


„НОВА ХАТА" 
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПЛЕКАННЯ 

ДОМАШНЬОЇ КУЛЬТУРИ. 

- Виходить раз у місяць. --- 

Річник X. Число 2. 1. лютня 1934. 

ЗМІСТ. 

Ритя К.: Із Закарпаття. 

М. Нижанківська: У Стадників. 

П. Смерічка: Гуцульське весілля. 

Дора Біленька: Волоком за санками. 

М. Н.: Про український театр. 

Ольга Ліщинська: Пампушки і їх смаження. 

Коли кава добра? 

Про гігієну молока. 

С.: Білля на постіль. 

Нові книжки. У звязку з конгресо.м. 

Валерія О’Коннор-Вілінська: Лисенки й Старицькі. 

ІЛЮСТРАЦІЇ : 

Марійка-зрадниця. Анна Шкелебей у ролі Марійки. Ва¬ 

лентина Іванова-Верес. Стефа Стадниківна в оперетці 
„Дівча з Голяндії““. Гуцульський танок. Зима у Ворохті. 

Стефаникова „Земля““ в інсценізації театру „Заграва". 

Рамові фігури. Готові пампушки. Як робити пампушки. 

Білля на постіль. Госп. курс кооп. „Труд“. О. Ля Ту¬ 

ринськ а: Проект народнього вбрання. Микола Лисен- 

ко. Микола Лисенко з дружиною. 

РЕДАКЦІЯ І АДМІНІСТРАЦІЯ: 

ЛЬВІВ. РИНОК 39. І. п. 
Телефон: 85-83 Число конта П.К.О. 405361 

Річна передплата . 16.00 зол. 
Піврічна передплата. 8.50 „ 
Чвертьрічна передплата . 4.50 „ 

Ціна поодинокого числа: 1.50 зол., подвійного 2.50 зол. 

Річна передплата в Америці й Канаді.З дол. 
Річна передплата в Чехословаччині.60 Кч. 
В Румунії: річна передплата 400 леїв, піврічна 210 леїв, 

чвертьрічна 120 леїв, поодиноке число 40 леїв. 

З Лічерики й Канади приймає передплату за 
часопис: Заступництво „Ко»а СЬаІа", РЬіІасіеІрНіа 
Ра, 1134 НІИ/ООСІ Коасі. 

В Румунії приймають передплату за „Нову 
Хату“: Цтуіго Негосіоі, Висагезі IV. зіг. Веіеа УесЬе 45. 
Книгарня Юрій Гливка і Спілка, Чернівці, ул. Пе¬ 
тровича 4. 

Пренумерата є платна з гори; післяплатникам 
числиться передплату так, якби була плачена квар¬ 

тально. Хто не повідомить адміністрації писемно про 
те, що не бажає вже передплачувати, числиться далі 

передплатником. Зворот числа поштою ще не є випо- 

відженням пренумерати. 

Рекламації треба вносити за посередництвом місце¬ 

вого поштового уряду, коли число не наспіло до 10-го 
кожного місяця на місце призначення. Реклямацій на¬ 

дісланих прямо, або в пізнішому речинці Адміністрація 
не бере під розвагу. 

„У. Н. М.“, Львів, ул. Косцюшки X., 

поручає 

Нитки марки С. М. 5. 
Шовк до шиття „Проґрес" 

Баво вна ДО цировання | 

„Моретто“^ 
в добрій якости та відповідних відтінках. 

Післяплата здорожує товар! 

Присилайте при замовленнях готівку! 

ЗАПРОСИНИ ДО ПЕРЕДПЛАТИ. 

ВИДАВНИЦТВО „СВІТ ДИТИНИ” у ЛЬВОВІ 
видає від 1 січня 1934 

„ДІЮЧУ БІБЛІОТЕКУ" 
ЩОМІСЯЧНИМИ випусками в дорозі передплати 

щоби в той спосіб улекшити пропаганду дитячої літератури' 
по шкільних, читальняних та парохіяльних бібліотеках у ці¬ 
лому краю. 

в році 1934 вийде 12 книжечок.' 
1. Лепкий Богдан: „Казка про Ксеню і 12 місяців", (з 20‘ 

образками Михайла Фартуха). 
2. Середа Михайло: „Петрусь Шкода" — іст. оповідання з ча¬ 

сів Дорошенка (з 10 образками М. Фартуха). 
3. Таранько Михайло: „Тарасовим Шляхом". (Збірка декляма- 

цій, рефератів та промов на Шевченківські свята). 
4. Коковський Франц: „За Рідний Край" — збірка оповідань 

про геройські діти з недавно минулих днів (з 20 образ¬ 
ками Петра Андрусева).' 

5. Вільшенко Ярослав: „Мандрівка Мишки-Гризикнижки їм 
Львові — з образками Мих. Фартуха. (Це незвичайн 
інтересний опис усіх наших інституцій і установ). 

6. Хронович Володимир: „Іванків День" — незвичайно цікаве 
оповідання з життя сільського школярика. 

7. Магир Микита: „Казка про Золоту Рибку" — віршована пе- 
рерібка Пушкінової поеми, з образками Романа Чорнія. 

8. Ч.мелик Олесь: „Богданчик-Пустунчик" — весела казочка 
віршом про сільського пустія, з образками Антона Ма- 
настирського. 

9. Таранько Михайло: „Малий Декляматор" — перший збір¬ 
ник декламацій на всякі торжества для дітей. 

10. історія України для дітей — I. Княжі часи. 
11. Історія України для дітей — II. Галицько-Володимирська: 

держава. 
12. Історія України для дітей — III. Козаччина. 

Кожна книжечка мати.ме найменше 4—5 аркушів друк7 

(це є: 64—80 сторінок), формату 16" і буде обильно ілюстро¬ 
вана. 

Передплата цілорічна на 12 книжок стоїть 5 зл. 
піврічна „ 6 „ „З „ 
квартальна „ З „ „2 „ 

Для Чехословаччини — 25 корон; для Ромунії — 150 
леїв; для Америки й Канади — П/а доляра на цілий рік. 

Замовлення посилати на адресу: 

Видавництво „СВІТ ДИТИНИ”, Львів, Зіморовича 3. 
Конто чекове П. К. О. Львів ч. 503.330. 

Хто посилає гроші переказами — нехай виразно зазна¬ 
чить: На „Діточу Бібліотеку". 
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НОВА ХАТ А'" 
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПЛЕКАННЯ ДОМАШНЬОЇ КУЛЬТУРИ 

РІК X. ЛЮТЕНЬ 1934 Ч. 2. 

„МАРІЙКА — ЗРАДНИЦЯ" 

Гуцульська красуня Анна Шкелебей та п. Андрій Кість в головних ролях українського звукового фільму 
..Марійка зрадниця", який оце закінчено в празьких фільмових ателіє на Баррандові. Фільм написав відо¬ 

мий приятель нашого народу Іван Ольбрахт, а зрежисерував др. Ванчура, Більша частина фільмована на 

Закарпатті коло села Колочава, а артисти, за малим виключенням, селяне та місцеві жиди, що грають 
самі себе. 

Инеен і 
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Ліаріііка-зрадіїиця називається новин укра¬ 
їнський фільм, накручений на Закарнатті. Чеська 
фільмова продукція вже давно звернула увагу на 
їкиття-буття тамошнього населення, яке для чехів лгае 
мар своєрідної екзотики. Тому її видатні чеські пись¬ 
менники, Іван Ольбрахт, Др. Ванчура, взялися зла¬ 
дити фільм, що вповні віддав би побут закарпатського 
села і ііого кольорит. Постаті для нього підібрані на 
місці. Сільська красуня Анна Шкелебой — це героїня 
фільму, що грає саму себе. Дальші особи, селяни, 
жиди, цс теж меішіанці села Колочава, де накручува¬ 
лася частину (фльму. Другу частину, більшу, докін¬ 
чували в празьких фільмових ателіе на Баррандові. 
'Іч.тьм д(' звуковий — татс що поруч українського 
села, тинів, одягу, почуємо в ньому татсож україн- 
с[,ку мову. ЇКаль тільки, що засмічену вже чі'ськими 
виразами, як писали часописи (,,Діло"). 

Ювилей Валентини Іванової-Верес при- 
і'адав нам та.тановиту артистку, яку доля загна.ла н.а 
далеке Закарнаття. її артистичниіг дебют двадцять літ 
тому, в Че]ніигові, напевно не віщував їй юви.геїо 
там. на окраїні нашої землі. Але це новшшо 

бути для неї радісним завершенням її артистичного 
шляху. Бо там, де її прагщ була ніонірською, її ювилей 
набрав не лише мистецького, а передовсім національ¬ 
ного значіння. 

