хліб, але я троха перейшов ся, а воздух такий гарний, що
я знова чую великий голод".
Дали йому друге снїданє, і файку і тютюн і через чотири го
дини Цейтель вдоволений спочивав собі вигідно. Потім пішов
троха перейти ся, і вернув з новим апетитом. .
„Якже ти чуєш ся ?" запитав його Дувид, коли вернув з роботи
того дня.вечером.
„За двайцять літ" відповів Цейтель по анґлицки, „я не чув ся
так добре як тепер. Я мігбп вилізти на високу гору і з'їсти сто
куґлїв".
„Там на подвірю лежить уг.іє", сказав по хвильці Дувнд, „мо
же бись позносив до пивниці?"
Цейтель покивав головою. „Я є старий чоловік. Я вже довго
не буду жити. Доктор сказав, щоби я нічого не робив. Ч и ви
маєте куґлї і на вечеру?"
„Добре що забрав ся", сказав Дувид до своєї жінки на другий
день рано коли гість вже відійшов, Але жінка усьміхну.та ся. „Він
має дуже веселе успособленє. Коли тебе не було дома, він сьпівав
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мені багато сьмішних пісень". А по хвильці сказала: „Слухай
Ду?.ид, чи я виглядаю на 5° літ?"
..Певно що так. Т и маєш 54 років".
Жінка заперечила головою-. '„Цейтель казав, що я не виглядаю
ані один деш. старша, як 40 літ'*.
Якосі, так склало ся. що жінки зачали звертати свою увагу на
ЦЄЙЇЛЯ. Він знав як до них говорити і дуже їм подобав ся. Зви
чайно з'ївши добрий обід, закурив собі файку, усїв на мягке крі
сло і жартував з жінками. Коли сказав місіс Ґінсберґ, котра ва
жила 240 фунтів, що о на худне, відразу з'єднав собі єї серце, мимо
того, що єї перший раз бачив.
Тиждень скоро минув і Цейтель мусів вже попускати ременя.
Зморщкн па лици зачали вигладжувати ся і борода вже не була
така розчіхрана як клочі. Лице його, котре було жовте як цитрина,
тепер вже почервоніло. Зір його поправив ся, також і ліпше зачав
вже чути. По улицях ходив так живо, як молодий хлопець. Три
надцятого дня місяця пішов до вдовії Шенберґ. Там застав він
Мойше Абрамович, котрий почервонів на лици як побачив Цейтля. а відтак скрито усьміхнув ся.
f •
„Мир дому сему", сказав Цейтель входячи до хати. Відтак
довго і уважно глянувши па лице вдови, здіймив капелюх, низень
ко поклонив ся до землі і промовив: .,Р>ік клапяє ся красі"'.
Вдова весело усьміхнула ся, а Мойше скривив ся з певдоволенєм,
„Містер Абрамович". сказав Цейтель, ..коли старші братя з
синаґоґи зійдуть ся на мітиш', будеш так добрий і скажеш їм, що
я потребую нове убране".
Мойше розгнівав ся. „Убраня потребуєш?" крикнув він. „Фай
ку, шнапс, куґлї; чого єще тобі потреба? Може коня з візком?
Може перстень з діямантом?"
..Встнд вам", перебила вдова. „Певно, що йому треба убраня.
Джентелмен не може носити таке старе \ г бранє"
..Джентелмен?" викривив ся Мойше, „ой вай, ой вай, ой вай",
і не знаючи, що має сказати утік з хати.
„Мала пташка шепнула мені", сказав Цейтель значучо усьміхаючи ся", що ти умієш робити найліпші куґлї в цілім Внлтон. Ч и
то є правда?"
Другого дня Цейтель пішов мешкати до Аронсів, але в по
луднє назад прийшов до вдови відвідати єї. „Я прийшов лише
поздоровити тебе. Аронсів куґлї суть троха за мягкі".
Вдовиця Шенберґ сказала, що не дасть спокою цілій жидів
ській громаді, доки не куплять Цейтльови нового убраня. Розу-

- зо міє ся, що так мусїло стати ся, бо з вдовою небеспечио зачинати.
Сам Кошедь завів Цейтля до кравця і казав йому переробити зі
старого, нове убране. Але Цейтель опер ся тому. „Або дістану
нове убране і надійде день і я помру тутка, або не дістану нового
убраня і верну ся до Ню Йорку".
Коли Цейтелі дістав вже нове убране, казав купити собі чер
вону краватку.
„Що, червону краватку?" крикнув Кошель. „То не є для ста
рого чоловіка, я вже є за старий до того. Мій малий хлопець но
сять червону краватку на шабас".
„Він є мудрий хлопець, єсли є подібний до тата", сказав Цей
тель, „але я хочу червону краватку".
Н а другий шабас всі Жиди зібрали ся в божниці. Цейтель
убрав нове убране, на шиї мав червону краватку, причесав кудлату
бороду, а на голові мав лискучу, шовкову ярмурку. Коли вже всі
були зібрані, тогдї увійшов він гордо до середини розглядаючи ся
на право і на лїво.
Всі аж цмокали з подиву і питали його з відки дістав таку
гарну ярмурку.
„Одна лейді, моя приятелька, дала мені се в презенті", відпо
вів гордо Цейтель.
Мойше зі злостию сказав: „То певно вдова ПІенберґ була
така дурна і купила тобі ту ярмурку".
„Містер Абрамович", сказав Цейтель з повагою, „уважай, що
ти так говориш про лейді, ліпше замкни писок".
Не минуло і два місяці як Цейтель приїхав до Вилтон, як жи
дівська громада зібрала ся на надзвичайний мітинґ, щоби наради
ти ся, що з ним зробити. Мітинґ скликано на бажане Мойше
Абрамович. '
„Той чоловік", зачав він гірко говорити, „є гумбуґ. Кождого
дня він набирає ся здоровля і смальцю. Колись тут прийшов
він до мене. Але чи думаєте, що він буде їсти хлїб та молоко та
другі річи, котрі суть добрі для чоловіка, що має умерти? Де там?
Він каже моїй сестрі варити собі куґлї і всі з'їдає. Потім каже єї
веселі істориї, каже, що она є красна і розумна і она дає йому мою
найліпшу сорочку. Він є швіндлєр. А тепер я хочу знати те: Як
довго ми маємо ждати доки він не умре? Чи маємо його вічно
утримувати?' Чи він ніколи не умре? Я ставляю внесене, пане
иредсїдатель, щоби вибрати комітет, аби його запитати ся, коли
вів хоче умирати?"
' ' •Тогдї підніс ся містер Кошель, великий чоловік з синаґоґи і з
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дрзннами зачав так говорити--: „То мудрий містер Абрамович до-шв нас до такого клопоту. То він порадив привести старого чоло
віка, що скоро помре, і принесе щастє для нашого нового цвин
таря. І то він був тим мудрим чоловіком, що привіз його з Ню
Йорку. А тепер тому, що вдова Шенберґ ліпше любить містра
Цейтля, і вже не хоче виходити за муж за Мойше, тепер мудрий
Мойше хоче посилати комітет. Добре братя, я пішлю комітет,
але мудрий Мойше вже не буде в тім комітеті".
Комітет знайшов Цейтля в хаті вдови Шенберґ, як він гірко
плакав і зойкав. Вдова і єї сини були коло него і потішали його.
Коли она побачила комітетових, шепнула до н и х : Ша, гаа, тепер
не входїть тутка, заждіть на дворі, я скоро вийду".
Комітетові ждали майже цілу годину. Був дуже горячий день,
а они мусїли печи ся на сонци, бо нігде не було тїни.
„Може", сказав Шльома, „він є тяжко слабий і вже умирає?"
Потішаючи ся тою надією, комітетові ждали так довго, доки
не вийшла вдова. „Ох, панове", сказала она зі слезамп в очах,
„Цейтель дістав дуже злі вісти. То дуже пригнобило його бідного.
Прийшов лист з Росиї з відомостю, що його бідний тато що йно
помер".
Через цілий рік після смертн тата Жиди в Вилтон якось пого
дили ся з Цейтльом. А потім як жалоба проминула, Пейтель оже
нив ся з вдовою Шенберґ.

РУКА

БОЖА.

Було се 1900 року, коли то в Китаю, дикі Боксери постановили
вимордувати всіх білих людий. Товпа боксерів напала на дім
американьскої християньскої місиї і знищила його до тла. Але в
короткім часі місионарі зібрали гроші і зачали будувати єще біль
ший і дорожший дім для християнської місиї. Коли мури нової
будови вже високо взносили ся понад румовище, розбішена товпа
Китайців постановила єще раз знищити будову. Але один старий
розумний чоловік сказав до товпи: „Послухайте мене, не робіть
сего, не руйнуйте того будинку. Перший раз Християни здобува
ли малий дім, коли ви його знищили, тепер они будують два рази
більший, а коли ви і той знищите, то они вибудують будинок, що
буде сягати небес".
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Товпа зрозуміла', що се правда, і вже не переслідувала Хри
стиян.

АСТРОНОМІЧНІ

ВІДОМОСТИ.

Сонце с більше від землі і,253-ооо разів.
Місяць є менший від землі 59 Р а з Від землі до сонця є 12756 мілїоиів кільометрів.
•
Місяць обігає землю в 2/ днів і 8 годин.
Від землі до місяця є з§6\ооо кільометрів.
Ті зьвіздн', що обертають ся кругом сонця, звуть ся планети.
Крім нашої землі знаємо ще ось які планети: Меркур, котрий є
менший від землі' 19 раз; Веиус, менша від землі ю раз; Марс,
менший від землі / раз; Юпнтер. більший від землі 1289 раз: Са
турн, більший від землі 654 рази: Уран, більший від землі' R~ р а з :
Нептун, більший від землі то5 раз.

ВІРА С Т А Р И Н Н И Х

ЄГИПТЯН.

Спінет лежить в Африці, а вздовж через той край перепливає
ріка Іії.ть. В краю тім є много старинних памяток, котрі сьвідчать
о давній могучости і культурі Єгиптян. Суть там камінні статуї.
з котрих одна важить триста топів. Є там одна сьвятиня. викута
в одній скалі, котра важить не менше як пять тисяч тонів. А ту
скалу спроваджено тисячі миль з полудня, де находять ся великі
каменьоломн. Представте собі скалу таку велику, як найбільша
камениця в Ню Йорку; таку то скалу люди несли тисячі миль, не
знаючи пї пари нї електрики, бо було се па три тисячі літ перед
Христом. Все те зроблено людськими голими руками. При тім
треба знати, що при такій роботі гинули сотки тисяч народа.
Наука, штука і иросьвіта у Єгиптян була дуже висока. Они
мали великі бібліотеки повні книжок, котрі були списані на скірі.
або на листю, котре називає ся папирус,,від чого походить наше
слово папір. Отже пять тисяч літ тому назад Єгиптяни уміли вже
писати, а у нас Русинів єще тепер є много люднй, котрі не уміють
ні' писати ні читати.
Релігія у Єгиптян була поганьска.

Они вірили, що' коли .чо-
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ловік помре, то його душа мусить переходити через темнї країни,
*

•; ..вв

де мусить бороти ся зі злими духами і ріжиимн потворами. В кін
ці! приходить душа помершого до великої са,лї, де мешкає бог Озі
ріс, на суд. Там є велика вага з двома шальками. На од Ну шальку
кладуть ся гріхи помершого, а на другу шальку йогадобрі. вчинки.,
Єєя^померший був чесний чоловік, тогдї каже до бога Озіріса:
..Судно справедливий, осуди мене. Я нїгіюгр ніколи не скривдив,
Я ніколи не упив ся, анї других не намовляв до піятики. Я слу
гам всегда чесно виплачував за роботу. Я нікого не убив, анї не
обікрав. Я не їв сьвячепого хліба з церкви. Я не ошукував на
вазі. Я приносив Богам жертву, голодному давав їсти, спрагиеного напоїв, а голого прнодїв. Я є невинний!"
Єсли однак його гріхи переважать добрі вчинки, він іде до
пекла.
Найстаршим богом в Єгипті є бог сонця, або Лммон. Він
дає житє всім сотворіням на землн. Були єще і другі менші боги,
котрі ділили ся на богів сьвітла і темноти, і всегда бороли ся з со
бою. Тих богів представляли собі з каміня і покланя.ш ся їм. Ду
же почитаним був бог Озіріс, котрого представляли з головою крокодиля, по боках мав він пера струся а в руках тримав палицю і
сопілку. Старі Єгиптяни оповідали, що той бог зійшов з неба,
і панував над Єгиптом дуже мудро і справедливо. Але його замор
дував його ворог Тнфон, котрий порубав його на кусники і кинув
до ріки Нїлю. Жінка замордованого Ізіс зі слезами в очах позби
рала на дні ріки всі ті кусники, зложила їх до купи, і бог Озіріс
ожив, засів на своїм престолі в небі і тепер судить людий.
Єгиптянскі боги мали тіла так як люди, терпіли ріжнї слабостн; голодували, терпіли на ж.ажду і старіли Ся. Терпіли на біль
голови і зубів, часто плакали, нераз ішла їм кров з носа. Нераз
кусали їх вужі, часом пекли ся па огию.
Найбільше приносили опи жертви бикови, вужови, птахови
і бісови, крокодилеви і котови. До них молили ся і справляли їм
величаві празникн. Також в деяких місцевостях покланяли ся
псам і рибам.
Єгиптяни вірили в житє по смерти, казали, що на другім сьвітї
люди мають те саме тіло що тут на земли, і тому коли чоловік по
мер, то його тіло бальсамували. А уміли они так добре бальсамувати, що тепер єще знаходять цілком незїпсовані тїла померших
Єгиптян. Єгиптяни називають житє лише тимчасовим, а гріб на
зивають вічною домівкою. На гробах померших ставили таблиці
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з такими написями: „Чоловіче, котрий переходиш коло того гро
б і , проси безсмертних богів за мною".
'" На тих таблицях була також намальована вага ; котрою бог
важить гріхи і добрі діла помершого. Коли який чоловік помер,
тогдї скликали раду зложену з 42 судиїв, котрі судили помершого)
і доносили богови, чи померший заслужив'на небо чи на пекло. •
• •Єгиптяни вірили, що небо сй є таке місце, де живуть боги.
Боги в небі обрабляють поле, сіють і збирають збіже, пасуть ху
добу, ходять на польованє і взагалі ведуть хліборобське житє.
Коли чоловік Дістане ся до неба, то пробуває разом з богами, по
магає їм в праці, разом з ними засідає до стола.
Пекло Єгиптян було місце темне і страшне. Душа 1 грішника
мусїла переносити ріжні страшні муки, часом віддихав грішник
огнем, часом мусів їсти болото і: другі нечисті річи. Щоби оборо
нити помершого від пекольних мук, Єгиптяни вкладали до його
домовини таблички з ріжними заклятямя. як напримір: „Іди проч
від мене крокодилю, не сьмієш мені нічого злого зробити. Не ки
дай на мене огнем! і т. д.
Єгиптяни не вірили в прощене гріхів, так як учив Ісус Христос. Они казали, що як чоловік посіє, так збере, яке його житє,
така буде заплата. Они учили, щоби не красти, не брехати, не
•обмавляти, не шкодити один другому, щоби слухати і поважати
родичів, слухати розумної науки, відвертати ся від гріха, покла•няти ся богам і приносити їм жертви.
Єгиптяни коли молили ся до богів, або приносили їм жертви,
• то г-Сегда плакали.
Віра та вже тепер заумерла, а ми бачимо в ній побіч чисто потаньских річий, також науки, котрі містять ся в Христовій вірі.
Єтаринні Єгиптяни не знали правдового Бога, хоч предчували. що такий бог мусить бути.
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Раз Мокріша говорила,
Що я не хороший,
Бо не маю свого поля,
Нї хати, ні грошнй.
Тяжко се мене вшпилило,
Навіть заболіло,
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Бо про хлопців говорити
Н е дівоче діло!
Тож річ важну я задумав,
Месть страшну, велику: '
Зичу гроший на „шифкарту",
їду в Америку.
Там два рочки я працюю,
Сім соток складаю,
Кажу „ґуд бай" Америці'
В старий край вертаю.
Т у купую хату, поле,
Коні і корову,
Що аж моїм вороженькам
Віднимає мову...
А Мокріша, як почула.
Сплеснула руками
І сказала: „Він найкрасший
Поміж парубками!"
Т а я був лихий на неї
Цілою душею;
Беру отже з тої злости
Тай... женю ся з нею.
Тепер вона моя жінка,
Моя господині.
Ось так то я, любі братя,
Помстивсь на Мокринї.
І вам раджу, хто не хоче
т-
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Бути в тарапатах.
Нехай л и т е г, такий спосіб
Мстить ся на дівчатах.
Чалий.

Англичанин сидів в реставрації'і писав лист. Нараз побачив,
що Айриш, котрий спдлті, з заду, читає всьо, що він пише. Тогдї
Англичанин написав в лисії так: „Писавби я дальше, але якийсь
поганий Айриш сидить мені за плечима і всьо читає". В тій хвилі
зірвав ся Айриш па йоги і крикнув до Англичапина: „Брешеш, я
не читаю, ти сам поганець".

В сїм місяці' треба дуже вважати на убір, як хто не хоче захорувати. Не убирати ся за легко, щоби не перестудити ся. Не |
треба лягати на землю або на каміне, бо через се можна набавити ]
ся всяких хороб, особливо ревматизму. Як хто ходить на прохід,
а на дворі тепло, то повинен здіймити верхній одяг, занїм розігрів
ся. . Особливо треба вважати на дїти, щоби не перестудили ся, 66
в цьвітнй дуже небезпечна погода.
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ЗЬВІРЯТАМИ.

Було се в суботу вечером. Люди цілими купами снували ся
но улицях, бо погода була гарна. І я перешіхав ся поміж них, бо
часом люблю бути в натовпі люднй, передовсім коли кишені в ме
не порожні і нема страху, щоби хто мене обікрав. Нараз завгажав я на розї улнцї, перед ясно осьвітленнмн вікнами, великий
•стиск люда. „Певно зайшов якийсь випадок", подумав я і зачав
пхати ся до середини, поміж люднй. І ось переконав ся, що не
зайшов жадний випадок, але люди пхали ся до вікна, щоби приднвитн ся ріжпим зьвірятам, котрі були за вікном виставлені. А
було там, кілька мали, папугаїв, кілька чашок, почавшії від собачої
з скінчивши на людській і много образків з ріжнимн зьвірятами.
Занесений товпою,; я зайшов в середину. Тут були в клітках'
три більші малпи, молодий лев, леопард і много вужів. Надзирателі. ходив клітка від клітки і пояснював зібраним, як ті зьвірята
наЗіїва'ють ся, що їдять, де жиють і так дальше. Коли він скінчив
своє оповідане, на підвпсшене місце поміж клітками вийшов мурнн, маленький як десятилітня дитина, був пів голий, бедра мав
иеревязані скірою з дикого зьвірята; на голій шиї мав на шнурку
нанизані зуби і чашку з якогось малого зьвіряти. Був ее на пів
днкнй мурин з Африки. • В руцї тримав він годпнннк, глупо усьміхав'ся до него і прикладав собі до уха. Часом вивертав свої
в-елцчезиі губи, то знов втягав їх до середини.
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Надзиратель приступив до него. Ударив його по рамегги і ска
зав: „„Джек,. встань!". Джек.розкривши свої великі, губи, станув
кз тоненьких як патички ногах. Надзиратель звернув ся до зібра
них людий і зачав говорити: „Джентелмен; я вам показував ріжні
роди малп і другі зьвірята, і ви могли бачити, що оші подібні по
троха до людий. Колись, тисячі літ тому назад, і люди жили як
калпи,. і не льали більше розуму від них. Ось тут маєте перед со
бою нїби чоловіка, але він є много дурнїйшнй від малпп. Він по
ходить з Африки і має 36 літ. Десять літ возили його по Европі,
заки він дістав ся до нас. Можна його вивчити ріжних штучок,
подібно як малпу, а також він учить ся говорити ріжними мовами.
Взн говорить по росийськн, німецькії, француськи а також по ан
глійськії. Я є певний, що він розуміє кожде слово, що я до вас
говорю.
Надзиратель звернув ся до дикого і сказав: „Джек; розумієш,
що я де них говорю?"
• •
Джек глубоко вдихнув воздух в груди, і видав зі себе якийсь
зіук, подібний до муканя корови.
„Він каже, що розуміє, чуєте?" сказав надзиратель.
Джек показав пальцем на електричну лямпку.
,,Гаразд", сказав надзиратель, „Джек хоче показати вам, яка
у иего велика губа". Він подав Джековн засьвічену електричну
лямпку, котру Джек дуже легко сховав в своїх великих губах.
„А тепер Джек, засьпівай нам дещо!" говорив дальше надзи
ратель. „Прошу панів, Джек засьпіває нам любовну пісню, яку
у них сьпівають хлопці під вікнами любки."
Джек станув на середині підвнсшеня. розкрачнв ноги, а вдих
нувши глубоко воздух, став видавати з себе дикі неприємні зву
ки, прямо неможливі до наслїдуваня.
„Отже бачите, пановн", гомонів дальше голос надзирателя,
„бачилисьте, нїби чоловіка, а нїби зьвіря. Десь був час, як ка
жуть учені люди, що ми всї такі були. . Лише ми набрали ся розу
му, а він єще нї, як бачите, він дурнїйший від малпи. А тепер мої
ланови, в сусідній комнатї побачите, о скілько є малпа розумнїйпза від него. Побачите як славно уміють ся онн боксувати. А
може хто з вас схоче взяти лєкцию. Однак, щоби бачити ті чуда,
треба вам всунути руку до кишені, витягнути десять центів, і ку
пити тікет".
Ціла гурма людий поспішила за надзнрателем, купувати тикети. Я лишив ся на місци, і здалека приглядав ся чорному- нїгрови з АФР И К И -

— 38 —
Нараз бачу до Джека приступив американський нїґер, досить
порядно убраний, і через хвильку дивив ся на него поважним, за
думаним зором.
Мене зацікавило, що буде далі. Я неспостережено присунув
ся близше.
Американський нїґер присунув ся близько до Джека, і вима
хуючи рукалій сказав: „Сей, сей, Джек,. слухай, я тебе возьму до
себе, ходи з відси, ходи зі мною! Они з тебе зьвіря роблять для
бизнесу. .Ходи зі мною !"
Але Джек не розумів слів нїґра, лиці усьміхав ся по глупому,
та наслухував як калатає годинник.
„Єсли не хочеш іти зі мною" сказав в кінци нїґер, „то здихай
тут", і вийшов на двір.
В його голосі було стільки чутя та жалю. Він чув що Джек
є його побратим, є так само чоловік як і він сам, а жаль стискав
його серце, на вид, що Джека показують поміж зч.вірятами, і кажуть, що він дурнїйший від малпи. Хотїв йому доломочи, але не
міг.
Я вийшов з віДтам — і менї було жаль обидвох.
Анин.

ШЕВЧЕНКО

І

ПАНИ.

Осі, що оповідають про нашого найбільшого поета Тараса
Шевчсп ка.
Шевченко бувши в Кнїві професором малярства, одягав ся в
свитку і заходив поміж народ -— а мав звичайно повні кпшенї
пшениці. Впровадивши своїх слухачів в добрий гумор розмовою
та піснями, виймав зерно і наклавши його на столї питав, щоби
се значило? По хвилі відповідав сам, що воно означає царя.
Дальше докола него клав ряд подібних зерен і називав їх міні
страми, ґенералами, ґубернатораміь Дальший круг творили ннзші урядники, ще дальший поміщики так звані пани. Уложивши
се все казав мужикам добре прндивити ся тим зернятам, а потім
добував з кишені цілу жменю пшениці і засипав нею всї уложеиі
круги, додаючи: „А се мужики, ми! Найдіть тепер царя і ґенерала і ґубернатора і пана!"
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ЇІРО ЩО Т Р Е Б А

ДБАТИ....

Щоб діждати ся кращого житя, треба самим дбати про се, не
Сподіваючись, що хтось ииьший за: нас се зробить. Дбаючи нро
себе, не треба забувати ниьіііих, бо, коли буде добре усім, краще
буде й нам.
Перш усього треба дбати про осьвіту. Треба учити ся са
мому, треба учити своїх дїтий. Хоч як є чоловік старий, а все
може научити ся писати та читати, бо без того чоловік сліпий, тай
кождий його -атукає.
Пильнуйте, щоб ваші діти, як надійде час, ходили до шкіл
і скінчили їх. Не лакоміть ся на тих пару центів, що дитина вам
заробить, бо потому буде вас клясти, що не училисьте її. А як
будете посилати дитину до шкіл, то вона вийде в люди, і вам на
старість допоможе.
Дбайте о те, щобисьте належали до Брацтва і .Союза, бо о
смерть в Америці не трудно, а коли не дай Боже прийде на вас
нещастє, то Брацтво і Союз запоможе вашу жінку та дїти.
Дбайте, щоб в кождім місті, де живуть Русини, заложитн чи
тальню, щоб в тій читальні були наші часописи, краєві і амери
канські, щоб були просьвітні книжочки, а' також при кождій чи
тальні засновуйте хор, нехай живе та розвиває ся наша славна
українська пісня тут за морем.
Не забувайте на старий бідний край, а в кождій потребі спі
шіть з помочею, складайте гроші на народні цїли і памятайте, що
через одного доляра ви не збіднієте, а в краю се значить 5 корон,
а з тим вже можна багато зробити. Оттак приміром тепер ви сьміло можете сказати, що і ви, хоч за морем, причинили ся до вибору
руських послів до парламенту, бо робилисьте складки на старий
край, а ті гроші пішли на ос'ьвідомленє народа.
Дбайте о те, щоби, ішли вже не думаєте вертати до краюзістати американськими ситизенами. Коли єще не маєте пер
ших паперів, то сейчас їх вибирайте.
.
Не лиш дбайте* за себе, але і за своїх братів, відтягайте їх від
піяньства, просьвіщайте їх, заохочуйте їх, щоби вписували ся до
читалень, до брацтв та до Союза.
Єєли за ті всї річи будете дбати, то Пан-Біг буде вас благо
словити, а люди поважати.

-

41 —

ХРИСТИЯНЬСТВО

В БИЗНЕСЇ.

Один славний адвокат в Індіяна, коли єще зачав практикува
ти, навернув ся до Христа. „Який ти дурний", сказав до него
«дня сальонїст, „єсли хочеш бути добріш адвокатом, то не можеш
бути добрим Християнином. Ти зіпсуєш свій бизнес. Люди не
потребують адвоката, що є.чесним Християнином". Але молодий
адвокат на се не зважав і його практика росла. Сальонїст як мав
якзг справу перед судом, ішов до адвоката, звісного безбожника,
а оминав того Християнина. Прийшов час, сальонїст тяжко захорував, і вже наближала ся смерть. Треба було писати тестаменти,
і тогдї він закликав Християнина адвоката. „До тої роботи", ска
зав умираючий сальонїст, „я потребую Християнина-адвоката, бо
тут потреба чоловіка, котрому можна вірити".

ОБОВЯЗКИ РОДИТЕЛЇВ І ДЇТИЙ.
Родителї повинні: і. Здержувати дитину від зіпсутя, 2. учити
єї чесноти, 3 і учити єї штуки і науки, 4- постарати ся для неї о
добру жінку або мужа, 5- лишити їм наслїдство.
Діти повинні: і. Удержувати роднтелїв в старім віцї, 2. спов
няти веї'дитинячі обовязки, з- стеречи родинного маєтку, 4- °таратн ся бути гідними наслідити маєток по родителях, 5- шанувати
памятг, роднтелїв.

ВІРА

ЗОРОАСТРА.

В Сьвятім письмі читаємо, що коли Ісус Христос прийшов
на сьвіт, три мудрцї зі Сходу, ведені зі.віздою на небі прийшли
поклонити ся дитяти і принесли йому дари. Ті три мудрцї зі
Сходу, походили з краю Персиї, і вірили в релїґію Зороастра.
Приклошшки тої віри питії вже вимирають. Тепер жиє їх
около сто пятьдесять тисяч. Они єще тепер утримують огонь на
престолі бога сонця, котрий, як передане каже, від, початку сьвіта
до тепер ніколи не загас. Они єще тепер убирають ся в білї убраня і ходять в коло того престола. сьпіваючи пісні в честь свого погальского бога, котрого називають сотворителем сьвіта.
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В давних часах віра Зороаетра була дуже широко розповсюд-нена однак пізнїйше, коли настала нова віра, Могамеда, многоЗооастрянцїв перейшло на могамедову віру.
Зороастер. основатель перскої релігії родив ся три тисячі літ
тому назад,в краю Персиї. Коли лише прийшов .на сьвіт з лона,
матерії (так каже нерске передане), на устах його була весела.
Згсьмішка, а не плач, як у других дїтий. По тій усьмішцї пізнали
родичі, що дали жнтє божому пророкови.
Про його молоді літа знаємо дуже мало. Коли підріс, був.
сьвящеником в сьвятнпї бога сонця і приносив там жертви. Його,
дуже боліло, що нарід його жиє в певіжестві і темноті, і старав. ся
учити його. Він учив, що є два найстарші боги, Ормузд і Аріман,.
котрі мають рівну силу і власті,. Ормузд є богом добрим, богом,
сьвітла і правди, і йому мають покланяти ся всі Перси. Аріман є
богом фальшивим, брудним, чорним і диким. Йому не ставляють
престолів, не приносять жертв, анї не покланяють ся: Ті два богиг
мають свої війска, Ормузд має песчнслені легіони добрих ангелів,.
а Аріман має війска зложені зі злих темних духів, і онн борять ся
зі собою. Цілий сьвіт є повний добрих і злих ангелів. Одні шко
дять людям, доводять їх до гріха, старають ся удержати їх в тем
ноті, другі помагають людям, вказують їм дорогу правди, ведуть
їх до знаия і просьвіти. Добрі духи мають більшу силу в день,,
коли сьвітить сонце, злї духи мають перевагу в темноті, в ночи.
Однак прийде час, коли на цілім сьвітї запанує вічний день, тогдї'
добрий бог побє темного свого противника і запанує правда на
сьвітї.
Персії дуже кріпко вірують в силу молитви, опп всегда молять.
ся до бога Ормузда, котрий все приймає їх молитву, і помагає їм
в борбі зі злом.
Ученики Зороаетра від иайдавнїйншх часів покланяють ся 6гню. Онн будують престоли, на котрих палять огонь в честь бо-говн сонцю. Коли молять ся, то все мають лице звернене до сон
ця. Они кажуть, що найбільшим даром бога для людий є тепло г
бо оно дає жнтє всім сотворіням. Огонь, воздух, земля і вода суть,
сьвяті, треба їм покланяти ся, а хто їх образить, той поповнює
страшний гріх, і за се чекає його кара.
Персії віруючи в двох богів, вірять в борбу доброго зі злом.
У них всьо є поділене па дні частії, два боги, два роди ангелів, два
способи житя, два місця, де жиють люди по смерти. Кождий чо
ловік має вибирати одно або друге. Єсли вибере бога сьвітла, то
будуть його стеречп добрі ангели, його жнтє буде добре, а по
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сперти дістане ся там, де ядає добрий бог. Єсли-ж вибере злого
€ога то з ним всегда буде пробувати. Пан Біг не призначив чо
ловіковії яка його доля, але дав йому вибирати поміж добром
і злом.
Взагалі сказавши, приклоиники Зороастра є нарід чесний і
праведний. Онн ненавидять лож і неправду, а люблять справе
дливість і чесне жптє. Онн кажуть, що кождий, чоловік повинен
мати : чисті думки, чисті слова і чисті діла.
Щоби дістати ся до неба, кождий Перс має сповняти ті обовязкп'
і. Щоденно зі сходом сонця мають зібрати ся муїциші і жінки
на поли, під голим небом, доокола престола, де горить вічний оігош.., і під проводом сьвященика мають сьпівати піснї в честь бога
сьвітла і молити ся до него з лицем зверненим до сонця.
2. Жптє їх має бути моральне, не сьміють грішити з чужими
жінками, не сьміють вести безветіїдпих розмов апї навіть не вільно
їм думати про такі річп.
,^. Жаден праведний Перс не сьміє ошукувати, апї брехати
апї красти. Ті три суть у них найтяжгді гріхи і за них ніколи не
ма прощепя.
4- Кождий чоловік має працювати. Хто витревало працює,
обрабляє pi.no. випасає худобу, то так якби заносив до бога тисяч
мол птв.
•Єсли чоловік після тих чотпрох приписів жиє, то по смерти
іде до неба. Коли чоловік помре, то душа його іде на томтой сьвіт
дуже вузоньким і хитким мостом. Єсли він був за житя чесний,
то сей міст безпечно перейде і дістане ся до неба. Єслн-ж житє
його було погане, тогдї паде З моста в страшну пропасть пекло,
ї здгего вже ніколи ие дістане ся.
ІІСрсїї вірять^ щ о нема прощепя грішникам, нема спасителя,
котрий би спас навернувшихся грішників; одиноким спасителем
•;-; чесне жптє. Тим то онн ріжиять ся від Християн, бо Христос
приймає до себе і найбільшого грішника, єсли він тілько на
пої) пе ся.

М О Л И Т В А.
Ангелов Архпстратшке- сьвятпй Михаїле.
Тії з неба струнув зерно гордостн неспіле,

— 44 Що зробитись забажало Богом всемогучим
Тії його загнав у пекло на острях грядучих.
Архангеле, тії в опіку приймив Русь сьвятую,
Т и і нинї Русь хорониш в годину лихую.
І тепер як конем білим до нас завитаєш.
Я к опікун милостивий мольби відбираєш,
Многі мольби, у катедрі польскій, )'рядові,
А по селах, по церковцях щирі, сїракові.
Д о тебе я прибігаю сьвятий Михаїле,
Скріпи память люднй славу і вагу і силу,
Нехаґі пісня про давнії часи залунає
Нехай слава України в вік не загибає.
Славу тую згадуй нині Україпо-ненько,
Доки думка не сконала і бєть ся серденько.
Т у ю славу, що вороги багном осквернили
І нарекли ю пяною і опоганили.
З чотирох боків нападає ворог нашу силу,
Щоб найскорше міг загнати наш нарід в могилу.
Ляцка гаката на чолї банди вшехлайдакуф
Радаб як найскорше мати всіх нас за полякуф.
Румун, хоть сам підлий, числом не богатий,
Русинови докучає в єго рідній хатї.
Москаль тамтих випередив з своїм підлим рядом
Гнете нашу Україну сам лишившись задом,
Хахлом зве тих, щ о держать ся преславного роду
І не хочуть кинутії ся у московську воду,
І зістатн на свій сором перекіпчиками.
Т а забути Богданову згоду з Москалями.
І н ш и х хоче нечисленна мадярска громада
П о неводи зачислити до внуків Арпада.
І висе много зачислила і пастирів взяла,
Єіцс тілько і: курній хатї Русь сьвята остала.
А тим найми остогидли у пана ч) г жого,
Сіли в судна таґі поплили до сьвіта нового,
Щоби тут па вільній землн волї скоштувати
І сьвятощі батьків своїх спасти від затрати,
Як той Еней з батьком своїм по пожарі Трої
Поплив морем пошукати домівки нової,
А боги йому п о щ а с т н л п : і нам єще може
Пощастить ся — Русь подвнгнем ! Бог сильний поможе
І ми братя не падькуймо, гіркая неволя
Ще минеть ся, зазоріє і знов блисне доля,

А ти Ненько готуючись на ту переміну
Згадуй славну бувальщину, згадуй і дитину,
Що для тебе добра долі придбати бажала
І що тебе ліпше всего на сьвітї кохала,
Згадуй єю нехай палять найліпшого сина
Тебе в горю потішає бідна Україно!...
Матвій Семенюк.

ПОЛЯК, ЧЕХ І РУСИН.
Раз забавляли ся разом Поляк, Чех і Русин. Поляк говорив
гречности Чехови, а Чех подібно відплачував ся Полякови, а на
Русина менше зважали. Нараз питає Поляк Чеха: „Чим би тп
хотів бути, єсли бись не був Чехом?'' „Я?" відповів Чех, тоді хо
тів бн бути Поляком. А чим тп хотів би бути, єсли бнсь не був
Поляком" запитав собі Чех. „Я бажав би бути Чехом", солодко
сказав Поляк. За Русина ніхто не згадав. По хвилі звертає ся
Поляк до Русина і питає його: „А ти брате Русине, чим хотів би
бути, як бись не був Русином?" ,.Я", відповів Русин, „Я встндав
би ся самого себе, як би не був Русином".

