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Ой, там на горі, на високій. 
(Коляда). 

Ой, там на горі на високій 
стояли намети в білого шовку, 
а в тнх наметах саме столове, 
п о з а столове сидять панове-ковакове. 
Білий молодчик, 
пан Василь хлопчик, 
син' конем грає , 
мечем гуляє , 
турського царя вививав: 
„Ой, вийди, вийди сам, турський ц а р ю , 
х о ч на мураву, 
хоч слугу вишли, 
х о ч сам вийди". 
.Я слугу не ш л ю , 
сам до вас пійду". 
Там ся вняли, 
варав ся стяли, 
турського царя тай порубали. 

Вікно, Буковина. Списав 
Андрій Міський, 

парох . 

.Час". 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ Ж І Н О Ч У В О Л Ю " 
Двотижневик для українського сільського жіноцтва. 

Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": в к р а ю І на Чехах на рік 2 золоті, для інших 
країв — пів америк долара на рік. 

АДРЕСА; Коломия, Замкова, 37. Редакція „Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37, 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żinocza Dola". 

Передрук статей довволеннй лише з а поданням д ж е р е л а . 
— — ^ М ^ М ^ М Н В В *шшшшг*#шегжлгі.м;*шврні її и 

Щ е д р і в к а . 
(З Підкарпаття). , 

Гей, звіяли буйні вітрове — цьому дворові Нового Року пригнали. 
Встань, ґаздо горі — Новий Рік у дворі; пускай старий, приймай Новий 

Рік до хати! 
Уставай, ґаздо, не протягайся — Новому Рокові з нами кланяйся скоренько, 
Дай же вам, Боже, з цим Новим Роком щастя-здоровля за кожним кроком... 
Дай же вам, Боже, воли, корови, щоби вам були повні обори.. 
Дай же вам, Боже, гарні діточки, щоби вам були повні запічки... 
Три кізли сіна, з два отави, щоби вам були повні стодоли... 
Вашій ґаздині повно у скрині масла, сметани і солонини.. 
Дай же вам, Боже, несучі кури — щоби позбутися всякої жури„. 
А вам, хлопчата, — гарні дівчата, в сесі мясниці поженитися. 
А вам, дівчата, — гарні хлопчата, цих мясниць певно повіддаватись... 
Дай же вам, Боже, в городі зілля; в городі зілля — в хаті весілля.. 
Нам за коляду дайте по грошу, щоби ви мали долю хорошу... 
Нам за колядку дайте ковбаску; а молодцеві по калачеві.,. 
Нашим дівчатам повні санчата горіхів, яблук на сесі свята,.. 
Пустили в хату —дайте заплату: мало не мало, щоб не пропало. 
А за цим словом будьте здорові... З Новим Роком, з красним Щедраком 

[вас вітаєм!.. 
ВСЬОГО цього бажає вам, Дорогі Читачки, й редакція „Жіночої Волі"... 

Веселих Свят! Щасливого Нового Року! 

Степан Федусь 

Святий Вечір. 
(Присвячую братові Василеві в Канаді). 

На небосхилі заблисла перша зоря, й неначе на даний знак мільйони 
мерехтливих світел-зірок укрили темну блакить неба. 

Копула неба заясніла, мов чародійна ялинка, для всіх: для вбогих, 
багатих, ситих, голодних, щасливих чи в горю. Це ж — Святий Вечір!.. 

Діти сповіщають про появу першої зорі — останні приготовання, й 
родина засідає до святочної вечері. По хатах лунає коляда 

Он там у тій вулиці йдуть зі зв'здою — а там з „царем Іродом". А 
за годину з читальні „Просвіти" вийшли старші хлопці з „Вертепом" на 
„Рідну Школу*. І понеслось селом; „Нова рада стала"... 

Ген на краю села при долині готується сімя до вечері. Ось усе го
тове — помолившись, сідають до стола. Та наче чогось ждуть. Є місце 
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для когось — хто не приходить уже пятий рік. Жде батько й мати — си
на, брати й сестра — брата, що поїхав за океан — кращої долі шукати... 
Тільки знимка вказує того, про котрого всі думають, а котрий тисячі кі-
льометрів від них, від рідної землі. 

Залунала коляда. Побігли брати в село колядувати з „Вертепом" на 
„Рідну Школу" з товаришами Гей, це ж радісний для них — Святий Ве
чір. Зістались батько-мати. Сумуючи згадують, ждуть сина.. А зорі так 
ясно світять — горять.. 

Серед мурів далекого незнаного міста Канади вони, товариші праці, 
зійшлися святкувати Святий Вечір їх пятьох українців линуть думкою 
до вбогих сіл Української Землі — що дорожчі їм за палати, за хмарб-
дери цього вільного краю. 

Вони мріють, згадують кожний про свою рідню, що в старому рід
ному краю засідав до вечері зі споконвічною колядою Думки їх лучаться 
в одно — чарівною стяжкою крізь океани линуть в убогі рідні села. А 
зорі світять, горять на небозводі. 

Між пятьма товаришами праці й він, якого вже пять літ чекає до 
спільної святої вечері рідня... надаремне... Вийшов, глянув на зорі, на сніж
ні поля, полинув гадкою в рідле село — і вкрай звалила його туга. 
Полишив товаришів Зайшовши до своєї кімнати, взяв голову в долоні 
й довго так непорушно сидів. А як прочуняв, написав листа до рідні. 

„Мої Дорогі! 
Вже пять літ святкую Різдво Христове в цій вільній далекій країні. 

І тут на Свят-Вечір світять так ясно зорі, і тут сніг під морозом іскрить
ся — та не так радісно, як там у рідній землі, в наших убогих тихих 
селах. Я чую відгомін коляди, що несеться по ріднім селі, й бачу веселі 
обличчя родини й друзів. Тут нема тої щирости. Холодне, байдуже, су
воре чуже місто до святих почувань людини Та крізь смуток і болі пе
реродимось до нового життя, так що не будемо змушені шукати щастя в 
чужій землі, між чужими людьми, Бажаю щасливих свят Різдва Хри
стового! . 

Ваш Син". 

Час так скоро-скоро пливе, У небесні простори неслись, як глум 
над недолею — як завдаток на краще, звуки коляди: „Нева радість ста
ла"... Скрипів та іскрився сніг, а зорі горіли й, сіяючи на небосхилі, зві
щали свято Христового Різдва. 
Коцюбинчши, 19. XII. 1933 р. 

О. Кисілевська. 

Святочні звичаї лемків. 
Є частина нашого рідного народу й краю, дуже мало нам знана. А 

шкода, бо нарід там гарний, розумний, чесний Край прекрасний, гірський, 
хоч мало врожайний. 

Ця частинка нашої землі, що лежить далеко на пограниччі корінної 
Польщі й Чехословаччини, — це Лемківщина. Зветься так від того, що в 
бесіді своїй мешканці її частенько вживають словечка „лем" (лиш). 

З причини великого віддалення від осередків нашого життя й краю. 
Лемківщина мала ще й те нащастя, що її опанували москвофіли, чи як у 
нас часто говориться: кацапи, Наслідок цього був там такий, як і всюди: 
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безпросвітність, безпомічність господарська, темнота. Тоді, коли ми орга
нізувалися, помагали собі освітою, книжками (при допомозі „Просвіти", 
„РІДНОЇ ШКОЛИ" тощо), добрими, зрозумілими виданнями, газетами; коли 
двигалися господарсько, розбудовуючи життя кооперативне, молочарство, 
скотарство й усі інші ділянки — в той час москвофільські опікуни зами
кали перед тим усім очі лемків, лякаючи їх українцем, як чортом. Завдя
ки тому лемки осталися позаду нас під кожним оглядом. 

Головне це дуже важко відбилося на господарській ділянці. Незор-
ганізойаний лемко тяжко бідує. Природні багацтва ойого землі, чудотворні, 
ц'лющі джерела води використовують чужі люди. И тоді, коли із цього 
чужинці збивають маєтки, лемко все ходить бідний, босий, все в ходаках, 
сидить часто в убогій, курній, без комина хатині. 

Про це при нагоді скажемо вам більше; тепер поділимось тільки 
радісною вісткою, що й лемки зачинають уже визволятися з темноти й 
кацапського збаламучення, уже зачинають розуміти нас і горнутися; у-
міють навіть за те, чого недавно цуралися, сміло постояти, ба й потерпіти. 

Перебуваючи недавно серед лемків, записала я цікаві святочні лем
ківські звичаї, які отеє й подаю ш. читачкам. 

Лемки живуть у горах. Крізь кожне село пливуть гарні ріки, пото
ки Отже е там звичай, що на Свят Вечір перед вечерею, хоч би був і ве
ликий мороз, всі йдуть до потока й миються. 

Коли вернуться до хати, батько йде по сіно на стіл і під стіл, мати 
накривав стіл обрусом і заставляв, які мав, страви. Дідуха (себто жит
нього снопа) в хату не несуть. 

До вечері сідають усі: батько, мати й діти Діти під образами, а ста
рі від дверей збоку. На Лемківщині не знають „куті", себто пшениці з 
маком і медом. Побажання складають собі при часнику, який їдять із 
хлібом. Ще одної улюбленої нашої страви лемківські господині не варять, 
а то голубців 

Святочну вечерю дівчата їдять стоячи, що їм лен не лягав. Пастух 
після вечері звязув всі ложки в купку, щоб йому худоба не розбіглася в 
полонині. 

Після вечері, як і в нас, усі колядують, діти на сіні квокають, щоб 
добре курочки неслися. 

При отсій коротенькій згадці пересилаємо наші найкращі побажан
ня дорогій Лемківщині: якнайскорішої і найкращої сполуки з нами й че
рез це поширення просвіти, організації, що одинока дав силу й кращу 
долю. 

Дещо про Фінляндію. 
Країною, що чи не найбільше зорганізована кооперативно, є Фінляндія. 

Лежить вона далеко на півночі між Балтиком і Льодоватим Океаном. 
В багатьох громадах селяни всі щодо одного в членами своєї коопе

ративи. Вони в ній не тільки все купують, але й збувають усі свої госпо
дарські продукти. Так позбулися вони зовсім посередників, що перед тим 
жили їх коштом. Через кооперативу фінляндський селянин набував теж 
усі потрібні знаряди, мебель, одяг і все чого йому тільки треба. 

Поширена незвичайно також молочарська кооперація. В багатьох 
селах усе молоко, що тільки лишається від домашньої потреби, віддають 
всі господині до своєї молочарні. 

Кооперація відучує своїх членів від життя на борг, і тим у великій 
мірі підносить їх матеріяльно. Зі зростом кооперації приходять до біль-



Ст. 5. 

шого значення в громаді також бідніші члени її, бо ж знана річ, що в 
кооперації всі члени собі рівні й мають рівні права, а не так, як то часто 
в громаді бував, що багачі лише завдяки свому мавткові верховодять 
усіма. 

Може буде нашим чатачкам цікаво дещо довідатися, який то нарід 
ці фінляндці? Отже треба знати, що країна їх дуже вбога. Багато води, 
озер, мочарів, а мало землі та ще й урожайної. Давно була там велика 
нужда й велике піянство Щойно з поширенням просвіти, організації, коо
перації добробут завітав і на їх убогі землі. У великій мірі до культурно
го піднесення й відродження країни, причинилося там жіноцтво. У Фінлян
дії перші в Европі жінки дістали політичні права і, яко посли, ввели ба
гато дуже хосенних нових законів. До світової війни Фінляндія була під 
Росією; по війні відзискала самостійність. 

Фінляндці дуже чесний народ. Ще до війни люди не замикали две
рей більшости помешкань ні вдень, ні вночі. В трамваях пасажири самі 
вкидали до скриньок належитість за переїзд На селі молоко для молоча
рень лишається на дворі, й збірщики собі самі забирають. В містах на 
дорогах загублені речі стоять не рушені на тому самому місці довгий 
час. В мійських публічних садах прохожі часто лишають свої речі на 
лавках, відходять, де їм треба, й по довгому часі знаходять їх там, де 
лишили. 

Про фінляндську чесність оповідають такий жарт: перед війною один 
чужинець забув в залізничому ресторані гаманець з грішми. Коли по 
війні знову приїхав до тої місцевости, застав гаманець на тому самому 
місці, але грошей було більше, бо наросли проценти!.. 

Такі дивні народи на світі бувають 
І в нас багато дечого зміниться на краще, як наші люди, а головно 

— жінки, зрозуміють вагу кооперації, організації, освіти, — й будуть 
громадно горнутися до своїх кооператив... Бажаємо якнайскорше прийти 
до тої свідомости. 

О. К. 

Місто й село. 
Сніги засипаїи дороги. Квіти морозу заслонили вікна, а проте в мі

сті рух, життя. Хоч сніг скрипить під ногами, діти, молодь юрбами бі
жать з Санчатами в сад чи де там — поспускатися з кожного горбика. І 
найменших усадовили мами на санчатах у теплих подушках і тягнуть са
мі, чи батьки-панове. Старші з совгами (лижвами) на плечах біжать на 
ставок рацісно-весело А он дівчинка десятилітка з молодою ще мамою. В 
обох у руках лещата, обі одягнені в штанцята, блюзки, шапочки, воліч
кові рукавиці — всідають у трамвай, їдуть, видно, десь дальше на леща
тах побуяти. Словом — рух, гамір радість усього молодого, живого... 

Ą на селі? Часто переїжджаю край наш з одного кінця на другий, 
Гуцульщина, Поділля, Лемківщина, Волинь, Полісся. Це все я переїхала 
вже й цеї такої багатої в сніг та морози зими,,, І ніде — чуєте? — ніде 
в жадному селі, що так мигом пересувалися перед моїми очима, не ба
чила я сільської дітвори, ні молоді при забаві саночками; не перелітала 
на еовгах сільська молодь стрілою річок та ставків, не зїздили з горбків 
хлопці-дівчата лещатами. 

Ніде не бачила, щоб мати чи батько вивезли своїх маленьких діток 
санчатами. 
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Чому? Чи сільська дітвора та молодь не така, як мійська? Чи не 
повинна й вона зазнати, як мійська, отої не коштовної дитячої та моло
дечої радости-розваги? 

Подумайте, батьки й старші браття-сестри, над цим і поможіть дітям 
зладити хоч би якнайпростіші санчатка; навчіть зробити й орудувати ле
щатами! 

Ось у інших народів усі мешканці, а не тільки молодь, так міст, як 
і сіл, просто не уявляють собі життя без санок, совгів, а найбільше лещат, 
Діти — до школи, батьки—до міста, до церкви ними їдуть Це й практично 
й здорово. 

Гей, вилазіть з темних задушливих хатів, користайте з сніжної зими. 
Шийте кожушки, кіптарики з крілячих шкірок, з вовни з власних овець, 
прядіть нитки, плетіть светерки, рукавиці — і в йоле, в ліс, в гори, так 
як мійська молодь і дітвора! 

Треба ЩЇ знати, що взимі сонце ближче до землі Взимі нема по
роху в воздусі й ультрафіолетові проміння сонця найкраще до нас дохо
дять та несуть нам здоровля й силу. Тому не сидіть у хаті, не дайте „за
стоюватися" крові, а старі, малі, а навіть немовлятка, — уживайте свіжо
го зимового зоздуху й сонця! Ті, що сидять цілу зиму за піччю, стають 
бліді, обличчя їх виглядає, як тісто. Чи то не пересторога, щоб ми не ді
яли проти природи? Рано відчиняйте вікна; в полуднє, коли сонечко сві
тить, навіть немовляток виносіть на двір. Зимове сонце це лік проти 
кривухи. 

Одягатися відповідно Ті, що можуть швидко йти, бігати, бавитися, 
— легше; старші — тепліше. Вовна, папір найвідповідніші проти зимна. 
Не пийте алькоголю. Він узимі ще більше небезпечний, як уліті. Він об-
нижуе штучно вражливість на зимно й тим присипляє нашу чуйність. 

Швабчин секрет. 
(Чого навчилася від швабки Марія) 

Відколи в нас заложили молочарню, люди за корови стали краще 
дбати Хто може, докуповує й товару. Ось сусідка Марія від знайомої 
швабки купила корову таку, що по кілька гарців молока на день давала. 
Суму грошей за неї заплатила, гадала — аж тепер усіх закасує! Аж тут 
біда! Корова в Марії як не тота стала: що не дав, як біля неї ходить—мо
лока день-у-день менше, менше. 

Зажурилася господиня, що тут робити? А люди ще й доповідають. 
Одна каже: наврочили. Друга: „А я вам кажу, швабка таке зробила, що 
молоко відібрала." Інші: може корова спротивилася, що сметанки всі до 
купи мішається. І так Бог зна що видумують. 

Пішла Марія до швабки: Скажіть, каже, порадьте, що ви робили, що 
у вас молоко, як вода з чуркада, плило, а в мене вже далі й половини 
не стало? 

— Треба побачити, як їй там у вас ведеться, — каже швабка й не 
пожаліла труду, зайшла аж у село до Марії. 

Якби ви бачили, як вони з корівкою звіталися! Припадає швабка, 
гласкав, солодко промовляв, тулиться до корови, а корівка до неї. Не
мов би німина хотіла заговорити! 

Тут каже швабка: „Отак до неї, ґаздинько, делікатно все підходіть. 
Вона в мене не то бійки, а й голоснішого слова не чула! Але ж темно їй 
тут! Конче вибийте віконечко більше й шибки дайте. Вона в мене в яснім, 
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як у покою стояла, А чистите їі? Я вам казала коровку, як коня, треба 
щодня чистити. Ой, не дуже! Бачу — вже зачикав залежуватися. 

Але тут Марія не втерпіла: „А от згребло: щоднини чешу, аж рука 
вяне. Дивіться — аж знаки на корові!." 

„Та цим? А я ж її шматочкою обтирала, щіточкою, як дитину, че
сала. Не пустить бруд? Пустить, але під ногами мусить бути чистіше! В 
полуднє, як випровадите її на обору на сонечко, візьміться до стайні. По
обмітайте порохи, гній викиньте, підлогу вичистіть добре. Є у вас торф? 
Можна під підстілку підсипати, щоб вогкість втягав. Або порохні якої, 
коли торфу нема. На це дайте солому, потяту га кільксро. Буде гній кра
щий тай ліпше вогкість втягатиме. Так на днину. А на ніч підкидайте сві
жої соломи, щоб було мягко, чистенько. Рано зберіть і покладьте де в 
кутику, так вистане вам на довго. Нечистоту збирайте, сеч хай спливав 
до рівчака й геть на двір до збірника. Коровці мусить бути ясно, чисто, 
тепло. 

А де воду для корів тримаєте? До керниці водите? Не дай БожеІ 
Геть корівку застудите тою водою, Вода мусить бути вистояла, не за-
холодна, то собі запамятайте! Коли доїте? Що даєте їсти? Я вам казала, 
все в одній порі: раненько в 6-ій, видоїте, тоді дайте їй у мішечку, як 
коневі, оброку: січку, збризкану водою, з ріпаковим макухом та висівками. 
Можна ще й ложечку соли, перемішати все й де мішечка. Як поїсть, то
ді буряків. Напоїти водою з хати й дати доброго сіна, а на останку соло
ми. 1 не скільки будь на око. До цього мусить бути вага: від ваги штуки, 
від того, скільки корова молока дає й чи корова тільна чи по теляті, від 
цього залежить кількість корму й примастки „Мій" дав вам рецепту до 
цеї корови. (ї треба точно придержуватися, інакше шкода роботи й гро
ша. Як на дворі погода, сонце, мороз не надто великий, хай корова вийде 
на обору, а ви тоді стайню відчистите, провітрите. 

В обід точно в 12 ми знову доїли Після доення даємо сіно. Уве-
чорі година 5 та дати таку їду і в такім порядку, як зраня Себто: січка 
з примасткою в мішку, по ній буряки, потім напоїти; після напуван 
ня —• солома й аж тоді так коло 7-ої години доїти. Отак корівка моя 
була призвичаєна й раджу вам далі так само робити. Мусите мати годин
ника, мусите мати вагу (хоч би малу ручну) й на примастку, на сіно чи 
трошки конюшини мусить вас стати. Не бійтеся кошту. Це вам оплатить
ся, Зрештою ви теж господиня, мама, знаєте, що без того годі обійтися. 

І послухала Марія швабки? Послухала! Що ж мала робити? Шкода 
було молока тратити. 

ЩО ї с т и . 
Святочні калачі. Одну літру муки на розчину рахуємо на 1 калач 

і 1 деко дріжджей. Отже скільки хочемо мати калачів, стільки літрів му
ки розчинимо молоком, аби було тісто таке загусте, як добра сметана. 
Як скисне, даємо кілька розбитих добре яєць, рахуючи 2 яйця на калач. 
Досипуемо потрохи муки, вливаємо клярованого масла, рахуючи пів шклян-
ки на 2-3 калачі, трошки соли, трошки цукру й місимо так загусто, щоб 
можна було опісля виплести калача. Як добре підросте, аж зачне трі
скатися — вибираємо потрохи тісто й виплітаємо калачі. Кладемо на бля
хи, щоб виросли. Як підійдуть, печемо в печі, напаленій легше, як на 
хліб Перед вложенням до печі помастити легко яйцем, розбитим з моло
ком, і посипати маком. Спробувати чи готові: як легкі й голосно „дуд
нять", можна виймати, 
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Ріжне. 

Дешеві т істочка або торт. Кварту (чотири малі горнятка) муки, 
пів шклянки цукру, цитринової шкірки або ванілії, 1 яйце, добру ложку 
смальцю, ложечку порошку амоняку, купленого в аптиці або дрсгуерії, 
розпустити в пів шклянці літнього молока, (брати до того більше гор
нятко). Замісити це все. Якби було загусте, додати трошки сметани. Роз-
тачати тонко і - або викравувати дрібні тісточка, або гробити три округлі 
паляниці й саекти їх на легко жовтавий колір, а опісля переложити 
овочевою мармолядою. Тісточка можемо теж лучити мармолядою по два 
докупи. 

' Читайте й радьте. 
Прошу порадити. 

Маю індики й хочу їх вгодовувати, 
та не знаю як. Пробувала два рази — не 
вдалося. Перше годувала пшеничним гри-
сом — не поправився, тільки гірше зісох. 
Потім давала ячмінної муки — так само 
не поправився, а навіть пошкодило. Т о 
му прошу порадити, як маю пасти. 

Лемкиня 
Відповідь Лемквні. 

Вгодовуються добре індики молоді, 
змалкуне забідовані.До вгодовування при
міщуємо птицю в місці: спокійнім і тем
нім. Ясно мав бути лише в часі годівлі. 
Годувати спершу двічі, а півніше тричі 
на днину, а все в одній порі. По їді ні
чим не турбувати птиці й не заходити 
— хай сидить спокійно в темряві. 

В приміщенню, де вгодовуємо пти
цю, все мав бути чиста вода, а ще кра
ще збиране молоко, камінці та пісок, 
їди не треба залишати більше, як на 20-
30 хвилин; після того її забирати. 

Чим же годувати? 
На початку найкраще їдять індики 

ячмінь, змішаний з кукурудзою. Кукуру
дзу треба звечора розмочувати в гарячій 
воді; на ранок вона напучнявіє і в такім 
вигляді давати птиці. Ячмінь і кукурудзу 
змішують ще з вівсом та висівками чи 
межпсіткою. Цей корм можна замішува
ти молоком ще й додавати потрошки сала. 
На ніч, на 40 хвилин перед тим, як інди
ки підуть спати, їм треба дати гарного 
вівса, кукурудзи чи пшениці; можна тро
хи й вареної картоплі. Зерно добре дава
ти заварене, або мелене й замішане на 
теплій воді чи молоці. Крім цього дають 
ще товчені кістки або кістяну мучку, 
варені овочі, обрізки з мяса, кухонні від-
падки, розмочений хліб, змішаний з го
рохвяною мукою. 

Вгодовуються індики до 3 тижнів. 
При кінці годівлі індики зачинають тра
тити охоту до їди. Тоді треба або різати, 
або догодовувати штучно, напихаючи 
птицю галушками, зробленими з куку
рудзяної муки на молоці. 

Користайте в відділу „Читайте й радь
те". Присилайте свої запити!. 

Святкуймо б е з алькоголю! В день 
радісного свята Різдва Христового хай і 
в наших душах заясніє радість, не за
хмарена задушливими випарами алько
голю. Геть отрую, геть ворога родини 
— горілку, пиво, вино! Святкуймо без 
алькоголю! До цього закликає всіх Го
ловна Рада протиалькогольного т-ва 
„Відродження" й редакція „Ж. Д." і 
„Ж. В." 

В Тернополі в політичному про
цес і за приналежність до ОУН [Органі
зацію українських Націоналістів] засуд
жено: И Шкамбару„на 8 р. вявниці, Б. 
Мушку — на 6 р„ И. Фуртака на 3 p., 
О Гориня і М. Винничка по 2 і пів ро
ку тюрми. 

Страшна катастрофа у Франції , 
Недалеко від столиці Франції Парижа 
біля стації Лянь зударилися два поспіш
ні потяги. 217 Осіб забито, поверх 300 
ранено. Уся Франція в жалобі. 

Який буде 1934 рік? Столітній ка
лендар віщує: в році 1934 весна буде 
спершу студена, потім лагідна. Літо — 
тепле аж душне й сухе. Осінь тепла, по
гідна, потім студена. Зима — снігодоще-
ва, навіть з повенями. Побачимо, чи так 
воно буде. 

„Югославянська народня ноша"— 
це назва нового товариства, заснованого 
в Білгороді. Мета його: ширити народню 
ношу. З ним співпрацюють і ріжні інші 
культурні й господарські інституції. 

Мати 29 д ітей. У Відні 45 літня 
послугачка, дружина візника, Марія Вур-
ман, привела недавно на світ 29 дитину. 
Раз у житті родились у неї близнята, а 
27 разів прийшла на світ кожна дитина 
зокрема. Було їх 23 хлопці, а 6 дівчат. 
16 з тих дітей живе, і тільки Один 27 
літній син є урядовцем; решту, як мало
літніх, мусять батьки самі удержувати. 
Що це бідним зарібникам не приходить 
легко, можна собі уявити. Самої картоп
лі, як каже щаслива мати, потреба не-
раз зварити 7 кіля. Коли б це було хоч 
у Франції або Італії, то уряд нагородив 
би таку матір. У бідній Австрії не вва
жається це заслугою, тож і нагороди не
ма чого їй надіятися. 

8а редакцію відповідав: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї29|12—Ч. 201. 
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Рік III. Коломия, 15 січня 1934 р. Ч. 2. 

Бриндвярня „Маслосоюву" в Ворохт і . 

Марійка Підгірянка. 

Сніжок. 
Гей, на гори, на доли 
Сніжок сипле поволи, — 
Сповиває земленьку 
У пеленку біленьку. 

Сповиває, колише, 
А все тише та тише: 
Спи, земленько, до літа, 
Сніжинками прикрита. 
Спи, земленько ти мила\ 
Зима тебе прикрила, 
Весна тебе пробудить, 
Зсипле квіти на груди. 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ Ж І Н О Ч У В О Л Ю " 
Двотижневик для українського сільського жіноцтва. 

Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": в к р а ю і на Чехах на рік 2 золоті, для інших 
країв — пів америк доляра на рік. 

АДРЕСА: Коломия, Замкова, 37. Редакція „Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żinocza Dola". 

Передрук статтей дозволений лише ва поданням д ж е р е л а . 

Як люди добувають знання й кращу долю. 
Завівся у нас звичай, що люди люблять черпати науку тільки з 

живого слова. 
Приїде хтось з міста, повчить дечого чи то з господарства, чи роз

каже дещо про виховання й плекання діток, чи про інше — і люди вдо
волені. Кажуть: „Мудро говорили, багато люди з цього скористали. Вар
то, щоб прийшли, чи приїхали ще на другу, третю неділю". 

Але ж приїхати комусь з міста до кожного села, та ще й кожної 
неділі, трудно. І так, не то що нового не докладається, але й давно-почу
те забувається. 

А проте не всюди так діється, Коли читаємо про ріжні народи, ба
гато за нас менші й бідніші, то бачимо, що в них водиться інакше. Там 
не тільки мужчини, але й жінки йдуть з духом часу та науки, покида
ють забобони, використовують всі відповідні для себе здобутки знання. 
Вони успішно борються з крізою та не дають собою помітувати й кому-
будь зневажати себе, верховодити собою. Словом. — живуть, працють, 
як люди. 

Там люди не бояться, не легковажать собі друкованого слова. Не 
чекають, щоб їх хтось учив, а вчаться самі: читають, передплачують відпо
відні часописи, хосенні книжки; словом,—уміють користати з тієї великої 
благодати, якою е для людськости друковане слово. Вони знають, що без 
науки нема життя, й розуміють, що не вистане в читальні, чи в жіночім 
кружку щось почути або поверховно переглянути газету, чи підслухати, 
як хтось серед гамору читав на голос. Газету мають вони в себе дома. 
Читають її цілу й не самі, а з усією родиною. Тоді можуть поміркувати 
й порадитися, як використати те, про що там пишеться; думають, що 
можна в себе завести зразу, а з чим треба зачекати. 

Газету перечитують не раз, а десять разів. Коли потім зійдуться ра
зом у своїм товаристві, то не одні справи, про які читали, обговорюють, 
і з того їм велика користь. 

Отак, дорогі сестри, треба робити й нам. Маємо, слава Богові, добрі 
книжки, даємо вам у руки і ваш власний жіночий часопис. Прийміть же 
його так щиро, як щиро ми його до вас посилаємо. Що більше нас буде, 
то тим більша, цікавіша й краща буде „Жіноча Воля". Тепер, хоч вона 
не велика, але зате не заповнюємо її чимбудь, а пишемо тільки те, що 
для вас найцікавіше та найважніше. Зі зростом читачок^ передплатниць, 
зросте й газетка. Просимо вас тільки про одне: не кидайте газетки, не 
прочитавши, а прочитане вводіть в життя: дорогі, щирі поради викори
стовуйте! 

Про що хотіли б ви знати, що вас найбільше цікавить, дайте нам 
знати, а ми завжди в кожній справі дамо вам щиру й добру раду. 

Ось так спільно добемося кращої долі. 
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Як то давно в нас бувало. 
Ростиславичі. 

В попередньому нарисі розповіли ми про трагічну смерть князя 
Ростислава, підступно отруєного хитрими греками (діялося те в кінці 
Xl сторіччя — себто понад 800 літ тому назад,) 

Гірко зажурилася княгиня, поховавши свого чоловіка. 
— Що ж я, бідна, буду робити з маленькими дітьми? Та ще так 

далеко від своїх?... 
Не знайшла іншої ради — подалася до Києва, — до свояків. Та не 

нагріла й тут місця: важкі переживання вкоротили їй віку, й троє кня-
зенків залишилися круглими сиротами. 

А батьківські землі — Червенські городи — тримав їхній дядько 
князь Ярополк, що спочатку княжив у Києві, а потім на Волині. В цього 
то князя Ярополка й підростали малі Ростиславичі та тішилися, що, як 
підростуть, то чейже дядько віддасть їм землі їхнього батька. 

Одначе літа йшли, а князь Ярополк і не думав випускати князенків 
зі своєї опіки й віддавати їм батьківщину. 

А був із Ростиславичами на удержанню дядька ще один ізгой — 
князенко Давид Ігоревич. Лиху й неспокійну вдачу мав цей юнак. 

Якось раз перед Великоднем поїхав дядько в Київ на прощу, а кня-
зенки лишилися самі, й тоді Давид давай снувати пляни, як би то від 
дядькової опіки відкараскатись і князями стати. 

— Нема іншої ради, — говорив він, — тікаймо звідсіль. Ідім добу
вати собі кращої долі... 

— Але куди? — питав Рурик Ростиславич. 
— Світ широкий,— каже Давиі — десь і ми знайдемо собі долю". 
— Знаєте що? - відозвався наймолодший князенко Василько: — 

ходімте лиш над Чорне море, де наш батечко бував, а воно вже нам по
радить, що нам дальше діяти — робити 

Рада в раду і ще не вернувся опікун з Києва, а вже чотири гарячі — 
молодечі голови уложили плян. Прибрали собі гурток лицарів-очай-
духів і, мов птахи, випурхнули в широкий світ, шукати долі. 

їхали все на південь безмежним степом. А він нашіптував їм казку 
про безкраю волю, про дозвільне життя. Аж по довшій мандрівці зайшли 
над береги Чорного моря Наче живими станули перед молодими Рости
славичами страшні спогади смерти батька й важкі роки сиріцтва, В сер
цях родилося завзяття. Призбирали ватагу степовиків, що за гроші на 
все були готові, й муштрували їх на своїх воїв, 

— Куди ж нам тепер повернутися? — радилися ізгої. 
Кожного тягло в свою батьківщину, 
— Нам найбільш на руку Червенські городи -— мовили Ростиславичі. 
— А мені Волинь, — міркував Давид. 
— Не лишається нічого кращого, як таки піти на нашого милого 

опікуна й самим забрати його землі. 
Як загадали, так зробили. І не сподівався Ярополк волинський таких 

гостей. Не приготований був до бою і втік по рятунок до брата в Києві. 
Ізгої тимчасом поділились землями. Волинь узяв собі Давид Ігоревич, а 
Ростиславичі свою батьківщину — Червенські городи. Рурик заняв город 
Перемишль з округом. Володар Звенигород (недалеко теперішнього Льво
ва), а наймолодший Василько Теребовлю з усім Поділлям. І хоч опікун 
домагався війною повернути землі, не здались князі ізгої. Мов зуба
ми, тримались землі, що її раз узяли. 
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І почалась тверда, невсипуща праця Ростиславичів, щоб із незалюдне-
них майже пустарів, створити багатолюдну країну. І заселювали вони 
свій край поселенцями і боронили перед усякими ворогом. Процвітали 
князівства Ростиславичів. Д. Ф. 

ІД. 

Як уладити чайний вечір у жіночому кружку „С. У."? 
Наше сільське жіноцтво, зорганізоване в кружках „С У.", хотіло б 

коли-не-коли уладити в себе чайний вечір. Це корисне раз тому, що такі 
вечорі гуртують усіх членів при товариській розмові, з якої нераз вирине 
гарна думка. Друге, що, наприклад, в такі дні, як пущення, робили давно 
сходини в корчмах або приватних хатах, де забавлялися люди прн чарці 
й до білого дня. 

Не всюди привикають люди до новини й не можуть нераз з добутися, 
устроїти щонебудь у відмінний спосіб, Тому хочемо нашим читачкам 
помогти в цьому. 

Чайний вечір треба обговорити на сходинах виділу кружка й розді
лити працю між членів. 

Господиня старається, щоб приватна хата чи читальня, призначена на. 
вечір, була прибрана, огріта й освітлена. Бо в зимній і погано освітленій 
хаті гості не добре себе почувають 

Члени-дівчата приберуть хату зеленню й рушниками. Вони постара 
ються про столи й скатерті, що ними столи накриють. Поставлять в кіль
кох збаночках китиці з колосся, смерічки, калини Вліті найкращі 
живі квіти. , 

Усі ці приготовання треба зробити заздалегідь, щоби запрошені гості 
не сходилися до пустої, зимної хати й не придивлялися усім приготуванням. 
Все мав бути готове в пору. На заповіджену годину. 

Призначені до цього члени виділу призбирають між прихильними 
жінками кілька днів перед чайним вечором потрібні речі до печива. Одна 
зі збирачок записує все зібране. Якщо є в селі жінка, що вміє добре спе
кти печиво, то робить це вона при допомозі кількох жінок. Готове печи
во стоїть у хаті, де пеклося його. 

Коли кружок не має свого начиння, стараються дві жінки його зібра
ти. Треба чайника на воду й до чаю, шклянок, ложечок і полумисків на 
печиво. Кілька годин перед вечором приноситься печиво до читальні, кра
ється гарно острим ножем на дощинці й кладеться на полумиски. Якщо 
дається ще зимну мясну перекуску, то також укладається покраєну ву-
дженину на полумиски. 

Добрий теж звичай, принятий у містах, — де зразу приготовляється 
т. звані канапки, себто смаруеться печиво маслом й перекладається відпо
відною начинкою. До так приготованої їди не треба ножів ні вилок і це 
дуже вигідне, (Докладніше про канапки гляди далі. Прим, ред.) 

Усі полумиски кладеться на столи в відступах. Уважати, щоби кіль
кість їди була однакова на всіх столах. Якщо мясиво даємо окремо, то 
треба дати тарілки, ножі й вилки. 

Як нема відповідної печі в читальні, то воду на чай вариться в сусід
ній хаті й дуже гарячу приноситься на місце. Ще краще й вигідніше по
старатися про великий самовар й огрівати в нім воду вуглем; це не так 
великий кошт, а дає вигоду на довгий час. Бо все є кипяток, і 
гості на чай не чекають. 

Коли все готове, сходяться гості. Дві або три виділові засаджують 
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їх за столи. На селі б звичай дуже довго даватися просити. Це вже вий
шло з моди, бо забирає багато часу й робить скучний настрій. Коли всі 
сидять, тоді приготовляється чай. Одна жінка дає цукор і платки цитрини 
до шклянок, друга наливає чай, дівчата подають його осторожно на тацах 
гостям. Одна держить тацу з чаєм, а друга подає його з лівої сторони 
кожному гостеві. 

Забагато ґаздинь, непотрібне говорення й біганина — не робить 
доброго вражіння. В свій час стараються ґаздині про нову воду на чай, що 
ніколи не сміє бути зимний. Гості попивають чай, закушують і розмовля
ють; дівчата тихенько збирають шклянки і миють їх на столику, що його 
поставлено десь у куточку. Згодом приходить пісня, деклямація й весела 
розмова, а там гарні веселі домашні забави, в котрих не тільки молодь, 
але й старші беруть участь. 

Вступ на чайний вечір означується, як де є звичай. На заплачений 
вступ одна жінка при вході до салі дає кожному картку з бльочка з пе
чаткою кружка. Після бльочків рахується, скільки є присутніх і скільки 
має бути грошей. З цих грошей платиться чай, цукор і цитрину в коо
перативі та інші видатки, а чистий дохід остається. Як гості розійдуться, 
кожна виділова робить своє діло Скатерті треба позбирати, полумиски 
й шклянки поскладати на один стіл. Решту печива, якщо залишилося, зло
жити разом, прикрити папером. Читальню замкнути на ключ. 

На другий день приходять господині, роблять лад з начинням, відда
ють, кому що належить, і числять дохід і розхід 

Дохід віддають скарбничці, і ця вписує його до касової книги, як до
хід з чайного вечора. 

Такий чайний вечір називається складаний, бо члени зложили бу
фет. Біда лиш у тому, що сільські жінки не обізнані з цим способом 
помочі свому товариству. Не раз кажуть: „Якто, я дала дармо на буфет, а тепер 
маю купувати?.. Я думала, що мої діти й чоловік зможуть хоч дармо з'їсти." 

Річ у цьому. Усі зложать по нитці, а товариству сорочка. Ви не чу
єте, як дасте щось від себе по добрій волі, а кожне товариство потребує 
грошей на свої цілі. 

Тож ціллю такого чайного вечора є — дати можливість людям про
вести приємно час, а товариству користь. Якщо між гістьми в й делегати 
установ, то й розмова повчаюча, а як люди є веселі, то й без алькоголю 
весело й приємно забавляться. 

В цей сам спосіб уладжуеться спільну просфору й свячене, Лиш тоді 
подається відповідну до свята перекуску. Столи теж прибирається подібно, 
лиш на свяченім прикрашується стіл крашанками й весняними квітами. 
Кладеться теж паску й бабку, сир, масло і яєчка на середньому столі, 
до свячення. 

Такі спільні сходини лишають дуже миле вражіння в учасників. Тре
ба лише в приготуванню уникати непорозумінь, щоб вони не псували 
доброго настрою. 

На такі вечорі не треба окремого дозволу влади, якщо їх уладжу
еться для членів товариства. 
І. Ягода. 

От, такі то жінки! 
На цей раз Лойзка рішилась! Доста вже має тієї непевности! Раз-

по-рчз чує зо всіх боків якісь таємничі натяки, а коли ж захоче, щоб їй 
люде просто ввічі сказали, що вони гадають про її кохання, — тоді ко
жен мовчить, мов риба, Мішатись бо в чуже виття — однаково, що 
штрикати в осине гніздо!,. 
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І, вирішивши, подалась Лойзка до панського бору, щоб мати по
трібний спокій та щоб ніхто дурними питаннями не збивав її думок! 

Сіла між молодими сосонками, в гущавині, де не було її видко з лі
сової стежечки, підперла долонею підборіддя й дивилася кудись-нікуди, 
аж зелень зникла їй з очей, а замість того перед нею ожив образ: як 
вона стоїть між ярмарковими наметами на Черновськім майдані, а ніби 
біля неї стоять він та умовляє її взяти велике марципанове серце з бі
лим написом _ „Моїй наймилішій"!.. 

Чернов — село дуже далеке: більш як дві годині треба шпарити 
військовим кроком, ніде не спиняючись. Та що дорога до Чернова не 
стелиться лісами, але біжить рівним шляхом, б'ля якого лежать кілька 
хуторів та й селищ, — то Лойзка радо ходила туди танцювати. Бо ж у 
Чернові є велика саля вгостинниці, дівка там не буде стовбичити по-дурному, 
є там славнозвісна музична банда, що грає так, аж часом жижки дріжать! 

1 там, в Чернові, в тій салі Лойзка й зазнайомилася з ним, От, ко
зак! Гей! Постава, немов точена з криці, високий, кремезний, голова — 
мов кавунчик, а як скаже дівчині слівце, — аж серце вглибінь осідає. 

Тоді ж відпровадив її мало не на пів-дороги, і — як воно сталось, 
а вже таки якось сталося, — що тоді признався, що її покохав, і вони 
цілувались. Були обоє розпалені, одно-одному самовидно подобались, — 
але ж, коли вже вдома про те Лойзка міркувала, то в першій хвилі за
хиталася й узяв її сумнів. Звісно, видима річ, що парубок радо йде про
водити дівчину, а, коли язикатий, то враз почне й залицятись, ненароком 
злетить і якийсь там нешкідливий поцілунок, бо ж таки й варто поцілу
вати хлопця, що так вірно з дівчиною танцював! — Але... 

Але Ян Паланів на тім поцілунку не спинився. В неділеньку рано 
йде собі Лойзка до костела, аж гульк.. З ляку й серце їй стало: бо ж 
саме проти неї красувався Ян Паланів з Чернова! І провадив її до ко
стела, поговорили вони хвильку по дорозі, а потім він чекав її та після 
служби перед усім людом повів знову аж до її оселі. 

Обличчя Лойзці пашило, було страшенно соромно, але ж у серці 
саівали й кіс. і шпак. А Ян Паланів їй сказав, щоб пополудні, як усе в 
хліві впорав по обіді, вийшла б до нього на словечко. 

Лойзка не могла глянути в очі господині. Але враз призналась, 
Ще й спитала, чи не знає чого господиня про того парубка, челядина з 
Чернова, Палана? Таж господиня взагалі Чернова не знала, одначе на
гадала, що тргба бути обережною з хлопами, бо ж то взагалі є чортове 
насіннячко, але Лойзка може хоч і до вечора гуляти з своїм Паланом, 

І так було не двічі або тричі, але принаймні разів зо двадцять. І 
Лойзка покохала його на життя — на смерть! Не дай Боже, як би бо
дай одну неділю не біг Ян через доли й гори з Чернова до Лойзки Упла-
калася б до безтями й мабуть сама б побігла до Чернова! 

Господині ж сокорила: 
— Пані мамо! І сама я не знаю, що на мене напало! От, як жива, 

— ніколи на жадного музького не оглянулася, всі були мені байдужі, як 
ті камінчики біля ставка, а от теперечки раптом те мене так і вхопило!.. 
Ой, ухопило ж, Боженьку! І як що мене Ян зрадить, — висповідаюся, 
прийму святе причастя та й скочу з Гадової Скелі просто у вир! їй же 
ти Богу!.. 

З Яном уже дійшло до порозуміння й слова: він шукав собі „депу-
татницьку", з харчами й на дружину, службу з розрахунком, щоб у мя-
сниці відбути й весілля... 

Але ж... улізли в те все баби. 
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Спочатку прийшла баба, що робила вибійки по ярмарках, завела мо
ву про Черновського Палацова, й митикувала: 

— Ну-ну, парубійка, аж вилискується! І челядинську працю тямить 
Але ж мусить його дівчина добре приправити, щоб вийшов з нього чо
ловік! Бо ж у кожному музькому сидить отой сатанчук, а в деякому 
хлопові — то й цілих пять!. Але вже більш не скажу й одної літери"... 

А гончарка — баба якусь хвилю тільки зітхала, хитала заклопота
ною головою й додала від себе: 

— Хто мужчині вірить, той воду ситом-решетом черпає та крижин
ками з ставка в печі розпалює. Деякий челядин пє, як веселка, інший 
мастить карти, ще інший за парубоцьких літ є тричі татком, — а от у 
Чернові деякі челядини так усе те мають заразом Жінка до шлюбу ска
кає з очима завязаними, з ушима заліпленими! 

І так оповідали, мов Сибіли: нічого певного не сказали, але Лойзку 
в серце вкололи, спокій їй відобрали. Звісно: баби! 

Ото ж, після того й пішла Лойзка до панського бору, щоб остаточ 
но рішитися. Думала: Чернов — село велике, на три боки рсзлегле; крім 
молодого покоління, ніхто її там не знає Тож треба попитатись у тих 
старших І на цю виправу дуже надається саме прийдешня неділя: Ян 
Паланів обіцяв, що піде до батьків, щоб їм сказати про майбутні свої 
одружини. Тобто цієї неділі Я на в Чернові не буде й Лойзки там не 
впіймає. Це сам Пан-Біг так добре все для неї впорядковує! 

У пів-десятої години була вже Лойзка в Чернові На покраї села 
с.ііткала бабусю, надвоє перегнуту в попереку, але таку ласкаву, що їй 
жадна хвальш з очей не показувалась. Сердечно привітала стареньку; 
слово-сюди, сл^ово туди, й почала розпитувати про Яна, що ходить біля 
коней. 

— Як же, знаю того парубка, знаю! — бурмотить бабка — Знаю! 
Бо ж саме проти господарства, де той Палан служить, маємо ми свою 
халупку... Як же, як же!... Не знаю, чому ти про нього питаєшся, й не 
хочу нікого скривдити, бо кожен з нас має свої хиби, й свої вади... 

— А яку ж ваду має той Паланів? — тримтючим голосом питалася 
Лойзка. 

— Та не знаю, горличко, як тобі це й сказати? — замислилась ба
буся.—Кажуть люди, що молодощі мусять перекваситись, тільки ж хто 
просякне тим бельзебулом картярським, то вже з нього того смаку до 
карт і ціпом не вибвш. Грав той Палан у карти, як несамовитий! Все на
ше село за те з нього глузує, бо ж до ранку радніший сидів би при кар 
тах, останню кошулю б програв... От таке то, дівчино люба, з тим челя
дином Паланом! От таке!.. 

— То... раніш грав, чи й тепер,., ще грає? — під голосний стукіт 
серця допитує Лойзка. (Кінець буде). 

Як лікувати відмороження. 
Є три ступені відмороження: 1) коли нашкірок не зліз, 2) коли на-

шкірок знищений і обнажив часть тіла 3) коли члени тіла, як ухо, 
пальці іт. д відпали. 

При відмороженні 4 ступеня, тіло опухле, червоно-синяве; а в теплі 
чується печення.біль та сверблення.З таким відмороженням не можна входити 
до теплої хати, ні пригрівати, ані, борони Боже, вкладати відморожених членів 
до теплої води. Треба залишитися в холоднім місці і як є сніг, не занадто 
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сильно натирати ним відморожені місця. Пізніше вложити до води з ле- щ 
дом і дуже помалу доливати до неї потрошки теплої води. Так щоб лід 
у ній розтопився не скорше, як по 15-20 мінутах. Відморожені члени в 
тому часі виймати з води на 1-2 міиуті й тримати на холоднім воздусі, 
але не на морознім, і знову вкладати в воду з ледом на 3-5 хвилин. Після 
50, 60 мінут відморожені члени вже повинні бути розігріті й можна увійти 
до огрітої кімнати. Після того червоно-синяву частину тіла намастити 
107о іхтіоловою мастю, ібвинути чистим льняним шматком і тепло зави
нути на 1-2 дні. Як під рукою нема такої масти, то пойодинувати цю 
часть тіла; як нема йодини, то щогодини мастити камфоровим олійком 
або спиртом, а як і цього нема, робити оклади з води „Бурова" або ґу-
лярдової (без цератки). Можна також вложити дубової кори до кипячої 
води, прикрити на пів години, після чого мачати в ній платки льняні 
й прикладати. 

При відмороженні другого ступеня творяться міхурі. Тоді треба чи
стою відзараженою голкою пробити їх, спустити з них воду й наложити 
масти „Мікуліча", або масть борову, танінову, камфорову або змішати ра 
зом, Добра е теж масть іятіолова 107», оклади з води Бурова і гулярдо-
вої, Коли по пробитих міхурах робляться боляки й тече матерія, треба раз 
денно 15 20 мінут купати відморожені місця в перевареній воді, до котрої 
треба кинути кілька кришталів „Nadmanganianu pctasu", щоб вода дістала 
кольнр сильного бурякового квасу; після купелі засипати рану „ксеро
формом" або „дерматолем" і завинути. 

При 3 ступені відмороження, коли стають величезні міхурі й відпадає 
тіло, — якнайскорше удатися до лікаря. Ще про малі відмороження, коли 
тіло навіть при манім остудженні підпухає, червоніє, свербить. Причи
ною того є застій крови в жилах. Лікування триває найменше 4-6 тиж
нів. Щодня увечорі покласти одне начиння з гарячою водою, а друге з 
дуже зимною. Впродовж 10-20 мінут треба занурювати ці часті тіла по 
черзі до гарячої то до зимної води й розтирати. Масаж вертає начинням 
кровоносним утрачену пруживість По масажу вживати масти „Frigarin 
Motora"a6o масти іхтіолової 107*, камфорової, танінової, борової, „Lassari" 
Вилікування вимагає часу й терпеливости, але напевно помічне. 

Як гуцули набрали довіря до „Маслосоюзу" і як на 
цьому вийшли. 

(Гляди ебразок на 1 стор.) 
Минулого року „Маслосоюз" відчинив у Ворохті бриндзярню. Сира 

ва була тільки в тім — чи наші гуцули будуть тій бриндзярні доставляти 
стільки будза, скільки потрібно. 

Показалося, що гуцули зразу не мали завеликого довіря до „Масло
союзу". 

Хотіли насамперед переконатися, як буде платити „Маслосоюз" і чи 
взагалі буде платити, бо бували й такі випадки, що якісь жидівські під
приємці забрали будз, а за гроші пиши пропало. 

Та згодом переконались гуцули, що „Маслосоюз" не тільки точно 
платить, але й ще більше, як приватні купці. 

Крім того прийшов зі Львова до бриндзярні спеціяльний урядовець, 
який повчав селян, як найкраще виробляти будз. ^щоб був смачний і в 
ціні дорогий. Вже минулого року доставлено до бриндзярні „Маслосоюзу" 
З тисячі кіля будза. 

Цей рік зачався менше щасливо для полонини. Коли минулого року 



вівці були вже на полонинах 5 травня, то цього року рушили на поло
нини аж з початком червня. Крім того кечувані від довгих літ дощі з 
снігом відбирали, як гуцулам, так і „Маслосоюзові" всяку надію на які-
будь зиски з їх праці. 5 липня паде сніг на пів метра зависоко; вівці не 
мають попросту на чім пастися. 

При кінці л'та трохи випогоджуеться, але вже 16 вересня 
маємо знову сніг у горах. 

„Маслосоюз" не саодівапся й половини тієї достави будзу. що в ми
нулім році. Але настає несподіванка: не зважаючи на непогоду й пізню 
весну, „Маслосоюз' дістає більше, чим чотири рази, як того року, бо аж 
13 тисяч кіля будзу до своєї бриндзярні. 

Мало того: багато людей позголошувалося вже цього року, що бу
дуть на другий рік доставляти будз до бриндзярні ,,Маслосоюзу", бо на 
власні очі (му й кишеню) переконалися, що „Маслосоюз" не тільки пла
тить найкращі ціни, але й зовсім задармо повчає, як виробляти будз, щоб 
дістати за нього найвищу ціну. 

Уже слушний час, щоб наші люди зрозуміли раз, що єдиний і певний 
наш рятунок, єдиний наш вихід з цього гіркого господарського положен
ня — це наша кооперація („Маслосоюз" це теж кооперативе, але моло
чарська) Не даром то кажуть у нас: „Громада великий чоловік". 

Наша відповідь молодій читачці з села. 
Доходять до нашої редакції радісні вісті, що наша молодь по селах 

починає так само, ж і міська, цікавитися й дещо поважнішими справами. 
Досі бувало таке, що нашу дівчину на селі поза музикою в неділю, а до
машньою працею в будні, не обходив цілий світ. 

Тепер наші дівчата на селі належать і до читальні „Просвіти", до 
жіночих кружків при „Союзі Українок", „Сокола" й інших наших това 
риств Дівчата виступають в аматорських виставах, концертах; ходять на 
курси варення, чи шиття. Одним словом дівчата тепер зовсім не ті, що 
колись були. 

Мато того: до нашої редакції приходять листи від молодих сільських 
дівчат, в яких вони домагаються від нас, щоб видавати для них подібну 
газетку, як видаємо вже для міських дівчат „Світ Молоді". 

Ось що пише до нас одна молода дівчина з села П, станиславівсько 
го повіту: — „.„і багато є ще таких справ, що їх не навчать нас ні в 
читальні, ні навіть в жігкгчім кружку, бо там сходяться всі разом, а спра
ви ці обходять тільки нас, молодих. Цього може навчити нас тільки на
ша дівоча газетка.. Хто навчить нас, як обходитися з хлопцями, щоб не 
занапастити своєї долі? Де і хто навчить нас, як ходити коло себе, щоб 
чисто виглядати і не хорувати? Хто так щиро порадить нам у ріжних 
прикростях, як не своя газетка?,.." 

Люба сестричко! Ми з радої душі хотіли би вволити твою волю й 
видавати окрему газетку для сільських дівчат, але щоб така газетка мо
гла виходити, потрібно бодай тисячу таких дівчат, щоб читаючи її 
платили за неї. 

Покищо (заки назбирається та тисячка) ми будемо щомісяця по
більшувати „Жіночу Волю" кутиком для молодих. Читай тільки пильно 
„Жіночу Волю", а відтепер у кожнім другім числі знайдеш щось цікаве 
і для себе, молодої. 

Ось у цьому числі „Ж. В." подаємо, як уладитк „Чайний Вечір". А 
вам, молодим, скажемо (це вже ваша робота помогти господині прийняти 
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гостей), що дається їсти на таких чайних вечорах. Щоб не розкладатися 
з ложками, мисками, столами, щоб не потрібно було завжди пригрівати 
страв, подаємо при такій нагоді так звані „канапки". 

Як робиться такі канапки? Ось як: гарно випечений житній хліб, 
або булку покраяти на негрубі, подовгасті кромки. Взяти до макітри: 
масла сира, трохи бриндзі, попаприкувати до смаку посолити й добре пе
ретерти. Цею мішаниною посмарувати кромки хліба. Коли це піст, то 
можна зверху наложити ще в кочільця покраяне яйце та кусники вимо
ченого, обдертого з шкіри, оселедця. 

Коли чайний вечір відбувається в мясниці, то можна замість осе
ледця, наложити платочків ковбаси, або тонесенько покраяної печені.Мож
на теж робити канапки з самим мясом. 

На чайний вечір можете зробити пампушки або вергуни. Вергуни 
робимо так: до кварти біленької муки даємо два цілі яйця, добре роз
биті, чверть ложки масла, ложку оцту, й сметани скільки тісто забере, 
щоб було таке густе, як на пироги. Вимісити дуже добре. Поділити тісто 
на чотири кусні, три залишити на тарілці, добре прикриті, щоб не за
сохли, а одну розтачати якнайтонше (на грубість ножа) покраяти на па
си, потім на кавалки. Кожний кавалок надтяти трохи повздовж і через 
надкроєне перевинути один кінець вергуна. Зараз кидати на гарячий сма
лець, котрого мусить бути так багато, щоб вергуни вільно плавали. Не 
жалувати смальцю; що останеться, уживемо пізніше до страв. Як лише 
вергуни злегка зрумяняться, обертати на другий бік, а як добре румяні, 
виймати. Робити це треба скоро, щоб не попалилися. Найкраще хай од
на смажить, а друга тимчасом розтачуе й подає. Виймати вилками й по
сипати цукром-мучкою з ваніліею. До смальцю в часі смаження кидати 
по куснику обібраної бараболі: не буде так палити Огонь не підкладати 
надто сильний, Доки зачинаємо смажити, спробувати, чи смалець досить 
гарячий: як тісто не опадає на спід і гарно румяниться, можна кидати. 
Тіста тому не розтачуемо всього разом, що, як засохне, тоді не виросте. 