Народилася Валентина Іванова на Черішіів- 
щнні, 1896 р. Молоденькою дівчиною вступила до 
трупи Миколи Садовсьігого. Вяге в 1913 р. почав 
доручати їй режісер відповідальніші драматичні ролі. 
Володіючи гарним голосом, мала вона успіх і в лег¬ 
ких побутових пєсах та оперетах, так що репертуар її 
усе поширювався. — Разом із театром М. Садовського 
виїхала В. Іванова-Верес на еміґрацію. Грала спершу 
у Львові, Празі, а вкінці в Ужгороді. Тут вона 
й залишилася, коли М. Оадовський виїхав на 
Україну. Працює невпинно серед иевідрадних об¬ 
ставин, зберігаючи рівень своєї гри, хоч і часто до¬ 
водиться виступати в не¬ 
відповідній обстановці. 
Місцева публика цінить 
її також як декляматорку, 
іцо прикрашує своїми ви- 
етупаміг націона.'іьні свя¬ 
та та концерти. 

У грудні м. р. вшану¬ 
вали товариші артисілі та 
громадянство її іовнлей 
виставою ..^Іорної Панте¬ 
ри”. Вона відіграла ролю 
Рітп з питомим її тедїне- 
рамонтом та зрозумінням. 

Рита К. Валентина Іванова-Верес. 
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у СТАДНИКІВ 
Ст(ідітк()ва-мам<і. 

Доходжу вечором до Стадшіків. ІВ'роскакую вмі¬ 
ло через калюжі болота, вгадую, іцо діється за освіт¬ 
леними вікнами, де живе частина нашої Богеми. 'Гут 
Охримовпчі, там Ковжуии, а дальше Стадники. Доби¬ 
ваюсь у таємничу темноту неосвітленого коритаря. 
Темрявна 'Неповність мала для мене все щось притя¬ 
гаюче — страхітливого. Стуїгаю. Відповідає несамовите 
гавкання. Се Ну,тлі, любимець Стадників. а. головно 
Зонькіг. наймолодшої. Отвираються двері і зиочатку 
пес, а за ним оборонно Стадникова. ,,Хто там? — питає 
в темноту. ..Це я, — відповідаю — ,,Нижанківська. 
позв'олите ввійти?" ,,Дуже прошу”, — гостинно Стад- 
иикова. ,,Будь ласка, ввійдіть”.-Тонкую ко¬ 
ротко, чого мені треба. 

Стадникова витає мене з радісним захопленням, 
їіі здавалось, ігачеб то про неї вже забули. Аяї тут, 
це несіюдіваїк' ,,іптервю”, це приємне ожив,лення зли¬ 
денних буднів. Гарно. Прохає сідати. Обкидую оком; 
хазяйгпі дбайливу чистоту невибагливої обстановки. 

При чаю, який моментально, традиційно зявився 
на столі, довідуюся, іцо Стадникова походить із ро¬ 
дини, яка покоління в покоління давала артистів. ,.Па 
дошках нераз родились, на дошках умирали. Так ро¬ 
дичі, так ми, себто муж і я, так діти наші. І не баягаю 
собі нічого к])аіцого, як стояти на сцені, як грати. Моя 
віквічна .мрія, це повернути якнайскорше на сцену. 
Без неї, у сірих буднях, мені дуже важко і нецікаво 
жити”. 

Пятнадцяти,літньою дівчиною, дитиною іце, виії- 
шла тодінша Мужик-Стечинська за Стадника і виро¬ 
билась під його вмі.лим нро'водом на першорядну ар¬ 
тистку. Дебютувала у Львові в українському театрі. 
І ще раз у Львові, вже куди підніше, підчас інвазії, 
у Великому театрі, з чисто уч;,раїнським, частинно опе- 
ровим репертуаром. Виступають теж Коссаки (Косса- 
кова, сестра Стадникової). І наг,ло запрошення до Киї- 
ва, до театру Садовського. Це початоіг найбільш блис¬ 
кучого періоду, повний театрально-мистецький розви¬ 
ток Стадникової. Наука співу у Муравйової, яка ба- 
чучи гн'відрадні обставини, вчи,та Стадникову три роки 
безплатно. Наслідок цієї праці, це поширення голосо¬ 
вого матеріалу і спромога співати опери (у Садовсьіго- 
го). Але г])омадянська війна проганяє її звідти до 
Львова, де залишились у сестри сини. І починається 
агасверна мандрівка но всіх закутках Галичини, яка 
триває досі. В перших ночатках, як ще краще жилося, 
наука у й>лям-Пломєпського. Опісля гра без відпо¬ 
чинку. іі,віркун. А нослідний етан Чернівці, де нс- 
|)ебула передостанній рік і звідіш має милі спомини 
гарних успіхів і добрі критики. 

І вн-ге ріг; спокій, тільїлт будеігність і тяжка, без¬ 
просвітна боротьба за кусок хліба. Та, така дуяїе жі¬ 
ноча і мимо дорослих дітей, вічно молода жінка, гово¬ 
рить і;ї лискучими очима підлітка про мистецтво. Ми¬ 
стецтво, це одинока цінність у житті, яка дає забуття 
всіх з,лиднів. 1 діти йдуть її слідами. Ярема, Стефа, 
навіть Воня (дебют в Сонце на руїнах). Тепер Стефа 
в Стилевому. Зоиька там пересиджує цілими днями, 
дивиться в сестру, як в образ. Ясною мрією і надією 
є те. що Стефа зробить турне по Галичині й забере 
маму з собою. Стадникова, жіноча, оживлена, запали¬ 
лася (шоїми власними словами і споминами кращого 

.мннулоі'о. ІЦ)ощаємось. іїажу, що хотіла би побачитись 
зі Стс(|)ою. Умовляємось. Виходжу з вражінням мило 
проведеного вечора. Пуллі махає задоволено хвостом, 
а кітка тре приязно головкою об мою ногу. З приємною 
усмішкою на устах прощає мене Стадникова. 

('тефо. 

Як уліе довідались із часописів, Стефа є знов 
у нас. Кіно Стилеве — ревія, цс її поле праці. Довелося 
мені побачити її при обіді, мов у антракті. (Неділя — 
чотиріт виставки). Через те, що зустріла її в присут¬ 
ності всієї родини, а на самотну розмову не було часу, 
бракувало нашій балачці найважнішої прикмети, себ- 

Стефа Стадниківна в опереті „Дівча з Голяндіі'. 

ТО безпосереднього контакту ;? психікою людини. Жаль 
ставало перетомленої Стефи і я не випитувала богато, 
старалась тільїш з недоговорених слів, речень і думок 
створити собі образ її іидівідуальности. Тендітна 
й струнка, з ніжним дитячим обличчам, представляє 
вона в противенстві до мами, наскрізь модерну жінігу. 
в якої мрії грають но найпершу ролю, яка життя бере 
без сігарги таким як воно є, яка знає, що від того жит¬ 
тя хоче. Безпардонною річевістю здається вона душев¬ 
но старшого від своєї мами. Стефа розповідає, спокійно 
без зайвих фраз, про науку у Франковсьігої: про етапи- 
анґажменти свого життя, які були: поїздки з батьком 

Докітешя на ст. 11. 
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П. СМЕРІЧКА. 

ХТО СТАРШУВАТИ БУДЕ? 
Гучне весілля справляли Явораїлі своїм синам. 

При однім кошті обох синів, Михайла і Дмитра дру-^ 
жи.ли. Від гайдука дрожали стіни, а но кутах весільні- 
гості молодих обмовляли. 

— Ги чюли? Оба одну дівку сватали. Обох мо- 
тьигла Сенька. 

— Але Сенька нибіси! Молодчього вібрала... 
— Файиий нарубок — нима шьо ігазати. 
— А Оеньці ніьо бракує? Го, го, го! Пари ї нима 

в селі. 
— Кажут, піьо Міхайло вже і жинитиси ни хо¬ 

тів. Але йик вішла перша заповідь Дмитрови з Сень-^ 
ков. то найшовси за верхом йикус сироту з Гриневих,; 
тай собі женитси... Навкірки... _ _ ' 

— Ни знаю, але другі говоре, шьо дівчіна файна,' 
.ашп ;) простого роду. Тай по просту носитси. 

— Лудина богато йилит чілідину! 
— В Сеньки пишна лудинаД, уся писана у дуди. 

Ойга! Йик би так Міхай.ло убрав свою в Сеньчіну лу- 

дину, то Дмитро най си за^аз іірьичі из свойов Сень- 
ков. Дншгурна була би молодичьіга. Я її знаю, лоту 
сироту Апницу, — говорив якийсь чоловік, пахкаючи 
люльку. 

— Ойга І Ни вере Міхайло ни вбере її? 
— Йиму Сенька зачімерічила голов... Ни ви- 

дите, шо ходи йик хмара... 
— Нати, чьо він си журит! — докинув ґазда 

з .тюлькою. — Сенька і так дуже Остра на йизик, та 
фіціґорна, шьи схоті.яа би старшувати. Хто знав, ни 
він би з Сепьков добре жив? Він гулавийД йшг опри¬ 
шок.. А так Анншш буде его гаінувати. Тай с.лухати 
буде. Йик звикло — рахманнаД. Сирота! 

•>:- -х- -х- 

Тітка Параска збирала Анну у вінок і розуму 
навча,ла. 

— За ґаздівського леґіня йдеш, Аннице, то прав¬ 
да. У стану хату тебе приведе... Але боюси, нибого, 
абпс у них ноштуркалом ни ста.ла. Ой, боюси, сирото... 
1 твій дьидик був ґазда, нарство му небесне. Гріх Бога 
гнівити шьо ни був. Лшн простий. За господарьков 

р одяг, “) нахабний, '’) бідолашня. 