Єсли сліпий веде сліпого, тогдї оба попадають у яму.

—

М А Й .
Починає повівати теплий, маєвий вітрик. Треба користати
З него і як найбільше його вживати. При погоді належить отвиратп вікна в день, а як тепло, то і в ночи. Ліжка не повинні однак
стояти близько вікон. Удержуйте в чистоті ваше тіло, а груди що
денно змивайте зимною водою. Чоловік віддихає не лише устами
і носом, але також і цілим тілом, тому треба тіло мити бодай раз в
місяць і ручником добре витерти.

ХОРИЙ

УЧИТЕЛЬ.

В одній школі був дуже строгий учитель вимагав від школярів,
щоби пильно вчили ся та точно приходили до школи. Хлопцям
наприкрнла ся вже та наука, і зачали нараджувати ся, в який би
то спосіб позбути ся свого вчителя на якийсь час. Опи говорили:
„Чому він не захорує на якийсь час, щоби ми мали кілька днів
вільних від науки? От біда, він здоров як риба." Один з них, що
уходив за ітайрозумиїйшого піддав таку гадку: „Я пійду до на
шого учителя і поспитаю його чого вій такий блідий на лйцн. Я
пожелаю йому, щоби як иайскорше прийшов до здоровля, і запи
таю його, чи не мучить його пропасниця- Се певно його занепо
коїть. Так само кождий з вас, хлопці — говорив дальше той му
дрий школяр — коли прийдете до школи, питайте учителя чому
він хорий, а ви чей знаєте, що найлекше вмовити в чоловіка ,,хоробу".
Хлопці дуже радо нриняли ту гадку, бажали собі успіху і по
становили поступати розумно, щоби не звернутії на себе і тїни
підозріня. Відтак всі зложили присягу, що один другого не зра
дить.
На другий день хлопці прийшли до школи в веселім успособлешо, з постановою виконати вчерашинй плян. Онп всі зібрали
ся по за шкільним будинком і вижидали свого розумного това
риша, котрий піддав таку мудру гадку, і котрого опи вибрали собі

за ватажка. Надійшов розумний хлопець, увійшов,до кляси і по
здоровив учителя тими словами : „Здоровля бажаю вам пане учи
тель, але ви дуже зле виглядаєте, нехай Бог відверне, від вас хоробу".
,.Дурннцї плетеш"', сказав учитель, „мені нічого не бракує,
іди, сїдай до лавки". Але в душі учитель чув ся троха занепоко
єний. В тім надійшов другий хлопець і в подібний спосіб поздо
ровив учителя. Занепокоєне учителя збільшало ся. Відтак вхо
дили один по другім решта хлопців, і всї так само поздоровили
учителя. Обавп учителя що до 'єго здоровля потвердили ся і він
вже зачав журити ся своєю хоробою.
Найперше розлютив ся він на свою жінку. „Она певно мене
ке любить", подумав собі. „Я так тяжко слабий, а она навіть не
піїтала' мене, що мені бракує. Навіть не звернула уваги на моє
бл'їде лице. Певно она бажає моєї смерти."
Повний таких думок він прийшов домів, окружений школя
рами і широко вітворив двері. Його жінка здивована сказала:
„Я вірую, що тобі нічого злого не стало я. Чого ти так скоро прий
шов зі школи?"
,,Чи ти сліпа?" сказав він. „Поглянь на моє лице, на мою сла
бість! Навіть чужі люди кажуть, що стан мого здоровля є дуЖе
лихий".
„Щож, я не бачу на тобі і сліду хороби", сказала жінка. „Пев
но тобі лиш так здає ся?"
„Жінко", сказав нетерпеливо учитель, „ти є недобра. Чи не
бачиш, яке блїде моє лице, і як трясе ся моє тїло? Пійди, і постели
мені ліжко, нехай положу ся, бо дуже мені тяжить голова".
.. : . Прилагоджено ліжко, і учитель положив ся стогнучи та нарі
каючи. Школярам казав посідати доокола ліжка і читати завдані
лєкциї. Хлопці робили се дуже нерадо і в душі так собі думали:
„Ми так старали ся. щоби увільнитись від нашого учителя, і таки
не удало ся нам. Ми зле приступили до справи, злі з нас будів
ничі. Треба щось ииьшого зробити, щоби увільнити ся від того
старого нудяра".
Розумний хлопець котрий піддав перший пляи, порадив хлоп
цям читати лєкциї дуже голосно; а коли они так робили, він ска
зав: „Хлопці, ваші голоси мучать нашого учителя. Голосне чи
тане побільшає єго слабість, То не гарно є, щоби він через нас
\опадав єще в більшу хоробу".
Учитель сказав: „Правду кажеш. Хлопці', можете пійти до до-
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му. Мій біль голови збільшив ся. Бувайте здорові." І хлопці ве
село як воробцї полетіли до дому.
Родичі школярів, побачивши, що они так скоро вернули ся,
зачали на них сварити: „Тепер є час, аби ви учили ся, а вн тут
бавите ся. . В и повинні набирати ся розуму, а ви утікаєте від учи
теля і від книжок."
Хлопці сказали, що то не їх вина, що они не заслугують на
догану, бо таке є призначене судьби, що їх учитель тяжко захорів.
Родичі не довіряючи їм сказали: „Ви ошукуєте нас, то є не
правда. Вам не велика річ сто раз збрехати, аби ухилити ся від
науки. Завтра рано ми пійдемо до дому учителя і переконаємо
СЯІ чи є хоч дрібка правди в ваших словах."
Н а другий день рано пійшли родичі відвідати учителя і заста
ли його лежачого в ліжку, якби дуже хору особу. Він понакривав
ся кількома покривалами, обвязав собі голову, а лице прикрив
ручником. Притім стогнав як хорий чоловік.
Родичі потішали його як могли і сказали, що нічого не знали
про його хоробу, аж доперва вчера довідали ся від дїтий.
„Я також нічого не знав про мою хоробу", сказав учитель дрожачим голосом, „доперва вчера від ваших дїтий я довідав ся, що
я так тяжко хорий."

І
ЯК ПРИНЯЛИ ДО ШКОЛИ БУКЕРА ВАШІНҐТОНА?
Букер Вашінґтон є славний муриньский учений і бесідник,
котрий дуже дбає про просьвіту чорних Нїґрів. Вій єще жиє те
пер, і знають його по цілій Америці. Ось як він оповідає, як прнймили його до школи:
Школи у нас не було і я «усів іти піхотою кількадесять миль,
закн дістав ся до міста Гемптон, де була школа. Убране по дорозі
подерло ся і я виглядав як дїдовід. Директорка школи не знала,
що зробити, чи припяти мене, чи ні', вкінци постановила спробу
вати мене. „В тій клясї треба зробити порядок", сказала опа до
мене, „возьми мітлу і чисто позамітай". Тут я мав спосібність по
писати ся. Я взяв мітлу і позамітав три рази цілу салю. Потім я
взяв стирку і кожду лавку і кожде крісло витер з пороху чотири
рази. Потім прийшла учителька переконати ся, як я.зробив свою
роботу. Она витягнула білу хустинку і обтерла нею рамп вікнг
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Але на рамах не було ніякого 1 пороху! Потім обтерла хустанко»
ноги від крісла, але і там не знайшла пороху. Тогдї сказала до
мене: „Ну, я думаю, що приймемо тебе до школи".
Оттак зачинають великі люди.

РУСЬКО-УКРАЇНСЬКА

МОВА.

Приходилось нам чути що деякі люди, чи то в Старім краю,
чн тут в Америці встидають ся своєї рідної мови. Вивчить ся наж
чоловік троха читати та говорити по польски або словацки, вже
закидає свою рідну мову, іде між чужих- і робить ся Поляком або
Словаком, вступає до їх Братств і вже навіть не признає ся, що він
Русин-Українець. Суть тут в Америці навіть такі люди, що хо
чуть по московськії говорити, але ви знаєте, що то суть хрунї, то
нема що і говорити про них.
Наш нарід належить до Славяньскої сїмії, і давно колись була
одна славяньска мова. А далі з тієї одної мови пішли розвиватись
окремі мови у ріжних славяньских народів. І тепер вже ми бачимо
зовсім окремі мови: болгарську, сербську, чеську, московську,
польську та нашу рідну українську.
Найкрасшою мовою зі всіх славяиських є наша українська
мова, а чужі учені люди кажуть, що оиа є иайкрасша зі всіх мов
на сьвітї, бо ні один другий нарід не має таких гарних пісень, ко
ломийок, сьпіванок та дум, як ми Русини- Українці. А мимо того
суть ще такі дурні люди, що цурають ся своєї рідної мови та бе
руть ся говорити по польськії або словацки або московськії.
Наша пісня так каже:
Мово рідна, слово рідне.
Хто вас забуває,
Той у грудах не серденько,
А лиш камінь має.
Добре є знати чужі мови, напрпмір тут в Америці конечно
треба знати англійську мову, але памятаймо на те, що сказав коб
зар наш Тарас Шевченко:
І чужому научайтесь.
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває.
Того Бог карає.

-
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, Тону, коліт побачите таког.о чоловіка, що свого цурає ся, ска
жіть йому, ик/ зле робить, що Пан-Біг буде його за се карати, ща
цурає ся то/мови, котрою мати научила його говорити та і Бл>га
хвалити. /

К А Р Т И

В

Ц Е Р К В І .

Один иолк жовнярів відкомснДеровано до церкви на Службу
Божу. Коли жовняри посідали в лавки, один з них впняв пачку
карт з кишені, положив їх перед собою на лавці і переглядав їхПобачив се старший шаржа і дав йому знак, аби сховав карти, але
жовнїр не дивив ся па нікого лиш на карти аж до кінця відправи
в церкві. По Службі Божій його арештовано і заведено перед,
полковника.
Полковник вислухав скарги і сказав грізним голосом'до жов
ніра : „Га лотре! То ти в церкві зачинаєш гру в карти! Почекай,
зістанеш осуджений на арешт."
„Милостивий пане!" обізвав ся жовнїр, „заміт, ЯКИЙ мені то
вариші чинять, є несправедливий, бо я не грав в карти, тільки мо
лив ся з них. Я не умію читати і не можу хвалити Бога з книжки,
тому хвалю його з карт."
,.Якто" каже полковник, „якто можна молити ся з карт?"'
„Послухайте тілько милостивий полковнику, а я вам оповім
цілу історию карт".
Ту вишів вій з кишені талію карт і став оповідати:
„Одинка в картах означує, що єсть один Бог, котрий сотворив:
небо і землю. Двійка означає що суть дві натури у Ісуса Христа,
натура Божа і людська. Трійка означає, що Бог є в трох особах.
Чвірка означає чотирох євангелистів, Матея, Марка, Луки і Івана.
Пятка означає пять ран Ісуса Христа. Шістка означає, що Бог
>: шістьотьох днях сотворив сьвіт. Сімка, що в семім дни Бог від
почив, і постановив, аби той день був сьвячений через всіх на мо
литві. Вісімка означає вісім осіб, котрі Бог перед потопою сохранпв, Ноя, єго жену і трох синів з женамн. Девятка означає девять
анг'ельских хорів. Десятка означає десять Божих заповідий, котрі
Бог давМойсеєви на горі Сипай. Хлопець (валет) жолудний, то
го кладу на бік, бо то є фальшивий та підступний лотер. Ті другі"
три хлопцї суть три кати, котрі Ісуса Христа на хрест прибили.
Чотири дами то суть чотири дївицї, котрі Спасителя пахучого
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оливою намастили. А дама серцова, то Сердечна мати Спасителя.
'Гри царі означають мудрцїв зі Сходу, котрі четвертому Царевн
Ісусу Христу поклін віддають. Ас або туз означає, що Бог поста
новив одну церков на цілий сьвіт, котра витреває до кінця сьвіта.
В картах маємо також і календар, з^5 очий означають кілько
днів в році'. Ціла талїя або 5 2 карт означають 52 тижні в році.
12 фіґур означають кілько маємо місяців. Чотири масти карт озна
чають чотири пори рбку, а також опи означають чотири послїдні
річн, котрі чекають кождого чоловіка: смерть, суд Божий, небо і
пекло, що кождий повинен на память знати, закінчив жовнїр.
Полковник задумав ся і по хвили каже: „Кого єще представ
ляє хлопець, котрого ти відсунув на бік і назвав його фальшивим
та підступним лотром?"
„Пане полковнику",каже жовнїр, „можу вам повісти, але тіль
ки під таким условєм, що за то не буду караний".
Коли дістав запевнене від полковника, жовнїр сказав: „Хло
пець той означає Юду поганого, котрий мене перед тобою мило
стивий полковнику оскаржив,"
Полковник усьміхнув ся, споглянув на жовнїра і на шаржу,
т і н я в з кишені дуката, подав жовнїровп і каже: „Іди і випий собі
•за моє здоровля, ти є добрий і мудрий жовнїр, знаєш як треба
•оправдати ся, жадної хиби не можу тобі закинути."
Написав Петро Шевчик.
;
Niagara Falls, N. Y.

В І Р А

Б Р А Г М И .

Найстарша і найбільше заплутана є релігія Брагми, котру ви
знають песчнелені мілїонп народа замешкуючого в Азиї в Іпдиях.
Щоби очистити ся від гріхів, вистарчить викупати ся в ріцї Ґанґес, кажуть деякі племена Індусів. У них є гріхом станути ногою
па червака, або мервнти трапу, але не є гріхом мучити і убивати
•невинного чоловіка, як се роблять многі і-ндускі тирани. Правдищім прпклоішнком вірн Брами є той, хто відтягне ся від житя і не
буде мав жадних бажань,' жадних'потреб. Відтягнути ся від житя,
не значить вести чесне житє, не грішити, але се значить нічого не
робити, анї добре ані зле, лиш відсунути ся на бік і забути Про
всьо, навіть про їджепє, про вигоду, про родину. Они кажуть, що
тіло є найбільшим ворогом спасепя душі, тому треба мучити своє
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тіло. Тому скрізь по цілій Індиї можна бачити много людий, ко
трі мучать і умертвляють своє тіло, щоби його відучити від всяких
бажань і попасти в стан забутя. Одні привязують ся за ноги до
дерева, головою на діл і так гойдають ся над огнем, другі качають
ся на ліжку з тернями, інші скачуть на підлогу, на котрій стирчать
острі ножі, інші вирізують діри в своїм язиці, інші напихають собі
в тіло сотки ігол та шпильок, інші знова тримають руки над голо
вою так довго доки они зовсім не здеревіють і зістануть так раз на
все. В певних місцевостях є сьвятинї, в котрих жінки продають
своє тіло, аби в сей спосіб зароблений гріш обернути на жертву
богам.
Справді Гіидуси вірять, що є один найстарший бог в трох осо
бах, Брагма сотворитель сьвіта, Шіва, котрий приніс на сьвіт зіпсутє і Вішну, котрий провидїнєм своїм удержує всьо при житю,
однак мимо того они покланяють ся єще бе'зчисленни-м богам, я к :
небу, землі, сонцю, огню, воді, вітрови і так дальше і ставляють
собі з каменя і дерева божків, котрі представляють людий з голо
вами слонів або ріжних зьвірят з-шістьма людськими головами.
Індуси вірять, що чоловік приходить на сьвіт кілька разів, аж
в кінци, коли позбуде ся всяких бажань і потреб зістає досконалим
Брагмою. Хто хоче зістати Брагмою мусить вести дуже строге
житє. Найперше мусить покинути свою родину і пійти жити на
відлюдє. Його поживою мусять бути корінці і овочі, його убранєм
скіра зі зьвіряти, мусить купати ся рано і вечером, і не сьміє обти
нати собі волося. Весь час має читати закон, котрий подав їм бог
Веда і приносити богам жертву з цьвітів і овочів. Ніколи не сьміє
шукати захисту анї перед спекою, анї холодом. Коли не може
знайти собі поживи з корінців і овочів, може іти поміж людий і
просити їх о поміч, але тільки раз на день. Коли не дадуть йому
поживи, не сьміє бути сумним, а коли дістане поживу не сьміє ра
дувати ся. Мусить уважати куди ходить, аби не станув погою «а
траву або на червака, а єслн се зробить через неувагу, то за се му
сить відпокутувати в сей спосіб, що через якийсь час не сьміє від
дихати.
Закони Гіндусів находять ся списані в книжцї котра називає
ся Веда. Є там сказане, що королі є на те, щоби иагороджали за
добрі діла, а за злі карали. Король мусить бути батьком для своїх
підданих. Єсли іде на війну, то мусить боронити ся чесно, не
може уживати затроєиих стріл, анї убивати безборонного иеприятеля.
Про суди каже ся в тій книжцї таке: Суд є на те, щоби боро-
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нити безпомічну жінку, щоби віддати власність правдивому вла
стителеві!, щоби рішати після приписів закона. Сьвідки мають
говорити правду, бо несправедливих сьвідків боги тяжко карають,
Єсли чоловік ударить другого чоловіка або зьвіря, то мусить за
кару себе так само ударити. Господар може бити малим патиком
жінку, сина або слугу, але лише не в голову або Другу шляхотну
часть тіла.
Хотяй у Гіндусів жінка є понижена, однак єсли она жиє після
законів божих, то по смерти зістає подібна до бога, і буде жити
в небі разом зі своїм мужом.
Щоби надоложитн за гріхи, Гіндуси пють якесь дуже гірке
зїлє варене в воді, причім молять ся та сьиівають. Однак пите опякяючих напоїв є у них дуже строго заборонене. Єсли би Брагман
нашів ся горіїлск або пива, тогдї за кару на другий раз прийшовби
на сьвіт яко невільник, або слуга. Навіть не вільно їм понюхати
опяняючнх напоїв. Єсли низько уроджений чоловік не поважає
Брагми, або зайде з ним в суперечку, мусить через цілий день по
стити, лежачи на грудях на земли перед обидженим Брагманом.
А хто ударить Брагмана, той іде до пекла на юоо літ.
Гіндуси вірять, що чоловік приходить на сьвіт богато разів
і то за кождим разом під іншими постатями. Они кажуть, що чо
ловік заслугує своїм житєм на трояку нагороду. Єсли він, читає
закон, єсли є набожний, чесний, послуніний і не має жадних по
треб, тогдї по смерти зпова приходить на сьвіт яко Брагман, то є
подібний до бога. Єсли чоловік за житя був скритий, непослупіний і лакомий, то по смерти прибирає тїло другого чоловіка і знова приходить на сьвіт. А єсли чоловік був безбожний, захланний,
брехун і взагалі робив такі діла що приносять нечесть людському
родови. то по смерти приходить на сьвіт в подобі зьвіряти або
трави. За тяжкі гг.іхн чоловік переміняє ся по смерти в собаку, червака, павука, вужа або траву. Єсли хто крав зерно, то перемінює
ся в щура, хто крав мясо, перемінює ся в яструба і т. д. Чоловік
так довго приходить на сьвіт в ріжних постатях, доки чесним жи
тел не заслужить ся на тс. що прийде на сьвіт яко Брагма. Онн
кажуть, що той хто знає бога, є сам богом, тому і Брагма є богом,,
бо він пізнав бога позбувши ся всяких потреб і бажань. Такий
Брагма жиє без гріха, вій називає себе житєм, вічним, досконалим*
неподільним.
Гіндуси мають дуже богато сьвят кождого місяця, коли покланяють ся ріжним погаиьским богам. Підчас таких сьвят банди
сьпіваків ходять від хати до хати ранник ранком, сьпіваючи п і с т
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Д'о богів. Жінки ідуть купати ся до сьвятої ріки Ґанґсс, відтак иокланяють ся корові, зливаючи водою єї ноги, а оливою єї голову.
Ідолам ставляють поживу в мисочках.
Гіндуси уважають за богоугодний учинок будувати божкам
сьвятипї. Богаті люди мають в своїх палатах божків, котрим що
денно покланяють ся. Они тримають сьвящепика, котрий кождого
ранка будить божків зі сну, миє їх. убирає і подає їм їсти. Вечером
він знов подає їм їсти і кладе до ліжка спати.
Так виглядає віра Брагми. Русини багато повинні з того на
учити ся, коли побачать, що і они вірять в много таких річий, що
і ті темнї) на пів дикі погани вірять. Напримір є много Русинів,
котрі вірять, що люди після смертй ходять. Таку саму віру мають
іті погани, і мн повинні позбути ся того, коли не хочемо бути по
дібні до поган.

Вол. Самійленііи.

\

х
НАЙДОРОЖША

ПЕРЛИНА.

Бачив я усякі перли
І коштовні самоцьвіти.
Але єсть одна перлина
Що з усіх найкрасіпа в сьвітї.
Купувать єї не молена.
Або нею торгувати;
її часто мають бідні,
І частїйше нїж богаті.
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Ту гіе'рлгінуг'не дістати
, 'ь- •
Нї з печер землі, нї з моря:
Тілько той. її знаходе, .
Хто чутким родивсь до горя.
Одібрать єї не зможе
Ніяка злоба несита.
Перла та — сльоза сьвятая,
За нещасний люд пролита.
Володимир Самійленко.

ГОРА В

РОБОТЇ.

Велика гора дуже тяжко працювала. Видавала з себе великі
стони і багато-крику, всї думали, що гора виконає якусь велику
роботу. Аж нараз вийшла з гори мала миш.
Ся байочка відносить ся до тих людий, котрі забирають ся до
великих дїл, а нічого не роблять.
••! •

Середина літа надаєть ся найліпше до купелий. При купаню
треба вважати, щоби не іти в воду задиханим. Коли купаєте ся,
то не сидіть в воді довше, як пару хвиль. Довге висиджуване в
ю д ї є нездорове. Не добре іти до води з повним жолудком, бо мо
жна набавити ся дуже тяжкої хороби. Побіч водних купелей, ду
же здорові є сонїшні купелі. Люди, котрі суть слабі на груди, по
винні як найбільше перебувати на сонці. Учені лікарі кажуть, що
сонїшна купіль є одиноке і найліпше лїкарство для сухітників

Д В І

УТЕЧІ.

Раз вечером у половині січня і88о р. зібрало ся за чаном кіль
кох росийськнх емігрантів, які проживали тоді в Женеві в Швайцариї, у свого товариша. Під виливом розмови про утечу з вязннцї одного з революціонерів, прийшла прнсутиим до голови дум
ка, попросити славного ученого і революціонера князя Петра Крапоткина і Бахановського, щоби они розповіли про свої утечі з вязннць. Крапоткгш довго підказував ся, та в кінци мусїв уступити
просьбам і так зачав своє оповідане:

І.
„Рішучий намір втікати за всяку ціпу не покидав мене від
"першого дня мойого увязненя. Та коли є у сьвітї що небудь не
можливе, то утеча з Петропавловської кріпости. Я укладав ріжні
пдяни, але все те показало ся неможливим до виконаня. Так ми
нуло три роки. Тюрма так підкосила моє здоровля, яке все було
доволі слабе, що я не міг майже нічого їсти і ледви держав ся на
ногах. На щастє перенесли мене в Миколаївський шпиталь. В
кілька місяців мепї там значно поліпшило ся, та я напружував усї
сили, щоби подобати на вмираючого. Я ледви волочив ноги, го
ворив ледви чутним шепотом, немов би мені тяжко було повертати
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язиком.,. Діло в тому, що в мене з новою силою прокинула ся"дуЛ£ка нрб'втечу^а* що догляд у-шпиталю був без порівнаня менший
я к у кріпОстн, то треба було робити все, щоби лишити ся'тут мож
ливо як найдовше.
•
Лікар наказав мені щоденні прогульки, і що дня з полудня
вивозили мене на велике шпитальне подвірє. Уоружений вартів
ник не покидав мене анї на хвилину. Я зачав вважливо розгля
дати ціле окруженє і все мав на прикметі' сю невідступну думку
про втечу.
Подвірє було просторе. Звичайно зачинені ворота, були те
пер відчинені тому, що тоді звозили до шпиталя дрова на зиму.
Та що довіз мав покінчити ся через тиждень два, не поставили ко
ло воріт вартівника. Се було найбільше щастє.
Я ходив по подвірю як раз проти воріт. Вартівник постійно
ходив поміж мною і воротами. Та що я удавав слабого і лазив як
черепаха, вартівник нераз досить значно віддаляв ся від воріт, так
що мені було часом блнзше до воріт як йому.
Так була тут по моїй стороні перевага. Я міг числити, що при
однаковій швидкости бігу, я добіжу до воріт швидше як вартівник.
Правду сказати, я сподївав ся бігти швидше, та не був певний
того, бо все ще був дуже знесилений.
Як би коло воріт, думав я, ждав на мене повіз, в який можна
легко скочити, то може бути і втечу.
Коли я збирав ся писати до приятелів із першим нарисом
пляна, одержав від них картку, що й вони продумують над чимсь
подібним.
Почала ся переписка. Я нредложив найпростішій і найзвнчайнїйшнй плян, який в кінцп і прнияли. Повіз мав мене дожи
дати коло самих воріт, бо я вважав себе за слабого, щоби добігти
до рога. Один з моїх приятелів мав сидіти в повозі як пан, щоби,
коли буде треба, помогти мені до нього швидше всісти, а голови®
одягнути мене с^коро лишень скочу, тому, що я мусів тікати в са
мому білю.
Лишало ся ще найтяжше, вибрати відповідну хвилю. В кінцн
визначено день. Один із наших товаришів найняв кімнату на тре
тьому поверсі напроти шпиталя. З єї вікон можна було доглянути
цілу дорогу від шпиталя і подвірє, де я проходив ся. Сиґнали
мала передавати скрипка, на якій мав наш товариш грати, коли
всьо було догідне до утечі, а сейчас* мав перервати музику, коли би
була яКа перешкода.
Надійшов означений день. Мене вивели на прохід. Лишень
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вийшов я на подвірє, сейчас почув скрипку. Поглянув я на сто
рожа, він далеко відходив від воріт. Я поглянув на его «ружіє.
боно було набите; я знав се. Вистрілить чи нї? Правдоподібне
нї, бо на такій малій простороні все буде сподївати ся мене ніймати. Баґнет був найнебезпечнїйший на випадок, якби в сїй жогонї мене опустили сили. Т а я мав обчислене і на се. Я лижу ся
в тюрмі, то певно вмру. Тепер або ніколи, сказав я до себе. Вже
хочу скинути з себе верхню білу одіж, нараз замовкла скрипка.
Я опустив руки і почув таку втому, немов би підняв найбіль
ший тягар.
По одному закутку перейшла полїцийна патруля. За хвилю
знова заграла скрипка.
Н у тепер уже час.
Вартівник дійшов аж на другий копець. Я верхню одіж як
найскорше кинув до землі і стрілою до воріт. Крик, вереск вартів
ника розлягаєть ся за моїми плечима, він кинув ся ловити мене.
Та я був такий недужий, що наші, які з завмерлим .серцем пригля
дали ся з гори тій шаленій погоні, казали, що вартівник був відда
лений від мене на три кроки і що його баґнет. який він висунув на
перід, мало що не дотикав ся до мене. Я того всего не бачив. Я чув
лишень його дикий крик, а також крик візників, що складали
дрова на подвірю.
Коли я підбіг до воріт і побачив повіз, завагав ся в першу
хвилю чи се наші,- бо не міг пізнати мого приятеля в офіцирі, що
сндїв у повозі. Але в одній хвилї мене втягнули до повозу, кінь
помчав як вихор і я почув на моїх плечах московський плащ, що
його держав мій приятель на поготові разом із офіцирською шап
кою.
.. •*• Як я потім довідав ся,"у ншиталп дуже папудпли ся. Варто
вий офіцир вибіг на крик вартівника з'цілою вартою і скоро довіідав ся, яка справа, зовсім стратив голову, рвав на собі волосе
і кричав:
Я пропав, я пропав. Біжіть, ловіть його, ловіть...
Т а не був спосібний видати иайменьшого розказу. Один із
наших, той самий, 'що грав на скрипці", швидко збіг на долину,
підійшов до офіцира, став журити ся разом із ним його долею і
допитувати ся, що стало ся? хто втїк? як? коли? куди? і т. и., а
офіцир не при собі з розпуки відповідав йому і так марнував до
рогоцінний час.
Доперва по якімсь часі післали за нами погоню, але ми вже
були безпечні.
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LI. '
Коли Крапоткін скінчив своє оповідане, прийшла черга нг\
Івана Бохаиовського, якого називали козаком, бо був родом іа
України і справді подабав па давпнх козаків тої землі, своєю від-»
вагою, незломною холоднокровністю, а також своєю мовчаливістю.
Він зразу відмавляв ся як міг, але притиснений до кута, такстав розказувати:
„Михайло, нащ приятель, щоби допомочи нам в утечі, підро
би і паїїшорт на чуже імя Фомецка, і вступив па службу до
тюрми на два місяці перед нашою утечею. Не легке було се діло
вкрутити ся до тюрми; а:іЄ7;п.\>сг>''ііо.му пощастило і найперше стан
він за простого робітника, а потім за сторожа. Тут своєю пильні
стю в сповнювашо обовязків і бездоганним поведенєм з'єднав собі
таку прихильність всего начальства, що за місяць зробили моїй
вже ключником у коритарі кримінальних злочинців.
Тут своєю запопадливістю та строгістю супроти вязнїв з'єднай,
собі єще більше довірє начальства і в тиждень опісля, коли посада
зістала опорожнена, зробили Михайла ключником у коритарі по
літичних, там де ми сиділи.
Що найтяжше зробило ся, та іце не все. Михайло міг нам
повідчиняти двері наших кліток, але як виДістати ся нам чотиром
із тюрми обставленої військовою вартою?
Та годї було тратити й хвилину часу. Положене Михайла
було незвичайно небезпечне. В тюрмі було много людий, котрі
знали Михайла хто він є, і легко могли його через иерозвагу зра
дити.
Ми сиділи як на жарі.
Треба було покористувати ся догідними обставинами, які
склали ся через Михайла і тому як він лише обзнайомнв ся зі сво
єю службою, ми визначили ніч до утечі.
Вийти з тюрми було найліпше переодїтими за вартівників,
що зміняють ся. Михайло роздобув для двох із нас військовий
убір, та два другі мусїли йти в чому були. Для всїх чотирьох була.
лише одна шабля, та ми постановили не відтягати довше.
Вечером, в означений день, приніс нам Михайло військові
убори. Ми передягнули ся, поробили з одягів, які лишали, опу
дала і положили їх на постіль, щоби сторожі як глянуть рано у ві
конце думали, що ми спимо.
Коло півночи прийшов по нас Михайло. Ми без гуку вий
шли з кліток і прямували до виходз'.
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Коли ми переходили через, долїншнй корнтар, склала ся
страшна пригода; там внсїв мотуз від дзвінка в який звонять на
трівогу. В переході попід саму стіну, серед глубокої темноти, я
спотіїліув ся несподівано. Витягаю руки наперід. чую, що щось
доторкаєть ся до моїх пальців, ловлю ся, щоби тіе повалити ся і
нараз по цілій тюрмі розносить ся звій кий голос. То був мотуз
від сиґналового звоиа. Ляк, стид, сьмішність нашого нещастя як
блискавка перемчали ся поперід мої очи. Ми були переконані,
що все — пропало. Вже чути було в корнтарі голоси вартівників,
вояків, що сквапно зривали ся. Та Михайло не змішав ся. Казав
нам поховати ся, де хто може, а сам побіг на вартівню сказати, що
він припадково зачепив за мотуз. Швидко все втихомирило ся.
Та тут нова біда;.ми поховали ся де попало і мало що не заблу
дили в-темноті',, як прийшло виходити. Михайло' мус'}в доволі
довго бігати з одного кінця в другий, щоби пас знова разом по
збирати.
В кінци ми знова уставили ся в два ряди і пішли дальше. Ли
шила ся ще найтяжша річ ; перейти через тюремні ворота коло,
сторожа і вартівника. Та се пощастило ся нам, що й годі ліпше.
На розказ Михайла дав нам сторож ключі від хвіртки, а вартівник,
що стояв у своїй будці, не звернув уваги, ані на наш дивний убір,
ані на незвичайний час нашого виходу, бо ще був час на зміну
варти.
Ледви ми увійшли кілька кроків, як нараз немов бн виросла
з під землі перед нами чорна постать, в офіцирській шапці. Роз
гортає плащ і ми бачимо прегарну голову нашого приятеля Осїнського, що яснів із радости і простягав до нас руки. Він дожидав
нас із возом, який завіз нас на беріг Дніпра; там колисав ся човен
приладжений на довгу дорогу і заосмотрений у всякі запаси.
За хвилю ми плилн серединою широкої ріки і кермували на
полуднє. Та водна дорога трівала з тиждень. На ніч витягали
ми човен в корчі, що ростуть на берегах і клали ся спочивати на
кілька годин. Через день гребли що сили, а як побачили на ви
днокрузі дим із парівця, ховали ся в високий очерет, який обріс
Дніпро. .
Прибувши до Кременчуга, ми стрітили там Осїньского, що
приїхав зелїзницею з пашпортом.і зі всім, чого потреба.
Від нього ми дізнали ся, що в Київі перевернули всьо горі,но
гами, так шукали за нами, поліція була певна, що ми сховали ся
в городі.
В тюрмі завважа.ти нашу втечу аж пізним ранком. Коли по-
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•бачила, що разом із нами пропав Михайло, ніхто не догадав ся
в чому діло. Він зумів з'єднати собі таке довірє, що дозорець'ї
вся прислуга були певні, що ми його вбили, що би могли втікати
і даремно-шукали всюди його трупа.
Колиж стали провірювати його пашпорт, показало ся, що вік
фальшивий,- зрозуміли всі незрозумілу досі тайну нашого зн'иккеня.
Дозорець ходик кілька днів як божевільний і лишень говорив:
І „А був отвертий немов скрипка!"
Так заківчив козак своє оповідане.

Д У К А Т

ЗА

К О Н Я .

В Сарагосі жив один купець, котрий чуючи, що вже наближає
ся. йому час вмирати, і що треба розстати ся зі своїм маєтком, сотрий може в нечесний набув спосіб, постановив часті, свого ма
єтку принести в жертві Богови, так як би Пана Бога можна
грішми перепросити. Розпорядивши своєю хатою, приказав жінUi спродати свого коня, котрий становив найбільшу часть його
маєтку, а гроші які дістане за се, казав роздати поміж бідних. . В
короткий час опісля купець помер. Жінка троха поплакала, але
споглянувши на завіщанє мужа, немало зажурила ся, коли поба
чила, що він приказав спродати коня а гроші які дістане роздати
поміж бідних. „Не досить, що стратила я мужа єще маю тратити
такого гарного коня", подумала она собі, „треба якось так зро
бити,.щоби сповнити волю небіщика, а при тім не стратити.дуже
Шного."
'Гогдї прикликала до себе свого вірного служачого і сказала
Д.СІ него: „Після волї небіщика пана наш кінь має бути спроданий.
Однак ти зроби так: їдь на ярмарок, бери з собою коня і нашу
стару кітку. Коли прийдуть до тебе купцї, скажи їм, що за коня
жадаєш одного дуката, але що ти не спродаш коня окремо від
кота, а за кота жадаєш 99 дукатів разом за обоє іоо дукатів".
Вірний слуга поїхав на ярмарок так як сказала йому цанї.
А що кінь був дуже гарний сейчас приступив до него купець і за
питав о ціну коня. „За коня даш мені одного дуката, але з конем
кусиш' купити того кота, і за обоє разом заплати мені ю о дука
тів. Купець дуже здивував ся таким сьмішним торгом, але що сам
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гроші.
Слуга повернув до дому і сказав панї, що спродав коня і кота
так як она приказала. Тогдї пані роздала одного дуката, котрого,
дістала за коня, поміж убогих, а 99 дукатів, котрі дістала за котау
лишила собі.