Чи ж не краще так подати гостям перекуску, ніж розкладатися з 
мисками, столиками? Таку канапку може з'їсти кожний стоячи, не заби
раючи 5агато місця. Коли ж є місце, то не зашкодить поставити й сто
лики, при яких можна б пити чай, заїдаючи канапками чи тісточками. 

В черговому кутикові для молоді подамо опис кількох гарних забав 
та як робити смачні пампушки 

Праця в жіночих 
товариствах. 

Тустаиовичі . 
Дня 26 листопада, ц.р. кружок „Сою

зу Українок" у Тустановичах відсвяткував 
память 20-тої річниці смерти великої у-
країнської поетки Лесі Українки, Свято 
відбулося в формі концерту, в склад про
грами Я' ого ввійшли: вступне слово, ре
ферат, 2 точки жіночого хору, 2 жіночі 
деклямації, жіночий квартет і 1 точка 
мішаного хору. Концерт скінчився вели
ким успіхом. Величі святові додало чис
ленно зібране громадянство Тустано-
вич, здебільша жіноцтво. Слід згадати 
також, що „Союз Українок" в Тустано
вичах улаштував зимою гарну, багату в 
дарунки ялинку для бідних дітей, а в черв
ні ц. р. відсвяткував День Матері. 1-ка. 

Сівка вайиилівська. 
Дня 12 листопада 1933 відбулися в 

Сівці войнилів. річні загальні збори круж
ка „Союзу Українок", До виділу ввійшли: 
Олена Шкіл — голова, Розалія Тимків — 
заступниця голови, Розалія Бродив — 
скарбничка, Марія Лис - • писарка, Роза
лія Мельник — бібліотекарка. Заступниці 
виділових: Настя Стефанишин, Настя Кру-
ковська. До контрольної комісії увійшли: 
Донька Баланда, Катерина Білан, Марія 
Боєчко. 

Муравлинсю працею дав наш кру
жок приклад усім місцевим товадиствам 
та розбудив як слід життя й розвій. Впро
довж року відбулося в нас 12 відчитів, 
чотири вистави, та співучасть у зорга-
ні8уванні хору. — Дай Боже, щоб кружок 
наш розвивався так і далі! 

Олена Шкіл, голова. 
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Геть посередників! Горніться 
до кооперації! 

Англійський часопис „Sunday Ex
press* подав такий цікавий випадок: 
одна жінка купила в крамниці кільо 
квашеної капусти й знайшла в ній таку 
карточку господаря, що цю капусту ви
годував: „Я продав цю капусту по чверть 
пенса за кільо, а скільки ви sa неї з а 
платили?* Показалося, що жінка в крам
ниці заплатила по три з половиною. Де ж 
і хто забрав решту?!. 

Дальше пише ця газета, що го
сподарі з північних провінцій, які бють 
самі худобу, продають її вдвічі дешевше, 
ніж згінники в місті. 

Те саме діється й усюди інде. Ось 
в Америці став відомий такий факт: го
лова одного фармарського союзу подав 
сенатській комісії для рільничих справ 
таку справу: один фармар з міста Lit
tleton в стейті Кольорадо вислав до од
ної фірми (підприємства) в Denver семе
ро ягнят за ціну 3 дол. 45 цт. Одначе 
з тої суми за пересилку, асекурацію, 
догляд за ягнятами й провізію відтягне
но йому 2 дол, 70 цт.; так що фармар ді
став за свої ягнята лише 75 цт. Тепер 
провірено урядово, що сталося дальше з 
тими ягнятами, скільки публіка запла
тила за них в ресторанах. Показалося, 
що за печеню з тих ягнят заплатили 
люди 83 дол. й 70 цт. Той сам голова 
Союзу Фармарів у реставраційнім вагоні 
в часі своєї їзди залізницею за дві яг
нячі котлети заплатив 85 цт., себто на 
10 цт. більше, як фармар дістав за своїх 
семеро ягнят! 

А чи в нас краще? Де там! Таж і 
в нас за кусник гусятини в порядному 
ресторані в великому місті треба запла
тити стільки, що в малому містечку ді
стане господиня ва 2-3 гусей Ось скільки 
селянської праці забирають посередники! 

Господарські тайни. 
Скарби на гною. Добра господиня 

й узимі не перестає дбати про свої гряд
ки, город, квіти. Знаєте як? Вона стара
ється придбати для своїх грядок гарного 
погною, кращого, як ґазда зі стайні для 
свого поля. Як? Вона не марнує нічого. 
Попіл (з дерева), саджу, сміття, всі непо
трібні на око відпадки, скидає до пачки, 
а опісля вивозить десь в город і скидає 
на „компостову" купу. Коли ж до того 
досипле туди ще погною від птиці, тро-
тиння, а на весні вишкробків з подвіря, 
рова, доооги, тощо, то коли їй це все пе
регниє, буде мати найкращий погній на 
свої грядки, а городовина та квіти, що 
на них виростуть, здивують усіх сусі-
чів! Не дармо німці компост називають 
„Скарбом на гною." 

Читайте й радьте. 
Наша стаття в святочному числі 

„Жіночої Волі* викликала, видно, заінте-
ресування, бо вже дістали ми від однвї 
нашої передплатниці такий запит: „Про
шу вияснити, чи й звичайні наші корови 
можуть від такої годівлі, як у швабів, 
прибавити молока, а також: чи опла
титься нині, коли молоко таке дишеве, 
давати ґрвс та макух? „Сільська гос
подиня." 

Радо даємо відповідь. Кожна коро
ва при кращій годівлі, чистоті та добрій 
стайні (про це не забувайте!) поправить 
свою молочність. Справа лиш у тім: ос
кільки й чи виданий на ту годівлю гріш 
оплатиться. Тут треба вже переконатися, 
чи порода тварини добра, чи вона молоч
ного роду, чи корова не застара, чи не 
заблизько з телятем і таке інше. При 
хові доброго товару слід звернути увагу 
на доброго бугая і чи корова походить 
від молочної мами. Далі треба •відповідно 
плекати телятко, а тоді й від власних 
корів поховаємося кращих молочниць. 

Тепер чи оплатиться добра годів
ля? Принято, що з молочного роду ко
рова прибавить три літри молока від 
одного кіля добрих висівок, до 5 літрів 
від льняного, чи конопляного макуха. Ро
зуміється не відразу. Треба поправити 
загальний догляд над коровою, а тоді й 
постепенно додавати більше примастки; 
помалу почне й молока прибувати. Кож
на корова має певні границі: скільки мо
лока може дати. Це залежить від раси 
й плакання. Уважайте: доки прибавка 
ґрису, чи іншої примастки збільшає вам 
відповідно молоко, доти її збільшуйте. 
Як ні, зупиніться на відповідній мірі. Чи 
оплатиться? Розчисліть самі; по чому у 
вас висівки, а почому молоко, й самі піз
наєте, що воно таки звичайно оплачуєть
ся. Особливо, коли е запевнений збут 
молока, як от до молочарні. Завважуємо, 
що чим грубші висівки, тим ліпше для 
корови. Дехто вміє призвичаїти пити ко
рову відтовщене молоко. Кажуть, що З 
літри такого молока рівняються одному 
кільові висівок. Це дає змогу без втрати 
готового гроша збільшати молочність 
корови. 

Просимо наші читачки задавати 
нам питання в усіх справах, де потребу
ють поради. Ми відповімо й порадимо. 

Нові книжки й журнали. 
„Нова Скиба" — вісник філії 

„Сільського Господаря" в Луцьку, Ко
рисний, змістовний господарсько-ноопе-
ративний місячник для хліборобського 
населення Волині. Виходить на 12 сто
рінках гарного паперу Низька ціна (§ 
сот. ва число) і добрий зміст кажуть за 
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те, що цей часопис повинен знайтися в 
руках кожного грамотного селянина на 
Волині. Веде цей часопис наш визнач
ний письменник і суспільний діяч п. Вол. 
Островський. 

Вибачайте, любі сестри, що 
довго мовчала — була в селі, в 
своїй хаті: бачте, святкувала! Хоч 
ті свята, — вам вже звісно — лиш 
сама турбота, бо така в нас скрізь 
по селах скрута та бідота. 

І в ці свята, любі сестри, як 
відпочивала — за ту доленьку на-
родню міцно я думала. Чи ж на
правити нам вдасться? Вийти на 
дорогу? Чи здобудем над бідою 
світлу перемогу? 

Так! Повинні! Лиш не плакать, 
не падати д у х о м — до нового при
слухатись пильним чуйним вухом. 
Всюди, всюди б рятунок, є добрі 
науки — лиш до того світлий ро
зум, працьовиті руки! 

Тож читайте ваш часопис — 
цю „Жіночу Волю" — вона ж 
щиро вас навчав, як прогнать не
долю. 

Не поплачув тепер нам рільна 
господарка — хай рятує птахів
ництво, гарна молочарка. Хай 
на поміч поспішав праця годівель
на, ні і звязана із нею справа тор
говельна. І про це ми вам багато 
будемо писати, і докладно про всі 
справи щиро вас навчати. 

Але... але, любі сестри, в одна 
тут справа: — не поможе вам ні
коли рада нелукава, коли ви про 
неї, сестри, не хочете чути, не 
прагнете із газети користи здобу
ти.. Не тягнетесь до газети, не бе

рете в руки; і усе вас оминають 
хосенні науки... І вся наша щира 
праця не сягав ціли, так як треба, 
як повинно, як того б хотіли... 

Й тут і нам і вам на поміч в 
справі господарській йде назустріч 
„Маслосоюз" (союз молочарський). 
Головна Управа знав, що освіта — 
сила для жіноцтва, для народу. Й 
тому доручила усім своїм моло
чарням, щиро про це дбати — й 
якнайбільше між жіноцтвом „Во
лю" поширяти. І до сотки молоча
рень листи надсилала — тою спра

в о ю зайнятись щиро їх прохала. 
РСУК (Союз Кооперативний) 

також добре знав про цю справу — 
і теж „Волю" щиро поручав. 

Кооператив і молочарень Ди
рекції Хвальні вже вважають на Цен
тралі листи поручальні: замовля
ють вже потрохи тої у нашу „Во
лю", щоби спільно боротися за на-
родню долю. 

На 120 чисел „Волі" ПСК [Стрий] 
записався, на 25 примірників 
Ременів озвався. З сіл же покищо 
Денисів рекорд побивав — бо 70 
примірників „Волі" замовляв. (Вид
но — наша прихильниця, мила Ку
ма Марта — таки справді у цій 
справі чогось добре варта!) 

І ще 10 молочарень „Волю" 
записали — а де сотка? а де реш
та? Мовчать, як мовчали!.. • 

Ось про що я довідалась у но
вім вже році — і ця справа мені 
гірко стала сіллю в Оці. 

1 ви. любі сестри наші, й Ди
рекції Чесні — вислухайте ви 
Явдохи поради корисні: не лишай
тесь байдужими до цієї справи, не 
цурайтесь добробуту певної напра-
ви! Бо в освіті наша сила, наш ряту
нок.,. Знайтеї І жвавіше нашу „Во
лю" в селі поширяйте. А ви. сестри, 
лиш читайте, пильненько читайте, та 
всі ради та поради гарненько спов
няйте. 1 не стямитесь, як прийде вам 
поправа в руки.., й будете Явдосі 
вдячні за добрі науки. 

8 а редакцію відповідав: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 15|1 — 4 . 8 . 
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* * * 
Чому в світі так багато 

Злоби та неправди? 
А так т я ж к о відшукати 

Бодай іскру-правди? 

Чн то люди неписьменні, 
Не внають, як^жити? 

Чи не внають, що й на вемлі 
Можна рай створити? 

Ой, далеко вайшли люди 
Розумом, далеко — 

Т а душевне вдоволення 
Знайти не так легко. 

Б о над с о в і с т ю л ю д с ь к о ю 
Верх ввяла мамона, 

А на очі насунулась 
Прегруба васлона.. . 

О т о ж „мусимо ми, сестри, 
И с е б е запитати: 

Я к о ю ж т о д о р о г о ю 
І нам поступати? 

Любов, правда і свобода — 
Дорога невбита. 

Н е ю ідуть українці 
Із цілого світа.,. 
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Ш П Я И П Е Ш В Н Н В М Н В П И 
П е р е д п л а ч у й т е 

„ЖІНОЧУ ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю І на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк. доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия.Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
Передрук етаттей дозволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 
« • І І І І І І І і ИІІИІІІІІІІІІІІІІІІІіІ I W i l l i 11 « Р І Ш И Ш Н Я Н І 

Зближаються вибори 
до громадських рад. 

Незадовго відбудуться в краю 
вибори д о громадських рад. Ними 
мусимо й ми, жінки, поінтересува
т и с я . Минулися часи, к о л и т о ви
б о р и в громаді б у л и справою тіль
ки чоловіків, і жінки до неї зов
сім не мішалися; знали б о , щ о ані 
самі не можуть ввійти д о ради, ані 
не можуть вплинути на вислід ви
борів, не маючи права голосування. 
Нині не те Жінки вийшли вже з 
вічної малолітности, й можуть, ба 
повинні цими справами інтересува-
тися , впливати на них своїми голо
сами, добрі справи піддержувати, 
Це ж бо жінки становлять поло
вину тих, що мають право голосу
вати. І тому при добрій волі й кар
ності жінка перехилила б вагу на 
т у сторону, на яку хотіла б. 

Тому жінки повинні пожури 
т и с я тим, кого мають вибрати д о 
громадської ради, а також і поста
ратися про те, щоб свідоміші, знат
ніші жінки ввійшли до ради. 

Знаємо, як багато в селі зале
ж и т ь від громадської ради Не т іль
ки д о б р о , а й честь села мають ча
с т о радні в своїх руках. Жінки-
радні можуть багато зробити для 
добра діток і родини: підпомогти 
читальню, „Рідну Школу", жіночий 
кружок, придбати в буджеті допо
м о г у на бібліотеку, дитячі садки, 

подбати за поміч для увдоровленкя 
села, за добру повитуху і т. д. Все 
це добра громадська рада повинна 
і мусить всіма силами для села 
зробити. 

Звичайно вибирається в нас 
до ради людей не тих, що чимсь 
прислужилися для добра громади, 
людей характерних, совісних, а тіль
ки тих, що мають маєток, 

До цього жінки 
не повинні допустити. 

Крім того треба домагатися, 
щоб до ради ввійшли й жінки. Жін
ка знає й піддержить потреби го
сподарські, просвітні, виховні, 
справи здоровля так тіла, як і духа. 
Жінку не так легко підкупити гар
ним слівцем, цигаркою; жінки не 
ласі на келішок і гонори, і не зля
каються, де треба постояти за доб
ро й честь громади. Жінка радше 
заризикуе своїм становищем рад
ного, як своєю честю. 

Не дайте себе збаламутити й 
відстрашити тим, що, мовляв, жін
ці якось ніяково засідати в раді. 
Знайте, що в інших краях жінки 
не то, що в громадській раді засі
дають, але й бурмістрами по вели 
ких містах бувають, і ті міста ні
чого не тратять на цьому, а навпа
ки ще й зискують. 

А чи українська жінка гірша 
від інших? Гірша може від чолові
ків? Зовсім ні! 

Хай же жіночі кружки вико
ристовують своє право! Хай беруть 
участь у підготовці виборів, хай 
ставлять своїх кандидаток! 

/. Блажкевичева. 

З нагоди 30-літнього 
ювілею Р.С.У.К. 
Цього року святкував „Реві

зійний Союз Українських Коопе
ратив" ЗО ліття своєї праці. 

Починав він її в 1904 р. з 84 
кооперативами, що обєднували 44.000 
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членів і мали власного майна вар-
тости 1.733.000 австр. корон. 

За ЗО літ праці (спинюваної і 
нищеної впродовж кількох літ все
світньої війни) Р.СУ.К. осягнув по
важних наслідків і нині обеднуе 
кругло 3 500 кооператив з 450.000 
членами й 18 159.187 золотих вла
сного майна. 

30 літній ювілей Р.С.У.К.! З 
тої нагоди з усіх сторін цілого світу 
прилинули привіти для ідейного кер 
манича українського кооперативного 
руху. Складали ці привіти і свої і 
чужі установи, що цінять велику 
роботу, що її виконав Р С.У.К. 

І ми, українські жінки, вислали 
теж щирий привіт Ювілятові. Попри 
признання величі роботи Р.С.У К., 
у наших серцях панує ще й вдяка, 
що кооперація відтягнула наших 
чоловіків від корчми, даючи їм в 
35С0 кооперативах вдячне поле су
спільної праці для добра загалу. 

І наша доля проясніла. 
Ми, що держимо керму наших 

домашніх господарств, краще, як хто, 
розуміємо вагу боротьби нашоїкоопе-
рації з визиском посередників. Зав
дяки самому існуванню кооператив
них крамниць, має наше село спра
ведливу міру, справедливу вагу й 
ціну на товарі, що їх купує. А ця 
справедливість це величезна, нео5-
нята цифрами користь, що її дає 
домашньому господарству кооперація. 

Праця наших кооператив до
казала, що нам зайві чужі купці, 
що нарід сам може бути своїм куп 
цем, Але наша кооперація ступила 
ще й дальше вперед і прямує до 
того, щоб нарід сам став також 
фабрикантом. 

1 бачимо ми щ о - р а з нові зраз
ки кооперативного виробництва, 
що їх свідомі жінки - господині ві
тають з неменшою радістю, як ві
тали жиди на пустині грозна вино
граду, принесені з обітовансї землі. 
Бо кожне наше кооперативне ви
робництво це знак, що зближаємося 
до вигляданої давно мети, що близь
кий час, коли наш нарід перестане 
бути погноем у сусідів. 

Ці зразки кооперативних ви
робництв заспокоюють кас, жінок -
матерів. Нам не страшне майбутнє 
наших дітей Наша кооперація, що 
вже тепер дала працю понад 11,000 
осіб, виплачуючи їм поверх 4000.000 
річно заробітку, розбудує далі ко
оперативне виробництво, даючи вар-
стати праці нашим дітям. 1 нам 
безробіття не страшне! 

Правда, ми, жінки, не збуду
вали нашої кооперації, Велика в 
тому вина нас самих, але не без 
вини й наш кооперативний провід, 
який у початках своєї роботи вів ї( 
лише між одною половинсю нашого 
народу, — між чоловіками, а жінку 
полишив на боці. Але нині в рядах 
членів наших кооператив стоїть 
.кругло 50 000 жінок, що гордо по
магають нести кооперативні прапо
ри. А зпоміж тих 50 000 щораз то 
вибиваються вперед повні запалу 
кооперативні робітниці, які від хати 
до хати несуть віру, 'що: 

„Із основ кооперації 
кращу долю розведем, 
краще завтра цілій нації, 
гаразд-щастя принесем*. 
В ЗО ліття існування Р.С.У.К. 

при кооперативах та кружках „Со
юзу Українок" повстають окремі 
комісії жінок, що кладуть собі за 
завдання цю віру в гарні цілі 
кооперац і ї в в е с т и в наші 
хати , в наші родини. Щоб ця 
віра ввійшла нашим дітям в кість 
і кров. Щоб з них виросли кадри 
нових повних запалу кооператив
них робітників, що в майбутньому 
зможуть обвднати цілий наш нарід 
під кооперативними прапорами, та 
поведуть його під ними на шлях, 
що прямує до правди, добра й 
краси ! 

/. Ягода. 

От, такі то жінки! 
(Закінчення). 

— Стривай! — пригадує бабу
ся. — Здається, чи то вчора, чи 
може передучора онук оповідав, Що 
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Палан грав з якимись свинятника-
ми аж до білого рана, Ніби шин
кар йому позичив, але скінчилось 
тим, що програв і свитку, й годин
ник. Ого-го! Він до тих карт при
лип як будяк до кожуха! Господар 
на нього за це свариться. Здається 
вже з Різдва там Палан служити 
не буде. Ще б пак — хто ж таки 
триматиме такого карбанника!.. 

Помалу помандрувала Лойзка 
далі. Увесь світ їй крутиться перед 
очима, бо ж і ві сні їй не снилось, 
щоб її коханий такі фиглі витворяв! 
Грач! Картяр! „Карбанник"!.. Власне, 
що має робити вона далі: оберну
тись та й чвалати додому?! Таж 
щось їй у середині нашіптує, що 
може та бабизна має на Яна зуб 
й клепає на нього, як титар кала
талом! Ні, треба йти далі своєю 
важкою дорогою! Он, за старень
кою хатиною стоїть задумана жін
ка з хворостиною — пасе гуси. 
Лойзка враз до неї. По кількох 
словах зручно повернула мову про 
Паланова. — Тіточко, чи ж не зна
єте того челядина? Потрібую йому 
щось від нашої господині переказа
ти, — вибріхує Лойзка, аж вуха 
червоніють. 

Висока жінка добросердо о-
глядае дівчину й враз відповідає: 

— Як що ваш господар хоче 
договорити з нового року Яна до 
коней, то великої радости з того 
не матиме. 

— А чому ж? — причаївши 
дух, допитується Лойзка. 

— Тому, що не матиме, кажу! 
--- щиро відказує жінка. — Палана 
господар мусить стерегтися! Люба 
дівчино, то й за десять селищ усім 
відомо, що Палан — страшний за
біяка: він тобі шандаря не боїться! 

— І таки справді беться? — 
сухо шепоче Лойзка. 

— Та ліпше вже не розпитуй, 
дівко! — по правді викладає жінка. 
— Він навмисне вишукує, з ким би 
зчепитись. А як осатаніє, то враз 
— за колодій, щоб ураз текла ру
да! Еге ж!.. Перед двома тижнями 

зчепився в шинку при картах з 
якимсь різником... Шинкар те все 
потім пригасив, і різникові усі ра
ни сам попромивав та ще радіє, 
що не дійшло хоч до суду! Ну, ну ! 
Той Палан має скажену вдачу!Рап
том на нього як наскочить, кров 
йому запіниться, очі засвітять — й 
уже так і шукає зачіпку до тягани
ни. Видко, має таку забіяцьку кров, 
от і все! Ото ж, кажу, твій госпо
дар мало з ним виграє!.. 

Під Лойзкою вгинаються ко
ліна. Ні хчива, ні мертва. От, так 
новини, Господи Божевьку!.. 

Вже ось-ось повернеться й по
дасться геть з Чернова. Та рап
том заблисло їй у голові, що то 
все злість проти Яна з боку жіноц
тва. Слід ще запитатись у якогось 
чоловіка. 

Он посеред майдану спокійно 
смокче люлечку сивий дідок, мудро 
оглядається довкола, й видко по 
очах — є добра душа. До нього на
ближається Лойзка й без жадної 
передмови, просто з місця, по дур
ному запитує: 

— Дідусю, чи не сказали б ви 
мені, який є чоловік отой челядин 
Ян Паланів, котрий от тут у Чер-
нові служить?.. 

Дідок довгим поглядом про
глянув дівчину й мягко спитав: 

— Може ти його любка? 
Бачить Лойзка, що доведеться 

ще раз збрехати, аби довідалась 
правду: 

— Ні, дідусю.. Послала ж ме
не подружка, щоб я, розумієте, до
відалась... 

— Ну, а та подужка вже приве
ла від нього дитину? — сповідає 
дідок... 

Лойзці стерпло серце. Ледве 
видихнула: 

— Ні, ні! Не має.. Напевне 
не має! . 

— Так гаразд, Тоді перекажи 
їй, — помалу говорить дідусь, — 
перекажи, що на того Яна мають 
більше право вже три дівки. Та а-
а ак, три! У кожному сусідньому 
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селі по одній, Та-а-к, по одній! Та 
має той бабник щастя! Одна дівка 
й з дитиною заміж пішла, а ті дві 
не шукають на ньому свого права 
й махнули на нього рукою. Ані на
віть не пішли б за такого ледаря. 
Щеб пак! Такий зайдиголова, роз
бишака, бабник та карбанник! Ото ж 
і скажи тій дівці, най уважно до
глядав, що там слід Палан мав 
шліхтовану губу, кому схоче — го
лову замороче! 

Лойзка — вже біла, як смерть. 
Щось лопоче дідкові, ніби дякує, а 
сама вже завернула з Чернова, ман
друє, аж заточується. Цілі дві годи
ни тремтить вона вся, слізьми вми
вається; а, коли сама з господинею 

лишилася, слово в слово, все їй, що 
чула, по правді розповідає. 

Господиня співчутливо її при
такує: 

— Ну що ж?! Принаймні те
пер уже знаєш, що й до чого! 
Знаєш також, і що маєш тепер 
робити! 

А Лойзка, що вже й плакать 
не може, тільки труситься всім 
тілом та гикає: 

— Па-а-ні ма-а-мо!.. Як я ж 
його так дуже кохаю.. Коли ж Ян 
є моя перша любов.. Коли ж я б 
так була рада одружитися з ним.,. 
Я , , я., прецінь таки піду за Яна 
Паланова, най буде хоч там який, 
а все ж таки є він наймиліший! 

(Ану, поміркуйте, дівчата: чи добре хоче зробити Лойзка? Ред) 

Ч А С Т Ь Г О С 
Стараймося про ран

ні курчатка. 
Влітку та восени курчата про

дають за безцінь. Одначе на весні — 
що скорше, то дорожче можна про 
дати молоді курчатка. 

Але не тільки на продаж, також 
і до хову мартівки-курочки найкра
щі. Вони до осени добре виростуть, 
окріпнуть і скоро зачнуть нестися. 
Ось чому вже в лютім радимо по
думати про насаджування квочок 
на яйця. 

Та тут, скажете нам, ціна біда 
в тому, що куркам ще ані в голові 
квокати. Ну, розумні люди й на це 
видумали спосіб: купують інкуба
тори, себто штучні вилягарні, й на
саджують собі, коли хочуть, і також 
скільки хочуть, бо так як є інкуба
тори на кількадесять чи сот яєць — 
так само є й на кілька тисяч. 

Але інкубатори дорога річ, а 
крім того з ними треба дуже вміло 
обходитися, що для господині, заня-
тої Бог зна скільки домашніми спра
вами, часто дуже трудно. Отже 
добрі господині радять собі в той 
спосіб, що присилують індичку си
діти на яйцях, коли їм треба, 

І О Д А Р С Ь К А . 
Як і коли це робити? Найкра

ще в місяці лютім і то чим скорше, 
тим краще. Пізніше, як уже буде 
зачинати нестися, трудно її до си-
дження присилувати. Робіть так: до 
трохи притемненої кімнати чи ко
мори покладіть скриню, вистелену 
мягко соломою так високо, щоб 
індичка, коли спустимо віко, не мо
гла стояти Як солома осяде, досте
літь нової. Розуміється, скриньки 
не замикаємо щільно.абож витинаємо 
в стінах дірки — бо інакше індичка 
задушилася б. 

Щоднини індичку здійма
ємо з гнізда раз на день на 15 
хвилин й тоді даємо їй зерна, води, 
вичищуємо гніздо Потім знову при
микаємо скриню. По кількох днях 
підкладаємо штучні яйця, апо5-тьох 
днях по тім звичайно можна вже 
підложити добрі яйця курячі. Даємо 
25 штук курячих або 10-12 гусячих. 
Індичка може сидіти два або й три 
рази зряду, оскільки заберемо від 
неї курчатка. Тільки пильнувати, 
щоб індичка їла й пила щоднини. 

А телер нагадуємо ще, які яйця 
давати висідати? Отже яйця мусять 
бути від курок здорових і найкра
щих несучок. На півня(когута) звер-
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тати увагу: найкраще обмінятись з 
чужого стада, але від доброї несливої 
курки. Одного півня 2-3 літнього 
призначуємо на десять курок тяж
кої породи, а 10-15 легкої;тоді яйця 
не будуть чисті. 

Чим в добрий розплідник для 
худоби й безрог, тим для птиці 
добрий гусак, качур, півень. Тому 
коли до власних добрих несучок ку
пимо ще й доброго расового півня, 
піднесеться їх несучість. Не багато 
поможе виміняти півня в сусідів. 
Одно те, що їх кури сходилися з на
шими, а друге: вони, певно, як і ми, 
не зважали на те, щоб лишати пів 
нів тільки від найліпших несучок. То
му, хто лиш може, повинен виста
ратися півня дійсно чужого й 
расового, не старого 

Насаджувати яйця лишвіддоб 
рих несучок і то дволітніх, а не 
старих. 

Коли ви не обраховували за 
цілий рік, скільки котра курка несла 
яєць, завдайте собі того труду при
наймні за два місяці, а саме: в лютім 
і березні Коли в першому з тих 
місяців молода дволітня курочка 
знесла 12 яєць, а в другому найменше 
16, тоді можете уважати її за добру 
несучку й розводити від неї 
курчата. 

Весна за плечима. 
Хоч на дворі ще сніг, а нам 

треба вже подумати про те, що бу
демо на весні сіяти, садити; звідки 
доброго насіння взяти і т, д. 

В першу чергу там, де е змо
га збувати молоко чи то в місті, чи 
таки в селі в молочарні, мусимо 
подбати про те, щоб своїм корми-
телькам-коровам придбати доволі 
доброї й відповідної поживи. 

Тому годі засівати все поле 
збіжжям. Мусимо лишити дещо 
поля на окопові, себто пашні буря
ки, моркву і т. п. Мусимо засіяти 
кусник землі конюшиною, а ще кра
ще люцерною. 

Та не тільки про харчі для 

худоби треба подбати. Саме пора 
подумати про ранню городовину, 
яку можемо мати не тільки для 
власного ужитку, але й на продаж, 
у місті, бо рання городовина пла 
титься дуже добре. 

Треба вже тепер, у цьому мі
сяці, рішити, якого треба нам на
сіння, та вирахувати, скільки нам 
його потрібно. 

Замовити собі самим насіння, 
чи через кооперативу від доброї 
фірми, а не купувати будьяке в 
перекупок у місті. 

В черговому числі порадимо; 
що б конечне в нашому сільському 
городі. Тимчасом розглядайтесь, яке 
насіння можна де дістати й по якій 
ціні. 

Щ о ї с т и . 
Росіл 8 курки. До росолу на

дається старша вже курка. Різати 
птицю новим способом через рот, 
як то подано в нашій книжці „Як 
добре й здорово варити". Обскубти 
її, вибрати старанно кишки, обсма
лити над вогнем, витерти добре ку
курудзяною мукою або грисом, го
стрим ножем розпороти, вийняти 
нутрощі, (обережно з жовчю!), ви
брати очі, ніжки спарити й стягну
ти жовту шкірку. Тепер усе добре 
виполоскати, витерти полотенцем і 
повісити на день два в коморі, щоб 
скрушіла. Сам же росіл варимо в 
цей спосіб: готову до варення кур
ку вкладаємо в горнець з кипячою 
водою. Це тому, що кипяча вода 
зварить шкіру відразу, через що не 
вивариться з курки товщ. Відставити 
на повільний вогонь і хай там ки
пить півтори години. Коли мясо 
вже дещо примякне, додати городо-
вини: цибулі, петрушки, моркви йін 
Коли росіл уже готовий, то додає
мо до нього тісто або густу зава
рену кашку (одне й друге варимо 
окремо). Тісто, заварене окремо, 
всипаємо до росолу. Кашку вкла
даємо в тарілки, заливаємо росолом 
і так подаємо. 
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Тісто до росолу місимо на 
трьох яйцях туго, але не надто 
твердо. Потім розвалковуемо якнай-
тонше, звиваємо й краємо в тонень 
кі різанці (макаран). 

Пампушки. Дуже гарна буде 
гостина, коли подасте добрі 
пампушки. Прочитайте уважно, як 
їх зробити Найперше приготовіть 
собі: І кл. себто дві кварті білень
кої пшеничної муки, 5 яєць, добру 
ложку масла, 5 дк (добру грудочку) 
свіжого дріжджа, півтори шклянки 
молока, 3 ложки цукру, келішок 
руму (як нема, то можна й обійтися^), 
для запаху трохи цитринової шкір
ки, або ванілії, трохи солодкої мар-
моляди. Купіть теж 1 кл. або квар
ту смальцю. 

Як це все приготовите, беріть
ся до роботи з ранку того самого 
дня, коли сподіваєтеся гостей, Най
перше розбийте колотушкою в гор
нятку всі яйця так, щоб аж запіни
лися. В чистій макітрі розітріть 
ложкою масло на піну, дайте опі
сля до нього ці розбиті яйця, тро
шечки соли, цукор, рум, молоко, 
запах й розроблене й підкисле в 
трошки молока й муки дріжджа.*-/ 
Вимішайте те все добре й досипай
те потрохи, мішаючи ложкою, муку. 
Як вийде вже з півтори кварти, мі
сіть чистенькою рукою й досипайте 
решту муки. Місити з пів години, 
аж тісто перестане чіпатися руки. 
Уважати, щоб тісто не було загу
сте, а мягеньке й пухке, Покласти 
тепер коло теплої печі, щоб добре 
підросло. 

Як виросте, аж мало не роз
тріскається, виберіть половину тіста 
на чисту, підсигіану мукою стіль
ничку, розтачайте або розплещіть 
легко рукою на пів пальця загрубо 
й викравуйте малою шкляночкою 
палянички. Покладіть на кожну 
дрібку солодкої мармоляди, при
крийте другою паляничкою й сти
сніть кругом беріжки й ще раз 
шкляночкою обрівняйте. Складати 
на сито, вкрите папером або поло-
тенцем, добре підсипаним мукою. 
Так виробити все тісто. Окравки 
замісити й теж виробити пампушки 

або обаріночки. Це все треба роби
ти скоро, бо заки ці останні доро
бимо, то перші пампушки підро
стуть і можна зачинати смажити. 

До смаження беремо доста ши
року, але низьку ринку, кладемо до 
неї увесь смалець і розтоплюємо йо 
го на кухні. Кидатимемо по кілька 
пампушків на раз, але смалець му
сить бути дуже гарячий так, щоб 
пампушки плавали поверху й румя-
нилися гарно. Кидаємо найперше 
верхнім боком, прикриємо покриш
кою, а як румяні, обернемо на дру
гу сторону й уже не прикриваємо; 
тоді на пампушках будуть гарні 
ясніші обру чики Усмажені пампуш
ки складати на вистелену білим па
пером тацу чи полумисок й поси-. 
пати зверху цукром мучкою, зміша
ним з ванілевим порошком. В часі 
смаження добре є вкидати до смаль
цю по кавалку обібраної бараболі, 
— не буде смалець чорніти. Огонь 
при смаженні має бути не надто 
сильний, але мірний. 

Як пампушки простигнуть, 
щойно тоді можна складати їх о-
дин на один на полумиску. 

Хто не вірить, хай змірить. 
(Монольоґ*). 

(Вибігає молода дівчина, по-се-
лянськи одягнена.) 

— Ой, ой, ото що раз часи 
зміняються,, зміняються... Ти собі 
думаєш, що то оттак, а то якраз 
вийде онтак. Не даром то кажуть: 
як собі постелиш, так виспишся... 

Ой, постелила я собі, постелила, 
що аж ціле село пальцями за мною 
показувало.., Ви, як бачу, цікаві вже 
почути моєї історії?.. 

Ну, що ж, слухайте: якось за
брала мене з собою мама до міста 
на ярмарок, щоб я привчилася тор
гувати. Та що з того, коли того дня, 
як на злість не було торгу... Ніби 
якісь жидівські свята, чи що... об
ступило нас саме, вибачте, панство... 
ніби ті, що ні кусничка вам землі 
не мають, лише з того марного 
гроша жиють... Божечку, як не об
ступлять вони мене, як не стануть 
приговорювати, а все ніби до того, 



Ст. 8. 

щоб я на маслі попустила. А я ні, 
тай ні,., бо так мені мама наказу
вали .. Коли бо дивлюсь, а ті мої 
пані з міста такі то вони бідненькі: 
сукончина тоненька... тоненька... а 
така вам коротенька, що вже таки 
колін видно, навіть на рукави не 
стало. 

Жаль мені стало такої одної 
тай кажу: Беріть уже, пані, беріть, 
бо ви бідненькі, виджу, не маєте 
навіть з чого суконки довшої по
шити собі,. 

А вона до мене: Ти сяка, ти. 
така, ти, хлопко, будеш мені у-
вагу звертати... Не знаєш, що те
пер наймодніші такі куці суконки? 
Агі, каже, та ще й плюнула.. 

Е, міркую собі, коли мода, то 
мода... Або я не можу модною бути? 
Ледве дочекалася кінця торгу, тай 
відразу лечу між будки з матеріями... 
Набрала собі гарної - гарної мате
рії., але вже не несу до нашої 
швачки на селі... не дурна... Ні! Не
су до модної кравчині, до жидівки 
Хаї і кажу вшити собі досговір-
ненько таку саму, як та пані мала: 
коротеньку, вузеньку, ще й без ру
кав в... Кравчиня ушила мені на 
самі Зелені Свята... Ото, думаю, у-
тішаїься мої мамуня, як побачуть, 
що таку модну доньку мають... 

Гадаєте, що втішилися? Та де 
там! Аж руки заломили, як мене 
побачили в тій сукні. „Чи ти, ка
жуть, дівчино, з глуздів зійшла, чи 
який тебе чорт опутав? — кажуть— 
Ані мені важся в тім страховищі 
на вулицю показуватися!" 

1 що гадаєте? Ще й за кару 
не справили нової спідниці, ані тої 
модної сукні не позволили убрати... 

Аж дочекалася, що якось під 
осінь тато каже: „Збирайся, поїдеш 
зі мною до міста".. Ну, тепер, думаю 
•собі, зможу свою модну сукню убра
ти... Але що мами боялася, то убра
ла суконку під свитку. А в місті 
свитку, на віз, а саліа шусть між 
будки... Хай кожний, думаю собі, 
знає, що й сільська дівчина розу
міє, що то мода.. Біжу вулицею, 
тай усе бачу, що чогось кожний за 
мною оглядається... Заздрість бере, 
8 а редакцію відповідав: лЩтавнкча . її 

думаю собі... Та бо дивлюся, а на 
мене вже й пальцями починають по
казувати... а ті міські служниці, то 
аж таки лягають зі сміху. Цього 
було мені забагато вже, тай питаю 
одної таки просто з моста: „Чого 
смієшся, як дурень до сира?! Жаль, 
може, що я модніше від тебе убра
на"? А вона до мене: „Ти здуріла 
в такій сукні між люди показува
тися? Таж тепер сукні носять довгі 
аж по кістки з рукавами ще до того!" 

Дивлюсь, а то й справді... ніхто 
так не убраний, як я... 

Ой, Господи, та ж бо та мі
ська мода зміняється... зміняється! 

Як не дам ногам знати, як не 
драпну звідти до тата до фіри. Вже 
того дня ніхто мене на місті не ба
чив. Відтоді заклялася я, забожи
лася, що доки світа та сонця, не 
цуратимусь своєї прадідівської, сіль
ської ноші... 

*) Монольоґ — це коли на сцені 
розповідає одна особа. Монольоґи, що 
ми їх будемо подавати на сторінках „ Ж , 
В *, можна проголошуввти не т ільки на 
сцені, але й на сходинах членів кружка, 
на чанних вечорах і т . д. 

Читайте й радьте. 
(Ірошу порадити! 

Скільки разів на день треба купа
ти мале немовлятко: раз чи два? Чи т р е 
ба смарувати дитину перед купіллю — 
й чим? Лемкиня. 

Відповідь Лемкині. 
Дитинку вистане купати раз на 

днину і то увечорі перед спанням. Треба 
тільки впродовж дня чистенько у т р и 
мувати її. Нечисті пелюшки зараз зміня
ти, а опісля прати їх і виварювати, а ні
коли раз змочені без прання висушувати. 
Мастити дитину нема потреби. Робиться 
це тільки до першої купелі, як дитина 
народиться, Тільки головку, як зачинав 
робитися „тімя", себто наростає бруд, 
трохи помастити товщем— і милом з во
дою змити. Вода до купелі мусить бути 
мірно тепла (пробувати ліктем], перева
рена, чиста, Не класти в неї жадних н е 
чистих пелюшок, як це в нас нераз во
диться . По новітньому купається т а к : 
гладити воду в ванночці, дитину в пе 
люшці покласти на подушку, скоренько 
на цілім тілі помилити, шматочкою по
мити й у%анночці добре сполоскати, під
тримуючи дитину одною рукою попід 
крижі, щоб водою не захлиснулася. По 
кількох хвилинах вийняти й завинути в 
теплі пелюшки. Добре обсушити, позаси-
нувати картопляною мукою я загорнути, 
але не заповивати повивачем т існо. 

друкарні М. Бойчука в Коломиї Зр|1 — Ч. 15* 
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М. Підгірянка. 

На санках. 

Грунок вк/Щрїш снігом, + 

Як цукровий храм. 

Бігом, хлопці, бігом 

З саночками там 

Іскри змерехтіли 

По сніжних полях, 

Свіг, я к казка білий, 

Саночки, як птах. 

Воздух свіжий, чистий, 

Легко дише грудь. — 

Лесь у край сріблистий 

Санки нас несуть. 



Ст, 2. Ч. 4 . 

П е р е д п л а ч у й т е 

„ЖІНОЧУ ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю і на Ч е х а х на рік 2 волоті, для 
інших країв — пів америк. доляра на рік. 
АДРЕСА: Коломия,Занкова,37 . Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
Передрук статтен дозволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Чим може сільське жіно
цтво помогти собі? 

Важкі господарські обставини, 
кріва, як кажеться загально, даєть
ся глибоко відчути не тільки мі
стові, але й селові. На селі став 
що раз менше землі. Коли дідомав, 
наприклад, 9 моргів поля й три сини, 
то внуки вже не мають по біль
ше, як по моргові - півтора грунту, 

Що ж отже робити? Чи зало -

жити руки в подолок і нарікати на 
тяжкі чааЩРчи закасати рукави, 
взятися до праці й щасливо пере-
5ороти ці тяжкі обставини? 
£ Та ми всі хочемо працювати, 
Скажете, але що з того, коли сьо
годні господарські товари по нічо
му, а з того клаптика землі хіба 
тільки й збереш, що на податки. 

Це правда, що господарські 
товари впали, але й правда, що на 
добрий товар все знайдеться поку
пець з добрим грошем. 

Ось приклад вам: наш селя
нин не може вижити з двох моргів 
ґрунту землі під містом. А болга
рин приїжджає сюди аж з Болгарії, 
платить за пашпорт, платить за
лізницю з Болгарії аж до нас, пла
тить за винайм грунту, платить по
даток і на однім моргу ґрунту за
робить стільки, що не лише покриє 
всі кошти, але ще й додому привезе. 

Чи ж не сором це для нашо
го села, що приїжджають чужинці, 

Бог знає звідки, й забирають йому 
зперед носа хліб? 

В чім же лежить тайна їх 
„чарів". 

В нічім іншім, як тільки в тім» 
що болгари вміють біля землі добре 
працювати. 

Зрозуміли вже вагу доброї го
сподарки наші кооператори і за їх 
стараннями позасновано сталі го
сподарські курси. 

Маємо такі господарські кур-
си-школи в Милуванні (під заря
дом „Просвіти"), в Янчині, в Шиба-
лині коло Бережан, робимо короткі 
й по селах. 

Ті, що мають свою власну 
землю, повинні користати з тих 
курсів власне тому, щоб навчитися 
використовувати скарби землі. Бід
ніші, ті „безземельні", повинні вся
кими способами старатися дістати
ся на ті курси чи то за допомо
гою місцевої кооперативи, чи круж
ка „Сільського Господаря", щоб 
знайти собі працю чи то таки в се
лі між своїми, чи в місті. 

У нас звичайно ідуть дівчата 
до міста шукати роботи цілковито 
не підготовані до мійських робіт: 
ані прати, ані прасувати, ані варити, 
ані порядків робити не вміють. 

І в той час, як добра кухарка 
навіть тепер бере місячно по 35 
зл„ наша дівчина обслуговує жидів 
за третину тієї ціни тому тільки, 
що наші дівчата нічого не вміють. 

Ще одне: від нового року му-
ситься платити високі оплати до 
„Каси Хорих" за домашні помічни 
ці; тому кожна мійська господиня, 
коли вже буде вибирати собі по
мічницю, то дійсно таку, щоби справді 
щось уміла. 

А хіба в селі дівчина, що вміє 
шити, добре варити, не знайде від
повідної для себе праці? Таж навіть 
такій, що вміє (а по курсах і цього 
вчать!) шити, то оплатилося б і ма
шину до шиття на виплат взяти. 

Тому хто тільки має змогу — 
користайте з науки господарства! 



Ч. 4. Ст. 3 . 

Як то в нас давно бувало. 
С т р а ш н и й злочин . 

В той час, як князі України 
спорили із собою за межі земель, 
на східні пограниччя нападали дикі 
степовики — половці. Вони палили 
села, грабували ввесь добуток, а 
людей вбивали або забирали в не
волю. Це було в 1090-1113 роках. 

1 пустіли урожайні землі Укра
їни. Там, де недавно співали пісню 
плугатарі, орючи деревляним плу
гом ріллю, тепер крякали ворони. 
Стелами на схід гнав дикий полов
чин тисячі невільників. 

Ішли вони, як пише літописець, 
в голоді й холоді, схудлі з біди на 
лиці, почорнілі, йшли незнаними 
краями, серед диких народів, голі 
й басі. Терня впихалось в їхні но
ги, 3 плачем говорили із собою: 
„Я з того міста, я з того села"... 
Так розпитувались і з слізьми опо
відали про свою родину, підводячи 
очі до Всевишнього, що знав всі 
тайни. 

А ті, що мали їх берегти — 
князі — спорили, хто має бути 
старшим, або кому має припасти 
краща пайка землі. 

Але здавалось, що все змі
ниться на краще. Оце дуже енер
гійний князь Володимир Мономах 
попросив усіх князів на нараду до 
Любеча біля Київа. Там вони по
годилися із собою й цілували хрест, 
що не нарушать згоди. Хто би по
важився нарушити мир, на того 
мали рушити всі князі. 

— Ось так настала любов між 
нами, — говорив Мономах: — А те
пер, дорогі брати-князі, треба нам 
Думу думати, як лихого ворога-по
ловчина нам збутись, що раз-у-раз 
нападає на нашу країну і шарпає 
її, як вовк стадо овець. 

— Радьте ви, молодші, а ми 
вже опісля, як треба буде, вам по
можемо — якось ніби уражено-
гнівно відізвався київський князь 
Святополк Михайло. Йому ніяково 
було, що всякі гарні думки не від 

нього йшли, а від молодика Мо-
номаха. 

— А вжеж що радитимемо 
ми, молодші, - відізвався лицарський 
князь Теребсвлі Василько: — але 
ви, старші, досвідніші й не повинні 
відтягатись від ради., 

Василько й Мономах — це бу
ли тоді два найкращі князі. Оба 
вони мали буйні пляни успокоїти 
Україну внутрі, а відтак повибива
ти вовчі зуби сусідам, що зазіхали 
на українську родючу землю. Ба 
не тільки плянк, а й військо вже 
приготовляли на всяку потребу. 

Боялись їх інші князики, а го
ловно ті, що в них совість не надто 
чистою була — а лихий дух розду
вав у лукавих серцях іскру нена-
висти, щоб знову вчинити завірюху 
і братовбивство на нещасній Укра
їні на радість ворогам. 

Найбільшим ворогом Василька 
був його сусід, донедавна приятель, 
Давид Ігоревич. Боявся він Василь
ка, щоб той не зігнав його з Воли
ні, так як він колись зігнав Яро-
полка. 1 сталась страшна річ. 

Коли Василько вертався з на
ради в Любечі, заманили його кня
зі київський Святополк Михайло і 
волинський Давид Ігоревич ніби на 
іменини великого князя до Київа і 
тут осліпили його... 1 закрутилась 
Україна в кривавому танці. Не на 
половчина звернулись мечі князів, 
а на себе самих.. 

Прикро згадувати ці криваві 
злочини, прикро, а муситься... Вони 
й досі в нас не переводяться: в 
більших розмірах, як ось недавна 
громадянська війна на Україні, а в 
менших раз-у-раз в щоденному, го
ловно політичному житті. Ізза вла
столюбства, а нерідко й користо
любства усувають всякі Давиди й 
Святополки — Васильків і Моно-
махів у нетрі темряви, не дивля
чись, що роблять так тільки для 
втіхи ворогові. Ми ще не прогнали 
із нашої суспільности найбільшого 
ворога — незгоди. 



Ст. 4. Ч. 4. 

Ольга О. 

" Марійка. 
Марійка гарна дівчина! 
Не один хлопець задивляється 

на неї, на її прегарне личко, на її 
високу, гарно збудовану стать, на 
її розумні, темні очі. Але жаден, ще 
не наближається до неї. Одні мо
же тому, що бідна; а інші може не 
мають сміливости, бо Марійка не 
така, як більшість дівчат у селі. Ма
рійка розумна, свідома дівчина. Во 
на цікавиться книжками, газетами 
і в читальні ніщо без неї не о-
бійдеться. 

О, вона не така, як інші дівчата! 
Одного разу Марійка спосте

регла, що на неї задивляється Василь 
Багацький син, але в читальні можна 
бачити його хіба на забаві, бо він 
не цікавиться нічим, крім дівча*", які 
обожають його, бо він багатир і 
красунь. 

Запримітивши його гарячі по
гляди, Марійка вдає, що не бачить 
їх і навіть; не дивиться в його сто
рону. Але Василь ке зражуеться 
тим, а переслідує її далі своїм по
глядом Марійці цього забагато Вона 
звертається в його сторону й хоче 
гостро, холодно поглянути йому 
ввічі. Але в ту мить спускає очі, 
дивно зворушена й засоромлена. Які 
в нього чудові очі! Сині, як небо, а 
такі ніжні, такі, здається, добрі, такі 
щирі! 

Того вечора не могла довго 
заснути! Була лиха на себе, що не 
видержала кого погляду, а спустила 
свої... І почервоніла Бог-зна чого,. 

Ось Василь уже й проводить 
Марійку до хати, а потім балакають 
довго в садку. І відтоді стрічаються 
часто, що раз частіше. Марійка не 
знає, що з нею діється.. О, те не
розумне, молоде, дівоче, серце! 

Люди жалують Марійку, диву
ються, що така розумна дівчина за
крутила собі голову пустим хлопцем, 
Але Марійка про це не знає, не ду
мав, не хоче думати. 

Якось хлопці, а точніше сказав
ши Василь, ладили собі забаву на 
селів одного товариша.Забава скін
чилася тим, що кількох чужосторон-
ніх гостей так побито й покалічено, 
що майже конаючих відвезено їх 
до шпиталя. Рано жандарми забрали 
кількох хлопців, а між ними й Василя, 
як головного виновника бійки. 

Марійка, дізнавшись про це, 
остовпіла. Як то Василь... Василь?! 

Кілька день не могла заспоко
їтися. Не знала, що з нею діється... 
В голові шуміли тисячі думок, бо
лючих настирливих; в душі змагали
ся почуття неясні, розбиті, розірвані.. 

Та ось Василь повернувся,,, 
сам, один... 

Марійка тішилася.., Але що це? 
Заарештовано кількох свідоміших 
парубчаків у їхньому селі. 

І почали люди підозріло гляді
ти на красуня Василя., 

Марійка догадалася.. 
Обурення, і сором, і жаль роз

ривали її молоде серце... Марійка 
боролася з собою... 

—Василь... Василь ..Чим він був? 
— думала собі: — Колодою, поганою 
колодою, що приносить сором селові 
й усьому народові... Чи він цікавив
ся чим? Чи він знав що про свій 
нарід? Чи він зробив, що для його 
добра? Яка в нього погана, плитка 
душа! Тоді, коли на нашій землі ви
ростають що раз свіжі могили, ко
ли стільки ідейних, молодих хлопців 
сидить по тюрмах, то... він ба
виться, гуляє, розбиває другим го 
лови! А ще й це... останнє.,. 

Марійці соромно. соромно, що 
вона задля гарних очей віддала своє 
серце... Кому?! 

1 вона перемогла себе! І вики
дає з душі своєї, повної гарячої лю-
бови до свого народу, любов до Ва
силя, як поганий колючий будяк з 
чистого зільника, Бо жадна свідома 
українка не повинна, не сміє відда
ти свойого серця тому, кому байду
же добро й будучність України. 

Алькоголівм стелить л і ж к о сухотам. 
Алькоголь в батьком влочииу. 
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Дайте нам відповідь. 
Місяць лютий призначений бо

ротьбі з алькоголем. Хтось думав 
би, що тієї боротьби вже непотріб
но, бо наше село само вже прихо
дить до голови по розум, що гріш, 
виданий на алькоголеві напитки, це 
не тільки страта, але й у багатьох 
випадках ще й чимало нещасть 
купуємо собі за власні гроші. 

Правда, що є вже села, в яких 
нема не то що корчми, але ані од
ного чоловіка, який не прирік 
би, що не вживатиме алькоголю. 
Але й правда, що є села, де лю
ди таки ще добре запиваються, не 
зважаючи на тяжкі часи, 

Щ б мати перегляд, котрі 
власне села запиваються ще, а котрі 
ні, редакція „Жіночої Волі" ставить 
до своїх читачок оці сім питань. 
Відаовідати можна й гуртом, щоб 
менше коштувала почтова оплата. 

Наприклад: котрась з жінок 
прочитав ці питання на сходинах 
жіночого кружка. Жінки спільно 
подумають над кожною відповіддю, 
зложаться по 2-3 гроші на почто-
вий значок і пішлють ту відповідь 
до редакції нашої газетки. 

Коли вже редакція знатиме, 
в котрім селі люди найбільше ви
дають гроша на алькоголь, в кот
рім селі найбільше нещастя з пі-
яиства, то напевно подбав від себе 
про те, щоб якось запобігти лихові, 

Наші питання ось які: 
1) Що в вашім селі люди 

пють (горілку, пиво, вино)? Що най
більше? 

2) В якім віці люди упивають
ся найбільше (молодь, чи старші?) 
Як часто? Чи пють і жінки? 

3) Чи на забавах з танцями 
"Люди намовляються взаїмно до пит
тя? Хто кого намовляв: старі мо
лодих, чи може молоді платять 
старшим? 

4) Чи пють у вашім селі й по
за забавами? Нри яких нагодах 
(купно, продаж, весілля, похорони)? 
Чи люди в вашім селі пють постій

но, чи тільки як трапиться нагода 
до того? Чи є в вашім селі корч
ма? Чи корчмар жид, чи українець? 

5) Чи є у вашім селі кружок 
т ва „Відродження"? Якщо є, то 
скільки має членів? Чи належать 
до нього й жінки? 

6) Чи є в вашім селі люди, 
що дали слово не пити? Хто їх пе 
реконав, що горіака шкідлива? Чи 
не переконують інших піти за їх 
прикладом? Чи в селі хвалять лю
ди їх постанову, чи висмівають її? 

7) Чим, на вашу думку, можна 
б запобігти лихові піянства? Чи 
почати від освідомлення й навчання 
про шкідливість алькоголю жінок, 
а ті, щоб переконали чоловіків; чи 
давати відчити на ті теми відразу 
для жінок і чоловіків? 

Відповіді в міру місця редакція 
міститиме друком. Просимо наших 
читачок до цієї справи віднестись 
дуже поважно, бо це болючка не 
тільки одної родини, чи села, але 
всього нашого народу. Цікаві були б 
вістки зза моря. 

Цікава балачка. 
—• Як гадаєте — кому що біль

ше потрібне: кооператива жіноцтву, 
чи жінки кооперативі? Ось таке пи
тання піднесено якось недавно на 
одних жіночих сходинах. 

— Я гидаю. що ми, жінки, ко
оперативі більше потрібні, як коопе
ратива нам — каже одна з присут
ніх: — Ми даємо кооперативі уділи, 
без котрих не існувала б Ми купу
ємо в ній і цим її підтримуємо А 
щодо нас, то знаєте самі: так само, 
а може й дешевше можемо купити 
в першій ліпш'й ^крамниці, хоч би 
в сусіда Юдки чиЙойни... (Не пода
ла голосно., що й справді сама вона 
таки частенько так робить.) 

Дехто мовчав, але немало бу 
ло таких, що таки явно й славно 
притакували цій бесіді: мовляв, прав 
ду каже. 