Божого світа іш видів. Ні зносив, ні зїв нічьо чг>им- 
ного. А ці, то мудраки. Уберя на них аж за очі хапав. 
Хати ііик панцкі, зарьид богацкий, а ти хіба заткайси 
при них тай сиди... 

Друягечки стали золотити вінок та сирітської за¬ 
тягнули. Поллялися дрібні сльози. 

— Тотко моя рідна! Ти у мене одна на світі по¬ 
рада... Шьо мині робити, йик у ґаздів файиих ґаз.ти- 
неіо чемною стати? 

Стара Параска хитала головою. 
— Ой, дівчо, дівче! Дорого ті може коштувати 

моя рада, ой може... 
— Срібна моя тетко, кажи, з.лотпа моя. Ліпше ми 

дІРл;ов сконати, йик у ионевірці свііі вік коротати! .. 
Ста.ли надходити весільні гості. 
— Ііроиіьи пані молода! Прийміт колачь. Від пас 

малий, а від Бога най біршиіі буде. 
— Дьикую вам ґаздиньки тай ґаздшлі чьисні, 

шьосте прийти не згордували. 
Заграли весільні музики. Пари задубо- 

ніли дрібної, аж підлога подавалася. І стара 
Параска свою молодість згадала. Як то вона 
з лоґінями вихром дріботіла. 

— Ти, Аннице, за годину, дві перед 
ііристолом станеш. Батьки під ноги рушник 
ііідстельи, аби ви дорогу житя гладіїу мали. 
Ступияї ти перша на ту доргу, аби твій чо¬ 
ловік за тобов ішов, за тобов ступав. ^Гіовпі? 
Абис перша на рушник стала! 

— Чую, тетко мальована. — проше,ю- 
тіла Анниця. 

— А йик мете гілікати до присеїлг, ни 
дай свою ґуґлю притолочіти. Тай шьи ТТ)И- 
муй; З церкви, абис перша поріг исресту- 
иила. На вулици, гм, перед церков, сама іін 
;!наю шьо з тобов буде. Ме ті пробувати вде- 
рити гарапником... Але ти ни дайси! Тікай! 
Аби лиш на збитки, отак ніби на жерт удо- 
рив. то вже всьо пропало. ТДле ягитє бити ті 
буде тай над тобов старгауваттг. Не дайси 

вдіцшти лотьби ник. то ии дайси! 
— Тетко моя срібна та пишна, — застогнала мо¬ 

лода. — Я боюси! А ну яї він сміхи йикі з ліене зроби? 
— Ни зроби, ни біси! По слюбі нима вя?о куди 

з вінчіної сміх робити! 
Музика грала, а молода тихенько сльози втирала. 

* 

-Як :іава па сорокатім коні вихитувалася Сенька 
Дзвінки видзвонювали і казали вступатися з дороги 
прибраній княгині. 

А хіалий коник Анниці ступав непевно. Так як би 
чув, що .вад ним беться дрібно-дрібонько людське сер- 
4^'. Тому іі дзвінки його дзвонили уриваиичи голосами, 
тагс як би ягуру тю дорозі розсівали. 

Напроти Сеньки вийшов молодіти ^Біитро. Легко 
взяв за руку й повів до церкви. 

Михайло вийшов іюволіпте. Змірив зором обох 
княгинь і насупився. 

А тимчасом батьки пі)Остолилн рупшики перед 
престолом, молодим під НОГИ. Анна, станула перша... 

Здивованим поглядом змірив її молодиіг, а Сенька 
а.яг посиніла. Перед присягою посягнув рукою, щоби 

(Докінчення на ст. 11). 

Гуцульський танок. 
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ВОЛОКОМ ЗА САНКАМИ 

Зима у Воро.хті. 

('кіеріні' — іпібрЬіґ (від слова ,,скі'\ 
що його читають тож — аю польськи 
„влук” — полягає на тому, що їдете на ле¬ 
щатах за конем, тримаючись мотузка. Коли 
добрий кінь і велика скорість, — то їзда 
зближена до акробатики. Але ,,шієрінґ — 
волок за саньми, це „добродушний" спорт, 
що вимагав від лещатаря лише рівноваги. 
Тільки т|іиматися мотузка і вважати, щоб 
н(' наїхати на другого. Мотузок чіпляється 
до саней, а до нього мов мов ириліггляються 
один за другим лещатарі. Найкраще ]шм ко- 
но гарно, як серед піль їдуть санки, а за ни- 
ристуватись на долах, де нема гір. Незвичай- 
ми і\усільницею веться шнур лещатарів. 
скручується, вигинається. То зникає в до¬ 
лині — то знову витягається на горі, — роз- 
сипуючися різнобарвними цятками по полі. 

От і ми цілі свята .,ііереволокували‘'. 
Чи в гості на свята, чи до міста — все на 
дошках. А сілльки замішання наробили в го¬ 
стях. От поїхали до Чапель. Старий, свящеп- 
пичиіі дім. А тут — замість гостей зїздять 
..якісь” з дошками, патиками. Всі в штанах. 
Де-де то бувало! А один із нас ще її мокрі 
штани сушить. Пригода йому сталася. Як 
доїздили до приходства, дорогу перетинав 
потічок. Санки переїхали, ми відірвались 
від мотуза. Один тільки відважний лишився 
і в у)ОЗГОНІ опинився цілий в потічку. БррІ 

Посиділи — погаморили — та й до до¬ 
му. Знову коні потягнули мотуз лещатарів. 
А ніч вже цілісом розсілася по полях. Втікає 
земля зпід лещат, втікають поля зперед 
очей. Здається тобі, санки стоять, а т їдеіп 
і їдеш. 

Всесильна розкіш вічного руху! 

•X- 

Пізня ніч приносила спокій. .Чепщта 
мов помучені коні, простуються. витягають¬ 
ся. А сніг, що на них топиться, опливає ка¬ 
плями поту на землю і чорними потічками 
значить ііід.логу. Кийки звалені в кутку на купу — 
гуторять, сваряться. — А лещатарі не сплять — 
а їдуть. їдуть, щораз глибше, дальїне в незнані про¬ 
стори сну. — 

* 

Пішли ми на ,,Лису'’. Летко несуть дошки в до¬ 
лину, тяжко сапають під гору лещатарі. Вибираємо 
найкоротшу дорогу, щоби на обід вернути в час. Це ік 
свята. — Поміж дерева йде лісова дорога. Пнеться 
.легко під гору, позначена слідами звірні. Гиляки де¬ 
рев творять ііриродню алею, примушують нас згинати¬ 
ся низько і пересовуватись попід ними. Струшують на 
нас сніг і весело псрепііптуїоться у верховіттях. 

— Ось слід лещат, хто був тут перед нами? — 
питаємо. Слід давній, але видний. 

— Та це з „курсу” — їздили сюди недавно. 
Так. Де не приїдь, всюди вже перед нами були 

чи з ,.курсу” чи з ..обозу”. Вони спішаться. їдемо їх 
слідом. Та ІШЛИ вже підемо слідом ,,курсів” чи ,,обо¬ 
зів”?! Доходимо до ЛИСИНИ... Вітер прохолоджує, і не¬ 

мов гасить спрагу. — Короткий відпочинок і в долину, 
ген — ген гори позначені рештками лісів. — Небо мо- 
лопіне, ліниве — розтягається. 

* 

лещата зближують нас до іцшроди, чи вона 
зближується до лещатарів? Но знаю! Але, що природа 
любить лещатарів, то правда! Дає нам ціле багацтво 
своєї краси; а земля радо обтулює нас снігом і зі своїх 
обіймів випускає, як сніжних дідуганів. 

Для нас тим разом природа незвичайно щедра. 
Останній вечір, яі-г ми вертали волоком із свят, дала 
нам королівський дарунок. Сріблом вистелила дорогу. 
Всі зорі розсипала по небі. 

•Х- 

Скінчилися свята. Звязагіі дошки. Вертаємо. Одні 
лиш коні тішуться з цього. Не дали ми їм порозмовля¬ 
ти навіть на Свят-Вечір (раз у рік коні на Свят-Вечір 
розмовляють —). А то булиб пас проклинали за тих 
кількадесять кільометрів, що ми ..волочились ’ за ними! 
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ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР 
в довятьдосятих роках згорів у Празі, чеський 

Націоііачьпий Театр. Протягом одної ночі здекляро- 
вано 2,1)00.000 австрійських корон на його відбудову. 
Це маркантний доказ, як високо чеський, тоді пі;с пс- 
державний нарід ставив своє театрально мистецтво, 
вважав недолю театру, своєю власною недожчо. До тої 
стадії національної свідомости і розвоіо ми іце не дій¬ 
шли. Пі'ршим етаном, немов спробою активності!, цс 
клич, згуртувати всі театральні трупи в одному орі'а- 
нізаційному осередку. Одначе не знаємо, який він при¬ 
несе успіх. 

До тоне]' сповняємо свій обовязок піддержки 
тілітру ііиняво і без охоти. Наслідок — катастрофальні 
дстінцити (головно у Львові, де режія велика.) А слід 

Стефаникова „Земля“ в інсценізації театру „Заграва". 