Г У Б К И .
По теплих морях ЖІНОТІ, губки, оті, що ними миють та втира
ють. Губка, се є такий зьвірий, що виділює з.-себе оті тоненькі
плетені волоконця, приліплені до скелі. Коли губку виймуть із
моря, то і; тих дірках*, так немов білок і:: яйця, а в пі.ому мов холо
дець. Отой холодець з білком, то таке собі живе зьвірятко, а губ
ка, то его оселя, там оио живе. Крім того о губці багато вапна,
бо вода морська проходить крізь губку і пап по з неї осідає і! губці.
Вода-ж і годує то чудне зьвірятко і виносить із губки яєчка. Яєчко
приліпить ся до камінюки і з нього вирастає нова губка. Добув
ши з моря губку, добре вимивають, щоб Не було і! ній нї вапна,
нї того холодцю '.І білком, і тоді вже продають.
Греки, що жпють над морем, з малку призвичаюють ся пір
нати і; море по.губки, і пірнають, не самі хлопці, а й дівчата. Як
дівчина не вміє добре пірнати по губки, то її пс дуже і сватають,
бо вона пс вміє.заробляти. А пірнати треба глибоко, нєраз на
шістьдесять стіп. Нурець відрізує губки з скелі ножем І ТОДІ BOHI
цілі, пепопсовані, і через се мають ліпшу ЦЇну. Або єще роблять,
так: виїздять у море човном і кидають на воду пісок намочений
поливі. Пісок осяде в море, а олива розтече ся по воді. Вода під
нею не хвилює ся, етапе гладенька і крізь неї видко, де в морі
губки. Тоді закидають на те місце сіть із остями. Ості, віддира
ють губки від скелі і їх ловлять еїтю. Та ті губки бувають не цїлї,
бо остї їх порвуть і за них платять дешево. То-ж коли хоче ну
рець заробити краще, мусить пірнати в море і здобувати губки
цілі, не попсовані.

!;8
ДЕСЯТЬ ГРІХІВ

БУДДИ.

і. Убійство, 2. крадіж, 3- нечистота. 4- неправда, 5- обмова, 6.
з р в ш н н а и є , у. порочена бесіда, 8. скритість, 9- заьисть, ю. невіра.

І
Жрець „Шіпту" в убрашо до р лїґійішх відправ.

В І Р А

Б У Д Д И .

Пятьсот літ перед Христом, в величавій палаті прийшла на
сьвіт дитина, котра відтак стала основателем нової віри. Про нароїженє сеї дитини так розказують: Над берегом ріки, в тїни гар-
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них дерев отворнв.-очі ..на; сивіт Будда. : Ангели його повитали а
сонце стануло на місци., кидаючи тїнь на те місце,,де лежало на
роджене .дцтя... ЗараздкУ.зф'родженю дфтя^стануло'н^іногіш. зачало
ходити. В ту хвилю сліпі йрозрдди, ііїміпроно'вііліі,'окови попа
дали з рук вязнїв,'лагідний вітер'пЬвіяв-по цілій землі, здгеба спа
дали лелії. Се мав бути знак, що народжена дитина має принести
сьвітови щось незвичайно доброго. Коли дитя мало пять місяців,
попало раз в таку глубоку задуму, що всі гадали, що оно не жне,
але нянька побачила над ним велику ясність, що мало означати,
що дитя є богом благословене.
Коли дитя підросло родителї окружний його достатком і роз
кошами, хотячн в сей спосіб відтягнути його від задумчивости.
Оженили його з прекрасною княжною і вибудували йому три па
лати. Але се инч не помогло. Будда цілими днями ходив на са
моті по лісах та відлюдю, думаючи над тим, як би то ущасливити
свій нарід. Одного разу мав він в ночи видїнє, зірвав ся чим
скорше з ліжка, в послїдне глянув в лице своєї сплячої жінки.
і опустив свою хату раз на все. Пішов научати нарід. В книж
ках, де є описане його житє, читаємо, що коли він научав нарід,.
то ангели сходили з неба, на землю, щоби слухати його науки..
Відгомін його слів розходив ся по сьвітї, як вихор по степу, найвисщі гори з радости клонили перед ним свої вершки, а воздух
наповнив ся запахом цьвітівЧ приємних перфум. Ціла природа
слухала його науки.
В кілька місяців нізиїйше він зібрав своїх учеників і розіславїх по цілім краю. Він сказав до них: „Мої дорогі дїти! Ми есьмосвобіднїйші від склониостий до гріха як другі люди і ангели. Т е 
пер треба нам іти поміж нарід, і нести їм нашу науку. Ідїм кождий в іншім напрямі, нехай двох не іде тою самою дорогою, і про
повідуймо народам божий закон",
В сей спосіб зачала ширити ся буддиска віра. Однак Будда
за житя не навернув много людий на свою віру. Він помер в мо-.
лодім віці. Його ученики стали навертати товпи народа і иинї
найбільше розширена на сьвітї є віра Будди. В него вірить около*
пять сот мілїонів народа, котрі мешкають в Індиї, Сіамі, Бурмаг,
Японії і Китаю.
,.
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Паґода в Мандадей Бірма.
Науку Буддн списали його учецики в триста, ведичезних кни
гах. Ті книжки мають вартість сім тисяч волів. Щоби один чоло
вік міг перечитати ті неї книжки, то на се потребує часу сорок літ.
Книжки ті учать, що праідивий прнклогшик Будди може по
сідати лиш вісім річий, се є: одно верхнє убране, дві сорочки, пояс, таріль, котрим збирають жертви, бритву, іглу і кубок па воду.
..Рел'іі'ія Будди учить, чотири правди:
І.. Ц Ї Л Є ЖП.Т.Є Є ОДИН

1>ЄЛИКрЙ СМуТОК.

Т'

2. Причиною того смутку є Жадоба людська.
_3-.Смуток кінчить ся, коли чоловік не має ніякого жаданя.
4, Щоби не мати л^адних жадань, чоловік мусить мати: прав
диву віру, праве чутє, праву бесіду, чесні учинки, чесне житє, до
бру память. і повшіеи розважати над своїм житєм.
Хоч Будда учив, що є лише один правдивий Бог, все-ж таки
зараз по його смерти його прнклош-шки зачали інж.іаияти ся
миогим богам, зробивши найперше самого Будду богом. Йому
вибудували велику сьвятипю, витесали з каменя його образ, мо
лили ся до иего, сьпівалп пісні в його честь, приносили йому в
жертву цьвіти і пахущі олії. Так само і тепер роблять. Буддисти
вірять, що молитва до Будди є дуже помічна, і що повинно молити
ся до нсго день і ніч. Тому списують они молитви на папери,
той папір вкладають до млинка, корбу млинка порушає вода, по
дібно як млин і обертає папір з молитвами. В сей спосіб молять
ся они до Будди ніч та день. Т> Гидиї є велика сьватиня, в ко-

—w—
ірій находить ся чотприайцять тисяч оожків витесаних з каменя,
а^айбільтт:тй|р. Г«£ є-;єтатуя:; Будди... :j. т, •Щ :><'ч%$ ) л&£ " Щ f^'.uSrioii Будди учить, що провий не вільно іірощатп, хій вибере
др^Іі^ф-у г)к.Ь,' то йому треба також вибрати око; хто вибє другому
з}бб. то ;г по.мл" треба внбптії^зу.б, хто спалить другого, то і йогб
' треба"-сналнтн.. Будда учить,, що є тисяч пекол. а в кождім.-з ник
щ'-чщь ся люди за гріхи.
!
Кроіїі того вчить Будда, іцо не вільно убивати, не вільно кра
сти, не Р.ІЛЬЇЮ грішити ирелюбієм, не вільно брехати і не вільно
. піїтії іістрих напитків. Також забороняє він бути гордим, з л о
стптн ся. обмавляти других. Каже шанувати родптелїв, бути ла
скавим для бідних, і спомагатн їх.
Хоч наука його є така красна, однак люди не жпютьтак як
она наказує. Буддисти понижають жінку неначе худобу, они ка
жуть, що она за кару за гріхи прийшла на сьвіт жінкою, і єсли
буде чесна, то по смерти прийде па сьвіт яко мущіиіа. Багаті
Буддисти годують, голуби, малин та свпнї в честь богів, підчас
коли бідні жінки та мущини гинуть з голоду по у.іпцях.
Така то є віра Будди в жнтю, а не така як описана в книжках
його.
Небо буддиске се є нірвана. До того неба дістає ся чоловік
тогдї, коли попаде в Стан забутя і нічого не буде пожадати.
Релїґія Будди є повна суму, не мають oiirt надії оглядати лице
•бога в небі, айї веселити ся разом з ангелами і славити імя боже,
так. ак се учить пас Христова наука. У них того нема, у них най
більшим іцастєм є нозбути ся чутя. позбутп ся серця, не пожадати
нічого — згинути в вічностн. Нема для них ні родинного щастя,
нічим є для них люба жінка, і дїти і родителї і приятелі і вітчина,
•они хочуть о тім всім забути, щоби се не ставало їм на перешкоді
попасти в етап забутя.
Хоч гарні і взиеслі суть науки Будди, однак спасеня они не
приносять. Нарід не жпє так як він вчив, але гине в забутю і неві•жостн.

••к .Л*''

ЯК

ЛЮБОВ

ОБЛЕГЧУЄ

ТЯГАР.

Мала дівчинка несла па руках дитину, таку тяжку, що бідачка
аж зігнула ся під тягаром. Надійшов подорожшій і побачивши
обтяжену дівчинку, сказав до неї: „Дївчннко, та-ж тобі за тяжко.
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двигати таку велику дитину, правда?". „О,. нї", відповіла мала
дїв-чиика, „він не є за тяжкий для мене, то є мій братчик".

МИ

ВІДРЕКЛИСЬ...

Ми там були. Ного карали,
А міг • етоял-н--з боку неї
.....
;.
Та обережно всі мовчали
FScci. жаль в душі' сноїґг скі)йвалп,
Великий ;адль п а д п ї душі...
Спитали пороти її тій хвили:
..І в вас такий же дух, здаєск! ?
Ви-ж у дружбі в ним разом жил- '."
%
' Ми відреклись... Нас увільнили,
А туї озваи ся і півень десь.
Ми чули: — Хорами устами
Вій все прощав ще ворогам;
Вій їх благословляв стопами.
В рай відчинив убійци брами...
Та чи простив він нам, другам!?
З росийського.

П Е С

І

Т ї Н Ь.

Пес, тримаючи в зубах кавалок мяса, переходив через міст.
Нараз побачив свою тїш. па поверхні води". Думаючи, що се дру
гий пес несе кавалок мяса, скочив за ним до води. Однак не лише
що не відобрав мяса тому другому псовп, але і своє випустив з
зубів і оно упало на дно ріки.
Той, що бажає чужого, звичайно тратить своє власне.
* ;;

Довіряйте більше природі, як злому докторови.
Вимітай снїг з перед власних дверей.

Як в зимі порадно їсти тяжші потрави, багато мяса і товщу,
так в літі знову треба їсти потрави легко стравні. Особливо тут
в Америці треба вистерігати ся їсти сири та консервів, бо ови в
літі дуже скоро псують ся, і много є випадків, що люди ними отроюють ся. Коли ваші ноги пріють, то все перед спанєм мочіть їх
Е горячій водї, а за якийсь час они перестануть пріти. Уважайте,,
щрбисьте зігріті таг.змучені не пили зимної води, бо мо.жйа;нагло '
померти. Не пийте в спеку пива, бо оно ніби то охолоджує в ту
хвилю як ви пєте, але за якийсь час оно єще побільшає спрагу і
внутрішну горячку. Найлекше угасити спрагу солодким молоком. '

І

В

А

Н

Ч

И ТС.

Коли мати купила йому нове панське убране і казала, що ПОЇ
ДУТЬ всї, він, Марійка і маленька Пазя, що єще грудь сала, до тата,
до Америки, Іванчик дуже тїншв ся. Убрав нове убране і чере
вички і капелюх і бігав хата від хати по своїх товаришах і хвалив
ся своїми скарбами, а они всї обступали його, обмацували його
нове убране, дивили ся на него з заздрістю.
•-< ;Вже прийшла пора від'їзду і Іванчик ожидав єї з нетерпляч-,
кою, навіть і їстії; не хотїв. А коли вже конї заїхали на подвірє, :
Іванчик майже з плачом тягнув маму за спідницю, щоби сідала..
Мама зойкала та цілувала ся з кумами та сусідами, а Іванчик з ні
ким не пращав ся. Сїв на возї коло фірмана та кричав на маму,
шоб сїдала.
Коли вже всїли на зелїзницю, Іванчик відсунув Марійку від
вікна і сам там усадовив ся. Вихилив голову через вікно і глядів
і очий своїх не міг наситити ріжнородним видом. Мати кричала
на него, що вилетить вікном, тай забє ся, але Іванчик не слухав
М
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„Мамо, мамо!" викрикував від часу до часу Іванчик,:.'„а; ди-
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віть ся, та с*е такі, як наші гуси, он он дпвіть,' чотири білі гуски,
а одна сіра. Такі самісінькі як ми мали.
'• *
Марійка хотіла також до вікна, побачити гуси, але мама стя
гнула єї за спідничку на лавку, і она назад цілим тягаром тіла
піоисїла. •
Не висувай голови наперед через вікно — наказувала мама,
бо тобі до очий пороху налетить.
Іванчик в тій хвилі Цофнув голову, і з планом присунув ся
до мами, бо справді засНпало йому очп порохом.
„А то скарана година з тим хлопчиськом", бідкувала мама,
,,'єще' осліпне' на тій колії"! Послинила пальці, і слиною, пере
мила йому очи.
Як будеш неслухняний, і будеш загляДати через вікно, то
мама тебе тут лишить і не поїдеш до тата. А диви як Марійка
с'зі'окійно сидить, мама єї за те любить і дасть колача, а тобі нічого.
Мати погладила Марійку по голові, і запитала чи она не го
лодна. Відтак витягнула з під лавки кошик і роздала дітям по кавальчику ковбаси, по куснику білого хліба і по одному яйци.
„А лупину з яйця викидайте через вікіїо", наказувала дітям,
„та не кришіть хлїба на лавці, аби хто не сварив на нас".
Дїти попоїли, а Іванчик знова опер ся о вікно та поглядав, але
вже не висував голови на перед.
„Мамо, мамо", закричав нараз. ,,а дпвіть ся, наша красуля,
бігме мамо, що наша, та подивіть ся, та, що ви спродали тамтого
тижня Шльоймі.
Мати виглянула через вікно, але красуля була вже далеко і
ве могла єї розпізнати. І єї стало жалко за красулею.
' „ М а м о ! Таж то Андрухїв Стефайко з кіньми — їде з поля —
лпівїть ся тут -— руками до нас вимахує — він певно мене пізнав",
кричав Іванчик, аж слези йому станули в очах.
Але мати сказала, що они так далеко від дому, що його вже
давно не видко. .
•Іванчика се застановило, сів на лавку, обтріпав порох з колїн
ілризадумав ся.
. • .•
„Мамо, а кілько то ми ще маємо їхати колією?"
.•••.• "€ще. три дпи дитинко", відповіла ••мати. .
-.
<;.'.„А-де будемо спати?''' .. • :..<: .?.%*.:.
• .
• „А^тут на лавці."..
•: • ,-г
.
,...
«
„Ну, а потому приїдемо до моря?".' - ..
•
- • Іванчик випитував маму о всі подробиці,.випитував про море,
і/ро шифу, про Америку, про тата, коли вернуть.до дому. >.•;> :••..'••'

Мати відповідала як уміла, але і оиа ле .маого більше знала
від Іванчнка.
„Мамо, а там в Америці де тато є, чи там суть гуси? а конї,
а корови?"
„Лін там будемо мати свої гуси, правда мамо, і корову — дві
корови і два конї. Правда мамо?"
Мати все лпнипотакувала.
Поїзд чим даДі.гігб. TjiM'CRopiri.e посував ся на. перед... Кілька
разів пересідали ся, ,£к* переїхали границю. Лові .види, лові люди
по паньскі убрані—"гарні хатщЧюіїї і корови не такі як красуля
— а і чужа, остра мова дуже пригноблююче вплинули на Іванка.
Для Марійки все було байдужне, она єще ннч не розуміла, лиш
тримала маму за спідницю.
Часом, коли поїзд задержав ся в якім великім місті, Іванчнк
цікаво приглядав ся величавим будникам і питав маму хто там
мешкає. Коли мати сказала, що там живуть папи, Іванчнк питав:
„А як опн могуть так високо вилізти?"
„Там суть такі драбини, по котрих оин лізуть", казала мати.
„З драбини легко упасти, або щебель під ногою може зломтш
ся. Я пе хотїв би мешкати в такій високій хатї. Мамо, а чи в Америцї така сама хата як наша?"
„Так синонько — така сама — відповідала маца, щоби заспо
коїти цікавість сина.
Подорож зелїзницею видавалась Іванчнкови вже надто довга,
она його нетерпе.тнвпла, пригнітала, а випливом сего були нові
потоки питань.
..Мамо а чи ще довго їхати до тої шифи?"
„Нї, синонько", відповідала мама, „завтра вже будемо коло
• води", говорила, хоть сама не знала, аби лиш заспокоїти дитину.
Іванчнк єще кілька разів того дня питав маму чи далеко до
шифи,
Мати все його успокоювала, давала білу булку і солодкі тіста,
але Іванчнк не хотів їсти, лиш ховав собі ті ласощі на ПОТОМУ.
„А коли прийшла ніч Іванчнк дістав горячку і раз в раз будив ся
і говорив непритомно.
На другий день був жовтий і плаксивий, хоч горячка проми
нула. До вікна вже заглядав рідше, за те часто сварив ся зМарійкою а часом навіть побивав єї, за те, що неуважно діткнулась че
ревиком його убраня, або присіла кінчик його сурдута.
Мати сварила На него, часом штуркнула в плече, то знов да
вала гроші і обіцювала купити щось гарного над морем.

- n—
Так успбкоювала його, щоби .nun був ґречніш, але Іванчик
зачав плакати і рісш слез.п капали йому :; очий.
„Я не хоч}- їхати, мамо, вертаймо до дому, я хочу до дому",
зачав він ревіти І заносив ся від плачу.
„То не хочеш до тата? То ти не любиш тата? Д диви, Ма
рійка молодша від тебе, а розумнїйша, любить тата і не плаче".
Але плач Іванчнка так подїлав па Марійку, що і она скривила
ся і не говорячи анї слова зачала хлипати від плачу.
„Ото мене чекає дорога", подумала мати і не сварила вже на
діти, опа розуміла їх дуже добре, і єї серце стискало ся з жалю,
що покидає рідних , рідну хату, рідну ниву, покидає раз на все,
вже може, ніколи не верне. Єї серце стиснуло ся, енльнїйше при
горнула малуПазуню до грудпіТі також заплакала, але слези сти
рала так, щоби дїти не виділи.
..Успокіи ся Іванчику", благала і гладила його по голові, „не
плач дитинко, ми їдемо до тата. Ти любиш тата, правда що лю
пині? Виднім, МИ приїдемо до тата і скажемо, щоби їхав до дому
і всі назад вернемо. Тогдї вже будемо мати гроші, а ти вже не
будеш насти гуси, нї, ти пійдеш до школи і будеш ся учити на
ксьондза".
•
Сї слова у сію коїли Івачика і успокоїли маму також.
Іванчик епдїв якийсь час пенодвіїжно а відтак зібрала його
сонність, опер голову мамі на коліна тай'заснув..
А поїзд блискавицею мчав ся поміж горн та вертепи і набли
жав ся до моря. Мати легенько зложила головку Іванчнка на
хустку, сплячу Пазушо положила па лавці, і зачала витягати річи
і готовитись висісти.
Остаточно поїзд задержав ся. Були вже над морем. Велич
*оря та кораблів тронули" до живого матір. Єї закрутила ся го
лова, мало не упала па землю. Не знала що робити, чн брати па
кунки,' чи будити дїти: •
';
„Іванку, Марійцуню", вставайте, вже море, вже наша пшфа.
Вставайте дітоньки!" Зачала ними термосити, аж жаль було їх
будити, так твердо спали. Кондуктори повітворювали вагони, на
глили, щоби писїдатн.
Мати постягала дїти на землю, кондуктори помогли єї висісти.
Іванчик зразу не знав, що з ним дїє ся, був єще заспаний,
але коли побачив море, коли побачив тілько води, страшенно за
плакав.
Мати успокоювала дитину я і; могла, але нич не помагало.
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Іванчик ревно плакав, хлипав, слези струями спливали йому по
лиції, а лице аж посиніло.
Прийшла вже пора всідати до корабля. Іванчик хопив маму
за спідницю і ревів нелюдськими голосами. „Мамунечко, не пійду,
не пійду, я бою or, я там утоплю ся".
• На березі стояли сотки людий і всі зглядали ся на бідну ма
тір, що не могла успокоїти дитину.
А єї стискало ся серце з болю і зі встиду. Тілько очий звер
нених на т о , а все через плач Іваичика. Не знала як його заспо
коїти, і злість єї хапала. Відвернула ся від людий і пхала Іванчикови гроші до руки, але він не днвив ся па гріш лиш зойкай,
.дійду мамунечко, не пійду".:
>!'•'•
Мати розлостила ся, шарпнула Іванчнка до себе і щипала
його в лице і в руки, так щоб люди не бачили, а Іванчик заходив
ся від плачу.
•
- •
••• і
Н а силу його внесли в корабель.
Великий гамір, рух і крик поміж пасажирами третої кляеи,
збитими в одну велику купу, якось заголомшил.и Іванчика і він
успокоїв ся. Мати зложила його на ліжку і не опускала н ї ; . н а
хвильку, бо тримав єї за спідницю.
,;••
За те Марійка, хоч молодша, не плакала а с-идїла спокійно на
земли при ногах мами.
. Мати нераз показувала Іваичикови, що повинен стидати ся,
що такий боягуз і маму за спідницю тримає, а Марійка сама ба
вить, ся, але Іванчик не давав мамі докінчити слів, лиш все своє
кричав: не відходїть від мене.
І .-.Страшна задуха і смрід, а передовсім корабельними властями
вимаганий порядок, вигнали наших еміґрантів на плятформу на
перед корабля, де ним найбільше хитає. Іванчик на вид спінених
хвиль моря, розбиваних гарубою корабля, зачав трясти ся на тїда
як осиковий листочок і з плачем тягнув маму як найдальше від
поручів корабля. Посідали на линвах і жадне не відзивало ся.
Маленька Пазя все спала, будилась лиш, щоби поживити ся мо
локом з маминої груди, Марійка сиділа на земли та бавилас.ь
пальцями своїх рук, а Іванчик вистрашений глядів на море і коли
корабель перехиляв ся то в один то в другий бік, Іванчик сильній^
ше тримав ся мами.
Першого і другого дня їли всі, що їм подали, Іванчик
ребирав та ґримасцв, але третого дня, коли вже були на
мори, мати і Іванчик дістали морску хоробу. Голова їм
ся і з ніг падали а жолудок не принимав жадної поживи.

лиш пе
отвертім
крутила
Хороба
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мами уділила ся і малій Пазї і Она тяжко захоріла. Лиш Марійка
тримала ся здорова і не тратила апетиту.
М а т и пожовкла, запали ся їй лиця і страшно терпіла. Анї не
ма що дитині дати ссати, бо сама не може приняти жадної поживи,
,'ґодї дитину иа руках тримати, бо сил нема. А ще до того голова
та-к крутить ся, прямо з ніг паде, а руки і ноги омлівають.
Бідна мати побивала ся, думала що вже копець надходить.
Зітхала до Бога, відмовляла отченаші, і иоручала себе і дїтий Його
опіці.
Іванчик змінив ся не до пізнаня. Очі йому запали ся, і стра
тили житє, щоки дрожали, а ціле тіло гнуло ся, не міг устояти анї
навіть сидіти.
,-, „Що-ж ти синонько хочеш, скажи дитинко, я тобі всьо куплю,
всьо, що лиш захочеш", шептала мати до него і молилась Богови,
щоб його живого довести до тата. Але Іванчик нічого не хотів.
По кількох днях мати перейшла вже морску хоробу, вернув
ся єї апетит, вернуло здоровлє, але журба єї не опускала, бо Іван
чик ослабав на тілі щораз гірше. Мати зойкала, та побивала ся,
давала йому солодощі, овочі, нічого не хотів. Пішла до старшого
доглядача корабельного і показала йому хору дитину. Завізвано
лікаря.
,,Се зовсім звичайна морська хороба", сказав лікар, „треба
Рому бігати, рухатись, то і перейде.
Мати заводила і по руках цілувала доктора, щоби виратував
дитину, а він записав йому лїкарство і казав богато бігати.
Поволи під впливом лїкарства, руху, а передовсім часу Іван
чик приходив до здоровля. Але пригноблене лишило свій вираз
'на цілій його маленькій поставі. Говорив лиш дуже мало, майже
зовсім не сьміяв ся, а з видом моря иа тілько освоїв ся. що цілими
гбдинами сидів на лапці при поручах корабля і тупо дивіїв ся
на' ^Орські хвилі.
'" „Що з тою дитиною стало ся"; думала мати,''*дивлячн с я ' н а
него;' „змінив ся не до пізнаня, мабуть не буду мала з нею пбтїхи,
мабуть не виховає..ся та дитина. А в дома то і-ради не могла я
•собі з ним дати, такий був непосидючий".
• '-'•' Загріїжену матір потішала єще та гадка, що коли 'приїдуть' ДО
тата, то там якось розрухає ся, набере'житя та прийде до себе. "А
ту. щоби доїхати до берега, треба єще пять днів,
„Ах, коби то вже добити ся до того берега, коби то вже бути
• крло-тата", говорила,мати д о д ї т и й і тяжко зітхала.... •' ..;:..
А дни поволи. Мішали, і. однії- день до -другого' був подібний.

-
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Хато впялпв очі в жовте,.сухе;, та.зівяае лице; Івадічнка,і. •е-лези ста
нули йому в очах, вже і велери не хртїв ЇСТИ-.,- - ,',v.: 1; :;.»•'.'.;:. /.'..:•"
А Іванчик справді розхорів сял-щр раз більше упадав/іна. здоровлю. Прикликали доктора, але він не міг привернутії; йога-до
ЗДОррвля.
;., •
:'..
. : : Родичі розбивали ся над хорою дитиною і аиї на хвильку.-ке
відступали від ліжка.
„Чого ти хочеш, дитинко, чого тобі треба?" шептала мати1 зі
сльозами в очах, оперши ся о ліжко хорого.
<.
• .-...*
І,- „Мамо, дайте мені' разового хліба, такого як ми їли в Старім
краю".
•
•
. . . .-.
„Дитинонько!" жаліла ся мати, ,,а з відки іг.тобі возь'Му-разового хлїба, тут нїгде не дістане. їдж білу булку, в дома була бул
ка лиш раз на рік, на сьвята, а тут вже тобі сприкрила ся?!" .,
; . Але Іванчик не слухав мами, лиш плакав, що хоче, разового
хлїба. А коли про се забув, з новим бажанєм звертав, ся до мами.
. _ „Мамо, зваріть мені.-борщу, але такого як ви дома варили";.,
„Які цікаві твої забаганки, з.відки-ж я возьму тобі борщу?
Лїкар казав їсти росіл, та мясо. Яіс будеш маму слухати і зробиш,
що мама скаже, то скоро впздоровієш, потішиш, маму і тата, а тато
купить тобі малий байсикель, на трох колесах, будеш собі їздити,
куди схочеш".
.,. •.. Іванчик кривив ся дальше. „Мамо мені тут душно в хатї,.викесїть мене на двір, я хочу на траву, під дерево".
Але мати не могла сего зробити, бо нї трави нї дерева не було
коло хати, анї навіть на цілій улици.
Іванчик злостив ся, обертав ся на ліжку, аж вичерпаний зі сил
утихомирив ся.
,,;..-А коли знова прийшов до себе, заснпував маму новими бажа
ними, то казав купити корову, то хотїв пасти гуси, то знова ревів
і молив маму, щоб вертала до дому.
Родичі знова прикликали лікаря, але той сказав, що дитидї
нема вже ратунку.
.
. • ...• '» Горячка Іванчнка з кождим днем змагала ся, плїв без памяти
непритомні річн. Родичі бачили, що дитина гине їм па очах,
вяне, як скошений цьвіт.
..
v :
Найбільше побивала ся мама, і журба, невиспані ночи, і тяжка
праця звалили єї також з ніг і она тяжко розхоріла єя. •.
:;;
:
А батг,к'Р ходи': прибитий і зажурений,"як темна ніч...-Роботи
нб'міг..'кннутн;:бо стратив :би єї-раз. .на все,-і-жити не було; би.*.З
чого.- .Попросив лиш жінку краяна, щоби ходила.кол07хор,их, :та

- n—
варила їсти. Коли йшов-до^роботи пращав ся з ними непевний,
чи як поверне, застане їх при жнтю.
'"•' Одного дня Іванчпк попав в'тсіку сильну горянку, що вже всї
вижидали його смерти. Цілий день не відзискував притомно'Сти,
а1'над вечером, коли батько прийшов з роботи, Іванчик'не прожбвіівши словак помер йому па руках.
"' Скрайиа розпука хапала батька за серце. Ту син помер, єго
одинока надія, там жінка 'обложно хора. „Долеж моя нещаслива,
що мені бідному діяти?"
У ; , ;

•

•

_
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Цілу хату залягла жалоба. Батько заняв ся похороном.
........ А,.,мат.и.,вида-ся...з болю та жалю, чому їхала до тої. нещасної
Америки, котра забрала єї одинокого сина.
..... В ночн, коли всї спали, а Іваичик лежав в маленькій домо
вині, уеьміхиений та неначе щасливий, що пішов, там, де зелень,
;д§ ..дерева, мати немічна та слаба, дрожачп на цілім тілі, та трима
ю ч и ся то крісла, то стола, то опираючи ся о стіну,, поплентала ся
до домовини Івапчпка, зняла зі шиї торбинку з грудкою .землі з
радного краю і положила се на груди дитині.
v' • ,,Аби тобі синонько було лекше під чужою землею".
.. О.б.мпла слезамн мармо.рие лице Іваичика, та без чувства леідвп добила ся до ліжка.
На другий день відбув ся похорон і батько і знаком! поїхали
на кладовище.
Коли батько вернув з похорону, сів в кутї на кріслі, похилив
голову, та віддав ся чорним думкам. А мати зібрала посліднї сили,
щоб вилити те. чим серце наболіло.
..Вивіз ти сина з хати, і мене так незадовго вивезеш. Воздуха
мені не має. нема чим віддихати. ІЦо мені з того, що маю що їсти,
що маю достатки? Воліла я тої Америки на очи не бачити.' Ан
дрію, вергаймо до дому, єслн не хочеш, щоби єіце я тут сконала.
Вертаймо до дому. 'Гам собі якось дамо раду поміж своїми. Нема
тут мені' жптя!"
Але Апдрш зірвав ся з крісла, впялив пальці поміж волося,
відтак приступив до столика, витягнув з відтам гроші і пішов на
місто,,до бари, і запивав там цілу ніч.
Анин.
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А коли рознесла ся по кораблн чутка, що вже .допливають до .бе
рега, у матір вступив новий дух, і Івапчик немало зрадів, що доба
чить вже тата. Але тато не виїхав ла проти них, бо до Ню Йорку
з Пітсбурґа за далеко і за коштовно, а хотьби вже був і рішив ся
на страту, , не міг їхати ще з тої причини, що бувби стратив ро
боту в фабриці", а зараб.іяв досить добре, около пів третя доляра
денно.
Аґентн всадили матір до зелїзничого поїзду і виправили до
Пітсбурґа. І знову тяжка і томляча їзда зелїзницею, а в кінци
змучені, невиспані та голодні знайшли ся в обіймах тата.
Тато найбільше тїшив ся Іванчнком, казав, що під осїнь пішле
його до шкіл.
Якийсь час мешкали у краяна, а відтак впнаймили собі хату
і вели Господарство на власну руку.
Тато працював в зелїзній фабриці десять годин денно, а решта
часу все пробував дома, не міг натішити ся жінкою та .дітьми.
Івапчик перейшовши в нове жите, в вигоду, з ра'зу навіть не
-виходив з хати. Родичі гнали його на двір, між хлопців, але він
не відчував тої потреби. Доперва по якимсь часі, коли запізнав
СЯ з найменшою дрібничкою, про котру по десять разів випитував
тата та маму, тогдї за тїсно стало йому.в хатї і забажав на улпцю,
до товариства поміж хлопців.
З разу приглядав ся, як они бавили ся в пилку, і иньші забави,
як бігали та кричали і його тягнуло поміж них.
Але там спіткав його найбільший завід. Хоч хлопці, що ба
вили ся па у.піцї, були Русини, але по рускп они зі собою не гсу
ворнлн. лиш до анґлїйскн. а з Іванчика зачали сьміяти ся, що
„ґрінор" і до забави не хотіли його приймати.
Стиснуло ся з жалю його мале серденько, але не тратив надії.
Він знав якто було в Старім краю, що треба вкупнти ся в товари
ство, і тепер задумав ся над тим, щоби то занести хлопцям. В до
ма на столі лежала біла булка, і він мав доступ до неї кождої хвилі.
Вилїз отже на крісло, так щоби мама не видїла і укроїв кілька
куснів булки, сховав се під сурдутик і винїс на улицю, щоби під
купити хлопців. Але хлопці булки від иего не приняли, лиш
висьміяли його і відігнали від себе.
„Дурний", казали, „думає, що ми не маємо дома хлїба, >&нй
дурний ґрінор?"
Іванчнк прибитий і з п.іачом вернув до дому і чув жаль в сер
деньку до хлопців, що так помітують його дарами.
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„Чомуж ти Іванчику не йдеш бавити ся поміж хлопців?" пи
тала нераз мама, гладючн його по голові.
„Они не хочуть зі мною бавити ся, бо я не умію по анґлицкі
говорити", говорив з сумом Іванчик.
„Не жури ся дитинко, научиш ся і ти тої мови як пійдеш до
школи, а я скажу татови, ,то купить тобі пилку і таку рукавицю
до ловлеіьіі.ніілки,'ЯК-он-и.-мають,.'.і будеш бавити.ся сам коло хати
з Марійкою".
Але Іванчик не хотів бавити ся з Марійкою, бо она була єще
дурненька, його тягнуло до хлопців, і як тілько дістав від тата
нову пилку та рукавицю, сейчас побіг поміж них, показуючи з да
лека що він має.
Хлопці його обступили взяли від него пилку і рукавицю і за
чали бавити ся, взявши і його поміж себе.
'•'• Іванчик був вже вдоволений і старав ся догоджувати їм як
міг. Але нова біда. Він не знав тої забави, не вмів ловити пилки,
анї відбивати, і все та партія, де він був, програвала. В кінци
дійшло до того, що викинули його з забави. В Іванчику закипіла
злість. „Єсли мене викинули з поміж себе, то нехай мені віддадуть
мої річи". Іванчик упомипав ся, зачав ся сварити, і відбирати
пилку, серед того прийшло до бійки, Іванчнка кинули на землю
і тяжко побили. Він з плачем і розбитим носом пішов поскажити
ся- мамі.
Від того часу Іванчик вже не виходив на улицю; лиш сидї'в
дома та нудив маму щораз то новими забаганками та скажив ся,
що щось його болить в грудях.
Коли мама не дала йому того, що хотів, тогдї кричав, плакав,
клав ся на землю і бив ногами по підлозі.
'
„Мамо купіть мені помарапьчу!" Мати купила одну для него
а другу для Марійки;
„Я такої не хотів", ревів з плачем і кинув помарапьчу на 'зе
млю. Мати розлостила ся і дала йому кілька штурханців. Іван
чнк виплакав ся до схочу, потому підняв помарапьчу з землі, огляк)'в єї і знова розплакав ся, а потім кинув ся на ліжко і в убраню
з&спав.
Прийшов тато з роботи і мати поскаржилась на Іванчпка, що
не витримана з ним година. Тато приступив до ліжка, а побачив
шії, що Іванчик спить в, убраню,, зачав його розбирати.
„Диви!". сказав він з жалем, прнклнкавщи жінку, „днвп, як
він виглядає! Аби ти мені його не била, анї пальцем його не ткни
ся, він хорий бідний — диви, який мізерний, лиш скіра та кости!"
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НУРЦЇ — в о я к и .