На щастя, була між ними одна 
запалена кооператорка, що цю спра-
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ву добре збагнула, й вона забрала 
слово: 

— А я вам кажу, Шановні То
варишки, що воно лиш на око так 
здається, головно тим, що не розу
міють, у чім річ. Знаєте, чому в 
приватних купців, особливо в жидів, 
бувають товари дешевші, як у наших 
кооперативах? Певно гадаєте, що то 
з любови до вас, та з зичливости 
так дешево пускають. Отже ні! Знай
те: приватні, особливо жидівські 
купці, майже ніколи не дадуть вам 
того, чого Ви собі бажаєте. Ось 
приходите до свого Мендля чи кого, 
й кажете: Дай мені найбілішоїмуки, 
найкращого чаю, найліпшого меду, 
мила, масла, пасти, цукорків і т д." 
Хоч купець і не має того всього, 
чого жадаєте, то ніколи до цього 
не признається. Ви знаєте припо
відку, де одному такому купцеві 
панок-поляк сказав: „Вонтпе", себто 
„сумніваюся". На це услужний ку
пець: ,,Є і „вонтпе"!. Іцик, дай па 
нові „вонтпе" ., А яке воно має бу 
ти, прошу сказати?". Так отже від
разу пускає вам блахмана ввічі, що 
в нього все є; а далі дає, що має, 
певний того, що ви ані догадаєтеся, 
яке воно є, бо на те, щоб на това 
pax розумітися, треба великого знан
ня й науки. Отже дістанете муку 
білу, але з ріжного роду домішками, 
що, правда, вибілюють муку, але 
зовсім не причиняються до травлен
ня, ані здоровля. Чай буде добре 
натягати, бо він фарбований; від 
мила скоро пустить бруд і білизна 
буде біла, але й скоро розлізеться. 
Масло з маргариною чи Бог зна 
з чим; від пасти потріскає шкіра 
на взутті; а від дешевеньких цукор-
ків попсуються дитині зуби й шлу
нок; „мід" ніколи не бачив бджіл, 
і т. д. без кінця. Від таких добрих 
товарів будете хоріти. все вам по
збавляється, але ви про це навіть не 
будете знати. Що так дійсно є, це 
доказують урядові досліди над то
варами в малих споживчих крамни
цях по великих містах, як Львів, 
Варшава і т. д По малих, а особли

во по селах ніхто тим не інтересу-
ється. їджте очі, що купували! 

Крім шахрайства в товарах, є 
ще один засіб поборювання наших 
кооператив чужими крамарями. Це 
несправедлива вага! Знову ж стати
стичний уряд ствердив уже не раз, 
що 80 відсотків ваг у Польщі в 
фальшив!; де ж і знайдеться справе 
длива, то й тоді хитрий купець уміє 
щось підставити, чи вагу підтрима
ти так, що натягне х:ч пару деків 
на свою користь. Ось і маєте тай
ну, чому в чужих крамницях все 
дешевше. Щоб ще краще заблахма-
нити нам очі, на деякі товари патен 
товані знижено навмисно ціну на 
пару грошів •-- мовляв, дивися, як 
у нас дешево! І справді недосвідчені 
люди, ба й часто навіть сільські 
кооператори, ловляться на ці хитрі 
сильця й кидають каменем на свою 
кооперативу. На ділі ціла біда в то
му, що наш справник часто не вміє як 
слід вияснити покупцям, і доказати, 
що в жидівського крамаря навіть не
ма того роду товарів, що в нього. 
Не вміє переконати, прихвалити, та 
ще й підхлібитися.піддобритися,Цього 
нашим кооперативним купцям тре
ба навчитися — але й нам, жінкам, 
не :лід дати себе піддурювати! Па-
мятаймо й розуміймо, що більше 
потрібна нам кооперативе, як ми 
кооперативі. 

А тоді якась стара жінка з 
гурту відізвалась такими словами: 

— Щ е одне добро зробила нам 
кооператива: Давніше жиди брали 
ціни за товари, які самі хотіли, бо 
не було кому їх стримати. А як 
стали кооперативи, то й у жидів ці
ни впали. Я ще памятаю, скільки 
приходилось платити за нафту, 
дріжджа, сіль . Аж сором, що стіль
ки літ годувало село тих шахраїв. 
І подумати тільки, що ще й тепер 
є люди, що купують у них... 

Кооперативи, читальні, молочарні! 
Чи ви у с в і д о м л ю є т е собі , щ о від осві 
ченого ж і н о ц т в а з а л е ж и т ь д о б р о б у т 
і поступ усього народу! Передплачуйте 
для ж і н о ц т в а свого села „Жіночу 
Волю"! 
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Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Весна за плечима. 

Кажуть, що цього року буде 
дуже рання весна. Тому вже слуш 
ний час господиням подумати про 
свої городи, а навіть і про поле. 

Ми вже нагадували, що треба 
старатися про насіння — чи то в 
своїй кооперативі, чи якби в ній не 
було всього, то я складах „Народ-
ньої Торговлі". Можна також за
писати собі цінник насінь до круж
ка „С. У." чи кожна господиня зо
крема — й помалу вибрати й об
міркувати, чого нам треба. 

Не забувайте нашої доброї по
ради: не купувати будь якого на
сіння на торгах у перекупок, бо 
тоді шкода вашої праці! 

Також заздалегідь треба доб
ре обміркувати, що де сіяти й са 
дити, памятаючи, що ніколи ніщо 
добре не вдасться, коли будемо са
дити чи сіяги його все на однім мі
сці. Кожного року треба рід горо
довики змінити. Там, де минулого 
року по свіжому погною була ка
пуста, гарбузи, калярепа, бруква, 
каляфіори й інші листові рослини, 
— другого року садимо огірки, по
мідори, цибулю, картоплю тощо. 
Третього року може там ще добре 
вдатися горох, фасоля, морква, пе
трушка, буряки, кукурудза. 

Після третього року знову цю 
ділянку городу треба погноїти й 
тоді на ній прийде те, що ми спер
шу садили. 

Так запроваджений плодозмін 
треба все переводити й щороку од
ну частинку, призначену на листо
ві рослини, пильно гноїти. 

В черговому числі нагадаємо 
вам, як закладати розсадники та як 
городовину сіяти. Тепер постарайте
ся заздалегідь про насіння, щоб Із сі 
янням не спізнятися. Бо треба зна
ти, що, коли хочемо мати з городу 
хоч який такий дохід, мусимо сіяти 
все й садити як можна найраніше. 

З ранньої городовкни найбіль
ше поплачують огірочки й карто
пля. Насіння огірочків садимо в па
перових пуделках (можна з груб-
шого паперу самим зробити) вже 
в лютому або в самих початках 
березня. Коли зійдуть і будуть ма
ти по кілька ЛИСТОЧКІВ , тоді може
мо їх перенести в інспекти: в кож
ному розі вікна й на середині по
садити по кущикові. Як засіяну роз 
саду виберемо, остануться самі о-
гірочки й гарно розростуться та 
скоро дадуть нам ранні плоди 

Також кортоплю вже в берез
ні кільчимо; а коли лиш земля о-
гріеться, будемо садити. Памятай-
мо одначе, що на ранні бараболі 
мусять бути й відповідні сорти: з 
будьяких картопля вчасна не виро
сте. Добрі ранні сорти б такі: аме 
риканки рожеві, рогальки й ік 
ші, але їх теж треба в доб
рого городника купити. 

Кільчити.треба в плитких пач
ках, складаючи картоплю щонай
більше в два шари один на однім. До 
кільчення мусить картопля мати 
світло — інакше кільці будуть дов
гі й тонкі, як з пивниці, а з таких 
хісна не буде Для кільчення молена 
зробити собі теж полички в кілька 
рядів. Про садження картопель теж 
напишемо пізніше, коли буде на 
це час, Цінник надішле вам і іьж. 
Б, Попович, Львів, Руська, 20 

Для нашої худібки. 
Добра господиня мусить подба

ти не тільки про те, щоб її діти та 
чоловік мали щось добре зїсти й 
не жили лише бараболею та ка
пустою, — вона мусить памятати 
й про худібку, особливо про коро
ви. Бо ж вони в останніх часах о-
собливо там, де е молочарні, ста
ли підставою всього нашого госпо
дарства. Пожуріться, господині, про 
те, щоб господар відложив кусник 
грунту на засіяння люцерни, коню
шини для корови. Хвалять тепер і 
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сараделю, що менше вибаглива на 
землю, як люцерна. Про окопові 
рослини для корів, себто про паш
ні буряки чи моркву теж мусите 
памятати. Припильнуйте, щоб було 
де пасти. Своє пасовище чи гро
мадську толоку треба відповідно 
справити, щоб була дійсно паша, а 
не ледве помітна мурава. 

Спробуйте засіяти кусник зем
лі й цикоріею. Це мало знана в 
нас рослина, але, як кажуть, дуже 
для худоби, безрог та курей прак
тична. Коріння, що його вживаєть
ся на примітку до кави, в теж ду
же здоровим кормом для свиней, а 
листям, яке зрізують кілька разів 
за літо, здорово кормити корови, 
безроги й кури. Не хворіють і до
бре виглядають. Як і де сіяти цико
рію, теж згадаємо в кв;тні, коли 
саме час до неї братися. Тепер зга
дуємо тільки тому, щоб господині 
й цього насіння собі записали. На 
морґ поля висівають 3-4 кг., — Ви 
можете спробувати покищо менше. 

Не закидайте теж садження 
сої, до >:кої люди були дуже гаря
че взялисялгала опісля остигли. По 
малу повстають соєві оліярні. Лю
ди навчилися й варити, їсти тай 
худобу годувати. 

Особливо добре оплачується 
годувати соєвим молоком малі те
лята. Знаємо, як то при місті, 
чи там, де є молочарня, не опла
чується плекання теляти. Го
сподиня за що-будь продав жи
дам, щоб ;лише теляти позбутися. 
(Завважимо тут мимоходом.що кра 
ще теля забити, чаетину мяса роз
продати, а дещо й собі замарину
вати; шкіру дати виправити й мати 
на взуття,як за песі гроші збувати). 
Одначе, коли хочете теля вигоду 
вати, гідуйт.; замість коровячим мо
локом — соєвим, а теля так само 
гарно виристе й розвинеться. Тіль 
ки не треба припускати теляти до 
корови, а відразу зачати давати 
спершу пів-на-пів з коровячим, а 
опісля саме соєве. Зачинати від о-
дної літри (кварти) літнього соєвого 

молока на раз, а опісля, иадбільшу-
ючи потрохи доходимо до 3 літрів. 
Не перепоювати, бо це не здорово. 

Як робити соєве молоко? Бе
ремо 2 К° (біля 3 літри) зерна, по-
лочемо добре та наливаємо 8 лі
трами чистої літньої води в великій 
посудині — бо соя наяучнявіе за 
ніч так, що зробиться її 3 рази 
стільки. Рано вибираємо зерно [во
ду зцідимо геть] й перемелюємо 
кілька разів на млинку від мяса. 
щоб розтерлася на масу. В окремім 
горшку заваримо в 10 літрах води 
2 столові ложки насіння з лену й 
додамо б ложок розтертої, вареної 
бараболі й трошки соли, Добре 
розтерту сою вкидаємо до тої води 
й варимо на вільнім огні 15 хвилин, 
добре мішаючи. Тепер відставимо; 
а як застигне, зливаємо до мішечків 
від сира ;— хай молоко стече. Опі
сля прикладаємо, як сир, тягарцем. 

Соєвий сир даємо до січки 
корові або поросятам чи курям 
Молока з тої кількости повинно 
бути до 10 літрів. На холоді може 
постояти й два дні. Давати підогріте 
злегка, щоб було так тепле, як від 
корови. Сою уживати якого будь 
ґатунку; білу, чорну, чи жовту, о-
днаково добрі. 

Що варитивсирний тиждень? 
На відміну замість звичайних 

пирогів (вареників) можна зробити 
таку страву з сира: взяти кварту 
свіжого сира й розтерти макогоном 
у макітрі з малою грудочкою ма
сла, 2-3 яйцями, трошки соли Ко
ли це все добре вже розітремо, до
дати стільки муки, щоб зробилося 
пухке, нетверде тісто. Повинно піти 
одна-дві шклянки муки. Можна 
до муки домішати на кінець ножа 
порошку до печива. Тепер викача 
ти з того тіста на стільниці, підси
паній мукою, валочок, як добра ков 
баса. Розплескати на малий палець 
загрубо, злегка пократкувати ножем 
і викрачувати, скісні, мірні варени 
ки. Тепер можемо їх зварити, ки-
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даючи по кілька на окріп. Помасти
ти маслом з тертою, сухою бул
кою й подати до сметани, або спек
ти на блясі на легко золотий ко
лір. Перед печенням помастити 
молоком і посипати цукром та сі
ченими горіхами Коли гадаємо пек 
ти, порошку можна додати трохи 
більше, себто половину пачки. У 
варенні пробувати, чи не розла
зяться. Як зарідкі, додати муки; як 
загусті, дещо сметани. 

Пляцок з сиром. Візьміть 
кварту білої, пшеничної муки й 
розітріть її на порошок з двома 
ложками масла. Додайте чотири і 
пів ложки цукру, 2 яєць і сік та 
обтерту шкірку з одної цитрини, 
трошечки соли й пачечку порошку 
до печива (у нас порошок ..Люба".) 
Замісити все, щоб стало гладке 
тісто, й поділити на дві половині. 
Одне тісто розтачайте на грубість 
пальця, розтягніть на товщем по
мащену бляху, наложіть на нього 
добре приправленого сира, при
крийте другою половиною тіста і, 
посмарувавши молоком, або яйцем, 
спечіть на золотий колір у печі, або 
рурі. Сир приправити так: кварту 
сира розтерти добре валком, додати 
грудку масла, яйце, до смаку цук
ру, трошки сметани й цитринової 
шкірки або ценамону для запаху. 
Можна додати жменьку родзинків, 
Як спечене, посипати мілким цук
ром і покраяти на мірні куснички. 

Про жіноцтво станиславів-
ського повіту й про Жіночий 

Український Конгрес. 
На 28 січня зійшлося жіно

цтво Станиславова та його повіту, 
-згуртоване в „С. У.", на нараду в 

справах організаційних і жіночого 
Конгресу, Приїхали до них у гості 
голова „С. У." п М. Рудницька та 
голова організаційного відділу „С. У." 
редакторка п. О. Кисілевська. Зїха-
лись теж на цю нараду відпоручниці 
сусідніх філій „С. У." з Тисьмениці, 
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Товмача, Калуша, Надвірної, Деля-
тина, Галича, 

Кожна з відпоручниць здавала 
звіт з роботи філії, котру заступа
ла. Радились, як би спільно одні 
одним помагати в роботі. Показа
лось, що найкраще зорганізований 
таки сам сганиславівський повіт. На 
54сілякраз половина вже має круж
ки „С. У." і то не на папері, але 
живі діяльні. В кожному з тих круж
ків від 60 до 120 членів, ба й 
більше Жіноцтво в них сходиться 
разом, слухає читання часописів, в 
першу чергу „Жін. Долі* й „Жіи. 
Волі" Слухає пильно викладів, що 
з ними приїжджають до них члени 
філії зі Станиславова; або тих, що 
їх виготовляє хтссь з місцевих чле
нів. Ул?джують курси куховарства, 
господарства, схорони здоровля ви
ховання дітей і т. п Кожний кружок 
мав чим похвалитися. Деякі з них, 
як Викторів, уладив 4 тижневий 
курс куховарства, в якому брало 
участь 75 учениць. 

І що радісне: в деяких селах 
прегарно дають провід кружкам дру
жини священників; а де їх нема, там 
дуже добрими провідницями е й са
мі селянки. Вони, при допомозі й 
пораді членів станиславівської філії, 
прегарно ведуть культурно-освітню 
працю серед сзоїх посестер. 

Друге відрадне явище це те, 
що в самій станиславівській філії 
згідно працюють для добра повіту 
так старші жінки, як і молодь. 

Розуміється, на нараді багато у-
ваги присвячено справі жіночого Кон
гресу, що відбудеться в Станисла-
вові в днях 23 27 червня. 

Що то за Конгрес, може хто 
запитає, і з якої причини його скли
кують? Отже Конгрес, себто з'їзд, 
відбудеться з тієї нагоди, що якраз 
у 1934 році минає 50 літ з того ча
су, коли то в місті Станиславові 
основано перше українське жіноче 
товариство. Скликає цей з'їзд „Союз 
Українок" не тільки з ц'лого краю, 
але можна сказати з цілого світу,—-
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бо ось вже заповіли свій приїзд у-
країнки з Америки; сподіваємося 
гостей і з Канади, Підкарпаття, Бу
ковини, з Чех, з Німеччини й інших 
країв 

На цьому Конгресі будуть дуже 
цікаві наради про все, що торкаєть
ся нашого життя. Буде уважно роз
глянено пройдений нашим жіноцтвом 
шлях та намічено працю на будуче. 

Буде й виставка зразків нашо
го промислу, мистецтва, народньої 
ноші й усяких виробівзі всіх земель, 
де живемо. 

Крій цього побачимо, які гар
ні образи малюють наші малярки. 
Покажуть нам дорібок наших пись
менниць і вчених жінок на вистав
ці книжки Послухаємо теж прегарно
го концерту, що його уладить своїми 
силами жіноцтво, згуртоване в круж
ках „С У*, у Сганяславівщині. 0 -
дним словом батато цікавого й важ
ного почуємо та побачимо на 
цьому жіночому Конгресі. 

Пізніше подамо вам точнішу 
програму, коли, що і як відбудеть
ся Тепер скажемо ще лише: 
готуйтесь до участи в цьому 
великому жіночому святі! По
можіть, щоб найкращі зразки на
шого промислу знайшлися на Кон
гресі! Причиніться теж датками на 
фонд уладження Конгресу, бо ж по
винні зрозуміти, якого то кошту й 
труду треба буде, щоб усе тезібра-, 
ти, уладити, всіх гостей примістити 
гідно прийняти.., О. К. 

КУТОК МОЛОДІ. 
Що таке конкурс відгодову
вання та як його переводити? 

В наших часах люди люблять 
змагатися, „йти в заклад", як то ка
жуть. 

Читаємо по газетах про неро
зумних людей, що змагаються, хто 
більше з'їсть, або хто довше буде 
танцювати. Нераз від таких змагань 
аж захороеують—-і гроші, що вигра
ли, мусять віддати на лікаря. Але 

тому, що люди все ж таки люблять 
змагатися між собою, перемагати 
одне одного — то треба подумати 
про змагання в добрім, в працьови
тості. От х о ! би змагання, чи як 
то кажуть, конкурс відгодовування 
птиці. 

Конкурси такі уладжують круж
ки „Сільського Господаря," Тому 
в цих справах, треба звернутись до 
свого агронома, до філії „С. Г." в 
найближчому місті, або й до цен
тралі „Сільського Господаря", Львів 
Ринок 10. Дуже добрі поучення в 
цій справі дає теж невеличка кни
жечка інж. Е Томашівського: „Кон
курс вгодовування птиці." З тієї кни
жечки, яку можна дістати в кожній 
українській книгарні, довідаєтесь, як 
вибирати провідника конкурсової гру
пи, як вести контролю, скільки й 
яка птиця прибуває на вазі, як вес
ти інспекційні зшитки, а що найваж-
ніше: чим яку птицю годувати в 
кожнім тижні й т. п. 

Яка ж з такого конкурсу ко
ристь? 

Поперше: молодь,будучі госпо
дині й господарі, вчаться ховати як
найкраще дріб, (а це не так легко.як 
комусь може здаватись!,) бо ж кож
не хотіло б, щоб його птиця діста
ла першу нагороду. 

Подруге: вчаться розуміти, що 
на нагороду треба собі заслужити 
совісною працею. 

До речі: є конкурси не тільки 
на відгодовування птиці, але й на 
несність(в кого кури більше знесуть 
яєць), також на хов безрог, на ви
плекання найкращої городовини, кві-
тів.щодо чистоти в хаті.здоровля і т. п. 
Скажіть же самі: хіба це неприємно 
дістати похвалу перед цілим селом 
за свою працю? 

Потрете: при добре уладжува-
них конкурсах можна подбати про по 
стійний збут підгодованої птиці в„Ма-
слосоюзі" в відділі птахомясарства. 

Кури ті продаються не тільки 
по крамницях „Маслосоюзу" у 
Львові, але їх висилають і загра-
ницю. Що краще відгодовані бу-
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дуть ті кури, то більший буде в 
краю й заграницею попит на них, а 
значить краще зможе село заробити. 

Тому не ждім, аж хтось вкаже 
нам дорогу, а берімся самі й заохо-
тім інших до уладження конкурсу 
відгодування птиці. 

' Тільки не зволікаймо, а негай
но берімся за працю!. 

Треба вчитися варити. 
(Монольоґ). 

Не дивіться так на мене — бо 
я дужа хора, — в голові шум, ви-

,' глядаю, як яка потвора. Бо мину
лих свят зі мною пригодонька ста
ла: ох, кохані, — тяжко свята від
покутувала! 

Хоч Маруся й ваша мила при
ятелька, — знайте: як вас буде 
частувати, пальцем не рушайте! 
Ой, ой, ой, в шлунку неначе тягне 
хтось кліщами!.. Не займаюся ніко
ли, любі, я пльотками — але тут, 
хоч обложений мій язик й нездалий 
— на ввесь світ буду кричати, зав 
зято, зухвало, аж поки від того бо
лю тут я не загину: „Не ходіть ви 
до Марусі ніколи в гостину"! 

Не гадайте, що скупиндра і 
жалує всього — ні, якраз її го
стинність вина болю мого! Д о Ма
русі я на свята пішла, як годиться, 
а Маруся мені зразу; „Прошу, роз-
гостіться! Глянь, Гафійко, — так 
до мене: — що я наварила! Яке 
гарне, хоч на курси я і не ходила!.. 
Все сама приготовляла, наші так 
хвалили — і усі мої потрави так 
смачненько їли. Ось сідай сюди, Га
фійко, — й тобі я послужу, бо 
щось сестри, брат і мама трохи е 
недужі. Ой. біда! Чом я Марусі то-
ді*ж не спитала; від чого її родина 
тай захорувала?! Але як Пан-Біг 
скарає — розум відбирає... Ой, бо
лить, до серця мого той біль до
бігає!... 

Бачу — яка у Марусі горда й 
ясна міна: „Ну, давай, кажу, ла-
кітки, бо вже з уст йде слина! 

Пироги, ковбаси, торти на сто
лі зявились — аж уста мої спраг-
нен! в усмішку розплились... 

їм пиріг я припалений, твер
дий і з закальцем. Торт? Сокирою 
рубати, бо не вломиш пальцем. 

— Лиш, — Маруся каже — 
булка, трошечки невдала... Але ку
харка із мене правда досконала? 

Щось хотіла відповісти я Ма
русі мило — та уста мені в тій 
хвилі пироги склеїли. 

Проковтнула якийсь кляйстер, 
чую — буде лихо: 

— Дякую тобі, Марусе, — ка
жу зовсім тихо. 

— їдж іще, бо ж ти голодна, 
бачу ось по міні... Правда, краще я 
варю, як з курсів господині? 

Слухаю хвальби Марусі — і 
не розумію: в очах темно, у шлун
ку біль; чую — зовсім млію... 

Ледве-ледве притяглася до 
своєї хати — і давай той біль ска
жений зразу лікувати. І компреси 
і „фіякри", баньки й аспірина, і' 
найкраща в цих випадках, спасенна 
рицина... 

А другого дня й Маруся до 
мене приходить - то по мені, то 
по ліжку лиш очами водить.. 

Я до неї просто з моста: — 
Бачиш, я вмираю.. Тож вволи о-
станню волю... Прошу і благаю... 
Не затроюй ти, Марусю, людей по-
варварськи — запишися якнайскор-
ше на курс куховарський... 

А тепер і вас благаю, сестри 
мої милі: не погнівайтесь на мене, 
ах, у тій ви хвилі, коли, заки до
торкнуся до якої страви, запитаю: 
чи на курсі набули вже вправи?!! 

Варто ще раз прочитати. 
Кожна свідома жінка-українка 

дбає про те, щоб у її хаті, чи то з 
нагоди свят, весілля, чи якого ін
шого родинного приводу між напит-
ками не знайшовся алькоголь чи 
то як горілка, чи пиво. Що як що, 
але прийняття гостей належить до 
самої господині. Тут уже слово має 
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господиня, а не господар, чим і як 
гостей прийняти. Треба просто ска
зати чоловікові на розум: 

— Нічого не маю проти того, 
щоби ти цього, чи онтого запросив 
до нас на свята, храм, чи весілля, 
але щоб ти знав, що горілки не хо
чу бачити в своїй хаті, бо не хочу 
бешкету й бійки. Краще за ті гро
ші, що маєш видати на горілку, ку
пім от хоч би гарний в рамах образ 
„В'їзд Хмельницького до Києва" до 
світлиці.,. 

А як знайдеться такий чоловік, 
що конечно схоче „поставитися" 
перед сусідами, то треба таки ска
зати: 

— Або горілка на весіллі, або 
моя поміч. Знай, що як купиш го
рілки й пива, то я в хаті до нічого 
пальцем не торкнуся.,, сам собі пряч, 
вари, печи. А щоб мене в селі не 
обмовляли, що не було що в рот 
вложити на гостині, то сама людям 
розповім, чому я так поступила. 

Як не йде проханням, то тре
ба примусом схилити своїх чолові
ків до того, щоб уже раз зірвали 
з піятикою Замість дорогого й шкід
ливого пива подавати як прохолод
жуючі напитки: 

1) Узвар з сушениць. 
2) Лімоняду (воду з цукром 

або медом, заквашену цитриною). 
3) Чай і інші безалькогольні 

напитки 

Чому виростають „слої" на 
деревах. 

Чи оглядали ви колинебудь пень 
зрізаного дерева? Бачили ви на ньому 
кола, яких осередком е стриж дерева? 

Це т. зв. слої, які щороку приро
стають по одному. По них о т к е можна 
легко пізнати вік дерева. 

Чому ті слої повстають? 
Дерево складається з дрібненьких 

рурочок, якими доходить корм з землі 
через коріння й пень аж до листя. Коли 
оглядаємо їх через пофльшуючі шкла, по
бачимо, що одні рурочки є більші, інші 
менші. І коли оглядати будемо ті руроч
ки від стрижа аж до кори (або технічно 
сказавши в напрямі радіяльнім), то ствер
димо на зміну рурки з меншим то знову 

в більшим світлом. В одному слоеві ви
ступають одні й другі. 

Як це пояснити? 
Весною дерево будиться до життя, 

урухомлюе працю корінців, відбудовує 
листя, росте і т. д. До того потребує ба
гато соків, які могли б скоро відбудувати 
дерево до нового життя. Старими рурка-
ми мало і дуже повільно соки перехо
дять, тому й виростають весною рурки 
з великим світлом, якими може переплива
ти багато кормів (соків). Стіни їх тонкі, 
бо ввесь корм, урухомлений в пні дерева, 
зуживається на будову якнайбільшої кіль
кості! нових рурок (т. зн. приростає де
рево на грубість) і листя. Літом уже 
відбудовані всі часті ростин; листя по
кривав дерево, а співпрацюючи з корін
цями достачав вугля (головного складника 
всяких овочів, як яблук, сливок і пр.). 
ТемпО праці ввільнювться. Дерево росте 
повільніше, хоч кормів доходить більша 
кількість Тому й стіни рурок виростають 
грубші. Зникав потреба нових великих 
рурок, тому і світло їх в менше. Весня
не дерево з тонкостінними рурками-клі-
тинами мягке, літнє з грубостінними 
тверде. 

Погляньмо на домашні деревляні 
урядження: столи, лавки, долівки. Весня
не, мягке дерево скоро витирається; тоді 
виразно зарисовується смугами літнє, 
твердше. Воно звичайно темніше від літ
нього, при зрізі часто блищить. 

Подав М П-ий. 

Ріжне. 
До чого доводить горілка! Мешка

нець села Погорілівки, костопільського 
повіту, Демид Андрощук так запився на 
ярмарку у Людвиполі,що,повертаючися до
дому, по дорозі помер від затроєння. 

Два роки спить. В Америці тра
пився такий випадок: 27 літня американ
ка Патриція Мебюір одного вечора пішла 
спати 8 легким болем голови й на дру
гий день рано вже не збудилася. Від тіьї 
пори спить та американка вже близь
ко два роки. Лікарі годують її штучно. 
Коли їй подають ложку до уст, вона від
чиняв їх, але не будиться. За сном цієї 
дівчини слідкують лікарі. 

Жінка дяком. В селі Демре на Ма-
дярщині вибрала кальвінська віроісповід-
на громада за дяка (півця-кантора] учи
тельку Розалію Барна. Це перший випа
док на Мадярщині, що жінка буде дяком. 

Ліпше півно, як ніколи. В Льон-
доні повстала школа, якої нема в цілім 
світі: її учнями можуть бути тільки муж
чини, що перейшли шістьдесятий рік 
життя. Школа та поставила собі за ме
ту знайомити старших людей з новітні
ми подіями. 

8 а редакції© відповідав: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї —Ч. 17 



to datek bezpłatny do czasopisma 
„Zinocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

ДЛЯ С І Л Ь С Ь К О Г О 

Ж І Н О Ц Т А 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля"). 

РІК III. Коломия, 1. б е р е з н я 1934 р„ Ч. 5. 

В 120 РОКОВИНИ НАРОДЖЕННЯ. 

Т а р а с Шевченко, 
Народився 9 - Н І —1814. 

Поиер 10—III—1861. 

їв. Данильчук. 

Шевченкові. 

Поклін Тобі, великий наш Кобзарю, 

Від всіх дітей, що Батьком Тебе 
[звуть, 

Від тих, які по Твойому закону 

Шляхом тернистим все вперед 
[ідуть. 

Поклін прийми від нас, Пророче, 
[Батьку! 

Й над нами віщим духом все вітай! 

Натшяй діток до правди і любови 

Й до боротьби за волю загрівай\ 

Саскатун, Канада 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ЖІНОЧУ ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ В О Л Ю " : 

в к р а ю 1 на Ч е х а х на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия, Замкова,37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkową 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Zmo

czą Dola" . 
Передрук статтей дозволений лише ва 

поданням джерела. 

Книга, що повинна бу
ти в кожній хаті. 
Здається, сьогодні нема ка 

НІ не то дорослої жінки, але навіть 
і дитини, яка б не знала, хто такий 
Тарас Шевченко. Всі ми від наймо
лодшого до найстаршого знаємо, що 
Тарас Шевченко — це наш най 
більший поет, який оспівував у сво
їх творах любов до України та взи
вав український нарід звільнитися 
зпід московського панування За ті 
вірші проти царя московського за
слано Шевченка на десять літ до 
середньої Азії, де не вільно було 
йому ні писати, ні малювати, бо з 
Шевченка був теж і великий маляр. 

Все це про життя нашого Та
раса знаємо ми з школи, або з 
промов на Шевченківських концер 
тах, на яких кожна з нас уже була. 

Та не всі з нас знають, що 
найбільша книжка, яку написав Та
рас Шевченко, зветься „Кобзар" У 
книжці цій зібрані всі вірші нашо
го великого поета. 

„Кобзар" повинен знаходитися 
на столі в кожній хаті. Умираючи, 
полишив нам Шевченко заповіт, де 

забудьте спомянути не 
злим, тихим словом"... 

В який спосіб найкраще зга
дуватимемо Тараса Шевченка, як 
не в той, що читатимемо його тво
ри та пригадуватимемо собі раз-у-
раз його науки? Він же так нам 

наказував: „Любіть один одного та 
Україну любіте". 

Крім політичних та патріо
тичних віршів, оспівував Тарас 
Шевченко й незавидну долю жінки на 
Великій Україні. Читаємо в його 
поезії „Катерина", як батько про
ганяє з свойого дому доню-покрит-
ку, що з якимсь москалем - пройди
світом осоромила його сивий во
лос. Тому каже Шевченко нашим 
дівчатам; 

Кохайтеся, чорнобриві! 
Та не з москалями, 
бо москалі чужі люди, 
роблять лихо з вами... 
У „Наймичці" читаємо про 

матір, що з убожества підкидає 
свою дитину багатим, бездітним 
людям, а сама, як „наймичка" йде 
до них на службу. Ввесь свій вік 
каралась у чужій хаті, не призна
ючись дитині, що вона її мати,,. 
Аж перед самою смертю призна
лась... „Земля задрижала: Марко 
кинувсь до матері, а мати вже 
спала"... Тут так прегарно описав 
Шевченко любов матері до дитини. 

Навіть наші діти знайдуть ба
гато цікавого для себе в Шевчен-
ковім „Кобзарі". 

Тому котра родина уважає 
себе за щиро українську, котра 
вміє пошанувати тих людей, що всі 
свої сили віддали для добра Украї 
ни — при найближчій нагоді піде 
до книгарні й купить для себе і 
своїх дітей: „Кобзар" Тараса Шев
ченка. 

Ще раз кажемо: українська 
родина не повинна обходитись без 
„Кобзаря" Тараса Шевченка! 

/. Домбчевська. 

На чому щадити. 
Усміхнетеся та здвигнете пле

чима, прочитавши заголовок цеї 
статейки. 

Невже ж господиня селянка 
не ощадна? Вона ж щадить на їді, 
обходиться без омасти, молока, цу-
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кру; щадить на світлі, милі, нераз 
сірничок ділить надвоє. 

Так.справді Господарська скру
та велика, брак готівки дається ду
же відчувати. Особливо бідують на
ші гірські й підгірські села, де і в 
добрі роки не було гараздів. Часті 
повені забирають їхній добуток, 
молочних продуктів нема де збути, 
місто далеко, а районових молоча
рень чи молочарських спілок ще ду
же мало (треба їх якнайбільше за
кладати! Ред.); темнота ж робить 
своє. Бо навіть ті продукти, які 
можна збути — наприклад, гриби, 
полотна, домашні вироби, ідуть че 
рез руки визискувачів. 

Не для таких сіл призначені мої 
завваги Довго треба ждати, заки 
наше інтелігентне жіноцтво, розки
нене в таких околицях - візьметься за 
освіту—цеї світом забутої країни. 

Але є в нас безліч сіл у від-
радніш'м положенню, в повітах більш 
зорганізованих освітньо й коопе
ративно. Місто нераз недалеко, за
сновано й молочарню — отже є збут 
на набіл, городовину, овочі та до
машню птицю. Вже й корчем в ба
гатьох з них не стало. Все ж таки 
рівень селянського життя не відбі
гає там далеко від подальших сіл. 

Яка ж цьому причина? Бо ми, 
жінки, здобуваємо собі замало о 
світи, щоби знати, де і як здобути 
гріш і як його зужити. 

Освіту здобуваємо через гур 
тування в своїх жіночих кружках 
„Союзу Українок", через ріжні кур
си, читання книжок і часописів. 
Книжка й наш одинокий приступний 
часопис „Ж. Д " з „Ж. Волею" му
сить знайтися в руках кожної жін
ки, а не лиш, як досі один примір
ник в жіночому кружку А де круж
ка нема, то таки й зовсім його не 
знайти. 

Чую вже вашу відповідь: „Звід
ки взяти грошей на газету? Панам 
здається, що в нас так, як у місті, 
кожний має гроші!." 

Хочу дати приміри, що з тих 
грошей, які ви добровільно виноси

те з села в чужі руки, не тільки ча
сопис і ліпшу їду, але ще можна 
купити інші потрібні для культурної 
хати речі. 

В останніх часах грошева кріза 
мійської інтелігенції й безробіття 
мінського робітництва зменшили си
лу купна, особливо на матеріяли до 
вбрання і на обуву. Тож купці при
думали спосіб порятунку для себе 
— і старалися кинути мінський то
вар на наші села. Спершу на під-
мійські, а згодом вже примір цих 
сіл робив своє і — мійська тандита 
протягом кількох років виперла з 
нашого села народню ношу. Завели 
моду, добру на купецькі кишені. 
Всякі жоржети, каші, оксаміти, 
кристаліни і т, п, залили села. Одна 
дівчина понад одну хоче убиратися 
в модні матеріяли. 

В життю є так, що все має в 
ньому місце й призначення. Заняття 
мійської жінки є такі, що вона не 
потребує дуже міцних матеріялів на 
одяги, особливо літом. Вона звичай 
но вбирається при домашній праці 
інакше, а на покупки до міста, чи 
на прохід інакше. У цьому одязі во
на не робить тих робіт, що їх при 
мушене виконувати наше сільське 
жіноцтво. Бо треба нагодувати ху
добу й птицю, корову видоїти, і в 
поле піти і на плечах паші принести. 
До такої праці треба вигідного, силь
ного одягу, а не такого, який заво
дять тепер по селах. На одні свята 
купила, а до других вже лиш памят-
ка лишилася 

Чи не ліпше було б пошити 
собі святочне народне вбрання.скром-
не, а гарне. Розуміється, що не 
мусить бути воно переладоване ви
шивками. Корсетки не треба наши
вати ріжнивш блискучими бляшками і 
нашивками, бо це не є наше. Запаска з 
домашнього полотна з обміткою вдо-
лині. Послужить цілі роки. 

На буддень одяг з міцного 
практичного метеріялу до прання. 

Ось і маєте велику ощадність. 
Бо кому потрібні ці всі нашивки на 
спідницях з оксаміту чи з коралів? 
А запаски гаптовані шовком на ок-
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саміті! Саме вибиття взорів у місті 
коштує кілька злотих, які знову 
пішли в чужі руки. 

А обува? Чи ж відповідає мій-
ське взуття на високох закаблуках 
до сільського болота або снігу? Не 
мусить бути доконче чобіт, але руч
но роблений черевик чи півчеревик. 
Він не розмокне на першому дощі, 
бо в ньому нема паперових обцасів. 
Тоді не треба буде купувати на 
кожні свята нового черевика. 

А тоненькі панчішки, яких на
віть дівчата направити не вміють. 
Чи не можна заступити їх сильні
шими? 

Шукаймо тепер способу, на 
чім ощадити в хаті. 

Рік-річно люблять наші дівча
та перед святами прикрашувати ха
ти, паперовими „тапетами" і квіта- / 
ми з бібулок. 

І знову це непотрібний вида
ток. Часто кільканадцять злотих іде, 
розуміється, в чужу кишеню. 

Чи не краще зимою гарно ви
шити рушники з домашнього по
лотна, береги обвести обміткою та 
прикрасити ними вікна й образи. 
Забрудиться — випрати чистенько, 
й служить в пошанівку довгі роки. 

За образом жмут калини, ва
сильків, мятки. На столі до
машня скатерть, в мальованім 
збанятку кілька квіток. Ось і без 
купної тандити своя народня краса 
в світлиці. 

При цьому ощадність на кіль
ка років. 

А весілля? Для молодої народ
ній стрій, на місце сукні й „вельо-
на". Розумний добір страв на ве 
сіллю, менше змарнованого хліба, 
який покраяний все сходить зі сто
ла, домашнє вино замість алькоголю. 
Знову велика ощадність. 

/Чоловіка відзвичаювати від ку-
рення тютюну. На цьому дуже ба
гато заощадиться й здоровля, firpomaj 

За кожною дрібницею не бігти 
до міста й не нищити задурно чере
виків; тай при купні в місті на рин
ку, на „каналах", головно в жидів, 

переплачується багато зайвого гро
ша, В своїй кооперативі купиться 
й гарне, й слраведливо відважене 
й за належну ціну. 

Мабуть ще довго можна б 
вичислювати приміри, а все є до
свідом взяте з селянського життя й 
не пересаджене. 

Попробуйте завести в себе 
трохи змін, а гроші на заложення 
кружка і на жіночий часопис легко 
найдуться. 

Не тільки на це, але ще стане 
на ліпшу їду, на мід для дітей, на 
начиння, щоб не їсти з одної миски, 
і на багато потрібних культурній 
людині речей. 

іеня Лисогірська. 

Jft Добрий знак. ' 
Відколи оженився Петрової 

Параски Василь, — то світу Божо
го не бачить у своїй хаті. Всіляко 
було; вже й сам був якийсь час 
після смерти матері (що ненадійно 
вмерла), але такого безладдя не бу
ло, як тепер, — коли є молоді жі
ночі руки, що три роги хати дер
жати мають 

По людях буває, всіляко чує, 
всіляке бачить, але такого, бачось 
(здається), ніде нема. 

Таж не запрягав її до тяжкої 
роботи, аби часу не мала; перша 
робота жінки — хата, Лад у ній, 
зварити гідно на час, попрати; а 
потому, коли час і схоче, хай під
кине щось на полі чи де, але хата, 
хата! 

Йому не поденника-робітншса 
треба, а господині! 

Та що вдіє, коли і просить і 
грозить — нічого не помагав. 

Вже і йому охоту відбирає від 
праці. Бо для кого, з ким робити? 
Що зробить, а Настя розробить... 

Сміття змете під стіл, зо три 
дні стоїть; горшки позасихають не 
миті; а коли вже найліпше, то гни
ють хто знає відколи в цебричку. 
Павутиння всюди. А зачне що варити, 
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два наруччя дров згорить, так як то 
кажуть: „заки пирогів наробить, а 
вода скиаить, то й пироги підкис
нуть". А як наварить чи спече, то 
якби повна хати челяди була, лиш 
мухи та хто знає яка біда 
має на чім пастися. А нераз пона
кладає на кухню, побіжить куди — 
й забуде, а в кухні збігло, згоріло, 
дим, сморід. 

Але хай уже буде так! 
Знайшов в хворості між сміт

тям деревлянку. Вже хто знає від
коли цвіте там. 

— А то, Насте, де ту дерев-
лянку поставити, в сінях? ; 

— Дурний! 
— Ага... То зона тут має сто

яти?, — та спер до одвірка смію
чись. Глянула на нього ображено, 
злісно, хватила ложку, кинула в 
помиї — хай далі гниє. 

(Кінець буде). 

Др. мед. Роман Могильницький. 
Рівне, вул. Галлера 6. 

Кілька слів до вас, 
жінки-українки! 
В останніх часах перекинулася 

вже й на наше село неохота роди
ти діти. Що ж, воно й зрозуміле, 
що при нинішніх злиднях діти не 
все приносять радість Важко їх 
прогодувати, А ще важче, коли вже 
доростуть, обділити їх тими кіль
кома шматками землі. 

Та я вже не буду багато при
гадувати, що в нашій біді ми таки 
найбільше самі винні. Одні замало 
читаємо, та тому господарюємо та
ким способом, як колись перед сот
кою літ; а інші знову, котрі мають 
змогу та нагоду, не віддають дітей 
до" ремесла та якої науки, щоби по 
ле залишити одному, а решта ді
тей, щоб заробляла як ремісники 
або крамарі. Ми душимося на селі 
і власне не шукаємо виходу до кра 
щого. а радше чекаємо, щоб нам 
хто інший поправив долю. 

А тимчасом по наших містах 

годуємо нашою працею тисячі й ти
сячі чужих нам по вірі, крові, расі, 
мові та звичаях лихварів та спеку
лянтів, яких усі змагання спрямова
ні виключно на те, щоби якнай
більше видурити та висмоктати з 
нашого селянства його кривавим по
том запрацьованого майна. 

Та коли з нашої землі та пра 
ці годується стільки чужого, а то 
і впрост ворожого нам люду, ю 
чи ж можемо ми справді говорити 
про перелюднення? Що нам затісно, 
що не має вже де і з чого жити!? 
Гей, громадяни! Подумайте-но ра
зок! Чи не забракло б може навіть 
на нашому селі робучих рук, якби 
от так бодай половина крамниць, 
половина ремісничих варстатів пе
рейшла до українських рук? Чи ж 
годувати в заміну за його услуги 
українського кравця, шевця, крама
ря, адвоката і т. д. важче, ніж на
приклад жидівського? Та чи гада
єте, що на це треба потратити о-
собливих фондів? Ex, якби ви, Во-
линяки-селяни, бодай трохи зрозу
міли клич: „Свій до свого",- не ко
мусь, а таки вам, кожному зокре
ма покращала б доая! 

Залишається отже мені ствер
дити, що наші сільські жінки, ось 
тут, на нашій Волині, шукають та 
стосують ріжні способи, щоб по
збутися плоду. Звичайно ідуть по 
пораду до рійних „досвідчених", 
старших жінок, знахорок, а вже в 
найкращому випадку, — до аку
шерки. 

І якраз у цьому лежить най
більше лихо. Щодня маю нагоду 
оглядати наслідки всіх цих „порад", 
„операцій" та Бог зна чого, Най 
частіше стараються зганяти плід 
впорскуванням ріжних рідин, вся
кого свинства до матки-уразу. Інші 
знову довбають в уразі ріжними 
голками, дротиками, шпичками, ко
рінням та сам біс зна чим Роблять 
ще чимало дивовижних забігів, що 
аж голова ходором заходить, як по
думаєш, що все те робить невідві-
чальна, позбавлена всяких етичних 
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основ ріжношерсна, звичайно жи
дівська, захланна на гріш зграя на 
наших, українських жінках. Л наші 
жінки в своїй темноті та, жалься 
Боже, справжній глупоті все лізуть 
та лізуть у лапи цих виродків cyc 
пільности. На жаль, мушу признати, 
як розповідали мені тут наші жін
ки, що й деякі лікарі робили їм по
дібні дивовижні „забіги". Що ж, 
скрізь бувають паршиві вівці 

А наслідки всіх цих невласти
вих забігів страшні. Буває чимало 
смертних випадків. Боялася жінка 
видати на світ зайву дитину, щоб 
не забирати хліба тим дітям, що 
вже живуть, аж тут своєю смертю, 
в наслідок такого, „бабського" зго-
нгння плоду позбавляє своїх дітей 
одинокого скарбу бідної дитини — 
рідної мами 

Звичайно, і то можна сміливо 
сказати без винятку, залишаються, 
як наслідки такого згонення плоду, 
найріжродніші запалення яєчників, 
уразних трубок, самого уразу та 
довколауразних тканин. Здорова до
сі молода жінка стає інвалідом ка
лікою. В чно болить ії в крижу, 
щось тягне в долі, у череві, живіт 
напухає, стілець стає недоладний і 
згодом навіть шлунок перестає 
правильно травити. При кожній мі-
сячці виступають сильні болі s кри
жах. Місячка стає неправильна. Раз 
приспішена, іншим разом спізню
ється. Перелякана жінка гадає, що 
знов зайшла в тяжу та біжить по 
„пораду" до всяких шарлятанів А 
ці спокійно використовують незнан
ня та несвідомість жінок. Сам знаю 
цілий ряд випадків, де жінкам роб
лено шкробанки без ніякої потре 
би, бо тяжі взагалі не було. 

А як виглядаЕоть місячки в 
тих нещасних жінок? Цілими тиж
нями цідиться з родних частей бі
ла, жовта або зеленкава вонюча рі-
д'иьа Кров то покажеться, то за-
никне, — нераз тижнями. Іншим 
разом впрост ллється Наслідки не 
дають на себе довго чекати. Настає 
сильне малокрівя, якому важко за 

радити, бо ще не встигла жінка 
прийти до себе по першій кровоте
чі, а вже розпочинається друга. 

Ось тут і є причина, що бага
то наших, ще молодих сільських 
жінок виглядають, мов старі баби 
— зісохлі, худі, бліді та вялі. При
чини цих злиднів не доглядають на
ші жінки. А як вже котра доглу-
пається, то є на це старе, втерте 
слово: „Що робити? Сталося!" 

Правда, сталося! Але чи має 
воно так на віки ставатися? Ей, 
жінки! Схаменіться! Скільки вас, 
ще зовсім молодих терпить оттак 
забездурно? Чи не краще би від
дати ці марновані сили, та терпіння 
на загальні національні цілі? А 
скільки вас бажало би вродити бо
дай ще раз дитину, бо наприклад 
перша вам померла, або ви бажа
ли б мати дитину щей другого по
лу? А тепер по тих славних „забі
гах" ніяк не можете зайти в тяжу. 
Оце лихо — неплідність — є якраз 
частим наслідком такого безглуздо
го пачкання ріжної непокликаної 
голоти, при родних частях жінок. 

Коли є вже в кого троє, чет
веро дітей, а в хаті біда, то бодай 
не нищіть свойого здоровля в зна-
хорок, акушерок та іншої нетяму
чої, а до того часто впрост злочин
ної зграї. Є зовсім хибко вбивати 
молоде життя плоду. Але як треба, 
то порадьтеся в лікаря, як робити, 
щоби не зайти зайвий раз у тяжу. 
А як заходить справді потреба у-
сунути плід, то ідіть до совісного 
та тямучого лікаря, щоби він це 
зробив згідно з лікарською шту 
кою так, щоби опісля жінка не тер
піла все своє і без того нераз важ 
ке життя. 

(Інтереси власного здоровля, 
інтереси свого народу й голос церк
ви — промовляють проти згонення 
плоду. Одначе, коли загрожене жит
тя матері, наприклад — при серце
вих недугах, сухотах і т. п — і в 
деяких інших виїмкових випадках, то 
лікареві право дозволяє на усунен
ня плоду. Отже треба йти до ліка-
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ря на пораду, а не удаватися до 
знахорів і знахорок. Редакція). 

Не давайте себе зводити низь
кими цінами за „пораци" он тих 
пройдисвітів. Бо правда! Згода. На
разі платите менше. Але скільки 
ви пізніше тратите гроша на ліку
вання тих усіх насл дків такого 
бабського згонення плоду? А скіль
ки ви тратите на тому, що ви —хво
рі й не можете як слід працювати? Та 
чи ваше здоровля, як таке, не має 
для вас ніякого значення? 

Гей, жінки! Подумайте трохи. 
Чи вам нічого не варт здорове, а 
тому, навіть у скромних обстави 
нах, щасливе родинне життя? Бо 
хіба зрозумієте, що вічно згорбле 
на та стогнуча жінка, рознервована 

невпинним терпінням не може на 
довго уймати хоч як доброго та 
кохаючого чоловіка. Дарма, життя є 
життям і має свої вимоги Не мар
нуйте так нерозважно вашого здо
ровля, бо утратити його легко, але 
набути?.. 

Наприкінці прохаю всі наші 
часописи, що мають більше розпов-
сюднення на Волині та яким ле
жить на серці здоровля наших се
лянських жінок передрукувати цю 
статтю без змін, бо конче на го
лос говорити про загально вкоріне
не лихо без обгорток, бо лише цим 
способом можна буде усвідомити 
наше жіноцтво та через те відтяг
нути його від погубного діяння 
шарлятанів. 

Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
дрючку. Від того білення погинуть 
зародки гусениць, а крім того кора 
від зміни воздуха не буде тріскати. 
Перед розвоем листя й квіту скро
пимо ще дерева й кущі бордоською 
течею, щоб запобігти грибкові, що 
нищить листя й овочі але про це 
напишемо пізніше. 

Не легковажте цеї роботи. Ово
чі дають не лише гріш,але що ще важ
ніше - й здоровля. В кого нема садку, 
хай подумає над заложенням його, 
хай навчиться, як до цеї речі при
ступати, як овочі садити Добра са
довина все має свою ціну й купця, 
треба тільки садити добрі зимові 
або дуже вчасні сорти дерев. З 
власної практики знаю, яку гроше
ву поміч дають мені вчасні грушки, 
сливки й черешні та вишні. Взимі 
перед Різдвом добру ціну мають 
добрі грушки та яблука! Щоб ово
чі можна було плекати на вивіз, 
треба порозуміння якнайбільшого 
числа господарів і господинь й усім 
садити одного доброго сорту овочі. 

Насаджуйте в ж е квочки. 
Насаджуйте квочки, індички й 

уважайте при цьому на такі речі. 
Яйця від добрих несучок мають бу
ти свіжі, найкраще тижневі. Оскіль-

Праця в садку. 
Хочете, щоб дерева вам роди

ли овочі не хоабачливі й гарні, то 
на весні попрацюйте трохи в садоч 
ку. Найперше нагорніть і втопчіть 
під деревами сніг, щоб не скоро то
пився. Тим опізните час квітнення, 
бо завчасне квітнення з огляду на 
травневі приморозки небезпечне. 

Друге, пригляньтеся, як вигля 
дає корона ваших дерев. Чи нема 
сухих галузок, чи не надто густа, чи 
не схрещуються з собою грубші 
гілки, чи т обсіли дерево „вовки" 
й дички. Все те усуньте пилочкою 
до дерева й уважайте, щоб рани бу
ли якнайменші й гладкі. 

Сухі, засохлі листки, овочі, га
лузки з гніздами та яєчками насіко-
мих усуньте старанно й спаліть, — 
менше буде овочів хробачливих. 

Пні обчистіть з моху дротяною 
щіточкою (у вогку погоду) й зараз 
побіліть дерево вапном з глиною. 
До пів відра гашеного вапна додай
те два відра води, лопату глини й 
трохи коровячого лайна. Тим побі
лити дерева, уважаючи, щоб добре 
позаливати усі щілини й шпари. 
Вищі місця пня білити квачем на 
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ки можна великі, правильні, чисті з 
гладкою шкаралупою, не потріскані. 

Краще ховаються курчата, ко
ли насадимо 2-3 квочки разом, а не 
малими стадками кожний внляг 
зокрема. 

В гніздо під спід добре є по
класти кусник дернюги, на це соло
му, на верх сіно. Укладати підстілки 
рівно без углиблення. Так рівніше 
огріваються яйця. Огляньте квочку 
й натріть її перським порошком 
проти насікомих. Уважайте, щоб 
квочка мала чисті ноги без вапня
ків. Краще сидять квочки старші, 
як однолітки Пятого дня переглянь 
те яйця й чисті усуньте Найкраще 
переглянете, коли витнете з папен-
деклю повздовжний отвір й глянете 
крізь нього на яйце до лямпи. ЯЗце 
запліднене має темнішу точку, з 
якої розходяться дрібні жилки. 
Пусте виглядає цілком чисте. 

Хто хоче змінити расу своїх 
курок на нову більше несну, краще 
зробить, коли запише собі з добрих 
гнізд однодневні курчатка, як самі 
яйця. Виховати їх не тяжко, квоч
ку заступає банька з теплою водою, 
прикрита старою хусткою, мов па-
расолею. 

З а к л а д а й т е в ж е розсадники! 
Хто хоче мати ранню розсаду, 

повинен заложити собі інспекти з 
дощок під складними вікнами. Хто 
цього не має змоги зробити, хай за
лежить собі ось такий некоштовний 
розсадник. Обгородити подвійним 
плотом відповідне затишне соняшне 
місце. Поміж стіни плотів насипати 
й утовкти добре старого вивітрілого 
гною з обори. Тепер дати під спід 
доброго кінського гною, так як і до 
інспекта, а на це доброї компосто
вої або дернюгової землі 3 тою 
землею у наших сільських госпо
динь є звичайно досить тяжко, бо 
недоцінюють великої вартости ком-
постів. Все кажемо й радимо, ски
дайте все сміття й відпадки на купу, 
а переміните їх на правдиві горб 
дові скарби. Тепер же перемішуйте 

свою городову землю, де глеювата 
з піском, до піскуватої додайте гли
ни, досипаючи до них потрохи гною, 
Памятайте, що земля в розсаднику 
мусить бути пухка, така щоби не 
зашкарупала після підливання й 
щоби до неї добре дч ходило повітря. 
Треба, щоб вбирала в себе багато 
тепла й добре його тримала, не хо-
лодла. Розсадник зверху треба 
прикривати в холодні дні й ночі 
матами. 

Сіємо розсаду на півтора міся
ця вперед, заки маємо думку з грунт 
висаджувати, 

Щ о ї с т и. 
Б а р а б о л я н и к и . 

Добра господиня вміє і найпрості
шу страву так приладити, що хоч стра
ва та пісна й невибаглива, а всім сма
кує. От хоч би з бараболь : яких то смач
них страв не можна б з них понаварю
вати та понапікати! 

Ось подаємо перепис бараболяних 
паляничок ( „ п л я ц к і в " / 

Відповідно до числа осіб родини 
пообирати великої бараболі , сполоскати 
чистенько і стерти на терці (терку з а 
р а з вимити в висушити, бо інакше зчор
ніє й заржавів!) вбити одно яйце, дода
ти ложку-дві пшеничної муки, соли, до 
смаку перцю, присмаженої на олію ци
бульки, все це разом добре вимішати. 
Брати ложкою, замоченою в олій, цієї 
тертої бараболі й кидати на гарячий о-
лій у рейц і , а ж зарумчниться спершу 
з одного, а потім з другого боку. 

Подавати на стіл теплі . • 
Ф а о о л я на к в а с н и й смак . 

Вечором намочити кварту фасолі. 
Другого дня при обіді покласти варити. 
Як викіплює, доливати киплячої води (тре
ба мати приготовану в банячку збоку 
на кухні), а ніколи зимної, бо інакше фа-
соля затвердне, „задубів" і не буде мягка. 
Як фасоля вже готова, зробити румяну 
запражку з олію і муки, покришити до ру-
мяно'і з апражки одну цибулю, присмажи
ти добре, розпустити запражку юшкою з 
фасолі й залляти тим фасолю. Т е п е р по
солити й додати ложку-дві оцту до смаку. 

Колочений г о р о х . 
Намочити з одного дня на другий 

так, як фасолю, і варити так само. Як 
змякне зовсім, відцідити: перепустити 
через друшляк, або рідке сито так, щоб 
луска з нього осталася в друшляку. Густу 
папку помастити присмаженою цибуль
кою на олію і подати з квасним огірком. 

8а редакцію відповідає: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 27|^ — Ч. 20" 
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Ltek bezpłatny do czasopisma 

„Żinocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

ДЛЯ С І Л Ь С Ь К О Г О 

о ц т 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля"). 