Рамові фігури. 

би вже раз поінторі'суватися долею мистців, коли при¬ 
їжджають до нас, лі)ВІвсьілгх громадян, у гості. Слід, би 
принаймениіо, розмістити їх по хатах і то саме тим 
громадянам, яких матеріяльні засоби на те позволяють, 
а які з чистої інерції не подумали й досі над тим своїм 
обовязком. Виїмків і тут є доволі. Але загалом про¬ 
вінція куди краще розуміє свій обовязок проти театру 
і чинно його піддержує. Бо знає, як мало завидна 
доля українського мистця-Агасвера. 

Велике зло у нас — цс екстреми. І в театральній 
справі попадаємо з одного в другий. Одночасно прий¬ 
маємо все безкритично, що підшивається під назву 
українського театру. Недоцільне й невартіоне відки¬ 
нути мусимо зважитись раз. Це уздоровить атмосферу 
і врятує правдивий, високомистецький театр. А від- 
ріжняти збіжжа від полови при трохи добрііі волі МОЯЇ- 

на навчитись. 

В салі Ріжнородностей виступав у короткому від¬ 
ступі театр Тобілевича і Заграва. Мимовільні иорів- 
нання щодо ансамблю випадають на користь театру ’і'о- 
білевича. Загі)ава. це в першій мірі Блавацькиіі, а ан¬ 
самбль, як такиіг, грає другорядну ролю, що виходить 
не на коїпість загальної і)озвоєвої лінії творів і часто 
заломлює її. 

Театр Тобі.'К'вича давав три вистави. Сороклітнііі 
ювілеї! клттральної діяльности Стаднпка на жаль не 

притягнув до салі .ІГисонка тих мас, яких можна оу.то 
сподіватись. 

Але тих, що завитали, бавив бистроумпий докш 
Мольнара (["ра на замку) з уст Стадника., Кривіцької, 
Нікітіна і Яковліва. Дали !юни всі, з.і (ітадпиком на 
чолі, дужо доб])і креації. Враїкала ті.тьки за. мала сце¬ 
на, бідна обстановка на ній і не нсішіа свіягість му- 
жеських убрань. Оперетка Леніна музики ПІто.тьца 
згромадила одинокий раз, за три вистави, доволі ііу- 
блЕки в салі Ріжнородностей. На великії! ецопі в і'ар- 
ній обстановці влила гра свобідно й иевимушеїго. Всі 
артисти вносили ботато життя і ворви. Дужо лобіїиіі 
всостороиний Беїгцаль. Незрівпані Ленська і Вікітін 
в танковій сцені другого акту. Дотепний Рубчак. Добрі 
Бонцалсва і гуморист Яковлів. 

Безперечно за довга й тяжка, але місцями дуже 
сильна річ „Сонце Руїни” Вачовського. Бідіграно її 
в добрім темпі. Людсько близького Мазепу створив 
Бенцаль. Добрий Стадшгк. як митрополит. Совачева. 
як мати неправдоподібно строга. Цікавиіі Рубчак, як 
Сірко. Бпізодні ролі були щіекрасио обсаджічіі. Чуді'с- 
ним відтворцем типів явився Кривіцький. з ирочого 
ансамблю вибивався вмілою грою, мені прізвищем не¬ 
знаний автор, як,ий грав ролю .ііучка. Саля світила 
пустками. Загальний підсумок для театру, це величез¬ 
ний дефіцит і недобровільна голодівка. За приємність 
грати у Львові треба дорого платити. 

Театр Заграва пишався натомість (свята) іювноіо 
салею. Вісценізація ,,Землі” Стефаника вийшла нерів¬ 
но. Не погоджуюся в першій мірі зі способом уставлен¬ 
ня і одягу рамових фіґуР- Дорослі мужчини в ангело- 
ватих строях виглядали дещо гумористично. Рівноїк 
спосіб деклямації; монотонний з однаковим иатосом 
творив різкий контраст до народнього говору інсцені¬ 
зації. Одначе перша частина вийшла загалом сильніше. 
Чудова Істоміна як опечалена матір, як із болю зані¬ 
міла жінка. Незрівпаііий Блавацький як Семен у роз¬ 
мові зі землею (наіісильпіший момент). Друга частина 
дещо сла,біна. Вражало вульгарне представлення селя¬ 
нина, яке до інсценізації не зовсім надається. З другої 
частини дотепна сцена у голяра! Закінчення не відчу¬ 
валася виразно, бо звязок між рамовими фіґурами 
і сценою був за слабкий. Треба згадати про влучні де¬ 
корації Боровика і про все таки вмілу рєжисеріїо Бла- 
вацького. Загалом вражала недостача доброї дикції 
в ансамблі. Театральний збір у іюрівнанні до БлавацТ)- 
кого за мало індивідуальний. 

І мимоволі насувається думка, як розвязати те¬ 
перішню кризу нашого театру. 

На мою думку, передовсім сконцентрувати пред¬ 
ставників усіх театрів в одній якійсь орґанізації, опісля 
старатися створити лише два театри, один лекшого. 
другий поважного я-ганру. Все розібється правдоподібно 
об особисті амбіції одігниць. але пробувати дійти до 
порозуміння треба, бо це в обопільному інтересі мист¬ 
ців і і'ромадянства. М. Н. 
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ОЛЬГА ЛІЩИНСЬКА. 

ПАМПУШКИ І 
Історія ііамііуіііі;ів тісно вкязаиа з тіоявоіо кави 

1! Австрії, а саме у Бідні. Бо погромі Турків під Від¬ 
нем 1083 р. величезний турецький табор дістався в ру¬ 
ки леремоящів. Між ріжним багацтвом дістав Юрііі 
Бульчицький, іцо вславився геройськими подвигами, 
в'патороду мішки чорного зерна — кави. Кульчицький 
знав ваїл'ість того зерна, бо в Туреччині нераз ту каву 
нив. І він перший заложив у Відні кавярпю. До_ кави 
ііриготов.тяв саме намнуші;и, смажені зразу з цілком 
івичайііого тіста. Своїм виглядом і смаком невибаг¬ 
ливі. П1,ойно з часом почали зарабляти тісто з яйця¬ 
ми та цукром, а вкінці на дрія?джах. 

Якість намнушкіг! ріжна, — залежно р>ід сносооу 
мішення та смсіжсння їх. Вже сама розчина вимагає 
вмілого нриготування. Тісто за густе кисне иоволи, 
тому розчшіу розробити ві.тгьно, нрисинати тонкою 
верствою муки, поставити її теплому місці, іцоби під¬ 
ростало. Наросте його двічи стільки. Перед міиіенням 
тіста ні)итотовити жовтка з цукром. Утирати на гаря¬ 
чій воді; жовтка наростуть скорше і прийдутлі. до тіста 
ііідновідно нагріті. Опісля досипати нагрітої муки. 
Г’амо мішення тіста впливав на якість кожного печива, 
а тим самим і на 'намнушки. Мішення має впровадити 

-до тіста якнайбільше ілісня, що в у воздусі. Кисень в 
необхідним услівям фермі'нтації, бо витворює квас 
вугляний, який нідноенть і зрушує. ІІІЇИ мініеині треба 
тісто потрохи зривати і класти на верх, а коли місимо 
конистіїою, то відтинати раз но разі й убивати під спід. 
іЗразу заробляти тісто иоволи, а потім щораз жвавіїне. 
аж доки не повстануть на тісті міхурці й воно не оуде 
чіпатися руки. 

Масло, яке даємо до тіста, мояїє бути н ('олеївд 
в кожному разі свіяіє, негірке. Масло ііливати скля- 
роване, тепло — щойно тоді, коли всю муі;у вимісимо. 

Вимішене тісто загладити натовщеною долонею, 
щоби не присихало зворха, накрити і поставити в теп¬ 
лому місці для приспішешія ферментації. Тісто засту¬ 
джене но підростає, а впечене є тяя^ке і нестравне. Як 
наросте його ще раз сті.льки і є гладке та лискуче, 
викинути на нагріту стільницю, розтягнути грубо п.т 
палець, викраювати гострою формою або тонкою 
шклянкою, мачаючи її в муці, щоби до тіста пе липла. 

Як робити пампушки: На тонкий платок тіста накладаємо 
купочки сухої конфітури. Потім прикриваємо все те дру¬ 

гою верствою тіста й викроюємо шклянкою кружальця 

в ньому. 

Ба середину круя?очка складати по ііів ложочкн су¬ 
хої конфітури. 

Конфітуру приготовити в цей спосіб: злояиїти її 
на сито, щоби скапав сок, (сок у тісті буде ті'чи і пам¬ 
пушки іїО’ілінляться), поставити до рури. щоби ви¬ 
сохла й нагрілася. До пампушків г(^і,иться: смаж<ша 

1'ОЯ«а, вишні, малини і густа мармеляда. Конфітури 

ЇХ СМАЖЕННЯ 
прикрити другим круяшчком тіста, притиснути б(Ц)ЄГІ1 

пальцями і викроїти шк.іянкою, щоби воно 1’арпо за¬ 
округлилося. 