Як воювали ся люди на морі, то цурцї ставали у великій при
годі. Одного разу Перси хотіли повоювати грецьку державу, і ве
лике перське військо підшшло кораблями до грецвкоїіземлі. Тіль
ки ті кораблі приплнли, аж настала велика буря на мори. Перси
швидше повкидали якорі в море, щоб вітром не розігнало їх кора
блів і не побило. Тоді один Грек із дочкою, обоє добрі нурці,
пірнули в море і поперерізували линви при перських якорах. Ко
раблі вже тоді не могли встояти на місци, їх почало кидати вітром
по морю і більшу частин}' побило. І Перси не повоювали Греків.
Треки дуже дякували сьміливому батьковії з дочкою, ї па згадку
про їх діло, — поставили їм памятник.
Иньпіим разом иурцї ще й не таке зробили. Вони попереру
бували ворогам лппвіі від якорів; попривязувалп до вррЬжнх ко
раблів свої линви і подали .іннвп своїм людям па беріг: Люди 1 і
потяглії'ворожі-кораблі до себе. Тоді висе ворогам ііїі'удн було
втікати.
Ще так бувало, що обляжуть вороги місто, і з моря його' об
ступлять кораблями: Ііїяк із міста вийти; щоб подати звістку
своїм, попросити помочи. Годі відважний нурець не нобоїть ся
глянути смертн в очи. Бін пірнає і: .море, щоб проплисти під воро
жими- кораблями, а тоді зві,стку 'подати до своїх. Як пощастить,
то вирахує він своїх людий. а не пощастить, піймають вороги..то
вже тоді смерть йому.
Колись Турки на морі воювали з Гіншапцямн. Турки післал.и
своїх нурців до гішиапьсісих кораблів зробити їм якусь шкоду, а
Гішпанцї саме тоді післа.пі евдїх нурців до турецьких кораблів.
І нурцї-ворогн стрітії.иг ся її морі. Зараз за ножі і. в морі ечннила
ся бійка. Гіпшаньскі иурцї подужали турецьких.
Заходили ся вороги одного разу робити міст величезний, щоб
добути ся до острова, бо на острові було місто, а воші хотіли його
здбути. Та не- пощастило, бо що вони троха моста збудують, а
нурцї в морі гаками порозтягають. Так і мусїлн облишити.

ХИБА Я СТОРОЖ БРАТА МОГО?
Бідний робітник з Галичини, лишив в краю жінку і дитину
і приїхав до Америки, щоби тут заробити троха гроший, і відтак
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сТірдвйдити їх'до себе. Тим часом'померла жінка'. БідНі/й'батько
пЬстановив : сгіровадити до себе Дитину.' Післав грОші на дбр'огу,
добрі люди купили" білет на колїю та корабель, привязали се в мішбчку на ній'ю Дитини, написали на картці адресу батька, і прооь^
бу до Хріїстияй, іцоби по дорозі заиялй ся дитиною. Так пустили
дитину в дорогу.
На дорозі люди давали дитині їсти, на ніч брали жінки дитину
поміж свої діти, а коли плакала, то єї колисали. Так приїхала ди
тина над море. На корабли все хтось запяв ся дитиною, дали єї
їсти, положили до сну. Люди, що їхали кораблем обдаровували
дитину грішми, а жінки щоденно обмили єї та убирали в чисту
одїж. Коли дитина приїхала до'Ню Йорку,- якась чесна душа по
садила єї до трену і зателеграфувала до батька. Того вечера бід
ний робітник мав вже дитину в своїх обіймах і дякував Богови,
що опікував ся нею по дорозі. Отець наш Небесний все дбає і за
найменшого з поміж нас. Чи не повинні ми бути сторожами бра
тів наших, щоби кров їх не взивала о пімсту до неба протії нас?

ТО, ЩО МИ Х О Ч Е М О .
Одна пані мала дуже розпещену дитину, і давала їй всю, що
дитина захотіла. Також наказувала служниці все дати дитині,.
чого она захоче. Одного разу дитина зачала дуже плакати. Панї
прибігла до покою і зачала сварити на служницю, чому не дасть
дитині, що она хоче. „Та тому саме дитина плаче, „сказала служ
ниця, „бо я єї дала, що она хотіла. Дитина хотіла ножа, я їй дала,
а тепер она скалічила ся і плаче.

ЯК З А Я Ц Ь З Д У Р И В ЛЬВА.
Той що має розум, має і силу. Хто є сьвідомий своєї сили, не
боїть ся нікого. Поднвіть ся як малий заяць здурив льва засліпле
ного злостию.
Н а горі Мандара жив лев. Зьвірята називали його Страшний,
і кождого дня призначали йому на поживу, ту зьвірину, на котру
припадала черга. Одного дня призначено львови на снїданє ма
лого зайчика. Іде зайчик на смерть, та так собі думає: „Справді
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зкитє мов дуже мізерне, але треба попробувати, чи якою штучкою
не удасть ся мені' вирятувати ся від сперти. Якби я його справив
на другого льва? Хто :шає, може мені удасть ся." О тім часі лев
був вже дуже голодеп; тож побачивши молого зайчика, крикнув:
„Що за причина, що так пізно приходиш?" „Мій пане", сказав
зайчик, „коли я йшов до тебе, другий лев силою мене задержав,
але я дав йому слово чести, що верну назад, приходжу сказати се
тобі." „Ходи скоро" крикнув лев в злости, і покажи мені, де Є той
розбишака?"
Зайчик завів льва над глубоку ріку, і показав йому його тінь,
що відбила ся на поверхні води. Лев думаючи, що се його про
тивник, скочив до води і втопив ся.
Хто має розум, має і силу, але сила без розуму може зашко
дити чоловікови.
'

'V.

А"А

•' ' ;

~^ Щ Й
ВІРА С Т А Р И Н Н И Х ГРЕКІВ.
Греки вірили в множество богіїі. На кождім кроці, в кождім
Кіісци було мешканє якогось бога. Коли син бачили малий потік,
і чули як шумить вода, казали, що се не є сама вода, але бог жиє
п водї а сей шум. то його віддих. Коли чули як вітер шумить в ли
стю дерев казали, що се голос богів. Коли бачили на небі гарну
дугу, казали, що се дорога по котрій боги сходять з неба на землю.
ГУОЖДИЙ горбок, кожда скала, кожда ріка мала своїх богів. Боги
мешкали в небі і ходили по земли укриті мракою і уважали на діла
людскі. Они помагали людям або їм шкодили.
Боги грецкі були ріжиого рода.. Найстарших богів було дванайцять, шість мущин і шість жінок, оіш мешкали на горі Олімпі.
* Найстарший поміж ними був Зевес. Він був батьком богів і людий. Коли вій був гнівний, то кидав громами. Всї його боялп ся.
Бог Посейдон був царем ¥Рря. Бій- їздив по морю гарним возом,
із руках тримав тризуб, котрим викликував бурю на мори. Апольльо був богом сонця, він опікував ся поезією, штукою та музикою.
Богиня Гера була жінкою Зевеса. Оиа була дуже сварлива і
заздрісна о свого мужа. Атеиа була богом домаліпрго промислу
і опікувала ся жінками. Афродита. була богом краси і любови.
.Других шість богів малр.троха м е т н е значіпє.
.. .
ІСромі тих дваиаііцять богів -було єще безчнслеііне...мио.жеетво
.більших і менших богів, снльпїйніпх і -..слабших, добрих..і злих.
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Деякі з тих богів були дуже страшні, були они дітьми богів, котрі
поженили ся з жінками на земли. Так приміром Цикльопи були
іо.величезні люди, дуже сильні, з одним оком на середині чола.
Гарпії були се страшні жінки, котрі замість волося мали вужі на
голові. Хто на них поглянув, той вмирав. Кентаври були се по
твори, що мали голову і груди чоловіка, а решта тїла коня. Кербер то був страшний пес, котрий мав пятьдесять голов. Він стеріг
брампекольних, аби з відтамти ніхто не дістав ся на сьвіт.
Як я вже сказав, Греки вірили, що їх боги суть цілком подібні
до л о д и й , лише мають в собі божеску силу. Они їдять і пють, ча
сові впивають ся, они працюють і сплять, люблять ся з дівчатами
і ведуть з собою війни. Они сьміють ся і сварять ся, а також грі
шать. Але они суть сильнїйші і красші від -людий. В жилах їх
пливе божеска кров. іт. . ' ,к д декотрі грецкі боги була се банда проступників і злочинців.
Гтак бог Гермес був злодій, Афродита віддавала ся розкошам тіле
сним з ріжгшми богами, Гера була сварлива і заздрісна, Зевес був
ошуканець, дуже запивав ся, сварив ся зі своїми гістьми, був не
вірний своїй жінці.
Єсли такі були грецкі боги, то чи ліпший міг бути грецкий
нарід?
. •
. • • •: .
..,-....
Богам своїм складали Греки величаві жертви молили•ся до
них, в їх честь справляли забави. Забави ті відбували ся під 'го
лії м небом. Н а них давали представленя в театрах, сьпівали, тан
цювали, бороли ся, переганяли ся, стріляли з луків і кидали спи
сами.
ОДнак Греки бул'й народом, що любив науку і они старали
ся'рїйу'мом дійти до того, в який спосіб повстав' сьвіт, чи справді
ійтну'ють на сьвітї боги і чи они мають'силу. ЛюДи, котрі занима.тн ся наукою, називали ся любимцями науки, або пО грецкй
фільософами. Однак простий иарід, котрий . крідко вірив в силу
і месть своїх поганьских богів, не любив таких фільософів,..і часто
васуджуван їх на смерть. І таж фільософа Анаксаґораса засуджено
на смерть за те, що своїми писанями ображував богів, Періклєса
осуджено за те, що казав, що -оповіданя про грецких..-.богів; суть
байки. Фільософ Єократес мусїв- випити отрую, тому що.. ; сказав,
що є лиш один бог, сотворнтель 'Неба і землі, і той бог є. духом, а
всі ипьглі боги суть лолші; . В і н також казав, що душа людСка не
вмирає, аде жиє по смерти. -.,,. . •• /І[Ч,
..,,:
•г:'і':;Одйак з часом поволи--ріжні фільо.софи,збирали коло себе1, своїх
прнклонників, віра з поганьских богів цілком щезла, а по. ...цілій

-

82

-

Грециї настали ріжнї 'фільосбфічйг школи, котрі заступали давну
релігію. "Один фільософ Еп і кур научав, щ0 ; чоловік як довго жиє
на землн, повинен заживати як найбільше щастя. Він казав до
своїх у'чеників: „їджте, пийте і веселіть ся; бо завтра вже помре
мо." Другий фільософ Зено вчив, що суДьба людська є вже з гори
призначена, і чоловік призначеню не годен оперти ся, бо не має
своєї власної волі. Одного разу той фільосбф Зено з.іовир свого
слугу, як він крав йому гроші. Зловлений на'крадїжи слуга ска
зав : „Пане мій, так було призначено, щоби я'крав, і я мусїв кра
сти". На те відповів Зено: „Так, се правда, було призначено, що
би ти крав, але також було призначено, щоби я тебе зловив і по
карав за крадіж". Ииьший фільософ Д'іоґен учив, що чоловік не
повинен шукати пОмочи у других, але повинен спустити ся на
власні сили, і обходити ся найменшим. Вій не мав нічого кромі
подертого убраня, ходив босий, живив ся чим попало, а мешкав
в скалі. Також носив з собою кубок, з котрого пив воду. Але
одного разу побачив, як чоловік ішов з роботи, затримав'ся коло
жерела, набрав води в долоні' і так напив ся. Тогдї Діоґен вики
нув свій кубок, і сказав, що і се йому не потрібне, бо і він "може
руками пити.
Він насьмівав ся з богів і казав, що не варта їм приносити жер
тви, бо оип не мають сили помагати людям. Але одного разу він
захорів і сказав, що яіс виздоровіє, то принесе богам жертву. В
короткім часі він справді виздоровів, і приятелі його сказали йому,
щоби дотримав слова і приніс богам жертву. Тогдї він пішов до
сьвятинї, витягнув з голови вош і задусиг. єї нігтьом-на престолі
богів, кажучи, що се є його жертва. Иньший фільософ Сімонїдес
сказав, що чим більше він про бога думає, тим менше його зпає.
В Грециї було сімох мудрцїв, котрі подавали ради, як чоловік
повинен жити.
Сольон казав: „Пізнай себе самого, а будеш щасливий".
Хільо казав: „Гляди на конець".
Талєс учив: „Той чоловік є певний, хто вірить в свобідну
волю".
Біас казав : „Люди по найбільшій части суть злі".
Клєобулюс казав: „Тримай ся середної дороги".
Піттакус учив: „Поділи собі розумно час".
Періяндер казав: „Ніщо в промислі не є неможливе".
Така то була віра давних Греків. Она тепер проминула ся,
лиш в книжках про то читаємо. Тепер всі Греки суть Христи
янами.
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ПРИКАЗ.

„Працюй Іване, — пан казав, —.
І не вважай на втому:
Від Бога нам такий закон
В його письмі сьвятому.
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""„Аджєж сам.Боґ "шість днів робив,
ПОКИ СКІНЧИВ роботу,
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Спочив- же тільки в сємтгіі день
і- Від праці та клопоту."
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Іван спинив ся.ліа*борозні:
• ;?То річ, мосьпаие, друга!. ;гТ-.,
Одно — творити язиком.
А друге — перти плуга.
„Але за приказом сьвятим
Я радий поспішати.
Скажіть же, що робив Господь
В день осьмий і девятий?"'Володимир Самійленко.

ЦИГАНІВ

БАТЬКО.

— Цигане, твого батька піймали.
' --Де?
'.:
.— В коморі.
— Ото диво! У коморі хоч кого то піймають! Ви його у степ
пустіть, та тоді піймайте.

Г '

I

Для панів, се місяць відпочинку, а для бідних робітників се
час найбільшої праці' та муки. Коли пани ви)'зджають на сьвіжий
воздух, то робітники в той час тяжко гарують на панів, та наби
вають грішми їх кишені', аби они-мали за що бавити ся та веселити
ся. Пани марнують троші, але не свої; оии марнують ті гроші які
здерли зі своїх робітників, платячи їм за працю значно менче, як
та праця варта.

НАЙСЛАВНЇЙШІ

ЧАСИ

НА

УКРАЇНІ.

Було то в суботу вечер. До читальні зійшла ся купа народа,
а найбільше молодих парубків, щоби читати краєві та амеріїкакьскі часописи, та научити ся дещо цікавого. Прийшов також не мо
лодий вже парубок, Микола Гринишии, котрого всі поважали за
його розум і вибрали предсїдателем читальні. Микола Гринишпн,
коли приїхав до Америки, то читати і писати це,вмів... Не міг на
учити ся в Старім краю, беґ в його селі не було школи. Доперва
в Америці взяв ся до книжки, і за пару літ праці над собою довів
до того, що був найбільше просьв.іченим зі всіх Русинів в тій БО
ЛЬОВІЇ, Його се була заслуг-а^-щв-заеноваио-читальню, його се була
також заслуга, що люди воліли іти до читальні, як до салюну, бо
він так гарно умів розповідати ріжні істориї, а найбільше про наш
нарід, що не можна було його наслухати ся.
' •
І нинїшної суботи зібрала ся купа народа, а один парубок
приступив до Миколи та сказав:
..Товаришу Миколо, >ис читаємо по Газетах, то наші Русини
Е Старім краю вибрали аж 32 пбс.тів" До парляменту, отже віднесли
они сьвітлу побіду над ворогами — Поляками. Тепер в Галичині
та Буковині настали славні часи, і ми разом :.: ними радуємо ся. А
тепер ми просимо вас, будьте такі добрі, та скажіть нам, чи багато
разів були такі славні часи у нашого народа? Розкажіть нам про
се, а ми будемо Вам дуже вдячні.
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і'.ооДо просьби тог© парубка прилучили ся і'другі/а Микола'усів,
по'середині за столом, і-так став оповідати : '
•%..:••
Се правду кажете, що тепер славні часи в Старім краю, коли
наш нарід вибрав собі аж з 2 послів, они не дадуть вже так крив
дити бідних селян, але се єще нічого не значить в порівнагію з ти
ми часами які переживали наші дїди та прадіди, коли то ми мали
свою державу, а нами правили не Нїмцї, анї Москалі, анї Поляки,
але таки наші руські королі, князі та.гетьмани. Коли хочете послу
хати, то я вам оповім про два найславиїйші періоди на УкраїнїРуси. Ось послухайте:
900 літ тому назад, коли на Україні панував Володимир, а від
так син його Ярослав, держава наша була найсдавиїйша і найсильнїйша, ніж коли иньше. Ставши київським князем, Володимир
позбирав усї. українські землі, і усї иньші, які перед тим до Київа
належали, приборкав неслухняні землі, бояр та князів, що не хо
тіли йому корити ся, і прилучив.деякі нові, дальші землі. Україн
ська держава сягала тоді від гір Карпатських до Кавказу, а на пів
ночі до Волги, недалеко того місця, де тепер є місто Петербург.
На місце бояр і намісників Володимир по більших городах по тих
землях посадив своїх синів; він мав багато дїтий, бо мав багато
жінок, і як сини підростали, він посилав їх княжити в ріжні городи.
Щоби скріпити свою державу, він старав ся придобрити собі на
рід, добути його любов і ласку. Він не став правити самовільно
з своєю дружиною, а кликав на пораду і громадських „старців'*,
людий старших, поважнїйших. При ріжних нагодах він робив
великі учти, празники, скликав на них людий з ріжних городів,
приймав тих, хто приходив, годував і поїв, чим мав. Свмикав до
себе на двір бідних людий, калік і сиріт, і обдаровував їх. І з того
пішла про него слава скрізь як про князя „ласкавого". Також на
рід назвав його ..ясним сенцем".
За часів Володимира иайславнїйша і найбогатша була грецька
держава. Володимир жив з грецким царем у великій приязни, за
се грецький цар дав йому свою сестру за жінку, прислав йому ко
рону і гарні царські одяги. Греки були Християнами, а Володи
мир оженившії ся з Християнкою, сам охрестив ся і казав хрес~
титн ся людям в Київі а потім і по иньїиих городах.
Християни і перед тим бували на Україні, єще перед Володи
миром була в Київі церква сьв. Ілиї, а баба Володимира, княгиня
Ольга, була Християнка і її за те уважали сьвятою. Але доперва
Володимир заходив.ся .коло .того, щоб.хрнстияньска віра розшири
ла ся по всіх землях його держави, аби як найбільше людий хре-

-

86

-

стило ся і сю ЯОву нір}' приймало. Вій виписав з грецьких і бол
гарських земель багато сьвящеників, також єпископів і митропо-

д.
Сьв. Володимир Великий.
•лнтів, казав їм учити паїкнх людий і настановляти з них сьвящени
ків. НочавЧтаїттіі ісрігвії по горо, (ах if по селах, де хрестили ся
люди. Одним словом Володимир старав ся скріпнтп та піднести
Україну па лад грецької держави.
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л - З'тим настала велика відміна, на Україні і по; всіх землях Київ
ської держави. З хрисшяш.с-ввом прийшла до нас наука, осьвіта,
книги.
'.
В Болгарнї хрпстняпьство на сто літ ранїйше прийняло ся
і були вже всякі церковні книжки, переложені на славяньску мову,
досить подібну до ТОДЇІІІПОЇ нашої; відти за Володимира пішли
книги.й до нас, або перекладапо грецькі'книги відразу на нашу
мову. З Болгарнї перейняли ми азбуку, письмо славяньске. По
чали у нас спнсуватн й читати книги, як по християньскп жити,
а також почали списувати, що чули-і знали про старовину, про
ночатки Київської держави, та що коли діяло ся. З таких опові
дань, званих лїтоиисями, писаних в-Кнїві за Ярослава й по нїм,
знаємо.й ми, що діяло ся на Україні за тих часі І:.
Духовеньство, сьвященшен почали научати людий, що гріх
сварити ся, грабити, убивати, наказували жити по хрнстняньски,
забороняли жити без вінчаня, держати по кілька жінок, почали
відріжняти дїтий шлюбних від нешлюбних. Через те нарід ставав
ліпший, а Україна сйльшітша.
По смертц Володимира заеїв па київськім княжім престолі син
його Ярослав. За його часів Україна ще більше розцвила ся. По
дібно як батько, він багато дбав про церкви, духовеньство та
осьвіту. Ярослав старав ся також, аби простому народови не було
кривди від княжих бояр та урядників. Він видав закони, котрі
називали ся ..Руська правда", там було списано, як суди мали
судити і карати вішовинкін.
Київська держава за часів Ярослава була велика і славна на
всі краї. Мало не з уеїма більшими володарями тодїшними Яро
слав був посвоячений. Сам він мав за жінку доньку короля швед
ського, його сни був жонатий з грецькою царівною, одна донька
була віддана за французького короля, а друга за норвежського,
сестру свою Ярослав видав за польського короля, а угорський ко
роль теж був жонатий з українською княжною,
Ріжні царі, коли були в біді, шукали схоронища і помочи у
Ярослава; так багато помагав він польському королеві, бо той не
міг дати собі ради з великими бунтами в його землях. Як би не
поміч Ярослава, то хто знає, чи і слід би лишив ся з Поляків, були
би себе всі повбивали.
Так отже бачите братя. часи паиованя Володимира та Яро
слава, се найс.іавнїйші часи на Україні. По смерти Ярослава дер
жава наша стала розпадати ся та упадати. Так тревало много літ,
часом Україна підносила ся, часом зиова упадала, аж прийшов-
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славний гетьман Богдан Хмельницький. Він получнв цілу Украї
ну в одну велику та могучу державу і на короткий час заясніла
славою ціла Україна.

Ярослав Мудрий.

-•j4i-TyT Микола перервав своє оповідане. „Я сказав би вам є'ще
коротко про славні часи на Україні за Хмельницького, але вп
іїегігю вже помучені, то тепер ходім'-домів, а я вам про се колись
ііньшим часом оповім." Але хлопці; котрим аж очи сьвітилй 'ся,
так уважно слухали Миколу, сказали,' що оии годні цілу тііч слу
хати :його оповідань і просили, щоби -дальше розказував про
Хмельницького.'
•- ; і ' ' ' і '
'•••' ''Микола отворив'вікііа'чї чйтальпи, п-еревітрив хату, відтакусї'в
на-, своє' давне місце і" зачав' розказувати дальше.
:*.І.!ІІ
Нема у Поляків ВДЯЧНОСТЕ ані чести анї троха. Ті сані И6•д^-Еи,,')КОжі^ч.ів,1(.бідї'П<заіа(гали-щаші князі, як се я вам розказував
про данязя Ярослава, тепер, коли Україна знайшла ся в клопоті,
ошкіпрнйшлііу але не помагати нам, але-, завоювати-.нас, та:-зробитіі
.-t-іас --Поляками. .Бідний нарід .зачали- нищити, кривдити, та убіг-
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вади, гірше Татарів. Нарід паш терпів, та терпів, а відтак і терпцю
не. стало. Так натрапили онп на чоловіка одного, у котрого піді
брали пасіку, а та пасіка наробила лиха па всю Цольщу. А, був
тим чоловіком сотииіс козацький чпгириньский Зиновій Богдан
Хмельницький.
'••Т)А і-і

..••'..

.

•

Був вій чоловік заможний, досить учений, в війську козацькім
заслужений. Нарід український любив його дуже, та не любили
його Поляки. Они то наслали людий, котрі напали на майно
Хмельницкого, знищили всьо, що попало під руки, а сина Хмель
ницького так каньчукамп вибили, що він з того вмер. Найбільшим
ворогом Хмельницького був польський староста чигиринський
Чаплїнський, і він то заподіяв тілько . кривди Хмельницькому.
Хмельницький став своїх кривд доходити, та його оскажено як
бунтівника, всаджено до вя'зницї і навіть свого житя він був не
певний. Тоді викравши ся з арешту, удав ся він поміж козаків.
Хмельницького па Україні добре знали, і-з ріжиих боків поча
ли стягати ся до него люди, покривджені Поляками. Поляки ви
слали були на нього козаків, що були на службі у Поляків, щоб
зловити його, але ті самі козаки пристали до Хмельницького. По
тім удав ся він до Криму і з'єднав собі поміч Татар проти Поляків,
Коли вернув на Україну, пристали до него: всі козаки Січові та
низові і вибрали його своїм гетьманом. Тепер.зачав Хмельниць
кий ладити ся до війни з Поляками, щоб польські порядки на Україиї знести, а завести всюда волю.
Тим часом гетьман польський Потоцкий, прочувши про се,
почав і собі збирати війско проти Хмельницького, Весною вислав
він наперед свого сина Стефапа па Хмельницького з польським
військом і козаками, що. були у Поляків, на службі. А сам ішов
з заду з великим військом, чекаючи вістпй від сина. Тим часом
син його папав ся в велику біду. Він був так певний, що відразу
побє Хмельницького', що навіть не дбав чи військо є добре приго
товане до бою чи нї. Нараз Хмельницький зі своїм військом і Та
тарами несподівано обступив його на Жовтих водах. Козаки,- що
були у Поляків на службі, прилучили ся до Хмельницького, і Стефан Потоцкий побачивши, що біда з ним, зачав відступати. Але
Хмельницький на урочищу „Княжі байраки" зробив Полякам за
сідку, казав рови Покопати на дорозі, Поляки там загрязли, тоді
обпали їх козаки, і анї одного Ляшка живого не випустили. Пог
тім Хмельницький пішов на головне польське військові ударив на
него під Корсунем. Поляки зістали до решти погромлені. Обоа,
гармати, все забрали козаки. З цілого польського війська ледвд
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кілька сот утїкло. та ґі то голбіз'но джури та слуги иаіп.ські. Поль
ські гетьмани Потоцкий і Калїгїо'йскиЙ попаліі і: козацьку неволю,
а Хмельницький віддав їх Татарам.
1 тепер не тільки папи польські па Україні, але і ціла Польща
зістала ся без війська, без оборони. Як бн козаки схотіли, могли-б
за кілька день безпечно бути в Крайові чи П'арі'гаві і Польщі був

Гетьман Богдан Хмельницький.
би конець. Але Хмельницький тоді не мав у гадці нищити Поль
щу. По побідї корсунській -він прийіков. до Білої церкви і став
тут табором. А наоколо Україна як' море хвилювала ся. Підійма
ло ся селяньство, зброї.ю ся, побивало або проганяло панів та жидів-арендарів, нищило паїїські двори: Польські пани втікали аж
над саму Вислу. За короткий час не стало духа панського нї поль
ського на Україні'. Люди українські єьтаївалй :
(
Та немає лучче, та немає краще.
Як у нас на Вкраїні!

— 1)1 —
Та немає Ляха, та немає пана *~
Не буде ізміии.
Тим часом помер полісмени король Володисдцв, що був троха
прихильний до козаків, і Поляки зібрали ся вибирати нового ко
роля .
Рівночасно зібрали великі; військо і післадн його проти Хмель
ницького. Польське і козацьке військо зійшло ся під Пнлявцями,
Польське військо було велике, але нездале. 1! першій битві патра
ти, ли Поляки стільки свого пінська, що постановили -відступити,
Але поки ладили ся до того відстуг&теїпд, в ночн найав на поль
ське військо великий страх, пішла поголоска, що польські і'ене,рали
потайки тікають, і всі почали тікати, куда очи несли. Тікали По
ляки без памятн і лишили козакам пребагатий табор.
Польща знову зістала ся без війська і обрроійі, але Хмельниць
кий все ще хотів.з нею не бити. -ся., але миритись, fro доброму спра
ву кінчити. Тим часом вибрали Поляки королем Яна Казнмира,
котрий був неприхильний до України. Щк иіслав послів до Хмель
ницького з просьбою.-.аби Хмельницький з військом вернув на Україпу, і там дожидав королівських послів, котрі задовольнять по
треби українського'народа. Тогдї Хмельницький вернув ся до
Київа, де його витав весь український нарід. Його називали освободнтелем Україна:-—Мойсеєм. бо як Мойсей вивів жидівський на
рід з єгипетської неволі, так Хмельницький вивів украінський
нарід з польської неволі.
На весну 1649 Р- приїхали королівські посли, привезли Хмель
ницькому від короля великі Дари і хотіли з ним умовляти ся, які
порядки між козаками мають бути. Але Хмельницький хотїв
тепер зовсім увільнити Україну від польських панів і зробити
з неї самостійну, окрему державу. Він і не хотів умовляти ся
з тими послами, відіслав їх з нічим, і сказав що буде війна.
І справді під літо почала с;і телпка війна, панважиїйша, яка
коли небудь на Україні досі піднімала ся. І з української і з поль
ської сторони розуміли, що се буде боротьба па жнтє і на смерть,
буде рішати ся доля України і Польщі. Н а Україні все, що зду
жало ішло в козаки. В поміч Хмельницькому ппбрав ся сам хан
з усею ордою татарською. В Польщі король скликав на війну всю
шляхту. Єще шляхта в похід не зібрала ся, а Хмельницький уже
обступив польське військо передове під Збаражем і притис його
так, що воно ґвалтом до короля почало кричати, аби йшов на по
міч. Король песпішнв на поміч, але Хмельницький довідавши ся
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про се, лишив частину війська- під- Збаражом,' а саіг з Татарами
зайшов королеви дорогу коло Зборова. Обступив його військо і
почав битву. Страшно тут Поляків погромлено. Королеви з реш
тою війська йе було'виходу. Та зрадив Хмельницького хан татар-

Богдан Хмельницький під Зборовом.

•ськйй. ' Король післав до него своїх л'Юдий, та почав намовляти,
аби відступив ся від'ХмельницькОгб'. Обіцяв великі гроші, позво
лив хановй 'забрати скільки схоче в неволю людий з України і 'з
.усіх польських земель. Хан пристав на се і король-добив з ним
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торту-;-заплатив йому -золртом і кровю українською., :•. Став. ;хан:
Хмельницькому..казати; аби...миривчеж;з королем іаинакше,Татаризлучать ся з королем!'на: козаків. Хмельницький".мусів
тіршяля.' '-• ^Так Отже до тої 'нори "часи Хмельницького' ; булн другим- : найст-авнїйшйМ періодом в істориї нашого українського- народа, •.'•'У'-;
іі|*аїнцї показали Полякам свою-силу, всюди на'вітвертім йойвЗДЗ*
вивали Поляків, однак перед зрадою мусїли. уступити. Поляки
звали,, що- Українців не поборять силою, тому взяли ся на-підлість
::•: •'підет}"п, і так нас побороли, •:..;<• .. .- •
. . .
,.'.•.
'• -? Нед6вго : пізнїйше прийшли До-страшної битви-під Берестеч
ком. Там знов Поляки підкупили Татар, і козаки муйліі мирити
.:•:..- Потім Україна прилучила ся'до Росйї. '••' - ;=.*-.,
' Т а к бачите, дорогі братя,' кінчив своє оповідане Микода-,'іц6
Фулп у нас славні часи, а тепер хоч тиснуть нас вороженьки,'з-'бд-'
•ЇОГО боку Поляки, а з другого Москалі, всеж таки ми маємо надію,
що ті славні часи вернуть ся. Ось дитіть ся, в Галичині ми вже поСили Поляків при виборах, вибрали собі але з 2 послів. Поляки
кажуть) що під Пиля-вцямн не -зістали так -тяжко побиті як при
тих виборах. Так само на Україні наш нарід відносить побіду за
п обідою, і вже недалекий той час, коли ми будемо знова такі сильні
ТИ славні та вольні, як се було за часів Володимира, або Ярослава,
;
або гетьмана нашого Богдана Хмельницького.
'
Вже була пізна ніч. Микола скінчив своє оповідане, всі з по
їлкою стиснули його руку, і з повною вірою в Краспіу будучність
р в з і й ш л й СЯ ДОМІВ.

ВІДОМОСТИ ПРО НАШ НАРІД.
••• Нарід до котрого ми належимо називає ся Русько-3"країнсьКий
і -'ПіСлить зо мілїонів душ. '-Русини-Українцї мешкають у Східній Галичині, на Буковині
і з Північній части Угорщини, під австрийським правлїиєм, разом
тири мілїони Душ і иа Україні під московським царем'в числі 2б
мілїойів. Крім того з пів мілїона Русинів в Америці. Отже Руеи-"'
нів Українців є два рази тілько що Поляків.
..Україна ділить ся на дві частини: Україну Правобічну; по
травім березі Дніпра і.Україну. Лівобічну, по лівім березі-Дніпра.
Правобічна. Україна складаєть ся:з Губерній: Київської, -Поділь-ської, Волинської;. Лівобічна : із Полтавської, Чернпгівської г і ; Хар- -
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ківської. Крім того; живуть єще Українці в губерніях: Катерино
славській, Херсонській, Тавричевській, Воронїжській, Ставрополь
ській, Курській, Гродненській та Люблинській.
. г
Нарід наш переважно занимає ся управою рілї, а дослідними
роками много безземельних мужиків переносить ся до міст,, шука
ючи за, роботою, много з них, передовсім з Галичини виїздить..до,
Црус, або і до. Америки.
.,.,
Русини-Улсращцї, що по містах заиимають ріжні уряди, дуже
дбають про просьвіту селяй, заохочують їх,, щоб посилали свої
дїтц до шкіл, до-міста, і показує ся, що в школі найліпшими ученнкамисуть не,синії церобів-панів,а,іс хлопські діти.
Лиш просьвіти нам треба та витревалостя, ,-а великий наш
"Український нарід стане найславнїйщим поміж усїма ИНЬШНМІІ
народами.
...
,•
,..

ЛЇКАРСКІ

ПОРАДИ.

Раз запитав, хтось лікаря : „Яка є ділі, і копець штуки лїчеия•?.'*.
Лікар відповів : „Ціль і копець штуки лїчеия є заховане здоровля
нашого і наших приятелів, і перенесене хороби на наших ворогів"..
Один хорий прийшов до лікаря просити його о лїкарство на
простуду. Лікар сказав: ,;3'їдж троха терня''. Хорий вийняв олувець і папір і сказав: „Прошу-вас пане доктор, повторіть єще раз,,
що маю робити, нехай собі запишу". Лікар сказав: ,,3'їдж троха
терня і чвертку хмелю". Хорнй сказав : „Ви пане доктор перед
тим нічого не згадували про хміль". Лікар відповів: „Ні, я не ка
зав, бо я не знав аж до тої хвилі, що ти є осел".
Один автор сказав до дотепного лікаря: „Я перестудив собі
кіньчики волося, і мій живіть, чорніє". Лїкар сказав до него: „Об
голи собі голову і бороду, а певне більше не перестудиш кінчиків
свого волося, а що до того, що твій живіт чорніє, то помалюй його
на сино".
Одного лікаря запитали: „Коли повинен чоловік їсти?" А він
відповів: „„Той, що має що їсти, нехай їсть, коли є голодний, а
той, що не має чого їсти, нехай їсть, коли знайде що до їдженя". .
Чоловік був хорий на жолудок і просив лікаря, щоби йому
дав медицину. Лікар запитав ся, з чого болить його жолудок. Хо
рий відповів: „Я з'їв припалений хліб", Лїкар сказав до него:
„Запусти собі очи антимоном або чим иньшим, що скріпило би
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ти;й зір". Хорий'иа сс відповів: ..Я не хочу лїкарства на мої очи,
але для мого жолудка". ,,-Я знаю се", сказав лікар, ,,але я кажу
тобі запусти собі чимсь очи, що скріпило би твій зір, ідобпсі, бачив
хліб, колгг сіп опалений і не їв його".
Один маляр покину:: своє зване і став лікарем. Коли його за
пита.пі, чом}- вій так зробив, він сказав': „Коли я зробив помилку
малюючи образ, .поди сейчас достерігали се очамн, але єсли я
3] облю яку помилку в лїчепю, то земля се закриє".

О Б О В Я З К И МУЖА І Ж І Н К И .
Мулі повинен : і.- Поважати свою жінку. 2. Бути для неї ґреч
ним. З- Бути єї вірним. 4- Боронити єї чести. 5- Старати ся о
удержанє сї і о убране для неї.
Жінка повніша: і. Добре виховувати діти. 2. Любити свого
мужа. З- Бути йому вірною. 4- Бути доброю ґаздинею. 5- Гарно
пришщати гостин мужа.

ВІРА

НОРМАНДЦЇВ.