Рік НІ. Коломия, 15. березня 1934 р. Ч. 6, 

Князь Володимир Мономах. 

О. Олесь. 

Володимир Мономах. 
А ж став нарешті князем 
Володимир Мономах, 
Простий сміливий, ласкавий, 
І бувалий у боях. 

Змалку ще до праці ввик він, 
До походів, до негод, 
Знав він голод, внав він лихо , 
Знав д е р ж а в у і народ. 
Турбувався ва убогих, 
Заступався ва селян 
І карав того, х т о навіть 
Тільки пройде черев лан. 
Закликав усіх д о себе , 
Хто стрівався на шляху. 
«Гості ширять добру славу, 
Але ширять і лиху". 
Рано вдосвіта устав він, 

Допоміг в саду копати, 
Трошки дрова поколов. 
Суд відправив — не поснідав, -
На нараду вве старшин: 
Йде до його і боярин 
1 убогий селянин. 
А коли в краю все тихо 
І лихе ніщо не ж д е , 
Мономах ва лукава стріли 
1 у ліс на лови йде. 
і н е р а з його на ловах 
Лютий тур на роги брав, 
Лось могучий бив ногами 
І ведмідь у лапах мяв. 
Княвь стскрать с е б е калічив 
1 стократь з коня влетів. 
Був і рись на спині в його 
І кабан над ним хропів. 
І вояк він був завзятий: 
Сам він військо вів на бій, 
З а в ж д и спав в мечем при боці 
І в о д е ж і бойовій. 



П е р е д п л а ч у й т е 

„ЖІНОЧУ ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ В О Л Ю " : 

в к р а ю і на Чехах на рік 2 волоті , для 
інших країв — пів америк. доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия,Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
Передрук статтей довволевий лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Над чим думаємо в 
жіночих кружках. 

Ось - ось за який місяць уже 
почнемо веснувати, й тоді город, по
ле, садок прикують до себе всю у-
вагу господині. Тепер же ще час 
подумати, порадитися в жіночому 
кружку над неодною справою тай 
намітити плян, як її здійснити. 

Пригадали ми собі поле, го
род. Пригадаймо ж, господині, як 
нам буде „гаряче" в часі жнив! Час 
не жде, робота кипить, а тут малі 
діти заваджають: бо ж їх і нагоду
вати й доглянути, припильнувати 
треба; хто ж лишає діти самопас, 
той часом і великого нещастя собі 
напитає. 

Як же зарадити цьому? 
Дуже просто: вже тепер треба 

обговорити справу засновання, як
що не сталого, то бодай на літо, 
дитячого садка. Треба вже тепер 
подбати про дозвіл на садок (від 
повітового староства), про учитель
ку, тай про кошти. Не один раз 
про це все ми вже писали — тут 
лиш нагадуємо, що час про це ду
мати . 

Десь незабаром у краю бу
дуть відбуватися вибори до громад
ських рад. І про це ми вже писали 
— як то жінки повинні допильно
вувати цієї справи. Ще раз прига
дуємо, щоб не приспати цього важ
ного питання. Головно організоване 

жіноцтво, кружок „С. У." повинен 
подбати, щоб усе жіноцтво села 
гідно виконало свій обовязок. 

Далі — як ми вже казали, 
влітку [23-27 червня] ц. р. в м̂ . 
Станиславові відбудеться великий 
зїзд українського жіноцтва — У-
країнський Жіночий Конгрес. В ча
сі того з'їзду „ С У." уладить у 
Станиславові велику виставу на-
роднього мистецтва. Отже філії „ С 
У." уже мають доручення постара
тися про ріжні гарні речі на ту ви
ставу. Жіночі кружки тут багато 
можуть причинитися своєю поміч
чю і в порозумінні з філією „С. У." 
можуть приготовити прегарні речі 
дійсно народнього мистецтва. 

Тут же треба собі пригадати 
й про свята, що ось надходять. В 
іншому місці ми говоримо про де
які передсвяточні роботи й приготу
вання. Тут скажемо хіба про те, 
що нині все більше й більше входить 
у моду; — святкування без алько-
голю. За ті гроші, що йшли давні
ше на шкідливі для здоровля аль 
когольні напої, тепер добра госпо
диня напікає гарних булок, деше
вих, але смачних тортів, тісточок і 
іншого печива — та щей на „пи
санку" для „Рідної Школи" лиша
ється. А замість горілки, пива то
що — подає прегарні й смачні без-
алькогольні напитки: кваси, лімо-
няди, „шампани" і т. д. [Як їх ро
бити, знайдете в нашій книжці: „Як 
добре й здорово варити" , або в 
підручнику др. С. Парфанович про 
безалькогольні напої]. 

Ось цих кілька питань підда
ємо покищо під уЕагу нашим жі
ночим кружкам. 

/. Б. 

Як ми закладали молочарню. 
Гурток людей, охочих до пра

ці, видвигнув думку оснування Ра-
йонової Молочарні в багатому по
дільському селі. 

Довго-довго, бо цілих сім літ 
товкалися вони з тою справою 
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по районі, та небагато прихильни
ків находили. 

Подоляки - пшеничники посмі
халися з нової думки. Пощо їм мо
лочарні, коли в їх коморі гордо 
напиналися величезні міхи, наси
пані пшеницею, що самопевно вичі
кувала на кращу ціну. 

А вороги всякої організаційної 
роботи давай горлати, що організа
тори молочарні хочуть, щоб село 
на сухоти вимерло. 

І справа розбивалася. 
Але не даром сказано, що ко

операція це донька нужди. Страшне 
нещастя збіжжевої ржі знищило в 
1932р увесь збір золотої пшенички. 
Навіть насіння не вернулося. А в 
додатку ціни на збіжжя пішли стрім
голов удолину. 

Безпомічно понурили голови 
„пшеничники", а молочарі давай 
своєї. 

— Відчиняймо молочарню! Пе
реходім на годівельну господарку. 
Замість давати своє збіжжя за без-
цінь, переробім його в наших коро
вах на молоко!. 

Тепер пшеничники вже не по
сміхалися. Лиш чорні духи все ще 
гуділи глухо: „Хочуть, щоб село 
пішло на сухоти". Але їм уже лиш 
дехто прислухувався 

Без огляду на страшну гроше
ву скруту, робота пішла вперед. Бі
да обеднала людей в один гурт. 
Віддавали останній гріш, складали 
вписове 5 зл, а хто й ц'лих ЗО зл, 
щоб оснувати молочарню. З запа 
лом возили пісок, камінь, ладили 
домівку по вказівках „Маслосоюзу". 

В найтяжчий передновинок 
пішла молочарня в рух і охорони
ла своїх доставців перед зазичен-
ням на осінь у місцевих лихварів. 

А то нераз приходилося і два 
кірці віддати восени за один, визи
чений на передновинку. 

Прийшла осінь, і знову ніхто 
не випродував збіжжя за безцінь, не 
просив приватних купців, щоб за 
пів дурно взяли його працю. З ви
плати за молоко покрито всі осінні 

видатки й драчки. Точний обраху
нок і правильна виплата за моло
ко переконали навіть найбільше не
довірливих, що молочарня в селі 
це інтерес цілого села, а не „панів" 
з „Маслосоюзу", як це також шеп
тали чорні духи. 

Село само собі встановило 
свого „першого", на який донедав-
но гляділо завидним оком в інших 
„першаків". Спочат«у то ще нарі
кали, чому цей перший припізню
ється нераз до десятого, але зго
дом прийшло зрозуміння, що цьо
го вимагає точний обрахунок і со
вісна виплата для всіх доставців. 

І всі погодилися, що село має 
теж свойого „першого" кілька днів 
пізніше. 

Як то в нас давно бувало. 
Володимир Мономах, 

(Великим князем був у роках: 1113 — 
1125) 

Нераз уже згадували ми про 
князя Володимира Мономаха, сина 
Всеволода. 

Коли в злочинний спосіб кня
зі осліпили Василька, князя тере-
бовельського, завдали цим великий 
удар і плянам Мономаха, що то 
разом із Васильком задумав був 
воювати усіма силами половців 

Схвилювався Мономах на ві
стку про такий злочин і зразу по
прямував з військом на Київ, щоб 
покарати злочинних князів 

І вже коли стояв під городом, 
вийшли звідти кияни й просили: 

— Просимо тебе, княже, й 
братів твоїх; не губіть України! Як 
пічнете війну між собою, погані бу
дуть тішитися тим і знищать землю 
нашу, що її зібрали до купи ваші 
діди й батьки великим трудом і від
вагою, борючися за землю Україн
ську, а ви її хочете погубити... 

А тоді Мономах переказав ки
ївському князеві: 

— Не буду нищити Київа, але 
тебе взиваю: якщо ти не винен 
у тім поганім ділі, ходи на Давида, 
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що відобрав світ ясен Василькові 
Ростиславичеві, мойому другові. 

І хоч мав спілку київський 
князь Святополк з Давидом — пі
шов на нього, бо страшним був 
для нього Мономах. І бились за
взято довший час і побідили Давида 
Ігоревича. Вкінці закликали його 
перед свій суд у Ветичах біля Ки-
їва. По нараді князів Мономах про
голосив такий присуд на Давида: 

— За те, що ти кинув ніж 
між нами, позбавляємо тебе воло-
димирського (волинського) престола; 
не увязнимо тебе, ані не зробимо 
іншої шкоди, а дамо тільки к'лька 
городів на прожиток. До нашої ж 
ради ти вже більш належати не 
будеш. 

По тій завірюсі здійснилися за
міри Володимира Мономаха Князі 
погодились, і почались завзяті на
ступи їх на половецьку орду. 

Вже ранньою весною 1103 року 
рішено на раді князів виступити 
проти половців. Князеві Святопол-
кові не дуже якось спішилось від 
молодої жінки на війну і він так 
радив: 

— Відложім похід на по-весні, 
бо знищимо наших селян, коли за
берем їх і їхніх коней на війну те
пер і відірвемо від весняних робіт. 

Але Мономах, що рад був за
раз же рушити на ворога, відповів 
на ці слова: 

— Дивно мені, що ви про 
коней до оранки думаєте, а не по
міркуєте над тим, що як пічне се
лянин орати, а приїде половчин, 
ударить рільника стрілою, візьме 
собі його коня, потім піде до оселі 
його, візьме жінку і діти й забере 
все майно його, — то коня жалу
єте, а його самого чому не жа
луєте? 

Слова Мономаха припали до 
душі й дружини й князів, і вони 
рушили на ворога Загнались да
леко за половцями в степ, аж над 
річку Самару, і завдали їм доброго 
прочухана. 

Іще якийсь час відгризались 

половці, але Мономах молотив їх 
щороку так, як молотить добрий 
молотільник снопи А вже найбільше 
знищив їх 1111 року. Загнався за 
ними аж над ріку Дон, І пив Мо
номах воду золотим шоломом із 
ріки Дону і забрав усю землю кля
тих агорян - половців, а їхнього хана 
загнав ген у Азію за залізні во
рота. 

І як довго жив Мономах, не 
важились половці нападати на укра
їнські землі 

За це любив того князя нарід 
і після смерти начального князя в 
Києві — Святополка — закликав 
Мономаха на великокняжий пре 
стіл. 

Мудро правив Мономах дер 
жавою. Слухали і боялись його інші 
князі, бо був мудрий і сильний. Ще 
раз заблисла слава і могучість Укра
їни за того князя, що нагадував 
собою Володимира Великого і Яро
слава Мудрого. Доповнив він права, 
що їх ще надав Україні Ярослав 
Мудрий. Не дозволяв кривдити 
слабших, ані бідного селянина, ані 
вдовиці. Своїм синам-князям на
казував: 

— Коли переїздитимете по своїх 
землях, не позволяйте своїм слугам 
кривдити ні своїх, ні чужих, ні в 
селах, ані в містах, ні на полях не 
робіть шкоди, щоби вас не кляли. 
Напоїть і нагодуйте біднсго. Вва
жайте на чужих людей, купців, що 
подорожують по вашім краю. Прий
майте їх гостинно, бо вони розно
сять про чоловіка добру чи лиху 
славу по всіх землях. Не минайте 
чоловіка, не привітавшися і не ска
завши йому доброго слова. 

А що сам був дуже працьо
витим, наказував і своїм дітям, щоб 
на нікого не здавалися в праці для 
держави, щоб усього самі доглянули. 

Багато пережив цей розумний 
князь на свойому віку, тому надбав 
багато досвіду, Умер в 73 році жит
тя 1125 р. І плакав увесь нарід за 
ним, як діти за батьком або ма-
тірю. Д. Ф. 
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Женя Лисогірська. 

/ Добрий знак. * 
• | \ / (Закінчення). 

Василь щось хорував, а тут 
корову гнати б у середу на ярма
рок От і пгнала Настя. 

Але скільки настоялась, та на
віть ніхто не спитає: Пощо ти, мо
лодице, вигнала? 

Аж десь коло полудня надій/ 
шов якийсь ґазда, сгав невдалеки, 
щось приглядався і пішов між ху
добу, а потім вернувся кинув очи
ма по Настиних руках, а далі вра 
дуваний каже: 

— Ото добре, молодице, що я 
вас надибав! 

— A 6 J Щ О ? 
— Та бо ми з вашим чолові

ком погодились, уже красно; я й 
заплатив, а він каже: Йдіть на яр 
марок, а як уже продала або ие 
знайдете, то я вам гроші верну... 

— А якже ви знаєте, що то 
якраз я? 

— А... Та ви собі не гадайте, 
що я так на „пазблінд" вийшов. Ге! 
Ваш чоловік дав мені знак: що 
пізнаєш по руках, бо нічия жінка 
не має тіста на нігтях, лише моя 

Настю, якби то шарпнуло по 
лиці. Стала заговорюватись. 

— Та... та моя корова добра, 
не бе, такой ще ладного молока 
дає, а вже пятий місіць з телетком. 
Тай дай вам Боже щістя... 

Так і розійшлись, Він у свою 
дорогу, а вона в свою. 

Дорогою йдучи, думала: 
— Вже зачинає мене мій чо

ловік смішити між людьми, вже!.. 
Але то добре, що мені на дорозі не 
прийшло таке дурне до голови, 
могла б зішкробати тай був би не 
впізнав. Була би велася з коровою 
такий світ додому. 

— А що, Насте, продала? 
— Аякже! 
— Кількось взяла? 
— Дурний! 

Кпить з неї. 
— Та прецінь! Кількось взяла? 
— Йно не вдавай дурного!.. 

Сам гроші забрав.. 
— Які? Коли?.. 
— Щей каже: йдіть на ярма

рок тай пізнаєте мою жінку: вона 
за нігтями тісто має... 

Василя як холодною водою 
хто обілляв, — цілий затремтів; але 
якась сила скувала його і мало не 
годину стояв білий, закамянілий. 

Мабуть і Настя зрозуміла, ку
ди пішло, бо аж мінялась. Раз біла, 
раз червона, раз жовта... Він міг 
тепер, як інші чоловіки, на куски 
її пірвати, до неживої збити... про
гнати, або.. Щось чорне кружля
ло в її голові й її цілу поривало в 
вир. Вона вже аж тепер не ви
мкнеться людських язиків. 

Вже!.. Втікати треба!.. Заки 
що, втікати в світ за очі. 

Як божевільна, кинулась до 
дверей .. Василеві руки, як залізні 
нігті, здержали її Вже тепер роз
давить . 

Та їй це так здавалось. Він не 
кричав, навіть не лютився. 

— Насте! Чекай, де йдеш? Ви
слухай наперед, що я тобі скажу. 
Ти знаєш, що обманець взяв у те
бе корову і знаєш через що! І 
знаєш, як дотепер було. Мої прось
би-грозьби на вітер пішли. Ти з 
них не користала, а наперекір ішла, • 
аж от чим завершила. Коли й ко
рови замало для твоєї зміни - так 
що ж! годі! Я вже не можу далі 
капарити, зносити твоїх терпких 
слів, твойого ладу. Сваритися, би
тися не хочу! Не на те брав я те
бе. Arie коли ми не в силі погоди
тись, — поділімся. Ти зоставайся 
тут, а я буду в другій хаті І буде
мо жити, як живуть сусіди. 

інша була б може тим всім 
розкрохмалилась, розплакалась, але 
не Настина вдача до цього. Лиш 
Василь очам не вірив, як Настя, не 
думаючи довго, кинулась руки мити. 

- Василю! Ну, а якже я бу
ду робити? Трохи буду старатись, 
міркувати сама, а більше? 
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— Дещо я тобі скажу... 
Десь то прочув Василь, що 

для жінок видають жіночу газету 
„Жіночу Волю". Кинувсь між лю
ди й вистарав адресу, а крім того 
щей кілька книжечок купив. Як на 
щастя, під другу.зиму був у місті 
курс куховарства та домашнього 
господарства. 

— Йди! — каже. 
— Ей, та люди будуть сміяти

ся. Не пасує! 
— Най сміються, а я не буду. 
Пішла. І змінилося їхнє жит

тя не до пізнання. Не жалує Ва
силь корови, не жалує грошей j i a 
газету, на книжку тай на Kypc v Йо
му багато більше вертається. Йому 
дорога жінка вернулася. І в хаті 
крім соняшнсго пром ння та свіжо
го воздуха, що спливає відчинени 
ми вікнами, — сплітаються веселі 
промінчики вдоволення живим жит
тям, що повне згоди, свіжости. Чи
сто, привітно; страва свіжа, смачна, 
здорова... Всюди лад, порядок, точ
ність. Обоє вони стали членами 
кооперативи, „Просвіти", вона ж і 
в жіночім кружку... 

Кожний бачить їх усюди. Десь 
і час на все знайдеться, і тихо без 
сварні, без нарікань. Сама ж вона 
якби на пять літ відмолодніла. Ва
силеві охота прибула до життя, до 
праці. І йому ті жіночі руки не тя
гарем, а стали поміччю, жадібного 
до всього новітнього в способах го
сподарювання. 

Жіноча нарада в Ременові, 
(пов. Львів). 

Дня 8. лютого 1934 запросила 
Районова Молочарня в Ременові 
жінок свого району на нараду в 
справах кооперативно-освітньо-мо
лочарських. Нарада відбулася в про
сторій кімнаті читальні „ПРОСВІ
ТИ" в Ременові. На нараду явилось 
205 жінок селянок з ось цих сіл; 
Ременів, Сулимів, Руданці, Віднів, 
Гребенці, Нове Село, Вислобоки, Ку-
кизів і Стронятин. З жінок-інтелі-
ґенток не явилася ні одна з округа, 
хоч вислано аж 15 запрошень. 

На нараду прибули зі Львова: 
Др. Боцюрків, як делегат Пов. Со
юзу Кружків „Р. III.*, інж. Хроно-
вят, як делегат „Маслосоюзу", і інж. 
Еліяшевський, як делегат „Центро-
союзу" 

Нараду розпочав короткою про 
мовою п. Іван Фур, директор Райо 
нової Молочарні в Ременові, вказу
ючи присутнім жінкам на потребу 
більшого заінтересування жінок се
лянок справами місцевих коопера
тив і інших громадянських установ. 
По тім вибрано президію зборів, до 
якої ввійшли: п Стефанія Тис, го
лова кружка „Союзу Українок" у 
Ременові, Текля Цвик, господиня зі 
Сулимова, Анна Гладка і Параня 
Хомяк, господині зі Стронятина. Се
кретарювали п, Агаф я Бахор з Ре-
менова 

Перший реферат виголосив де
легат „Рідної Школи" Др. Боцюрків 
адвокат зі Львова. В свойому рефе
раті вказав бесідник на велику й 
відповідальну ролю жінки в вихо 
ванні молодого покоління, зокрема 
жінки українкиввихованні своїх дітей 
на свідомих членів українського 
громадянства; зазначив, що в тому 
важкому завданні помагає україн
ській жінці „Рідна Школа", яка бо
ронить українську жінку від вина-
родовлення і тому обовязком жінок-
українок є піддержувати „Рідну 
Школу" в їі діяльності; дальше вказав 
на теперішнє скрутне фінансове по
ложення „Р.Ш " і закликав присутніх, 
щоб у своїх селах розвинули якнай
ширшу агітацію за збирання поголов
ного „односотикового" податку і за 
позичку на цілі „Рідної Школи." 

Другий реферат про кооперацію 
виголосив делегат „Центросоюзу" 
п інж. Еліяшевський. Бесідник вка
зував присутнім жінкам на потребу: 
більшого зацікавлення місцевими 
споживчими кооперативами, жваві
шої участи в кооперативних лара-
дах і масового вступлення в члени 
місцевої кооперативи. 

Третій найдовший і найбільше 
для жінок цікавий реферат дав де
легат „Маслосоюзу" п. інж. Хроно-
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вят. В свойому рефераті бесідник на
самперед підн'с велике значення 
жінки в сільському господарстві,зо 
крема в молочному господарстві; 
потім представив подрібно умовини, 
від яких залежить більша видатність 
молока в корів та якість його; вка
зав на потребу поправи раси корів, 
на користі, що їх дав „Маслосоюз" 
своїм доставцям молока; закликав 
присутніх до більшого заінтересу-
вання Районовою Молочарнею в Ре-
менові і до збуту молока лишень 
через неї. 

Потім наступила дискусія над 
рефератами. 

В дискусії забирало слово кіль 
канадцять жінок: в справах вихован 
ня дітей, в справах кооперативно 
молочарських і ставило багато за
питів до референта „Маслосоюзу" в 
справі видатности молока, годівлі 
корів і т. п.. на які поодинокі рефе 
ренти давали відповіді. По вичер 
панню дискусії присутні на нараді 
жінки винесли ось ці побажання: 

1. Щоб усі жінки втих селах, 
які вислали делегаток на нараду, 
зорганізувалися в кружках Т ва 
„Союз Українок". 

2. Щоб жіноцтво у вище на
званому районі розвинуло агітацію 
за допомогу „Рідній Школі" через 
пропаганду поголовно односотико-
вого податку і через позичку „Р Ш." 

3. Щ і б жінки вище згаданого 
району вступали масово в члени 
місцевих кооператив. 

4. Щоб жінки даного району 
купували потрібні в сільському гос
подарстві товари тільки з україн
ських фабрик через українські місце
ві кооперативи, а свої господарські 
продукти збували тільки в своїх 
кооперативних установах, зокрема, 
щоб молоко від своїх корів збували 
тільки через Районову Молочарню 
в Ременові. 

5. Щоб управи місцевих ко
оперативних установ скликували ча
стіше жінок на наради в справах 
освітньо-кооперативних, а зокрема, 
щоб кружки „Союзу Українок" за-

нялись влаштуванням курсів кухо 
варства, крою і інших робіт потріб
них у сільському господарстві для 
своїх членів. 

6. Висловлюють побажання щоб 
жінки-інтелігентки взяли участь в 
організації жіноцтва даного району. 

Нарада закінчилась в год 17 ій 
відспіванням національного гимну 

Замітне було велике заціка
влення жінок-селянок справами, по 
рушуваними в рефератах, і бажання 
сходитися частіше на подібні наради. 

Балачка про здоровля. 
Знана й статистикою доказана 

просто неймовірна річ: на селі те
пер люди більше хору ют ь молодь 
слабша, як у місті. Як же ж це мо
же бути? Та ж міщухів висилавться 
на лікування на село, а наші селя
ни самі більш за всіх хорують! 
Щось у тім мусить бути! Хочемо 
нашим читачкам помогти просліди 
ти цю справу і спробувати напра
вити лихо. Бо ж подумаймо: чи ті
ло селянина інакше збудоване, що 
він слабший? Ні а радше навпаки: 
селяни з діда прадіда загартовані, 
в праці вироблені, мають назагал 
сильнішу судову тіла від міщухів, 
— отже щось інше мусить у тім 
бути. 

Скажемо вам що: міщанки 
більше знають про те, що здоров
лю шкодить, а що помагає; ліпше 
знають, як діти плекати й вихову
вати Краще знають, як берегтися 
перед слабостями, чим здорово рід
ню годувати. В цьому вся тайна 
кращого здоровля міщуха, як селя
нина. Коли б наше сільське жіноц
тво знало, що міщанство, й відо 
мості ті в житті принорсвлювало, 
то здоровля нашого народу скоро 
поправилося б. 1 не то що дорівню
вало б здоровлю міського населен
ня, але й було б багато краще, бо 
на селі життя, хоч може й бідніше, 
але далеко здоровіше. 

Там більше дерев, поля, води, 
а навіть сонця, бо ж промінів його 
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не заслоняє міська курява, і вони 
краще, ясніше світять. Отже вихо 
дить, що найважнішою причиною 
браку здоровля нашого села е не
свідомість і неуцтво, а особливо 
темнота нашого жіноцтва. 

Розповімо ось тут нашим чи 
тачкам щонайважніші речі з науки 
про здоровля, але прохаємо вас: не 
легковажте цих слів і порад, але 
вводігь їх у життя, бо вони неод-
ній з вас та вашій рідні не тільки 
здоровля, але й життя можуть вря
тувати. 

Перша балачка на тему: яка 
повинна бути наша хата. 

На око хатки наші по селах 
виглядають дуже гарно. Білесенькі, 
підмащені, віконця чисті, навколо 
садочки - аж серце радується! Але 
в дійсності хатки ті є розсадником 
не здоровля, а слабостей між тими, 
що в них мешкають. Бо подумай
те тільки, чого всьому живому: лю
дині, чи звірині, ба навіть ростині 
конче треба до життя? Насамперед 
світла, чистого воздуху й чистоти. 
Без цих трьох речей люди й звіря 
та будуть хорувати, нидіти, не роз 
цвітатимуть, погинуть. 

А як то е з тим усім в наших 
назверх прегарних хатках? Ой, 
дуже погано! Поперше хати занизь 
кі, вікна замалі. Через те в хаті 
темно. Сонце абі зовсім, або дуже 
мало доходить, Часто нема підліг, 
тож і чистоти неможливо вдержати. 
Додайте ще невідчинювані ні взимі, 
ні вліті вікна, то зрозумієте, чому 
діти наші змалечку набираються 
ріжних слабостей. 

Далі йде дуже погана, нездо
рова звичка всім мешкати й пра
цювати в одній кімнаті. Ні там ви
годи, ні спокою, ні чистоти не знай
дете. Пара, сопух з немитих тіл, 
бруд одежі й білизни дим з коми
на й люльки чоловіка, пил ВІД 
порошної роботи. Де тут змога 
легким розвиватися свобідно, диха
ти, очам бути здоровими? А додай
те ще, що седяни приймають взимі 
нерідко щ« й теля, чи порося до ха

ти, насаджують у хаті на весну ку
ри, чи гуси. 

Нема теж ніякої вигоди. Ні 
вдень вигідно сісти, простягнути 
кості після втоми, ні вночі добре 
виспатися, випочити.. До того в та
кій одинокій кімнатці четвертину 
місця займає піч. Кругом стін неру
хомі лави, посередині надмірно ве
ликий, тяжкий стіл. На жердках 
багато зрідка протріпуваної одежі. 

Одинока постіль служить до 
спання всій родині: старим і дітям, 
без огляду, чи вони здорові, чи сла
бі Чи дивота, що як яка слабість 
в хату влізе, то так там розпано-
шиться, що вже не виженеш? А 
вже спання на печах, то вбивство! 

Як же вдержати чистоту в 
таких умовинах? Як удержати здо 
ровля? Трудно, дуже грудно! То ж 
на цей раз у нашій балачці про 
здоровля кидаємо клич: хто тільки 
може, мешкайте не в одній, а в 
двох кімнатах. Викиньте старо
світську піч, вибийте друге або 'по-
більшість двічі те вікно, що вже є. 
Дайте в хаті підлогу, коли її нема. 
Замість одної постелі, зробіть два 
ліжка, а для дітей теж окремі, хоч 
би складані. Столи робіть малі, а 
до розкладання так, щоб тоді, коли 
є гості, можна було плити столів 
розсунути, доложити. Замість лав, 
зпід котрих годі гаразд порох по 
вимітати, робіть рухомі крісла, о-
слони, так, щоб можна було їх пе 
ресунути, поставити там, де треба. 

Оце перші умовини кращого 
здоровля й над цим подумайте, не 
махайте рукою! Не є то речі нео-
сягнені, тільки треба хотіти. Ліпше 
видати трохи гроша, аавдати собі 
труду, ніж слабувати, видавати гро
ші на лікарства, мати повну хату 
хирляків та замість весіль робити 
похорони. 

Про лад і чистоту буде дальша 
балачка. 

Торгівля алькоголем руйнує добробут , 
а спричинює нужду , злочин, хороби, 

божевілля і смерть. 
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Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Перед святами. 
Звичайно наші лередсвяточні 

порядки на селі зводяться тільки 
до вибілення хати. 

Цього замали. Треба в погідний, 
теплий день повиносити з хати на 
двір: скриню, лави, образи, замисни-
ки, столи й усе теплим, міцним лу
гом вишурувати знадвору і з се 
редини. Про сінники замість соломи 
в ліжках писали ми ще з осени. 
Сподіваємося, їло багато господинь 
пішло за нашою радою. Отож тепер 
треба повиносити сінники до сонця, 
щоб обсохли від зимової вогкости й 
конечно треба змінити в них солому. 

У своїх передсвяточних поряд
ках загляньмо й на стрих і до ко
мори, ба навіть до „великої хати", 
що в ній ніхто не мешкає. 

На стриху постирати павутин
ня й порохи, що роками поосідали 
на кроквах, позамітати й змастити 
чистенько землю. Вліті в часі жнив 
і польових зборів може нам стати 
в пригоді чистенький стрих. 

Старі, ні дочого речі на стриху. 
як: кусники подертого кожуха, старі 
черевики, кусники розсипаної бочки 
найкраще спалити Попіл розсипати 
по городі. Буде добрий погній. 

Треба вже раз на все скасу
вати поганий звичай, щоб кури но
чували на стриху. Від цього тільки 
вічні непорядки там і в сінях 

До комори, чи як де кажуть 
„притули", треба теж заглянути з 
„свічкою в руках". 

Неприємний сопух, що бе звід
ти від бочки з капустою і огірками 
т - усунемо тим, що тепер під весну 
будемо два рази в тижні споліску
вати дощинки й платки на огірках 
і капусті. Комору треба теж бодай 
раз на рік вибілити, бо ж тут вла
сне переховуємо наші харчі. 

Нашим господарям пригадаймо, 
що треба й коло хати зробити по
рядок: направити плоти, повивозити 

гній, вишутрувати подвіря, зробити 
порядок коло господарських будин 
ків і т. п. 

Як уже робити порядки, то всюди й 
ґрунтовно, а не так „біг пес через 
овес". 

Радьмо самі собі. 
Як зробити собі випадну „ка

напу", софу до відпочинку? 
Доказана річ, що людина да

леко краще відпічне. коли може 
вигідно положитися, ніж тоді, коли 
тільки сяде, не маючи де оперти 
крижі, ані простягнути ноги, На 
такій канапі й уночі краще спати, 
як на лаві, як це звичайно в нас 
на селі водиться 

Як її зладимо? 
Зробити з мягкого дерева раму 

з ногами на чверть метра зависо
кими. На дно покласти дошки, як 
на постіль. На це зробити „матерац" 
із соломи, себто наложити у вели
кий полотняний мішок (сінник) со
ломи й поперетикати в відступах 
грубою ниткою чи шнурками (грубою 
голкою), щоб солома не розсувала 
ся в однім місці більше, а в другім 
менше. В головах покласти уши
тий з соломи грубий валок. 

Це все покриємо перше про
стиралом, а поверху гарним ліжни
ком, килимом, чи хоч би „писаною" 
веретою. 

Для вигоди зробимо 2 - 3 по
душечки в гарно вишитих піше-
вочках. їх кладемо на валок, а та
кож припираємо вздовж софи. Со
фа має бути трохи ширша від ліж
ка й низька 

Др. Е. Томашевський. 

Виляг і виховання пантарчат. 
У нас небагато розводять пан-

тарок, хоч мясо цеї птиці дуже 
ніжне й смачне Виляг пантарчат, 
так само як і індичат, припадає на 
пізню весну. 
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Пантарку звичайно не наса
джують. Вона бояаька. Часом без 
нашої волі пантарка вимостить со
бі гніздо десь у затишному місці, 
нанесе яєць і там висидить. Такий 
виляг звичайно вдається. 

Пантарачі яйця підкладають 
під квочку, або під індичку. Під 
квочку дають 15 22 штуки, а під 
індичку ЗО 35 штук. 

Вилуплюються пантарчата 25-
28 дня. В наших галицьких госпо
дарствах маленькі пташенята пер
шого дня важать коло 21/» дека 
штука. В кінці першого тижня по
винні осягти вагу коло З'А дека. 

Виховання пантарчат є дуже 
подібне до виховування індичат. 
Корм пантарчатам треба давати 
часто, бо воле вони мають дуже 
мале. Охоче їдять корм тваринний, 
якого їм треба доставляти, доки не 
підростуть та не стануть його самі 
скрізь, де тільки дасться, вишукувати. 

Двомісячні пантарчата вже 
досить сильні і мало вражливі, як 
на негоду, так і на недостаточне го
дування 

Вистачає раз денно, увечорі, 
посипати їм зерна, а решту корму 
— як тільки мають де, вони назби
рають самі за день. 

Індичка краще надається до 
виховання пантарчат ніж курка, що 
має інші звички Проте й курка мо
же виховати пантарчата. Треба ли
ше в цьому випадку берегти їх пе
ред росою і дощем, бо курка менш 
уважлива від індички. 

Пантарчата надзвичай сильно 
привязуються до своєї матері, Вже 
курка починає нестися і кидає своїх 
прибраних дітей, але вони нізащо 
не хочуть з нею розлучатися і зму
шують, щоб водила їх далі. 

Продають пантарок живих, або 
битих скубаних, а то й нескубаних 

Дбаймо про пашу для на
шої худоби. 

Ніде не бачимо таких поганих 
і запущених пасовищ, як у нас. Ко
ли ж хочемо, щоб наші корови да

вали досить молока, треба вплива
ти на господарів, а крім того й на 
громаду, щоб хоч частинно старали
ся поправити свої пасовища. Як це 
робити, треба порадитися доброго 
агронома. 

Такі пасовища насамперед бо
ронують, розкидають кертовиння; 
потім ще раз зрушують відповідни
ми боронами та засівають відповід
ною травою. Далі — не дозволяють 
розпускати худоби по всьому пасо
вищу на раз, лише спасають части
нами в чергу. Треба повичищувати 
пасовища з ріжного каміння, бу
дяків і т. п. 

Памятайте, господині: як хто 
дбає, так має. 

Щ о ї с т и . 
Замість купувати в місті ков

баси на Великдень, дуже часто за
мало, або забагато почасничені, чи 
посолені, краще зробити собі 
самому. 

Взяти 2 кіля вепрового досить 
товстого мяса з лопатки, без жил. 
Покраяти його в дрібненькі кісточки, 
посолити, додати до смаку розтерто
го часнику, додати трошки меленого 
звичайного перцю з кількома зер
нятками англійського; додати 1 деко 
салітри в порошку, горнятко вива
реної з костей юшки й виминати 
руками так довго, щоб зробилась 
одна пухка маса Нею начинювати 
(не затвердо) чистенько вимиті ков
басниці. Порожні місця проколюва
ти голкою, щоб воздух вийшов По
вісити на патичку в холодному місці 
на 24 години. Потім можна завуди-
ти, варити або смажити. 

Добра великодня паска. На 
одну велику паску беремо 4 літри 
або 2 кіля муки й розчинюємо теп
лим молоком, або й водою й б де
ками підробленого, підкислого дріж-
джа Посудина мусить бути чисто 
вимита, щоб не було слідів з дав
нього тіста, бо буде квасна. Коли 
по кількох годинах розчина аж зачне 
западатися, тоді місимо, додаючи 
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потрохи 4 літри муки (а5о й більше, 
бо тісто має бути так загусте, як 
на вареники або клюски.) Вливає
мо в часі мішення 6-8 яєць, досипа
ємо всілякого товченого корінвя. 
Наприкінці даємо ложку масла, або 
смальцю Як тісто добре вирссте, 
аж зачне розтріскуватися, тоді ви
роблюємо паску. Третину тіста 
оставити на ріжні прикраси. Го
тову вироблену паску кладемо на 
бляху — хай ще раз добре підросте. 
Мачаемо перо в розбите яйце, мас
тимо паску і всаджуємо в піч так 
напалену, як на хліб. Коли піч не 
дуже добре гнітить, то лишаємо 
ззаду по кутках, як і спереду, гра
ні. Як зрумяниться, накрити паску 
папером. Затулу добре спочатку яких 
10 хвилин не притикати вгорі, 
щоб тісто вирівнялося й не тріскало; 
як загніт ловить де бре, грань забра
ти. В печі тримати 2 і пів, або й 
три годині 

Добра дешева баба. Кварту 
дуже гарної муки запарити квартою 
молока, а як остигне, розтерти вал
ком у макітрі, щоб не було грудок, 
вливаючи потрохи 20 цілих яєць, 
добре убитих, найліпше в масничці, 
і все разом вилляти до якоїсь біль
шої посудини. Дати 10 до 12 дека 
(грудку з гусяче яйце) дріжджа 
і поставити на тепле місце. Як під
кисне, місити, додаючи муки около 
дві кварті; а при кінці мішення, до
дати кватирку стопленого масла і пів 
фунта (півтора-два горнятка) цукру, 
шкірки цитринової й коріння до за
паху; положити знев у тепле місце, 
щоб виросло. Як виросте, виробля
ти; давати до бляхи (не давати ба
гато тіста, бо наростає) і хай ще 
раз підросте Потім дати на годину 
до печі. Можемо дати жовтки з по

ловини яєць, а другу половину цілі 
яйця і тоді тісто мусить бути 
вільніше. 

Добрий напій в сушених 
Яблук, грушок, або сливок. Вари
мо сушені овочі, додавши трохи ци
намону і пару гвоздиків або кусник 
цитринової шкірки. Як овочі добре 

зваряться, зцідити вивар до шкля-
ної бутлі, додати цукру або меду до 
смаку й. заки даємо до пиття, добре 

• охолодити. 
, Або інший спосіб: На два 

гарнці того лиш трошки літнього 
вивару (найсмачніше з сушених гру
шок) дамо півтора дека розкрише
ного й розробленого дріжджа, вимі
шаємо добре і нехай так постоїть ці
лу ніч. Другого дня без шуми й осаду 
позливати в чисті пляшки не повно, 
лишаючи одну третину пляшки по
рожньою. Міцно заткати спареними 
в окропі корками, а для безпеки, 
щоб плин не висадив корків, завязу-
ємо ще зверху шнурком. Винести 
на холод, — за два дні готове, Дов
ше, як мілька днів, не постоїть — 
тому треба того напою робити стіль
ки, скільки на раз може .минутися. 
Дехто для скорого вжитку перетри
мує день два у бутлі без сильного 
корковання; це — теж не є зле. 

Ручні роботи. 

Подаємо оцей простенький, але 
прегарний взірець, якого можна 
примінити до рушника, сорочки, чи 
якої іншої робітки. 

Може бути в одній барві: чор
ній чи червоній, а можна вишити 
і в двох барвах: чорно-червон|й. 



Ст. 12 

Не люблю пльоток! 
(Монольоґ). 

Нема]'нічого гіршого, прошу вас, 
як довгий язик! Кажу вам, а вірте, або 
ні, що я на смерть не люблю пльоток! 
А вже за ніякі скарби світа не розпові
дала б та не називала б ще й по імені 
людей, що з ними близько жию... Такий 
уже мій характер, а ви вірте, або ні... 

О, від мене ніхто не довідається, 
що та зизоока Гафія, що то лівим оком 
до правої кишені дивиться, то т а к а го
сподиня, як, вибачте, з клоччя батіг . Па
ри з уст не пущу, що в моєї свекрухи 
язик ляпав , як негіривязаний. Скарай ме
не Боже , якби я мала щось злого на 
свою свекруху сказати! 

Або, прошу вас, ті жінки, що то 
по всьому селі розповідають, що в хаті 
діється. Хіба я коли скаржусь на свойо
го Івана? А прецінь мала дитина знає в 
селі, який з нього ледащо. Але я про це 
ані слова нікому, бо смерть моя говори
ти комусь про свої домашні справи. 

Ви з н а є т е , як я не люблю говори
ти, але, як часом мене припече . и то таки 
мушу злегенька крикнути на Йвана.. . А 
він, ви з н а є т е , який з нього заведіяка, 
— але я ані слова про це нікому! — да
вай мені відповідати., . І так слово по 
слові... аж до бійки дійде... Але я ані 
словечка про це сусідам.. . хіба самі вчу
ють тай прийдуть розборонити н а с , А 
все завдяки тому, що Іван через свій дов
гий язик не може змовчати мені. 

Якось то чую — ви з н а є т е : смерть 
моя ходити по сусідах тай збирати пльот-

'Уч^ки — щ о Іван говорить по селі, ніби то 
через 1*ій язик не має ж и т т я в хаті. Чи 
чули ви щось таке? Я, я маю довгий я -
зик?! Не хотіла я нікому про це говори
ти, бо ви знаєте , як не люблю багато 
говорити — тільки пішла зі скаргою на 
Йвана до дяка.,, він найстарший у нашім 
селі... Кажу так і т а к : не маю через чо
ловіків довгий язик життя в хаті. 

А він каже мені зарізати гуску, 
піти з нею аж до ліса та все скубти по 
дорозі... Думаю собі: а то що за чари!,. 
Але зробила, як радив. А він мені к а ж е : 
„Тепер позбирай те піря назад*. — „Та 
це неможливе! — кажу: вітер чисто по 
полю порозносив*. — „Бачиш, — каже 
він — так само не можна позбирати 
слів, що їх викидаєш з уст, бо люди вже 
їх по всьому селі порозносили". . 

Відтоді обіцяла я собі й Іванові 
свойому заказала : ані слова пре те, що 
в хаті діється.. . Хіба я вам сказала що 
про себе тепер? Такий уже мій харак
тер, що ані пари з уст,., А ви вірте мені, 
або н і . . 

Ріжне. 
Р е н т и для у к р а ї н с ь к и х в і й с ь к о в и х 

інвалідів. Вже вийшов розпорядок мі
ністра скарбу та суспільної опіки, який 
управильнюе справу рент для інвалідів-
українців, що боролися від 1 листопада 
1918 р. до 1 червня 1919 р . в рядах У-
країнської Галицької Армії, Українські ін
валіди, що потерпіли на здоровлі в той 
час, можуть тепер старатися про інва-
лідську ренту. Час подавання прохань 
— це один рік від дня оголошення цьо
го закону. 

Політичний процес у Самборі. 
Цими днями в Самборі засуджено за 
державну араду: Володимира Біласа на 
6 літ тюрми, Михайла Хорта на 5 літ, 
Теодора Муйлу на 4 роки, Михайла Гна-
това на 3 роки. 

Суд у Львові засудив обманців 
жид ів : Мехля Парнеса, Нухима Бляйха й 
Аліфанца за те , що ошукували селян села 
Звенигороду , бобрецького повіту. Най
більше потерпіла від їх обманств Марія 
Андрушко — понесла втрату три чверти 
морга поля . 

В Англії, в Америці і по інших 
високо культурних краях не тільки дів
чата , але в хлопці вчаться куховарства 
й ручних робіт. Взагалі в світі чимраз 
більше затирається р іжниця між чоло
вічою й жіночою роботою: всі підгото
вляються до ж и т т я однаково. 

Як позбутися мишей і щурів? Взя 
ти негашеного вапна, розтерти й просі
яти через сито. Потім до нього домішати 
половину-на-половину потовченого цукру. 
Цю суміш вапна й цукру поставити в ми
сочці в тих місцях, де найбільше, л а з я т ь 
щурі та миші. Щурі т а ' м и ш і дуже люб
лять цукор і тому будуть радо їсти по
ставлену сумішку цукру з вапном Вапно, 
якого наїдяться щури, чи миші разом з 
цукром — змочується в шлунку соками й 
починає гаситись. Це викликає запалення 
кишок у щурів і мишей, і вони від цього 
гинуть. Сумішку вапна з цукром треба 
ставити в таких місцях, де не мають до
ступу ані домаші тварини ані птиця. 
Уважати при цьому, щоби ані вапна, ані 
цукру не дотикатися руками, бо миші, а 
особливо щурі це занюхують і тої отруї 
уникають. Все насипати й мішати старою 
непотрібною ложкою чи лопаткою. 

Веселий куток. 
Хто буде? 

Йдуть з ярмарку двох не молодих 
господарів. Один каже : — Не знати, хто 
буде тримати світ, як Бсг помре? 

Другий відповіде: —.- Та певно, щ е 
ні ти, ані я. але хтось із Його фамілії... 

З а р е д а к ц і ю в ідпов ідав : М . С т а в н и ч а . З д р у к а р н і М. Ь о й ч у к а в Коломиї 6;3 — Ч. 24. 



Dodatek bezpłatny do czasopisma 
„Żinocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

н о ц т 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля"). 

Рік III. Коломия, 1. квітня 1934 р. Ч. 7. 

На Великдень. Обрав славної малярки Олени Кульчицької. 

ХРИСТОС ВОСКРЕО. 
вдіймо, браття й сестри милі, 
прийшла нам радість із небесі 
ітаймось всі зі щирим словом: 
Христос Воскрес! Христос Воскрес"! 
Іишім ненависть, біль і горе, 
[є ж день утіхи, день чудес; — 
весь світ гремить в піснях могутніх: 
Христос Воскресі Христос Воскрес"! 

Чи пан, мужик, чи наймит вічний, 
В цей день душі творить ироірес; 
І серце тихо-тихо шепче: 
„Христос Воскресі Христос Воскрес 
О, так і Ти, селянська Доле, 
Воскреснеш, як Христос Воскрес; 
І пісня щироі подяки 
Полине тихо до небес.. 

Христос Воскрес/ 
Пилип Серпенко-Пахольчук 



Ст. 2. Ч. 7. 

П е р е д п л а ч у й т е 

„ЖІНОЧУ ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ В О Л Ю " : 

в к р а ю 1 на Чехах на рік 2 волоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия.Занкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żino-

cza Dola" . 
Передрук статтей дозволений лише з а 

поданням д ж е р е л а . 

Христос Воскрес! 
Чуєте, як грають дзвони? Це ж 

Христос воскрес! Ви, що прибрали 
свої хати, наче писанки; ви, щопри-
оділи нове, чисте убрання на при
вітання Христа, — чи памятали ви 
про прибрання свойого серця на 
прихід Христа? Чи заглянули ви в 
глибини свойого серця й чи впоряд 
кували все там так, щоб міг туди 
Христос загостити? 

Чи зуміла ти, мамо, в цей ве
ликий день простити своїй дитині 
необачне, у злості сказане терпке 
слівце? Чи можеш ти, жінко, в цей 
день забути й простити свойому 
чоловікові болючу неввагу до себе? 
Чи можеш ти, господине, простити 
своїй сусідці несправедливу обмову 
на себе? і ви, діти, чи забули про 
слово гнівне, шорстке, яке часом 
вирветься в батька-метері щодо вас? 

Прощення вимагає від нас у 
цей день Христос. Прощення й лю-
бови. Даймо це нашим найближчим, 
а дамо це й Христові. 

Хай легко буде нам на душі, 
коли засядемо коло великоднього 
стола. Хай радісною піснею поллєть
ся з наших грудей: Христос вос
крес! Справді воскрес! 

Памятаймо про „писанку", яка 
належить лиш нашій найпо
важнішій народній установі — 

„РІДНІЙ ШКОЛІ"! 

Микола Велично. 

В ніч Воскресення. 
Спізнено - весняний сутінок 

зближався до тихого призабутого 
кладовища, що висунене поза мі 
сто, якось понуро вдивлялося в по
близькі Вороняцькі гори, Шляхом 
з двірця з поспіхом проходили лю
ди, спішили до міста, яке прибира
лося до великого свята — бо ось 
за хвилю в церкві за голосом ста
ренького пароха понесеться пісня: 
Христсс Воскрес! 

Ось і вона!.. 
Радісний гомін покотився з 

церкви в доли, що оперізують со
бою місто 3 . 

Відізвалися дрімучі дзвони.. 
З веселим усміхом виходили 

люди з церкви і гомоном заповня 
ли вулиці міста, Довго веселий гомін 
нісся між домами, а далі все зати
хало, й місто вповилося спокій
ним сном 

Глибока тиша царила й на 
кладовищі. При яснім блиску міся
ця між рядами ч J P H H X і білих мо
гильних памятників відріжнялися 
березові хрести над могилами У, С. 
С , які рівною лінією стоять при 
шляху, немов на сторожі нічного 
спокою. Струнко одним рядом 
стоїть 28 березових хрестів, і вони 
прохожим щодня й ночі пригадують 
недавню бурхливу добу. Своєю по
ставою — позір! і нині, в ніч Во
скресення Христового, ті березові 
хрести мовчки промовляли, 

Автім нагло якась тінь проле
тіла поміж березовими хрестами й 
почувся тихенький голос зітхання: 

— Нас тут 150 дрімає. Зуб 
часу зрівняв був поверхню землі, 
вже над нами — слідів не було з 
наших могил — Вам, дорога моло
де, спасибі, що нас не забули, 
справили могили над нами й поста
вили березові хрести. 

Завтра Великдень, і пісня Во
скресення понесеться по наших 
землях! А я, тінь ось цих героїв, 



Ч. 7. Ст. З 

що дрімають під тими березовими 
хрестами, — приходжу сюди, щоб 
привітати тебе, народе мій, розбитий 
сварами,незгодами! Рідний мій краю, 
покритий вже нині рясним хабаззям 

Завтра Воскресення — тож і 
ти, мій рідний народе, забувши не
згоди й свари, співай давню пісню 
згоди: Христос Воскрес! 

А коли залунав ця живо
творна пісня, згадай про тих, що 
власною кровю записували остан
ню сторінку рідної історії; що з 
любови до рідного краю в час за
гальної дрімоти і байдужости в не
рівнім бою впали, а нині призабуті 
дрімають під утоптаною і зрівна-
ною поверхнею землі... 

А згадавши героїв, память про 
них уквітчай легендами і їх, якнай
дорожчий народній скарб, передай 
в спадку майбутнім поколінням на 
те, щоб молоді орли українського 
народу серед тих легенд зростали, 
вбиралися в піря і з веселою пі
снею на устах: „Любо вмирати за 
рідний край" летіли далі на терни
стий, народній шлях, котрий тим 
разом провадив б до сонця Правди, 
до здійснення народніх мрій. Хри
стос Воскрес!.. 

Замовк між березовими хре* 
стами тихий голос,.. Не стало тіні 
— лишилась тільки дійсність: глибо
кий сон.., 

Др. Софія Парфанович. 

Серед наших найменших. 
Підчас лютневої кампанії дове 

лося виголошувати виклади по ріж-
них читальнях та установах. З о-
г.тяду на те, що мені припав при-
діл виголосити виклади по декотрих 
львівських школах, я вибрала собі 
найбільш підхожу тему: бережіть 
дітей перед алькоголем! Цю тему 
можна подати батькам, вичислю
ючи шкідливий вплив алькоголю на 
тіло й душу дитини; можна теж її 
удоступнити, дітям, остерігаючи їх 

перед уживанням алькоголю, та за
лежно від їхнього віку подати їм 
деякі відомості про алькоголь. По
казалося, що нема пекучі лої спра
ви, як ця, що її наші батьки зов 
с м не доцінюють. Показалося, що 
на жадному з відтинків нашого 
фронту ми не загрожені та", як на 
цьому. Як же це так? 

Отож я прийшла до дівочої 
школи ім. Бориса Грінченка. Саля 
була вщерть виповнена малими дів
чатками (це народня школа) весе
лими, рухливими та живими. Але 
такий дріб! ЩО їм можна говорити 
про справи, яких не зрозуміють, 
про алькоголь, якого й зроду ма
буть на очі не бачили? Я була за
клопотана. От тому я зачала з діть
ми гутірку. Ось коротко її зміст: 

Я сказала, що е такі напитки, 
які називаємо алькогольними. Ви
числила їх, та к ротко, кількома 
словами, сказала, що вони шкідливі 
для людини. 

Опісля ж я запитала: „Чи хто 
з вас коштував уже тих напитків"? 
Зі всіх сторін залунали оклики: „Я! 
Я!" Щоби пізнати скільки в тих 
дітей, я казала їм піднести руку. 
На мій переляк піднісся ліс малень
ких дитячих ручок! На 50 дітей мо 
же чотири, або пять не піднесло 
руки. Решта всі вже мали спромо 
гу пробувати, а т о й пити алькоголь! 
Жахливе! Неймовірне! Такі малень
кі дівчатка! 

Коли я охолонула з першого 
вражіння й переляку, зачала розпи
тувати, хто давав пити та: чи і як 
це смакувало? Показалося, що зав
жди цим божевільним злочинцем є 
батько. Коли я питала: що тато ка
же на горілку? — дівчатка відпові
дали: „що є сильна, що є добра, 
що е гірка". Коди я питала: як 
смакує горілка і чи то приємно? — 
більшість дітей казала, що горілка 
пече, що від неї крутиться в голо 
ві і — що цукорки є значно ліпші. 
Але були й діти, що хвалили го
рілку! 

Я розповіла їм коротко, як 
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алькоголь шкодить дитині, та про 
сила їх ніколи більше не пити й 
зажадати від батьків, щоби не да 
вали дітям пити горілки ані інших 
алькогольних напитків, бо від цьо
го діти будуть хворіти, будуть по
гано вчитися та погано розвивати 
ся, та стануть волоцюгами й зло 
чинцями. 

Скільки ці діти зрозуміли та 
затямили — не знаю Але цей ліс 
дитячих ручок стоїть перед м ею 
уявою і завжди стоятиме як грізна 
пекольна зява Він лякає мене на 
яві і в важких, кошмарних снах. І 
я рішила: батьків треба вчити, бе 
зупину, невтомно треба їм усвідом
лювати злочин, який поповнюють, 
привчаючи дітей пити. 

Від тої хвилини всюди і зав
жди я говорю: Батьки, бережіть ді
тей перед алькоголем! 

Районова молочарня 
допомогла. 

— Го! Го! Го! Вже знову сві
жа драчка!—негодують декотрі до
ставці „Р. М. и , побачивши, що при 
виплаті за молоко стягнено їм по 
кільчадесять сотиків на допомого-
вий фонд. 

— Цікаве, кому буде ця до
помога? 

— Та вже що не нам,.. Тим 
з нас лиш жити хочуть, — підю-
джують дальше злосливі язики. 

А ніхто, як М )трунчина Катря, 
що зажди всім невдоволена 

Не минуло два тижні, а селом 
понеслася новина: „Мотрунчина Кат 
ря дорізала корову." 

Сум заліг обійстя. Плач, ле
мент, як за мерцем. А Катря аж 
головою товче. 

А тут на поріг справник Райо 
нової Молочарні. 

— Чого заводиш, Катре Не 
плач... 

— Не плач? — хлипає Катря: 
— Добре казати! Діти осиротіли, 
без молока, а ти: не плач!.. Десь 

певно свою корову подаруєте мені 
на розраду, — розтеркотілася молоди
ця, в якої з правила слова не 
купити. 

— Своєї вам не подарую, але 
молочарня купить вам другу ко
рову з допомогового фонду, — каже 
справник. 

— Кадіть тому, що носа не має, 
а не мені, лютиться Катря, аж за
була й про плач: — Вже я знаю 
ту допомогу Здерти то ви вмієте. 
Щомісяця якась свіжа видумка. 
Бодай 3 гроші не додасте при ви
платі, щоб їх облишити.,. То на Ін
валідів, то на „Рідну Школу", а 
хто знає, чи не на рідну кишеню! 
Але про вашу допомогу то я чути 
не хочу. Чхаю на неї! Добра допо 
мога, що процент в молоці паде! 

Справник аж вуха заткав тай 
із хати 

На подвірю ждали на нього 
члени оціночної комісії. До хати 
не входили бо при оцінці корови, 
що її перевели в Катрі з рамени 
Допомогового Фонду Райьнової Мо
лочарні, наслухались стільки солод
кого, що до тепер тямили. Післали 
по оглядача, стягнули з короби шкі 
ру, а що мясо узнано здоровим, від
дано його до розпродажу. 

Шкіру насолено, вложено в 
мішок і вислано до кооперативної 
гарбарні в Яворові-Наконечне 

Катря майже непритомна гля
діла на цю господарку чужих лю
дей на її обійстю. З жалю й зі 
злос и ослабла так, що майже 
не розуміла, як справник впевняв 
її, що до чотирьох тижнів Р. Моло
чарня виплатить їй 96 зл. за дорі 
зану юрову. 

Коли опісля сусіди їй про це 
толкували, то віри не ймила. 

— Та де де це правда! От бла-
хман тай годі. Хтось то когось нині 
в біді знає?!. Добре що ще шкіру 
і мнясо загарбали! — відказувала 
своїм звичаєм. 

Але потрохи молодиця вспи-
коїлася, а там почала оглядатися 
за коровою. Врешті згодила молоч 
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ницю таки в своїм селі й задат-
кувала. 