Бамнуїшси складати па ситі, або на нагрітій до- 
ШШЩІ, у відповідному відступі, щоби по ЗЛІІІИЛИС,'!. 
Поставити в теплому місці, щоби підросли. Довго нони 
не новшші рости, бо при смаяїошіі витвориться закії- 
л(‘ць. Вистачить нів години. 

Готові пампушки, бездоганні, круглі, апетитні. 

До -ринки ЗЛОЯЇИТИ венрового товщу і сіїлярова- 
іюго масла, (може бути і сам смалець), додати чарку 
Ііуму, ]’0])ілки, або води, іцоби пампушки іге иатяга.ти 
говщу і щоби товщ кипів і не пригоряв. Товщу має 
путн більше як нів ринки, так щоби памп>шки илн- 
вали. Коли товщу за багато, то пампушки скоро пе- 
|)евортаіоться і ш' мають гарних обручшгів. Бробуємо, 
чи товщ досить гаїїячиїі: кидаємо кусник тіста, а коли 
воно відразу зашипить і смая^иться, можна вя-ео давати 
намнушки. но 4—є штук нараз. Ринк,у прикриваємо 
і потрясаємо обероя-ено. щоби витворилися на пампуш¬ 
ках О’бручики. Смаяіити на легкому вогні, бо ириру- 
мяияться сильно, а в соїісдині будуть сирі. Дірчатою 
лоягкою обертати і виймати осторояшо, улоя^ити один 
побіч другого па решеті, нідетоливши бібулу. щоби 
витягнула товщ і посипати мілким цукром. Коли про¬ 
холонуть, можна складати один на другім. 

Смалець, пщ лишиться по смаяїенпі — гарячий 
зляти до горшка з киїїячою водою. Окропу має бути 
до половини. Заварити 10 хвилин, мішати і відставити 
на бік. щоби рідина цілком застигла. Ба другий день 
зібрати зимний товщ, який застиг на воді. Окрухи сма¬ 
женого тіста осядуть на дні води, а смалець є чистий 
і беззапашний так, що його моя-гна вяжти до кухні. 

Пампушки на розчині. 4 дека дріжджів і 1 ложку цукру 
розтерти аж зрідиуть, вляти до 1 шклянки літнього молока 
і 2 шкл. муки. Зробити розчину, поставити в теплому місці. 
За 2 год. додати 10 дека розтертого масла, 6 жовтків, 8 дека 
цукру, 1 ложку руму, дрібку соли, вимішати і вляти до тіста, 
додати муки і місити тісто вільніше, як на булки. Опісля по¬ 
ставити на 1 год. в теп.пе місце. Потім виробляти пампушки 
і по пів год. смажити. 

Пампушки парені. Пів кґ. муки запарити 1 л. кипячого 
молока, розбити муку, щоби грудок не було. Як тісто охоло¬ 
не, вляти 12 дека дріжджів, розбити з ложочкою цукру 
і чверть літри літнього молока, трохи соли, вимішати і по¬ 
ставити, щоби тісто підросло. 

Осібно втерти 12 жовтків, 25 дека цукру, занілії на за¬ 
пах, трохи дрібно січеної помаранчевої шкірки, вляти до тіста, 
досипати пів кґ. муки, вимісити добре, додати 12 дека топле¬ 
ного масла, вимісити і поставити, щоби підросло. Опісля ви¬ 
робляти пампушки і смажити, 
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КОЛИ КАВА ДОБРА? 
В Бразилії ростуть розлогі іпяптаціі кави. її-ве¬ 

ликі. зелені кущі цвитуть білим, тарним квітом; опісля 
покриваються бруїгатно-червоними ягодами, величини 
великих черепіень. в ягодах є зерна, як кістки в че¬ 
решнях. Ті :іерна — наша кава — розпадаються на дві 
половинки; деколи е тільки одно кругле зерно, тоді 
звемо таку каву — перлівкою. 

В сирім стані легко пізнати рінла роди кави, які 
мають рі/кпу вартість щодо смаку іі з<шаху — а через 
те мають ріжну ціну. От і в нас той сам рід яблук па 
Покутті а на долах має інший смак! У праженій каві 
важко розпізнати її якість. Тому пражіену каву купу¬ 
вати треба тільки у знаних і солідних склепах. 

Купивши вражену каву, переховуємо її найкраще 
в сухіії, добре закоркованій фля!іш,і. бо в бляшанках 
натягає кава несмаку бляхи, тай накривка ніколи по є 

щільна. Мелемо пражену каву безпосередно перед її 
запаренням, інакше вона звітріє. 

Кави не треба молоти ані за грубо ані за мілко, 
ЛИПІ по середині. Найвідповідніша є величина круп. 
За дрібно змелена кава мутить відвар і затикає ситко 
в машинці; за грубо мелена не вилуговується. 

Краще є нарити каву, як варити. До паренпя слу¬ 
жить поїщелянова або глиняна, поливана машинка, 
в якій стікає кава, заливана окропом, через цідилко. 
Машинка повинна бути щільно накрита, щоби запах 
етеричних олійків не втікав із парою. 

До кави додається цикорії ,,.ТТупи”. півтора або 
й два рази стільки, що кави. Цішорія робить каву гу¬ 
стішою, неводшістою. тай головно — дає поживу. 

З добрим молоком кава дуяге смачна, а ще ліпша 
зі сметанкою. Очевидно гірших, дешевших родів кави 
навіть сметанка не поправить. 

І1і)иказують старі люде: пражимо каву, щоби 
була гірка, даємо цукру, щоби була солодка, паримо 
її, щоби була якпайчорніша, а додаємо молока, тцоГіи 
бхла біла. Самі противенства — а палі: смакують! 

На картині вгорі бачимо пражарню кави ..ІТа- 
родньої Тортовлі” у Львові, в пивницях при пл. Капі- 
тульнііі, 3. Прохожих нераз мило вражає запах свіжо 
ііраженої кави — тоді, коли маїшши, гнані елегітри- 
Еою,- а бубон з кавою, огріваний Разом, є в руху. Пра- 
ження кави відбувається під строгою коїітролсто чіік- 
шіків ..Пар. Торговлі" та під доглядом промислових 
урядів — так щодо родів кави, як і щодо її гікости. 
Тому є повна запорука, що пражена кава в „Народній 
Торговлі", як продукт укіїаїпського промислу, є добра, 
пефальпіована, і що там пс роблять мішанок із гірши¬ 
ми. як то буває деінде. 

ПРО ГІГІЄНУ МОЛОКА 
Статистика каже, що зло молоко :іабиває більше 

дітей, як війна. Страшно стає, коли освідомігіи собі 
такий факт. І тому, що без молока діти но повияці ви¬ 
ростати і тому також, що добре мо шко так трудно від- 
ріжнити від злого. 

Якеж МОЛОІІО є нсбезпечік' д.тя здоровля? 
Це молоко, що походить від хорих коров, або яке 

зЛткнулося зі заразливо хорими людьми, бо, як відомо 
багато небезпечних хоріб, яіг сухоти, ти({), шкарлятина 
і ін. спричинюють бактерії, що дістаються до орі'анізму 
з молоком. 

А ЯІІС молоко є ііідозрі.те? 
Таке, що: а) походить від брудних коров; б) ви¬ 

доєне брудними руками і до брудних начинь; в) пере¬ 
ховуване в непцльно замкнених посудинах; г) исосту- 
джрпо відповідно по видоеніті; ґ) иролаваш' в брудних 
ск,топах, в отвортих посудинах, до яких легко діста¬ 
ється порох, бруд і мухи, а в];)а.з з, тим і бо-іліч 
бактерій. 

Хто бачив, як продається звичігйно у пас моло¬ 
ко по таких склепах, чи па |)иику (пчихання, еікання 
перед отвертоіо банькою з молоком, кутання молока, 
з покришки покупцями, черпання кватиркою з баньки 
брудними руками і т. д. і т. д.) — тому не треба ііід- 
черкувати, як не то що гидко, але й дужі- иебезіючно 
оііоживати таке молоко, до того невідомого ще по-хо- 
дженпя. 

Ніхто з покупців не має можливости іи'реводити 
контролі здоровної вартости молока і тому мусить бути 
зданий на ласку й неласку сліпого випадку. Одначе ту 
змогу, ба й обовязок має кояша иоваяїна і солі;ша мо¬ 
лочарська організація, яка завдяки лябораторійним 
і іншим аналізам, пробам і контролям дає запоруку, 
що покупець за свій гріш дістане дійсно добре і здо¬ 
рове молоко. 

Забезпеку здоровної вартости молока дає — в пер¬ 
шу чергу т. зв. пастеризація. Полягає вона на то¬ 
му, що молоко підгріваємо до 80—85“ Ц., впродовя; 
1 мінути, а відтак нагло охолоджуємо понижче 10" П- 
Завдяки тому процесові гинуть всі хороботворні бак¬ 
терії, а заразом не нищимо відживної вартості! молока, 
головно для здоровля так ваяашх вітамін. Також інші 
ваяпіі складники (молошний цукор, товпі; і ін.) не під¬ 
лягають некорисним хемічним перемінам, як це діється 
при звичайному варенні. 