Нормандці се предки, шш'шшнх Шведів-та Норвежців. З ними
тісно є получепа найдавпїгіша істория панюго русько українського
народа. Про їхню релігію хочу в тім уступі поговорити.
І! релігійних книжках Нормандців каже ся так: Заки возьмеш
ся до якої Набудь роботи, вперше подумай про кінець. Єсли до
іебе прийде гість, дай йому води і ручник, і прнвптай його при
язним словом. 1 Іапбільшпм ворогом чоловіка є ніяньство. Чим
більше хто пє. тим'дурнїйший він є і тим меншу власть має. він над
самим собою.
Власний дім. хоч малий, є найліпший, бо чоловік є в нїм своїм
власним паном.
Добре є бути розумним, зле є бути премудрим, той є найщаслнвійший, хто добре знає, що він уміє.
Нормандці з разу вірили в одного Бога, сотворнтеля цілого
сьвіта, перед котрим нічого нема тайного. Бог той був духом неви
димим, не вільно було ставити йому сьвятинь, анї з'ображати собі
його з каменя. Йому покланяли ся, до него молили ся і прино
сили жертви на чистім поли і він був дуже радий, коли люди
жили чесно. Однак з.часом віра в одного бога перемінила ся у
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Нормандців в віру в многих богів. Так отже казали оші, що грім
походить від гуркоту воза бога Тора, а коли він ударить своїм
молотом, то повстає блискавиця. Коли рільник поглянув на поле
покрите гарним збіжем, то він благословив близнюків богів Одіна
і Фріґа. "Моряк казав, що хвилі' морські порушає богиня Єґер.
Дуга" на небі, се був міст, по котрім боги переходили з неба на
землю.
Було дваиайцять великих богів або Єрісів, а батьком їх всіх
був Одін, бог всего сьвіта. Gro представляли яко чоловіка з одним
оком, в синім плащи, з великим капелюхом на голові. На рамени
мав'вій много иерстенїв, на плеча'Х мав два лики, за ним ходили
два вовки. В правій руці носив спису.
Найсиділіїйший з дваиайцять богів був Тор, бог грому. Він
був міцнїйший-від всіх богів і людий. Вій мав три чудові річи:
...о.ют, котрим він докопував незвичайних діл, пояс, котрий в двоє
збільшав його силу і рукавиці, без котрих не мігби ввяти в руки
молот. Він дуже любив людий, всегда помагав їм побиваючи потворів і злих духів. Одного разу вибрав ся Тор за море в густий'
ліс, де жив великолюд Скримір, щоби його вбити бо він робив
много шкоди людям. Увійшов Тор у такий густий ліс, що аж не
видко було ся. Мацає руками на всі боки і чує, що увійшов у
якусь велику галю. Ходить на всї боки і не годен вийти з неї.
Нараз почув неначе землетрус. Поспішив в тім напрямі і знайшов
великі двері, котрими вийшов з галї. На дворі був вже день, і він
пізнав, що то не була галя, де він блукав ся, але рукавичка. Роз
глянув ся на всї боки, з відки то так трясе ся земля, і побачив на
земли величезного чоловіка, котрий спав і так сильно хропів, що
аж земля трясла ся. То був великолюд Скримір, з котрим бог
Тор мав бити ся. Тогдї Тор взяв в руки свій страшний молот,
котрому доси ніщо не оперло ся і завдав страшний удар Скримірови в голову. Але о диво. Скримір запитав ся, чи то листок
упав з дерева йому на голову, коли він спав. Розгніваний бог вхо
пив за молот другий раз і з такою силою ударив великолюда. в
чоло, що аж видко було що молот загряз. Але-Скримір пробудив
ся і сказав: „Що се такого? Певно жолудь з дуба упала мені на
чоло. Як ти думаєш Торе?" Але Тор вхопив третий раз за свій
молот, напружив всї свої сили і ударив великолюда "в шию так,
що молот загряз в тіло аж по саму ручку. Тогдї великолюд підніс
ся на ноги, обтер собі.шию і сказав: „То певно птахи роблять собі,
гнізда на .дереві, фекинули троха моху мені на шию".
->
.
Зажурив ся бог: Тор, що знайшов ся силач більший від иего,
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і питає ся Скриміра. чи знайшов він коли такого силача, щоби
його поборов. Але Скрнмір вивів бога Тора з лїса, а коли станули
над берегом моря, сказав : Ліс той є моє царство і ти тут більгде
не заходи. Я від тебе не є енльнїйший і найелабпшй удар твого
молота може мене вбити, але я ужив підступу, щоби не згинути
з твоїх рз7к. Коли ти замахав ся молотом, щоби мене вдарити, я
підставляв цілу гору під твій удар, а ти думав, що мене вдарив '.
Коли се почув бог Тор, попав в велику злість, вхопив за мо
лот, щоби ошуканця покарати але великолюд нараз щез йому
з очий..
Кромї иньших богів, Нормандці вірили єще в бога Гаймдаля,
котрий стеріг приступу до неба. Він менше потребував спати
як птах, він бачив в день і в иочн на тисяч миль довкола себе.
А слух мав такий чуйний, що чув навіть як трава росте.
Нормандці вірили в посмертне житє. Коли чоловік вмирав,
они клали йому під язик гроші, щоби мав чим заплатити за пере
віз на другий сьвіт. Однак они також вірили, що прийде час, ко
ли весь той сьвіт згине зі всіма людьми та богами і настане другий
далеко красший сьвіт.
Нормандці вірили в небо і пекло. Небо складало ся з двох
частий. В першій частії мешкали славні войовники. Они бороли
ся тут з собою, мали достатком їдженя і папитків і иньших приемностий. і! другій частії неба мешкали чесні та відважні люди.
І оии мали добрі напитки і много приємностнй.
Пекло складало ся також з двох частий, одна з них се чисти
лище, а друга правдиве пекло. Була се величезна будова, котрої
стіни були збудовані з вужів сплетених до купи головами до сере
дини. Они кусали людпй. сказаних на муки, і запускали в їх тіло
отрую.
Нормандці покланяли ся богам в той спосіб, що в їх честь
справляли забави, на котрих нили вино з чарок, штуркаючи ся
один до другого. Звідси то і у пас штуркають ся люди шклянками. коли пють. Такі забави в честь богів звичайно кінчили ся
в той спосіб, що всіх учасників забави на другий день находжено
спЛячих під лавками.
Найбільшою чеснотою у Нормандців була відвага. їх заня^
тем була виключно війна. Так як їх боги вічно били ся, так і они
казали, що веї люди суть сотворені рівні та свобідиі.
Тепер всі Нормандці суть Християнами, котре приняли в ду
же короткім часі від місіонара Бонїфатія. Коли ми читаємо історию того народа, то бачимо, що се ігайкрасший нарід на сьвітї.
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ВОВК І я г н я .

Ведені спрагою, вовк і ягня прийшли до того самого жерела:
вовк станув в горі, а ягня понизше, в певнім віддаленю. Вовк по
бачивши ягня, зачав шукати зачіпки. „Гей, ти", — сказав він до
ягняти — „чого мені каламутиш воду, коли я пю?" Ягня дрожачи
відповіло: „Пане вовче, якже-ж я можу каламутити воду, коли я є
в долині жерела, а ти в горі".. Однак вовк не зважаючи на се,
що ягня говорить правду, крикнув: „Шість місяців тому назад ти
мене обидило!" „Якже-ж се можливе", — відповіло ягня — „коли
перед шістьма місяцями мене єще не було на сьвітї". „До біди
з тобою", сказав вовк, „то твій батько обнднв мене". І так сва
рячи на ягня, скочив на него і подер його на кусники, несправе
дливо вбиваючи.
Ся байочка відносить ся до тих людий. що переслідують не
винних під ложнимн позорами.

ЛЯШКА
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НАРЕЧЕНА.

Мав я Ляшку „наречену",
Звалась панна Міся,
Що тягло мене до неї.
Мов вовків до лїса.
Та швиденько я пізнав ся,
Що ця панна гожа
Хоче Польщу будувати
Від „моржа до моржа".
А ту працю загадала
Від мене почати:
Мою душу в польске небо
Хтїла впакувати ;
Мою шкуру виправляти,
Щоб була тоненька.
А язик мій натягати,
Щоби лучше дзенькав...
Коли все те я пронюхав,
Моторошно стало;
Коло пупця замлоїло,
Серце задріжало
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Й раз на всегд,а остогидла
Мені панна Лііся...
•Ах, итїкав-же я від неї.
Неначе від біса!...
Чалий.

БІДНА

БАБА.

— Та чого-ж ви бабо плачете?
— Як же мені, синочку, та не плакати, таже прочитали в цер
кві, що' на тамтім сьвітї буде ..плач і скрегіт зубами", а чим же я
Суду скреготати коли а мене пї однієї.кого зуба нема.

*
*
Люди приймають не те, що ти про себе скажеш, але те, що
скажуть твої приятелі.
Смрід чіснику з уст любої особи є солодший як запах рожів руках нелюбої.
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до ігопаха Арсенід і просип його, щоби йому пожичив своє монашс убране. Монах Арсепїй був справді чесний чоловік, і сказав;
що його монаший закон не позваляє нікому пожинати свого убра
нії для ошукаиьства. Муж запевнив ного, що він потребує того
убраня для дуже доброго діла, щоби спасти грішну душу., Монах
знаючи, що він є чесний чоловік, дав ся намовити і пожичив йому
своє монаше убране. Тогдї муж прибрав, ся як монах, приправивсобі бороду, штучний ніс, почорнив брови, заложив каптур на
голову, і R ночп. так як було умовлено, пійшов до своєї жінки.
Она вже його ожидада в слабо^исьвітленім- пойою, з отвертими
раменами. Коли він станув на порозі, она^ прибігла до него і хо
тіла його поцілувати, думаючи, що се монах. Але він похилив на
долину голову, щоби она його не розпізнала, і зміненим голосом
промовив: „Проч покусо, проч покусо і"
„Правду кажеш отче", сказала она, „нема більшої покуси як
любов. Ти отче обіцяв потішити мене, а тепер маємо догідну
спосібність, мого чоловіка нема в дома". По сих словах она знов
хотіла його обняти, але з і н відсунув єї від себе і сказав: „Проч
покусо, проч покусо". Але коли побачив, що она занадто пхає ся
до него, витягнув з під плаща порядний патик, і зачав єї так
окладатн. що єї вже відійшла люкуса. Після того, не -давши ся
розпізнати, вийшов з хати і відніс убране монахови запевнивши
його, що сповнив богоугодне діло.
За два дни ііерй'ув до дому, якби просто з села, і застав свою
жінку в ліжку, удаючи, що не знає, що з нею стало ся. запитав єї
що єї бракує. Она сказала, що дуже тяжко перестудила ся. так
що не може порушити ані ногою, ані рукою. Муж, котрому дуже
хотіло ся сі.міяти. удав дуже зажуреного і потішаючи єї сказав,
що запросив набожного монаха Арсенїя па вечеру. „О, мій доро
гий, сказала жінка зі слезами в очах, „не запрапіаії таких ліодпй
до хати, они лише нещастє приносять з собою".
„Чому, моя жіночко", сказав муж. „ти-ж так виславляла його,
що він такий добрий та чесний? Що до мене, то я вірю, що він
(-" дуже примірний монах".
..О, они суть дуже добрі в церкві, на проповідници, але в чу
жім домі они суть правдиві антихристи", сказала жінка. "Роби
що хочеш, лиш не веди його до мене, бо я умерла би".
,,ІДо-ж", сказав чоловік, „я його вже запросив, тепер годї змі
нити, але як ти не хочеш його бачити, то се від тебе залежить".
Надійшов вечір, і запрошений монах Арсеиїй прийшов на ве-J
черу. Після печери муж казав до него: ..Я дивлю ся на тебе, отче,
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як на чоловіка, котрого Пан-Біг любить, і котрого молитви вислу
хує. Прошу тебе змнлосерди ся над моєю бідною жінкою. Вже
гід місяця опутав єї злий дух, і ніщо єї не помагає, навіть сьвячена
вода. Але я кріпко вірю, що єсли ти положиш на ню свою руку,
злий дух відійде від неї. Від щирого серця молю тебе, зроби се
для мене".
„Всьо можливе в руках Божих, мій сину", сказав добрий мо
нах, „Пан-Біг ніколи не відмовляє своєї ласки тим, котрі з вірою
Його молять".
Відтак муж завів монаха до комнати, де лежала його жінка.
Она побачивши монаха, думала, що то він єї вибив, аж поблідла
зі злости, однак, щоби не зрадити ся перед мужом, закрила своє
лице. „Як довго я є тутка", шепнув монахови муж, „злий дух не
•і»учить*бї-,-але>скоро я з відси'вийду ,"т'и*покропи єї сьвяченою во
дою, 1 і побачиш, що з нею чорт виправляє". По сих словах муж
кмйшов за двері і наслухував, що буде говорити жінка.
Коли жінка побачила, що в покою находить ся лише монах,
зачала в злости кричати до него: „Поганьче, потворо, розбій
нику!"
Монах набрав сьвяченої води на кропило і зачав єї кро
пити. Відтак хотів положити руку єї на — голову, але она в лютости укусила його в палець. Муж побачивши, що вже досить
того всього, увійшов до середини і подякував монахови за його
труд. В хвилі коли муж появив ся коло ліжка, жінка сейчас успокоїла ся і поцілувала хрест, котрий єї подав монах. Побожний
монах вірив, що вигнав з неї злого духа і з молитвою на устах вер
нув до монастиря. Муж побачив, що єго жінка вже раз на все
вилічена з віроломности і постановив собі ніколи аж до смерти
не сказати єї, в який спосіб він єї вилічив. Від того часу она на
зад, стала вірною жінкою, набожною та доброю материю для своїх
д-тий.

М И Р

С Ь В І Т А .

Що люди на сьвітї стають ліпшими, того доказом є, що вже
другий раз зібрали ся представителї всіх держав на сьвітї до Гаґн
на нараду, аби завести мжр сьвіта. Коли культура поступ змагає
ся, люди бачать, що війна стає ся що раз більше неможливою, раз
тому, що тепер коли нароблено ріжні винаходи, на війиї гине сто
раз більше людий як переділе; друге тому, що війна коштує тепер

Починає ся школа. Незабувайте позаписувати свої діти до
анґлицких шкіл. .Нехай учать ся, а буде їм ліпше жити і вам по
можуть на старість. Памятайте також, аби ваші діти не забували
рідної мови і учили ся руського письма. Впоюйте в них любов до
Сталого краю, до руского народа, учіть їх про наїшіх славних геть
манів, нехай знають історию рідного краю. Буває так, що родичі
не уміють розговорити ся зі своїми дітьми по руськії, бо дїтн не
знають лиш по анґлицки.
Се встид для таких родичів. Коли
дїтп вчать ся по школах, ви вчіть ся по читальнях. Відновлюйте
їх, та заохочуйте людий, щоби вступали до читалень. Пожиток
з того теликий. Найперше ви набираєте ся розуму, потому стрі
чаєте ся з ріжннми людьми, від них можете довідати ся, де робота
є ліпша, а дальше, ходячи до читальні, не нудите ся і з нудьги не
тратите по сальонах гроіпнй.
і

НЕВЛАСТИВУ ЛЮБОВ ТРЕБА ЛЇЧИТИ ПАТИКОМ.
Суло се в Росиї, далеке на Сході. Жила там одна жінка, ко
тру пеї уважали за дужс;чесну, а, котра „також була дуже побожна.
Она ніколи не пропустила Служби - Божої, всегда впливала на
свого мужа, щоби ходив з нею до церкви, і виховувала діти в ре
лігійнім дусі.
/.. .-, •
Першого дня великого- посту, та жінка пійшла до церкви,
і щиро роздумувала над -ем'ертию. Монах Арсенїй, котрого всі
люди уважали за сьвятого, бо дав він дуже чесне житє, мав мати
проповіді.. Жінка з великою поб.ожностпю і увагою слухала його
слів і дуже уважно днвпла ся на него. Тут треба згадати, що той
монах був дуже пристойний мущипа. Слова монаха доходили
прямо до серця жінки, а красота його поїла єї очи. Она чула ся
дуже щаслива. Проповіді, скінчила ся, монах відправляв Службу
Божу, а жінка анї на хвильку не спускала з него очий. Она чула,
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що любила того монаха духовною любовю, і думала, що така лю
бов не є грішна, мимо того, що так много дає єї приємности. Від
того часу она ходила щоденно до церкви', всегда брала з собою
мужа, і обоє разом його подивляли. Також, чи то при обідї, чи
де інде, муж і жінка про ніщо більше пс говорили, лиш про того
монаха.
/
Та любов, хоч з разу була чисто духова, з часом перемінила
ся в правдиву любов, і бідна жінка навіть не спостерегла ся, як
єї серце зачало бити лише для монаха Арсеиїя. Она не могла
оперти ся могучим почуваням свого серця, і лиш тим журила ся,
що єї улюблений монах нічого не знає про єї любов. По довгім
надумашо ся, .постановила написати короткий лист до монаха, і
г, тім листі сказати йому обережно, як горячо його любить. Лист
той віддала свому слулсачому, і остро наказала йому віддати той
лиСт монахавп Арсепїєви, так, щоби єї муж того не бачив.
Слуга взяв лцст і найкоротшпми дорогами зміряв до монасттіря. Нараз побачив свого пана, котрий запитав його, де він
іде. Слуга дуже застрашив ся, почервонів на лицн і не знав що
сказати. Пан зараз пізнав, що тут є щось нечистого, сказав до
слуги, що єсли скаже правду, то буде винагороджений, а єсли
збреше, то пійде до вязницї на ціле житє. Слуга бачучи. що нема
иньшого ратунку, показав панови лист, який ма,в занести до мо
наха Арсеиїя* Пан перечитав лист і дуже заболіло його серце,
він так довіряв своїй жінцї а она була така негідниця.
Однак він був розумний чоловік, укрив свою злість, .і відпи
сав жінці лист в імени монаха Арсенїя. В тім листї написав, що
він чує ся дуже щасливий, що опа його любить, і що пін також
чує до неї любов. Лист сей віддав слузі занести пані, і наказав
йому сказати, що се лист від монаха Ар.сенїя. Слуга віддав лист
ланї і она була щаслива, що всьо так гладко пііішло.
Від того часу линка що другий день писала любовні листи до
монаха, а муж єї відповідав па єї письма. Одного разу по великодни написав він до неї письмо з просьбою, що хотїв би бачити
ся з нею десь в тайнї перед мужом. Казав єї виправити мужа на
пару день на село, а він міг би тогдї прийти до єї хати. Жінка уті
шила ся тим пляном і просила мужа, щоби поїхав на село відві
дати єї родину. Муж згодив ся і сейчас виїхав, але не на село,
лиш затримав ся в місті у свого приятеля. Тогдї жінка сейчас на
писала до монаха письмо, і повідомила його, що тепер мужа нема
Е дома, і она буде ожидатн його в ночи.
Тепер муж постановив скінчити ту болісну забаву. Пійшов
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страшні гроші, а дальше тому, що через війну терпить торговля та
промисл. Отже кажуть учені люди: коли два сусіди посварять ся,
то не ідуть онп сейчас бити ся, і самим собі робити справедливість,
але ідуть оба до суду, і там судія провішившого ся карає, а невинного увільняє. Чому-ж так не може бути і з державами? Як дві
держави посварять ся, то не треба їм зараз брати ся до війни, але
нехай ідуть перед суд, і там нехай порішить ся хто винен, а хто
нї. Така гадка припала до вподоби всім людям сьвіта, і кілька літ
тому назад зібрали ся представителї всіх держав з цілого сьвіта на
наради, щоби установити такий суд і завести на цілім сьвітї мир.
Єсли би вже це.- мало.буте-.війни, то не потреба І війска, а єсли не
треба війска, то не треба і мундурів війскових, і ґверів і армат і ко
раблів воєнних. Тогдї мілїони гроший, що ідуть на удержанє вій
ска, пішли би на народну просьвіту, касарнї війскові перемінили
би на школи, жовняри, що по три роки мучать ся при війску, мо
гли би працювати в дома, а весь нарід обтяжеиий страшними по
датками, платив би о половину менші податки.
З такими думками приступлено до перших нарад. Однак де
які держави, що їх сила полягає на душеню слабшого, от як Мо
скалі дусять Українців, побачили, що як би розпустили війско, то
покривджені хотіли би від того найвисшого суду, справедливосте.
і так на ирнмір, Україна схотіла би бути зовсім свобідна від Росжї.
Тому они ие згодили,ся. иа такий сьвітовий мир, казали, що то
єще за вчасно, треба єще підождати. Мимо того на тім з'їзді за
пали 'деякі ухвали великої ваги, і постановлено в короткім часі
знов з'їхати ся на подібні наради.
Добре діло ніколи не загине. От ми Русини, кілько натерїіі.ін
ся переслїдовань від Поляків, кілько кривд, але на дусї ми не упа
дали, лиш працювали над народом, просьвічали його і от по многих роках такої працї діждали ся ми загального права гойосованя,
прийшло до виборів, і ми відразу на прах розбили Поляків.
Так само бачите і з тим сьвітовий миром. Перші наради не
ухвалили розпущеня війска. Тепер в 1907 році другий раз зібра
ли ся на такі наради. І тепер єще не ухвалили того мира. Певно
єще кілька разів зберуть ся иа такі наради, аж в кінци прийде час,
що всі згодять ся на той мир, знесуть війско, установлять такий
найвисший суд, і тоді вже і людям стане лекше на сьвітї, бо буде
більше гроша і часу на науку та просьвіту.
А той час вже іде, хоч поволи, а вже наближає ся.
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Д Е С Я Т Ь З А П О В І Д И Й БУДДИ.
і. Не будеш убивати. 2. Не будеш красти. З- Не будеш пе
релюбствувати. 4- Не будеш брехати. 5- Не будеш упивати ся.
6. Не будеш їсти в невідповідний час. ~. Не будеш уживати па
хощів. 8. Не будеш спати на мягкім ліжку, д. Не будеш сьпівати,
танцювати і ходити до театру, ю. Не будеш уживати нї золота
нї срібла.

Нї!... я не серджусь дівчино па тебе.
апї на нього — хоть твоє серце вкрав він у мене,
нї громів на вас не викликаю, не дурію з розпуки,
аиї навіть не плачу... Ви любитесь?... Про мене...
Любіть ся !... Колись... я не перечу...
колись ти дївчинр всім була для мене...
Але нинькн... Я мовчки зійти мушу зі сцени
як що а;маита,д:рає єще дурпїйшпй від мене.
. ,
Spero.

ВІРА

КОНФУЦІЯ.

Пять сот літ перед Христоіі жив в Китаю сімдесяті, літний ста
рець, походячий з дуже старої родини. Щоби лишити славне імя
свому потомкови, він оженив ся з молоденькою дівчиною, і она
в короткім часі' привела йому на сьвіт сина, котрого назвали Конфуцій. Батько в недовгім часі помер а син вирастав в убожестві
під опікою матери. Єще яко мала дитина він показував велику
охоту до науки. Коли підріс, оженив ся і став огородником в сво
їм родиннім місті.
В тім часї в Китаю поиував великий нелад. Сильнїйші зди
рали слабших, міністри мордували царів, а сини батьків. Ксифуцдй бачив то всьо, і постановив зло 7іаправнтіт, постановив зре
формувати правіїтельство. завівши старі порядки, а усунувши
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нові. В тій цїлп він отворив школу, до котрої з'їжджали ся люди
на науку з цілого краю.
Ученики поважали його яко наймудрійщого і найліпшого зі
всіх людий. Оии описали в книжках ціле його житє, що він го
ворив за столом, як їв, як спав, як сїдав на віз, як поважав старих
людий. Ті книжки називають сьвятими.
Коли Конфуцій мав вже много учеників, розпустив їх по цілім
краю, щоби научали, і сам їздив з місця на місце, з двора до двора
научаючи пануючих, щоби чесно правили крайом.
Коли одного разу побачив чоловіка, що мешкав в лїсї помїас
птицями та зьв'ірятамн,. щоби в сей спосіб відорвати ся від гріш
ного сьвіта, Конфуцій сказав до своїх учеників: „Ми не повинні
відділяти ся від сьвіта і іти "поміж п-тицї "та зьвірята,-що не мають
з нами нічого спільного. Ми повинні іти поміж терплячий нарід
і йому помагати".
Однак Конфуцій не дожив тої хвилі, щоби його науку приняли володїтелї. Він помер в досить молодім віці'.. Над його гро
бом виставили величаву сьвятиню, де два рази в році приїжджає
китайский цїсар, клякає перед його гробом, і шість разів ударяє
головою в землю. Відтак цїсар враз з зібраним народом молить
ся до него і приносить жертви. Яко жертву приносять кусники
полотна, вино, посолене мясо з тигра, сушену рибу, вареного заляця, вівцю і свиню.
По сперти Конфуція віра його зачала дуже скоро ширити ся
і нині має за своїх приклонників майже половину всіх людий що.
жшоть на земли, се є около пятьсот мілїонів людий.
Віра Конфуція не є так віра в бога, як віра в державу. Коли
запитати Китайця, що він мусить робити, аби заслужити собі на
спасене душі, він скаже: „Мушу бути добрим горожанином моєї
держави". Першим обовязком кождого горожанина є слухати,
любити і поважати свого короля, а відтак свого батька, котрий
панує над родиною.
,
Китайці' дуже поважають своїх померших предків, молять ся
3d них і приносять їм жертви. Длятого коли який Китаєць помре
приміром в Америці, то його тїло відвозять до старого краю, щоби
там могли померпюму складати жертви.
Поступ, цивілізація та науки в Китаю зовсім нї, або дуже сла
бо приймають ся, бо Конфуцій учив, що лише то є добре, що є
старе, а шо нове, то є зле. За двайцять соток літ Китайці зовсім
не змінили ся. Письмо у них то саме, що було за Конфуція, уби
рають ся так, як тогдї убирали ся. Єсли хто заводить нову річ,
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то поповнює злочин і його карають смертію. Один цїсар видав
був розказ, щоби Китайці не бандажувалн ніг немовлятам, як се
% у них в звичаю, але щоби нога росла свобідна. Однак на се за
ворушила ся вся людність, кажучи, що так робили їх батьки, так
і оии повинні робити. В одній провінциї Китаю, де мешкає много
кольонїстів з Еврогш;. з.ачали будуватаі <з(елдзну дорогу під колїю,
однак Китайске правнтел'ьство'-коли-о тілі- довідало ся, заборонило
дальшу будову, бо колїя се нова річ, а їм не вільно запроваджувати
нових порядків.,
Мимо того, що наука Конфуція є подекуди зближена до Хри
стової, цілий Китай є краєм зіпсутя і упадку морального. Майже
без виїмки кождий Китаєць заживає опіюм, мущнни віддають ся
найбезветиднїйшим і прямо звірячим похотям тіла, у жінок майже
нема чести та встидливости, убиване плоду є на порядку дневним.
Жінка не є помічницею мужа, але його слугою та невільницею.
Конфуцій научав, що се є великий гріх оплакувати смерть жінки,
хочби она була найвірнїйпіа. Від найстарших до наймолодших,
від найбогатших до найбіднїншпх, г.ід папрозумиїйшнх до найдурнїйших веї там брешуть, крадуть та ошукують. Справедливости там знайти не можна. Перекупство і утиск суть на кождім
кроці.
Так то виглядає той край', де панує віра Конфуція. Чи нема
для них вже жадного ратунку? О так, ратунок може принести ли
ше віра Христова, і тепер є там багато християньских місіонарів,
котрі хотяй переслїдовані китайським правительством і з нараженєм власного житя ширять науку Христову.

Ш У К А В .
Пізної години в ночи-один чоловік вийшов з хати і проходжував ся по улицях міста. Його задержав полісмен і запитав: „Чо
ловіче, чого так пізно шукаєш?" А він йому відповів: „Сон утїк
від мене і я тепер за ним шукаю."
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Як та хмара, гайдамаки
Умань обступили
О-півіючи ; до схід сонця
Умань затопили.
Затопили, закричали:
Карай Ляха знову;
Покотились по базару
Кінні народові.
Покотились малі діти
І каліки хворі.
Ґвалт і галас. На базарі,
Як посеред моря
Крівавого, стоїть Ґонта
З Максимом завзятим.
Кричать у двох: Добре діти,
Оттак їх проклятих!
Т. Шевченко.

ЦЕРКВИ

І

ВЯЗНИЦЇ.

Один проповідник проповідуючи раз до численно зібраного
карода, сказав: Вязннцї суть замкнені день і ніч на десять'замків,
але всегда суть опи переповнені, а то церкви все суть отворені, але
нікого в них нема.

Грім робить сліпого чоловіка зрячим.
Т о не вино зшиває чоловіка, але чоловік сам себе упиває.

ЖОВТЕНЬ.
Жовтень дуже небеспечний місяць на заразливі хороби. Треба
уважати особливо па дїти і на се, щоби не зносити ся з тими хата
ми, де хто лежить хорий на заразливу хоробу. . Не треба під тим
взглядом удавати дуже відважного, і легковажити собі заразливі
хороби, бо як то кажуть: ,,і небоя вовки з'їли". .Коли-ж не дай
Боже прийде хороба, то порадьте ст лікаря, але шукайте чесного
чоловіка. Не вірте тим докторам, котрі оголошують ся по ґазетах,
і кажуть в листі описати свою хоробу, а онп пришлють медицину,
бо такі доктори суть ошусти, онп лише користають з темноти ва
шої, і здирають з вас гроші. Треба вам знати, що такі доктори
кїгде не оголошують свого бизнесу, лиш по руских, словацкпх,
польскнх ґазетах, бо знають, що ті люди суть темні, і дадуть ся зло
вити. В тім місяцю також памятайте на вечірні школи анґлицької
мови. Єслп збере ся вас найменше 25 охочих до такої школи, то
кісто заплатить вам учителя, лиш треба, щоби ви пильно ходили
до школи та вчили ся.

КОЗАКИ,

ТАТАРИ

ТА

ТУРКИ.

Років том\- з тисяч назад, як батьки наші терпіли від Хозар,
що жили по Дону і у Крим}-. Не поспіли упорати ся з Хозарами,
як ось па зміну Хозарам прийшли теж зі всходу другі на пів дикі
люди. Печеніги, а потім Половці, і почали дуже тиснути Русь. З
Половцями бороли ся паші батьки довгий час, а в кінци стали
Орати над ними верх.
Коли се наступила на Русь чорна хмара, Татари. В 1238 році',
себто більше як боо років назад, велика татарська орда, з ватагом
Батнєм, кинула ся на руську землю, стала бити і різати люднй,
розруйнували міста і села. Люди, ратуючи ся від Татар, утікали
далеко зі свого краю. Полуднева руська земля, Україна, на
якийсь час мало тіе зовсім спустіла. Татари зістали ся жити по
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ставникй карали їх за що небудь. ІТераз тягнули їх на роботу
і в день і в ночи. Часом запрягали їх разом з худобою до возів.
На їжу давали їм чорного хлїба і тропіка олїю. Трапляло ся, що
султани убивали цілі сотнї християньского люду, лиш от так. аби
забавити ся.
Часто невільники самі тікали з неволі і вертали ся до дому,
але не завждї можна було се зробити, бо перше діло, трудно було

[Запорожець.

утечи з самої неволї, а друге діло, хоч би і утїк, так трудно було
так пробрати ся, щоб ніхто з Татар не побачив.
З часом і серед наших народили ся. люди, котрі помстили ся
над Татарами і Турками за їх наругу і почали боронити руські
хліборобські села перед їх нападами. Тими людьми були наші
славні українські козаки.
Козаками спершу звали ся вільні вояки, котрі своєю охотою
ходили у степ за здобнчею. або розбивали чужих, а часом і своїх,
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або поступали на службу якому князю, чи цареви московському.
Багаті і вельможні пани литовсько-руські, котрі володіли великими
ланами па нашій Україні', з охотою підмовляли українських коза
ків, щоб у купі обороняти землі свої від Татар, ходити самим на
Татар, відбивати у них людський полон і другу здобич. Такі
наші робили ся козацькими ватажками. Найславнїйіпнм козаць
ким атаманом був князь Дмитро Вишневецкіій. Він спорудив на
острові Дніпра, Хортиці, замок, і з відти робив наїзди на Туреч
чину. Своїми наїздами Вишневедкнн так розсердив кримського
хапа що він у т.557 Р- 3 ордою прийшов добувати Хортиці, але ні
чого не вдіявши, звернув ся до дому. Швидко після того він прий
шов під Хортицю знову вже з Турецьким військом і па сей раз
Вишневецкий мусїв уступити.
Скоро після того Волохи покликали Вишневецкого до себе,
щоби ними правив. Однак се був лише підступ. Тут у Волощині
піймали його Турки і замучили у Цареградї. Кажуть, що Вишне
вецкого повісили на гаку за ребро перед султанською палатою.
Султан з родиною виходили на замок і з радостию приглядали ся
кукам славного козака. Так він впеїв вже три днп. Ржтско було
йому знести наруги Турків, і попросив, щоби перед смертпю дали
йому в руки його лук зі стрілами. Турки вволили його волю, і
закп спостерегли ся. він вже убив жінку султана і двоє дїти'й його.
В короткім часі опісля сам помер. _
Щоби мати повну волю бити ся з Татарами та Турками, коли
лише захоче ся, і щоби бути незавнспмпм від нікого, козаки стали
кошем на одному з Дніпрових островів, і з того часу почала ся
Запоржська Січ. Січ ту бронилн високі пороги по котрих уміли
плавати одні тільки Запорожці.
У Січи Запоролщї жили без жінок. За те, що хто небудь за
веде у Січ жінку, відрубали тому козаковії голову. Найважнїйше
діло для козаків у Січи було воювати з Татарами за віру і народ
хрнстияньский. Збираючи ся у похід против Турків або Татар,
Запорожці закликали до себе людий з України, кажучи їм: „Хто
хоче за христпяпьску віру на кілку сидіти, хто за сьвятпй хрест
радий, щоб його четвертовано і колесовано, хто «готов прпияти
всякі муки і не боїтв ся смерти, приставай у козацтво. Не треба
смертп лякати ся, бо від неї не устережеш ся. Таке жнтє козаче!"
Не величали ся Запорожці' родом. Сам атамаи запорожський, пі
сля того, як па його місце обирали пившого робив ся знов}- про
сі пм козаком. З* Січ можна було приїхати у кождий час, і від
'їхати з Січи, коли хто хотів.

— по степах, а наші люди мусїли часами платити їм дань. Однак через
•яких двіста літ,, татарська орда розділила ся і ослабла.
Поки Русь не вспіла єще поправити ся після великого татар
ського лихолїтя, іде новий нарід насунув ся на неї з другого боку.
Сей нарід звав ся Литва. Руські люди боронили ся від Литви ду
же слабо і оиа загорнула часті, Руси під себе.
Тим часом руський нарід, що жив коло Чорного моря, якось
поводи годив ся з Татарами, хоч може і не без яких сварок за па
совиська, аж поки Турки 1453 Р- и е підбили Татарів під себе. З
того часу кримські Татари почали часто набігати на Україну і
дуже грабили наш нарід разом з Турками. Та й віра турецька
заставляла їх воювати з Християнами. Перший, що став проповідати між Турками ту нову віру, був Араб Магомет, більш як ігоо
років назад. Магометаньска віра згоджуєтг. ся з християньскою
в тім, що признає одного Бога, та тільки ие признає Тропцї. Христа Магомет вважає великим пророком, але меньшим. від .себе, а
не сипом Божим. Молитви і пости у Магометовій |гірі інакші.
нїж у християньскій. Жінок позваляє Магомет брати більше ніж
одну, а на другому сьвітї, учив, дана буде велика сила жінок. Найправеднїй'шйй буде той, хто більше розширяв віру магометову.
Одну тільки сю віру магометанці уважають правою, а усї другі —
поганими, нечистими. Людіш другої віри магометанці велять во
ювати і силою повертати у свою віру.
В 1484 Р°ДЇ зробив кримський хан великий наїзд на Україну;
він узяв приступом Київ, зруйнував Печерський монастир, трохи
.не усїх Київлян забрав у неволю і з дуже великим полоном вернув
у Крим. З того часу Татари майже що року набігали на Україну,
і з того часу розпочала ся межи Українцями і Татарами мало не
двохсотлїтна війна.
Татари' наскочили, порізали, побили та і вернули'ся до дому,
набравши невільників. І так робили оии що року."
' " Не можна -'-бул'о тоді' людям удержати ся на Україні''. Не мо
жна було займати ся хліборобством, бо не знав чоловік, чи збере
він те, ідо посїє, не знав навіть, чи буде він завтра живий. Неспо
дівано набігали Татари, палили села, а людий, котрих ііе вбивали
Зар'аз,'"- брали з Собою y v Крим, а"тамечки продавали'Туркам у не
волю', або Зост авля.пі у себе для тяжкої роботи. "' Щоби забезпе
чити ся від Татар, люди ставляли па границі вартівників, котрі
се'йчас- давали знати, як появилися Татари. Тоді люди покидали
села і ховали ся по лїсах або-навіть ї у водї, де як розказують, вони
дихали через очеретину.