Як лиш довідалася проце Упра 
ва Районової Молочарні, прийшов 
до Катрі скарбник і виплатив їй 96 
готовими гр'шми. Катря протирав 
очі Сама собі не вірить!. Але коли 
поміркувала, шо це не сон, а дійс
ність — давай торгуватися 

— Та я за ті гроші корови не 
куплю. Таксували на 120 з л , а те
пер вже вривають!.. 

Бідний скарбник вуха по собі 
поклав та береться вговорювати, 
що Допомоговий Ф з н ц дав лише 
80 проц. підмоги. А що корова бу
ла оцінена на 120 зл., тож 96 зл. 
це в точна виплата 

Але Катрі не перебалакаєш, 
— Ви тільки й знаєте, що 

процент обривати. Мало з вас того, 
що на молоці обриваєте процента, 
то ще й на корові обдерли? А роз
перла би вас моя праця!!! 

Не дослухувався скарбник 
дальше, пішов додому що-духу. 

Другого дня вже Катря коро
ву привела. Вона на подвіря, а кни-
говод уже стоїть з чорненькою 
скринечкою. 

— Заждіть, Катре! Хвилиноч
ку! . 

1 потиснув ґудзичок 
— Дякую! — каже солоденько. 
А Катря: Та за що? 
— От бачите я зняв світ

лину з вас враз із молочницею, що 
вам її Райо ова Молочарня купила. 

— О, купила! — почала Катря 
своє. — Добре купувати замсїгроші! . 

Але книговода вже не суло. 
Тож решту лайки вислухала лису 
ля. Бо виплата з Д. Ф. ні трохи 
Катрі не вдоволила 

Але ця самодопомога членові 
кооперативної молочарні відкрила 
очі не лише членам Р, М Навіть 
дотеперішні доставці до приватної 
молочарні зрозуміли ріжницю між 
приватною й кооперативною моло
чарнею. 

— Приватник нам корови не 
купить, а з процентами за молоко 

однаково крутить, — заговорили 
дотеперішні прихильники приватни
ка 1 один за одним приступили в 
члени P. М. кума Марта 

По чиїй стороні правда? 
Оце недавно підняли жиди по 

заграничних газетах крик, що їм 
кривда діється від нашого народу. 
Люди наші їх збиткують по селах; 
в мі.ті оминають їх крамниці, не 
купують у них й тим приводять їх 
до руїни. 

Англієць, чи американець, що 
не знає наших людей, ані обставин, 
читаючи ось таке про „збиткован-
ня" над „бідними" жидами, може 
справді наш український нарід взя 
ти за якусь дич. що в білий день 
нападає на безборонних жидів і чи
нить р J36ilł... 

Тимчасом недавно у Львові 
покінчився так званий звенигород 
ський процес (про який ми згаду
вали в попередньому числі) проти 
сльських жидів ібманців, які в не
милосердний просто спосіб пускали 
несвідомих людей з торбами. 

Головному обвинуваченому я 
комусь Парнесові, синові Юди, за 
кинув суд аж 11 доказаних об 
манств, як нпр : позичив селянино
ві Данилові Морикішці 300 дол. на 
один рік, а за самі відсотки („про
центи") взяв від того селянина 500 
дол готівкою: а крім того на спла
ту довгу забрав грунт, що мав вар
тість 100 дол. Позичив другому го
сподареві Іванові Заставському 200 
долярів, а по році з брав у нього 
два морги грунту, що мали вар
тість 300 дол І таких обманете до
пустився цей жид аж 11. Зате за
купив собі в селі ЗО моргів грунту. 

Другий його спільник якийсь 
Аліфанц позичив Марії Андрушко 
гроші на вексель, сам той вексель 
заскаржив, не допустив, щоб жінка 
сплатила коли приходили накази 
платности, кажучи, що „того не 
потрібно", аж довів хитро до того, 
що спровадив ліцитацію — і бідна 
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жінка стратила все обістя і три 
чверти морга грунту. Правда, суд 
позасуджував обманців по рокові 
вязниці й по кілька соток зл. гріш
ми, але хто винагородить пошко-
дованим їх кривду? 

А хіоа це — вже усі кривди, 
що їх зазнав наш нарід від жидів? 
Пригадаймо собі, що діялось по на
ших селах, заки позасновувано там 
кооперативи? Таж наші селяни му-
сіли інколи втроє більше платити 
за ріжні товари, бо жиди самовіль
но встановляли собі ціни й не бу
ло кому тих цін збити. Нарікають 
жиди, що наші люди перестають 
купувати в них Або то наш селя
нин має вічно бути погноем для 
наживи чужих? Також практику
ється й таке, що жиди перед кож
ним ярмарком збираються всі ра
зом, роблять наради й наперед у-
становляють ціни на сільські про
дукти, — і там, де нема ще органі
зації люди стають безрадні: хоч-не 
хоч селянин мусить за безцінь збу
вати свою кривавицю. Тепер ми 
діждались уже того, що наші ко
оперативи, наші „Маслосоюзи" і 
„Млсозбути" встановляють ціни й 
жиди хоч-не-хоч мусять пристосову 
ватись до них І в цьому велика, 
просто неоцінена заслуга нашої ко 
операції, що врешті поволі визво-
люе наше село зпід панування ріж-
них сільських пявок. 

А скільки таких випадків бу
ло, що арендар свідомо розпіячу-
вав багатих ґаздів у селі, забирав 
за борги за горілку ґрунт, а колись 
багатого господаря пускав на жеб-
ри з торбами . 

А як шкіру здирали ріжні „ба
ришники" — посередники по селах, 
найкраще знають ті, що без них 
обійтися не можуть 

1 жиди мають ще лице скар
житись на нас перед світом? 

Питаємо тепер хто, кого ви 
нищуе: ми жидів чи жиди нас? 

Гей, люди добрі, а де ж у то
му Звенигороді і всюди — була 
„Просвіта", жіночий кружок, а де ж 

добра книжка, газета? Таж, якби 
та Марія Андрушко, що дала тому 
жидові виманити у себе обійстя і 
ґрунт, була звернулася до нашої 
газетки під „Читайте й радьте", чи 
ми були б їй не порадили? 

От і ще вам, господині, один 
доказ, якою важною є організація, 
освіта й добра газета на селі. Тому 
ніколи не жалуйте видатку на 
книжку, добру газету й вкладку до 
товариства — видаток цей повер
неться вам вдесятеро. 

Зближаеться„Свято Матері". 
Від кількох літ наша жіноча 

організація „Союз Українок" заве
ла гарний звичай: у другу неділю 
місяця травня уладжувати скрізь, 
не лише по містах, але й по селах 
„Свято Матері". 

Цього року воно припадає на 
13 травня, й коли хочемо, щоб воно 
нам гарно вдалося, треба заздале
гідь підготовитися до нього, Хай 
управи наших кружків підготовля
ють програму свята — виучують 
пісні, дехлямації, приготовляють ви
ставу. Хай опісля порозуміються з 
іншими культурними установами й 
подбають, щ^б це свято перейшло 
в нас гарно, поважно. Діти повинні 
приготовити своім матерям якісь 
милі подаруночки. 

Але теж треба подбати й про 
те, щоб це свято принесло нам 
і ширшу користь. Отже дохід з ньо
го треба призначити на дитячі сад
ки, дитячі бібліотеки, Це була б ма 
теріяльна користь. 

І велику моральну користь по
винно принести „Свято Матер"! 
Треба постаратися про добрі викла
ди для матерів — про їхні обовязки 
під оглядом виховання, а навіть здо
ровля дитини Для дітей — про обо
вязки доброї дитини щодо своїх 
рідних матерів батьків і спільної всім 
нам Матері України 

В той спосіб переведене свято 
буде не лиш одним приємним днем 
у нашій буденщині, але й у своїх 
наслідках буде дуже корисне, 
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Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Що робимо в господарстві. 

Хоч з нагоди свят раді б ми 
з нашими читачками поговорити 
про святочні справи, про те, як усе 
гарно пекти, варити, хати приби
рати, — та нема права забути й 
про те, що весна найважніша пора 
в році. Якщо її не використаємо, 
то не направимо цього за ціле 
літо ба й зиму. 

Що добрі господині, господарі 
роблять під цю пору? 

В першу чергу добре розпля-
новують, як найкраще використати 
той кусник землі, що його має, — 
щоб і власна родина й худобина 
мала добру й відповідну їду на літо 
й на зиму. 

Господарі засівають поле й па 
совища ріжними пашними росли
нами, бо знають, що корова нині, 
коли маємо свої молочарні, є під
ставою цілого добробуту родини. 
В кождому господарстві дбають про 
люцерну, про пашні буряки, моркву, 
пашну кукурудзу й інші рослини. 

Ради громадські дбають і про 
спільні пасовища. ВІДПОВІДНИМИ бо
ронами принаймні здирають мох, 
розкидають кертовиння, посипують 
попелом, погноем. Це ж сором і 
легкодушність так запускати гро
мадські толоки, як це у нас діється! 

Господині дбають про грядки. 
Навинуть шнур на кілки, розмірю
ють грядки на метер двадцять цен-
теметрів заширокі й визначуть їх 
рівненько до шнура. Борозди не ви
кидають глибокі, а тільки втопчу-
ють стежечку ногами. Сіють на 
грядках і садять рівно, рядочком. 
Крім петрушки, моркви, варто за
сіяти грядку цикорії — вона при
дається і людям і тварині домашній. 
По грядках сіємо салату, місячну 
редьківцю. Це ми зберемо скоріше, 
ніж інша городовина розростеться. 
Також садимо горох, біб. Шпінат 
повинен бути з осени засіяний; як 
ні, то поспішайте з ним. 

Розсадник, як ми радили, за-
ложили собі? Як нема вікон, то 
зробіть рамку з лат й причепіть 
шпанеглями восксваний (пергамі 
новий) папір щей напущений тов-
щем. Він не заступить цілком шкла, 
але дещо поможе 

Між городовиною не забудьте 
посіяти чи посадити цибулі; всі 
грядки обсадіть цвікловими буря
ками. Без цих двох рослин не може 
обійтися жадна господиня. Цибулі 
треба їсти багато сирої й до сірав 
давати. Вона причинюе багато здо
ровля Народи, які вживають багато 
цибулі, живуть довго Про це на
пишемо незадовго окремо Тимчасом 
радимо сіяти цибулю, садити зрі 
зованець (трембульку). Вигода є, 
коли господиня має грядку цибулі 
семилітки; бо вже з ранньої весни 
має зелену гичку на закришку і до 
хліба. Так само цінний є й часник. 

Велику користь дає нам цві-
кловий буряк. З нього борщ цвікла, 
бурячки, як страва, а крім цього й 
добра мармоляда до тіста Буряк 
тримається добре цілу зиму — тож 
садім його, де можна, й гарно пле
каймо. 

Крім городу з городовиною, не 
забудьмо й про квітник перед ха
тою. Це вже справа дівчат, молодих 
господинь. Але й тут визначіть гря
дочку під шнур, рівненько, квіток 
посійте в розсаднику чи хоч би в 
скринці на в кні. „Народня Торговля" 
постарала для нас такі прекрасні 
ріжні квіти — лише вибирати, але 
не покидайте рідних васильків, ма-
руни, купчаків В ксго більше мі
сця, може зробити травник перед 
хатою й лиш де-не-де виміряти гря
дочку. Постарайте до квітника ку
щиків півонії, лелії, черевичків, ко-
сатиню й інші довготривалі рослини. 
Це можна виміняти одні від одних. 
І кущ калини, бозу, ясмину, кілька 
троянд повинні знайтися в вашому 
городі. 

А садок? Ось коли б ви ба-



ЄТ. 8. 4.7. 

чили, як дбають добрі господарі на 
весну про свій садок! Обчищують 
кожну павутинку, кожну галузочку, 
сухий листочок і спалюють це ста 
ранно, так, як і солому чи липкі 
паси, котрими деревця були обви-
нені. В них шкідники поховалися — 
хай же пропадають! Пні дерев, не
мов на яке весілля, відчищують від 
моху й потрісканої кори. Але щоб 
вона не падала на землю підкла
дають полотно і опісля стрясають і 
спалюють, бо там теж тьма тьмен-
на зародків гусениць і ріжних шкід
ників. 

Добрі господарі й господині та
кож знають, що без прорідження 
галузок і без оприскування їх від 
повідною течею, нема що надіятися 
урожаю. Тому як не кожний вла 
сник саду зокрема, то по кількох 
разом складаються на городову си
кавку, якою дерева можна добре 
оприскувати. Де добре розвивається 
кооператива, вона може для членів 
сикавку купити. Кружок „Сільсько
го Господаря" теж. 

Та це ще не все. Не добре для 
дерев, коли земля під ними заму-
равилася. А також треба садок і 
підгноювати, Коли ви не зробили 
цього з осени, то можна ще тепер 
розкинути гній і перекопати. 

Що посадити на цій землі, по
говоримо другим разом. 

Щ о ї с т и . 
Шановні читачки, звертайте 

увагу на оцю частинку вашої га
зетки, де подавмо вам добрі випро
бувані поради, як варити, пекти, як 
найкраще всяке д^бро в вашому 
господарстві використати! 

В першу чергу радимо тим, 
що били вепра перед святами хоч 
би до спілки мясо з нього гарно 
замаринувати, а опісля завудити, а 
не складати його лише солене. Ма
риноване мясо смачніше й довше 
постоїть, як лише солене 

Як і чим мясо маринуємо? На 
кожних 10 кільо мяса (найкраще 

лопатки, полядвиця) — беремо 80 
дкґ, соли, 5 дека порошку салітри, 
1-2 зубки часнику, 2 дека колендри, 
1 дек. потовченого перцю Вимішай
те все разом - і одну четверту 
цього лишіть на ропу, а всю реш
ту втирайте в мясо рукою якнай
краще. Що остається, то знову бра
ти в жменю і втирати. Б {ля костей 
робимо ножем дірку й туди напха
ємо соли Зложити в чистенький 
(найліпше новий) цебричОк і хай 
постоїть кілька днів в теплій хаті, 
прикрите чистим полотном. Обер 
тати щоднини 

По 5-6 днях до цебрика, де ле
жить мя:о, доливаємо ропи, себто 
беремо цю четвертину мішанини, 
котру ми собі лишили від насолю 
вання мяса, розпускаємо її в 8 
квартах перевареної води й студе-
ною підливаємо мясо. Тепер обер 
тати що 2 3 дні. Розуміється, що, 
скільки більше мяса понад 10 кіля, 
стільки в відповідній скількості до 
даємо ць г го всього. Грубі шинки 
стоять у ропі 2 тижні, менші кусні 
мяса 8 10 днів Опісля виймаємо, 
обсушуємо й завуджуємо в комині 
в холоднім димі (не сміє бути дим 
з вугля, лише з дерева й не палити 
багато, щоб у мясі товщ не стопив
ся — хай дерево горить помалу, 
щоб лише курилось). 

Коли таке мясо хочемо вари
ти, треба сполоскати в літній воді, 
опісля в студен й, потім покласти в 
гарячу воду й варити Треба юшку 
покоштувати: як засолена, тоді зли
ваємо її й доливаємо лише СВІЖОЮ 
водою. Стигнути має мясо в тій во 
ді, що варилося. До варені го сту-
деного мяса, для кращого травлен
ня, даємо муштарду (є наша „Мі-
ка"), хрін з оцтом, або з вареними 
цвікловими буряками, або ось таку 
підливу: з ложечкою масла або о-
ливи розтираємо 2-3 жовтка на-
твердо зварені; розпустимо це вин
ним оцгом, дамо до смаку трошки 
соли й цукру та тертого хріну; мож 
на дати дрібно січені білки з яйця 
й зеленої трембульки (зрізованцю). 
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Крухі т істечка з помадкою. 
Шклянку св'жого масла утерти чи
стим валком у макітрі з шклянкою 
цукру й двома яйцями. Додати 
стільки муки, щоб тісто, як заміси
мо, були таке, як на повільні пиро 
ги (сипати муки по трохч й уважа 
ти під рукою, яке заг,сте). Хай по 
стоїть тісто на холоді. В годину о-
після розтачати, краяти на неве.;ич 
кі палянички на палець загрубі. Се
рединку трошки витягнути аби бе-
ріжки були трошки грубші, поста 
вити на вимащену бляху і всунути 
в Д О С Т І гарячу п ч або в руру на 
15 20 хвилин. Як лиш трохи пору-
мяніють, виймати. Як вистигнуть, 
помастити такою помадкою: ложку 
цукру, ложку свіжого масла й 
шклянку солодкії сметанки звари
ти з кусником ванілії. Хай поки
пить, аж маса стане густа; взяти 
набік, трохи перестудити й мастити 
по зимних тісточках; цукор скоро 
застигне і тісточка готові Хто хо
че мати помадку шоколядову, хай 
додасть кусник шоколяди, розпуще 
ної або какао в порошку, — буде 
мати тісточка шоколядові. Не за 
будьте, господині, що на свята до 
студеного мяса й сира конечно по
давати гарячий чай, з платочком 
цитрини, коли вона в. 

Лакоминка в гречанної (кра
ківської) кашки, Чвертьлітри (гор
нятко) кашки дрібіенької, пів літ
ри молодої квасної сметани. 12 де
ка (більше пів гор ;Ятка) ґрис. цукру 
малу чарку руму (можна замість 
руму дати сік з цитрини й шкірку) 
Разом вимішати й поставити на 2-3 
годині, щоб напучнявіла Висмару-
вати посудину добре маслом або 
чистим смальцем, посипати булоч
кою й пекти в добре гарячій рурі 
пів години. Упечену полляти мали
новим соком або подати биту сме
тану. Дуже смачна й дешева, 

Лакоминка в сира. 1 кільо 
картопель, 1 кільо сира перемолоти 
разом зо два рази на машинці від 
мяса; дати дві ложки доброї смета
ни, ложку масла, 25-30 дкг. (два 

горнятка) цукру, 10 дкг. родзинків 
(можна й без них) шкірку з 1 ци
трини, 4-5 жовтків. Утерти жовтки 
з маслом і цукром, додати сметану 
й сир, змелений з картоплею; дода
ти дві ложки муки, убити піну з 
білків, вимішати легко, дати в до
бре висмарований рондель, посипа
ти булочкою і вложити до не дуже 
гарячої печі на годину. По спечен-
ню полляти овочевим соком, а та
кож можна лиш посипати цукром 
з ваніліею. 

Добра порада. 
Щоб тісто добре росло, треба 

дати відповідну кількість доброго, 
свіжого дріжджа. Збільшити його 
силу можна в такий спосіб, що дріж 
джа перемнемо добре з на сипко 
звареною картоплею і з трошки му
ки. Приміром 3 дек. дріжджа (гру
дочка завбільшки волоського горіха) 
з одною бараболею й трохи муки. 
Покладемо це на ніч на теплі. Себто 
на припічку чи на камені. На рано 
гарно виросте й буде мати силу за 
5 дека дріжджа. 

Покиньмо недобру звичку! 
Хоч у селі в кооперативна крамни 

ця, то ще дуже багато нашого жі 
ноцтва любить свої закупи робити 
по жидівських крамницях у місті. 

Чому? Чи може товар ліпший, 
чи ціна дешевша? 

Не вірте! Хоч на око може де
що й опустить, то напевно товар 
буде гірший, підшахрований, вага 
теж несправедлива. 

Тож уже слушний час, щоб 
наще жіноцтво не несло гірко здо
бутих грошиків у чужі крамниці й 
не набивало ними кишень тих, які, 
хоч і обшахровують нас на кожнім 
кроці, але ще й „мають лице" при-
скаржувати нас перед цілим світом 
за те, що вкінці наш нарід прозрі
вав й не дав себе туманити. 

Той звичай, щоб у місті купу
вати, походить у нас з тих часів, 
коли то по селах жиди без жадного 
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сорому брали за товари двічі, а то 
й тричі стільки, що вони варті Від
коли позаводили ми свої кооператив
ні крамниці, від того часу й вико
ристовування бідного народу увірва
лося. Але господині замість бути 
вдячні за це своїй кооперативі, ми
нають її й шукають своїх приятелів 

аж у місті. 
Чи не сором?! 
Памятайте: свідома українка, 

селянка чи міщанка, на свята і на 
будень купує все тільки в своїй Ко
оперативній Крамниці чи „Народній 
Торговлі", й жадає там своїх вла
сних виробів! 

Взірцеві народні одяги. 
Ось тут подаємо 

вам, ш. читачки,пре
гарні взірці україн
ського народнього у-
брання. Ці взірці ви
конала наша славна 
артистка-малярка 0 -
лена Кульчицька. Це 
є взір одягу з Ве
ликої України, а са
ме з Полтавщини. 
Корсетку робиться 
не конче з оксамі-
ту, скорше — з лег
шого матеріялу, на
віть перкалю, Кор
сетки не треба f-a-
надто вигаптовувати, 
хіба якісь зубчики, 
натомість можна о-
блямувати іншим 
матеріялом Скажім, 
корсетка буде бу
рячкового кольору; 
спідниця - в буряч
кові квіти з зеленими 
листочками. Отже 
облямовання корсет
ки треба робити зе 
лене. Є взірці і з 
вузьким золотим 
облямованням. Мо
жуть бути й інші 
кольори корсетки й саідниці, але 
вони мусять між собою завжди го
дитися. Замість сп дниці може бути 
плахта. 

Коли робите це убрання, то 
треба уважати на сорочку: вона не 
може мати вже гуцульського чи 
буковинського чи якого іншого ви

шиття, — лише з Великої України, 
зокрема полтавське (взірці завжди 
можна знайти відповідні). Намиста 
не багато; так само й убір 
голови — не занадто переладований, 
а такий, ось як на взірцях. 

Таке убрання, як то кажуть — 
витримане в характері (стилі), — і 
гарне, 1 не так то дуже дороге. 
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Чайний вечір 
в Ременові пов. Львів. 
На сходинах членів кружка 

„Союзу Українок" в Ременові ріше
но уладити чайний вечір в дні 11-11-
1934 Вье кілька днів перед цим в 
селі рух. Члени зносять муку, ма
сло, яйця, молоко й інше. 

Виділові звиваються, аж „по
пріли". Печуть.. приготовляють 
щось нове. несподіване.. чого до
тепер в селі не було. 

Дехто збоку підсміхається: і 
що вони вже не видумують? 

Неділя, 11-11. 7 год. вечором. 
Саля гарно прибрана рушниками, 
смеречиною, портретами наших 
письменників, гетьманів. На видно
му місці — портрет Лесі Українки. 

Навколо стоять столи, прикри
ті білими обрусами. На салі рух. 
Молодь співає, сміється. Старші 
ведуть гутірку на ріжні теми, та 
„підтягають" за молодими. Велику 
перевагу мають старші жінки й 
мужчини у віці від 40 літ вгору. 
Всіх присутніх понад 100 осіб. На 
стіл подають смажену капусту, 
шницлі хліб... 

Директор Районової Молочар
ні Іван Фур „відкриває" — подає 
ціль такого чайного вечора: — „Ко
лись наші батьки й діди сиділи в 
коршмах — пропивали своє майно.. 
А ми живемо в часах, які вимага
ють тверезости й праці, які вима
гають викорінення з нашого наро
ду всіх злих навичок — а головно 
уживання алькоголю — бо це вла
сне він робить людину рабом. Сьо
годнішній чайний вечір має бути 
початком всіх забав у селі без аль
коголю, та доказом, що без нього 
можна гарно бавитися... жінка має 
перевести це в життя",.. 

^ Оп'сля чай, „крухі", співи, де-
клямації, веселі гуморески... поба
жання та товариські забави. Сиво-
влосі мужчини й жінки бавляться: 
„лямпа"—„ніс", складають „фанти". 
Сміх і співи додають охоти, підба
дьорюють. 

Забавами кермують п. Іван 
Фур і Стефан Сушко. 

Гості складають на „Рідну 
Школу" 7 27 зол. 

На закінчення голова кружка 
„Союзу Українок" Стефанія Тис 
звертає увагу присутніх, — як гар
но й весело можна бавитися без 
алькоголю, та дякує присутнім за 
таку численну участь... 

Вже пізно вночі розходяться 
всі з жалем, що так скоро проми
нув цей веселий вечір. Учасник 

Гагі л к а . 
З того боку Д у н а ю - Д у н а ю , 
Приплив вівчар до краю - до краю. 
Н а с о п і л ц і виграє - виграє, 
Тай хлопців скликує - скликує, 
Гей, ви хлопці молодці - молодці, 
Перека жі ть дівчинонці -д івчинонці . 
Най вона ся віддає - віддає, 
Най на мене не ж д а е - не ждае^ 
Бо я хлопець молодий - молодий, 
Щей до того багатий - багатий. 
Сім пар волів у стайні - у стайні, 
Сімсот овець в вівчарні - в вівчарні, 
А дівчина вачула - зачула, 
Черев гору махнула - махнула. 
Викопала коріння - коріння, 
З під б ілого каміння - каміння. 
Чолокала на ріці - на ріці, 
Варила го в м о л о ц і - в молоці. 
Полокала на леду - на леду, 
Варила го на м е д у - на меду. 
Присуває до ж а р у - по ж а р у , 
Кипить корінь помалу - помалу. 
А ще корінь не скипів - не скипів, 
А в ж е вівчар прилетів - прилетів. 
Щ о ж то т е б е принесло - принесло, 
Чи сивий кінь чи весло - чи весло . 
Приніс мене сивий кінь - сивий кінь 
До д'вчини на поклін - на поклін. 
До дівчини на поклін - на поклін. 
Бо ти моя. а я твій - а я твій! 

(Подала Варвара Плісак, с. Викторів). 

Вартість одного пташачого 
гнізда. 

Коли в гнізді е пятеро молодих, тО 
з них кожне спотребуе денно 50 гу
сениць, а всі разом — 250. Годування 
малих тривав звичайно місяць — отже 
за цей час вони зїдять 7500 гусениць. 
Кбжна гусениця денно зїдає стільки по
живи, скільки сама вакить. Тому, коли 
денно зі'сть хоч би одну квітку (скажім — 
на яблуні), то за місяць — 30 квіток, 
з яких були б овочі. Таким чином за мі
сяць 7500 гусениць могли б знищити 
225 000 овочів. Коли числити лише одну 
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десяту частину — 22 500 яблук — то й 
це с т р а ш н а шкода, бо — тут згинуло б 
яких 2000 кіля овочів ; коли числити ли
ш е по 20 сот. за кільо, то це буде скла
дати 400 зл. Ось таку вартість має одне 
п т а ш а ч е гніздо! 

Шануйте , діти, гнізда! Не види
райте яєчок! Не напастуйте малі пта
ш е н я т к а ! 

З світлим Святом Великодня, 
сестри, вас вітаю і „Христос Во 
скрес"! сердечне усім засилаю. Дай 
вам, Боже, все, що гоже, спокій, 
лад у хату; задоволення та втіхи 
багато, багато,.. 

Коли ж будете свячене, се
стри, споживати — прошу вас моє 
прохання тоді пригадати.. 

Коли діткам бажаєте ви кращої 
долі, помагайте, чим можете, своїй 
„Рідній Школі". За цим конче, любі 
сестри, хай з вас кожна стежить — 
бо „писанка" великодня лиш „Р. Ш." 
належить... 

Відчиніте серця ваші на недо
лю брата — хай для бідних щедра 
буде в жертву ваша хата. Простяг
ніть до нещасливих вашу братню 
руку — утишіть їм хоч на хвилю 
їх гіреньку муку, 

Иамятайте про гуцулів — ва
ших братів в горах, що живуть не 
серед ланів, а в лісах та борах. Го
лод, голод, страшний голод, мов 
примара ночі, вже віддавна загля
дає в сполохані очі. 

Тож про це у світле Свято, 
сестри, памятайте і, оскільки ваша 
змога, братам помагайте. Тоді й 
докори сумління згинуть за пле
чима — й на світ Божий погля
нете ясними очима. Явдоха. 

Читайте й радьте. 
Відпов ідь „блудній дочц і . " 

Зворушив нас твій лист, дорога 
дитино. Так , д і б р е ти зробила, що з а в е р 
нула з неправ і дороги. Хоч на око, як 
кажеш, поважала тебе чужі, то знай, що 
навіть між ними дійсно інтелігентні лю
ди не могли мати поважання до людини, 
що відцуралася свойого, а пристала до 

І чужих. 
Прохаєш поради, що дальше ро

бити? В першу чергу, щоб так сказати, 
уґрунтувати твердо своє становище на 
рідному полі, радимо: вчитись, п ізнати 
історію свойого народу, читати наших 
кращих письменників. Може не знаєш, 
які саме цікавіші книжки для жінок? Як 
раз під цю пору Головний В И Д Л „Союзу 
Українок" видає катальог книжок, відпо
відних для жіночих кружків, а тим самим 
і для поодиноких жінок. Можна постара-

, ти собі його. А чи є яка бібліотека в вашо
му містечку? З н а ю його, була перед трьо
ма роками в ньому, бачилася з деякими 
людьми, знаю, що є між НИМИ деякі дій
сно ідейні одиниці, тож і книжки повинні 
внайтися . 

Може у вас далося б з а л о ж и т и фі
лію, або читальню „Союзу Українок" — 
тоді можна б спільними силами й до 
бібліотеки дійти, Заки можна буде засну
вати „Союз Українок", підготовляй ґрунт 
у той спосіб, що й інших молодих дівчат 
заохочуй до читання нашої газетки й ін
ших добрих українських газет та книжок. 
Хоч на око видається воно трудним, то 
при добрій волі можна кільком дівчатам 
до спілки купити собі якусь добру книж
ку чи передплатити газетку. Отже мо
жете сходитися разом, по черзі то тут,то 
там, читати, вишивати, співати наших рід
них пісень. Ведіть розумні балачки, як би 
то свою господарку уліпшити, садок па
сіку розвести. Як я була ще молодою дів
чиною, то тоді взагалі ще жіночих това 
риств не було. Я порозумілась з прия
тельками й складались ми по 20-30 сот. мі
сячно, (замість видавати ті гроші на кос
метики й цукорки) й щомісяця купували 
собі якусь цінну книжку, яку по черзі 
читали. І по черзі одна, чи друга з тих 
книжок припадала нам на власність. В 
той спосіб багато доброго навчились. 

Ось тобі моя рада, Як ще що схо
чеш порадитись — напиши знову. О. Н. 

Чому люди з а к л а д а ю т ь пасіки? 
Бо м : д — це не лише джерело зарібку, 
але й здоровля і то для всіх: і дітей, і 
старих.Діти, що дістають мід, краще рос
туть і розвиваються ; старшим немічним 
мід скріплює серце, лікує кашель, недуги 
горла ; т а к о ж м і д добре помагає проти 
безсонности й нервового розстрою. Тому, 
хто лиш може, з акладайте пасіки. 

8 а редакцію відповідає: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 27|3 — Ч. 34. 



Dodatek bezpłatny do czasop i sma 
„Żinocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

Ж І Н О Ц Т В А 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля"). 

Ч. 8, Коломия, 15. квітня 1934 р. 

Учасниці куховарського курсу в с. Викторові б. Галича. Посередині — провідниця курсу 
письменниця Ольга Олександра Дучимінська, (Гляди стор, 8), 

Пилип Серпенко-Пахольчук. 
Почаїв, Волинь. 

Весна. 
Дивіть, весна!.. Весна прийшла! 

Усе збудилося зі сну; 
Гремить, клекоче цілий світ, 
Співає пісню чарівну. 

Ось жайворонки в полі дзвонять, 
В долині річечка блищить... 

А там — плуги шматкують землю; 
Вітрець хабаззям шелестить. 

І все ожило, все сміється; 
Селянська доля зацвіла, — 
— О весно, весно золотая, 
Ти знов воскресла, знов 

прийшлаї.. 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ЖІНОЧУ ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю 1 на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия,Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia. Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
Передрук статтей дозволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Як відбулись загальні збори 
т-ва „Сільський Господар" 
у Львові й чому жінкам треба 
інтересуватися цим това

риством. 
Ми, українці, нарід хлібороб

ський, тож справи рільної госпо 
дарки повинні нас цікавити най
більше. Певне нашим господиням 
буде Інтересно довідатись дечого 
більше про діяльність нашого кра
йового товариства „Сільський Го
сподар", якого загальні збори від
булись оце 29 березня у Львові. 
Багато наших господинь знав це 
товариство тільки з самої назви. 
Багато, хоч у селі й існує кружок 
„Сільського Господаря", не ціка
вились досі ним, ані його роботою, 
не доцінюючи тої великої користи, 
яку село має від цього товариства. 

Наша земля дуже добра й у-
рожайна, тільки, на жаль, наші лю
ди не вміють ще як слід управляти 
її. Декотрі навіть навчитись не хо
чуть, — мовляв, мій дідо в той спо
сіб управляв, мій тато так працю
вав,.! я так буду. Дивно, що деякі 
люди самі собі ворогами хочуть бути. 

Щоб зарадити лихові, „Сіль
ський Господар" оплачує 29 інже
нерів - агрономів (з високою госпо
дарською освітою). Вони осідають 
по повітах, їздять по селах та на
вчають людей нових способів упра
ви землі та хову худоби. 

Але чи не найбільшу допомогу 
дає нам агроном „Сільського Го
сподаря" в годівлі товару. Побіль
шити кількість молока від корови 
двічі або й тричі може господиня 
лише тоді, коли агроном навчить її, 
як худобину плекати, де її тримати 
і чим та як годувати. Цього по-
учуеться через заведення контролі 
молочности. А знаємо, що відколи 
Молочарський Союз поширив свої 
молочарні, від того часу год'вля ху
доби, хоч би й далеко від міста, най-
б'льше оплачується з усього госпо
дарства. 

Агрономи „С. Г." вчать, як за
кладати й плекати сади,що і як робити 
біля пасіки. Це в наші часи так 
само має добрі вигляди й попла 
чується краще, як збіжжева госпо
дарка 

„Сільський Господар" удержує 
господарську школу, уладжуе ріжні 
господарські курси, організує і вчить 
кращих способів господарювання 
нашу молодь, заохочуючи її кон
курсами, нагородами, поученнями. 

Тож, шановні читачки, хай 
найближчим вашим кличем буде: 
закладаймо секції „Сільського Го
сподаря" при своїх кружках „Со
юзу Українок". Де нема жіночих 
кружків „С У.", закладайте жіноч 
секції при кружках „Сільськогоі 
Господаря". 

Вчімся, берім у житті цих то
вариств якнайжвавішу участь! Па-
мятаймо, що в'д поправи госпо
дарства, від розвитку нашої коопе 
рації, нашого промислу, від нашого 
народнього збагачення — у великій 
мірі залежить доля нашого народу. 
А про це старається й дбає „Сіль
ський Господар", „Маслосоюз" і 
вся наша кооперація, 

Добрий почин. 
Управа Районової Молочарні 

ввела новину: замість надплати за 
молоко всі доставці P. М дістають 
часопис. Виписали відповідну кіль
кість „Сільського Господаря" й „Жі-
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ночої Волі" для вибору доставців. 
Господарі сягають по „С Г, и , а гос
подині по „Ж. В " 

Але не всі. Є такі, що бунт 
підносять проти „панських витре
беньків". Проти „марновання" гро
мадського гроша. По-їхньому, моло
чарня не повинна мати ніякого діла 
до газет. Завдання молочарні — ві-
д брати товщ з молока, виробити 
масло, продати його і виплатити 
доставцям молока А тут диви ось 
що придумали: гззета доставцям! 

А вже ніхто не мудрував стіль
ки, що Теклина невхтка. 

Молочар їй часопис у руку, а 
вона газетою до землі. 

— Не хзчу й не всилуєш! — 
розкричалася до кооперативного ро
бітника. 

Але управа P. М не слухала 
голосів чорних духів, що, на жаль, 
находяться і між членами коопера
тив. І газетки дальше йшли в село. 
Доставці звикли до них, а там уже 
й попитуюіь за газетою в свій час. 

Внедовзі показалося, що гріш, 
видангій управою P. М на газетки 
для доставців, не змарнувався. Га
зетки зайшли в неодну хату, де до 
тепер ще ніколи часопису не було. 
Як уже не старші, то дітвора ви
читувала їх від дошки до дошки, 
розказуючи між іншим також про 
годівлю корів та про обхід з моло 
ком Поволеньки покращало в стай 
нях, щезли „панцирі" з корів, а мо
локо, видоюване до останної крап
лини, виказувало що раз вищий 
відсоток товщу. 

Лиш Теклина нев'стка ще дов
ший час стояла при своїм. Але 
бистре око молочаря таки накінепь 
доглянуло, що справді не явно слав 
но, а не крадькома „Ж Воля" о-
пинилася і в її руках. І нарікання 
на марнзтравство управи P. М. у-
стало. А управа рада, що молочар
ські й господарські вказівки, пода
вані в „С. Г". і „Ж. В." самі захо
дять навіть до тих доставців, що їх 
ніяким робом не витягнеш з хати 
на ніякі сходини, збори чи наради 

Огтак, як з тим Магометом, 
що сам прийшов до гори, бо гора 
до нього прийти не хотіла. 

Вдоволені і доставці і провід 
P. М Кума Марта. 

Як то в нас давно бувало. 
Роврив в москалями. 

1) Як витворився московський 
нарід. 

Українська держава, що її 
столицею був Київ, сягала від ча-
с,в Володомира Великого багато 
дальше, як сягають сьогоднішні 
границі земель, заселених україн
ським народом. Головно займала 
ця держава землі далеко на північ
ний схід, бо аж над велику ріку 
Східньої Европи — Волгу, — там, 
де тепер осередок московської (ро
сійської) держави з її столицею 
Москвою. 

Мешкали на тих землях в дав
нину дикі племена фінів, що виво
дилися з Азії. Українські князі ви
силали в ті землі свої війська й 
урядників, для збирання дани та 
вдержування порядку Часто йшли 
туди молоді княжичі, щоб замолоду 
заправлятися до управи державою 
на тих землях просторих, лісистих, 
рідко заселених, де, неначе в аме 
риканському степу — прерії, могли 
зазнавати всяких пригод. Ішли ту
ди й такі люди, що їм затісно бу
ло жити на Україн 1, — ріжні ши
байголови, або такі, що їм земля 
горіла під ногами Ізза всяких про-
гріхів — всякі злочинці. 

Ішли головно мужчини. Там 
находили собі фінських жінок і от 
так із цієї українсько-фінської мі
шанини витворився окремий рід лю
дей, що їх опісля звемо москалями. 
В їх кріви є більше з фінів-азіятів, 
що пізнати навіть по зовнішнім 
вигляді, 3 української культури за
лишилась у їх тільки мова, що 
впродовж століть далеко відійшла 
від матерньої мови, та релігія. їхня 
вдача вже зовсім не подібна до у-
країнської. Це така сама ріжниця, 
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як між англійцями та американця
ми: ніби мова тих двох народів по
дібна, а не така сама; вдачею теж 
дуже між собою ті народи ріжнять 
ся, а вкінці утворення американ
ського народу дуже нагадує пов-
с авання москалів. 

Між українцями, головно не
свідомими, ще й досі москалі, або 
їхні прихвостні так звані „рускії 
люди" — ширять баламутні, брех
ливі погляди, немов би не москалі 
від українців виводились, а навпаки 
українці від москалів, що звуть се
бе русскими, а край Русю, як ко
лись офіційно звалась Україна. Ро
зуміється, москалям залежало і до
сі залежить на тім, щоб панувати 
над Україною та українцями, а якось 
не годилося б верховодити молод
шому братові над старшим, — от 
вони давай перевертати кота до 
гори хвостом. 1 навіть назвали себе 
велико росами, а українців мало
росами. 

Як ті два брати перший раз 
поріжнились між собою і хто з них 
показав правдиву свою розбійниць
ку вдачу, — подамо далі, в черговій 
балачці. Д. Ф. 

Тирса Абрек. 

Чесне слово. 
Іде селом Іван Ґалан зажуре

ний — такий аж чорний. Нині рату 
має віднести до каси, а в нього ні 
сотика при душі. Правда, не велика 
це рата, пять злотих, але — де їх 
взяти? 

Цілий день учора по сусідах 
ходив просив, благав, казав, що ли
ше до завтра позичав. Казали, що 
не мають. Іван не вірить; він добре 
знає, що ц мають, але бояться. 

— Й ніби кому то позичати? 
Йому, Іванові, що лише хату має й 
корову? 

Та й то за позичені гроші 
куплене! 

Ще нижче схилив Іван голову, 
ще більше посумнів. 

На широкому майдані біля 
кооперативи зупинився і якось не
сміливо глянув на ошклені двері від 
крамниці. Там — остання його на
дія! Знає добре, що кооператива не 
має грошей на позику, але крамар 
свій чоловік, — може дасться 
вблагати. 

Підійшов до дверей, натиснув 
клямку й увійшов Застав крамаря 
самого. Поздоровив його й зразу 
зачав про свою справу. 

— Дмитре, поратуй хоч ти ме
не в біді. Позич пятку до завтра. 
Маю рату..- нинька, от тепер, о... Даю 
чесне слово, що лише до завтра. 
Продам на ярмарку корову й віддам 
— вір: віддам... 

Крамар глянув на Йвана пильно 
й зашарудився Хотів щось сказати, 
та Іван впялив у нього свої благаль
ні очі. 

— Дмитре, та ти знаєш мене 
добре. Лише на нині... чуєш? На нині! 

— А як не продасте, що тоді? 
Позавтра ф'ра по товари їде, гроші 
мусять бути. Ви ж знаєте. 

— Будуть, Дмитре, будуть.. Даю 
чесне слово, що будуть. Як ні, то... то 
плюнеш мені в лице! — проговорив 
скоро і вхопив себе за серце, бо 
воно чогось защеміло. 

Дмитро гірко усміхнувся, вису
нув шуфлядку й вичислив Іванові на 
руку пять злотих. Іван загорнув їх у 
хустину і врадуваний пішов до міста. 

На другий день перед вечором 
сидить крамар за лядою і гроші 
зчислюв. Увесь втонув у свою 
роботу. 

Нагло чує, що хтось увійшов 
до крамниці. Підносить голову, гля 
дить, а то Іван. Ще сумніший, чор
ніший, як учора був. 

— Ну, що там, Іване? — питає 
стурбовано. 

А Іван не відповідає на питан
ня, лише підходить до ляди, настав
ляє Дмитрові своє худе, пооране 
зморщками обдиччя й голосом, зда
вленим розпукою, скоро белькоче: 

— На, плюнь, плюнь — я пєт-
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ки не маю, — в мене злодій гроші 
зза пазухи вхопив. 

— Що ж мені з вами робити?— 
каже Дмитро, усміхаючись: Біда... 
нещастя... Але кооперація на те, 
щоб людям помагати... Ось що Іване: 
за вас я.до каси дам свою петку, 
а ви її відробите для кооперативи 
своєю працею., добре? 

— Дякую вам, Дмитре щиро.. 
Як віл, буду працювати... — каже 
врадуваний Іван, і його очі засвіти
лися веселим вогнем надії... 

Др. мед. Роман Могильницький 
Рівне, вул. Галлера 6. 

Що робити, як винесуть 
мерця з хати? 

Кожна людина, що хоч трохи 
читав, сьогодні вже знав, що біль
шість недуг спричинюють мале 
сенькі, голим олом зовсім невидні 
грибки. Називаємо їх бактерії, або 
ще ліпше нашим українським сло
вом заразні. 

Оці заразні, хоч вони дуже ма
ленькі, можуть навіть вбивати лю 
дйну тому, бо вони незвичайно швид
ко розмножуються. Наприклад, у 
крові людини, що хворіє на черев
ний тиф, кружляють міліони зараз 
нів у вигляді малесеньких паличок 
з вусиками Вони забирають з кро-
ви відживні соки. По їх загибелі їх 
трупи затроюють тіло чоловіка. 
Отож, хоч вони дуже малі, та через 
свою незчисленну велику кількість 
можуть покопати - вбити навіть най-
сильнішу людину. 

Отож, як сказано, спричинюють 
варазні більшість недуг Та коли ми 
це знаємо, то можемо змагати ус
пішно до того, щоб у нас ставало 
все менше недуг Найважніше не 
чекати, аж недуга розгостить:я. Ліп
ше заздалегідь дбати, щоб недуга 
не поширювалася. Ліпше, як каже
мо, запобігати недугам. Осягнемо це 
тоді, коли якнайбільше знищимо 
тих заразнів. 

Добра нагода до цього якраз 
зараз по похороні. Бо треба знати, 

що, як лежить у хаті хвора людина, 
особливо на так звану заразливу, 
або, як кажемо, пошесну хворобу, 
як наприклад: чахотка-горбковиця 
(сухоти), черевний, плямистий та 
зворотний тифи, червінка, гариця-
шкарлятина, дифтер я і т. д. — то 
тоді вся хата занечищена заразнями. 
Всюди, на стінах, ліжку, лавах, по
судині, одязі, постелі і т. д. всюди 
поприлипали заразні. Якщо тих 
предметів доторкається здор ва лю 
дина, то вона легко може набрати
ся тих заразнів При в'дповідних об 
ставинах може вона також захворі
ти Людина не завсігди хворіє, хоч 
і набереться заразнів. Б.)требазнати, 
що тіло людське борониться проти 
зарази в. Чоловік хворіє лише тоді, 
коли бактерії такі сильні, та так 
швидко розмножуються, що тіло 
людини не може їх пиконати, Деко
трі люди мають таке здсрове та 
міцне тіло, що заразні їм нічого 
вдіяти не можуть, Тому то їх хво
роби не чіпляються, а ми кажемо, 
що це відпорні люди. Та таких на 
загал не багато. Тому треба завсіг
ди хоронити себе перед заразнями, 
тому й треба на кожному місці 
їх нищити. 

Для цього зараз по похороні 
треба купити в аптиці або в аптеч 
ному складі за одного злотого 
„лізолю". Це така бронзова рідина, 
якої запах скидає трохи накарболь, 
а трохи на тер. Оцього лізолю тре
ба вляти по дві столові ложки на 
відро води, й цею вод^ю змивати 
всі деревляні предмети Треба отож 
мити: двері, одвірки, віконниці вікна, 
ліжка, лави, столи, крісла, замисни-
ки і т. п. Всю посуду-начиння, а в 
кого є також деревляна стеля та 
деревляна долівка, то і їх треба 
добре змити. 

Крім того, треба вибілити, най
менше раз, усі стіни та стелю. Як 
є глиняна долівка-тік, то і його тре
ба добре-густо скропити вапном. 
Щойно потім можна долівку знову 
вимазати глиною. 

Все білля, постіль, одіж і т. д 
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треба винести на сонце. Всі речі по
розвішувати по плотах, або пороз 
стелювати на траві та обертати так, 
щоб усюди дійшло безпосередньо 
соняшне світло. На сонці хай ці всі 
речі залишаться по кілька годин. 
Розуміється, якщо місто не далеко 
і в кого в на це дещо гроша, то 
найліпше покликати дезінфектора, 
який переводить очищення хати та 
всіх річей найдокладніше. 

Щойно коли ви все це поро
били, можете спокійно впроваджу
ватися назад до хати, тоді вам не 
грозитиме зараження тими заразня-
ми, що спричинили смерть у вашій 
родині. 

Мусите ще тямити, що ви не 
завсігди зразу пізнаєте, що ви за 
разилися Багато недуг, особливо 
всім вже сьогодні відома, бо скрізь, 
через неувагу та нерозум поширена 
чахотка, або, як кажемо українським 
словом: горбковиця, довго не вияв 
ляеться. Часто чоловік щокно по 
довгому часі, може аж по рокові-
двох, зачинає хворіти на чахотку 
і сам добре на годен відгадати, звід
кіля це взялося. А набратися міг 
чоловік, а особливо малі д і ти ча 
хотки якраз у такій хаті, де колись 
лежав хворий, а по його смерті не 
очистили хати від заразнів. 

Тому не даймо себе баламути 
ти тим, що ми всі голим оком не 
бачимо заразнів. Ми чейже багато 
речей не бачимо, а вони дійсно 
існують. 

Ті заразні легко бачити, але 
до того треба мати особливо сильні 
шкла, які побільшують на тисячу 
і більше разів 

Отож знайте що це все сумна 
правда, а не теревені і тому на май
бутнє очищуйте за мерцем хату 
так, як ми тут вас повчили. 

Лист сільської дівчини до 
дівчат. 

Сестри любі! Я, сільська дівчина, 
хотіла б дещо з вами поговорити. 
А знаєте про що? Таки про нас 
самих, про нашу таки долю! 

Дивуються люди, ба навіть ре
дакція „Жіночої Волі", що ж то за 
причина, що тепер так дуже ши
риться немораль, зіпсуття між на 
шою молоддю на селі? Соромно 
мені в цій .справі забирати голос, 
але що ж робити, коли правди ні
куди діти. Це ж і самі на власні 
очі бачимо, що не дуже то добре 
діється між нашою молоддю Давно, 
кажуть, дівчина сама стерегла сво
єї слави. Рідкі були випадки, щоб 
дівчина несла сором своїм батькам. 
А коли вже котрій таке нещастя 
трапилося, то з сорому, не могла 
очей між люди показати. Інші ж 
дівчата, навчені її нещастям, бе
реглися спокуси, як вогню, щоб са
мим не піти її слідами й не стати 
посміховищем для села. 

Сьогодні не те. Про не одну 
дівчину йде лиха слава, а вона со
бі нічого з того не робить. Не одна 
посовгнеться, упаде — й байдуже, 
якби нічого, А інші бачать, що од 
на не соромиться й собі не бере
жуться, позволяють хлопцям бави 
тись собою. Як тією квіткою, що 
цвіте в городі: ніби то голубить, 
милується, а там зірве, зімне, кине 
в болото, втопче, до гріху доведе. 

Але ж, дівчата, — чи справді 
так повинно бути? Чи не варті ми 
чогось кращого, чи не сором нам 
бути чиєюсь забавкою? Чи не се
ром, щоб ті, що використали нас, 
ще й насміхались пізніше над нами? 

Подумайте над цим. Поміркуй
те, яка цьому причина й яка рада 
на це. 

Я подам тут, що думаю. Мо
же за моїм прикладом і друга, й 
третя відізветься й таки найдемо 
якийсь лік на це лихо. 

Здається, що найбільше зла 
принесла нам війна. В часі війни 
навчились люди не шанувати ні 
чужого майна, ні чужої чести. А 
те, що діється за нашим найближ
чим кордоном, теж, мов зараза, 
переходить до нас. Недовчена, за
недбана морально молодь гадає, 
що докаже великого геройства, як 
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відречеться Бога, церкви, моралі, 
чести. Батьки наші здебільша не 
дбають про те, щоб молоді наші 
дійсно чогось доброго навчились. 
Не приучують нас змалечку люби
ти кчижку, газету, науку І виро
стаємо ось так самопас. Знайдеться 
якийсь сильний характер, щоб се
ред загального зіпсуття встоятись, 
то добре. Як ні, то пропало. Бать
ки трохи полають, але ані не дога
дуються, скільки їх вини в тому не
щасті доньки. 

Крім цієї легкодушности зі 
сторони самих дівчат і браку опіки 
з боку родичів, є ще одна причина: 
настали дуже важкі часи на селі. 
Велика земельна скрута. Де колись 
сидів один господар там тепер го
сподарює трьох, ба навіть чотирьох 
господарів. Тож кожній дівчині зда 
еться, що, як вона не вийде заміж, 
то вже пропаде. З тією думкою, 
щоб не дай Бог не остатись „ста
рою дівкою", шукає собі якогось 
хлопця й затрачує з ним і сором 
і честь. 

Чи справді це добрий спос'б? 
Чи дійсно всі ті, що повиходили за
між — найщасливіші? Чи не буває 
таке, що хлопець замість до вітаря 
доводить до сорому? Чи справді 
зовсім уже не можемо обійтись без 
віддавання? 

Та в світі й так більше жі
нок, як мужчин а дають собі якось 
радуі Остатися незаміжньою це со
ром, а дати себе звести це честь 
хіба? 

Ми не то що не вичерпали 
всіх засобів до самостійного жит
тя — ми ще навіть не шукали їх. 
Хто нам і нашій родині шиє по 
селах? Чи не чужі? Чому хлопці 
мають-братися до крамарювання по 
кооперативах, а ми, дівчата, ні? Чо
му не заложимо садка; чому не 
подбаємо про те, щоб він краще 
родив? Чому не піднесемо госпо
дарки? Чому не навчимося кращо
го плекання дробу? Чому не закла
даємо пасік? Чому не плекаємо го-
родовини? Чому не навчимося як 

слід куховарства? Адже в селі все 
придалася б фахова кухарка! 

Тому видвигнім клич: уздоров-
люймо життя! Берімся до праці! Не 
даймо себе на поталу! Мусимо дви
гнути себе самі! Не сміймо трати
ти надії й охоти до кращого життя! 

Коли підемо за цими кличами, 
то не скажуть нам батьки словами 
великого Шевченка: 

Нехай тебе Бог прощає 
Та добрії люди. 
Молись Богу та йди собі, 
Мені легше буде... 

Часть господарська. 
Що робимо в городі, садку. 

Чи привели ви до порядку свій 
садок, як ми радили? Чи обчистили 
й оприскали деревця, кущі відпо 
відною рідиною? Якщо хочете, щоб 
дерева вам родили, неодмінно треба 
це зробити. 

В молоденьких садах, де га
лузки не затінюють землі, можете 
посадити собі ріжні окопові ро
слини, себто: картоплю, моркву, 
буряки, а то й капусту чи іншу 
подібну городовину. Не треба тіль
ки глибоко землю копати, щоб не 
ушкодити коріння. 

Обіцяли ми теж сказати дещо 
про плекання цибулі. І( можна сі
яти в грунт, або пересаджувати сі
яну в розсаднику; можна теж ку
пити дрібної цибульки — димки й 
посадити її на добре справлену 
грядку. 

Цибуля не любить свіжо гное 
ної землі; найкраще садити в дру
гім році після гною. Не зносить теж, 
щоб її присідали буряни. Сіємо, чи 
садимо цибульку рядками, віддале
ними один від одного на ЗО центи-
метрів; а сте5ло одне від одного 
повинно бути віддалене на 10 12цм 

Поміж рядками цибулі поса
діть місячну редьківку, пересадіть 
салату. Обі ці рослини зберемо ско
ріше, ніж цибулька підросте. Грядку 
навколо обсадіть цвікловими буря
ками, або каляріпкою. 

Є на Покутті села, де жіноц-
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тво садить цілими загонами цибулю 
й часник. Порозумійтеся, садіть усі 
одного ґатунку, а опісля через ко
оперативу старайтеся продати гур
том до великих міст Тоді не буде 
те годинами вистоювати на базарах 
і ціна буде краща. 

Добрі господині садять уже 
другий цукровий горошок. На даль
ше садження гороху зужиемо гряд
ки по весняній городовині; а також 
засаджуючи піший горошок між 
нею Ціле літо вам не повинно бра
кувати горошку. На горох теж не 
уживайте свіжо гноєної землі, а са
діть у третьому році по погною. 

Не забудьмо в травні посади
ти гарбуза Особливо вигоду ро
бить наш шпараґовий гарбуз — дов
гий, тонкий. Його варимо в посоле
ній воді й їмо, помащений маслом. 
Гарбуз-чалма дається затримати ці 
лу зиму до весни Взимі заступає 
нам у куховарстві, особливо в пе
чиві, — яйця. 

В околицях тепліших, от як 
Заліщиччина, Борщівщина, Чорт 
ківщина, треба садити кавуни, ме-
льони збут на них завжди 
знайдеться 

З інших рослин сіють госпо
дині лен, коноплі. Льняне полотно 
тепер якнаймодніше й найбільше 
входить в ужиток Отже лен зав 
жди можна добре збути. 

Закладайте пасіки! Не тільки 
тому, що мід усе можна корисно 
продати, — але й тому що мід ду
же добрий лік і запобігає багатьом 
хоробам. Огже й дома його треба 
найбільше споживати. Добрі садів 
ники завжди стараються в своїх 
садках мати пасіки — тоді сади 
краще родять. 

Як прикрасити своє подвіря, 
скажемо в черговому числі. 

Щ о ї с т и . 
Добрі й поживні є яйця в сметані, 

які подаємо до картоплі або кулеші. 
Беремо горнятко сметани, додамо 

менше півгорнятка води, ложку оцту, 
трошки соли й малу ложку муки. Замі -
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шаемо це все й дамо закипіти в широкій 
ринці. На кипяче помалу, обережно впу
скаємо кількоро яєць — о д н е попри одне. 
Як білок з ітнеться, доки жовток мягкий, 
вибираємо обережно на тарілку й під
ливаємо тою сметаною, що в ній вари
лися яйця. Зверху посипаємо, як є, зрі-
зованцем, др;бно січеним, і видаємо, до 
гарячої картоплі або кулеші. Замість чаю, 
можна попити маслянкою. 