Таке пастеризоване молоко продається у щільно 
замкнених фляшках, щоби хоронити його перед мож ти- 
вим новим зараяхепням. 

Заграницеїо — більші міста продають майяге ви¬ 
ключно тільки пастеризоване молоко. Наше громадян¬ 
ство — на жаль — має ще досить мало зрозуміння для 
ГІГІЄНИ. І тому з признанням треба ііідчеркнути, що 
так добре відома і заслужена наша молочарська орга¬ 
нізація „Маслосоїоз” впровадив до .продажі — покищо 
у Львові й Стрию — пастеризоване молоко. 

Треба би побажати, щоби наше громадянство, 
в першу чергу нгіно'цтво — визбулося перестарілого 
вяхе нині способу — спояїивання риночного молока, 
невідомого ПОХОДЯІЄНПЯ і здоровної ЯКО'ОТИ. 

Приноровлюючіїся до вимог модерної гиГієїш — 
повинні не тільки самі сгіоясивати фляшково пастери¬ 
зоване молоко ,,Маслосоюзу”, але й усвідомлювати дру¬ 
гих про вартість такого молока. 
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БІЛЛЯ НА ПОСТІЛЬ 
Важного справою із ділянці домашнього господар¬ 

ства « іюстілі) та білля до неї. Покищо воно не під¬ 
лягає частій е.міні моди, тому вимагав більшої нрила- 
думи, ібо й видаток більший, а коли невдатне, то ро- 
камії нокутуе цей недогляд. 

Від білля до постелі вимагаємо в першій мірі, 
щоб було тривале; звичайно тоді купуємо сильний, 
густий шифон, снеціяльно на цс призначений, відпо¬ 
відної подвійної ширини, щоби простирало на ковдру 
но було зшиване, лиш однопільне. Це все річи вже 
давно випробувані та вііровадїкені в ужіиток. 

Та в пранні бачимо, що якраз ті простирала є 
найтрудніше випрати й випрасувати. 

Все інше білля — денне — підлягло в більшій 
або в меншій мірі модифікації в цьому напрямку; ного 
щораз лешіте прати, при нрасуванні не маємо трудно¬ 
щів, й кожна з нас сама собі зуміє — я^г треба — пе¬ 
репрати топку колірову сорочечку, тонкий нагрудник, 
р(ч|)орми, панчішки і т. п. Такояї і в мужеському біллю 
зайшли певні нолекші. Хто тямить ще з теперішнього 
покоління тверді панцирі на передах мужеських со¬ 
рочок. високі тверді коміріїі, та маншети, — милу 
кицьку на коробці з крохмалем, та спітнілу нрасо- 
ііачку над іюзяшр(чшм залізком, яка з завзяттям, гід- 
НН.Ч г-ращої справи, старалася видобути якнайтугішого 
блеску з довірених їй сорочок. Все це сьогодні нале¬ 
жить до минулого, яке згадуємо поблажливо, — та те¬ 
пер бажає.мо Щ(' упростити собі, чи наймленим рукам, 
працю над біллям до постелі, — бо воно при всій своїй 
тривалости непрактичне якраз через свою тяжість, гру¬ 
бість; через оті простирала до ковдер та на ліжка треба 
ніш малім господарстві приспосібліовати великі баняки 
до впваріовання та балії, треба сильних шнурів на 
стриху, щоб тяжке мокре нростирало не стягнуло їх 
із сволоків. Все це невигідне, клопітливе. 

Сьогодні подаємо зразки тоншого білля на по¬ 
стіль, яке солідні господині певно осудять та згодом 
може добачуть вигоду в тому, що краще мати зручне 
мал(' білля, з яким кожна з нас в разі потреби дасть 
собі |)аду в пранні й прасуванні. 

С. 

Вже відчинено у Львові, 
при пл. Марійській ч. 4 

(будинок Европейського 
готелю) під фірмою 

„ДІМ МОДИ“ 
НАЙБІЛЬШИЙ СКЛЕП 

БЛАВАТНИХ ТОВАРІВ 

шифонів — мужіеських сукон 

під управою п. Тадея 
У в ери (молодшого). 

Щодня приходять 
новини. 

Гарнітур білля на постіль з рожевогл батисту, 

слабшої й темнішої краски. Точки є з того самого мате- 

ріялу, так що на яснішому тлі будуть темніші кружалілві, 

на темнішому ясні. Обі частини матеріялів сполучені на по- 

шевках і простиралі ручною мережкою, точки є пришиД 
обміткою, щоби не стріпались. 

Другий гарнітур білля на постіль є з білого батисту 
або шовку до п р а II н я. Прибраннл творять лише дрібні 
закладочки густо поруч себе нашиті. Простирало заходить 

глибоко на ковдру. 

Найновіші моделі паризьких корсетів. Патентованих 
монополь закупила робітня паризьких корсетів 

„М А Л Ґ О Ж А Т А“ 
Львів, вул. Баторого 34, II. п. 

Остерігаємо перед наслідуваннями. 
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НОВІ книжки 
Степан Левинський: .„З ЯПОНСЬКОГО ДОМУ”. 

Львів 1932. 
Книжка ця відзначена одною із гіяти промін при¬ 

значених жюрі від „Т-ва письменників і журналістів ’ 
у Львові за 1932 і 1933 р. 

Маємо у нашій літературі деякі екзотичні м:тиви 
у !іоез>ії Лосі Українки та Кримського, маємо кілька 
[гарисів із далогчіх країн, але не маємо досі енроои 
у літо})атуі)ніті ,(І)ормі торкнутись психольоґії таких 
далеких нам народів як японці. На-пів спомини на-іііь 
оповідання С. Левшсського із яшття японців, з якими 
авторові доводилося зустрічатись якийсь час у „Яіюіі- 
ському Домі” у Парткі, мають харат;тер тонкої исихс- 
.ігап'ічної студії. Герої цієї книяїки не иеро/киваїоть 
ш-зііичайних пригод, а живуть майя:е сірою будешци- 
і[(;ю. Та само ця буденщина буває найбільше характе¬ 
ристична для народів та одиниць. 

Па т.лі їхньої щоденної праці пересуваються дві- 
три жіночі постаті. З появою кожної із них почина¬ 
ються ЯїИВІШІ зворушення і виринають деякі дрібні 
ігошіілікти. Японці зовсім своєрідно реаґують на ло- 
ведіїтку європейського жіноцтва, зовсім ріжиого від 
іпкян'і.кого. у даному випадку маємо ще до діла з ев- 
іюиеііками дуіке снеціяльного середовища — парись- 
ш)го. що має сво' звичаї, свог. естетику та свою мо¬ 
раль. Одна із головних дієр>их осіб навіть не фратщу- 
женіса, а аніліііка. що тільки засвоїла собі пстіхольо- 
1ІІ0 паїжжанки. 

Авто]) залюбки стежить за дрібними порухами 
■ подської психольоґії і свідомо воліє їх від иромови- 
( тих фатсі'ів. З цього погляду його симпатія д-яя япон- 
пії' з,оі.с;м зрозуміла. Нема сумніву, що исодна риса 
■іоі’ляду па світ і вражливости японців мала вплив на 
ііі.ого. Того нариси дуяіс дис.кретні, у ііів тонах, на- 
ьисаиі з великою культурою. Мова, стш:ь і вся їхня 
атмос(()Є])а зовсім ііо нагадують загального топу га- 
лицьішї літе])ату|шої продукції. 

Обгортка М. Бутовича на книжці зображує коН' 
і|».ііі;т двох і;ультур: суворої Японії з її віковою хіуд- 
])істю і легкого париського Проса. 

..(ЗХІД І ЗАХІД”, обгортка й ілюстрації О. Го]!- 
ДИИСЬКОІ'О, ЛГіВІВ 1933. 

Ця нова гшижка того самого авто])а вийшла ми¬ 
нулого місяця. Це сіюмини з иодороїКІ но Константи¬ 
нополі, Є|іусалимі, Каїро, «безі, Мекнесі, Рібаті та Ма- 
ракеші. Має вона ті самі прикмети вибагливого стилю, 
що иоіісредия. Описи природи і звичаїв переходять 
у ])іжпі цікаві рефлексії. Автор звертає більшу увагу 
іга ріжні прояви чужої ігультуріт, ніж на зовнішні 
предмети, що звичайно зупиняють на дорозі чужинних 
мандрівників. 

Видана книжка по європейському, у великому 
(І)0])маті, з рисунками у тексті, що ояшвляють лектуру. 

ЖУРННЛИ 

ВЗОРИ 

МЯНЕКІНИ 

КРОЇ 

Р. л я н д я в 
ЛЬВІВ, ЧАРНЕЦЬКОГО 3. 

ЩОРІЧНІ 

БІЛІ ДНІ 
то справжня оказія 

для ощадних господинь! 

ТЕКСТИЛЬНА 
ГУРТІВНЯ 

РИНОК зо 

ВОВНИ, шовки, ПОЛОТНА 
модно 

ЕЛЄҐАНТНО 

ДЕШЕВО 

ТЕКСТИЛЬНА ГУРТІВНЯ 

у ЛЬВОВІ — в РИНКУ зо 
(біля Бачевського і Ціппера) 

_ 
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ВАЛЕРІЯ О’ кОННОР-ВІЛІНСЬкА. 