— in Що терпіла Україна від тих нападів, можна довідати ся з
того, що коли Татари напали на Україну в 1575 році', так вивели
людий до Криму більш як 55 тисяч, 40 тисяч коний, 500 тисяч уся
кої худоби.
Що Татари робили з бранцями, можна довідати ся зі слів
одного чоловіка, котрий каже, що старці або иемочні, котрі не суть
здалі до працї, віддають ся у Татар собакам, або молодим хлоп
цям, котрі вчать ся на них вояцкого дїла і бють їх камінями, або
кидають у море, або убивають якими небудь иньшими способами.
На тих нещасних невільниках вчили ся татарські хлопцї стріляти
з лука. Сильнїйших брали на день на роботу, а в ночи мучили їх
по тюрмах та льохах; а давали їм їсти трохи здохлятини з черваками, такої, що навіть собака не їла би.
Найліпший товар для Татарії! були дівчата і то найбільше гар
ні. Вони за тилі товаром добре доглядали і у дорозі, як гнали
полон до Криму і в дома. Часом лучало ся, що такі дівчата бранки,
змінявши християньску віру на магометаиьску, робили ся жінками
великих панів турецьких, а навіть йиодї і султаншами. Так у
султана Солеймана Першого була жінка РОксоляна, попівна з Ро
гатина у Галичині. Вона ве]зховодила усім царством, намовила
султана, що він убив своїх родичів а навіть сипа свого. А про
жінку Османа Другого' розказують ось щ о : її маленьку, з простого
роду полонили Татари і продали турецькому везиру Мурату. -а
той випустив єї на волю1. Раз якось побачив єї султан і дуже в
пїй закохав ся, але Мурат сказав, що не може віддати єї султановії
за рабиню, бо вже відпустив єї на волю, а хиба султан возьме єї
за жінку. Так і стало ся:. і султан кохав єї більше, як усіх своїх
жінок.
Іноді сї бранки забували' зовсім свою віру і робили ся
заклятими бисурманками, ненавидячими Християн, як от тая Роксоляна. А іноді опи всеж такії памятали, що були колись Хри
стиянками і помагали невільникам утікати з неволі.
Молодих парубків бранців продавали Татари Туркам за ро
бітників., Ті бранці -Повинні були робити у Турків на ґалєрах
(великих човнах). Там опи були приковані до лавок, і мусїлп
гребти. Ґалєрний пристав з батогом у руїії стояв над ними і під
ганяв' їх до роботи. Вони не мали ніякого спочинку, навіть і в
сьвято. Гірка була тая неволя, і невільники тільки чекали того
часу, щоб утїчи, або щоб їх хто небудь викупив.
Тяжко мучили ся невільники .на ґалєрах, але не красша була
їх доля і тоді, коли вогні зоставалн ся на роботі по городах. Пра
цювали они коло будинків, котрі будував султан, або на поли. На-

— 114 —
Не розпитували у Сїчп. хто такий, і з відки приїхав, який
чоловік, чи злодій, душогубець, а чи чесний козак, чи великий
пан. А у самій Січи за злодійство карали смертию, а коли хто вбє
товариша, так того живцем, разом з убитим, закопували у землю.
Ляхи не любили козаків ; козаки були люди вільні, не слухали
польского прнказу, котрий часом забороняв їм бити ся з Татара
ми, щоб ие дратувати Татар і не доводити їх до війни з Польщою.
Але королям польским потрібні були козаки до війни з Москаля
ми або з Турками, і через те вони ие відважували ся виступати
проти козаків.
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Козацький табор.

Запорожці нападали на Татар і Турків сухоіїутєм і водою.
Запороже зробило ся школою, де вчили ся лицарі прості і вель
можні, як воювати з нехристами. Запорожці з часом вже не вдо
воляли ся обороною від Татар, але самі почали робити проти них
походи. Опісля стали нападати на Татар і Турків водою на своїх
малих човнах, котрі називали чайками* На тих чайках їздили ко
заки за здобичдю у саму Туреччину і не один раз показували ся
коло самого Царогрода. Так ось 1594 Р- козаки напали па ту
рецькі оселї під самою столицею турецького султана. Про се діло
розказують ось щ о : ,.Козаки явили ся на стопятьдесятих довгих
чайках, на котрих було по ю весел на кождім боці і окрім гребців
по 50 чоловіка добре споряджених з рушницями і шаблями. Туркивислали ю.ооо свого війска, щоб оборонити ся від козаків. Але
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їм не пощастило ся, бо козаки в день поховали ся а в ночи напали
на місто, до чиста його зруйнували і з великою здобичею повер
нули домів.
• От таке діяло ся 300 літ тому назад, а тепер ми, чи гідні назва
ти ся унуками тих занорожських козаків, що не мало дались в
знаки Туркам та Татарам?

СОТВОРЕНЄ

ЖІНКИ.

На початку, коли бог Тваштрі хотів сотворити жінку, побачив
що не має вже матеріялу, бо весь найліпший матеріял з'ужив на
сотворене мужа. Тогдї по глубокім надумано ся, поступив як
слідує:
Взяв округлість місяця і гнучкість вужа, тремтїиє трави і пу
чок цьвіта, легкість листочка і грубість слона, гладкість оленя і ве
селість пільних коників, слези хмар і змінчивість вітру, боязливість
заяця і порожність пави, жорстокість тигра і розжарений уголь, хо
лод леду і скритість журавля, і вуркотанє голуба. Всі-ті річи ііолучив разом і з них сотворив жінку і дав єї чоловіковії.
Але по тижни прийшов до него чоловік і сказав : „Пане, то сотьорінє, котре ти мені дав, нищить моє житє. Она не дає мені
спокою, мучить мене, не хоче мене опустити. Она хоче, щоби на
кю все уважати, забирає весь мій час, чого небудь плаче, і є вели
кий непотріб. Отже я прийшов віддати єї тобі 'назад, бо я не могу
житті з нею".
•'
• -• '•••' -•
Тогдї бог Тваштрі сказав: ..Дуже добре", і забрав єї назад.
Втиждеи-ь пізиїйше, знов прийшов' чоловік'До бога і'каже :
..Пане, я бачу, що моє житє^є ;дуже самітне, від- коли я віддав
тобі то сотворінє . Я памятаю, я.к она танцювала і сьпівала мені, як
дивгіла ся па мене з під ока, .бавила ся зі .мною і обіймала мене.
Єї усьміх —се м)'зика; она була гарна, щоб.дивити ся на ню, і мягонька діткнути ся єї. Молю тебе, дай мені єї назад".
І бог Тваштрі сказав ; ...Дуже добре", і піддав жінку, чолові
ковії.
Але не минуло і три дни, а чоловік прийшов перед Сотворителя'і'сказав: „Пане, я не знаю як то є. але після всього я бачу,
що она приносить меиї більше клопоту чим приємності!. Тому
прошу тебе, забери собі єї назад".
Але бог Тваштрі сказав :
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„Проч лід мене. Досить лже того. Мусиш з нею ЖИТИ як
можеш".
Чоловік відповів :
„Коли я не можу жити з нею''.
Бог сказав:
„Але і без неї не можеш жити". По тих словах підвернув ся
плечами до чоловіка і пішов до своєї роботи.
Тогдї чололік сказав:
..Біда, ідо мені' тепер починати? Анї з нею не можна жити,
анї без неї!"

Н А Й Б І Л Ь Ш І Д Е Р Ж А В И НА С Ь В І Т Ї І ЇХ В О Л О Д Ї Т Е Л Ї .
В Европі:
Австро-Угорщина має 45-3 ІО -^35 -мешканців, володіє цісар
Франц Йосиф І.
Великобританія (Анґлїя) має 395'3 І 5-475 мешканців, корить
Едвард V I I .
Данія має 2,465.000 мешканців, король Християн IX.
Франція має 38, 962.000 мешканців република, Еміль Любег
президент.
Німеччина має 56.345- 000 мешканців, володіє цісар Віяьгельм II.
Греція має 2,433-8о6 мешканців, володіє король Юрій.
Італія має з 2 475-°°° мешканців, володіє король Віктор Емянуїл I I I .
Португалія має 5,428.800 мешканців, володіє король Карло.
Румунія має 5,9 І 2 -5 2 ° мешканців, володіє король Карло.
Росія має І28,932-О00 мешканців, володіє цар Ииколан II.
Сербія має 2,494-°° 0 мешканців, володіє королі» Петро І.
Іспанія має і8.о88.ооо мешканців, володіє король Альфояс
XIII.
Швеція має 5.136.44і мешк., володіє король Оскар II.
Норвегія має 2,231.000 мешк., володіє король Гаакои II.
Швайцарія має з.-3І3-8ї7 мешк., реп)-блнка, президент А.
Девчер.
Турція в купі з землями в Азії та Африці має 40.44 і - 0 0 0 мені"-..
володіє султан Абдул Гамід II.
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В Азії:
Китай має 426,447-325 мешканців, володіє цісар Куанґ Гасі,
Персія має 9,000.000 мешк., володіє шах Музаффар-ед-дін.
Сіям 6.320.000 мешк., володіє король Чуляльонґкорн.
Японія має 4б,45 т - 0 0 0 мешк., володіє цісар Мутсугіто.
В Африці:
Єгипет має 9,821.000 мешканців, володіє хеднв Аббас Гільмі.
Мароко має 8,ооо.ооо м., володіє султан Муляй-Абд-ель-Асис,
В Північній Америці:
Злучені Держави мають 7б,3°3-387 мешканців, република, пре
зидент Теодор Рузвелт.
Мексико має і з , 5 / ° - 0 0 0 мешк., република, президент Порфіь
рій Діяз.
В Полудневій Америці:
Арґеитиііа має 4v94 j t 49 мешканців, реп}'блика, президент
Юлій А. Рока.
Бразилія має 21,565.000 мешк., република, президент Франц
де II. Родріґес Альвес.
Перу має 4,559-55° мешк., република, президент Едвардо Льо-пез де Романа.

ВСЬО Є Д О З В О Л Е Н Е , АЛЕ Н Е ВСЬО Є П О Ж И Т О Ч Н Е .
Горес Клафін, богатий купець з Ню Йорку сидів одного дня в
своїм офісі, коли нараз хтось песьміло запукав до дверий. До
офісу увійшов молодий хлопець, і сказав: „Пане Клафін, мені
треба тепер 10 тисяч доларів. Маю заплатити один довг; справді
люди мені винні, але не віддають тому прошу тебе допоможи мені.
Ти був приятелем мого батька моєї матерії а може і моїм будеш
приятелем".
„Ходи близше, ходи блпзше, хлопче", сказав Клафін, „на
дворі є горячо, напни ся склянку пива".
„Дякую", відповів хлопець, „але я н е п ю пива".
..То може закуриш собі циґаро?"
..Ні. я також ие курію".
„Я рад тобі допомочи", сказав купець, але не знаю, чи буду
міг".
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„Єсли не можете помочи мені, то бувайте здорові", сказав хло
пець і хотів вийти.
„Зажди єще хвильку", сказав купець. „Ти не куриш ?" „Нї!"
„Анї не пєш?" „Нї!" „А в гроші не граєш?" „Нї!" „Ну, то добре",
сказав купець зі сльозами в очах, „можеш мати від мене гроший
тілько, кілько тобі'треба. Твій батько так само дав мені раз 5 ° 0 0
долярів, і питав мене ті самі питаня. Не дякуй мені, я се роблю
5 вдячности до твого батька".

ВІРА

МОГАМЕДА.

В 57° Р°ЦЇ п о народженю Христа, сторожеви поганьскої сьвятинї в Мекцї народив ся син.. Коли немовлятко перший раз вітворило очи на сьвітло денне, сказало сильним голосом: ,\Бог є вели
кий, а я є його пророк". Так народив ся музулманьский пророк
Могамед.
Коли він мав три роки обявив ся йому архангел Гавриїл. отворив його серце і витиснув з него краплю чорної кровп гріха.
Коли він мав шість лїт, померла йому мати. Він часто любив про
бувати на самотї і там роздумувати. Він був хорий на тяжку хоробу так звану падачку. Коли виріс на молодця, ианяв ся за фірмана до богатої вдови Гадіджі. Она полюбила молодого Могамеда
і вийшла за-него за муж. Діставши за. жінкою великий -Маєток,
Могамед много подорожував і познакомив ся з релїґією Жидів і
ХрНСТИЯІІ.

•
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Коли Могамед мав 24 роки пішов в пустиню і там перебув дов
гий час на роздумувашо. Там мав ріжні привиди, являли ся TidMy
ангели і учили його нової віри., котру мав нести поміж свій нарід.
По якимсь часі' пішов в народ і зачав проповідати нову віру, котру
як казав, Пан Біг обявив йому на пустині. Найперше-навернула
ся його жінка Гадіджа. Однак люди не хотіли слухати його науки
і мусїв "утікати зі свого родинного міста Мекки, бо-,бояв-ся, щоби
рсззлобленин нарід не вбив його. Зі своєю -жінкою і пятьдесять
учениками він утїк до міста Медіни. Єго пересл'ідувателї-пустили
ся за ним в погоню. Могамед „з одним зі своїх учеників сховав ся
перед ними в печеру. Неприятелї як раз переходили коло тої
печери і хотіли заглянути до., середини, чи .нема там Могамеда.
Коли однак побачили, що павук заснував вхід до печери павутииєм, були певні, що його там нема і пустили ся дальше в погоню.
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Так отже павутпнє охоронило від смерти чоловіка, котрий відтак
пострахом наповнив весь сьвіт.'
Коли Могамед прибув до міста Медини, там приняли йога
і великими почестями яко божого пророка. Від тої хвилї Могамед.
перемінив ся з лагідного та смирного проповідника, на жадного
війни та крови полководця. Через послїдних десять літ свого
житя він збирав велике війско, щоби оружієм накланяти нарід до
принятя своєї віри. Хто опирав ся йому гинув від його меча. Зі
бравши ю.ооо війска він напав на своє родинне місто Мекку і
присилував всіх приняти його віру, вимордувавши многих, котрі
противили ся йому. В короткім часі після того він помер. Хоч;
він лежав втробі, наука його не померла. Приклонники його вірн
зібрали величезне війско і нападали на ріжні краї і так ширили
могамедову науку. Они заняли цілу Арабію, північну Африку,
перейшли до Европи, підбили Іспанію,, Францію, відтак пізнїйше
підбили Грецію і дуже часто нападали на Русь Україну та Поль
щу. Але доперва, коли загнали ся під Відень, там зістали побиті.
Тяжко стогнала Русь Україна під татарським та турецьким ярмом
котрі визнавали віру Могамеда. Про те знайдете написане в ппьіхіім місци, де розказує ся про козаків, Турків та Татар.
Нинї релігію Могамедову визнає около сто вісімдесяті, мілїонів народа.
Наука Могамеда містить ся в книжці, котра називає ся коран, і котру они уважають за сьвяту. Тої книжки не вільно ді
ткнути ся немитими руками, а невірний, то є кождий, що не є
Могамеданцем навіть не може споглянути на пю.
Магомеданцї не вірять в божків і не покланяють ся їм. Про.
божків роблених з каменя або дерева, Могамед так говорить: „Ті
деревляиі ідоли, котрі ви зробили власними руками, котрих ви
натираєте оливою і воском і на котрих сідають мухи, се нічого,
більше, як лише дерево, я кажу вам. Они є мертві і безсильні..
Лише один Бог є сильний, він сотворив нас, він дає нам житє".
Християн Могамеданцї ненавидять і називають їх християпьскими собаками. Могамед учив, що є лише один Бог, котрий мавмного пророків, що Авраам, Мойсей та Христос були божими
пророками, але найбільшим із усіх пророків є Могамед. Бог вже
при сотвореню сьвіта постановив долю кождому чоловіковн, і ніхто
не оминув свого призначеня. Після науки Могамеда не той є
грішник, що веде безбожне нечесне житє, але той, хто через день
не сказав сто разів слово Бог, і той, хто забув кілька разів припа
сти тілом до землі. Коли чоловік вмирає, то єго тіло і душу зако-

-
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нують до гроб}'. Відтак по якимсь часі два ангели ведуть чоловіка
на суд. Єсли той суд випаде добре, то чоловік іде до неба, єсли
зле, то чоловік іде на вічні муки. Небо складає ся з вісім частий,
і повне є прекрасних жінок, котрих може чоловік уживати для
своїх тілесних приємиостпй до схочу. Пекло має сім відділів, з
котрих один є призначений для Християн, а один для
Жидів.
Щоби бути спасеним, не треба бути чесним, але треба спов
няти певні обряди, котрі приказав Могамед. Ученик Могамеда
може бути злодїйом, розбійником, брехуном, розпустним чолові
ком, однак мимо того може бути добрим Могамеданшюм. Раз
привели до суду одного Араба, котрий мордував та рабував лю
днії. Коли сей злочинець станув перед судією, судія зійшов зі
свого місця і поцілував його в руку і пустив його на волю з вели
кою пошаною, бо той Араб відбув аж три рази подорож до гробу
Могамеда, що уважають Могамеданцї за дуже богоугодне
•діло.

Обовязком"кождого праведного Могамедапця є щоденно змо
вити їх „Вірую", три рази на день молити ся з лицем зверненим
до сходу сонця, постити через цілий місяць- Постити опп мають
йід сходу до заходу сонця. Могамеданцї радять, собі отже в той
спосіб, що справді в день постять, але за то з дня роблять собі ніч,
а з ночн день, і тогдї їдять і бавлять єя до схочу. Дальше, кождий
маєтний Могамеданпн має помагати бідним, що опп справді ро-'
блять. А в кінци кождий, хто вірує в Могамеда, має бодай раз
І житю відбути подорож до гробу свого пророка.
Треба єще знати, що Могамед позволив своїм віруючим мати
по кілька жінок. Сам Могамед маг. аж еїм жінок. Жінка у них
не має жадного значіия. опа є сотворена лише для тілесних розко
шнії чоловіка, Розпуста у них є страшна. Богаті Турки тримають
собі гареми, і; котрих мають по триста жінок. Жінки турецькі
знають, що колії будуть родити діти, то втратять красу, і не будуть
подобатп ся мужам, тому убивають в собі плід.
Така то отже є віра в Могамеда. Кождий з читачів бачить, що
і'х власна релігія lie може зробити їх ліпшими, лиш одинока віра
Христова може запевнити їм царство небесне.
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Г Р І Х ,

Мій гріх важкий, мій намір злий сурово
Суди суддя, — по просту і мерщій,
Без фарисейств! По що тут гарним словом
Виправдувати вчинок мій?...
Не в паиьскій, а в мужицькій одежині,
І черевики з ніг здіймивши, — я
Пійшла туди, де стогне брат наш иинї,
Де вічна праця і біда!.,.
Днесь спіймана на місци вчинку злого,
Я з сьвідками явила ся па суд...
По що-ж тут сьвідків слухати ще довго?.,,
Провину кождий бачить тут,..
Покинь суддя всі допити! Н а що се
Здалось? — Я-ж вся в провинах: на плечах
Мужицька одежа, ноги босі,
Тв.ерді мозолі на- руках.
І працею важкою я розбита..1'.
Та знаєш ти, в душі моїй па дні,
Найтяжша ще лежить провина скрита —
Любов до вбогої рідні'...
І знай, що як пе винна я днесь буду, -•=
Т и проти мене немічний, суддя !
Я не лякаюсь нині твого суду —
Й не ти побідник тут, а я !
Довічно днесь мене ти покараєш...
Та мій недуг вже написав протест —
Тут жде мене — сам бачиш ти і знаєш —
Лиш парумісячний арест...
А я умру з любовію одною
І, випустивши з рук ключі тюрми,
З молитвою схилять ся наді мною
Й заплачуть лютії кати.
З росийського.
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Один Американець сказав до свого слуги Айриша: Слухай,
є.сли Мр. Джонс прийде тутка, заїси я верну ся, то скажи йолу, що
а хочу бачити ся з ним о другій годині по полуднії". „Добре",
Ь'аже Айриш, а єсли він не прийде, то що маю йому сказати?"

Брехун є так покараний, що коли скаже правду, ніхто йому
не вірить.
Нинї їдж з найліпшої миски бо завтра може стовчи ся.

. . . . Починаєть ся опалюване печий. Однак треба на те вважати,,
щоби не палити за багато, бо через те можна перестудити ся, виходячи'з надто теплої'хатц.на двір.^ Добре є вивітрити хату перед
тим, як маєть ся палити в печи, а як хата вже огріта, знову отворити вікна, щоби температуру троха знизити. Перед вечером по
винно ся менче палити, як рано, бо під вечір підносить ся власна
температура чоловіка. Вечерами звичайно сидите дома, тож ува
жайте, щоби хата була чиста, позамітана, і щоби підлога була
змита кождого тижня. . Не плюйте на підлогу, але до сплювачок.
Тримайте ся одної роботи і не змінюйте єї під зиму, бо в зимі дуже;
тяжко о роботу.

П О Б О Ж Н А .
Семен та Семениха прдйшли з церкви тай обідали — мачалп
студену кулешу у сметану. Чоловік їв, аж очи вилазили, а жінка
тюво.щ їла. Раз по раз втирала ся рукавом, бо чоловік кидав наї
шо цяточками слини. Таку .мам натуру, що цьмакав і пускав сли
ною як піском у очи.
..Не можеш ту губу троха приперти, не мож хліба з'їсти''...
Семен їв і не припирав губи. Трохи його жінка вколола отим
словом, але він далі возив сметану з миски.
„Цьмакає як штири свинї. Боже, Боже, таку маєш губу, як
у старої конини".
Семен ще мовчав. Трохи був. і винен, а по друге хотів добре
попоїсти. В решті встав, і перехрестив ся. Вийшов на двір, давсвиням пити, і вернув ся, аби лягати.
„А диви, насадив ся, тай лягає як колода. Гниє отак кождого
сьвята тай неділі."
..Чого ти собі зі мнов зачіпки шукаєш? Як я тебе зачеплю,,
то собі довго попамятаєш".
„Яби тебе що неділі живого кусала".
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„ІСоби то свшія.мала роги...','
„Стоїть в церкві як баран недорізайнй: Інші ґазди, як ґазди,
а він, аж мені стидно за такого ґазду".
„Пагаруй ся цілий тиждень, та ще у церкві просто стій! Стій
уже ти за мене, а я і так Божого слова вислугаю" : •
„Ой, вже ти слухаєш слова Божого. " Одного нумера не знаєш,
що ксьондз казав на казапю. Станеш на серед церкви як сновида.
Діївлю ся, а він витріщив очи, розхилив рот як ворота, і слина вже
тече. Дивліо ся і земля підо ішов горить зі встпду". ' •'•
„Уступи ся від мене ти, побожна, пай я трохи очп прижмурю.
Тобі однаково молоти, а я ледвп жию".
. „Бо не стій'}' церкві як стовп. Лиш ксьондз стане з книжки
читати, а тп вже очи вицулйш як цибулі. Таії махаєш головов, як
конина на сонце, тай пускаєш нитки слини як павук такі тоненькі.
А моя мама казали, що то нечистий закрадає ся, та на чоловіка сон
зсилає, аби Божого слова не слухав. А коло тебе нема Бога, ой
нема !"'
„Агій на тебе ! Ото побожна !? Записала ся у якесь там брацтво, та гадаєш, щось вже сьвята. Та я тобі так скіру спишу, як у
кнпжцї".
Семениха аж заплакала, аж затремтіла.
„Отом собі долю напитала. ІІощо ти мене брав за жінку?
Таже за тебе була би і сука не пішла, за такого вола невмиваного!
Ще моли ся Богу, що-м собі сьвіт з тобою завязала, бо був бн-сь
ходив отак до гробної дошки".
t
„Бо-м був дурний, злакомив ся на поле, тай відьму взяв до ха
ти. Я би тепер і свого додав, коби ся відчепити!"
„Ой не відчепиш ся ! Я знаю, ти би хотів ще другу взяти
о полем, але иебій ся, мене не дібєш. Я таки буду жити, таки
мусиш иа мене дпвити ся, тай копець".
„Та жий, поки сьвіта та сонця !"
„Тай до брацтва буду ходити, тай що ми зробиш?"
„О, вже ти в тім брацтві не будеш, хиба би мене не було! Я
тебе привєжу і не пущу..."
„Ой, буду, буду, тай вже!"
,,А відчепи ся від мене, бо як возьму яке лихо тай перевалю!"
„Мамко, мамко, тотось мені сьвіт завязала з тим чоловіком! А
диви, в неділю бере ся бити!"
„А то-ж то я зачинав сварку? Та міркуйте собі, що се за по
божна? Ей, небого, коли ти так, то я тобі троха вкорочу, я тобі
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лисочок троха припру. Та через сю побожну треба би хату поки
дати ! Спи біда, або буду бити!"
Семениха втікала на двір, але чоловік ймив у сінях і бив. Му
си: бити.
В. Стефаник.

ЯК М І Р И Т Ь СЯ Т Е П Л О І З И М Н О .
1! лїтї є тепло, а в зимі зимно.' Бувають дни теплїйші і холодТі ріжиицї ми означаємо степенями; кажемо: нині маємо
75 степенів тепла, а вчера було лише 68 степенів.
Не треба думати, аби зимно було чимсь відмінним від тепла.
Зимно є лиш н'пзшим степенем тепла. 'Можемо лише сказати, що
чай. котрий пємо є горячий, а вода до питя є зимна, але не можемо
сказати о скільки чай є теплїйшин від води. Власним чутєм не
можемо означити стану тепла, або температури. До міряня тепла
\ живаєм© приладу, котрий називає ся термометром.
Всякі тіла під виливом тепла побільшають ся. Коли до зимної
склянки паліємо нагло кипячої води, то склянка пукне. Чому?
Бо під впливом тепла,, склянка зачинає ся розширяти, але що скло
не всюда с однаково грубе, отже в однім місцн розшприряє ся
скорше, а в другім поволїйше, і тому склянка пукає.
Хто бачив колінові шини на зелїзній дорозі, то завваллів, що
помілс одною є шпара. Чому? Бо в лїтї, під впливом горяча шини
нродовжають сял як би не було зіставленої тої шпари, то тоді ши
ни викривили би ся до гори і моглоби наступити нещастє. •
Течі розширяють ся сильнїйше як тверді тіла. Придивіться,
що діє ся при варешо води. Єсли горнець є повний води, то по
якімсь часі, коли она розігріє ся, зачинає спливати на кухню.
Єще більше як течі, розширяють ся ґази. Возьміть міхур, на
дміть ного троха і поставте на тепле місце. За хвильку воздух в тім
міхурі так розширить ся, що міхур з великим гуком пукне. Тіло
. і зігріте єсли охолодимо, то оно стане менше, як було перше.
Отже всі тіла, єсли їх огріти, то збільшаготь ся, а єсли їх охо
лодити, то зменшають ся. Чим теплота є більша, тим більше они
розширяють ся.
Учені люди завважали, що живе срібло, під впливом теплоти
дуже значно і рівномірно розширяє ся.
ІЛЙШІ.
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СЯ

КИТАЙЦЯ.

Один Китаєць так оповідає про своє навернене ся до Христо
вої віри:
„Я був в глубокій пропасти і ие міг себе вирятувати. Погля
нувши до гори, я побачив на вершку тїнь, і якесь повалене лице
споглянуло на мене і сказало: „Мій сину, я є ІСонфуцій, батько
і опікун твого краю, котрого релігію ти визнаєш. Єсли би ти був
слухав моєї науки, ти би ніколи не знайшов ся туткя". В кіпцн
кивнувши мені рукою, він сказав: „Єсли ти коли небудь видобу
деш ся з тої пропасти, памятай, слухай моєї науки". Пуста була
його мова, він не спас мене.
/
Відтак надійшов Будда і споглядаючи з гори на мене, сказав:
..Сину, не зважай ия ніщо, спочинь. Зложи рамена, про ніщо не
думай, і прийде забуте, Нірвана, той спокій, до якого всі стрем
лять". Я крикнув: „Батько Буддо, допоможи мені дістати ся з тої
пропасти, а я вже то зроблю, що ти кажеш. Я мігби легко сповня
ти твого науку, єсли би я був тям, де ти є, яле як же ж я могу за
бути о всім в тій пропасти ?" Але Будда нічого не сказав і лишив
мене в моїм горю.
Відтак показало ся єще одно лице. То було лице чоловіка
повного ласки і повного терпінь. Він не зволікав ані хвилину, але
зійшов до мене на діл, пригорнув мене до себе, і виніс мене з про
пасти на гору. Відтак скинув з мене брудну грішну одіж, а вложнв на мене чисті шати, і сказав до мене : „Ходи за мною, а я ні
коли тебе не опущу". То був Ісус Христос.
В такий спосіб я покинув релігію Конфуція і релігію Будди, і
навернув ся до Христа, бо Він допоміг мені тогдї, коли я був в біді.

ОБОВЯЗКИ

ПАНА

І

СЛУГИ.

Пан повинен: І. Дати слузі роботу відповідну його силам. 2.
Платити його ретельно. З- Ходити коло него, коли він хорий.
л. Дати йому спосібність забавити ся. 5- Бід часуїдо часу дати йо
му вільний час від роботи.
' '
Слуга повинен: і. Будити ся зі сну заки пан стане. 2. Класти
ся на спочинок після пана. з> Бути задоволеним тим, що пан дає.
А. Працювати радо і добре. 5- Всегда говорити про пана добре.
Розуміє ся, що слуга має сповняти свої обовязки лиш тогдї,
коли пан сповняє свої обовязки.
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ХОТЇЛИ ОШУКАТИ БОГА.
Китаєць вірить, що піп може ошукати свого бога. Він вірить,
ванрнмір, ідо може вложити на свою дитину убране, і па тім убраию написати великими буквами, що се дитя було хоре на холеру,
.» бог, побачившії те письмо, буде вірити, що дитина мала вже хо»еру, і вже тої слабості! па пю не зішлем Паніть розумні Китайці
.вірять і: то, що дуже легко ошукати бога. Багато ріжиих історий
про се оповідають.
("таринні Римляни казали, що наймилїйша богови Юнітероїш
є жертва :; білого бика. Але. що знайти цілком білого, бика с до
сить тяжко, то Римляни брали вола з чорними цятками, малювали
•^.рго білою фарбою, і так ошукували бога.
I'm; робнлчт погани, але ми Християни чп ліпше робимо? ;
Щ

. і'.'у-

•

ВІРА С Т А Р И Н Н И Х Р У С И Н І В .

!

;|^

"ч
Про віру старицпих русинів не можемо так докладно сказати,,
як про поганьскі віри нш.іппх пародій, по перше тому, що Русини
вже ТИСЯЧУ літ том\ назад покинули гюгапьску віру і стали Хри
стиянами, а по друге тому, що дуже мало знайдено книжок, в ко-.
трііх би пула описана поганьека віра Русинів. Ми знаємо тото,
т о Русини паї'і пе])іме почитали одного Гюга, яко сотворителя ці
лого сі.віта, а побіч пего почитали меньшях богів, котрі говорили
такою новою, як нарід руский. її пізйїйншх часах покланялй ся
Русини Перуновії, боі'оик грома, , І,ажбогонп-Хорсови, котрий був
бЬгоіл сонця. Сварожичеви; богови огню і другим подібним богам.
В Кйїві поставлено великого ідола Перука в людській подобі. Тре
ба тут зазначити, що Русини не вірили в богів-жіпок, так як се"
Суло і! Грецнї.
Русини вірили, що ціла природа, води, ліси, болота суть повні
ріжннх духів, котрі шкодили чоловіковії па кождім кроці. За те
люди бояли ся тих духів і покланялй ся їм. Так отже вірили в ру
салки, водяники лісовики, в дїтьків домашнпх, болотних, лісних і
і. д. Тота віра заховала с;і єще по нинішні днп серед темпого.
варода.
Щоби собі з'єднати ласку богів, Русини молили ся до них 13ц
приносили їм жертви. Так на примір в часі жнив брали корець
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Да.ш отже треха живого срібла в рурку, вигнали з неї воздуд
і залютували на горі. Відтак всадили ту рурку до. леду, котрий
загинає таяти. Живе срібло скорчило ся і оии там назначили 32
степені. Відтак вложили сю рурку до кипячої води. Живе срібло
розширило ся, і те місце, доки оио сягнуло, назначили 212 сте
пенів.
1! такий спосіб повстав термометер, котрого уживають в Аме
риці', і котрий називає ся термометром Фарепгейта.
Термометер новппеп бз'тн в ко.ждій хатї. передовсім в зимі.
щоби знати яка є тем не рачу ра, бо єс.ш напалить ся за много, або
за мало се. виходить на шкоду нашого здоровля.

СВИСТАВКА.
Дорогий приятелю! Нині я отримав твій солодкий лист, і
сейчас відписую, щоби як найскорше потішити ся твоєю відло
ві дню.
її ТВОЇМ ІЮС.ІЇДПІМ ЛИСТІ Т И - О П И С У Є Ш

рай.

І ТВОЇ ІІЛЯ1111, Я ІС т и

думаєш там замешкати. Я зовсім годжу ся з твоїми гадками і ду
маю, що ми повинні принести з нами до раю всьо. що є найліпше
на тім сі.вітї. Я думаю, що коли ми будемо дбати о се, щоби діста
ти ся до раю, то житє наше буде далеко лекше та приємпїйше. чим
cc.rrr би ми платили за много за,*?ви-сталки,, ,.\[епї здає ся, що иайнещаслнвійші з тих людий, яких я де небудг, стрічав, були ті. що
за много платили за свої свиставки.
Ти мене певно питаєш, що я під тим розумію? Ти любиш
оповідаия, тому прости мені, коли я тобі напишу одно з мойого
житя.
Коли я був ще дитиною, семн.іїтппм хлопцем, па сьвята мої
приятелі наповнили мої кишені самими центами. Я прямо зай
шов до склепу, де продають забавки для дїтий, а побачивши
свиставку, котра мені дуже сподобала ся, я добровільно заплатив
за ню всі гроті, які маг. при собі. Відтак я прийшов до дому і
свистав по цїліп хатї. радуючи ся звуком свиставки, однак иепоко
ючи цілу родину. Мої братя і сестри довїдавши ся кілько я запла
тив за свиставку, сказали мені, що она не варта ї четвертої части
того, що я дав. Також сказали, що за ті гроші, що я. переплати!:,
•А міг дістати єще много і гарних забавок. В кїнци они мене виСі-міяли за мою глупоту. Наслідок того всього був такий, що я
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свиставку, чим тїшив ся нею.
Се однак придало ся мені в моїм ПІЗІІЇЙШІМ жйтю. Нераз КО
ЛІЇ мене тягнуло купити собі якусь непотрібну річ, я сказав сам
до себе: „Не переплачуй свиставку", і я не стратив гроший.
Я виріс великий, пійшов у сьвіт, приглядав ся житю людий,
і нені здає ся, що я бачив мпого, дуже много людий, котрі пере
платили свої свиставки.
. сли - бачив чоловіка, що хотів підхлїбити ся впливовим лю
дям, котрий жертвував свою людську гідність, своїх приятелів,
свою свободу, свою чесноту, я тогдї сказав до себе: Той чоловік
•переплатив свою свиставку.
Коли я побачив чоловіка, що гонив за почестями, котрий тра
ти з гроші, щоби з'єднати собі прихильність людий, котрий занед'бував свій маєток і 'тим себе нищив, я тогдї говорив, що без сумні
ву той чоловік платить за мпого за свою свиставку.
Коли я пізнав скупаря, що покинув вигідне житє, котрії заки
нув ту приємність, яку чоловік має, коли помагає бідним, котрий
стратив пошановане у спів-горожан, і немав приятелів, а все те
робив, лиш щоби зібрати як найбільший маєток — бідний чолог.і :е, сказав я до себе, ти платиш за много за свою свиставку.
Коли я побачив чоловіка, що любив бавити ся, котрий лише
о тім і думав, як би то иайприємнїйше перебути час, котрий нищив
свій маєток, аби вдоволити свої тілесні похоти, а при тім також
тратив здоровлє — дурний чоловіче, сказав я, ти нищиш себе вмісто забавити ся, ти за много платиш за свою свиставку.
Коли я бачу чоловіка, що жпє по над стан, що після моди уби
рає ся, що має виставно уряджений дім, гарні конї, а на то всьо
затягає раз у раз пожичку і в короткім часі опинить ся в вязници—
от маєш, кажу я, вій дорого, дуже дорого заплатив за свою сви
ставку.
А коли я бачу гарну молоду дівчину, котра виходить за муж
ья старого, пережитого чоловіка — що за шкода, кажу я, що она
мусить так дорого платити за свою свиставку.
Коротко сказавши, я бачу, що найбільше нещастя приносить
дюдям те, що они за дорого платять за свої свиставки.
Бувай здоров мій приятелю, і уважай на себе, щоби і тебе колись не скортіло за много заплатити за твою свиставку.
Твій
Венямин Франклин.