Картоплі 8 яйцями. Зваримо в луш
пині картоплі, обберемо й покраємо в 
кач ; льця . Кілььа яєць, зварених на-твер-
,чо, так само покраємо в качільця За
смажимо на маслі дрібно січену цибулю, 
долляєм > до неї розколоченої з трі шкн 
муки сметани й цим залляємо посолені 
картоплі, зложені з яйцями в вимащеній 
і висипаній т ер т о ю булкою ринці. Хай 
гарно припечуться Дати до салати, або 
квашеьої сирої капусти чи огірків. 

Сир до хліба. Розтерти добре, 
скільки треба, свіжого сира, підляти сме
таною, посолоти й виложити на мищину, 
посипавши зверху грубо зрізованцем. 
їсти з разовим хлібом. Попити маслянкою. 

Ріжне. 
В попередніх числах „Ж. В," ми 

подавали вісгку про куховарський^ курс 
в селі Викторові к Галича, на який з а 
писалося до 75 учасниць. Взагалі Викто-
рів це гарне й свідоме село, де органі-
зац йна й культурно-освітня праця йде 
жваво Р Є Д Й К Ц Я „Ж. В." і зокремо пані 
редакторка О. Кисілевська. одержали від 
курсисток згаданого курсу милого листа 
з привітанням і висловом признання за 
працю, що її виконує наш часопис. Цей 
листок має 60 підписів 

В свою чергу редакція засилає ш 
курсисткам подяку за память і щире від
ношення до нашого часопису. , 

Цей курс вела інструкторка — на
ша відома письменниця Ольга-Олексан
дра Дучимінська. 

На першій сторінці містимо світли
ну учасниць цього курсу з ш. інструктор-
торкою посередині. 

Увага! В-во „Жіноча Доля" при
ступає до друку другого видання — 
справленого й доповненого — своєї ві
домої вже куховарської книжки п. н. 
„Як д о б р е й вдорово варити". 

Перший наклад розійшовся в роз
мірно короткому часі, що свідчить про 
практичність і вартість книжки. ' 

Другий наклад буде збільшений до 
10 аркушів (попередній мав 8), а ціна 
буде зменшена до 1.50 ал. 

Замовляйте , господині, заздалегідь 
цей випробуваний і корисний куховар
ський підручник. Невеликий видаток вам 
оплатиться стократно. 

друкарні М. Б о й ч у к а в Коломиї 5|4 - ЧЛН. 



odatek bezpłatny do czasopisma 
„Żinocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

Ж І Н О Ц Т В А 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля")» 

Рік НІ. Коломия, 1. травня 1934 р. Ч. 9. 

Виділ к р у ж к а „Союзу Українок" у с. Підпечарах, товмацького повіту. (Гл. допис иа ст. 7.) 

Пилип Серпенко-Пахольчук. 
Волинь. 

Любов моя. 
Чого я так Тебе люблю, 
Моя приспана Мати? 
І слово: „Мамої Раю мій\и 

Так хочеться сказати? 

Чого люблю Твої ліси, 
Поля, річки і гори?.. 

Чого душа летить туди. 
Де чаром все говорить? 

Чого люблю твої міста, 
Сади, хатки — оселі, 
І мову рідну, нарід твій, 
Високі сірі скелі? 

Люблю за те, що я твій син, 
Що вірна я дитина, 
Й для мене ти уся свята, 
О, Мати — Україно!.. 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ЖІНОЧУ ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю і на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів амерпк доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия,Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia. Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
Передрук статтей дозволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

В який спосіб помагають 
агрономи нашим господарям 

та господиням. 
В попередньому числі „Ж В. и , 

подаючи до відома нашим читачкам 
перебіг загальних зборів т-ва „Сіль
ський Господар", згадали ми, що то
вариство це, щоб зарадити важкому 
станові села, оплачує 29 агрономів, 
що Ї8дять по селах та навчають лю
дей нової управи ріллі та нового хо 
ву худоби, Тепер хочемо сказати 
дещо більше про працю наших а-
грономів. 

Насамперед вони просліджу 
ють, яка де земля, що найліпше ви
платиться сіяти на тій землі (6J ж 
відомо, що не кожне збіжжя, чи го-
родовина, однаково вдається на вся
кій землі); повчають, чим найкраще 
ту землю підгноювати, що й коли 
на ній сіяти й садити, щоб селяни 
могли мати якнайбільшу користь з 
землі. 

До того ж тепер кожне госпо
дарство, наче фабрика, в якій сирі 
продукти збіжжя, городовину пере
роблюється й щойно тоді збува
ється. 

Як? — спитаєте. 
"Давніше наші батьки й діди 

збували на базарі збіжжя, чи горо 
довину—просто з города тай на торг. 
Життєва практика навчила гас, що 
краще поплачуеться тим збіжжям, 
чи городовиною пригодовувати ху
добу, безроги, дріб і тоді збувати 

той дорібок. Це називається годі 
вельна господарка. Але, щоб така 
годівельна господарка поплачувала, 
треба справді вміти господарити, 
себто ходити коло тварини В цьому 
власне помагає нам „Сільський Го
сподар" через своїх агрономів. 

Нпр., плекали наші мами й ба
би кури. Але плекання тих курей 
приносило їм більше шкоди, як ко-
ристи. Курка зносила 40 — 50 яєць 
і на тому кінець „Сільський Госпо
дар" помагає нашим господиням ді
стати кращі породи курей, повчає, як 
відповідно годувати їх. При вмілій 
господарці добра курка не сучка зно
сить вдвічі, а то і втричі стільки я-
ець. Зрозуміло, що такі кури опла
чується держати „Сільський Госпо
дар" відкрив у Станиславові першу 
в краю кооперативу „Годівля дробу" 
й звідти можна буде дістати расові 
кури чи яйця. 

Навчає нас теж „Сільський Го
сподар", як тучити дріб За гарний 
добре підгодований дріб дістанемо 
двічі, ба навіть тричі стільки, що за 
худий. Ми вже згадували про те, що 
„Маслосоюз" у Львові відчинив свою 
крамницю з битою птицею „Птахо-
мясарство", тож наші господині 
мають уже де збувати дріб (за по
середництвом, чи то місцевих моло
чарень, чи кооператив). 

І свині ми здавна годуємо, але 
„С'льський Господар" вчить нас, як 
поправити расу свиней; повчає, як 
годувати ті свині на „бекони", а'як 
на солонину Через таку годівлю 
господар не годує свині дармо 2-3 
роки, але має вгодовану свиню за 
ці самі гроші вже до року. 

З цього вже бачимо, що кр у-
жок „Сільського Господаря" в селі 
є так само важний і потрібний, як 
і молочарня, чи кооператива. Він бо 
має навчити нас, як господарювати, 
щоб молочарні доставити якнайбіль
ше молока, а в кооперативі закуп-
лювати щомісяця якнайбільше то
варів, себто вчить нас „робити гро
ші". 
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Уважайте: дитина вас під
слуховує, дитина на вас 

дивиться! 
Не зашкодило б, якби в кож

ному домі на видному місці висіла 
табличка з написом-пересторогою: 
„Уважайте: дитина вас підслухо
вує" ! 

Без сумніву, що всього пога
ного, невідповідного для дітей, не
пристойного, виучуються вони таки 
від самих батьків, від старших! 0 -
собливо мати повинна вважати на 
кожне своє слово, на кожний свій 
крок. Мама для дитини є всім; що 
робить мама, що говорить мама, 
чого вчить мама — це для дитини 
святе, закон. Дитина в першій мо
лодості все порівнює до мами. У 
багатьох випадках дитина покли-
куеться на маму: мама так казала 
— це закон для дитини. 

Але ж і мама повинна памя-
тати, що в дитині має водночас і 
дуже строгого суддю. Мама, яка за
буде, що дитина дивиться на неї 
й слухає її, й зробить в присутно
сті дитини щ сь таке, чого не по
винна була б зробити, хай не ди
вується, що незадовго, а то й за
раз же на другий день, почує, а то 
й дізнае те саме від своєї дитини. 
Вона робить тільки те, чого її ма
ма сама навчила. 

Не трудно вихзвати дитину, 
коли мама сама добре вихована 
Мати, що чемно відноситься до всіх 
домашніх, що поважає своїх стар
ших батьків, навчить так поступати 
й свою дитину—й на старі лі і а ді 
знає від неї того сам( го що давала 
своїм старим батькам. Мати, що 
любить чистоту, порядок, впоїть за 
милування до цього всього й своїм 
дітям. Мати, для якої чужа річ це 
щось святе, недоторкальне, виховає 
на чесних людей і своїх дітей. Ма
ма, що не обріхує своїх дітей не 
буде нарікати, що її обріхує 
власна дитина 

Матерям діти в великій мірі 
завдячують свої успіхи, або не

успіхи в житті. Дитина, що її 
навчили чемности, чесности, по
рядку, словности, далеко легше 
дасть собі раду в житті, як така, 
що виходить з дому без усяких 
тривких моральних основ. 

Ще одне: з дому дитина му. 
сить винести свідомість, хто вона, 
якого роду, якого народу дитина. 
Найбідніша людина на світі, що від 
свойого відстала: свої не хочуть її 
знати, чужі нею погорджують і лег
коважать її собі, ніхто з нею не 
числиться, ніхто за нею не обста
не Мати мусить виховати дитину 
так, щоб ні їй, ні свойому народо
ві не зробила сорому. 

Памятаймо, що на добрі діти 
треба собі заробити старанням та 
вихованням їх. Звичайно кожна ма
ма має такі діти, на які собі сама 
заслужила. 

Як то в нас давно бувало. 
Р о з р и в в москалями . 

2) Андрій Юріевич Боголюбський. 
Був тихий весняний вечір, один 

із тих чарівних вечорів на Україні, 
шо то довго не дає заснути і моло
дим і старим. 

Князь усієї України Юрій Мо-
номахович сидів на галерії княжого 
терему в Києві і, вслухуючись в 
лящіння соловія, глядів, на срібну 
смугу Дніпра, що ген вдалі блищав 
у сяйві місяця. У місті було тихо — 
десь лиш від брам міста часом ози 
вались розливні переклики вартових. 

Аж ось князь здригнувся. Від 
брами напроти Вишгорода загомонів 
звук рога Це хтоса закликав вар
ту спустити зводжений міст. Хтось 
хотів дістатить у город. 

Князь наслухував. 
Минуло декілька довгих хвилин. 

Із аатінени вулиці чути було тупіт 
кінських копит... Ще хвиля.., Хтось 
голосно застукав калаталом до брами 
княжого дворища. Із віконця в брамі 
виглянув сторож, питаючи: „Хто ви?" 

— Ми з Вишгорода до велико
го князя в справі його сина... 
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Князя, що чув ті слова, щось 
мов зморозило: 

— Впустити! — дався чути про
низливий наказ князя. 

Двоє старших бояр з поша
ною стояло неред князем. 

— Що сталось? 
— Милостивий князю, десь про

пав твій син, князь Андрій, що пе
ребував досі в Вишгороді. 

І ось довідався князь Юрій, 
що цей, такий досі спокійний моло
дець, любий син князя, Андрій,—щез 
десь, як камінь у воді. Не знали, ко
ли, якііде...У кімнатах ніякого сліду, 
лиш нема десь одної чудотворної 
ікони Матері Божої, що то черці з 
Візантії привезли були... 

На ноги підняв неспокійний 
князь увесь свій двір. Велів шукати 
сина. Не найшли... Аж за кілька 
тижнів прийшла із ново заложеного 
города в фінській землі над річкою 
Клязмою, — із Володимира вістка, 
що князенко там... 

А коли питались його пізніше, 
чому втік з України ген за ліси до 
города Володимира, сказав: 

—Тут спокійніше, а там усякий, 
навіть смерд, хоче верховодити, кня
зями там помітують, старшини не 
шанують. 

І справді на півночі було йому 
краще, там міг лекше панувати. Со-
няшний південь — Україна — зда
валась йому вже осоружною, нелю
бою. Він не почував вжесебесином 
її. Не терпів спротиву, хотів бути 
самодержцем. 1 став таким. Прогнав 
із служби усіх тих, що не корились 
йому як слід, а окружився рабами... 

— Розчавлю всіх, що не пови-
нуються мені... Тут не Київ!і — кри
чав із пересердя на людей. Київ не 
любив за його багату красу, за гор
дість, за волю може аж нераз до
звільну... 

— Знищу його,... розтопчу... а 
першим містом буде моє... мій Во
лодимир над Клязмою. 

Геть відмежувався із своїм на
родом від України. Навіть окремого 
єпископа настановив для свойого 

князівства і жадав, щоб той не по-
винувався митрополитові в Києві. 

Батько Андрія — Юрій невдовзі 
помер. Київ міняв одного книзя по 
однім. Здавалось, що князі, мов ті 
нетлі, летять до світла, нераз на свою 
згубу — лиш би посидіти день-два 
на золотокованому, українському 
престолі... 

А тих князів було доволі—цілу 
Европу можна було ними обділити 
і ще багато лишилося б... 

Лиш Андрій не рвався до зо-
лотобанної столиці України — не 
з розсудку, ні!.. Він ненавидів її 
тяжко... Як лиш може варвар нена
видіти культуру, як нуждар багатого. 

Др. Софія Парфанович. 

Батьки, бережіть дітей пе
ред алькоголем! 

Є багато батьків, що самі не 
розуміють та не знають, як аіько-
голь шкодить людині. Вони навіть 
не підозрівають, що вживаючи аль
коголю, вони шкодять не лише собі, 
але, і то насамперед, своїм дітям 
Як це так? 

Отож, ми вже нераз писали й 
говорили, що алькоголь руйнує ор
ганізм людини, та викликує в ньому 
важкі зміни. Ці зміни, наче страш
на печатка, не даються вже стер
ти, бо вони ушкодили в людині най
істотнішу, найніжнішу будову в са
мих клітинах, як кажемо вони 
ушкодили зародкову матерію та 
спричинили її виродження. Заки ще 
в людини появляться діти, вона вже 
затроїла цей матеріял, з якого ці 
діти мають витворитися. Тому то 
в пяниць родяться хворі діти. Вони 
або з роду каліки, або стають ними 
опісля. Каліки на тілі й душі, пізніші 
налоговці - пяниці та злочинці. Ка
жемо отже, що алькоголь дегенерує, 
нищить і зводить родини, а вслід 
за тим цілі народи. 

Діти пяниць або родяться мер
тві, або обтяжені всякими каліц
твами, як от водою в голові, роз
різаною губою (вовча, або заяча 
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паща), кривими ногами, умовим упо-
слідженням. Це останнє спричинює, 
що з таких дітей виростають ідіоти, 
слабоумні одиниці, або, якщо не 
доходить до такого сильного ушко
дження їхнього мізку ще в зародку, 
то вони стають тільки менше вар
тісні, менше здібні. В них слаба 
память і інтелігенція, зате такі діти 
мають нахил до всіляких злосливих 
збитків, знущаються над звірятами, 
бють І мучать слабших від себе, 
завчасу крадуть та обманюють. 

Очевидно, що з таких дітей 
опісля виростають злочинці, лінтяї, 
волоцюги, нероби і загалом шумо
виння, яке опісля заповнює тюрми, 
доми для божевільних та приюти для 
калік. Ще гірше: вони стають за-
калою свого народу та його шкід
никами. 

Такі страшні дарування дають 
батьки пяниці своїм д тям, виправ
ляючи їх на світ. Опісля дивуються, 
чому це в них діти не ведуться! 

Та зіпсуття зародка не йде само 
Може при доброму вихованню де
чого далося б уникнути, дещо мож
на б направити. Але яке виховання 
можуть дати батьки, що самі пють? 
Ці батьки, несвідомі свого злочину, 
дають пити своїм нещасним і так 
спадково обтяженим дітям. Якби 
знали, що це такий злочин, може-
б самі не були пили, а вже на
певно не напували б дітей отрутою. 

Але ці батьки-злочинці щеа 
далі ведуть свою страшну роботу. 
Вони дають пити дітям! Цим ма
леньким дітям, що в школі підно
сять ці дрібненькі ручки і тим стар
шим, які вже самі жадібно витяга
ють руки по алькоголь. Дитячі руки 
несуть до уст отруту, та ще погли
блюють зло, яке їм заподіяли батьки. 

Ійк же вони, сердечні, можуть 
знати, що цього не слід робити, ко 
ли вони бачили дома такий приклад, 
так їх виховали батьки, привчили 
їх пити отруту, зробили їх неща
сними рабами налогу, та кинули їх 
на поталу виродженню, та злочи-
нові! Так, отже, діти пють, продов

жуючи страшне й неславне діло 
батьків, та котяться щораз нижче 
й нижче. Вулиця, шпиталь, тюрма— 
місця де кінчать своє нещасне життя. 

А як проводили це життя? Бу
ти може, що були робітниками, чи 
інтелігентами, чи чимнебудь. Якщо 
не були дуже обтяжені й самі не 
дуже пили, якось переживали це 
життя і може не дійшли до остан
ніх границь зла. Все таки ніколи 
діти алькоголіків не доходять до 
ніякого добра, не доробляються, не 
підносяться вище, тільки навпаки 
падають нижче й нижче. 

Це знане з науки та історії. 
Швайцарський лікар Демме прослі
див десять родин, що вживали аль 
коголь, та десять тверезих родин. Він 
помітив, що в родинах пяниц* роди
лося менше дітей, діти були хворі 
та злочинні, та скоро вмирали. 0 -
статочно з цих родин пяниць вихо
валося й було яко-тако здорових 
тільки 18 % підчас коли здорові ро
дини видали 83 % здорових і варті
сних людей. 

Що алькоголь веде до дегене
рації й вимирання народів, загально 
відоме. Ми ж знаємо, що американ
ські індіяни попали в ярмо і майже 
вигинули не від меча, бо це був на
рід сильний і хоробрий, тільки від 
горілки, яку їм принесли „культур
ні" європейці. Ми читаємо, що в'д 
горілки вигинуло племя маорі, що 
жило колись в Новій Зеляндії, а о-
стали опісля нього тільки хати, за
палі в землю, та завалені паркани, 
затичені пляшками від алькоголю. 
Дегенерація і вимирання обняли те
пер муринів, що надто поквапно ки 
нулися пити французькі та англій
ські гарячі напитки 

І знаємо, що це саме грозить 
кожному народові, якого члени пють 
та щей розпиячують своїх дітей. 

От тому ми бачимо ясно, що, 
даючи дітям пити алькоголь, ми ро
бимо їх самих нещасними, пяниця-
ми, злочинцями та хворими й уне-
щасливлюемо їх на ціле життя. Далі 
ми робимо проступок супроти на
шого народу, даючи йому таких чле-
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нів, та засуджуючи його на вимер-
тя. Зрозуміння цих справ мусимо 
поширити на ціле наше громадян

ство, та мусимо йому завжди й без-
упину повторяти: бережіть дітей пе
ред алькоголем! 

Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Кілька рад господиням, що 

мають корови. 
Корову треба видоювати до о-

станньої краплини молока, тому, що 
прикінці молоко найтовсгіше. Пе
реконались у тім у той спосіб, що 
удій збирано чергою в щораз ін
шу посудину. Одну корову доєно 
аж до двадцятьох посудин. Найтов-
стіше молоко було те останнв. 

Видоєне молоко треба зараз 
забирати з стайні, щоб не натягло 
стаєнного сопуху в себе. Крім цьо
го в стайні в повітрі літають міліони 
дрібнотворів (бакциль), які з воздуха 
дістаються до молока. Молоко вине 
сене з сгайні, треба перелляти кіль
ка разів з одної посудини до іншої, 
щоб позбавити його стаєнного за
паху 

Удій найкраще проціджувати 
через платок, бо через дротяне сит 
ко все ж таки дістаються деякі за-
нечищення до молока Платок тре
ба за кожним разом все чисто ви
прати, а то й виварити. Коли вже 
цідимо через ситко, то треба на дно 
ситка покласти кусник ваги. Вату 
змінювати при кожнім доенн о. 

Коли ми вже при молоці, то 
треба ще згадати про велику вар
тість маслянки, якої в нас на жапь 
не доцінюеться ще, як слід. В нас 
завелася зовсім хибна думка, що 
маслянка це пісний корм. Маслянка 
це не тільки поживний, але й не
звичайно здоровий корм Особливо 
поручається її хорим на легені (гру
ди), що гарячкують Маслянка га
сить гарячку й скріплює дуже си.ти 
хорого Дуке добре надається ма
слянка, хто w.ae ї( подосгатком, до 
годовання безрог. (Годівельники без-
рог можуть дістати маслянку в біль
шій кількості по молочарнях) В 

нас на селі люди при годівлі безрог 
роблять ту помилку, що годують сви
ні бульбою й збіжжям без домішки 
молока, яке має в собі білок, такий 
потрібний до правильного розвою 
звірят і людей. Наслідки цього такі, 
що свиня держиться мала й скоро 
товстіє Кажеться „загодовано" сви
ню й через те не росте. 

З цього бачимо, яку велику 
вартість має молоко не тільки для 
розвитку людей, але навіть звірят. 
Тому: заводім годівельну, молочну 
господарку! Подбаймо про те, щоб 
агроном з „Сільського Господаря" 
зарядив контролю молочности на 
наших коровах! 

Молоді індичата. 
З усього птаства ще найкращі 

доходи в господарстві при вмілім 
хові приносять індики. Особливо 
тепер, коли можна збувати їх аа 
посередництвом місцевих молоча 
рень у нашій кооперативі „Птахо-
мясарня" у Львові, то направду о-
платиться годувати цю птицю. Тре 
ба знати, що індики дуже добре на
даються до плекання й менше від 
кожної іншої птиці улягають хворо
бам. Очевидно тоді, коли вміло обхо
дилося з ними в перших тижнях 
їх життя. 

Здорові й добре відживлювані 
індички починають нестися вже при 
кінці лютого й до перших днів квіт
ня зносять около 20-24 яєць, Як 
винесуться, треба зараз насадити ін
дичку на не більше, як 18-22 яйця. 
Гніздо повинно бути просторе й до
сить плитке. Дно виложити вогка-
вим мохом, а на нього дати грубу 
верству сіна, чи соломи. Заки наса
димо індичку на гніздо, добре перед 
тим посипати її піря перським по-
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рошком проти насікомих Перевірку 
яєць робимо девятого дня „Чисті" 
усуваємо. За ввесь час треба індичку 
годувати виключно зерном. Не за
бувати про чисту воду для неї до 
пиття й купелі. 

Індичата вкльовуюіься з яйця 
у 28, а часом аж у ЗО днів. Р.шуче 
не вільно помагати молоденьким 
видістатись з яйця. Це поможе їм 
вже сама мама-індичка. Як уже всі 
молоді вилупляться з яйця, треба 
геренести індичку враз із молодими 
до свіжого гнізда. Через пегших ЗО 
годин не вільно давати нічіго інди
чатам їсти, крім чистої води. 

По ЗО годинах можна давати 
їм сирок з яєць з зелениною. Си
рок цей робимо ось так: на кожних 
15 індичат береться 1 яйце й ква
тирку гарячого молока. В цьму мо
лоці тр;ба розбити яйце й доти о-
грівати молоко, аж зсядеться. Переці
дити через платок До цього сирка 
додати таку саму кількість сухої, 
тертої булки й два рази стільки по
січеної зеленини (листя з кропиви, 
крвавника, тощо) Д дати до цієї 
мішанки дещо потовчених шкаралу
пок з яйця. Таксю мішаниною го
дувати молоді індичата три рази 
денно через три дні Четвертого дня 
можна вже додати одну частину ви-
сівків пшеничних (уважати, щоб не 
було полови). По пятьох днях пере
ходимо до дешевшого корму. Корм 
той буде складатись із половини мі 
шанки з збіжжя, а половини зеле
ного корму. Мішанка ця повинна 
складатися по - рівну — з пше
ничних висівків, ячмінної каші, по 
товченої кукурудзи й дертої пше
ниці. Каша й кукурудза повинні 
бути перемішані з свіжим сиром, 
або зароблені маслянкою. Як можна, 
то подавати до пиття солодке й ква
сне молоко. 

Дуже добрим кормом для мо
лодих індичат є муравлині яєчка 
Треба тільки попарити їх окропом. 
Корм треба приготовити все на сві
жо, яку годину перед їдою. 

Про дальше плекання індичат 
в черговому числі. 

Щ о ї с т и . 
Якнайбільше набілу й зеле

нини. Зеленина, оці „вітаміни" в 
ній, це ніякі вигадки панські, а ко 
нечна для здоровля нашого тіла 
страва. 1 реба їсти її й приучувати 
дітей до неї — навіть тоді, коли во
на нам (тому що не привикли ще) 
не дуже й смакує. Шпінат, натина 
(лобода), кропива — медунка („біла 
кропива*) оце страви під весну Як 
варити? Назбирати листочків і в 
кількох водах чисто сполоскати, щоб 
потім не „хрупало" під зубами. До
бре витиснути з води й дрібно по
сікти. Покласти на кухню, додати 
ложку смальцю, дещо води й хай 
вариться. Зробити засмажку з ложки 
муки й ложки смальцю. Як зарумя-
ниться, додати дещо розтертого ч а 
снику. Залити засмажку шклянксю 
зимного молока. Як зовсім розва
риться, вляти до зеленини, посоли
ти до смаку й хай закипить кілька 

разів. Готове помастити розтопле
ною солонинкою з шк^ар^ми По
давати до бараболі, чи кулеші. 

Юшка в квасного молока. 
К і л ь к а кватирок квасного молока (мо
же бути й сирватка) добре розбити 
кол тушксю й покласти на кухню, 
хай закипить. Як закипить, засипа
ти „ґрисіком" кукурудзяним. Як го
тове посолити до смаку й підбити 
сметаною з яйцем. 

Праця в жіночих 
товариствах. 

Підпечари, пов. Товмач. 
(До світлини на 1 стор). 

Дня 31 грудня 1933 "р , відбулися 
звичайні загальні збори кружка „Союзу 
Українок* в Підпечарах, товманького по
віту На зборах було присутніх 75 жінок; 
приїхали дві делегатки з філії- Зв і т з ці
лорічної діяльности давала секретарка 
кружка п-на В. Легаза . З а час діяльно
сти цього Виділу відбувся куховарський 
курс, курс роблення штучних квітів, з а -
ложено вліті дитячий садок, дано „Свя
то Матері" й Миколая для дітей. Касо
вий звіт давала Доня Бойчук: в касі е 
21 з , 40 сот. Бібліотекарка здала звіт з 
бібліотечки: всього книжок е 71, кори-
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стало з них 72 особи. Найцікавіший був 
8віт аптекарки, бо він вказує, яку вели
ку коресть мають членки т-ва з добре 
поставленої' аптечки. Отже користало з 
тої малої аптечки 532 особи! По уділен-
ню абсолюторії старому виділові вибра
но новий в такому складі: голова Пара-
ня Дзибик, заст . голови Катерина Бой-
чук, секретарка Стефанія Глібовицька, 
скарбничка Доня Бойчук, бібліотекарка 
Варвара Бобик, заступниціВарвара Хоми-
нець, Мелянія Логаза . Контрольна ко
місія: Катерина Барон , Марія Петрунів, 
Варвара Логаза . По зборах з ібрано м і ж 
присутніми на пресовий фонд „Жіночої 
Долі" 3.26 сот. 

Сьогорічні загальні збори відбули
ся трошки скорше, як звичайно тому, 
що організаторка й голова кружка пані 
Ірина Шаркова виїхала з Підпечар, Під-
печарські Товариства враа із „Союзом 
Українок" прощали дуже гарно пані І. 
Шаркову на ч а й і і м вечорі. Страту круж
ка в особі пані І. Шаркової нагородила 
пані Стеф. Глібовицька, що так само 
щиро займається кружком. 

З нових коломийок. 
Ой, ід горі високої 
Б і ж и т ь колісничка — 
Віддайте мя ва ткачика, 
Буду ремісничка... 

Бо то ткачик нич не робить, 
Лиш човником мече, 
А ткачиха цівки сучить, 
Як сокіл щебече. , . 

Oil, на гору доріженька, 
На гору, на гору — 
Я такого хлопця маю, 
Щ о співає в хору. . . 

[Записала Женя Лисогірська]. 

Читайте й радьте. 
Прошу порадити мене в такій спра

ві; моя 6-літня дитина щ е вночі змочує 
постіль. Пробували просьбою, грозьбою, 
навіть прутом і нічого не помагав. Мати. 

Вії повідь Матері, 
Ні просьби, ані грозьби такій дитині 

не поможуть, а в ж е биття ще гірше з р о 
бить Нічне мочення звичайно буває на
слідком недомагання нервиці міхура. Ча
сом винні тому глисти [черваки) так звані 
хробакові , що гніздяться в покормовім 
проводі людийи. Часом мочення вночі 
спричинює нервовість дитини. Щ о ж р о 
бити? Передовсім обходитись з дитиною 
лагідно, при чужих не засоромлювати, не 
ганити при людях дитини На вечерю не 
давати плинів, себто: ані борщу, ані р ід
ких з молоком каш, ані чаю. Хай їсть на 
вечерю нпр. картоплю з яйцем, або з си

ром, чи хліб в стром і редьківцею і т, ін. 
Хан дитина перебував багато на дворі й 
хай не спить в задусі під надто теплим 
покривалом. Коли заходить підозріння, 
щ о це хробаки, то треба порадитись лі
к а р я . Мати мусить довгий час посвятитись 
і садити дитину 2-3 рази вночі на нічни
чок. Як тіло дитини скріпиться, вона пе 
рестане боятись, денервуватись, мочення 
повинно уступити. Як бачите, що дитина 
хоровита, зле виглядав, конче порадьтесь 
л ікаря , хай огляне дитину. 

Ріжне. 
Заява . Виділ Філії „С. У." в Ста-

ниславов і , розслідивши справу, що за іс -
нувала в к р у ж к у „С. У ." в Ямниці пов. 
Станиславів між членками Виділу: а саме 
чл. Мицьковою й чл. Катамаєвою, уважає 
її звичайною спліткою, позбавленою вся
ких підстав. П о к р и в д ж е н а членка* в Ката -
мавва, з огляду на добро Т-ва вважає о-
голошення цеї заяви за покінчення спра
ви з честю для неї. 

Листування Редакці ї . Вп. п. Оль
га Макарушка-Терпилякова. Дуже д я 
куємо за надіслане. П р о чистоту піде в 
черговому числі „Ж. В." Прохаємо лас
каво про дальші статті. 

„Свято Матері". Щ е раз пригаду
ємо жіночим кружкам, що цього року 
„Свято Матері" припадає на день 13 тра
вня (неділя). П р о підготування цього свя
та ми писали заздалегідь. Бажане , щоб 
свято відбулося в кожному селі. 

Скільки годин п р а ц ю є господиня? 
„Міжнародній Союз домашнього госпо
дарства" обчислив , що при новітньому, 
уліпшеному веденню господарства госпо
диня багато менше часу працює, як при 
старій господарці. Найменше працює те
пер американка, бо тільки 68 годин на 
тиждень. Ч е ш к а працює — 105-110 годин, 
швайцарка — 112-118, себто 18-19 годин 
денно, А скільки ж українка? Мабуть 
найбільше, бо не тільки не веде новітньо
го господарства, але й не користав з до 
свідів інших. 

ДОБРІ РАДИ. Щ о б и мішки довго 
держались, вимочити у відварі з дубової 
кори. На 17 л. води взяти 75 дк. дубової 
кори. Коли добре натягне, вимочити міш
ки, або полотно через добу, потім.вийня
ти, виполоскати кілька разів і висушитв, 
Дубова кислота хоронить тканину від зі
псуття і зміцняе її. 

Як домашні звірята охоронити перед 
мухами. Намастити мішаниною з нафти 
й коніпного Олію. Добре т а к о ж натерти 
лопуховим листком. 

Як корова бе підчас доення , то по
ложити їй на крижі зимний оклад. 

ва редакцію відповідав: М.Ставнича 3 друкарні М. Бойчука в Коломиї 28|4 — Ч. 48. 



p o d a t e k bezp ła tny do czasop i sma 
„Żinocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

Ц Т В А 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля"). 

Рік III. Коломия, 15. травня 1934 р. Ч 10. 

М. Мороз. „Мати з дитиною". 

м. п. 
Бажання Матері. 

Більше нічого я не хочу: 
Ні щастя, ні спокою — 
Терновим шляхом поволочу 
Тернову долю мою. 

Лиш доти хочу в світі жити, 
Лиш того я бажаю, 
Щоб в серця дітям своїм влити 
Любов свою безкраю. 

Щоби Україну любили, 
Леліли в серцю свому — 
Щоб на чужині не згубили 
Доріженьки додому. 

Щоби котре в сильце негоже 
Не впало необачно, 
Щоби не зрадило... О, Боже! 
І думати це лячно!... 

Тоді б душа моя проклята 
Покутою ходила, 
Що я гірш ворога, гірш ката 
Зрадника породила! 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ЖІНОЧУ ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю 1 на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия,Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Źino-

cza Dola". 
Передрук статтей довволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Матерям і дітям. 
— „Хто матір забуває, того 

Бог карає" — каже наш найбіль
ший поет Тарас Шевченко. 

І справді: невідомо, чи в цьому 
така воля Господня, чи воно так 
вже в світі буває, що чоловікові 
який не поважає рідної мами, не, 
щастить у житті. 

Одна знайома нам старенька 
бабуся, коли, б>вало, внучки звер
тались до неї по пораду, котрого 
жениха вибрати собі на чоловіка, 
говорила: 

— Того, що найб'льше лю
бить свою маму. Чоловік, що не 
любить, не шанує свої матері, не 
потрапить шанувати й жінки, ані 
не любитиме дітей, бо... в нього 
нема серця... 

Бо й справді, хіба з камяним 
серцем людина може не любити 
своєї матері; може хоч би на мить 
забути те все, що принесла їй ма
ти в жертву, від першого дня її 
народин. 

Ви бачили колинебудь посеред 
гурту здорових дітей одне каліку? 
Бачили А чи завважили ви, коло 
кого та мама найбільше упадає? 
Коло калічки. Діти на вулиці насмі
хаються з нещасної дитини, домаш 
ні поштуркуються, як хто може, а 
мама пригортає й цілує, бо... це 
мама. Не даром же каже Шевчен
ко: — Слово „мама" великее, най-
кращеє слово. — Мама живе для 

дітей. Діти — її найбільша радість, 
найбільша втіха. 

Так, але добрих дітей треба 
вміти собі виховати. В день Твойо-
во свяга, Мамо, подаємо Тобі де
сять заповідей виховання дитини. 
Коли по них виховаєш своїх діток, 
напевно не принесуть ніколи сорому 
ані Тобі, ані нашій неньці Україні. 

1. Будь однаково справедлива 
для кожної своєї дитини. Не роби 
ріжниці між ними, навіть коли б 
ти котру дитину любила більше від 
інших Хай діти твої бодай зп'д рід
ної стріхи винесуть почуття спра 
ведливости, за яке тепер так у 
світі тяжко. 

2, Коли вже караєш ту дити
ну, що зле зробила, то покарай і 
ту, що донесла тобі про це. Памя 
тай, що коли дитина навчитьсяпри-
скаржувати рідних братів перед ма
мою, то пізніше може прискаржу-
вати й свій нарід перед чужими. 

З Не виховуй буком, але до
брим словом. Хай осторогою перед 
злим вчинком не буде для дитини 
бук, але твій гнів на неї. 

4. Ніколи не говори неправди 
перед дитиною, 6 J пізніше не мати
меш права вимагати в'д дитини 
правдомовности для себе. 

5. Не висловлюйся згірдно про 
своїх батьків перед дитиною, бо на 
старі літа ждатиме тебе те саме 
від власної дитини, 

6. Вчи Бога любити, а не тільки 
боятися Його. Не клени в імені Бога, 
бо дитина мусить знати, що Б', г 
вислухує тільки добрі бажання, а 
бажання каліцтва, чи смерти сво-
йому ворогові не доходять до Йо
го вух. 

7. Вчи любити свій нарід і не 
соромитись ані його ноші, ані мови. 
Тому сама не засмічуй своєї мови, 
чужими.поперекручуваними словами; 
ані не міняй своєї рідної народньої 
ноші на чужу міську. 

8. Вчи дитину шанувати чужу 
власність. Від наймолодших літ при-
учуй її до того, що чуже—святе, бо 
спокус у житті багато. 
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9. Не приучуй дитини до над
то великих вигід. Пізніше, коли не 
матиме в житті тсго, до чого ти її 
в дитинстві привчила, може про
стягнути руку по чуже, а то й про
дати за гроші свою честь й нарід 

10. Памятай, що дитина це чо
ловік, що стежить за кожним твоїм 
рухом, важить твоє кожне слово. 
Вд твоїх слів і вчинків залежати
ме, чи дитина буде тебе любити й 
шанувати, чи буде легковажити те
бе. Тому будь дуже обережна з тим, 
як поводишся в присутності дитини. 

Марія Нозоріс-Барилякова. 

Найліпша Дитина. 
(Нашій Мамі). 

Ще з дитячих літ тямлю одну 
казку, що розказувала нам її ста
ренька бабуся: 

Давним давно жила на нашій 
землі багата княгтня. Мала вона 
дванадцятеро добрих дітей і була 
дуже щаслива. 

Та одного разу занедужала 
княгиня — важко знемогла Втра
тила міць у всьому тілі, залишився 
їй тільки ясний розум. 

Заплакали діти, зажурився 
ввесь нарід. 

Зійшлися знахорі з усього 
краю, але їхні чародійні слова й 
зілля не привернули княгині сили.. 

Аж одного дня прийшов у кня
жі хороми старий жрець, що звався 
Віщим. 

Його поява втихомирила плач 
і нарікання. Всі впялили зір у ньо
го — ждали чуда... 

— Княгине! Не спроможний я, 
старий, немічний повернути тобі 
твою давню силу! Це може зроби
ти одне з твоїх молодих дітей! Як
що одне бодай з них добре, тоді ти 
ще подужаєш! 

— Старче-Віщий невже ти не 
знаєш, що мої всі діти — добрі?. 
— ясним голосом сказала княгиня. 

— Цього мало! Одне з них 
мусить бути ліпше від усіх! 

— Хіба ж є ще ліпші діти від 
моїх? 

— Тоді, бажаю тобі, княгине, щоб 
одне з них було найліпше!. 

...1 відійшов Старець-Віщий, а 
діти збентежено поглядали на себе 
й довго роздумували наджерцевими 
словами. Кожне з них хотіло бути 
тією найліпшою дитиною, і ще біль
ше стали припадати біля немічної 
мами. 

Один тільки княжич Івась був 
такий, як і перше, Бо чи ж міг він 
ще більше любити свою неньку!? 
Він покинув усякі молодечі радощі 
й розривки, ввесь день присвятив 
немічн й Матері. Тричі денно пняв-
ся на самий шпиль найвищої гори, 
щоб принести їй звідтіля вязанку 
свіжих гірських гвоздиків. Вона 
жадно впивалася їхнім ніжним па
хом, а в її синіх, мов ті гірські 
чічки, очах являлася тоді безмеж
на, ясна радість.. 

Князенко Івась глядів у ясні 
мамині очі, забував про всякі радо
щі світу та — був щасливий. 

Але одного разу княгиня, за
мість радісно усміхнутися на вид 
синії квіток, заллялася гіркими 
сльозами. Княжич Івась оторопів,. 

— Що це тобі, моя Нене?! 
Квіти не красні? Не запашні? 

— Красні, мій сину, як зав
жди! Але біль серця сльози вити
скає .. Моя неміч вродила вашу не
долю.. Не такими ви були тоді, як 
я дужа була... Тямиш? 

Стрепенувся княжич Івась. Не
вже вони всі бездольні? Так, Мати 
правду говорить! Він дотепер цього 
не бачив, бо — привик до своєї 
недолі. Тепер він пізнав, що ні со
лодкі слова, ні квіти не в силі вти
шити материного болю. 

Тоді пригадав собі слова Віщого. 
Осідлав коня й, наче вихор, 

помчав за місто, де печера святого 
старця. 

— Старче Віший! Я хочу бу
ти тією найліпшою дитиною! Ска
жи, як повернути силу-міць нашій 
Матері? 
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Старець положив дрижачі до-и 
лоні на ясні кучері молодця. 

— За сімома горами, за c\moJĄ 
ма ріками стремить сіра скеля. Із 
скелі струєю, мов веселка, пливе 
цілюща вода - хто її напється, о-
живае і стає вічно молодим і ща
сливим. Та доступити до скелі важ
ко! Стережуть її три ворожі сили. 
Перша сила: огнений змій-два-
надцятиголовий Друга сила: хитрий 
чарівник, що три загадки завдає.. 
Не розгадаєш — перемінить у пла
зуна. А третя — ріка, широка-кри-
вава, вдесятеро бистріша від нашо 
го Черемоша.. 

— Я добуду тієї цілющої води 
своїй Неньці! - дивлючись просто 
Віщому-Старцеві ввічі, сказав кня-
зенко; але обличчя його збіліло... 

..Він ще ні разу не пробував 
побороти бистрих хвиль Черемоша; 
не відгадав ні одної глибокоумної 
загадки; а на вид навіть малої змії, 
дрож прошибала його молоде тіло. 

— Бачу, що тільки ти, кня-
зенку Йване, довершиш цього діла! 
— прогомонів старець і подав йому 
криштальну чашу на цілющий лік: 
— Дорсга твоя далека, діло пре 
важке! Проте, були вже такі сини-
сміливці, що перемагали ворожі си
ли й добували цілющої води своїй 
Матері Ти схожий на них — іди 
в бзжу путь! 

Пішов князенко Івась у дале
ку дорогу. Йдучи, сталив свої сили, 
розум і відвагу. 

Найперше пішов над Черемош 
і доти змагався з його бурунами, 
доки десять разів, одним рухом не 
переплинув ріку впоперек. 

Між народом вишукував най-
мудріших людей, слухав їхньої бе
сіди, відгадував бистроумні загадки. 

В лісі вишукував щонайбіль
ших зміїв, звязував їх пт дванадцять 
до купи та одним махом меча сти
нав їм голови. 

Не рік і не два блукав кня
зенко по світу, заки дійшов до 
скелі, що в ній веселкою грала ці
люща вода. 

і Змій, що дванадцятьма голова-
іми пашів огнем, не злякав тепер 
князенка 

За одним помахом меча злеті
ло дванадцять голів додолу, мов 
червонібудяки від прутика пастушка. 

Загадки старого чарівгіика ви
дались тепер князенкові такими 
простими, що й дитина знайшла б 
відповідь.. 

...а широка кривава ріка свої
ми бистрими хвилями ще й освіжи
ла та додала нової сили князенкові! 

Радісно співаючи, з повною 
криштальною чашею в руках, вер
нувся князенко Івась до своєї Матері. 

Скоро Мати княгиня доторкну
лася устами цілющої води, почула 
міць у свойому тілі. Встала й при
горнула до грудей свою Найліпшу 
Дитину. 

В Дні Твого Свята, Наша Ма
мо, бажаю Тобі словами Віщого 
Старця: 

„Щоб зпоміж усіх Твоїх до
брих дітей знайшлося одне: Най
ліпше*. 

Як то в нас давно бувало. 
Розрив в москалями 

3) Андрій висилав військо на Київ. 

По декількох змінах засів на 
київському престолі волинський 
князь Мстислав, У тім часі не злю
бився новгородянам їхній князь і 
вони його прогнали та післали пі-
сланців у Київ просити собі у Мсти
слава іншого князя. 

— Дай нам свого сина Романа. 
— Молодий він ще, не зможе 

встоятись перед ворогами, що, як 
зачуваю, із Андрієм напосілись на 
вас, відмовляв великий князь 
Мстислав 4 

— Хоч він і молодий, але ли
царський, а добру раду і поміч він 
матиме від нас своїх боярів і го
родян — відповіли статочні нов
городські мужі. 

І вволив їхню волю Мстислав 
тай дав їм сина Романа на кня-
ження. 
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Крилата вістка про це полеті
ла в городок Боголюбий біля мста 
Володомира над Князмою, де тоді 
перебував князь Андрій, І розлю
тився він та враз із своїми при
хильниками почав воювати Романа 
в Новгороді. Однак не вдіяв йому 
нічого. 

Оттоді гнівом запалало його 
московське серце на Мстислава, 
батька Романового. 

Візвав він на раду послушних 
боярів своїх і так промовив до них: 

— Не дали ми ради синові — 
долю старому!.. Не можемо терпіти 
панування Києва! Хіба ж наш Во
лодимир гірший? Хіба ви гірші боя
ри від київських?. 

Поглянули по собі мужі мос
ковські й спостерігли, що є таки 
ріжниця між ними й боярами ки
ївськими. У тих „перстені," дорого 
цінній одяг з самоцвітами, а в них, 
пожалься Боже... Лата на латі, а на 
ногах ликові лапті.. Ex, щоб так 
їхній князь та великим став., у Ки
єві... тоді б і вони.. і під такі думки 
хором відповіли князеві лестливі 
бояри: 

— Розуміється, і ти, князю, 
не гірший від Мстислава і ти мо 
жеш бути великим київським князем! 

— Мовчати й слухати! — ви
звірився на них Андрій. — Не хо
чу бути великим князем у Києві, 
лише тут, тут у Володимирі, а Київ 
треба в порох обернути, бо доки 
він цілий сяє блиском слави, доти 
нема надії на те, щоб Володимир 
став столицею. 

І дав князь Андрій наказ до 
походу на Київ, посилаючи з вій
ськом свого сина Мстислава. — А 
покличте по дорозі отих дрібних у-
кра'нських князиків, — наказував. 
Ті вам поможуть! 1! О. знаю я їх! 
Кожний із них, чим менший, тим 
біл ше дметься! Не хоче своїх 
зверхників і ненавидить з цілої ду
ші тих своїх, що мають власть, а 
чужому, — хоч би це був найгір
ший віхоть, кориться, як підлий 
раб. От так! 

Ольга Макарушка - Терпилякова, 

На що не звертаємо належ
ної уваги, u jgjU 

Велика відповідальність за здо
ровля цілої рідні, що її несе на 
своїх цлечах кожна жінка-мати, 
каже нам цікавитися усіма науками, 
які вчать нас дбати про гігієнічний 
спосіб життя. 

Жіноцтво на селі живе в да
леко кращих для здоровля умовинах, 
ніж у місті — та, не зважаючи на 
це, не використовує їх ні для себе, 
ні для своєї рідні. 

Перша умовина гігієнічного 
життя — це чистота; дальше сві
жий воздух і сонце, та чист \ здо
рово приправлена пожива 

Саме про чистоту хочу сьо
годні сказати кілька слів. 

Як ми згадали, жінці на селі 
не тяжко було б удержати чисто
ту коло себе, своїх дітей та в хаті, 
якби не деяка заскорузлість нашого 
сільського жіноцтва, та мале зрозу
міння того, шо в бруді й нечистоті 
є джерело усяких недуг, а в парі 
з тим — турботі клопотів, передовсім 
для жінки. Бо чи ж не є це най
більша гризота жівці, коли вдома 
хтонебудь захворіє? Нехай це буде 
дитина чи старший, уже в хаті не
ма того ладу, який повинен бути, 
нема того вд воленвя, ні спокою. 

Тому, коли зберігаємо цей 
найважніший закон гігієни: чисто
ту, віддалюемо від себе не одну 
заразливу недугу, а часто й перед
часну смерть, з якою так багато 
стрічаємося по наших селах. 

Щ ) ж треба робити, щоб за
ховати чистоту коло себе і в хаті? 
Купатися (або митися) у теплій во
ді бодай раз на тиждень, а кожно
го дня митися до пояса студеною 
водою (не забувати при тім про 
докладну чистоту вух та шиї); так 
само мити волосся раз на тиждень 
а вичісувати кожного дня. Тямити 
про чистоту дітей, бо то запевнюе 
нам половину їхнього здоровля. 



Ст. б. Ч. 10. 

Щоб удержати належну чи
стоту в хаті, треба передовсім, щоб 
жінка сама в собі мала почуття 
краси й відчувала потребу чистоти 
й порядку. Така жінка вже зазда
легідь буде вщеплювати в душу 
своєї дитини засади гігієни і тоді 
удержати порядок та чистоту в хаті 
не буде їй тяжко. Треба при
вчати дітей не робити порохів у 
хаті там, де бавляться, учаться, чи 
загалом працюють діти або старші; 
спати при відчинених вкнах; 
ніколи не плювати на землю, та 
не приносити до хати на чоботах 
і черевиках болота й пороху, А 0 -
бовязкОм жінки є вже дбати про 
свіжий, чистий воздух у хаті. 

Кожна жінка мати мусить тя
мити, що добрий примір це най
кращий учитель і тому, коли жінка 
сама держить порядок у господар
стві, тоді без труду навчить того ж 
порядку й дітей та розбудить у них 
замилування до чистоти 

Але коли жінка буде сама 
брудна, хага до полудня не заме
тена, верети й пошивки не випрані, 

Ч А С Т Ь 
Хов молодих індичат. 

(Зак інчення) . 
Коло сьомого тижня почина

ється небезпечний час у житті ін
дичат: вони починають діставати 
коралі. В тому часі треба особли
во добре відживляти індичата. Тре
ба охороняти їх перед вогкістю (не 
пускати в траву по дощі) і запев
нити схоронище перед сонцем. 

Коли викораляться, тоді нема 
вже великих клопотів коло їх хову. 
Тепер треба тільки подбати про 
добре пасовище й дожив тяти ще 
два рази денно 

Я< скінчать три місяці, ви 
стане раз на день давати ї:ти. 

К лькість доживи залежить те
пер від якости пасовища. Приблиз
но треба брати таку мірку: 5 дека 

а подушки цілими місяцями не ба
чать свіжого" воздуха ані сонця, 
кури, безроги й телята будуть їсти 
в хаті, або під самим порогом хати, 
— така жінка не може сподіватися, 
щоб з її дітей виросли здорові 
горожани! 

Тішимося, що минула зима, 
а надходить літо. Будемо могти 
враз зі своїми дітьми вийти на воз
дух, на сонце — та не забуваймо 
про те, що все, що зимувало в хаті 
враз з нами, хоче також провітрю 
ватися, відсвіжуватися. 

Тому треба звертати увагу на 
те, щоб усі речі частенько виноси
ти на сонце, витріпувати, вичищу-
вати, а що дасться, виперати. Столи, 
лавкий інше деревляне знаряддя до
кладно вишуровувати.а до хати не вно
сити назад жадної необчищеної речі. 

Це було б пригадка й кілька 
слів про один з найважніших чин
ників гігієни — чистоту, а далі пого
воримо ще про два інші не менше 
важні, а саме про свіжий воздух 
і сонце та чисту здорово приправ
лену поживу, 

зерна на штуку й 1 літру квасного 
молока або маслянки на 12 штук 
денно. 

Коли обчислити той корм, ЩО 
зїдають індички до 8 місяця життя 
(збіжжа, яйця, маслянка), то навіть 
в сьогоднішніх часах можна заро
бити не погано на хові індиків. 

Праця в городі. 
Як І КОЛИ ПОЛОТИ. 

Спека й велика посуха спричи
нила те, що засіви в городі ро
стуть дуже кволо. Але буряни, 
хабаззя розвиваються добре. Одні 
одних перегоняють. Полоти зовсім 
малі, що тільки з землі показались, 
буряни не зручно Тим то й наші 
господині все перечікують, аж бу
ряни підростуть дещо. Та — коли 

Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
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дати бурянам дещо підрости, то 
вони зовсім заглушують городо-
вину. 

Агрономи подають ось такий 
найновіший спосіб полення: замість 
полоти руками, вистане, як тільки 
засіються буряни, посікти поверху 
землю на кілька центиметрів за
глибоко. Цим способом перетина
ється дрібнесенькі корінці бурянів, 
заки ще підросли, і вони висохнуть. 
Тільки де-не-де який з них вряту
ється, причепившись до грудки 
землі. 

Найкраще дати собі зробити 
в коваля таку сапку - стременце. 
Мала дитина може полоти в той 
спосіб, оскільки городовина, чи збіж
жя засіяне рядками. За тиждень -
два треба знову у той сам спосіб 
„передзьобати" поле. 

Як садити й полирати. 
Насамперед: садити далеко від 

себе При садженні капусти треба 
памятати: чим раніша капуста, тим 
густіше її садимо. Капусту, при
значену на зиму, садимо рідше. 
Навіть на 60 - 80 центиметрів від 
себе. 

Залежить також від ґрунту: 
на ліпшому ґрунті садимо рідше, 
на гіршому густіше. Коли капусту, 
чи іншу розсаду садимо рідко, то 
поміж неї можемо посіяти редь-
ківку, чи салату. Заки капуста під
росте, вспіємо вже вибрати салату. 

Давніше наші господині поли
вали розсаду аж тоді, коли її всю 
посадили. Показалось, що краще 
(як посуха) звогчувати землю, заки 
посадимо, або зразу по тім, як за 
садимо ростинку в землю. Капусту 
добре при розсаджуванні вмачати 
в розбовтаній водою глині з коро-
вячим лайняком 

ч-. Наш вчений В. Королів - Ста
рий подав, що він сам у свойому 
городці випробував, що найкращий 
спосіб поливання — це не поливкою-
дійничкою з сатком, а горнятком, 
кожну рослину зокрема. 

Щоб земля не шкорупла під 
розсадою і довше держала вогкість 

посипуюють кругом розсади добре 
зігнилим, aÓ"o добре соломистим 
гноєм. 

Коли земля коло рослинок 
починає засихати, що дуже вису 
шуе корінці рослини, конечно тре
ба зрушити сапкою. 

Щ о ї с т и . 
Добрий пляцок в сиром. При-

лагодьте собі 1 літру б ленької му
ки, 2 пачечки дріжджевого по
рошку з нашої кооперативи „Пласт", 
„Люба", шклянку масла пів шклян-
ки цукру, шклянку сметанки, або 
незбираного молока, 4 жовтки (біл
ки відділити, їх зужиемо теж), 
утерти на терці цитринової шкірки 
або товченого цинамону. 

Масло свіже, несолене добре 
розтерти рукою з цукром і мукою, 
пересіяною з дріжджевим порошком 
Додати жовтки, розколочені в сме
танці, цитринову икірку. Вимісити 
все це добре на холоді. Поділити 
тісто на дві половині. Одну роз-
тачати й виложити на посмаровану 
товщем бляху, на ц» наложити від
повідно приладженого сира й на
крити другою половиною тіста. Це 
треба зробити зразу, бо таке тісто 
не потребує рости. Помастити зьер 
ху яйцем, або молоком, посипати 
ґрисіковим цукром і, як є, січеними 
горіхами. Пекти в мірній гечі б'ля 
три чверти години. По спеченні.як 
простигне, покраяти на чверточки. 

Сир прилагоджувмо в цей 
спосіб: 1 кварту доброго, відтисне 
ного солодкого сира терти в ма
кітрі з ложкою масла. Вбити три 
жовтки 3 білків убити густу піну, 
перемішати з сиром і покласти- на 
тісто 

Добрі покутські калачі. (З 
книжки „Як добре й здорово ва
рити", виданої ред. „Жіночої Долі"). 

Літрою (4 горнятка) літнього 
молока і 3 деками дріжджа розчи
нити коло півтори літри білої пше 
ничної муки. Як добре підросте, 
аж зачне западатися, дати до того 
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5 - 6 добре вбитих яєць, посолити 
й місити, досипаючи потрохи муки, 
так, щоб тісто було досить густе, 
та щоб можна було виробляти ка
лачі. При кінці даємо пів горнятка 
топленого масла. Місити, аж від
стане від руки, й покласти, щоб 
підросло Як виросте, аж зачне 
злегка тріскати, викинути на стіль
ницю й виробити 2 калачі. Хай 
підростуть, тоді помастити яйцем 
з молоком і пекти в такій печі, як 
на булки (лекше, як на хл б). 

Праця в жіночих 
товариствах. 

Стебник, пов. Дрогобич. 
І в нашому закацапщеному селі 

проснулись з довгого сну. Перше зорга
нізувалося жіноцтво в кружку „С. Укра
їнок", Хоч не довго, але кружок уже 
причинився до освідомлеиня. На початку 
існування улаштував кружок ялинку для 
дітей, з якої дохід призначено на „Р. 
Ш " Члени зробили т а к о ж забаву, а за 
зароблені гроші закуплено книжок до 
бібліоіеки, В квітні відбувся концерт 
в честь T, Шевченка , на програму якого 
склались реферат нашої Вельмишанов
ної П Ст. Левової, в якім п. голова під
креслила значення Шевченка , як обо
ронця пзав жінок; хори мішані й жіночі 
під управою п. А. Лева ; деклямації стар 
ших і дітей, з яких слід відмітити моло
дого декляматора ученика Павла Т а р -
навського, який зі зрозумінням віддекля-
мував . В річницю T, Шевченка" та ви
кликаний оплесками виконав справді 
по мистецьки Шевченка „Розрита моги
ла" . П. Левова підготовила також дитячу 
виставу „Вінок на могилу Т. Ш." До 
сліз зворушені родичі прислухувались 
дитячій присязі , 

Дня 21 тоавня відсвятковано „Свя
то Матері" . В рефераті підчеркнула п . 
Ст. Левова велике значення жінки-мате-
рі й громадянки u історії нашій і все
світи й; навела багато примірів жертв , 
які приносили наші визначні жінки на 
жертвеннику Батьківщини. Діточки де-
клямували своїми дзвінкими голосками, 
а вже найбільше подобались деклямації 
малих Міросі та Ромця Струків і Люби 
Попіль, Т а к деклямації , як і штучку „В 
мамин день" підготовила велика опікун
ка та приятелька наших дітей п. голова 
Левова. Хори відспівали кілька пісень; 
режисерував п. А. Лев . Ввесь дохід з 
обох імпрез призначено на закупно ла
вочок до дитячого садка. 