СТАРИЦЬКІ Й ЛИСЕНКИ 
-О 

|\'. 

Михайлу Ііотровичу Старицькому й Софії Віта- 
лівпій ніколи було дуже правитись ів дітьми: у них 
було своє життя, повне руху. Коло дітей ходила ко- 
т|)ась і;; старих довірених служниць і німка бона. 

У Старидьких завзкди було повно людей: гостей 
і всяких спільників їхнього громадського життя. 

ігого тільки не бувало в них! 
Те громадсько життя було розлоге, необмежене 

партійними загородками. 
Тут стрічалися всякі інтереси: мистецькі, наукові 

її політичні, ал{" щодалі, то все визначніше забарвлені 
. українською паціональной^ зак])аскоіо. 

В той час панувала стихія москов'Ської мови 
в інтелігентському житті. Нею говорилося, писалося 
й думалося. Але вже помалу в деяких домах перехо¬ 
дили па українську, все більше вставляючи україн¬ 
ських слів і речень. Найбільше зверталися в тій мові 
•ТО дітей. Діти [;азали на батька ..тато’' і говорили рід¬ 
ною мовою. 

Михайло Петрович ставив всім на зразок папі 
Іїоса.ч, яка в ср,оїй родині викинула з уяїитку всяку 
моглшвщппу. 

>1ора, що приїхала до Київа з самої Полтавщини, 
уперше почула тут, в родині Старіщьких, що україн- 
сьі:у мову вживали свідомо серед інтеліґенції, а не 
тільки стихійно поміж селянами. Дома, в її родині, 
один Микола Вітальович*) звертався до неї но україп- 
ськи і то він натхнув її .любовю до України. 

Починали писати по українсьіш. Мих. Пет. Ота- 
рицькнн був, як відомо, один із піонірів своєї доби. 

Несвітла то була доля. Скільки насмішоїг, байду- 
жости. а то й ворожих виступів стрічало його за сміли¬ 
вість повести українську мову поза звичайні вузенькі 
межі^ на ишроісі простори, аж до иіек.спі])ового Гамле- 
та. Було йому за того Гамлета! З ,,Київлянина” виле¬ 
тіла вигадіш, .мов би то Гамлет говорить: 

— Бути, чи не бути? 

Ось в чім заковика!... 

Всі читали надру¬ 
коване: ,,Ось у чім 
питання"..., але так 
хотілося пореготати- 
гя, пі,о свої разом 
з чужими, підхопив¬ 
ши той крутий дотеп, 
дружггьо розповсюди¬ 
ли його. 

Старицькому не 
могли вибачити його 
розгону в уїсраїн- 
ській творчости не 
тільки москалі, а на¬ 
віть дехто з право¬ 
вірних українофілів, 
.ііора нераз чула у 
своїй родині хоча й 
не злі напади, але 
кепкування з ..Міши- 
них писаній на ніко- 

Микола. Лисенко з дружиною Оль- НЄор03уМІЛІЙ^ ВП- 
гою О’Коннор коротко по шлюбі, ПІЇУКОВЯНІЙ МОВІ . 

перед від'їздом до Липська. Тоді впГпііли і;жо 

казки Андерссна в 
ііого перекладі з ілю¬ 
страціями Мурашки, 
переклади з Міике- 
вича. Сербські думи 
і пісні. Лорин батько 
завжди ставав в обо- 
])оні творів Мих. 
Пет., одначе іі він 
нераз добродушно ви¬ 
сміював його за тво- 
роїгня своєї власної 
мови. ІЦе па ігериіе 
видання перекладів 
із Міцкевича появи¬ 
лася в ,,Кшвлянині" 
гфитика, де гово])н- 
лося не про літера¬ 
турну частину, а про 
обкладинку: ,,Стоїть 
хата, і;оло хати тин, 
а під тином сидить 
Старицький"... Піш¬ 
ли карикатури, як Микола Вітальович Лисенко. 

та, що Старицький 
в образі коваля, закотивши рукави, вибиває на ко¬ 
валі такі слова, як: „нестяма”, ,,залаося”, ,,завзяття”, 
„байдужість” і разом із тим цілком неіснуючі. (Так, 
як згодоїм: ,,мордоііис”, ,,самотіер” і т. і.). 

,,Байдужість", ,,заласся” так природно вживані 
тепер у нашій мові, що сучасним читачам здаватись 
буде неймовірним, що ті допікання гальмували ішрис- 
ну літорсттурну робюту Михайла Потрові-гча і розхиту¬ 
вали його здоровля. 

У. 

Миісола Вітальович зі своєю молодою і гарною 
дружиною Ольгою Олександрівною жив у домі Мезора, 
на Хрещатику, уясе довгий час і ще багато років за¬ 
лишався та.м. 

Ольга Олександрівна, уроджена О’Кониор, була 
в рідні з своїм чоловіком через свою мати, також Ли¬ 
сенко; так само і з Михайлом Петровичем, бо й ігого 
мати була Лисенко. 

Усі їхні маєтки містилися в недалекому сусідстві 
на Полтавщині: Лисенрлвські — Грияьки, О’Котгаорів- 
ська — Миколаївка і Старицьких — Лебіхівка; і всі 
вони з дитячих літ знали одно одного. 

Побралися Рїоля з Олею дуже молоденькими: йому 
було десь 24 роки, а їй — 17. Вони разом иеребтаали 
в Ляйпціґу, де Микола Вітальович студіював у кон¬ 
серваторії. Ольга скінчила потім петорбурзіжу консер¬ 
ваторію по співу, мала невеликий, добре оброблений 
голос і природжену музичність. Вона по мистецьки ви- 
ішнала партію Оксани в першій виставі — ,,Різдвяної 
ночі”. 

Дітей вони не мали, а, Микола, Віта-гьович марив 
І гро сіміо. 

В домі у них такояї було людно, але товариство 
(!(' ціггком те саме, що у Старицьких, бо смаки дру- 
ікини одріяснялися в деякій мірі і була тут примітка 
її суспільства; проте домінува.та загальна ті-чія: /([іа- 
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Твори Василя Стефаника. Досі не було в нас 
нпірпого видішия творів Васи.'гя Сто(|()аііика. Масткна 
розкіив'тіа по ріжіїнх збірках. яких деякі давно ви¬ 
черпані, іиіііі Сііюгіу, др)уковані ло журналах і часопи¬ 
сах, для загалу ік'достуїші. Іі останніх часах написав 
Василь Стофаник кілька нових оповідань. яр;і досі ніде 
но були друковані. Все це робило необхідріим видання 
збірного видання творів цього найбільніого сучасного 
українського нисьменнитга. 

Ювилеиний Комітет, якиіг оснувався з нагоди 
ро-ліття Стефаника видав роскіпше видання творів 
Стефаника в одному томі, в обмеженій кількостхг — 
1000 иррімірників. — Книжка видрукована у ігелико- 
му форматі 4”, на гарному папері з ілюстраціями пе¬ 
редових українських мистців-ґрафіків. Ціна книжки: 
нореплет в ціле полотно зл. 20.—, в иівнолотно ЗЛ. В).—. 

Замовлення й гроші слід висилати виключно до 
„Центробанку’’ у Львові, вул. З Мая 15, на р-к ,,Твори 
В. Стефаника". Конто П. К. О. 143.467. 

Кояший, хто любить гарну книжку, повинен за¬ 
мовити Твори Василя Стефаника. 

><х><>ос>о<><ххх><><><><>о<х>ооо<хх><хх><х><><><>о<><><>с<><><>о-<. 

гоманови. Косачі, Русови, Антоновичі, Чубинськіш... 
— себто старі українофіли, та до того артисти музики, 
енівці і молодь. 

(Ч’арицькі й Лисенки янтли в тісному звязігу; 
бачилися іцодпя. ^ . 

іноді тратіля.тюся, іцо забіяшть Софія ВіталівіКі 
і ніде далі; через якийсь час зайде по иоі Михайло 
Петрович і, не здибавши тут, подасться иаздоілнці: 
і;оли знову дзвінок, і в передпокою чути голос Софії 
Віталівпи: 

— Не було тут Мііііі? 
І знову ио хвилині Михайло Петрович; 
— Не було тут Соні? 
І так кілька разів, поки Микола Вітальович до¬ 

бродушно, але з експресією вилається, а Оля ночяо 
сміятися без упину, і всі, зібравшися дотгупи, весело 
балакають. 

Приходить кухарка, щоби папі перебрала раху- 

лок з базару. 
Треба перервати розмову. 
— Ох, нудота! 
— Постій, я порахую, — озивається Микола Ьі- 

тальович. — Ну, кая-гіть! 
— Масло — 20 копійок, сметана — 8 копіііок. 

У 3(3... 
Микола Вітальович писав і тут раптом спииявться. 
— ГЦо за „утка"? 
— Ну, уті;а... 
— Не розумію. 
— Ну. качка. 

То так і каяНть. Чи то ію вашому ио качка 
зветься? 