-
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проса, піднимали його до неба і молили ся тими словами: „Боже
що дав нам ту поживу, дай і тепер нам єї обильно". Взагалі .в
жертву богам приносили Русини ріжні плоди пільні. Н а молитйи
і жертви збирали ся Русини звичайпо по лїсах, над водами і боло- j
тами. Там- також ставили богам ідоли. Храмів зовсім не будува
ли. Жертви звичайно приносив князь з боярами і старцями. Кромі
того батьки родин приносили жертви в дома. Осібних сьвящеників до служби божкам Русини не мали, хоч були деякі люди, котрі
'знали про богів більше як простий нарід, і ті називали ся знахорі,
віщу І] н. чарівники та відьми. Як знаємо такі знахорі та віщуни
єще до тепер жиють поміж нашим народом в темних, звичайно гірских околицях, і дурять люднґі.
Русини вірили в позагробонс жите чоловіка а похорони справ
ляли дуже величаво.. По лівім березі Дніпра мешкаючі Русини
звичайно палили мерців, ті що мешкали по правім березі, закопу
вали в землю.
Докладнїйшнх вістий про віру ноганьску І'усішік не маємо.
Не знаємо які були закони, що треба було робити, аби*бутп спасе- :
ним. Знаємо лиш те, що як чоловік жив гргишо, то за кару перемі :
нював ся в вовкулаку або иньшого бога і страхав та шкодив людям.
За великого князя Володимира, Русь-Украіна прнняла віру
Христову, около іоог літ тому назад. Нннї весь наш нарід єсть
хрис'птяиьский, однак хоч Русини приняли хрпєтняньство, всеж
таки заховали много звичаїв та обнчаїв поганьскнх. Віра в чарп,
забобони та ворожбицтва се останки поганьскої віри у нас. Доки
ми того не позбудемо ся, доти не можемо назвати ся иросьвіченцм
народом. В послїдинх часах, коли у нас просьвіта значно посту
пила, наперед, нарід паш перестає вірити в ті темні сили, і вже
недалекий'час, коли і слід загине по чарівниках, ворожбитах.та
ж і щуках.
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Прочитавши вчену книжку
Про епоху камяну,
Бачу: суне мій прабатько
Крізь гущавини лісну.

>~ ' ' •'
- '

— 131 —

Остш Маковеїт.

Оленя лесе до дому.
Піт із НЬОГО аж тече ;
-Сонце вже у праліс тоне,
Та скажено ще непе.

>
7
*м..

Скинув добнч при печері,
Кличе жінку із нори :
„Дай же їсти що печене,
А зьвірюку забери".
А прамати тихі > каже :
„Я сьогодні іге пекла.
Є сиреньке її ясо добре, —
Подивись, — я принесла..."
А прабатько як не крикне:
„Чом же стерва не спечеш?
Геть мені з печери, бабо,
Бо voiro. як не втечеш!

- ,

•ч4
-•- ч

і.'"

"Л

, І-

«.

Я волочу ся лісами,
Змарнував жито своє,
А вона сирого мяса
Па печерю подає!''
Налякала оя црамати,
Каже : „Та огонь погас ! •
Що я патиків натерлась.
Не затаїлись анї раз !"'
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Вхопив муж ножа з кременя:
„Геть з очий мені, стара!"
Витяв з'олепя пів шинки, •
їсть, сердега, х-о:ьсира.
Затулила жінка очи,
Сльози каплють з під долонь:
,,Все що дня печи печеню,
А так тяжко про огонь!"
Ох, не плач так, праматусю!
Се ще не біда тобі!
Научись огонь робити,
І копець усій журбі.

№

Гірше буде твоїм дітям.
Тим у електричний пік:
Буде в них. огню доволі.
А печеня раз па рік...
Оспп Маковей.

"x
РОЗУМНИЙ

ХЛОПЕЦЬ.

— Чого плачеш Івапчику?
— Бо загубив цента.
— На тобі два, тільки не плач.
Івась взяв два центи, сховав і знов плаче.
— Та чого ж ти ще плачеш ?
— Як же мені не плакати? Як би не загубив того цента, те
вже мавби гри.

*
*
Ті, що роблять ідолів ніколи богам не покланяють. ся, они-ж
знають, з чого ті ідоли зроблені.

Дні найкоротші, через те довго переспджуєть ся при сьвітлї.
Люди, що працюють при сьвітлї, повинні на се уважати, щоби сьвітло було відповідно сильне, бо в противнім случаю чоловік напружає і псує очи. Хто пише, або читає при сьвітлї, нехай уважає,
щоби ціла комната була осьвічена, а не тілько книжка чи папір.
В тім місяцю припадають сьвята, отже люди мають багато до діла
з грішми. Грошпй не посилайте через жидів або людий непевних,
а також не тримайте грошпй при собі, анї не давайте до польських
чи словацкнх чи жидівських банків, бо там вам пропадуть. Гроші
несіть до американьского банку там заплатять; вам процент, і там
ви будете певні своїх гроший.

АНТІН МИХАЙЛОВИЧ

ТАНЬСКИЙ.

4

Давно се діялось, ще тоді, як гетьмани заправляли Україною,
жив на Вкраїні славшій рицар, вельможний пан, полковник київ
ський, Антін Михайлович Таньский. Багато було у його людий
і худоби; багато земель, сел і хуторів подарував йому цар Петро;
багато накуповав Таньский узявшії за жінкою, Параскою Палив
ною, посагу дві куфи польского золота і срібла, ще більш одняв
він ґвалтом од убогих козаків і посполитих.
Знали і поважали Таньского і в Україні і в Польщі; ходила
чутка про його щедрість і прихильність до вірн христняпьскої Г по
далеких землях, де ворог Хрнста мордує Християнина.
Частенько відтіля, з країв сербских і болгарскнх. а найбільше
з горн Атоньскої, приїздили до нас, на Україну, ченцї і ніколи не
вертались до дому без багатих дарів; щедро наділяв набожний
Українець своїх безталанних братів. Чимало попередавав Тань
ский гроший і подарунків на Атоньску гору; імя його помина
лось там між строїтелями і благотворителями храма сього.
Раз якось велика халепа постигла Атоньский монастир.

Ва-
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Думав Таньский, що й не дознають ся люди, де досяг він таку
силу грошнй, одначе Бог не попустив. Потонули два ченцї, а
третин був чоловік великої сили, порвав він вервечки, і переплив
Дніпро. Довго, без грошнй і хліба, блукав він по чужих землях,
поки дійшов до Лтоньскої горн і розказав як що 6V.TO.
Сам ігумен поїхав на Вкраїну.
Приїздить він до Тапьского тай зачав він на самотї корити
його: „Душегубче! занапастив ти сси душі християн ьскі, пролив
кров невинну, обікрав церкву Божу. Покай ся ще поки час! Од
дай тії гроші, що втаїв, тай іди служити Богу: — може Він ще по
милує Тебе".
„Які г р о т і ? " питає Таньский, „відчепись, божевільний
старче!" .
. :
Тяжко заплакав старий ігумен, — бачить він, що диявол опануваг; душу Та,ньского.
„Оддай хоч половину, коли не хочеш покаятись. Оддап хоч
посуди церковні!" сказав ігумен. .
„Не дам тобі нічого, бо нема у мене нї грошнй, ні СОСУДІВ ва
ших", одказав йому Таньский.
Перехрестив ся старий ігумен, та і одійшов собі. Став на
високій могилі і принародно наложив на Таньского таку клятву:
— За те, що Антін Таньский занапастив неіювтшні ду.ші, втаїв
церковні грогаі,земля його неприймати ме; добро його придбане
неправдою, ечезне, як воск од лиця огня, перейде чужим людям,
і рід його на нівеч зведеть ся.
Сумно стало людям, як почули такі речі: один тілько Тань
ский не. іме їм віри, пє, бенкетує, і дере людий ще гірше. Так і
вмер не покаявшись.
7
Поховали його спий; ще не вспіли і добром подїлитн ся, як.
ШОСЕ, страшне почалось діяти. Тільки-що зайде сонце, і трохи
притемніє, як із домовини вилазить сталий полковник; борода по
пояс, очи палають пекельним огнем, з рота полумя енпле, права
рука на серцї, в лівій пернач держить і ходить, аж поки півнї не
засьніпають, а тогдї застогне так, що чуб у гору лїзе, — і знов ла
годить ся в домовину.
Думалп-гадали сини, що їм робити, — бачуть, що правду ка
зав ігумен. Позвали печерського архимандрита, розкопали моги
лу, аж лежить старий Таньский, неначе живий, — тільки борода
одросла і кігтї повиростали. Узяли сини осиковий кіл і пробили
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тага иавіжених бісурканів поруйнувала церкви, пообдирала рнзи
з ікон і забрала церковний скарб. Ченці поховались по горах та*
байраках, а як одійшлн пороти, зібрались .па руїнах платтчтя та
сумувати.
~s
„Не журіть ся. діти", почав сивий як голуб ігумен: ,.оїчаянь
— великий j-pix! Се нам на паші гріхи послав Господі,; не плас
те, бо ще живуть на Україні божі душі, — нон її поможуть нам і,
може, [соди Божа милості., знов по славу Його'-одпрацляпі ме.м
Службу па нашій сьвятій горі". Благословив він трох ченців, по
слав їх на Україну.
,
Холонуло серце земляків наших, слухаючи, оновіда'ня чепців.
Остапипй шеляг Давала їм бідиа удова; повною ж'менйю сипав,
вельможний пап золою у чернечі канчуки; церкви і монастирі
давали спої сосудп; Антін Таньский дарував барило червінців:.
У ного ховали монахи свій скарб і знов розходились; іцоб зібрані
ще більше. Дивував ся Таньский. дивлючйсь па те золото:-..уся
моя худоба'', думав він, „не більша від сього'". Заздрість і скупість,
дерли його за серце... От привезли чепцї і остатні гроші, іцоб ді
брати усе до купи і у ранці рушати за границю. Підійшов 'Тань
ский під благословенїє і прпвнґав їх 'як дорогих гбстпй.''
Настала ніч. Позасипляли ченці а Таньский не снить: хо
дить і ходить він, по сьвітлицї і думає тяжку думу. Перед сьвітом
кличе він до себе слуг своїх, братів Петра та Семена Недовірків
і Матвія Скарбовского. „Здорові були вірні мої слуги", — ставав^
ся до їх пан, та наче не своїм голосом. „У ранцї поїдете вн у слід
за чепцями: велика хвиля па Дніпрі, часом потоплять ся; давіть
ся. щоб були цілі їх гроші. Молити мемось за їх душі, а гроші
оддасьтс мені!"
Знає Таньский кому і казати такі речі. Обидва брати — пе
рехрещені Татари, а Скарбовский — Лях; служив він, колись, у
гетьмана Потоцкого, як той ходив па Хвастів, украв у него гроті*
утїк до-Палія, і переказав йому, де стоять Ляхи. Несподівано на
пав Палій на Ляхів і вирубав їх в пень, а Скарбовского при собі"
зоставив.
..Добре, пане !" одказалн слуги.
..Як буде усе гаразд", каже Таньский, „зроблю вас сотниками
і ісождому подарую по хутору. Поїхали у ранцї ченці; поїхализа ними і кати ї х ; наздогнали їх коло Дніпра, повязали їм руки..
гай укинули у воду; забрали гроші і привезли до Таньскгт. ..
Справдив Таньский своє слово: зробив їх сотниками,,прдарл'ваї--маєттгости, тай стяв їм голови у поході, буцїм-то за зраду.

— 13В —
Таньского наскрізь, архнмаидрнт прочитав молитву і положив за
кляте, щоб не виходив більш із домов'шга.
І тепер старі люди таке розказують на Україні про полковни
ка Таньского і показують ще ту могилу, де прокляв його ігумен.

НА

СТАРУ

НУТУ.

Хмара йде, дощ паде
я цілую тебе,
а жар твоїх поцїлуїв
спопелить серце моє...
Хай і все, дощик йде
хай і грім гремить єще
Твої ясні оченята
моє сонце золоте...
г: •"'

*

Дощик йде, грім гуде —
ой щось ляк мене бере —
я махаю вже пятамн
бо ,,старого'' чорт несе...
Spero.

МОРСКІ

ПОТВОРИ.

В морі є багато страшних ворогів нурцям. Є там риба акула,.
дуже пажерлива і сьмілива. Вона бува завдовщіш на десять стіп.
Голова в неї плеската, морда гостра, а рот не з краю а під головою.
Щоб ухопити здобич, акула мусить повернути ся горі черевомІ рот у неї такий великий, що акула ховає в ньому свої діти від
ворогів. Зг ротї і,54 здоровенних зубів у чотири ряди, вона ним'и
відразу відкусує руку або йогу. Вона дуже добре бачить і чує і
хоч велика а повертаєть ся швидко і зручно. Акула ніколи не
наїсть ся, а все швидко плаває та ковтає всяку рибу. ' Вдаривши
хвостом вона може зломити ногу чоловікови і навіть грубу дошку.'
Вона дуже любить плисти за короблем, бо з корабля кидають -у"
море багато кісток та всяких недоїдків. А як хто вмре на кораблі,.
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то його зашиють у полотно, одправлять похорон і спустять у море.
Тото вже акулі добрі ласощі. От як стршеть ся нурець із такою
потворою в морі, то не завсїгдН втече від її зубів.
Живе в морі й страшна пила-риба. Вона таї; велика як Акула.
Ніс має довший і з верху позублений от як пила. Отою страш
ною пилою риба мож перерізати 'чоловіка.
Дуже страшна нурцеви є ще меч-риба. У сеї ніс па мегер
завдовшкн, дуже міцний і дуже гострий, Стіни в човнї на цаль
ззвгрубшкі, або ще і грубші, та ще і бляхою оббиті, а.меч-риба
пробиває таку стїнку своїм мечем. Одного разу лагодили човен,
і бачуть, стремить у дні меч. То меч-риба пробила дно в човнї
і бочку, що па тім місцп стояла, та вже назад меча не витягла. Він
одломив ся і зістав ся is дірці. Розказують, що одного разу мечриба гнала ся за рибами, та з розгону й наскочила на човен. У
човнї сидів рибак. Меч-риба як удала в човен, то так і нанизала
собі на ніс і пробила коліно рпбакоіяі. Сама она була по один
бік човна, а меч стирчав із човна по другий бік.
У морі жнє єще страшна потвора, зветь ся восьминіг. Се гид
ке сотворінє подібне до грубого, липкого та великого клунка. Н а
одному кінці клунка ледвн впзпачаєть ся голова і на ній двоє сіро
зелених страшних ©чий, з блискучими, мов золотими зіницями.
В день очп якісь мутні, а в ночн горять мов у кота. Ще на
голові дзьоб закаидзюблеинй мов у яструба. Круг дзьоба немов
вісім довгих гадюк ізєть ся, то ноги восьминога. Н а кождій нозї
по 5° до тоо бородавок, і Восьминіг, може Ними присмоктати ся до
чого хоче, і-то так сильно, що й одірвати не можна. Бувають вось
миноги довгі' на два сяжнї. а попі у них теж по два до,три сяжнї
закдовгіїкн.. ІІ.рпсмокчеть ся він двома ногами, до скелі, а шість
ніг розпустить по воді' і ловить собі їсти. , Та зьвіріоіса і:п пускає з
себе фарбу, що зветь ся сепія. Вбити восьминога є дуже трудно.
Одного разу, моряки з . корабля побачили його, і почали сеячас
стріляти на нього. /Восьминіг пірнав .і виринав, мав. в.собі двад
цять куль, але жив єще. Два гакп~;з зубцями в нього не вгрожув.а,<ш .ся...а. ударяли „мов в прдущкул хогдг-.відекакува^іі' гст.ь.. Т р и
годшіп бідували з ним і ніяк, не могли вбити. Якось накинули
на нього линву і стали тягти, але,ж. ііе.витя.глп,,бо линва перері
зала його на двоє, задня половина зістала па воді, а передня пір
нула в море.
Лихо чоловіковії, якого обійме восьминіг: з тих обіймів
не ВИЗВОЛИТЬ ся, бо як восьминіг стисне, то зараз і смерть.

ЖИВИЙ

-
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Треба було в одному місці вирівняти дно. Нурець ходить
собі по дну, підкладає динаміт під каміне, щоб розривати каміни.
Засунув він руку під величезну камінюку, шукає місця, щоб тут
підложпти патрон з динамітом ; нараз рука страшно заболіла, і
назад єї не витягне нурець, щось не пускає.- Вода замутила ся, не
видко нічого, а руку стискає все дуще. Трохи згодом вода стала
чиста і переляканий нурець побачив восьмонога, що присмоктав
ся до камінюки і одною ногою обкрутив йому руку. Що йому ро
бити? Зразу нурець хотів сіпнути за линовку, щоб його витягнена,
але схаменув ся. Почнуть тягти, то руку йому одірвуть, бо вось
минога від камінюки не одірвуть, і руки він не випустить. Схо
пив нурець свій зелїзпий,молоток і почав бити ним восьминога.А той тільки дужче стискає іграм}- руку. З пів години бив нуретр»
восьминога, шматками рвав йому тіло молотком, нарешті восьми
ніг відчепив ся від камінюки. Годі змучений нурець сіпнув за
линовку, щоби його витягали і його витягнено в купі .і восьми
ногом., бо той таки не випустив руки.
Ось які то потвори жиють в морі, а є єгце шийних дуже" багато.

ЯК ПАН-БІГ СПОВНЯЄ НАШІ МОЛИТВИ.
З Бремен до Ню Йорку їхав великий корабель, а на цім мн«г»
емігрантів. Нараз настала страшна буря. і Капітан корабля-.«Же
два рази зійшов поміж оміґрпптіп. щоби їх повідомити, що нема
вже,рахунку кораблевії', щоби приготовили ся на найгірше. Коли
капітан переходив цр-при один покій, побачив жінку з трома ма
лими, дітьми, як они горячо молили ся. Він навіть почув слова їх
молитви, скріпив ся нл дусі, і постановив е.ще раз спробувати ви
рахувати корабель. Але буря на мори скріпила ся. а капітан по
бачив наближаючий ся копець, і поспішив вже тепер заповістиги
е м і ґ р а т а м , що корабель в короткім часі розібє ся. В тім однім
покою мати з дітьми все єще молила ся, і се додало канітанови та
кого духа, що він постановив в послїдне ратуватн корабель. І те
пер нри великих з'усилях єму се удало ся, і з порозбиваним кора
блем приплив щасливо до Ню Йорку. Тут розказував він людям,,
що корабель його не потонув лише через молитву тої жінки ; ЄЇ
дїткй.
Гак то Пан-Біг сповняє паші молитви.
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ГОДИННИК.

Жінка Стефапа була дуже сварлива і зараз брала ся до бійки.
Одного разу посварила ся з чоловіком і копнула його так сильно,
що він по сходах упав з горн на долину. Н а стукіт збігли ся су
сіди і питали, що такого стало ся. Стефановп стидно було при
знати ся і сказав: ..Моя жінка розгнівала ся і кинула з гори мій
годинник". Але сусіди сказали: ..Годинник якби упав з гори на
долину, то не наробив бп такого галасу". На се відповів Стефан:
..Коли тягнете мене за язик, то вже вйм скажу, я був в середині
годинника".

БУВ БИ ЗГУБИВ СЯ.
Чоловік згубив осла і вийшов шукати за ним. Підчас шуканя,
люди бачили як він взносив очп до неба і говорив: „Слава Тобі
Боже". Коли ного людп запитали заіцо дякує Боговн, коли його
•спіткало таке нещастє, він сказав: Я дякую Богови, що я тогдї не
пхаті ослом, бо тогдї і я був би згубив ся".

ОБОВЯЗКИ

ПРИЯТЕЛЇВ.

Чесний чоловік повинен: іJ Давати своїм приятелям пода
рунки. 2. Поважати їх. З- Помагати їм в потребі. 4- Уважати їх
за своїх рівних. 5- Дати їм частину зі свого доходу.
Його приятелі повніші: і. Боронити його г.'гіотребі. 2. Ува
жати па його маєток, коли він занедбує. З- Т> випадку захистити
його. 4- Б нещастю зістати йому вірними. 5- Бути приятелями
осіб, котрі він любить.

ПРАВДИВА

ВІРА.

Ми перейшли всі найважнїйіні релігії сі.віта. і нобачнли ми,
тцо в деяких з них є більше правди, а в деяких менше. Дальше
•бачили ми, що якась релїґія є у кождого чоловіка, у кождого на-
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рода. Хоч віри ті сул, попсовані, хоч часом хибні, а часом таки
ведуть нарід до зіпсутя, або стоять йому на перешкоді в постуиі
та культурі, всеж таки находимо в них зерна правди та ту вродже
ну віру у кождого чоловіка, що Бог мусить бути, що він справді є.
Один учений, що жив около 2000 літ тому назад, сказав: Можете
знайти міста без агурів, держави без законів, без гроший, без пись
ма, але народу без бога, без молитви, без жертв, ніхто ие бачив.
Посеред тих всіх ріжннх релігій є одна, котра є правдива, ко
тра € досконала, в котрій не можна знайти жадної хиби, се є та
релігія, котру мті визнаємо, се с релігія Христова. О скільки висше стоїть нарід хрнстняньский від других поганьских народів,
о стільки ліпша є Христова наука від поганьских.
Жадна релігія не' подає таких взнеслнх наук як Христова,
жадна релігія пе обідює такого щастя в раю за чесне жнте як Хри
стова, жадна релігія пе має другого Христа, котрий з люоовн до
народа зійшов з неба на землю і поніс смерть на хресті, щоби спа
сти рід людський. А пайважнїйше те, що поміж всіма учителями
сьвіта один Христос подає нам досконалий прймір до наслїдуван;і споїм жптєм та своїми ділами.
Хоч ріжіїі суті, секти в вірі Христовій, суть католики,'.суть
православні, суті, протестанти; всеж- таки осередком та -основою
тих сект є божа особа [суса Хрнста.

Ш И Н О К .
Не велику й не багатуг
Чоловік построїв хату,
Та й поставив у селї,
Коло моста на іппнлї.'
ІЬоті.ч пін як в клітці пташку,
Над вікном повісив фляшку, —
І, як вітер похитне,
Ф.тяпіка візьме тай кивне.
А хіба ж оно від віку
Теє ножна чоловіку.
Щоб, як фляшка закива,
Не здуріла голова?
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па однії день на iui.ii.or.aiu; зі споїм приятелем, але він '.'.пап дужедобре, що місцеві робітники, скоро довідають ся, що він виїхав,
нічого не будуть робити. .Що тут почати, подумав кіп собі. На
раз,прийшла йому розумна гадка до голови,. Він підійшов до лю
днії і таїс сказав, до них: „Хотііґі мене тут не буде, то ;t лишу тут
свої одно око, і буду вндїтп як ви працюєте". • 1 па пешк'е :;ДІП«Ї»ван£ і занепокоєне робітників, внймнв скляне око і поставив iVu-o
на підвнешеиім місцп, з відкн всіх було видко. Через якийсь час
робітники працювали дуйсе пилшо, аас в кіицн однії з них ]».:iv»нїйшпГі, взяв миску, з котрої їв обід,-підійшов з легенька до ока,
і накрив його мискою. Коли се він зробив, тогдї неї рооігцикп
кинули роботу і полягали спати.
Багато є людий .котрі забувають па р.севндюче око Госіь.*дді
Бога, і думають, що Bin їх не вндить.

Скупар, котрий ніколи не паснтнть ся. с подібній"! до ву.ка,
що хоче пролпкнутп слона.

Дуже хорий.
Дорогий Mr. їрінер. Більше як давать неділь я иав корчі
в жолудку, таі.% ]ЦО-М не МІГ НЇ ХОДИТИ, 1ІЇ СИДІТИ, вї спати.
Сусіди порадили спробувати Трінера гіркого вина, коли вже
ніяка медицина .мені не помагала. Тепер дякувати Богу я на
брав сьвіжих сил і чую ся зовсім здоров.
John Koclita. ltO i-st Str. Charleroi, PJK
До^ре л ї к а р с т в о .
Підписаний мцогі роки продавав їрінера гірко вило і пере
конав сн, що оно справді' 9 дуже добріш .чікарством і чистить
кров, тому совістно може сказати, що шг хоробп жолудка нема |
ліпшого на" сьвітї лїкарства. Задля тих прикмет я поручаю с е '
вино всім .моїм краянам і всім, що терплять на жолудок.
і'
Mark Curto, oth Str., Calumet, Mich.
В и л і ч е н и й в однім т и ж і ш . —Черев півтора року я був анї живий анї мер
твий. Лікарі записували медицину на мій хорий жолудок, але се не помагало.
.Зкінци я спробував Тріиера Кліксір гіркого вина і в однім тижни повернув
• іменї апетит і я міг ЇСТИ ЩО хотів. Се вернуло -мені здоровлє і силу.
' Urban Корас/805 OaKwood St, So. Lorain О.
і
Мав ревматиам. — Довгий час я терпів на ревматизм, але від коли я зачав
пити гірке вино, чую ся О многб ліпше. Я поручав се мрім приятелям і всі' суть
з того вдоволені.
' John Smith, Kelmetta, N. J.
;
Х р о я ї ч и я й Катарі — JI терпів на хронічний катар жолудка, радив ся лікарів,
заживав ріжиі медицини і нічого не помагало. Доперва колії я випин кілька
фдяшок гіркого вина, вернув мені апетит і здоровлє. Jos.- Loboy, Kranger, Tex.
К о р ч і — Трінера гірке вино <• чудова медицина Я терпів корчі в руках, а.
в холоді не міг працювати. Коли я випив дві фляпікп того лїкарства, корчі
,раз на вс< гда устали.
Frank Kolacek, Mount Calm, Tex.
Найліпше лїкарство.—il вірю, що гірке вино Трінера є найліпше лїкарство1,
на жолудок і кров.
Joe Kolodziej, Tyre, Pa.
••-•
Т я ж к і т е р п і н и . — Я тяжко терпів на жглудок. але гірко вино Тріиера мене
.вилічило. Я переконав ся, що то найліпше помагає, єслн підчас його заживаня
не пе ся жадних алького.іїв.
Stephen Lotko, 203 Chestnut Str., Jonstown, Pa. ;
•На ЖОлудок. — Я уживав гірке вппо Трінера і переконав ся. іцо оно помагає
•на веї хороби жолудка.
John Кирка. Atkinson,' Pa.
Чудове.—Моя жінка уживає гірке вино і оно чудово їй помагає.
В. Kasprzerski,.,ScottdaIe, Pa.
і
Н а й л і п ш е . —Трінера гірке вино нсегда додає сили і енергії. : Се є справді
•найліпша медицина.
Е, М. Liby, 224 Bay Shore. N. Y.
і
П я т ь • фляшок.—Мене вилічило оять фляток гіркого вина Трінера. Я радив
• ся многих лікарів, але жадеп мені не поміг. Вже по першій флящ ці я почув
зменшене болю жолудка і апетит до ї'джеия. котрого я перед тим не мав. Чі
• ».. Frank Rubis, Independence. Wis.
«
t Нестравність.—Моя жепа терпіла на брак апетиту та нестравпіеті,. Я довідав
<гя Про гірке вино Трінера і спровадив для неї. Вже перша флншка єї помогла,
ь 1 дальших пять прнвертуло су дїлковите здоровлє.
An'oni Stowinski. 1<;4S Awndale ave.. Toledo, О.
Ш р и л и с а н е л і к а р е м . — Я'був'дуже хорий. .іїісар казив-менї виїхати н а фарВ-'Іч.
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От як фляшка закиває,
Він до шинку й повертає,
Сяде , гляне в поставець,
Тай потягне гаманець.
1 вже гропшй і не лїче...
Чоловіче, чоловіче!
Що в тій бочцї онде €,
Все воно до дна твоє! —

,

'Галі сидить твій заробіток,
. Там лежить худоба дїток,
Сіно те, що ти косив,
Жито те. що Бог вродив.
Гам твоя свитина сіра.
Хомути, ярмо, сокира;
Дрова ті. що ти продав,
Садовина, що зібрав.
Сили ті, що їх не стало;
Те здоровля, що пропало;
Сльози жінки, серця міч;
ІJятта лайка день і ніч...
Все воно туди пірнуло,
Все в тій бочцї потонуло ;
А вона все та ж одна —
І без верху, і без дна.
Чую — літер повіває,
Фляшку ХИЛИТЬ та хитає,
А вопа собі кива
Та до шинку зазива.
Я. Щоголів.

ВСЕВИДЮЧЕ

ОКО.

Далеко з відсн, па острові Цейльонї, оповідають таку історію:
Властитель фармп, котрий мав вставлене скляне око, хотїв виїхати

%

I

•і
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Брацтво сьв. Івана Хрестителя, відд. Р . Н. Союза і зі в Трентон,Н. Дж.
Дня і-го липня 1905 року в місті Трешон, II. Д;к. зібрало ся
3 5 сьвідомих людий на мітиш' з твердою постановою заложити
брацтво. Задумане діло довершено. Виділ новрзасновавшоґв ся
брацтва відніс ся до Головного Уряду Р. Н. Союза. який ириняи
иове брацтво до Союза падаючи йому число 121. Перший рік
істнованя брацтва зазначив ся великими иерсионами і вфкевєм
:,
колод,...які снинювали розвиток брацтва зі сторони, дісїлякнк иідЧ'іупників і ренеґатів.- Маючи до поборепя мпого-персиоі.і.брац

тво не могло успішно розвивати ся. так що по році істноваііл чи
слило всего на всего 2/ членів. Однак се не знеохотило'уряд
орацкнн. Невпинна праця і пір-а у сьвяту спрагу з п к а л н рот уси
пим чорним духам і правда нобіднла. Брацтво зЧ)рі'амкюв$иі? з
15-ма членами в два роки с»Х>го істнованя числило уіке і,о вденів,
то значить, що протягом одного року зросле) більше як о 150 чле
нів. Днесь се брацтво належить до найбільших в P. Н. Союзі*
і може під виглядом організації, сьвідомостп і ед кости служити
за взір всім другим.
На поданім образку находить ся теперішнпй уряд Срацтиа»

LL,

а ш а влава.
Наїла слава — се наші просьвітні читальні на новій земля.
Хоч мало їх є, а і не неї ЗБОЛИЛИ нас повідомити про істиованє.
своїх'читалень; подаємо тут звістку про ті читальні, що повідомили
нас » час.
і) Balfour, N. Dak. засновано ,,Україньску Читальню" дня 12.
мая щоу p. Читальня має членів 23, бібліотека числить 107 кнн^
жок і дві часописи. До'старшини належать: Ф. Симбаленко, го
лова: С. Чарпецкнй, заст. го«ювн; ВОЛОД. Гривиак, секретар; Тпміні Мартин, бібліотекар; Прокіп Горбенко, касієр.
:. ї) Baltimore, М. D., засновано читальню „Богдана Хмсльшщкого" і. септембра 1906 р. Читальня має 64 членів, в бібліотеці
І 148 книжок і 12 часопнсий. Урядниками суть: Іван Кульчиц4
кий. голова; Николап Дурделя, касієр; Іван Білїпьский, секретар.,
Антін Федоронко, бібліотекар.
.,; з) Carnegie, Pa., засновано читальню 25. грудня 1904 Р- Членів/
є 24. Книжок є 4 J 9 а часопнсий ї ї . Урядниками суть: Матій
Ґавроньский, голова; Волод. Каськів, бібліотекар; Іван Клїиопи
касієр ; Давид Миркувач, секретар.
4) Cicroficld, Sask., Can., засновано дня 20. січня 1907 читальню'імелн ТеО(]>. Окупсвского. Членів є з°- Маєток в книжках
вартості! 35 Доля рів. До виділу належать: Іван Ананїйчук, голова:
Олекса Хобуп. секретар: ІТнкола Куницкйй, касієр; Івап Вівчар,,
бібліотекар.
5) В Holyokc. ЛІ ass. находить ся читальня їм. Мих. Драгоманова. Членів 15- Маєтку $го.оо. Часописи старокраєві і аїмерй-*каньсісі. Післаио до Львова $25.00 на нові книжки. До уряду на
лежать: М: Бєля, голова; Т. Рудий, секретар; С. Довгань.і Г. Ян'ь
шевский. бібліотекар; ї-ван Сташко, касієр.
6) В Xew York. X. Y. засновано в падолисті' 1906 р. читадьнюнрл церілп СІ.ІІ. ЮрнЯ. Книжок є над ібо і часопнсий 8. До урядуналежать: О. Чаплипьский, голова; Анд. Петрів, секретар: Стеф._
Шевців, бібліотекар: Михайло Ннжннкевнч. касієр.
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7) В Philadelphia, Pa. засновано в маю 1905 Р • читавдщо
„Просьвітн". Всіх членів 25. Книжок 225 і неї україньскі посту
пові часописи. До уряду -належать: І. Кречковский, предеїдатель;
їв. Росолович, секретар; С. Демісія, касієр і бібліотекар; М. Поляк,
контрольор.
8) Русжа^чит^я^^іі&ьиМарЕІада.Щ'аііік^вияа п ІІітсбург. Ца.
Читальня гіовнзніа основана прн кіпнп \ЧЩ Р- ;і самих членів хору.
Єї діяльність тревала до місяця Лвгуста 1905 р. і з тіш часом.пере
рвалась правильна діяльність 3 причини збуреі/я парохіяльпої талі
і браку відповідного місця на збори.
В тім часі устроїла читальня один концерт на дохід шкоди па
рохіяльпої, представили три малі штуки злучені з концертам на
дохід читальні, брацтва і церкви. Кромі того устроєпо однії кон
церт з образом драматичним в McEccsport. Pa. Члени читальні
були заразом членами хору.
• Майже по році перерви в своїй дїяльостн віднрвндасі. читаль
ня сьвіжпм виступом дня ід. жовтня 1906. Відограно '„Страйк''',
образ сцегіїчнпй з сьпівамн о. Н. Струтшгьскогр, дня 23. децемьра
сідограпо ..Запаморочена" і ..Гостина сіл;, «і. ІІиколая" укладу Єронима Калнтовското, а дня то. Марта \<ц>у р. ,.Лмерлі;апьскі.ій
Шляхтич'' о. Ст. Макара. Чистого доходу з трех представлети;
мата читальня $і 14-75 а церков $112.50.
На,з!апрот.ИЄніє pvcKoro брацтва'сьв. лрх. Аінхаїла з .Homestead,'
Ра. устроїли члени читальні один концерт там-же.
Другого дня Рождеетва Христового урядила читальня сіп.>мт-у«ечеру з рускою „кутею", -на котру то печеру були запрошені
членкинї сестрицтва і поважній ші парохіяші. Заходом читальні
з'орґаяїзовала ся школа науки апілїйскої бесіди. Наука відбу
валась 4 рази в тнжни в школі 29. варДа. Учителя платив з вла
сних фондів ,,1>ндїл осьвіти" міста Щтсбурґа. Учив інтелігенті nut
Русин після методи Berlitz School of languishes. Псїх лєкцнй було
40, на перші 20 лекцнй ходило пересічно $6 читальників, па другі
20 лсіпгин пересічно з.З- Одна інспекція згаданого „Виділу осьві
ти" була дуже вдоволена так з числа учасників як і з поступу в
науці. Після зізнаня самих читальників скорнсталн они дуже
богато. Перед розпочатсм науки анґлїйского язика числила чи
тальня 120 членів, ісорнстаючих з книжок чнтальпї є jo членів, ко
трі перечитали 4ДР книжок.
Читальня має 230 книжок, краєві часописи Діло, Свободу, Гай
дамаки. Місіопар, Дзвінок і бібліотеку Насальского.
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Читальня набула панїно вартости $165.00, а в касі: ГОТІВКА
$2-5-50 по конець юлїя 1907 р. Читальники не складають жадного»
місячного, лиш доляра вступного, за се обовязаний кождий члеа
продати кілька тикетів на представлене, устроюване читальнею*
бо лиш з тих доходів утримує ся читальня.
' Сходини читальні відбувають ся кождої середи і неділі.
Урядниками на 1907 р. суть.: Із. Костюк, місто-предсідатель;
Іван Ганяк, секретар; Марія Ґут Кульчицка, заст. секр.; Гаврйш
Федорчак, касієр; Василь Прокопнк, бібліотекар.
9) В Portage La Prairie, Man., Can. засновано дня 29. Октобраі
1906 p. читальню „Канаднйска Русь". Членів є 40. Маєток в книж
ках вартости $30.00. Готівкою є $14.00. До вндїлу належать: С. А.
Вільчиньскнй, голова; Н. Колісник, секретар; їв. Ферлей, касієр::
С. Антонюк, бібліотекар.
ю) В Scalat, Sask., Can. засновано в грудню 1906 р. читальню,
ім. 1г.. Сапду.тяка. Членів є 20. Маєток читальні вартости $25.00.'
До виділ)'' читальні належать: СІІ. її. Чернявский, голова; Василь...
Овчар, секретар ; Павло Кудиба, бібліотекар ; Гршіьтсо Горобець...
касієр.
ї м І'. Хапаіпю, В. С , Сап. засновано дня іб. червня 1907 P- то
вариство „Воля"; Членів с _>7- ГСипжок дарованих ~о, замовлено
багато, нових. До уряду належать': Петро ІДимбал, організатор:
Мих. Стечипшн, секретар: Микола Каменецкий, касієр.
12) В Winnipeg, Man.. Сап. засновано в октобрі 1907 р. това
риство „Україньска Зоря". Членів 3'5> часописий б.- До виділу:
належать: Ж. Бпчиньскпй, голова: Йосиф Бачиньский, секретар:
Олекса Бачнпьскнй, касієр.
13) В Winnipeg, Man., Can. засновано дня 6. січня 1905 р- чи
тальню ДТросьвітп". Членів є 83- Книжок 326, а часописий б. До
виділу належать: Николай Гладкий, голова: Дмитро Душенько..
секретар; Михаїл Гаврплюк. касієр: Роман Дудар, бібліотекар.
14) В Winnipeg, Man.. Can. засіювано в маю 1906 р. Читальнюім. Тараса Шевченка. Членів око.то. 200. (Точно сказати годі, 00деякі виїхали з Вінніпегу. Книжок у бібліотеці поверх 45°> часописей ю. Уряд читальні: В. Головацкнй. голова: К. Карчмарик,.
касієр; А. Новак і Д. Ферлей. секретарі.
15) В Winnipeg, Man., Can. зорганізовано в осени 1906 р. Научне Тов. ім. Т. Шевченка, яке має свою власну галю. Членів є
76. До заряду належать: А. Слїпчепко, голова.; В. Кулька* касієр*;;
М. Колісник і Дм. Рароґовский, секретарі-.
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іб) В Ansonia, Conn, засновано читальню в 1898 p. Числить
тепер до 5о° книжок. Читальня передплачує такі часописи: Гай
дамаки, Свобода гал., Свобода амер.. кіїпжочкп „ІТросьвітп", Діло,
.Лїт. Наук. Вістник. Теперішний уряд такий: <>. Ст. Макар. голо,
>ва; Алексїй Горбаль, заст. голови; Даш.ко JJI кураг, к а с ; Гр. Мо
стовий, секр.; Яким Рогач, бібліотекар : Мартіні Пелех, організа
тор дра.чатичного кружка.
і / ! В'Oakburn, Man., Can. заснодаїш чича.іьіпк „Ноступ" в мі
сяцю лютім 1907 Р- 3 початку вписалось десяті, членів а тепер до
ходить числа 20. Часописип є около ю, майже асі поступові. Кни
жок досить. Заряд: Іван Яник, голова; Мирослав Драбинястий,
секретар фінанс.
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Старий добрий приятель з Европи
— се—

Д р Ріхтера Котвнчний Пейн Е к G п є л є р.
Хто його уживав в Ста
рім краю, той знак як
знамениті прислуги він ро
віть в д.ма, як усуває

Найліпше помагає на
4К
ревматизм, невральг.ю,ґавт,
щВш
скалічене, перестуду, біль
Г0 ла
Р -. б | л ь 3Убів^ біль криі
і
жни і оіль уший. Також
всякі терпіни і кілько то JL
А
„„„_;-,„„,
- * ^ II - ^ запооїгаєслабости. єсли його
греший він зашпарував, ^
^
ужити на біль в грудях, дуже
котрі ба ви мусїли запла•
часто нищить зарідки'зала
тати докюрови.
леня легких або сухіт.
Також успішно уживають його .майже у всіх сіучаях звихненя.
Не повинен бракувати в жадній хаті, а розумна жінка все мав
флящину експелєру під рукою на випадок потреби.