Садок ведено під опікою „Р . Ш к о 
ли" впродовж трьох місяців. Провідниця
ми були п. Попович і Журавчик , а ди
тячий фестин і попис показали, до чого 
довела праця : з тих діточок певно виро
стуть громадяни, свідомі своїх обовязків 
і прав. 

Повстав у нас т а к о ж кружок „Р, 
Школи" й члени спільно дають ви
ставки та інші імпрези. В дні 29 жовтня 
з ійшлсся жіноцтво ; вислухало промови 
про лихоліття на Україні та зложило 
12 зл. на голодуючих братів і сестер на 
Вел. Україні. 

Всюди приміром св 'тить нам наша 
невтомна голова п Левова, за що на цім 
місці дякуемз за працю й любов до на
шого Hapouy, Члени кружка 

„Союзу Українок" в Стебнику. 
Від р е д а к ц і ї : таку гарну й корисну 

діяльність виявив кружок „С. У." в Стеб
нику за минулий рік. Від душі бажаємо 
йому й дальших, ще кращих успіхів. Сві
доме, організоване жіноцтво — це вели
ка народня сила! 

Ріжне. 
Про т и х , що своє своє едоровля 

віддали Б а т ь к і в щ и н і , — про Інвалідів 
УГА — памятаймо в Зелені Свята. Із теп
лою згадкою про цих вірних синів Укра
їни, даймо й свою жертву на допомогу їм. 

О б е р е ж н о в о гнем! З усіх сторін 
доходять страшні вістки про пожежі , які 
нищать цілі села й міста. Сприяв поже
ж а м і велика посуха, яка панув ось уже 
з місяць. Але дуже часто спричинюють 
пожежі діти, позбавлені догляду, — своїм 
необережним п і в о д ж е н н я м з вогнем. Ува
жайте на діти! Закладайте для малих 
дитячі садки! 

Український Жіночий Конгрес 
(з'їзд) відбудеться в Станиславові в днях 
23—27 червня. Неділя 24 червня перейде 
під гаслом — „Свято Селянки". Перед
бачена масова участь членок жіночих 
кружків „ С У . " , особливо тих, що мо
жуть на той день фірами доїхати до 
Станвславова . Взагалі ж кожний кру
жок має право вислати на Конгрес дві 
делегатки. На Конгресі буде виставка на-
родньої ноші. Пожадані дійсно народні 
взірці з р і з н и х українських закутин — 
Волині, Полісся, Лемківщини, Бойківщи-
ни, Покуття. Поділля, П д к а р п а т т я , Бу
ковини і т. д. Виставові речі збирають 
усі філії „С. У.", з якими взагалі треба 
порозуміватися щодо Конгресу. 

В днях 27-28 травня відбудеться 
перший великий жіночий з'їзд на Підкар-
паттю в м. Ужгороді, і там наше жіноц
тво вже будиться до національного ж и т 
тя та вступає в організовані ряди. 
Щ а с т и Б о ж е ! 

За редакцію відповідає: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 11J5 — Ч. 55. 



Dodatek bezp ła tny do czasop i sma 
„Żinocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

Ж І Н О Ц Т В А 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля")* 

Рік III. Коломия, 1. червня 1934 р. Ч. 11. 

Іван Франко. 

Якби... 
Якби само великеє страждання 
Могло тебе, Вкраїно, відкупити,— 
Було б твоє велике панування, 
Нікому б ти не мус'їла вступити. 

Якби могучість, щастя і свобода 
Відмірялись по мірі крови й сліз, 
Пролитих з серця і з очей народа, -
То хто б з тобою супірництво зніс? 

О горе, Мамо' Воля, слава, сила 
Відмірюються мірою борби; 
Лиш в кого праця потом скраньзросил, 

і 
На верх той вибється із темної юрб* 

II 

Та праці тбі, Мамо, в нас так малої 
Лежить облогом лан широкий твій, 
А кілько нас всю силу спрацювало, 
Щоб жить, без дяки, в каторзі чужій: 

Іван Франко . 

* 1856 - 15 - VIII, 
t 1916 - 28 - V. 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ЖІНОЧУ ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю і на Ч е х а х на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 

АДРЕСА; Коломия,Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
Передрук статтей доаволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Іван Франко. 
18 літ минуло з дня смерти 

найбільшого Українця Гали ц ької во-
лости Івана Франка. Всі ми вже 
знаємо його, чули про нього, бачи
ли в читальні „Просвіти" його пор
трет. А також уже кілька років 
зряду в травні або в червні місяці 
уладжуємо святочний концерт для 
вшанування памяти цього великого 
чоловіка. 

А одначе, дорогі сестри, — чи 
всі ми читали твори Івана Франка? 
Бодайд деякі? Чи переймалися ми 
його j умками? Чи вдумувалися в ті 
запов ти, які він нам залишив? 

Мабуть — ні! Бо коли б усі ми 
це робили, то життя наше пішло б 
іншими шляхами, і ми б не були в 
такому положенні, в якому знаходи
мося тепер. 

Ми б тоді побачили, що нам — 
Не пора, не пора, не пора 
В рідну хату вносити роздор — 
Най пропаде незгода проклята 

[мара.., 
До згоди до братерства, до об-

еднання, до організації закликає нас 
Іван Франко. В гурті сила, та ми не 
знаємо цього, бо багато, дуже бага-
з нас ще бокуе від своєї організації 
„Союзу Українок". 

Поспішім же, сестри, виконати 
заповіт Івана Франка — 

Єднаймося, братаймося 
В товариство чесне... 

Забудьмо про незгоду, чвари, 
партійні суперечки. Не ставмо і своїх 
особистих інтересів понад загальні, 
народні. Усвідомім собі наш гро
мадянський обовязок; наберімось 
почуття відповідальности за своє 
поступовання — 

Кожний думай, що на тобі 
Міліонів стан стоїть, 
Що за долю міліонів 
Мусиш дати ти одвіт. 
Тоді, як ми познайомимося з 

творами Івана Франка, з його пер
линами - думками, з його заповітами... 
тоді, як будемо ці думки перетво
рювати в життя й поступувати 
згідно з ними — тоді ми сміло мо
жемо сказати, що не словами, а ді
лами вшанували память нашого Ве
ликого Громадянина — Івана Франка. 

Не засипляйте літнім сном. 
(Над чим радити в жіночих кружках). 

З літом, коли зачнуться пиль
ні господарські роботи, в багатьох 
наших кружках „С. У." устане й у-
сяка діяльність — „Нема часу — 
тай нема над чим радити", — ка
жуть члени; виділ товариства вірить 
цьому й не пробує навіть скликати 
сходин, піддати під розвагу одну, 
другу справу. 

А шкода, бо і з тим браком 
часу справді не дуже то так зле. 
І якби добра воля, то знайшовся б 
час зійтись хоч раз у неділю. Ціла 
справа в тому, що ми вмовляємо в 
себе, що нема чого нам сходитись 
і що кожна з нас може без сходин 
обійтися. А тимчасом власне на 
весні й літом є дуже - дуже багато 
справ, що їх потрібно гуртом обго
ворити. 

Які ж це справи? 
Ось запитуємо: чи подумали 

ви вже про дитячий садок? Що ро
битимете з діточками ціле літо? Чи 
маєте совість і відвагу замикати їх 
у хатах і не мати хвилини спокою 
від думки: що там мої біднята роб
лять? Чи не скоїли якого лиха? Чи 
застану їх такими, як оставила? А 
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може ці діточки старшенькі, й ви 
гадаєте виганяти їх на цілий день 
на вулицю, щоб крали по сусідах, 
знущалися над звірятами, щоб учи
лись обріхувати? Ану ж, не дай Бо
же, напитають собі якогось каліц
тва, або граючись підпалять хату ? 
Чи думали ви про це? 

Ото ж жіноцтво, згуртоване в 
кружку, зійдеться разом, порадиться 
між собою, віднесеться до кружка 
„Рідної Школи", й спільно обдумає, 
як би то найменшим коштом 
завести в селі дитячий садок і зняти 
з голови матерям найбільший кло
піт з їх дітьми. Крім того, що по-
збудитесь клопоту, будете знати,що 
дитина навчиться там чемности, чис
тоти, гарних віршиків, гарних на
ших українських пісень; навчиться 
молитви, якої не кожна мама вміє 
гаразд навчити. 

Друга справа: у селі мусить 
бути кружок „Сільского Господаря". 
При жіночих кружках треба ство
рити секцію сільських господинь. 
Майже всюди „Сільський Господар" 
переводить так званий хлібороб
ський вишкіл молоді, організує її 
в хліборобські гуртки, уладжує для 
неї господарські конкурси і т. п І 
тут мами повинні якнайкраще зао
хотити свої діти вступати до тих 
гуртків молоді, помогти їм у їх ро
боті 

Чи ж не потрібно вже задля 
цих справ зійтися, порадитися, по
розумітись між собою і з управою 
„С. У."? 

Як то в нас давно бувало. 
Р о з р и в в москалями . 

/
4) Москалі р у й н у ю т ь Київ. 

Року Божого 1169 весна по
чалась скоро. В перших днях бе
резня зліз сніг і спливала вже долі 
Дніпром ледяна крига Київляни го 
віли, був бо великий піст. В цер 
квах молились громадно люди, бючи 
доземні поклони... Зайняті справою 
душ, мало уваги звертали на справи 
земські... Війська, що його звичайно 

було багато в місті і воно надавало 
до деякої міри бадьорости і жва-
вости містові, було під той час ма
ло. Головні військові сили післав 
князь Мстислав на північ у Нов
город в поміч синові, бо там спо
дівався нападу Андрія. 

А тимчасом московське військо 
прямувало на Київ Одного дня вти
снувся до міста гурт селян з кри
ком і плачем Утікали перед ніби то 
братнім військом, що з димом пу
скало добуток українського ріль
ника й убивало не гірш степовиків — 
мирне населення. 

Київ насторожився. Князь хоч 
мав мало війська, рішився боронити 
столицю України. Оборонці зайняли 
призначені їм до оборони місця. 
Князь Мстислав вийшов на мур, 
щоб розгледіти ворожі сили Вій
сько москвичів стояло колЬ Київа 
від сторони Вишгорода. 

— Ось там пізнаю стяги Ан
дрія, — а там хіба ще хтось є По-
гляньте-но, що це за знаки, бо не 
довиджую якось — говорив Мсти
слав до боярів... 

— Там направо війська Рости-
славичів: Романа, Давида, Свято
слава і Мстислава. Там наліво стяги 
Гліба, князя переяславського, а одне 
посередині військо синів Святослава 
Ольговича, а зараз за ними знамена 
Володимира Андріевича, — вичи-
сляли бояри. 

— Таж це все наші, україн
ські князі — сумно промовив Мсти
слав: — ідуть збройно на матір 
українських городів. Андрієві не ди
вуюсь: він уже чужинець... але пощо 
оці? (Не раз і не два піде „мо
сковська грязь" — наші власні не
довірки — „латану свитину з ма
тері здіймати"!) 

Два дні оборонявся Київ, а на 
третій день під вечір нестало сил... 
8 березня 1169 року вдерлися во
роги в город і кинулись грабувати... 
Грабили місто, і манастирі і цер
кви — Софію, Десятинну і Бого
родицю Обдирали їх з ікон, книг, 
риз і дзвони всі позабирали. І не 
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було милосердя нікому: мужчин, 
жінок і немовлят вбивали, інших 
брали до неволі Два дні так гра
бували й пліндрували. А на третій 
бухнуло під небо червоне полумя 
пожежі... Москалі підпалили матір 
українських городів, — Київ Мо
сковські грабіжники добре погуляли, 
як лиш умів гуляти московська 
розперезана, руїнницька душа. Сво-
йому „батюшці" князеві Андрієві 
несли в дарунку награблене добро. 
За собою лишали згарища... Андрій 
міг радіти. Його посіпаки виповнили 
як слід злочинний наказ. Київ на 
довгі сотні літ не міг піднятися 
з руїни. 

Дикий, північний мішанець ро
зійшовся тим вчинком раз на все 
з українським народом року Божого 
1169 — і це нам треба добре тя
мити! 

Василь Ткачук. 

В Зелені Свята. 
Найстарші свідки селового ро

ду — старі липи, що в своїх тінях 
цвинтар ховають і над могилами-
гробами шепочуть, моляться за 
грішні душі. Вони то зіттями цілу
вались — так, як це робила Ма-
тіїха з хрестом, що на довгій стрі
лецькій могилі гонорувався. 

Прийшла: три рази цмокнула 
хрест. Потім таркату скатерть роз
стелила на могилі, а під хрест по
клала два питльовані калачі й свіч
ку. Ждала священника... 

— Якби-м своєму синови най
мала парастас, так їм наймаю, най 
Бог прийме за душі померші. І мій 
десь лежить Бог-зна де... Война-
война спасла мені одинака, — таке 
его ждало... Коби був щось хоч 
виборов... Але ні звіка каліка, ні 
безсмертний пан. Лилася кров і те
пер на сухо не стрегне. Якби-м во
рожка була, що Бог поможе й нам 
світа зажити. Але, ще би терпіти, 
— та хто терпен, той спасен... 

Переставала, за неї говорила, 

але сварилась оса, що облітала 
кілька разів Матіїшину голову. 

— Господоньку, а кальвінів, 
скарай тяжко, — бо ніхто не знає, 
як то прикро, як є тої пословиці: 
скачи, враже, як пан каже. 

Як поправила опинку, клякала 
й молилась щиро-щиро. До незна 
них любов її перла й грудь роз
тискала. 

— Бо вони добра хотіли усім. 
Не жалували себе, лиш би відобра
ти курятко з половикових пазурів. 
Так, вони за файне згинули, а най 
їм файно буде, де їх душі оберта
ються. То й не жалую їм парастас 
наймити, здається мені, що то усі 
мої сини, а я їх мати... 

Додала по молитві, 

А коли цвинтар убрався у ба
гато парастастів, тоді священник 
ішов... 

Матіїха зраділа, мов колись, 
ще малим, її одинак — прецликом 
з міста. 

Як кооперація не лишає 
в нещасті своїх членів. 

У великодній четвер велике 
нещастя навістило гарне, велике, 
свідоме село Денисів у Тернопіль
щині. До двох годин стало в огні 
179 хатів; люди ледве з душею 
втікали; про рятунок майна не мо
гло бути й мови. 

Недавно відвідала я це не
щасне село, де маємо понад 70 пе
редплатниць Що почула я там від 
нашої цінної співробітниці п. Блаж-
квичевої, то вам, Шановні Читачки 
розповім. 

Найперше скажу, що нещастя 
не оминуло й господарства панства, 
Блажкевичів. Погорів прекрасний 
садок, стайня, возівня, зразковий 
курник, кріликарня, словом усе, 
крім хати. її вдалося врятувати зав
дяки тому, що крита дахівкою. По
казалося, що при великій пожежі 
бляха не охоронить хати від вогню 
так, як і солома. Від спеки скру-
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чувалася, заки ще хата займалася. 
Встоялися тільки господарські бу
динки, от як і в панства Блажкевичів, 
криті дахівкою. З того наука: при бу
дові нових хатів покривайте їх краще 
чере.юм, як бляхою. 

У Денисові здавна існують ріж
ні кооперативні організації, спо
живча, кредитова, господарська Я-
кої великої це ваги, переконалися 
денисівяни в свойому великому не
щасті. Хто поспішив їм з найпер
шою негайною допомогою? Уся ко
оперативна організація тррнопіль-
щини, а то й подальша. На зазив 
Управи Повітових Союзів мов на 
помах чародійної палички, явилася 
поміч нещасним. Щ е перед святами 
з усіх сусідніх сіл позвозили паски, 
Вози з хлібом тягнулися, як обози 
в часі війни. Звезено 8 тисяч й 23 
паски, крім святочного мясива, 
яєць і т, д. До тижня стояли стир-
ти соломи й паші для худоби. З 
грошевої допомоги централі заку
плено вагон ґрису, так що ні одної 
корови погорільці не потребували 
продавати й молока в молочарні 
майже двічі стільки стало, як було 
перед пожаром; люди, що не нале
жали до молочарської кооперативи, 
приступали до неї. 

Повітовий Союз Кооператив 
з Копичинець до 10 днів прислав 
10 пар упряжі для коней, „Центро-
Союз" стокількадесять кіля мила, 
українська фабрика пасти, якої не
мало виробів ішло в денисівській 
кооперативі, прислала 25 зл. допо
моги. „Фортуна Нова", якої цукор-
ки купують денисівці в своїй ко
оперативі — вислала на празник 
діточкам погорільців солодкий да
рунок — баняк цукорків і т. д. Аж 
тепер громадяни денисівські відчули, 
що слова: „Єднайтеся в коопера
ції, творіть одну кооперативну ро
дину" не в пустим звуком, а дійсною 
великою правдою. 

Хай же від нині по наших се
лах не буде ні одної байдужої оди
ниці, яка не належала б до коопе
рації! Хай ні одне село не обхо

диться без своєї Кооперативи, Мо
лочарні, кружка „Сільського Госпо
даря", кружка „Союзу Українок". 
Хай ні одна свідома українка не 
купує й не продає ніде інде, як сво
їм і своє! 

(До речі—погорільці потребують 
коців, дитячих сорочечок, тощо. По
даю жетрводавцям під увагу) О. Н. 

Війна з мухами. 
Найнебезпечнішим ворогом люд 

ського здоровля є мухи. Відколи 
вчені дослідили, що ріжні тяжкі 
слабості спричинюють дрібнесенькі 
невидні для ока животники, звані 
бацилі або мікроби, відтоді люди 
зрозуміли, якою небезпечною тва
риною для людського здоровля є 
муха 

Мухи сідають на всяку нечи
стоту, де залюбки живуть ці не
безпечні бацилі, а саме: на людські 
відходи, спльовини, навіз (гній), на 
всяку гниль, падлину i ' і , д. Там 
набирають цеї всеї погані на ніжки 
й спідню частину тіла й так „узбро-
єні" сідають на нашу їду, обличчя, 
руки, постіль, Там лишають нам 
небезпечні зародки усяких хоріб, 
як червінка, тиф, сухоти й багато 
інших. 

Ось чому всі культурні наро
дила зокрема їх господині, оголо
шують мухам війну, на життя і 
смерть. Найголовніше — треба ни 
щити мухи й не дати їм розмно
житися на весні. Мухи страшно 
плідні, і з одної мухи вд весни до 
осени повстає около 100 мільйонів 
потомства Перший рід дві мухи, 
другий рід з тих двох є вже 120 
мух. Третий рід є 7200, четвертий 
(з тих 7200) буде вже 43200 і т. д. 

Мухи розмножуються найбіль
ше на гноях, — тому не дамо на 
віз розаорпувати курям і іншій 
тварині, а складатимемо гній на ку
пи й посипатимемо торфом, землею, 
вапном. Вікна в хатах влітку треба 
конечно відчиняти, але, щоб мухи 
не налітали, треба собі прилагоди 
ти сітки чи то з тонкої дешевої 
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органтини, чи з дротяної сітки. Ця 
остання практичніша й рамка з 
сіткою може служити багато років. 

У хаті треба утримувати вели
ку чистоту Порозливане або не за
крите молоко, розсипані кришки 
хліба, не помиті тарілки, миски, 
горшки, і т. п. все це знаджує й 
годує мухи. Тому добра господиня 
уважає, щоб цього в неї не було, 
а також хоронить усяку їду перед 

тим, щоб на неї не сідали мухи. 
Все ховає до шафи, до комори, за 
заслонені сіткою дверцята й вікна 

Крім цього вішаймо всюди 
липкі папери, кладім отрую на му
хи. Памятаймо: хата без мух ро
бить господині честь Погану, не 
дбалу господиню пізнаємо по роях 
мух, які нас привітають при вступі 
до хати. 

Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Поради господиням. 

Не тримайте багато півників 
дармоїдів, Підгодуйте гарно й про
дайте. Вони тепер дорожчі, як бу
дуть восени. 

Курочки підгодовуйте добре, 
давайте до пиття чисту воду в чис
тих посудинах. Як слід плекані кури 
не хорують восени краще несуться, 
вгодовуються, 

Конечно придбайте собі затр -
скові гнізда. Не дозволяйте куркам 
нестися в бурянах, попід плотами. 
Шкода яєць, що пропадають; а крім 
того, такі яйця — нечисті й не ма
ють тої вартости, що чисте, свіжо 
знесене яйце, 

Не продавайте яєць я идам,але, 
не затримуючи на „кращий час", 
несіть, доки свіжі,в свою кооперативу. 

За літа с арайтесь придбати 
для своїх курок добрий ясний кур
ник Кружок „Сільського Господаря" 
повинен висгарати точний опис і 
розмір його, а ви зачинайте буду
вати, хоч би з глини й соломи, хоч 
би городжений з прутів та виліпле
ний, як хати ліплянки, хоч би з до
щечок, патиків, з чого будь, Але — 
просторий, чистий, ясний. Без тако
го курника не буде з курок добро 
го пожитку. 

Вже відтепер збирайте й су
шіть кропиву, молоду конюшину; 
збирайте кості, шкаралупки з яєць. 
Цього всього на зиму треба конечно 

якнайбільше придбати. 

Старайтеся поправити свою 
породу курей. Заводіть кури — кар
мазини, які для нас найвідповідніші, 
бо добрі і на яйця і для вгодовуван
ня на заріз. 

Памятайте: добра годівля ку
рок це велике джерело доходу! 

Отруя в старих бараболях. 
Вже з початком лютого почи

нає бараболя кільчитися В деяких 
пивницях скорше, в деяких пізніше. 
На таку скільчену бараболю повин
на господиня дуже уважати і то — 
що ближче літа, то більше повин
на її стерегтися. Стара бараболя, 
що кільчиться, набирає пять разів 
більше так званої соляніни, себто 
трійливої речовини. Бараболя, що 
не кільчиться, але постаріла, має три 
рази стільки соляніни, що звичайна 
картопля, 

Тому при варенні треба пови
різувати всі КІЛЬЦІ й очка, загалом 
не варити бараболі, не пообиравши її 
вперед з лушпини 

Хоч би бараболя в травні чи 
червні навіть ще не кільчилася, то 
все ж така сила соляніни в ній 
збільшилася. Тому краще таких 
картопель не споживати, а вжити їх 
на корм для худоби. 

Також шкідливі є бульваки, 
що наросли на старій картоплі. 
Шкідливіші, ніж вирослі кільці. В 
необібраній, звареній картоплі вся 
соляніна лишилася і її спожива-
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Наталія Кобринська. 

Народилася — 1851 р. 
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У. Кравченко. 

Гимн „Союзу Українок". 
З а нами, сестри, темінь ночі, 
А перед нами світло дня — 
Не ватремтять серця ж і н о ч і , 
Міцні, як з е д н а н а рідня! 

Провід ж и т т я візьмім у руки, 
Хай наші доньки та сини 
Єднаються на труд і муки. 
На кращу долю Вітчини... 

Сильні, з а в з я т і і бадьорі 
Ми віримо у кращий світ, 
У сяйві провідної з о р і 
Сповнім наш рідний запов іт . 

Складім для рідного народу 
В с ю міць сво їх змагань, думок 
З а правду, рівність і свободу 
Всіх українських землячок! 

Ж і н о ц т в о українське! 
Нас ж д е нова доба! 
Ми віримо в майбутнє 
Б е з кривд і нужди і раба. 

Ми ті, що мусимо перемогти.. . 
Не знаєм, що таке 

Ні страх, ні супочияок. 
Єднаймось у гурти! 

Творім один, один могутній 
/ „Союз Українок. 
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•я 
П е р е д п л а ч у й т е 

„ Ж І Н О Ч У ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на .ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю 1 ва Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия,Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
Передрук статтей довволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Наше жіноче свято. 
У той час, коли дійде до вас, 

дорогі читачки, оце число „Жіночої 
Волі", в місті Станиславові буде від 
буватися великий жіночий з'їзд і на
ради, або, як це по вченому зветь
ся: „Конгрес". Скликав цей Конгрес 
Головна Управа нашого товариства 
„Союзу Українок". 

Конгрес цей розписаний на ці 
лих пять днів. Від 23 до 27 ц. м. У 
кожному з тих днів обговорювати
муть жінки дуже важні питання з ді
лянки нашої організації, здоровля, 
господарства, виховання дітей і ін
ших важних справ. На той Конгрес 
їдуть не тільки членки міських фі
лій, себто жіноцтво з міст, але по
силають туди своїх відпоручниць 
та гостей і сільські кружки „С У.". 
Один день, а то: неділя, призначена 
виключно для сільського жіноцтва. 
Про Конгрес переловімо вам що-
найцікавіше пізніше, а тепер хочемо 
коротенько сказати, з якої причини 
скликаний цей з'їзд і чиїй памяті усі' 
ми поклоняємося. 

Це жіноче свято улаштовуємо 
на памятку оснування першого жі
ночого товариства в Станиславові. 
Хоч нам трудно сьогодні уявити со
бі наше життя без жіночої організа
ції, то одначе були часи, що її в нас 
не було і щойно письменниця наша 
Наталія Кобринська перед пятьде-
сятьма роками скликала перший раз 
жіноцтво до міста Станиславова й, 

основуючи переше жіноче товари
ство, поклала угольний камінь під 
велику будівлю, якою сьогодні є 
„С, У."; ба й усі інші жіночі това
риства беруть початок з тієї хвили
ни. Сьогодні наше товариство чи
слить 75 філій, а Оля пів тисячі, бо 
до пятьсот, сільських кружків. 

Яку ж роботу роблять оті сіль
ські кружки по наших селах? І чиж 
вони справді такі важні для нас. 
жінок? 

Навіть дуже важні. А щодо пра
ці, то вичислимо вам її тільки зде
більше, а ви самі судіть по тому, чи 
варто належати до жіночого кружка, 
чи ні. Отже кружки „СУ." мають сво
їм завданням закладати дитячі садки, 
куховарські курси.курси шиття й крою 
аптички в селі, бібліотеки в кружку. 
Те, що наше жіноцтво почало ціка
витися, наприклад, громадськими ви
борами й навчанням по школах чи 
дома в рідній мові; те, що жінки 
щораз більше виконують на ділі 
клич „свій до свого", дбають більше 
про здоровля—все це також діло тих 
свідомих жінок, що належать до 
своїх жіночих товариств, читають 
там корисні книжки й учаться, як 
мудру раду переводити в діло. 

З цього бачимо, який важний 
і конечний кружок „Союзу Укра
їнок" на селі. 

На іншому місці подаємо про 
ту, що перша заохотила жінок до 
організації, — про Наталію Кобрин-
ську. 

у Хто була Наталія 
Кобринська. 

і . 
7 В Болехові на цвинтарі поміж 
десятками похилих хрестів видніє 
памятник з написом: „Мене вже 
серце не болить". 

Хтось мусів дуже багато в 
житті трудитись, багато болю за
знати, коли по своїй смерті велів 
сповістити світові: „Мене вже сер
це не болить". 

І справді: Наталія Кобринська' 
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що її память святкуємо ми, жінки, 
сьогодні з такою святістю, за життя 
багато більше перетерпіла, як кож
на інша жінка. 

Памятник на болехівському 
цвинтарі тому чотири роки поста
вило на гробі Кобринської зоргані
зоване українське жіноцтво на до
каз своєї пошани й на пригадку 
майбутнім поколінням про цю ве
лику жінку. 

По смерті — вінці й памятники, 
а за життя колоди й камені під но
ги. . Така вже доля всіх тих, що бе
руться нові правди відкривати перед 
світом. 

Хто ж то була Наталія Ко-
бринська? 

Зразу, як молоденьку дівчину, 
доньку великого патріота, посла до 
австрійського парляменту, отця О 
заркевича, цікавить і непокоїть одне 
питання: чому жінка в громаді, в 
місті, чи селі не має такого самого 
права, що й чоловік? Хіба вона не 
така сама людина, як і він? Чому 
по фабриках, по канцеляріях жіно
ча праця, хоч і трудніша, гірше 
плачена від тієї, що її виконують 
мужчини? Чому жінки не мають 
права вчитися по високих школах? 
Чому? 

Ходить, допитує, їздить навіть 
до Відня разом з іншими жінками 
добиватися права вступу до ви
соких шкіл дівчатам. Але не бага
то було таких, що її зрозуміли б. 
Це ж було 50 років тому взад. 

Молоденькою виходить Наталія 
заміж за священника Теофіля Ко-
бринського. Вдовіє дуже скоро й 
відтоді всі свої сили посвячує бо
ротьбі за кращу долю й права 
жінки. 

Коли живе слово не багато 
помагає, береться за друковане. 
Видає жіночі газети, книжки, що 
їх написали жінки, й тим заціка
влює цією справою світ. Сама тала
новита письменниця, пише опові
дання й повісті, в яких описує не-
відрадне становище жінки. Такі її 

оповідання, як: „Ядзя й Катруся", 
„Дух часу", „Задля кусника хліба", 
хоч описують життя зперед пять 
десятьох літ, ще й тепер такі ціка
ві, що читаючи відірватися від них 
не можна. Варто б їх до жіночої 
бібліотеки придбати. 

Приходить на думку: як пред
ставлялася б сьогодні жіноча органі
зація, якби жінки були вчас зрозу
міли й піддержали Кобринську? 

Ось причини, чому память 
Наталії Кобринської буде вічно між 
нами жити. Ось чому, скликаючи 
наш Конгрес, віддаємо насамперед 
поклін памяті цієї жінки. 

Наталія Нобринська. 

Виборець. 
(Уривок). 

Розпочалися вибори. Майже 
при самих дверях ради повітової 
стояв панич Никольцьо і кожному 
виборцеві, що переходив коло ньо
го, додавав смілости й відваги. Якима 
хтось сильно потрутив. Це був той 
сам жандарм, що говорив з се-
квестратором. 

— Арештую вас в імя праваї— 
сказав він до панича, випросту
вавшися, як свічка. 

— Кого? Мене? За що? — 
запитав змішаним голосом панич. 

Його бліде лице ще більше 
поблідло, а очі блиснули гнівом. — 
Ви, мене? За що? — крикнув він 
знов з усеї сили. — За те, що я го
ворю людям те, що вони самі по
винні знати? Чому не арештуєте 
тих, що їх на зле зводять, грішми 
підплачують?! 

А як його вже брали, він від
вернувся і ще раз сказав: „Люди, 
тримайтеся"! 

Його голос звучав дивно, і при 
ободрюючих словах чути було дру
гий звук: „Усе, усе пропало"! 

Між людьми зробився по-
полох, Якимові немов би ножем по
тягнуло по тілі. Він остовпів. Йому 
здавалося, що кожний дивився на 
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нього, показував пальцем, щ о це 
в і н т о й з б а л а м у ч е н и й , п ід -
п л а ч е н и й н е г і д н и к . 

— А що, Якиме, за ким бу
дете голосувати? запитав його не
надійно війт ізза плечей. 

Яким оглянувся, але не ска
зав ані слова. 

— Но, ходім! Уже час! — ска
зав війт і пішов наперед. 

Яким пішов за ним, аби не 
стояти на місц. Але в душі його 
виколювалася інша, певна, незмінна 
думка: збутися тяжкого ворога, що 
вертів мізок, прошибав душу й па
лив груди. 

В його голові все перемішу
валося, у висках стукало, в ухах 
дзвонило, а гадка крутилася, пер
лася, гейби запертий дим у комині. 
Одне було ясне: збутися яким небудь 
способом клятих грошей, що па
лили розжареним вуглем, шпигали 
розжареним залізом. 

Піт виступив на його чоло, 
а серце товклося каменем. Він ди 
вився на присутніх, бачив кожне 
лице, кожне порушення, але чому 
то так усе було, чому не так усі 
заховувалися — він не знав, а в 
тім йому усе було байдуже, його зай
мала одна думка і вся здригалася 
відразою. 

— Яким Мачукі — закликав 
той сам голос із середини, що ви
кликував других перед ним. 

Яким вийшов на середину і 
став перед столом, за котрим си
діла комісія. 

— На кого даєте голос? — 
сказав грубий підсадкуватий панок. 

Яким мовчав. 
— На кого голосуєте? — спи

тав панок нетерпеливо. 
Яким мовчав, сопів, трясся ці

лим тілом, аж руки в нього трем
тіли: він витягнув гроші й поклав 
на стіл. 

Пани при комісії зжахнулися. 
— Що це? — запитав панок 

підскочивши. 
Якимові гейби камінь спав 

із серця. 

Він промовив чистим, грімким 
голосом: 

— Мені дали ці гроші, але я 
їх не хочу, кладу тут перед цілою 
комісією, а голос даю на руського 
посла! — і вимовив імя і прізвище 
пана зі Львова. 

В салі настав приглушений, 
довгий шум... 

— Славно! Славно! — відо-
звалося кілька голосів. 

Староста почервонів, як буряк. 
— В салі агітувати не вільно — 

крикнув він зі злістю, — бо інакше 
скажу випровадити! 

* * 
* 

Голосування тривало вже не 
довго. Порахували голоси — двад
цять голосів руських більше. 

При комісії зачалися острі пе
реговори. Відкинено кілька голосів, 
де імя чи прізвище було зле ви
мовлене, але все таки в користь 
Русинів виходила надвишка. Ніякі 
викрути приятелів Ківковецького 
пана не помагали, все було в най
більшім порядку. 

Всі, що нетерпеливо ждали 
кінця виборів, змішалися тепер з ви
борцями. Гамір і веселість зма
галися. Кожний рад був знати про 
найменшу подробицю: тож кожний 
осібно і всі разом голосно розпо
відали про недавно пережиті хвилі. 

На телеграфі не могли собі 
дати ради, а весела вість летіла 
світами. 

Жиди гейби скажені зачали 
кричати: Vtvat! А між ними могли 
виборці бачити тих, що ще недавно 
бігали за Ківковецьким паном тай 
запрошували на студенець тай ков
баси. 

Яким чув, що його імя пере
ходило з уст до уст. 

— Де він? Як називаеся? Відки? 
— допитувалися з усіх боків, а де
які витягали папір і записували. 

— Це мій парафіянин. — ска
зав гордо старенький панотець, під-
провадивши до Якима кількох сво 
їх товаришів і молодих панів. 

Панотці й панове стали Яки-
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мові віншувати, а декотрі й цілу
валися. Одному аж сльози крути
лися в очах, коли він стискав Яки-
мові руку і говорив: 

— Коли вже таких маємо се
лян, то Русь не пропаде, але про
падуть її вороги, бо нарід при
ходить до пізнання, чим він е і чим 
повинен бути! 

Яким не міг опамятатися Його 
брало диво, він споглядав на себе, 
немов на яку загадку. Що це мало 
бути за пізнання, про котре йому го
ворили, він не розумів; чув лише, що 
в нім відзивалося якесьнезвісне віщу
вання, якийсь незнаний досі голос... 

— Чого всі ті люди так поби
ваються, чого борються, плачуть? 
Чи в тім не ховається щось більше, 
як він досі добачив? Чи не кри
ється більша сила, що всіх тих лю
дей переймає одною душею, що і 
в нім збудила немов нове життя? 
Але тоті всі почуття перемагала ра
дість, несказане глибоке вдоволення. 

Він вернувся додому,як пяний, 
хоч горівки і до рота не брав 

Жінка вже не могла діжда
тися. Що Яким зробить із грішми? 
— палило її нетерплячкою від кіль
кох днів. Та коли вчула, що він 
гроші віддав, розсердилася. 

— От і розумне зробив! —ска
зала гнівно.—Люди раді б, коби від-
ки гроші роздобути, а він мав та 
кинув чортови в зуби! 

— Ей, жінко, дай спокій! — 
сказав Яким, стягнувши брови. — 
Ти того не знаєш і не розумієш, 
то й не мішайся! То не добрі були 
гроші... 

Жінка втихомирилася. Злих 
грошей вона не хотіла. Кажуть, що 
крадене вдесятеро відпаде, а злий 
гріш, не дай Боже, міг би звести 
на нінащо й ціле ґаздівство. 

Як то в нас давно бувало. 
/ Княгиня Романова 

Вже від двох тижнів не мала 
княгиня вістки від свойого чолові
ка, що вибрався в похід над Вислу. 

Правда, привикла вона до довгого 
вижидання впродовж пятьох років 
свойого пожиття з князем Рома
ном. Чоловік рідко сидів дома, ли
царська звичка й державний обо-
вязок гнали князя із затишних зам
кових кімнат Галича — на погра-
ниччя держави. Але тепер щось не
вимовно тяжко було княгині на 
серці. І ще сон дивний снився: ніби 
десь за валом якогось замку кри
ваво заходить сонце, а її чоловік 
з важким мечем у руці підпер .ши
рокими плечима браму і не дає 
втиснутись ворогам у замок. Однак 
брама дещо відхилилась і крізь 
шпару сиплеться.. пісок... брама 
відхиляється щораз більше — князь 
не в силі її втримати, а пісок 
струею ллється і., засиплюе все., і 
князя Він підняв обіруч свій меч 
і держить високо над головою.. а 
пісок підходить вище, вище аж під 
шию... тоне в нім князь. Сонце ба
грить криваво той несамовитий 
образ. Княгиня хоче кричати „ря
туйте" але не може і... будиться, 
ціла спітніла, а серце пташиною 
беться в її грудях... 

А під вечір третього дня в 
брами Галича ввійшли сумні, як 
ніч, військові відділи із... тілом Ро
мана. Страшні були то хвилини 
для молодої вдови. Однак вона не 
піддалася розпуці. Померкло вправ-
ді сонце її життя, але вона знала, 
що понад родинне, особисте щастя 
жінки є для матері й княгині щось 
вище — а це — обовязок щодо 
дітей і Батьківщини. Двох синків, 
двоє мізинчиків маминих, двоє о-
чок в голові: трилітній Данилко 
і однолітній Василько були ціллю 
її життя. їх виховати й зберегти для 
них батьківщину державу було го
ловне її старання. 

А зберегти державу не було 
так легко. Із сходу йшли на Галич 
ріжні князики, ласі на наживу, а в 
самім Галичі було багато гордих 
панів-боярів, що хотіли самі прави
ти державою. 

А їх правлення — то старая-
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ня про свою користь і обдирання 
бідного, головно сільського народу. 
Задивились вони на подібних панів 
у Польщі, ба навіть деякі звідтіля 
були родом, як Володислав і Су-
дислав Кормильчичі — зайди, без
батченки, сини няньки, до дітей, 
одного з попередніх князів. Ласкою 
князів дійшли до маєтку і навіть 
один з них сягнув по княжу коро
ну. Роман таких панів не любив і 
тримав їх остро, не дозволяв їм 
кривдити нарід, але після йогосмер-
ти пани розгулялись і не було про
світньої години для вдови. Із части
ною вірних собі боярів мусіла по
кинути Романова Галич потайки, 
і попрямувала з дітьми на захід у 
город Сянік... 

(Кінець буде) 

Не засипляйте літнім 
сном. 

(Над чим радимо дальше в жіночих 
кружках). 

Перед не одною матірю вири
не питання: що з дитиною робити, 
що покінчила чотири кляси народні? 

І в господарстві придалася б 
уже така дитина, й чогось її ще 
навчити кортить, бо тої землі стіль
ки, що не стане кожну дитину по-
достатком обділити... 

Зійдіться, порадьтеся про те 
гуртом. А від нас вам одна рада: 
посилайте діти до виділових шкіл, 
хоч би й на друге село, чи до міста, 
бо свідоміша людина й коло землі 
вміє так походити, що видобуде 
з неї вдесятеро більше, як людина 
темна, невчена. 

Далі, погляньте: скільки в нашо
му селі ремісників, а скільки ще 
здалося б? Тепер придивіться добре, 
чи ті ремісники українці, чи чужин
ці, жиди? Памятайте, що коли ремі
сник чужинець знаходить працю 
й заробіток у вашому селі, то с в і й 
мусить знайтиі Ніколи не забагато 
ремісників у селі, коли нема між 
ними українця. 

Порадьтеся в кружку: до якого 
ремесла й куди віддати б своїх дітей 
на науку. 

Напевно є в вашому селі кру
жок „Сільського Господаря", а при 
ньому жіноча секція (коли нема, то 
постарайтеся чим скорше оснувати!). 
Порадьтеся між собою, що вам най
цікавіше було б з господарства зна
ти, й попросіть аґронома-інженера до 
себе з відчитом. 

Так багато говориться й пи
шеться тепер про новітні способи 
рільної господарки, чому не мають 
з них користати й наші сільські 
господині? 

На своїх нарадах не забувай
те й про аптичку, що повинна зна
ходитися в кожному жіночому круж
ку, щоб у наглих випадках була по
міччю для села В кожному хоч би 
найменшому містечку є лікар-украї-
нець. Підіть до нього, попросіть, щоб 
дав вам відчит про те, чого потріб
но до такої аптички та як з ліками 
обходитися. Бо це далеко не мало
важна річ, як зробити хворому оклад, 
і з якої води, що давати їсти в хво
робі, чи як поступати, коли гарячка 
підноситься. Ніякий лікар-українець, 
як тільки буде мати час, не відмо
виться від цього. 

Пригадайте собі взаїмно, що 
тепер час на збирання ріжного ліч-
ничого зілля, як: мятка, братки, ли
повий квіт, румянок, бзина, кми-
нок і ін. Мятка дуже добра на болі 
шлунка (жолудка) так само, як 
і кминок. Кминок крім цього добрий 
до хліба. Чай з братків прочищує 
кров. Хай вживають ті, що мають 
прищі на лиці. Вивар з бзини й ли
пового квіту дуже добрий на поти. 

Зілля це відповідно посушене 
й у більшій кількості можна й по 
аптиках продати. 

Бачите самі, що й літом стіль
ки пекучих справ у жіночому круж
ку, ще годі спати 

(Докінчення буде), 
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Чому ми, доки час, не 
лікуємося? 

На нашій землі в багато не-
оцінених ліків, що не одному хво
рому поправили б здоровля, ба 
врятували б від смерти В одних 
місцях, як от у Черчі, Трускавці, 
Буркуті, Підлютім, Риманові, Крини
ці, Мушині, Жегесгові й багато ін 
ших місцевостях можна вилікувати 
ріжні тяжкі недуги: гостець, недуги 
кишок, шлунка, серця, нервів, жіно
чі всякі слабості, недокровність, 
скрофули й багато, багато інших, 
На селі в горах сонце та воздух 
повертав здоровля хворим на легені, 
чахотку, недокровність та ослабле
ним і т. д. Сам побут на селі, сон
це, купелі, овочі, городовина, моло
ко, яйця — поправляють здоровля 
хоровитим, немічним. Це все в на 
нашій землі, тисячі людей приїздить 
до нас, користав з цього, рятують 
своє здоровля. 

Але найменше використову
ють ці нагоди наші люди, що жи
вуть серед того всього. На купелях 
у лічничих місцях побачиш усіх, 
старих, молодих та дітей, багачів 
і бідних, деякі жиди просто на же-
брачому хлібі лікуються, — але не 
побачите майже ніде нашого се
лянства, себто хазяйнів того добра. 
Не купаються в цілющих водах, не 
пють їх, не уживають сонця, возду-
ху, набілу, словом для них усі ці 
чудотворні ліки не існують Чому? 
Чи ми вже такі здорові? Чи нема 
між нашими людьми хворих, не
мічних, недокровних, і т. д ? 

ЄІАле наші селяни недоцінюють 
цих природних ліків, а що голов
не — не засягають поради лікарів 
тодг, коли того роду лікування ще 
може людині помогти, а звертаються 
до лікаря тоді, коли вже людина 
така хвора, що не годна хати пе 
рейти, коли недугу найчастіше вже 
не можна перервати й основно ви 
лікувати. 

Подивіться на цих усіх хворих, 
що лікуються по ваших купелевих 

місцях — всі вони здаються здоро
ві: ходять, сміються, бавляться, а 
проте спитайте лікаря, всі вони хво
рі, але хворі в такім ступені, що 
кільканадцять купелів, місяць ліку
вання їм верне здоровля. Натомість 
наше селянство, доки ще лиш мо
же людина рухатися, легковажить 
собі всякі обяви недуги, і або пе
ред часом помирав, або ціле життя 
бідує. 

Тож не звалюйте всякі обяви 
хвороби на те, що ця подвигалася, 
тамту підвіяло, іншій „золотник" 
попсувався, тамта ще перестудилася. 
Коли почуєте, що щось долягає, не 
уступає, коли чуєте, що тратите 
сили, чуєте ослаблення, брак охоти 
до їди, кашель, постійні чи такі, що 
часто повертаються, болі, — не 
відкладайте, а порадьтеся лікаря і, 
доки час, переведіть ще відповідне 
лікування. Не таке воно страшно 
дороге, як не одному це здавалося б. 
Навіть у дальших лічничих місце
востях можна замешкати поблизь
ко в селян і до закладу доходити. 
Можна на купелі дістати знижки, 
— а вода, сонце, воздух, відпочи
нок від праці й клопотів ще менше 
коштує. Ліпше зробити деякий ви
даток і відзискати здоровля, як дов
гі часи, або й ціле життя бідувати. 

О. Кисілевська. 

Що я бачила в Бельґії. 
У квітні цього року мала я на

году переїхати добрий кусень доро
ги по бельгійських землях. Хоч я 
ніде не задержувалася, але те, що 
бачила крізь вікно залізничого ваго
ну, навчило мене багато 

Ото ж тому, що бельгійці 
нарід малоземельний (так, як і 
ми), усі їх поля справлені так пре
гарно, наче в нас у городі. Навіть 
під збіжжям було видно, що земля 
під ним рівнесенько розбита, заво
лочена, правильно погноєна. Ніде не 
було видно, як то в нас буває, то 
більших, то менших горбиків. Ніде не 
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видно, то яснішого, дрібнішого, то 
густішого, буйнішого збіжжя, де 
стояли купи гною. Коли бельгієць 
має мало землі, то він управляє її 
руками, так само, як у нас у горо
ді, Тож І виглядає його йоле, 
як грядка. 

Тому, що землі в бельгійців 
обмаль, вони її дуже шанують і ви
користовують, У них нема жадйих 
неужитків. При кожній хаті — са
дочок, кожна дорога обсаджена о-
вочевими деревами. Але які це са
дочки, як удержані деревця! Зда
ється, це виплекані в мійських са
дах, у парках якісь рідкі оздобні 
деревця, стрункі пірамідки. Галузки 
проріджені, деревце від деревця зда
лека, земля перегарно удержана. 

Біля кожної чистої, великої 
хати — травничок, кв тничок, жи
вопліт. Травник, немов стрижений 
оксаміт, квітник, як килим, . живо
пліт рівненький, тонкий, що видно 
крізь нього, а проте густий, як го
роджений пліт. 

Біля кожного сільського го
сподарства довгі гарні курники, о-
світлені рядом вікон. Біля курника 
— загорода з високою решіткою; 
а в загороді стадо курок. В цілій ча
стині того краю, кудою я переїзди
ла, всюди одна порода курей: білі 
лекгорни. Наче білими платками 
снігу, засіяні подвіря курочками. 
Так і видно, як мудрі бельгійці зро
зуміли, яку ціну в малих госпо
дарствах має годівля птиці. 

Але крім неї є ще гарно пле
кана рогата худоба. Гладка, виче
сана, аж вилискується. А пасови 
ща? Це ж прегарні, рівнесенькі, 
гладесенькі травники. Ні одної куп 
ки кертовиння, ні одного камінця 
чи корчика. Хоч як вони вкриті 
рівною шовкою травичкою, бачимо 
ще й людей що ходять по них з но
жиками й витинають майже невид
ні бурянці, Вони знають, що під 
листом буряну, не буде рости тра
ва, а кинеться мох, тому й не тер
плять на свойому пасовищу нічого 
іншого, як саму пашну травичку. 

Товар не пасеться де попало, 
й не бачила я на цілій бельгійській 
землі дітвака-пастушка. Корови по
припинані на шнурках до вбитих 
по саму голівку залізних палів. В 
той спосіб худобина не псує відра
зу всього пасовища, а люди не 
тратять часу й здоровля на пашен-
ня худоЗи; діти, лишені без догляду 
старших, не розлінивлюються дар
муванням, не навчаються брехати, 
красти, словом не деморалізуються. 

Як же болюче мені було диви
тися, коли в кілька днів пізніше по 
вернулася я на рідну землю й пере
їхала її майже ц'лу від Сяну аж по 
Карпати! Поля ще як поля, — на 
око нз виглядали зле. Але вже біля 
чепурненьких біленьких хаток ні 
одного квітника, ні одного травни
ка, ні одного рівненького живопло-
та. Замість цього ростуть кропиви, 
буряни, бзини. Коли старшим не до 
того, щоб зробити гарно кругом 
дом'вки, то що ж робить наша мо
лодь, що не подбає за таку дрібну, 
легку до зроблення річ, як вичисти
ти землю, зрівняти, засадити гарні 
кущі, квітки, засіяти травичку або 
наложити рівно моруги? 

А садки? Здебільша дерева по
криті мохом, галуззя густе, криве, 
часто помішане з сухим, так що 
виглядає, як нечесана голова. Ще 
й посаджені так густо, що всі в 
купу взялися за чуби. І це має 
родити? 

Всюди по межах, при дорогах, 
в окопах замість садовини або ли
пи, — лише верби, верби, верби... 

А вже найбільше паленіє лице 
за наші пасовища Десятки моргів 
гарної нашої землі стоїть облогом, 
занедбане, усіяне кертовинням і я-
мами, як лице по віспі. Мох замість 
трави, корчики ялівцю, верби, буря
ни, що розсіяні по ровах, то наче 
збірнички насіння всякого буряну 
для нашого поля. 

А на цих руїнах пасовищ біля 
мізерної брудної худоби майже 
стільки само мізерної брудної бід
ної дітвори. На одному пасовищу 
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на ЗО штук худоби, нарахувала я 
12 дітей, що під дощем скулені від 
зимна сиділи на мокрій землі. 

Матері, господині, невже ж у 
вас серця нема, щоб ви діти на та
ке пускали? Невже ж ви не в силі 
побороти в громаді оцю злочин
ну байдужість щодо своїх пасовищ 
і спонукати раду громадську, щоб 
так не марнувала дорогої землиці, 
громадського добра? Адже моло
чарство сьогодні уся ваша надія 
й порятунок, а хіба воно піднесеть
ся при таких пасовищах? 

Подумайте над тим усім, що 
вам тут пописала! 

Під увагу. 
Вліті в ріжні побічні доходи 

(прибутки); тут продамо гриби, там 
ягоди, малину чи інше що Можемо 
продати й гарно уложену китичку 
квіток, добре засушену травку, до
бре зібране й відпов !дно усушене 
лічниче зілля. Памятаймо при цьому-
все, що продаємо, мусить бути доб
ре, чисте, свіже й подане гарно, при-
манчиво. 

Бачила я це найбільше в чужих 
краях. Там китичку лісних фіялок, 
незабудьок чи іншого квіту подадуть 
вам вложену в гніздечко з прутиків, 
виложене мохом, вверху каблучки 
з прутика. Це виглядав гарно, не 
вяне, можна вигідно носити. Ягодам 
роблять малі коробочки з прутиків 
чи трави, прикриють листочком па-
пороти. Продають, не пересипаючи. 
Воно вигідне, не запорошене, апе
титне. Коробочки поскладані в чи
стому більшому кошелеві, виложе
ному зеленим лістом. Гриби обчи
щені свіжі, не хробачливі, уложені 
серед зелених листочків рівненько. 
Звичайно й продають такі речі чи
стенько одягнені в народню ношу 
молоді гарні дівчатка, що ходять ву
лицями. 

І як гадаєте, чи не купили б 
такі речі й у нас скорше й дорожче, 
як оці потовчені ягоди, які насипа
ють з кошеля брудними руками в 

брудні папері; як оці скидані як будь, 
пімяті, зівялі хробачливі гриби; як 
0 ці стиснені в кулаці, завязані туго 
ниткою фіялки чи Інші квітки? На
віть картоплі свіжо помиті, в чистім, 
підстеленім зеленню кошелі скорше 
продасте, як брудні з брудного по
латаного мішка. І всяку іншу горо-
довину, й усе, що виходить з наших 
рук, подаваймо гарно, чисто, совісно. 

Коли сушите гриби, відділюйте 
корінці, сушіть старанно, силяйте 
рівненько після величини, як коралі. 
1 знайте вагу того, що продаєте. По
розумійтеся, довідайтеся, яка ціна 
і всі однаково продавайте. Корінці 
й гірший сорт грибів дешевше, ви
брані шапочки дорожче. Найкраще, 
що тільки можна, збувайте через коо
перативи. Оголошуйтеся в часопи
сах, що в тому то селі в кооперати
ві по такій то ціні можна дістати 
гриби (совісно й точно після сорту 
й добре висушені), по тій то ціні 
правдивий мід. інша ціна є на липо 
рий, Інша з гречки, і це треба по 
совісті сказати, і т д. 

В такий спосіб можна те саме 
продати дорожче й скорше, 

І ще одне: що робите, господи
ні, дівчата й діти, з уторгованими 
грішми? Не тратьте на дрібниці, 
складайте на книжечку в касі хоч би 
по золотому й ужийте опісля на 
щось добре, пожиточне, чи то буде 
куплення якої господарської речі, чи 
щось на зиму, чи поправа свого ха
зяйства, заведення нової його галузі, 
куплення кращої пари курей, кріли-
ків, заложення садочка, будова кур
ника, перебудова хати і т. д. Запре-
нумерування часопису, куплення 
доброї книжки, заплачення річної 
вкладки до жіночого кружка, уділу 
до кооперативи, — все це повинні 
ви з таких малих літніх прибутків 
зробити Ті, що винаймають хати на 
літо, обовязково повинні за це по
правляти свої господарства!.. 

Всі, свідоміші жінки провідниці Жіно
чих кружків , — і самі передплачуйте 
й поширюйте поміж ж і н о к вашого се 
ла — . Ж і н о ч у Волю". Вона несе вам 

освіту , внання. 
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П е р е д п л а ч / й т е „ Ж і н о ч у Волю"!. . 
Вже робім запаси на зиму. 

Дуже добре мати взимі хоч 
дещо посмажених, чи варених о-
вочів Багато господинь має в своїм 
городі цукрову р о ж у . I' уживають 
залюбки взимі до пампушків. Ось 
вам легенький спосіб її перехован
ий Переберіть чистенько добре на
биту пів-кварту листків з рожі. 
Б'лі кінчики пер?д тим пообтинайте 
ножицями посипте цю рожу шклян-
кою мілкого цукру і тріть валком 
у макітрі, аж стане одна, густа ма
са. Скропіть соком з пів цитрини, 
коли хочете, щоб була кращого 
кольору. Можна замість цитрини 
дати на кінчик ножа цитринового 
порошку, яким господині інколи 
б >рщ заквашують Зложіть цю пе
ретерту рожу в чистий, сухий слоїк, 
завяжіть чистеньким, білим па
пером, хай собі стоїть у коморі, аж 
до вжитку. Коли треба буде, візь
мете дрібку тієї рожі й дасте до 
солодких пампушків. Будуть дуже 
смачні. 

Малина не.тільки дуже смач
на, але й дуже здорова ягода. Сла
бим дають пити воду з малиновим 
соком. Вона не тільки гасить спрагу, 
але й зменшує гарячку. 

Як його зробити? 
Найкраще так: візьміть гар

нець, (чотири кварти) малини, спарте 
квартою окропу, пімніть добре лож
кою й дайте стекти юшці через 
рідке полотенце. На літру соку дай
те фунт цукру й варіть (смажте) 
на кухні, аж перестане пінитися 
(піну все збирати) й погустіє дещо. 
Як простигне, зливати в чистенькі, 
сухі пляшки, закоркувати добре 
чистим, вивареним корком і тримати 
на зиму. Можна теж насипати ма
лини в пляшку, посипати цукром, 
щоб ягідки були білі завязати ший
ку міхуром (підспід — платочок) 
так, щоб сік, як перевернемо пляш
ку, не капав, і дати дб баняка, 
переложивши й підложивши під 

спід сіна; варити від закіплення 
десять мінут. Теж добре держиться. 

Праця в жіночих 
товариствах. 