— Но нашому качка, а по вашому.. 
— і по нашому тагс, бо ми — хвалити Бога — не 

кацапи. Нехай кацапи давляться своїми „уткамл", 
а ми їстимемо рідну качку з пряженою кагіустою. 

Софія Віталівна в цей час заводить пісню: 
— Ой, пливи, пливи, сіра качко... 

Кухарка прислухається в лагідній задумі. 
— У нас воно трохи не так співається. 
— А як саме? —■ питає зацікавлений Микола 

Вітальович. 
Молодиця соромиться, но наваягуеться. Тоді по¬ 

чинають І! умовляти і вона зтиха наспівує. Микола 

ВИРІБ ФОРТЕПЯН1В 
пянін і гармоній — Продажа, 
виміна, направки, строєння 

Михайло Шкельскі 
Львів, ул. Оссолінських ч. 10. 

Тел. 87-23. 

Вітальович швидешжо іде до фортепяиу і нагілає 
ііаіняпт. Михайло Петрович слідкує за словами. Минає 
час. поки одпустять молодицю на кухню до її справ 
та візьмуться до своїх. 

УІ. 

Лисенко зібрав у свої збірники мабуть чи не всі 
найкращі пісні Уіграїни. Вони враз широко росиов- 
сюднилися, чаруючи своєю красою не тільки люїей 
музичних, а н загальне суспільство, і ічпішло з того 
от що; 

В папських вітальнях, де ще напередодні нехту¬ 
вали українською піснею, а співали лише московські 
романси, ввійшло тепер у звичай виконувати пісні 
з Лиоешю'вого збірника; виконували їх і на концертах, 
чим далі, тим більше. 

Лора була що такою малою, що сиділа в одному 
фотелі зі своїм братом близнюком, коли іх взялгі^ на 
концерт в їхнє повітове місто Кременчук.. Там зібра¬ 
лося все окружно панство з кількох повітів і Полтави. 
Концерт уявляв собою подію в ировіїщіяльному Ж'ИТТ!. 

Та псеївдо-інтеліґептна публика була набундючена, і ви¬ 
баглива. Українські тенденції здавалися пебезне’гкзм 
і пекомільфотним чудернацтвом. Але обидва виконав¬ 
ці, Лисенко і його друяшна, були з добрих стародавніх 
родин, гарна пара на естраді з бездоганною елегаїттгл- 
стю і навіть незвичайним для провінції шиком. їм пк 
бачалося те, чого не вибачилось би іитшім, і тому пуб- 

■лика, демопстративио гаряче приймала україчські но¬ 
мери концерту. Микола Вітальович грав тоді вперпіе 
свою сіоїту .,Хлопче, молодче” і ,,Ой, до мене іТків 
приходив”, а його дру/кина після італііісіжих арій спі¬ 
вала — ,,Садок вишневий” і українські ліспі з пор¬ 
ию і о збірника. 

По ворояїому табору полтавських наніг, повіяло 
рідним духом. 

Українські пісні, зібрані Лисенколн деиг. до дня 
ставали популярніші, а найбільше розцвіли в семкна- 
ріях та бурсах. Семинаристи творили нійплодовитшо 
підложжа для своєї національної му ніки. а слідом за 
нею і національній ідеї. У кояшого нона, що повихо¬ 
дили иотім з тих семішаристів, можна було знайти 
згодом історію Груїпевського і видатиі'ііу українську 
літературу. (Далі буде). 

ПЕРША УКРАЇНСЬКА 

Артистично - столярська робітня 

ТИМОЧКО і ГАЛЬОВ 
Львів, ул. Коперника 54 

ВИКОНУЄ СТИЛЕВІ Й МОДЕРНІ МЕБЛ 

Ціни приступні Соліцне виконання 
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НА ФЕЛОНИ 
Й ХОРУГВИ 
найкраще годиться: 

а) канвове полотно (панама) в білій 
і пісковій красці, широке на 160 цм- 

по 10'50—12 зол. 

б) льняне полотно, широке на 150 цм., 

білої краски — б зол. 

в) чеське полотно льняне, пригоже до 
вишивання, широке на 170 цм., бі¬ 

лої краски — 21 зол. 

Все те провадить віддавна 

крамниця „У. Н. М.” 

Львів, ул. Косцюшка 1 , 

у великому виборі. 

•••••••««••••••••в 
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ЗАПРОЦЇУЄМО до ПЕРЕДПЛАТИ 
ОДИНОКОГО БАГАТО ІЛЮСТРОВАНОГО ЧАСОПИСУ - ЖУРНАЛУ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ РОДИН 

^ „Н Е Д 1 Л Я” ™ 
..НЕ ДІ ЛЯ“ виходить вже 7-ий рік, що тижня, в обємі 16—20 сторін друку, вел. формату, а тисячі читачів зі всіх 

верстов української суспільности засвідчують наглядно про її популярність. 

..Н Е Д І Л Я“ приносить багато актуального матеріялу та відзеркалює безсторонньо сучасний дійсний стан полі¬ 
тичного й громадського життя українського Народу на всіх його землях та на еміграції. 

..НЕДІЛЯ” дає що тижня огляди політичного та господарського життя всього світу, розглядаючи важніші його 
проблеми в окремих, основно опрацьованих статтях. 

..НЕДІЛЯ” маючи найкращих кореспондентів та співробітників в краю й за границею, приносить що тижня 
цікаві статті зі всіх ділянок людського знання, науки, техніки, історіографії, ме.муаристики, мистецтва 

і т. д. Цікаві кореспонденції з далеких країн, описи подорожей І скитальщини нашої еміграції, тримаючи читача 
у постійному зацікавленні і контакті з тим, що діється в світі. 

..Н Е Д І Л Я” дає що тижня цікавий літературно-науковий додаток, кладучи велику вагу на українську та чужу 
белетристику. Ілюстраційно веде перед між українськими часописами. 

..Н Е Д І Л Я” веде постійні домашньо-лікарський, сільсько-господарський та жіночий порадник, а для розваги своїх 
читачів поміщуе постійні зразково опрацьовані кутики: загадковий, шаховий та гумористичний. Зокре¬ 

ма спорт, театр, кіно, радіо, новітня техніка находять у „НЕД ІЛ!“ належну увагу та зрозуміння. 

МАШТІВУЄ ВЕЛИКИЙ КОНКУРС ПРЕМІЙ шРЕДпіТту 
що їх розльосування відбудеться вже в перших днях вересня ц. р. 

Мимо так широко закроєного видавничого пляну ,,НЕДІЛЯ” в 1934. р. не підвищує, а противно ^ 
знижує ціну передплати: 

Річно з 18.— зл. на 14.— зл., піврічно з 9.— зл. на 7.— зл., чвертьрічно з 4.50 зл. на 3.50 зл. о 
Місячно з 1.50 зл. на 1.720 зл. — За кордоном 3.— амер. доляри річно. ^ 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ і АДМІНІСТРАЦІЇ: ЛЬВІВ, РИНОК 10. Тел. 29-41. О 
О 
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До цього числа долу чуємо аркуш у^орір. 
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Свій до свого! Свій до свого! 
Одинока українська шевська робітня 

О. КЯЧМЯРСЬКОГО 
При вул. ЛЬВН СНПІГИ ч, 57 

виконує нове взуття на замовлення ! всякі направкй 
найсоліднійше, найточяійше і найдешезше. 

..ЖІНОЧА Д0ЛЯ“ 
ЧАСОПИС ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА, 
виходить У КОЛОМИЇ, ВУЛ. ЗАМКОВА Ч. 37 

Ч. І. 

Коляда. Народжується Правда. Різдвяні звичаї на Ле.м- 
ківщині. Різдвяні звичай на Підляшші. І. Шумовська: 
Різдво в Лондоні. З думок Б. Расселя про виховання. 
Н. Королева: В Різдвяну ніч. Др. В. Сіменович: Приятель. 
Анна Йонкер: Мої вражіння з українського павільону 
в Шікаґо. Країна Сходу Сонця та її жінка. О. К.: У се- 
ніорки наших поеток. Вісті з Союзу Українок. Сердечна 
подяка. Др. Софія Парфанович: Про нігті. Що їсти. 
Звідомлення Українського Бюра в Лондоні. Новинки. 

Читайте й радьте! 

„ЖІНОЧА ВОЛЯ”: 

Ой, там на горі, на високій. Щедрівка. Степан Федусь.-ч, . 
Святий Вечір. О. Кисілевська: Святочні звичаї лемк'в. , 'і . 
Дещо про Фінляндію. О. К.: Місто й село. ШвабчиД ■ 

секрет. Що їсти. 

напежитість заплач 
с росгіоц’^ иІ82сгопо 

На веснянк шапочки, шалики, 
рукавички Нсійкр^^е годиться 

ВОЛІЧКИ 
„К о Т“ 

в усіх красках можна дістати 
в крамниці 

кооп. „у. Н. М.“ 
ЛЬВІВ, УЛ. КОСЦЮШКИ Ч. 1. 

Замовлення з провінції виконуємо негайно. 

ІЮШСУ 
3^ со ^ 
1= о_ < 

<с ^ сд 
:г: гп 

НАЗВИЩЕ і 1МЯ 
ПОЧТА . 
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