25 центів і 50 центів по беїх вруґсіиорах
або через

і ? г Д П в ШЖШМІЇВЖ £ ©@і.
215 PEARL ST.

NEW YORK, N. Y.

*•• Одинокий руский адвокат
на цїлу Америну

др. прав їОлїян Чупка
МАЄ КАНЦЕЛЯРІЮ
під ч. З North Main Street, Wilkes Barre, Pa.
Понеже адвокат Чупка був давними літами адво
катом в Галичині, то найліпше може полагодити всі
справи галицкі, а т о : Процеса ґрунтові і спадкові,
повне мочія і контракти продажи і аренди, інтабуляції
ї записки в книгах ґрунтових, процеси о гроші, а та
кож, всі справи війскові.

ШЩт ЧупНа с mW
%тщщ.

Hwicapoiw q, і абшршсНого

People's Phone 802.
Адрес почтовии:

J U L I A N C 2 U P K A , LL. D., Box 372, Wilkes Вагге, Luz. Co,, Pa,

Н А Р О Д Н И Й Б А И Н (зарядця ІВАН МАЄРОШ),
402 South Washington ave. Н-і розї Ривер улицї.
1463 L. Sew Phone.
SCRANTON, PA,.
Продає Ш И Ф К А Р Т И на кододу лїішо. •— Г Р О І Щ посилає достарого краю тано і скоро.
КОНТРАКТИ. Виготовляє умови
купна і продажи. довпоцочія І ВСЇ документи з консулі.скіїм нот no р дже дстс.

Кость Кобан отворив Руский готель
на RACE. 81.

OLYPHANT. PA.

і має за барою нсегда сьніжс зизше Щіио, портер, оі'і.і, всякого
рода лїкерії; рбзойїсц, еафт і смачні цигари.
j
L'.VCHU» ііаиід.уд)те свого стпрог<> .ацншщшчі!
ДИНОНА РУСНА Ґ Р О С Е Р Н Я ия
ЦІЛИЙ СКРЕНТОН паиротіш руекої
церкви на розї Bioadwiy & 4th Ave іотпорнлн
РУСКИЙ ГОТЕЛЬ
Отарнії телефон lliSl R. обслугує Руси | Ш \ Washington Ave. SCRANTOiS, Pa.
нів і Олавнн добрими товарами, проте I fi там всеїда сьвике ниво, добра ввск;і
неї Русини як одна повинні горнути ся і всякого рода трунки і цигара. Т[ас
до рускої торговлї. Властителі: Юрко ІРусшш покинути жадівскі са.іьопи, а.
[сио.магати .інше Русинів.
ЕСрайківскнй і^Івян Индпнич.

О

К>. Ш е п с л я Н і* Cm- Гу9аН

ПЕРШИЙ РУСКИИ ГОТЕЛЬ
на 7-ІЙ улици — отворпв

„РАЙОН'

Одинока руека хрвстішиьсігса часописів К а н а'дї.
Адреса: RANOK 477 Stella sv.\, Winnipeg,.
під ч у 157 S. Tih Ave., SCRANTOV, PA.
• : Man. C J ' n i d a .
• У u'ero дістанете першої класи наннт- Цїіііі в Канаді 50 ціп-., до Злучених:
и і цигара і щвро-руеку услугу.
... Держав' РО'п дол. і,;, р і к . "
Зайдуть
- І
I I '
'
ЩШттmm—»——^—
IU' U І. а переконаєте са!

М И Т Р О МУШКА

Warren Unger
достабц/і пеціб і 6сяН«х з ш в и х
та м а п ш е р ф х знаряЗі'6.
Виконує всякі роботи пльом
берСКІ,

ІірОВОДЯ ВОД В І І

Ііа-

Знамениті Гумові
печатки

WeberEricksonBunting Co.

рОВІ, електричні осьвітленя
і т. и.

Incorporated.
Гумові букви, бляша
ні чеки, бляшані від
знаки, оліиц'і, відзнаки брацкі, атраментовий напір, пе
і ОПЕЦЙЯЛІСТ
чатки, прапори, фляґи, уні
до укладаня дахів і ринв. форми, машиви до нумерованя.
3 0 9 - 3 1 3 W. Spruce rttr.
УсяНі брачН» 8і9знаНн.
SHAMOKIN, PA.

Механік

221 Diamond Stp. ,

Piitsbupgn,;,Pa..

ВеіІРІш 823 Court P.&A.Pnone645Mainv

«area . i g - r a № , » m № ^ t j ^ » j ^

Чи знаєте, ,
що Касир „руфго Народного
Союза"

Алексій
ШАРШОНЬ
має добірну ґросеїшю?
Товар сьвіжий.
Продає таеьс, але лише за
готів в у.
До

свого!

524 GOT. Fine & Franklin Str.

m ж А м m ж ж я,
ІВАН Б О Р О Ш О В И Ч

К. ДЕЮЯНЧЯК

!

коло дпііа 2 R. R. Ave. Ansonii, Conn.,
Має красний сальви, добре пиво, виска
смачні цигара і закуска. Дуже у него
чисто. Хто приходить аа роботою до
Аксонїї. най вступить до него, а вів
порадить, я к що треба вробити.
Свій до свого!

JOHN BOBKOWSKI
иідщ»«нщ похоронів..

ГОТЕЛЬНИК
127 S. Міаш. kin Str.

SHAMOKIN, PA.
ЩЩ
ЩЩШ
готельний
244 & Ш\ Str. SHAMOKIN, Pi.

Винаймає також керичп ца хрестини" v

. . .

'

і

е

Хочеш добре пиво, виеку пити,

весі ля, -похорони та при ішьших ока-,
віях 'по дуже низьких „їнах.

Race Sir

FA.

••
о
-«»«,
ХОДИ Михайла ВИДЇТИ.

v

!&° він добрий напій иає,
SHAMOKIN, PAІ 0 чім Рузвелт. посьвідчає.
WILL1AM

1Weish~TWeish":
Адвокати.

^LLOYD

, Суди я мировий навею околицю
Весь бизиес^залагоджує скоро.
|325 North Shamokin, S t r .

ПЕРША РУСКА КНИГАРНЯ В АМЕРИЦІ
заснована в році 1904

•^ІЇЛ,

в містї Скрентон, Па.

d^^

іїродає всякі рускі книжки так амернканьсішх як і краєвпх видав
ництв, а іменно: молитвенникн, піснословцї, зборнпкп, псалтирі,,
житя сьвятнх катехнзмн, коляди, календарі, букварі, провідники,
читанки, повістки, оповіданя, казки, сьпіваникп, історії, штуки:
театральні і другі наукові і забавні книжки; папери листові з гар
ними малюнками і віршами; переписні листки (посткартн) рускі
патріотичні і з гарними видами; образцї сьвятнх; машинки до дру'кованя рускнмн і анґлїйскнмп буквами; мапи Русн-України • і
портрети славних людий.
РУСКА КНИГАРНЯ отворнла також банковий офнс, щоб
охоронити Русинів перед визиском всяких несовістннх агентів
•і полагоджує отсї справи:
. .;
.-•

.

.

.

!

ПОСИЛАЄ ГРОШІ до всіх частий .еьвіта по найнпзшій цїиї, -Х'гсопо і бекбезпечно: П Р О Д А Є ШИФНАРТИ на найліпші корабельні лінії по тій самііа
цїнї. що і головні офіси компаиїчні в Пю Йорку; ПОЛАГОДЖУЄ СПРАВИ'
ВІИСНОВІ, як- відбуте авенторунку перед австрійскіш копзулем в Лисрнцї..
увільнене від внраї! вискових і контролі'.

Хто хоче вступити до Рускої Книгарні і залагодити особисто
спої сііп;и:іі. пай незабуде, що она знаходить ся під числім :
':
1

і

404 Broadway. Scranton, J'a.
;
Хто хоче написати до Руокої Книгарні у всіх повиспшх спра
вах, чи зажадауи цінника даром най пише адрес на всіх письмах»
моиі-ордерах, чи чеках лише такий:
RUSKA KNYHARNIA, Р. О. Box 128, Scranton, Pa.
Найкрасшим ділом, яким може повелнчати с:і І'уека Книгарня, к бе.-;
сумніву книжка: ЗКІІТК Ю СА ХРІЮТА. котру Книгарня видала своїм на
кладом. Книжка та повинна находити ся в руках не лише у кОждої рускої
родини, але у кождого pyvKoro чоловіка .хрнстіпніша. у кого іде не вигасла
іскорка любови до нашого великого Учителя і Спасптелн [суса Хрнста," та
запізнати ся з Єго поняті любови житєм туї1 на земли і тим промостите собі
дорогу,до S-котя вічного. — Книжка та обнпмас 'МЮ сторін друку і містить.
в собі 73 прекрасних образків і «ану Сьвнтої Землі а оправлена t в сильні;
червоно полотно з золотими витисками. Коштує вже :-: оплатою почте 1.25 д.,
а хто бере більшу ©кількість на розпродаж, дістане зп.ачний опуст. Пишіть.
сейчао замовлене і присилайте гроші на адрес:

Ruska Knyharnia, Box 128, Scranton, Pa.
Руска Книгарня обслугує Русинів в Спо.тученпхїДе.ржавах і Канаді вжепитий рік і дістає богато листів з похвалами, однак .ми хотїли би знати, чи
є хто з пас вевдоволений? Може потерпів хто яку шкоду в нашої вини або вс
дістав книжки на час. або гроші його не дійшли до краю в протягу 2 тпжвїв
і т. д. най все те оголосить публичнб, покликуючи ся на правдиві факти, а.
дістане від нас- нагород}-.

З поважанєм
ВЗСИЛЬ ГРИМЕР, зарядцв,

ffwp&IKipUA»H» ешвдитор.

Перший Руский Банкир
ш а р публичний
В К О Н Е К Т І К У Т СТЕЙТІ,
затверджений через губернатора стеїту;

Канцелярія рільно-яотарСяльна
і спродаже шифНар

ГЙВРИІЛ
130 Main Str., Derby, Сопи

ДЗЯДНК
— Ну пер телефону 13 9 «4.

Братя Р у с и н и !
• Удавайтесь в кождій справі до
чоловіка честпого. хцо провадить
свій інтерес вже більше як дваііцять літ.
Братя ! Сей банк, то одинока і Я
Справедлива в тих околицях ви
силка грошин по дуже низьких
цінах до краю. Гроші дістає ад
ресат вже одипанцятого дня.
М І Н Я Є Г Р О Ш І старокраєві
на амернканьскі і амерйканьскі
на.краєві після бїжучого курсу.
П Р О Д А Є ШИФКАРТИ до
всіх частий сьвіта, ло таких ці
нах як продають компанії по
своїх головних офісах в Ню
Йорку.
КАНЦЕРЯРГЯ РІЛЬНО-НОТАРІЯЛЬНА долагоджує в'сї
справи судові в краю і в Америці, вирабляє повиовласти і кон
тракти купна, справи грунтові, спадкові і війскові.
В А Ж Н Е ! При єго офісі є першорядний штор (ґросерпя і бу^
черня) в якім можна все дістати сьвіжиїї і здоровий товар по ду
же дешевих ціпах. Має па складі
ріжпі ліки, котрими курує без
помочи лїкаря.
РУСКА НАР. КНИГАРНЯ
Г. ДзяДика має па складі дуже
гарні книжки до читаня, молитвешгакн і сі.піпаїніки.
Інформаційний офіс Г. Дзяди-ка уділяє всяких безплатних ін
формації! та дає добру роботу.
- СВІЙ ДО СВОГО!

АЛЕКСІЙ
ГОРБДЛЬ
135 Миіп Str. Telephone 586-5.
DERBY, CONN.
Має гарно уряджений crop, їросерню, бучерию і ьсякого рода инші товари.
Посилає гроші до старого краю
дуже скоро, безпечно і тано. Гроші
шслані А. Горбалем суть доручені
в протягу 10 до 12 днів.
Продай швфка|ти на всі' кора
бельні лїип до і з Европи по цінах
установлених головною компанією.
Продає дра.фти котрі суть платні
ПО цілім еьвітї.
кує роботу для дївчїї і дні мужчин, взагалі помагає усім,
хто до него зголосить ся о пораду. .
С її р о б v й т е і п е р е І," О II ІІ ft т є СЯ І

Shamokin Brewing Co.
Шамокиньске пиво ва|ять з наичиспйшої і найлучшої води Се пиво
зване ,,Сходяче Сонце" стає чим раз нопуляриїйше в Шамокін.
Можна замовляти обома телеф «нами.
HARRISON STR.
SHAMOKIN, PA.

ENGLISH & HENRY
SHAMOKIN.

PA.

віраоляють славно ?вісш, знаменито по кравенки викінчені і п{
пасовчні робітничі убіли я овергоси і ковти.

— На продаж ксюди. —
W. N. М. ORAM
and JOHN F. ORAM
ЕНІЙІ адвокати
мишкають
Р; О. S. of A. Building

SHAMOKIN. PA

W. W. Ryon
May's Building

SHAMOKIN, P A .

Онуфрій Ковтко
довголїтнии секретар братства сьв Йоана Хреедаеля, від. Союза 3.
мив крисне уряджений

Руский Готель
„a Itiver Str. O L Y P H A N T , P A .
ІІопш'і телефон (SI 15 В.

Готель Ковтка зачисляє ся до
першорядних готелів в Олифантї,
з тою тільки рглсніщеіо, ще у
Англїігеа дістанете шкляшеу ппва
малецьку що її через язик не
перестане, а і; готели Ковтка
шкллпки .сьвЬкого пива я к ко
новки і всякого рода лїкерп і
сафтн чисті, не фабриковані, бо
і сам властитель Русин непохит
ний а правого і сталого характера. о чіл знає діла олнфаптека
і доі'Колпчна, Русь. ДлятОго „свій
;ю свого пан буде пашим деві
зом не лппіе в теорії, але і на
дїлї і Русини повинні спомагатн
лише своїх честнпх ЛІОДИЙ, ЯКИМ
я -б^з сумніву Онуфрій КОВТКО.

]\Лихаїл Стельма
Готельний
512 COMMERCE STR

SHAMOKIN. P A

Hack-Sanner Hardware Co.
Ми маємо найбільший склад пр^б рів зелі ших на цілу
околицю і всюди ееьмо звісні з низької ціни.
СНЛАДИ: в SHAMOKIN і МТ CARMEL, РА.
ІДЇТІ, ДО

J Н. BADER
; (а.спідника ПАВЛА і БАДЕРА)

за карпеташі і хатною обстановок).
Ш — 1Ю6 North Liberty .Str. Phones: loc 1. •
S H A M О K I N, P A-

П е р ш и й

Руско-Польско-Литовско-Словеньский

Б а н к і бюро рільно~нота~
ріяльне,
Заложене 1894 року, побільшене і заінкорпороване в
стентї Ню Йорк з кі віта лом 15 000 00 дол.
Банк

сей

лагоджує

за

Вирабляе
повномочія
до
Старого
краю, к о н 
т р а к т и ку сі
на і ііродажи.
Продає шифкарти на всі
ко раб ель ні
ліспі по уста
новлених ці
нах. Залаго
джує всі війскові справи,
аеентерунки,
контролі
і
цьвіченя.

веї

справи в Аме
ридї і

Старім

краю через кон
зуля

і

катів

краєвих.

П.

адво

Шевчик

висилає

гроті

до всіх частей
сьвіта,

єсть

агентом

Am.

Express Co.

.П. Шевчик висилає тисячі гроша до краю що місяця
вже через 12 літ і вї один з костумерів не мав бала
мути ані не був ушкоджений на одного цента.
Не пхайтесь Русинп до чужи£, коли маєте дешевого,
щирого і справедливого Браге Русина

PETER SZEWCZYK
1223 Е. Falls Str. Phones Home 1402 D.
N I A G A R A

FALLS,

N

Y.

<mm> m *m. 4шш

r

THE
Shamokin
Lumber and NATIONAL BANK
0F
M'fg Co.
*
SHAMOKIN, PA.

Склад будівляного матеріалу ^ а д в и ж к а
Контрактори
і будівничі
З? SOUTH FIITH
STft

1 ЗИСКИ

?lioitos Bel] Mid United.

180.000 0 0

Shamokin, Pa.

доларів.

«4t«»3& *»* ^:&> <gs* Ш
І

Й

East End Lumber Co.
Головний снлад будітяного дерева
S H A M Q Е І N, Р А.

THE MARKET STREET NATIONAL BANK
of S H A M O K I N ,

PA.

Вплачениґі капітал 100.000 долями.
F. P. Llovellvn. president.
H. S. Zimmerman, vicc-pres.
AV. M Tier, cashier.

R. L. DURHAM Щ

ю*ш

Щ

Виготовлю*- спецінліHO шлюпці фоюґрпфії

|t&6Ubu»a€ фоюоґраф.ї.

pajwu робить на замавлш.

204 Depot str.

LATROBE, PA,
J O B

Бучзр -

N

§ H f 9

T Ж

155 So. Franklin Str. S H A M O K I N ,

Mae сьвіжи мясо «снкою ґатунку.

PA.

СЕМАН МИТРБНКО
від много лїт знаний як щи
рий американьский Русин,
бувший урядник „Союза" і
довгсмїтний удядник пара
фії олифантскьї, отворив у
власнім домі

ІІРІ

ж®таї*

на розї Delaware & Ferry Str..
OLYPHANT, PA
старий телефон 22.

Є се одинокий руекий готель.
в північній части Олифанту,
під 1 расами, пару мінут
ходу від D. & Н стадії. У
вето дістанете всегда сьвіжь
напитки і смачні циґара.
Має обтирну гилю на вееїля і забави і хорошо при
строєві комнати для гостий. У.слуга ґречна і чиста,.
бо і сім в іиститель симпатичний і люблений своїми
і чужими.
Русини- як дослг так і на дальше пцшїті. ся до него.

Dr.F.J.MeekM.D
Дп. Миколайчик
польскГій лікар.

Доктор медицини.

«тон.

і аптерії.

. . . .

а

....

MIKE
KOWALEWSKI
ҐОТЕІІЬНЕК
710 North Sliamokin Str.
SHAMOKIN, PA.

MIKE RYBAR
ГОТЄЛЬНИК

Спеціаліст славошии Жіночих -.,. .. .. <,,
*

•'

. _

•

.. , с ,

()Ц .North Shaniokni Str

t дитячих.
SHAMOKIN, PA.
Офнс: 25 N. SHAMOKIN', Str.

1

SHAMOKIN, P A
Яибте бсегда шамоНииьсНе ниво.
Phone's: 0. T . 4 T . Co. (Local) No. i 6 7 3 . $ n w o * ° нї*8в u вврабАДЮШЬ.
як y
Penna T. Co. (Bell) H) 15* — Z.
н8ИНбННМНКЖ&^ЯИ5И
(Long Dista.ee).
FUHRMAN
SHAMOKIN,
кластитеаї
and SCHMIDT'
PA.

БАНК РУСКИХ ЕМІГРАНТІВ
Заіцкоріюрований « ("тейтї Ню, Дапрлі. Іїппітал $;"'> ( ОО.ІЮ.
184 H U D S O N S T R . N E W YORK, N. Y.
Се одинокий Руский Банк в місті Ню Иорку, котрий зложив
$15.000.00 кавції.

БАНК ЗЛАГОДЖУЄ СЛІДУЮЧІ СПРАВИ:
і) ПЕРЕСИЛАЄ ГРОШІ до всіх країн і держав сг.віта по ці
пах можливо найтаньших і як найскорше.
2) П Р О Д А Є ШИФКАРТИ на ріжні лінії корабельні до старо- .
го краю як також з краю до Америки по тих самих цінах, що і,
самі компанії по своїх головних офісах в !ік> Йорку.
3) ВИРАБЛЯЄ ПОВНОВЛАСТИ, контракти куина і продажи заосмотрені підписом конзуляі; Цєрепрбваджує процеси спад
кові, іптаб\-.іяції. екстабудяції, кплєктує гроші і взагалі перепро
ваджує всякі ппші справи зі судами і старокраєвим-й властями
при помочи звісних старокраєвиЧ нотарів і адвокатів..
4) ДОЛАГОДЖУЄ СПРАВИ. В І Й Є Ш В І , як: увільнене від
асентерупку, війєкової контролі, увільнйпє від вправ і т. п.
5) ВИРАБЛЯЄ ПАШПОРТИ для оитпзенів виїзджаючих до,
краю.
6) Д А Є ПОРАДИ В ПРОЦЕСАХ протйв компаній в разі каіїцтва. смертн, ПСВІІн.іачспя пейди і в других стравних американьскнх справах.
7) М І Н Я Є Г Р О Ш І — старокраєві па амсрикатіьскі і амерпканьскі па краєіїі після біжу'чого курсу.
Повнсші справи Банк Рускнх Емігрантів полагоджує як найсовістнїйше. Гроші пересилає до краю в протягу 12 днів, а їду
чі до краю, котрі купили в тім банку шифкарту суть обслуговані
і інформовані аж до від'їзду, корабля. Тому кожднй, бажаючий
їхати без клопотів через цілий час подорожи, повинен купити
шифкарту в БАНКУ РУСКИХ ЕМІГРАНТІВ.
Банк сей єсть власностію рускої Спілки під назвою „RUTHENIAN PUBLISHING & EXCHANGE CO.",
котра
має також свою друкарню і друкує ґазету „Свободу", яка інфор
мує Русинів про всі амерпканьскі і краєві справи. Пренумерата
на „Свободу" виносить річно $2.оо. — Друкарня принимає
замовленя на всякі друкарскі роботи.
Кромі сего ся Спілка продає ріжні книжки до читаня і молитвенні, в звичайнім і оздібнім переплетї. Цінники книжок ви
силає ся на замовленя даром.
Всі листи належить адресувати:

R. Publishing & Exchange Co.
184 Hudson St., New York, N. Y.

.
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АГ, M o r r i s M O S K O V I T Z D r . j u r .
і
Attorney and Counsellor at law.

_

Member of International liar Association.
. Careful at'entton giveu to criminal and
civil cases.
•
Right to practice before ail Courts of the
( К Л а Д ПЄЦ1В
,United States, as well as South-American
п о п п п п ї п п п . п . і ц and European Tribunals and before all
ПЄЦ0ВНХ П р Н Л а Д І В
accredited Consulates.
Correspondence in English, French, Italian,
ЛО У К ^ З Л а Н Я
Ruthenian, Russian, Polish, SLAVISH, MAGYAR
ju.
»"
Hv
a n d r j E S M A P i languages.
Д 8 Х 1 В 0 К 1 DHHB lAdresS: M. MORRIS MOSKOWITZ, Dr. Jur.
r
"
620-621. Con.iel Building, SCRANTON, PA.

.

L .

»
ІОЛОВНИИ
і
1
n

MaJfiTPD
ujuouivp

XllFfrnl
£m\J Е м і л і ї

1

Продає також тарелї, миски,

ЙЙ№5вВГ

ЛОЖКИ І Т. Д м. Морис МОСШШІЧ др.прав.

Адвокат і правшій дорадник.
Член міжнародного правничого тон.
Дуже совістно іза.іаі ОД/KVK кримінальні
РОДІ.
і цивккні справи.
Має право аастуіїати m ред всіма судами
в
I^HirnnVP ЇЗГЯІП nftfiftTH
Злучених Державах, так само в
. u n n u n j c Dl/ЛПІ p u u u t n
полудневій Америці перед свроиейскими
ВХОДЯЧІ В К Р У
Г П Л О В і б егР С Т В а трибуналами і »*-«вД всїма правоеиль"
«J
ними кцнсуля'гдмн.
»
і
і
Перепнем і-: ся вмквях: ані'.чіііскіи. франТ
ЄЛ< ф о н ІООЯІ
цуегеіи іта.іїйсьіп: руокііі. росніїскій,
кіи
а PA.
620-621 O.nnel
RANTON.
•510. SNORTH
SHAMOKIN
ST.
Т-пл'Building.
-^^ю;ііSf'^п7п^
^"^г
H A M O K I N , PA
Long
distance
teleph'
n?s
М. Л orris MOskOv 11 /.. Dr. jur.
1 Адреса
Ho rap публнчиш'і в офис'Г.
£аПР&.ВЛЯЄ
*

ПЄЦИ
' .
РІЖЯОГО

'

Гуріовна продаж
її а й лїпні ііх н а її итків

Frank Posluszny

тутеїпнйх і імпортованих. Пкво і другі няпитки дово
зить до дому і поза місго. Обсл\га cKfp* і чесна.
1109 CARSON STR
PITTSBURGH, PA.
,

|

,, . - w - - r - . . . . . . . . .

,,

Е. MALICK Н ™ Тиханьский
Р е с т а в р а ц і я " " до6"! ",ос"ш" г"'і
л а є д о б р у ґ р о с г р ш о 51<5 P i n e S t .
продає

«•«• . , , Л т ^ - » т

„ .

-

також

одїне

до роботи,

. п о л о т н о . OVTSII І ч е р е в и к и .

SffAMOKIN, PA.

SHAMOKIN, PA.

Unger & Snyder

Frank Hehr

адвокати
Ц Є K a p H я.
репіезептують добрі асекурациї 515 Shamokin Str.
Phones
ВІ огню
Д
United Xo. 1902.
241 W. Sprucft StP.
SHAMOKIN, 4 .
SHAMOKIN, PA.

Теодор Кульчийкий Ґут

Одинокий
руский
стор
на цілий Пітсбурі".
Має

ґросерею і бучерню

і може кождого обслужити
товаром

сьвіжим,

чистим

і таним.
S. S PITTSBURG, РА.

7 2 5 CAESOX Str.

Шамокіньсна Руска Торговля
SHAMOKIN BUSSIA2ST STORE CO.
6 0 5 N SHAMOKTN Str.
SHAMOKIN, PA.
Що значить розуміти вагу спілки, можуть послу
ж и ш Шимекіньскі Русини, котрі яасвували Спілкову
ґросеиню, котра гарво розвиває ся.
Русини повинні купувати в тій ґросерни.
Менаджер і'росернї Семан Хорощак

ГАВРИІЛ МАЛИНЯК

WHOLESALE

Cor. Franklin and Spruzheim 8tr. S H A M O K I N , PA.

Братл, замовляйте свій у свого!
Має завсїрдп па складі сьвіже добре*шіво в великих і малих
бсчівках з найлучших броварів як також найліпші горівки і лікери.

John Н. Rhoads'лджшв *•
Фарбує доми
г,« хг « - * с*

w
І,<ІІ,в

т т

. а(вНурач.я

НУ є --іО) First Str. and 404 Е. Independence.

523 N. Market Str.
SHAMOKIN. PA

«WAMOKIN PA
SHAMOKIN, PA

Одинока

И а Р°Д Н 0 'РУ с к а

Торговля параментів церковних
ПІД ФІРМОЮ

Eugen SpozarsKy&Wol. UstensKy
L E M B E R G , R U S K A STR. Nr. і ( D I M P R O S W I T Y )
GALICIA—AUSTRIA.

Гюручас ся головно для АдаериНаньфх нобопобуЗованих щ Щ :

Образи до Іконостасів
прекрасно артистично мальовані за невеликі гроші.
Образи наші мож оглядати в церквах:

св. Георгія

в

Ню

Йорку, в церкві в Нортгемптон, Па. і других.
Фірма наша висилає рік річно много товарів церковних до_
Америки, з котрих так О О . Духовні як і брацтва церковні суть
все дуже вдоволені.
Наші річи церковні суть точно після нашого всхідного об
ряду виготовлені.
ґ
Х Т О Х О Ч Е ЩО З А М О В И Т И нехай наперед каже собі
прислати наш І Л Ю С Т Р О В А Н И Й Ц Ї Н Н И К який за дармо по
силаємо а в нїм все знайде.
Г Р О Ш І треба посилати на замовлені товари наперед без обави, бо наша фірма сьвітова, ми свої люди, котрі серцем і духом
ділимо ся з нашими братями Русинами в далекій заокеаньскій
чужині'.
П р и замовленю товарів просимо подавати докладний свій
адрес, щоби посилки певно доходили.
З поважанєм

Евг. Спожарский,
ІЗолод. Устеньский.
Lemberg, Ruska Str. Nr. і (Dim Proswity) Austria—Galicia.

ГРИГОРІЙ ЖУРАВ

FRY a n d DAVIS

128 Main Sir.
D E R B Y , CONN.
КоНТраКТОрИ бУДОВН
має красно уряджений готель у
Оба телефони
власнім домі. Продає всілякого рода Water Str
SHAMOKIN, P A .
лікери, продай шифкарти на най
ліпші ііароходи, посилає гроші де
всіх частий сьвіта безпечно, бо має
Теслі
і будівничі .
зложений бонд на 10.000 дол. і ц р о д а ю т ь всякого рода матеріям
потверджений через Губернатора, є
будівляннй

H.P.Raup'sSon's

„„„?.

він також іменований
нотарем, що має право
вати всі справи купна
колсктує старі довги,

„„&„тжП,тп*,: Co*, F'-anklin and Chestnut Streets.

публичним.
полагоджуі продажи, .
виготовляє

повномочія, полагоджує справи війCK0B1 1 т . Д.
О ф і с : 135 M a i n S t r .
D E R B Y , CONN-

^ ^ ^
Nr
SHAMOKIN,

^
PA.

ШИТА КУЛЯНДА
руский готельний.

д у Ж е добре пиво, знамениті
вина і лікери і смачні цш'ара.
131 Cor. Franklin & Webster Str.

має

Спробуйте, а перфнашссь!

SHAMOKIN, PA.

John J, CAMPTON
к а т о л и ц к it й n о x о p о н н її к
*N^. винаймае тано керичі ту і на околицю.
J^
4ІО Webster Str.
SHAMOKIN, PA.

рерший Н а р о д н и й Банк
P I T T S B U R G H
PA.
Оснований 185^ p.

Движимого маєтку 24
3ctt&aHU4HHU ЩШ
257 Fifth Ave,

МІЛЇ'ОНИ

доларів.

основав к о в е у л ь Max Schbmberg.
PITTSBURG, P A ,

John 6, PISTEY

cA06ettbcHttu, пуфи, польфй
погребник і бальсаматор

Кочи на весїля, хрестини, похорони і иньші потреби має всегда готові
Телефон 563.

18 Jersey Str.

ANSOIIIA, CONN.

О Д И Н О К А РУСКА СЛАВЯНЬСКА ФІРМА

|\Яихаїла Б о е а к а
В ОЛИФАНТЇ, СКРЕНТОН, ПА. І ОКОЛИЦИ.

Спродажа шиФкарт на . сї п^рворядні ЛІНІЇ
і посилка гроший до старого краю.
Братя Русини! Єсли хочете посилати гроші, своїй родині ш
старого кргйо, а хочете, щоби Ваші, гроші. Су.пг як найскорше' в
краю відобрані на остатній почті без жадного „гроблю" і без ні
яких коштів для відбирателл, то посилайте їх від Михаїла Босаі;а з Олифант, Па. або зі Скрентон,, Па.
Єсли хочете їхати до краю, а радібпсьте, щоби їхати безпеч
но на морі, мати добру вигоду, в їджешо і. спалю, і, щобисьте
за шифкарту солоно не платили, а передовсім, щобпсьте в Ніо
Йорку не впали до злих рук і не були штучними способами
обкрадені з ваших тяжко запрацьованих гроший то •-• -'"'-•
шифкарти тілько у Михайла Боеака. Йишігь до него лист так я к
знаєте, можете писати чи по руски чи по польски чи по словеньски чи як небудь, а напишіть, що хочете посилати гроші
або
їхати до краю, або хочете посилати шифкарту до к р а ю , то діста
нете зараз від него відповідь, як маєте присилати до него гропіі~
кілько коштує шпфкарта і т. д.
Єсли хочете, щоби Баші кревні їдучи з К р а ю до Америки
не мали ніякого „гроблю" в дорозі, або в Ню Йорку, т о купіть
для них шифкарту в Михаїла Боеака, а будьте певні' щ 0 він вже
ся о тоє постарає, що щасливо і і без перешкоди приїдуть п> V
мерикп. Михаїл Босак дає всім своїм насажерам як пап (октадиїйші інформації, як мають ся в дорозі справувати, де. і' що
говорити і як стеречи с;і від злодіїв-.
Михаїл Босак залагоджує всякі старокраєві справи я к : кон
тракти всякого рода, повпомочія, справи війскові і т. д. Памятайте на слова: „свій до свого", отжеж не пхайтесь до чужих і не
певних аґеитів, які від часу до часу „муфують с я " ' з одного мі
сця на друге, щоби таким способом дальше туманити і обкрада
ти наших темних і нерозважних братів робітників. Михаїт Бо
сак ручить своїм великим маєтком і своєю нічим неси тям ієною
честию за кождшї єму повірений цент. Хто докаже, що в Босака пропав кому бодай один червоний цент, дістане за сю штуку
не менше як ісю долярів чистого золота.
* *
Памятайте, що єго адрес є такий:

Michael Bosak,
434 LACKAWANNA AVE. — SCRANTON, PA.