Бертники, біля Монастириськ. 
Дня 13 травня 1934 р . відбулися 

ІІ-гї звичайні загальні збори кружка „С. 
У." в Бертниках під проводом організа
торки того кружка заступниці голови „С. 
У " в Монастириськах пані Н. Запісецькоі . 
Домівку читальні „Просвіти*, де відбува
лися збори, виповнили вщерть жінки. 
Зібрані цікавилися зборами і з великим 
захопленням вислухачи організаційного 
реферату п, Н. Запісецькоі , що своїми 
радами і вказівками заохотила з ібране 
жіноцтво до дальшої праці в кружку. 

Головою вибрано Марію Процько; 
до виділу ввійшли: Павлина Дуляк, Пе-
тронелія Дмитровська, Стефанія Шпотак , 
Федорка Підлипна, Меланія Канюґа, Ма
рія Ґудвик, Явдоха Андрусишин, Теодора 
Червак, Михайлина Площак До контроль
ної комісії вибрано Марію Рочкевич, Д а н -
ку Шайну, Марію Шевчук Невідрадні від
носини , викликані подвійною станицею 
молочарською (одна українська, друга 
жидівська), спричинили розбиття з тру
дом зорганізованого жіноцтва їзда вели
кої конкуренції, яку жидівська станиця 
в селі робить. 

Слід би раз над цим подумати кому 
слід, щоб заснувати в Монастириськах 
районоау молочарню — я то — спочива
ють у приватних і жид, руках всі мо
лочарні в околиці. Присутня. 

Слобідка горішня, б. Монастириськ. 
В січні 1932 р. засновано в Сло-

бідці-горішн'й, біля Монастириськ кру
жок „Союзу Українок". 

Хоч молодий ще кружок, але проявляє 
однак живу діяльність. Завдяки енергій
ному проводові пані Запісецькоі ' - заст . 
голови кружка „С. У." в Монастириськах, 
організація жіноцтва в Слобідці-горішній 
дуже гарно розвивається . 

Заходом цього кружка улаштовано 
уперше в цім селі просфору-свячене, що 
вже другий рік дуже поважно й урочисто 
місцеві громадяни відсвятковують. При 
гарно прибраних столах зібрані в числі 
200-300 осіб з великим захопленням слу
хали річевих промов і привітів від 
делегатів і гостей з Монастириськ та 
споживаючи спільну вечерю, насолоджу
валися прегарним співом місцевого чи-
тальняного хору. 

Дня 10 травня відіграно виставу 
„Вкрадене щастя" з повним успіхом — 
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чистий дохід призначено на докінчення 
Н а р . Дому, де й кружок примішується 

В місяці квітні 1934 р. відбулися II. 
звичайні загальні вбори кужка „С. У." в 
Слобідці-горішній, Збори перевела п. Н. 
Запісецька . Зв іт з діяльності! й касовий 
виказали задовільний успіх у розвитку 
цього молодого кружка. Вибрано новий 
виділ з головою п. Емілією Наняк. До 
виділу ввійшли: Йосипа Лесів, Стефанія 

Жилава , Марія Василів, Стефанія Гані -
шевська, Марія Наняк, Марія Парацій, 
Анастадія Василів, До к о н і р комісії ви
брано Йосипу Тимчишин, Марію Грини-
шин, Олену Старик 

Молодому кружкояі і його провід
ниці пані Н. Запісецькій бажаємо най
кращих успіхів у такій енергійній, певній 
посвяти організаційній праці . Очевшйвць. 

Зразкове народне 

Ось тут подаємо взірці прав
дивого народнього убрання з Пол
тавщини. 

Сорочка з широкими рукавами, 
гарно вишита чорно-червоним взо 
ром \ квіти, зірки, чи яким іншим 
Корсетка довша, запинана збоку, 
обшита іншою матерією в зубчики. 

Плахта або спідничка колірова, 
має щодо барвигодитися із корсеткою. 

ання з Полтавщини. 

Фартушок — темний, так само 
гарно вишитий. Намиста не наві
шують надто багато. Дівчата вби
рають голову квітками, стрічками; 
молодиці — очіпками (можуть бути 
парчеві, себто з тої золотистої ма
терії, що з неї фелони роблять), 
а поверх них хустки. (Докладний 
опис цього убрання подано в „Жі
ночій Долі" ч. 11 ц. р.) 

Посвячення прапору укра
їнської кооперації у Львові. 

В неділю 3 червня в городі кн. 
Льва відбулося велике свято посвячення 
прапору української кооперації . На ве
ликій площі Сокола -Батька з ібралося 

коло 15 тисяч кооператорів і коопера
торок. На площі уставлено деревляну 
каплицю з високими вежами, що вся 
була прикрашена зеленню і жовто-бла-
кнтними прапорами. 

Свято почалося точно в год. 9 ра
но полевою Службою Б о ж о ю ; до неї 
співав хор питомців з Духовної Семіна-
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рії. Служба Божа скінчилася в 9.45 При 
головній входовій брамі засурмили сурми, 
а їм відповіли дзвони біля каплиці. Це 
приїхав Ексцел. Митрополит у товаристві 
о. кан Ковальського. Уся площа при
вітала Митрополита грімкими окликами: 
«Слава!* Митрополит засів на підви
щенні в каплиці. 

Інж- Павликовський попросив Ми
трополита довершити свячення прапору. 
Хорунжий передав прапор Митрополи
тові. По посвяченні прапору орхестра 
відіграла молитву „Боже Великий". 

Дуже гарну, незабутню промову 
виголосив Митрополит зараз по свячен
ні прапору. Відповів Митрополитові др. 
Кость Левицький. По промові д-ра Ле-
вицького відбулося вінчання прапору. 
Відбулося воно в той спосіб, що до пра
пору підходили поодиноі представники 
установ, завішували до держака свої 
стрічки й виголошували привіти. 

Потім всі представники станули по 
обох боках підвищення. Посередині др. 
К. Левицький в прапором. Від нього го
лова Ревізійного Союзу перебрав пра
пор і підніс вгору. Сурми засурмила 
і всі хоругви піднято вгору. Потім го
лова передав прапор хорунжому, й ор
хестра відограла кооперативний гимн. 

По посвяченні прапору відбувся 
почетний похід перед прапором. По
ходові приглядався Митрополит, др. Ле
вицький і інж. Павликовський. В поході 
брали участь діти, що представляли со
бою поодинокі наші виробництва. Потім 
відбувся ще концерт і народня забава. 

Читайте й радьте. 
Порадьте - справа важна! 

Є в нашім селі одна дівчина, що 
любилася з одним хлопцем; потому піз
ніше він її намовив до злого, звів, а сам 
оженився з другою: її ж покинув на по
талу злої долі. Вона виховує дитину вже 
кілька літ і сама живе тепер дуже добре, 
можна сказати взірцево христіянським 
життям. Вина — людина освічена, всіма 
силами старається піднести культуру між 
жіноцтвом. Ми, дівчата, її дуже любимо 
й співчуваємо з нею її недолею,— попер-
ше тому, що вона тепер на кожнім кроці 
оплакує свій проступок, свою необереж
ність, жалує дуже свого вчинку, і нас, 
дівчат, остерігає, щоб ми берегли своєї 
невиннвсти, як найдорогоціннішого скар
бу, щоб ми не впали жертвою підступ
ного обману; а подруге, що вона розумів 
положення нашого народу, і мрів і пра
цює всіма силами над поліпшенням його 
долі. 

Вона нераз сама каже: — „Я може 
негідна працювати разом з вами (вона 
себе так дуже понижає), але трудно; не 

можу сидіти з заложеними руками, бо ме
ні серце не дає спокою, що наш нарід 
так дуже потребує зорганізування жіноц
тва, а я маю сидіти без праці... це просто 
неможливе". 

Декотрі в селі до неї відносяться 
ворожо; але це є такі дівчата, що на
певно нічого не розуміють, а самі безпе
речно гірші від неї, бо, на нашу думку, 
чоловікові впасти не трудно, але попра
витися цілковито (так як вона) це вже 
дуже тоудно. 

Хвальна Редакціє! просимо поради
ти, що нам робити: чи ми маємо обхо
дитися з нею так, як ті, останні, чи маємо 
з нею співпрацювати разом для кращого 
завтра нашого народу? Чи ми повинні її 
любити задля її поправи, чи ненавидіти? 

Просимо відповісти нам на це. 
Сільські дівчата.. 

Відповідь „Сільським дівчатам." 
Тішить нас те, що молодь наша 

звертається до нас по пораду. Робіть так 
усі, милі читачки, а побачите, що на все 
дамо вам добру, досвідчену раду. У цьому 
випадку радимо вам товаришку вашу, 
що, як кажете, зробила хибний крок і т е 
пер з а т е жалує, покутує,— не виключа
ти, але приймати до свойого гурту, Га
даємо, що приклад її нещастя буде для 
молоді більшою наукою й пересторогою, 
як усі голословні науки. А тим, що бе
руть вам ваше добре відношення до тієї 
дівчини за зле, нагадайте слова Ісуса 
Христа: — Хто з вас без гріха, хай кине 
на неї каменем." 

Нагадайте їм також велику гріш
ницю Магдалину, якої Христос не відтру
тив, коли покаялася й жалувала за свої 
гріхи та добрим ділом старалася їх спо
кутувати. 

Церква не тільки відпустила їй грі
хи, але й зробила святою. Не будьмо ми, 
рішні люди, строгіші від самого велико
го вчителя Ісуса Христа! 

Веселий КУТОК. 
Яблуко все коло яблінки. 

Власник саду зловив на гарячім 
учинку хлопця, котрий злізав з дерева. 

— Що?! Такий малий і вже вчить
ся красти? Чекай, я зараз заведу тебе 
до твого тата, нехай покарає!.. 

— Коли, прошу пана, мій тато ще 
сидить он на дереві — відповів несміло 
хлопчина. 

В школі. 
Учитель: Кілько є три менше три? 
Мовчанка. 
— Уважай, Голованю! Як маєш'у 

мисці три кусні мяса і всі три зїси, то 
що останеться? 

— Бульба! 
8 а редакцію відповідав: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 12|6 — Ч. 78 

\ 



Należytolć pocztową 
opłacono ryczałtem 

Ціна .окремого числа 10 сот, 

Учасниці Жіночого Конгресу в Станиславові. 

Пилип Серпенко - Пахольчук. 
Почаїв, Волинь. 

Ж Е Н Ц І . 
Низько схиляється в б і ж ж я додолу; 
Т и х о в обіймах шумлять колоски: 
. Б о ж е великий, як в а ж к о нам жити, 
Панують між нами страшні будяки! 
Жалять болюче, цвітуть, б е н к е т у ю т ь ; 
А ми л и ш е ж д е м о ваввятих ж е н ц і в . 

1 вірим, що скоро серпи залунають. . . 
Б е з ж а л і с н о спалять ж и в ц е м будяків. 

А в нас візьмуть з е р н о , поживу для краю, 
Для рідних 1 чистих полів, на посів; 
І край наш у барвах В е с н о ю засяє. . . 
Не буде між нами в ж е більш будяків". 

Так тихо на нивках колосся шептало., . 
А ген з а горою, співали ж е н ц і ; 
Весело , бадьоро в поля прямували... 
На ж н и в о святее — ж і н к и й молодці 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ЖІНОЧУ ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю 1 на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк. доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия.Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia. Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
Передрук статтей довволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Великий Український 
Жіночий Конґрес. 

Як ми заповідали відбувся в 
Станиславові в днях 23-27 червня 
виключно наш жіночий всеукраїн
ський з'їзд, себто Конгрес. Хоч було 
дуже багато перепон не тільки від 
чужих, але на жаль і своїх, то 
одначе з'їзд наш удався прегарно! 
Всі не тільки признають його ве
ликий успіх, але просто завидують 
й дивуктся , що жінки потрапили 
все так добре, складно, інтересно 
вивести, 

В день відкриття Конгресу бу
ло всіх до 600 учасниць і кількасот 
гостей. Майже всі філії „С. У", ви
слали свої делегатки. Між ними ба
гато з далеких країв Приїхали пані 
делегатки з Праги з нашою поваж 
ною вченою п. проф. Русовою на 
чолі. її читачки „Жіночої Долі" до
бре знають з цікавих цінних статей, 
що їх час до часу пише для нашого 
часопису. Були делегатки з Підкар-
паття, провід вела п. Невицька з 
Ужгороду. Було кільканадцять з Во
лині (провідниця — п Багринівська), 
з далекого Полісся (п. Горбачева). 
Делегатки з Буковини (провід п. 
Герасимович). Вибиралося буковинок 
багато, але румунська влада не да
ла перепусток. Американок бу
ло 2 (заповіджено було 20, але 
через несподіване, хоч і коротке, 
арештування голови „С. Українок 

Америки" не приїхали). З Канади 
приїхала організаторка українського 
канадійєького жіноцтва панна Тан
ка Романчич... 

Окрема делегація прибула з 
Варшави від українського жіноцтва 
Великої України, що вигнане з рід
ного краю, живе тепер на еміграції 
у Польщі. 

Мали ми теж і далекого до
рогого гостя — секретарку всесвіт
ньої жіночої організації Жіночого 
Союзу Мира й Свободи — англійку 
пані Марію Шіпшінкс. Вона здавна 
в нашою великою приятелькою, тож 
не диво, що вітало її жіноцтво Кон
гресу так само сердечно, як і своїх 
рідних дорогих гостей. 

Вітали Жіночий Конгрес і муж
чини — представники наших пар
тій та культурних установ. За окре
мий стіл засіли представники газет, 
щоб записувати все, що чують і ба
чать, та подати потім до своїх ча
сописів. Наспіло теж дуже багато при
вітань з усіх сторін світу й рідного 
краю 

Але найкраще — то було другої 
днини, коли на величезну площу за 
містом зійшлося тисячі нашого сіль
ського жіноцтва, щоб привітати го
стей, нас усіх, що зїхалися на Кон
грес, та похвалитися своєю органі
зованістю, чудовими народніми о-
дягами, молодь — руханковими впра
вами, чудово виведеними гагілками. 

Так прекрасно, гостинно вітали 
наші селянки своїх гостей, бо ж 
дійсно вони, доньки наших сіл, е 
властивими господинями цих земель. 
Інтелігенція змінявться, розсівається 
по світу, наче несене вихром листя 
з дерева, але само дерево, його 
пень — це сільський нарід, що цуп
ко тримається корінням рідної землі 
й твердо боронить наших прав та на
шої віри святої, затримує нам нашу 
мову, наші звичаї, ношу, пісні, все, 
що властиво становить ознаки окре-
мішнього народу. 

Хоч були ріжні перепони, ба 
ламучення, застрашування навіть, 
як кажуть, і з боку своїх, все ж 
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тисячі жіноцтва прибуло на це своє ЯК ТО В нас давно бувало, 
свято. Довгими нескінченими рядами ^ Княгиня Романова. 
п е р е х о п и л и й п н и пппепрп П І П Й И П І Р Н - ^ t \ \ 'ж ; . 

(Закінчення). 
переходили вони поперед підвищен 
ня з тисячами видців та почесних 
гостей. 

Аж тут ми бачили, яка то краса 
наші народні одяги, що їх Сгани-
славівщина й взагалі Покуття ще 
задержали. Появу вітали гості о-
плесками. Дуже гарно виглядали 
теж багаті угнівські міщанські строї, 
в яких була одягнена делегація „СУ." 
з Угнова. Особлив увагу звертали 
штудерно завязані на головах їх 
хустки (великі близь о на 2 метри) 
коралі завбільшки оріхів навіть во
лоських та великі золоті дукачі. 

Дівчата, теж повбирані в гарно 
дібрані народні одяги, вправи свої 
виконували скоро, вправно, рівно, 
та в один час. Просто трудно було 
повірити, що то сільські дівчата, які 
мусять тяжко працювати, могли 
так прекрасно вивчитися. Честь 
пильним дівчаткам, велика вдяка 
молодим членкам сганиславівського 
„С. Українок," що завдали собі 
стільки праці при вивченні дівчат. 

Мужчини теж помагали жіноц
тву. Три сільські музики на дутих 
інструментах пригравали дівчатам 
до вправ. Дуже це гарно зі сторони 
музикантів й тих усіх батьків та чо
ловіків, що помогли свому жіноц
тву в цьому гарному ділі. 

Після обіду відбулися ще аж у 
двох великих салях концерти, ака
демії, на яких усі точки бездоганно 
виконали самі членки сільських жі
ночих кружків станиславівського по 
віту. Привітання, промови на цих 
зібраннях виголосили в „Соколі" 
сен. Кисілевська, в салі театру Мо-
нюшка голова „С. У." пані Рублева. 

Цей день, коли вітало, попису 
валось перед гістьми сільське жі
ноцтво Станиславівщини, останеться 
тим, що мали щастя бути на цьому 
святі,навікивживій незатертій памяті. 

Про те, що говорилося в ре
фератах, будемо пізніше потрохи 
подавати. 

Іізньою літньою ніччю доби
лись подорожні до Сянока. Брами 
міста були замкнені. Застукали. 
Крізь віконце виглянув воротар. 

— Хто такий товчеться по но
чі і не дає людям спати? — ворка-
тів воротар. 

— Відчиняй, відчиняй, воро
тарю, — це ж ми, люди Романові, 
везем із собою мізинні дитятка 
у сріблі й злоті, — а і княгиня на
ша з нами — відповів один із боя-
рів, що був з Романовою. 

— Гей же — наша ласкава 
княгиня і княжичі! — радісно 
крикнув воротар. 

За муром в місті зчинився рух, 
брама відчинилась. Світало. Місто 
будилося. Народ товпився біля 
гуртка подорожніх, що прямували 
до замку. Західній український го
род вітав радісно княжу рідню. І по 
сьогодні на згадку про ту подію 
співає народ веснянку „Воротар". 

Тут до Сянока до княгині при
їхав на нараду угорський король. 
Він обіцяв Романовій заопікуватись 
нею і дітьми й обороняти їх бать
ківщину перед ворогами. Незаба
ром вернулась княгиня знов у Га
лич, але що тут грозила їй і її ді
тям небезпека від боярів — пере
бралась жити в другу свою столи 
цю — Володимир на Волині. Тим-
часом Галич зайняли князі Ігореви-
чі. Не давали вони вдові й на Во
лині спокою 

Раз якось зявився у Володи
мирі піп - післанець Ігоревичів 
Він жадав, щоб володимирці відда
ли Ігоревичам город, в княгиню 
й діти передали тим князикам. 

— Убити лопа, того діяволь-
ського післанця! — загула товпа 
володимирців, головно тих бідні
ших, що дуже любили Романову, 
за її добре серце Романова бачила 
все і чула з галерії замку; прикли
кала декількох боярів і сказала: 
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— Успокійте народ, не дозволь
те вбити попа, він бо післанець, 
а післанців не вбивається. 

Народ заспокоївся і розійшов
ся Тимчасом багаті бояри задума
ли видати і Володомир і княгиню 
враз із дітьми в руки Ігоревичів 
1 знов настала одна із тих тривож
них ночей, що то їх багато в своїм 
життю прожила княгиня Романова. 
Потайки крізь діру в мурі втекла 
Романова із дітьми в темряву ніч
ну на непевне, тинятись по чужих 
краях. Пильн>вала діток — збері
гала їх для народу, дня держави. 
Жила тільки для них, хоч була мо
лода і гарна і могла ще найти осо
бисте щастя, декілька разів у часі 
важкої блуканина по чужині за
блисла надія на поворот. Княгиня 
користала з кожної нагоди, — вер-

' талася до краю, але не надовго. 
Бурхливі хвилі викидали її знову 
поза границі рідної землі. 

Літа плили за літами, Із рід
кого краю йшли вісті про недолю 
народу, про чужинецьке важке яр 
мо. Молоді княжичі зневірювались 
інколи, чи засядуть на галицькім 
престолі, а тоді голубила їх люба 
матінка й потішала. 

Сиділи раз отак на краків 
ськім замку, снували сумні гадки. 
Було тихо, лиш десь у павутинні 
бреніла жалісно замотана муха: 

— Гляньте, діти, — промовила 
Романова, — ось бачите павука? 

Справді, із стелі спускався до
лів на тонкій ниточці павук. Враз 
павутинка увірвалась і він упав на 
долівку. Але зараз виліз стіною на 
стелю і знову почіпив свою ниточ
ку, та зле, І знов упав на землю , 
і зноз стіною на стелю. Василько 
числив, скільки разів падав павук 

— Шість — сказав укінці. 
А павук таки почіпив добре 

павутиння і став снувати сітку 
— Ось вам примір витрива-

лости — сказала мати 
І діти, а головно старший Да

нило дійсно був терпеливим і ви
тривалим і добився своєї ціли — 

галицького стола, хоч змагання йо 
го з ворогами за батьківщину три
вали понад 35 літ. 

Чи дожила Романова тої ра
дісної хвилі, коли син утвердився на 
галицькім престолі — не знаємо. 

Не знаємо навіть, як їй було 
на імя і звідкіля була родом. Ця 
безіменна княгиня записалася в I-
сторії української держави краще 
і як неодні князі чи княгині з іме
нем Любила рідний край, правду 
і справедливість, любила сірий, 
простий народ і не позволяла його 
кривдити. А головно навчила своїх 
синів любити батьківщину й жити 
для неї не на словах, а ділом ли
царським, змаганням безупинним, 
працею муравлиною. 

Над чим радимо в жіночих 
кружках. 

Найкращі ліки. 
Літо — це час, коли кожний, 

що хоче, може поправити собі 
здоровля. Стають нам до допомоги 
— чистий воздух, що його можемо 
доволі вживати, а він лікує навіть 
порушені сухотами легені. Сонце, 
що прибільшує червоних тілець 
у крови, лікує гостець і інші сла
бості. Воно зміцняе в дітей силу 
костей, простує криві ніжки. Даль
ше — вода, що освіжує, очищує 
лікує тіло, є теж чудотворним лі
карем. Треба їх використовувати, 
треба удаватися до них по поміч, 
бо як мине літо й ми їх не вико
ристаємо, то це вже не легко на
правити. 

Але щоб вони, як слід пома
гали, треба добрим господиням 
стати їм у поміч ще й відповідною 
літньою їдою. Городовина, ягоди, 
овочі, молоко — це теж природні, 
всім доступні ліки й їх дає нам на
ша земля подостатком. Але... при
знаймося, кохані господиньки; хоч 
маємо це все на селі, то кому по
магаємо ними лікуватися? Міщан
кам! А самі собі ці дари Божі 
просто легковажимо. 
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Чому? Мабуть, просто не ві
римо, щоб такі дрібниці могли 
щось нашому здоровлю помагати. 
Панські „витребеньки", так село 
думає, — краще це все продати. А 
проте вчені лікарі переконалися, 
що в молоці, городовині, овочах 
в велика життєдайна сила. Цю си
лу назвали вітамінами. 

Дослідили, в чім є її більше, 
в чім менше, й довідалися навіть, 
котрі роди тих вітамін на що по
магають. 

Отже так: коли дбаємо про 
сильні, здорові кості (особливо 
важне в дітей), про те, щоб ми не 
хорували на очі, коли не хочемо 
в дітей допустити кривухи (каблу-
куваті ніжки), щоб не гнили ясна, 
взагалі щоб людина була здорова, 
то даємо дітям (а й для старших 
це важне) незбиране молоко, сме
тану, яйця, масло, зелену городо-
вину, як: горох, огірок, морква, ка-
ляріпа та всякі овочі Вага тих ро
слин в їх сильному насвітлюванні 
сонцем, тому вони вліті найкраще 
ділають, 

Проти нервових хоріб, паралі-
жу, конвульсій, скривлення рук, 
треба уживати разової муки, моло
ка, дещо мяса, дріжджа, а знову ж 
усякої городовини. Тому, що в го
родовині й овочах є ріжні мінераль
ні солі, залізо, фосфор і т. д., по
трібні вони для життя та здоровля 
й дорослої людини. Звертаємо вам 
на неї увагу й просимо: не легко
важте собі цих порад, бо через це 
грішите щодо своїх найближчих. 
Більше й ширше про вітаміни, 
а також поради, як городовину 
й інші страви варити, найдете 
в нашій куховарській книжці: „Як 
добре й здорово варити". Друкуємо 
отеє'-вже другий наклад, це най
кращий доказ, що це корисна й 
найпрактичніша, а при тім найде
шевша куховарська книжка, що 
є в українській мові. 

Робіть собі на зиму запаси горо
довини, овочів, грибів тощо. Поради 
друкуємо майже в кожному числі 

„Ж. В. и , „Ж. Долі", а також знай
дете і в наших книжках, особливо 
п. н. „Домашня перерібка овочів". 
(Ціна 85 сот. з почтовою оплатою). 
1 в цьому числі „Ж. В." подаємо 
добрі ради щодо цього. Подумайте 
над цим, порадьтеся в своїх 
кружках. 

Купайтеся! Купелі додають 
багато здоровля людині Купелеві 
одяги собі, чоловікові, чи дітям ду
же легко можна зробити домашні 
ми засобами. Але при купанні 
будьте обережні: не лізьте до гли
бокої води, не входіть до води 
спітнілі, по їді, тощо. Вчіться самі 
й привчайте дітей плавати!.. 

О. К. 

Нашим господиням під увагу. 
Відвідувала я недавно з кон

гресовими гістьми наші сільські 
хатки. Про це напишу окремо 
в черговому числі „Ж. В." Одначе 
тут додам ще одну маленьку зав-
вагу: всюди застали ми лад, і чи
стоту, і культурність — але ніде 
не застали двох речей, що конечні 
й цілком звичайні в культурному 
світі. А саме: ніде не застали відчи
неного вікна; всюди задуху виганя
ли тоді, як ми щойно ввійшли (ще 
добре, що вікна можна було відчи 
нити!). Не бачили ми теж ніде слі
ду друкованого слова — ані газети, 
ані книжки. Слава Богу, чужі го
сті повірили мені, що в нас книж
ки та газети так шанують, що три
мають їх у тих гарних, мальованих 
скринях, що ми їх бачили по ха
тах. Але як це на ділі, то ми кра
ще знаємо. 

Тому памятайте, господині, 
дівчата: коли в багатьох речах мо
жемо бути приміром для інших на
родів, дорівняймо їм і в цих двох 
речах! Свіжий воздух дасть вам 
здоровля, а часопис, книжка по
дасть науку, силу, як побороти 
лихо, добитися кращої долі. Тепер 
вліті чи восени маєте багато засо
бів добути трохи того гроша, щоб 
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заплатити (на цілий рік!) за часо
пис — „Жіночу Волю" чи „Жіночу 
Долю". Живіть, як дійсне культур
не жіноцтво! 

Геть з боргами! 
Оцей клич „геть з боргами" 

лунав скрізь на нашій землі й мав 
так само багато приятелів, як І не-
приятелів, Я в його велика прихиль
ниця й тому хочу вам, шановні чи
тачки, сказати дещо про цю справу 
з власного досвіду. 

Уперше піднесла в нас той 
клич нова управа кооперативи, Пе
ред трьома роками заложили ми 
кооперативну крамницю й так щи
ро взялися її піддержувати, що до 
року розібрали на борг усе, що в ній 
було. Туй-туй приходилось буду хі
ба замикати, аж зійшлася управа, 
члени; скликали й нас, жінок, себто 
тих, що найбільше в кооперативі 
купують 

Рада в раду кажуть нам, жінкам: 
— Вступайте в члени, виберемо 

вас і доуправи. Перестаньте купувати 
в жидків у місті.. Але на борг не 
дістанете ані за гріш! Вже як хоче 
те, — купуйте або не купуйте За 
це, як кооператива піднесеться, ку
пимо вам тріпачку до конопель, 
абисьте не тратили надармо часу 
й сили... 

Дехто зрозумів, признав рацію, 
що годі свою власну працю борго-
в І Н Н Я М марнувати, руйнувати Але 
немало було таких, що страх обра
зилися: 

— Як то? Мені, господині, не по
боргують кусника солонини, чи сір
ника? Чи то я того не варта? Коли 
так, не піду й за гроші! Буду в Мош
ка брати, він за гроші не питав, 
дав, скільки хочу... 

Було таких багато. А і з нас, 
неприхильниць боргів, не одна по
тайки в душі признавала тамтим ра
цію: де ж хто бачив — без боргу 
обходитися? 

Тяжко було спочатку. Треба 
помаленьку давні борги сплачувати, 

а на що треба гроша — хоч гинь 
старати. Не одна господиня не зва
рила пирога на неділю, не одна без 
синьки побілила, не одна увечорі 
без світла сиділа, ниток на мере
жання сорочки не купила, без но 
вої хустки чи спідниці обійшлася. 

Але привикли. Без неодної речі 
дали раду. Не одну самі видумали 
(так, приміром, пробуємо самі кра
сити тоненькі льняні нитки до ви
шивання сорочок). А що найважні-
ше — навчилися ми шанувати гріш, 
розкладати його рівномірно на дов 
ший час, а не видавати всього нині, 
щоб опісля гірко бідувати. Зароблю 
що на роботі, вторгую за гриби, 
афини, малини, — кладу в касу, що 
заложили в селі, або складаю в ко
оперативі, 5о знаю: прийде час, що 
заробітку й торгу не буде, і як не 
залишу з легшого часу на тяжчий — 
не порятує ніхто кредитом. 

І вийшло таке диво, що ми, 
безборжниці, зачали гроші на тяж
чий час відкладати, а ті, що не по 
кинули своїх прихильних Мошків, 
Срульків, все, що мають, мусять їм 
віддавати. Як не занесуть самі, то 
Срульчиха прийде в хату й за „ґреч
ність" вимантить від доброї госпо
дині ще й яйце, бобу, часнику чи 
цибульки Хоч чи не хоч, дати тре
ба, бо ж жид приятель — боргує 
і ще поборгує В неодного за ці бор 
ги дівчатам на „убйори", а чолові
кам на горівочку й нивка на ліци-
тацію пішла. Ая! Вірте! 

Восени дістанемо вже й тер
лицю. Веселіше на коноплі та лен 
дивитися, як нагадаю, що не буду 
здоровля збавляти при тертю. А все 
через те, що послухали ми, цього 
клича „геть з боргами — купуйте 
за готівку в кооперативі!" 

На добру науку й пораду пише 
вам це, дорогі читачки, передплат
ниця „Жіночої Волі" з Поділля. 

300,000 нових д ерев ець , висадили 
гссподарі на Словаччині в році 1933, як 
подав чехословацька статистика. Скіль
ки ж то посаджено дерев у нас? 
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Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
В садку й городі. 

Господині! Припильнуйте, щоб 
у саду всі дички защепити добрими 
сортами яблук чи грушок. Цей 
і другий місяць якраз пора на це. 
Навіть коли не пересадили дички з 
лісу, защепігь її тепер і там, а во
сени пересадите вже собі до садоч
ка й щеплену. Не забудьте: щепи 
треба старати БІД дуже ранніх сор
тів, а також зимових пізніх. За ранні 
грушки, яблука, черешні, вишні до
рожче платять, як навіть за зимові. На 
деревах старих пообтинайте гострим 
ножем „вовки", дикі парости, бо 
вони даремно лише дереву забира
ють соки. Так само не давайте рос 
ти диким паростям з землі. Наще-
піть теж дику рожу (свербивус) гар
ними городовими рожами. Буде 
окраса коло хати, можна й прода
ти. На грядках засаджуйте ще раз 
на осінь вчасний горошок, сійте 
редьківку, салату. Здасться восени. 
Тепер сіємо теж на зиму гвоздики, 
мальви, братки й уоякі інші квітки. 
Ладьте на пожнивах насіння міша
нок пашних, ріпи стернянки й при
пильнуйте, щоб господар ваш за
раз, скоро зіжнете збіжжя, стерню 
зорав І засіяв: буде паша для ху 
дібки- Помідори пасемкуйте, зривай
те завжди верхній цвіт, буде все 
краще родити. Землю в городі 
злегка порушайте; не буде в посу
ху висихати. Дтя курей збирайте на 
зиму й сушіть кропиву, для кріликів 
полин, березові, вербові прутики. 

Робіть запаси на зиму! 
Вліті прогодується людина чим 

будь, навіть бурянцем; а на зиму 
треба собі за літа настарати всячи
ни, щоб і тоді не жити самою буль
бою й капустою. Найлегше насуши 
ти собі гриб в і всяких овочів та 
ягід. З того взимі зробимо дуже 
добрі страви. Тому, господині, не 
випродуйте за безцінь черешні, виш

ні афини, та інші овочі. Сушіть їх. 
Та не на голій печі в попелі, а на 
лісочках, плетених як плотик з тон
кого пруття. Під ягоди добре під-
ложити ще й чистий папір. Не пе
ресушуйте, щоб аж спалилось. До
брі сушениці пересипайте до мішеч
ків, пуделок й тримайте в сухій ко
морі Коли хочемо варити с)шени-
ці, полочемо їх і наливаємо на ніч 
чистою водою (до криничної твер
дої можна додати на кінчик ножа 
соди). Другого дня в тій самій воді 
варимо й солодимо та даємо їсти до 
бараболі чи кулеші. Можна теж пе
ретерти через друшляк, засолодити 
й заправити сметаною. 

Ужиток в кропиви — зви
чайної, великої. 

Кропива має в собі багато біл
ковини, тому вона — дуже посиль
ний і багатий ю р м та лік для лю
дей і звірят. Сушене листя переви
щує поживною вартістю сіно з лю
церни. Сушена й різана та примі
шана з січкою дуже корисна для 
кор в Молоко тоді дуже смачне, ма
сно товсте й жовте, а також мясо 
від тої худоби смачніше У коней 
викликує полиск шерсти Курята від 
кропиви добре ростуть, а кури добре 
несуться зимою, коли до заминки 
з бульби й сушеної, товченої шко-
рупи з яєць додамо сушеного кро-
пивяного насіння або самої кропи
ви Гуси від неї добре розвивають
ся. — Відвар з коріння лікує на
шкірні слабості та впливає на по
ріст волосся. Молоді гони сушені, 
зварені чистять кров і добре діють 
на зафлегмлені легені й дихавицю. 
Лікує гостець, наколи пекти нею 
слабі частини тіла 3 волокон ро
блять полотна і ніжні тканини (сер
панки на лице). Найтвердіше мясо 
стане мягке, зварене з листками 
кропиви. Літом обложити мясо кро
пивою — довше буде свіже й забез
печить перед мухами. Свіжим корін-
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ням кропивчним натерти рису, що 
зазначилася на тр'сненому глиняно
му начинню — стягне сильно й мо
же служити до вжитку. Кропива 
посиляе почву й чинить її пухкою. 
М.сця, де росте, надаються під упра
ву городовини. 

щ о ї с т и . 
Кисіль в вівсяної муки. 2-3 

кіля муки вівсяної розчинити теп
лою водою з хлібового тіста, як не 
велика картопля Як добре зійде, 
процідити крізь сито й варити, мі 
шаючи безперестанку і здіймати. 
Як уже зачинають під слодом ро
битися грудочки, посолити до смаку 
(помаленьку варити з годину). Води 
дається більше, як муки (напри
клад: муки 4 літри, а 10-12 л води). 
Винести — хай застигне (стане, як 
дриглі), Мож опісля загріти, їсти з 
з олієм або з солониною. (Запи
сано на Поліссі) 

Смачна страва в фасолі. 
Зварити кварту білої фасолі з ка
валком товстої вудженої вепровини, 
або хоч би з шкірками вудженої со
лонини. Зробити засмажку з ложки 
муки й ложки товщу, розпровадити 
студеною юшкло з бараболі або 
фасолі, й дати до того розварених 
й перефасованих помідорів, ложку 
тертої цибулі, трохи соли й трохи 
перцю або трошечки паприки. Зва
рену фасолю й покраяне мясо вло
жити до камяної ринки, залляти тою 
помідоровою підливою, посипати тер 
тою булкою, скропити маслом і 
засмажити 15 хвилин у рурі. По 
давати на стіл з ринкою, обвиненою 
чистим полотенцем. В кого нема 
помідорів, хай для заквасу дасть 
трошки цитринового кваску. Але з 
помідорами ліпше. Варимо теж у 
соленій воді молоду фасольку шпа-
раґову в стручках. Відцідимо й по 
мастимо маслом, засмаженим на 
румяно з булочкою 

5 волотівки срібні давнішого фор
мату тратять вартість з днем ЗО вересня 
1934 року. Ці гроші треба заздалегідь ви
міняти до ЗО вересня 1936 р. 

Немає податку оборотового , від 
продажу городовини, овочів і ін. на свому 
вззі. Це мусять наші господарі знати. 

Праця в жіночих 
товариствах. 

Вільшаниця, пов. Яворів. 
Дня 27. V. 1934 р. у Вільшаниці 

пов. Яворів відбулися основні загальні 
збори кружка „Союзу Українок". При
сутніх на зборах було 60 жінок, що в до
казом зацікавлення цею справою. Всі 
були тої думки, що жіноцтво Вільшани
ці е ще якби в просонні й не відчував 
потреби цього товариства. Але так не к. 
Хоч досі не було там ще кружка „С У.", 
а одначе жінки не спали — тільки чека
ли, щоб найшлась ініціяторка й зоргані
зувала їх, бо не вірили у власні сили. 
І дійсно діждались. Ініціяторками стали 
місцеві пані, котрі без огляду на зобо-
вязання родинні не жаліли праці й труду, 
та взяли на себе обовязок української гро
мадянки. І маємо надію, що ця така 
вбога Вільшаниця не тільки що успіхами 
своїми в праці дорівняє іншим селам, 
але як слід сповнить своє завдання. На 
основні збори прибула особисто пані 
І. Паарова голова філії „ С У." в Яворо
ві, яка пояснила ціль кружка „С. У." 

За почином самих селянок збори 
закінчено відспіванням національного 
гимну Присутня О. С. 

Читайте й радтьте 
Порадьте I 

Почуся під пахами, це і неприємне 
і збавляв одяг. Гумові пашники, яких 
уживаю, сноро псуються. Чи є на це 
яка інша рада? 

Відповідь. 
Уживання пашників гумових не в 

здорове Вони здержують випаровуван
ня поту й можуть причинити запалення 
ґручолів(залоз). Ліпше є пензлювати пахи 
легким[слабим] формаліновим спиртом При 
запаленні залоз робити оклади. Як не 
уступав, звернутися до лікаря. 

Щ о робити? 
У нас лишилося дещо старої кар

топлі. Як її використати? 
Відповідь. 

Зробіть собі з неї картопляну му
ку. Картоплю чисто обібрану й випо
лоскану стерти на терці, залляти чистою 
водою й перепустити через сито. Мазку 
відкинути геть, а муку, що є в воді, по
класти, щоб спокійно осіла. Наливати 
ще 3 рази чистої води, помішати, дати 
встоятися і зливати. Як вода вже чиста, 
рсзложити муку на чистих паперах й да
ти висохнути на сильнім сонці. 

8а редакцію відповідав: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 12|7—Ч. 91. 



lodatek bezpłatny do c z a s o p i s m a 
„Żlnocza Dola*. 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

Ж І Н О Ц Т В А 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля")* 

Р і к III. Коломия, 1-15. серпня 1934 р Ч. 15-16, 

Ьділ кружка „С. У." в Микулинцях, пов. Снятин. Голова — п. М. Касіян, секретарка — М. Кіцул, 
скарбничка — К. Костащук. (Гляди допис на ст. 8 ) 

П.Серпенко - Пахольчук 
Волинь. 

* л і т о ; 

Куди лиш глянь, у с ю д и р о з к і ш ; 
Сміється дзв інко гай; 
В травах шепочуть квіти: 
„Ой, краю, ти наш рай!" 

Ось сонце промінь розливає , 
Купає в сяйві цілий світ. 

Усе блищить, цвіте , палав; 
Ж и т т я несе ж и т т ю привіт, 

А як лиш сонце л я ж е спати, 
Як ніч на крилах прилетить, 
Дівочий спів почне лунати, 
Юнацькі душі полонить. 

І ллються пісні, д звонять груди, 
З в о р у ш н о серце шепотить; 
.Яка краса, як гарно всюди; 
О, як то вліті мило жить!" 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ Ж І Н О Ч У ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю і на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия,Замкова,37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
Передрук статтей доаволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Господиням — під увагу. 
„Петрівка — голодівка, а Спа

сівка — ласівка".. Так говорить на-
родня приповідка. Бо Спасівка при 
падає на кінець літа, багатий на 
всілякі овочі, городовину — взагалі 
на всякі плоди землі. 

Та в цю народню приповідку 
треба внести ще й таку поправку: 
Спасівка — не тільки „ласівка", а 
й джерело здоровля. Бо наші ш. чи 
тачки уже знають, як багато пожив
них, корисних, життєдайних і ці
лющих складників мають овочі й 
городовина. Це — так звані віта
міни, про які ми вже не один раз 
писали. Отже, хто вживає багато 
овочів, городовини, набілу, той немов 
би насичує своє тіло силою й здо-
ровлям. Так роблять усі культурні 
народи. 

Особливо корисна городовина 
й овочі (по-можливості сирі не ва
рені, але стиглі, свіжі й чисті!) 
для дітей і молоді: їм не тільки до
дають сили, здоровля, а й запобіга
ють багатьом хворобам, як криву-
ха, недокровність і т. д. 

Тож, дбаючи про здоровля 
своєї родини, кожна свідома госпо
диня повинна якнайбільше користу
ватися овочами, городовиною, набі
лом, яйцями. 

Та не тільки користуватися 
тепер, як усе росте, достигає на 
пні. Ні — мудра господиня зробить 
собі великі запаси цього всього на 

зиму, щоб і тоді підсилювати здоров
ля своїх рідних цілющою поживою. 

Отже тепер завчасу треба собі 
робити запаси на зиму. Майже в 
кожному числі наших часописів: 
„Жіноча Доля" й „Жіноча Воля" 
вліті ми подавали й подаємо всякі 
випробувані способи роблення за
пасів на зиму. Сюди належать; су
шення, квашення, мариновання, ро
блення ріжних консервів: компотів, 
джемів, мармоляд і т. д. Користайте 
з цього, шановні господині! Цим ви 
не тільки збагатите й зробите хар
чування ріжноманітним, смачним і 
поживним, але й додасте сили, здо
ровля своїм працівникам: старшим 
при роботі, дітям при науці. Не 
легковажте цих дарів Божих. Ро
біть собі запаси на зиму! 

Є й книжечки-підручники від
повідні, які поможуть вам своїми 
порадами, як робити ріжні запаси 
й використовувати городовину й 
овочі. 

„Жіноча Доля" видала кни
жечку: „Домашня перерібка ово
чів" (ціна 85 сот. з пересилкою); а 
тепер ось випускає в світ книжку: 
„Як добре й здорово варити" — 
видання вже друге — 400 приписів 
і порад куховарських — 10 аркушів 
друку, а ціна лише 1.50 зл. (попе
редня ціна була 2 50 зл.) з додатком 
25 сот. на пересилку. Замовляйте 
ці книжки в редакції „Ж. Д." 

Є книжечка Др. С Парфано-
вич — про ужиток городовини, ово
чів тощо. Так само не дорога й кори
сна. Набувати можна всюди. 

Читайте, набирайтесь знання 
— тай використовуйте його на 
добро собі, своїм рідним, сво-
йому народові. 
О. Нисілевська. 

Прогульна з рідкими гістьми. 
Після славного Жіночого Кон

гресу в Станиславові приїхали зі 
мною до Коломиї наші дорогі гості: 
пані проф. Русова з Праги, панна 
Танка Романчич з Канади й англій-
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ка панна М. Шіпшінкс з Льондону. 
Вони забажали подивитися на наше 
Покуття й гори, а що головне: по
бачити, як живе наш народ. 

Хоч, як на нещастя, у ці дні 
лляв дощ, то зараз же першого дня, 
не чекаючи погоди, поїхала я з сво
їми милими гістьми до Воскресінець, 
відвідати найближчий від Коломиї 
кружок „Союзу Українок". Голова 
його пані Стефанцева Катерина бу
ла на Конгресі й знала про наш 
приїзд, тому привітала нас давнім 
звичаєм: хлібом-сіллю й сердечними 
словами. Це до сліз зворушило па
ню Русову, що давно не бачила 
українського села. (Вона від війни 
живе на чужині—в Чехах). 

Та ледве ми ввійшли в хату, як 
тут вже приходять і діточки Рідноі 
Школи з оберемками пільного квіт
тя й свіжо збитим медом з пасіки 
п. Стефанцевої Вони вітають нас 
гарним, віршиком, що зачинався сло
вами: „Вітаємо вас. дорогі гості, кві 
тами наших піль, медом наших пчіл", 

Найшлися черешеньки та ви
шеньки з власного саду. Зійшлися 
старші й молодші члени кружка, зза 
вікон заглядали цікаві чоловіки. На 
дуже милій гутірці зійшла нам го
динка часу й поїхали ми далі. Перед 
тим оглянули наші гості дуже гар
не, зразкове господарство п. Сте
фанцевої. Подивляли лад, чистоту 
в хаті й на подвірю. 

Але ж забажали переконатися, 
як то в інших хатах, і тому зайшли 
ми в першу ліпшу убогу хатку при 
дорозі, і тут, хоч убого, але лад 
і чистота всюди. 

Другого дня поїхали ми в сто
рону Печеніжина. Знову пані англій
ка просить вступити до першої бід
нішої хатки в Сопові. Вступаємо. 
Хоч підліг нема, але долівка виліпле
на, заметена чистенько. Бляха на 
кухні вилискується, як срібна. Та
рілки в замиснику без пороху. Вікна 
чисті. Комин мальований. Стіни бі
ленькі. При вікні сидить чисто одіта 
господиня й шиє сорочку з домаш

нього полотна. В хаті тихо. Гарно 
приймають нас, гостинно, ввічливо. 
Просять сідати. Не понижуються на
віть до ціловання рук, чого в куль
турному світі вже ніде не практи 
кується. 

Вступали ще опісля вбагато хат, 
і тут і на інших дорогах, напр., в Явс -
рові в горах. І всюди наші господи
ні не посоромили українського на 
роду перед далекими гістьми. Всюди 
застали ми чистоту, чемність, куль
турність. 

Мали ми ще одну пригоду, що 
дала про наш нарід якнайкраще сві
доцтво. По дорозі в сторону Печені
жина робітники направляли міст 
Боком можна було переїхати, але 
нашому шоферові захотілося споло
скати заболочене авто. Заїхав у по
тік у воду. Дощі піднесли рівень 
води, вона залляла мотор і ми опи
нилися безрадні посеред річки, ні 
вперед ні взад не можна рушити. Що 
тут робити? Вже хоче шофер йти до 
села по коні, коли обступили нас 
робітники від мсста: 

— Ми вас витягнемо! 
— Та де ж ви годні рушити, 

пять осіб і авто! 
. — Це нічо, нас є одинадцять 

люда. 
Позакачували сподні вище ко

лін, зійшли всі За хвилину витяг 
нули нас не лише на беріг, але геть 
на гору на дорогу. І... ніхто не за
жадав за це жадної заплати. Про
сто сповнили свій христіянський обо-
вязок і вдоволилися зовсім нашою 
сердечною подякою. 

Пані англійка дивувалася дуже 
оцій високій культурності нашого 
народу. Записала собі це, обіцяла 
подати в газеті. 

О, як горда я була у ці всі дні 
на свій нарід, як щаслива, що в бі
ді, нужді (вступали ми до хаток най-
бідніших) затримав він свою люд
ську гідність, не забув гостинности, 
й готовости, чим славилися ще дав
ні наші предки, послужити, помогти 
ближньому. 
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Женя Лисогірська, 

Живий протест. 
1. 

— Тільки - тільки великий... 
Тілький, тілький... А як виростеш, 
будеш козаком. 

— Та то, вуйку, дівчина! — Вона, 
не він... 

— Н-нуї Так і кажіть! — Див
люсь — дитина та дитина, я боюсь, 
щоб маму не образити титулуван 
ням донькою Ну, а якже тобі, ко
зачко, на імя? 

— Маланка! — гордо вимови
ла бабуся. 

— Та то хоць в нас нема так 
аби хто мав таке імньи, али я си 
дуже сподобала, як вуйнина сестра 
називаласі Меласі... 

Вуйко священник взяв ту ко
зачку на руки голублячи: 

— Меланя, Мелася, Меласочка, 
Ласочка... моя дрібна Ласочка 

— Кажеш — щоб не образити. 
Та вона страх падькала, що ліпше, 
якби був син. Бо тепер 1 так гірко 
жити на світі, а не то дівчині. Яку 
собі дасть раду на світі? Ні собі, ні 
комусь! 

— Не журіться. Дасть Бог, під
росте — вчити її!! 

— Як? до шкіл? Е. — Та лю
ди сміятися будуть... Скажуть, раз 
за зуб не мають що кинути, а дити 
ну, ще до того доньку, на „паню" 
вчуть!.. 

Та Панько Семків який богач, 
а сина нінащо не вчить Каже: твій 
тато, твій дідо паном не був і ти 
не будеш!.. 

— Так казати не можна! Але 
ви ще не падькайте, бо нема чого, а 
дасть їй Бог дар до науки, так я вам 
допоможу вчити. А ти со на то, моя 
ласоцко, га? Підес вцитисі? 

— Гірке, тяжке життя, донеч
ко, терпко, прикро на світі, а ще 
гірше дівчині.. — говорив напів у 
задумі, напів питанням, а дитина, як 
ранішнє сонце, сміялася. — Смієть

ся! Сміється з людських говорів, що 
дівчині ще гірше жити, як хлопцеві. 
Сміхом протестує ще покищо. Ну, 
і як я міг не впасти на думку, що 
це не син, коли дівчата звичайно 
плаксиві, а це сміється та сміється?! 

— Не всі! То вже як до дити
ни. Часом з хлопцьи такий ревун!. 

11 
Люстратор Іван перейшов на 

інший повіт. 
З засягнутих інформацій в но

вому П.С.К. з організаційного роз
витку, знав, що є в його район 
одна сильніша, найкраще розвинена 
кооператива.. А начальник магази
ну додав ще підморгуючи, що там 
справником є дівчина, вправді „стар
ша", десь з війни стратила здо
ровля Була крамаркою, а тепер 
справникуе. 

Підчас кількадневного вільного 
часу вибрався колесом на прогуль-
ку в район. Гарні картини природи 
манили його все далі й далі впе 
ред Тож постановив вертатися від 
тої похиленої берізки. Коли ж виї
хав під берізку, перед його очима 
розстелилося довкруги зеленого обо-
лоня лискучої річки чистеньке село. 
Гріх не побачити його! На горбку 
між зелениною вилискувалась нова 
церковця і як мати благословляла 
хрестом село і йогодорібок. що пи
шався посередині, а це: Народній 
Дім, перед ним прекрасний молодий, 
гарно управлюваний сад, а там без 
ліч квітів, доріжок, травник, площа 
для гри, лавочки, столики. Тому пев
но тут 1 літом манить молодих і ста 
рих, а не сидять по приспах, обгово
рюючи правдиві й неправдиві новин
ки... Де далі Районова Молочарня... 
А тут „Змагання" кооператива з об
меженою порукою в... 

Зайшов. Його увагу спершу 
привабила досі ніде не подибувана 
тиша, хоч покупців було досить 
Став' шукати причини цього. Крам
ниця ділилась на кілька відділів, 
в котрому, залежно від товару, — 
продавчиця чи продавець От у від-
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ділі споживчих артикулів - дівчина 
Звісно, це до рук жінки йде, — тож 
краще, як і через жіночі руки пере
ходить. В галянтерійнім дівчина, 
в мануфактурнім вже якась моло
диця, в шкірянім з шевським при
ладдям — хлопець, в залізно бляша
нім — хлопець... Тож не диво! Про
давці скоро орієнтуються на бажан 
нях покуппів. 

Попід стіну лавки для покупців, 
що чекають на чергу, з газетами, 
брошурками на столиках. А всюди 
лад, чистота і привітність продавців 
доповнюють спокою. 

Зібрала його охота перекину
тись словом з управою Кажуть, що 
трудно застати тепер дома. В полі 
робота, хіба би?.. Просять до коо
перативнії канцелярії відпочити, по
ки хто не прийде. Канцелярія як 
дівоча кімнатка: чистенька, пупянки 
пивоній розмальовані над вікнами, 
рушники зя образами, мята, васи
льок пахне. На столі на вишитому 
обрусі квіти в збанку.. Попід стіну 
у шафах кооп бібліотека, попід дру
гу тапчан з вишитою подушечкою 
Пояснюють, що це на нічліг для 
люстраторів, ревізорів. 

Хтось стукнув у двері. 
— Прошу! 
Ввійшла якась дівчина Іван ви

дивився, відчитуючи .її бажання.. 
— Добрий вечір! 
— Доброго здоровля! Що ска

жете? 
— Покищо я ні, — приходжу 

як справник на ваше 5ажання 
— Ви справником??! — здиво

вано кликнув. 
— Так! 
— Давно? 
— Трохи. 

4 — Ви крамарювали?.. Сідайте! 
— Крамарювала. 
Настала мовчанка. Справничка 

сиділа з міною, як школяр. Іван 
почав: 

— Цікаво мені, хоч не бачив 
докладно вашого села, XTJ ЙОТО так 
усвідомив? Бачу по кооперативі... 

— „Просвіта". 
— Добре, але і там чиясь праця 
— Чия?! Людей, села. 
— Безперечно людей, бо коли б 

вони не хотіли, не розуміли, то цьо
го не було б. Але і тут, як і всюди, 
в кожній народній праці ведуть пе
ред одиниці. 1 тут мусів бути силь 
ний духом мужчина. 

— Чому якраз мужчина? 
— Як чому?! Бо жіночі руки 

заслабі зробити те, що в вас є. 
— Заслабі? Може ви лиш вмов 

ляете в жінок цю слабкість? Може 
це лиш омана злуда очей ваших 
душ Бо чи всі мужчини годні всього 
доказати? Всі? Не всі мужчини, не 
всі жінки! То ж не сійте порохом 
в один бік. 

— Ну-ну так, я хоч і признаю 
жіноцтву велику здібність та рівне 
право, а все таки бувають випадки, 
в котрих жінка заслаба. Мені чо
гось все нагадуються часи стрілец 
тва, а з ними мій найщиріший, на
певно покійний, друг Зенко. Бачите, 
собою не чванюся, бо нічого з мене 
не було і не є надзвичайного, але 
най би жінка була на місці Зенка, 
чи видержала б, чи доконала б того 
чого він? Ніколи, нікотра! Хоч моло
дий віком, наче дитина, та який 
сильний духом, не то що сам не 
впадав, а як потрапив других загіп
нотизувати своєю відвагою і рішу
чістю. Яка бадьорість, а яка ж зно-
ва безжурна веселість в часі відпо
чинку! А які пригоди переходив, які 
геройства доконував, це вже ніхто 
мене не переконає, що це саме мо
гла б потрапити жінка. Жінки., Не 
гнівайтесь, що скажу, відважні, ді
яльні, та не в ділах, а словах, за піччю, 
а дати її на фронт... 

— Пане! Фронт це найгірший? 
А що ж спокійніше осталось в війні 
жіноцтву „за печею"? Так, усе кра
ще, бо все найтяжче; і плуг і ціп 
і оборона громадського добра і хат 
від нападів ворожих. Не було кому 
жінкам вмовляти несамостійність. 
Мусіли! і скільки добра зробили. Та 
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це мало добачили й добачують, а 
жінки звичайно заскромні вихва
люватись, бо ж то „нема чим", бо 
тут не був фронт.. Та я не вмію 
переконувати словами, не хочу і не 
стараюсь.. 

Іван слухав, на ум зайшла гадка 
запитатись дещо про неї. 

— Памятаете війну? 
— Памятаю. 
— Можна знати кілько маєте 

літ? 
— Ого! По тридцятці. 
— Та де!? Ви ще не вигляда

єте на стільки!.. Чому ж заміж не 
йдете?.. 

— Я знаю? Чогось не маю ча
су про це подумати. 

— Ог-го! Того вже не кажіть, 
в дівчині на першому пляні це, а 
решта інше. І 

— А бачите в мене противно. 
— Хіба ви хочете бути тою, 

що вічно протестує проти жіночих 
накидів. 

Говорили, а дощ сюрчав за вік
нами. Приходилось ночувати. Справ-
ничка попросила д і себе на вечерю, 
а завтра поїде на закуп до міста, 
так разом поїдуть. Справниччина 
хатка хоч не величка, та гарненька, 
привітна. Мама оповідала про свою 
біду, а він про стрілецькі пригоди. 
Жартував... Потім зайшла мова про 
кооперативну роботу. Довідався він, 
що справничка має коника і часто 
їздить на анкети по сусідних селах., 
Говорили, говорили,аж вона встада 
і міцно стиснула Іванову долоню, а 
очі її світились огнем: 

— Іваську! Більше віри, а по-
бідимо в боротьбі з тьмою!.. 

Іван, не довіряючи свойому слу
хові, дивився, пригадуючи, звідки це. 

— Ви знаєте, Меланю, де Зен-
ко? Де ж він? Ви знаєте його? Бо 
це його слова з війни!.. 

Ще сильніше стиснула: 
— Іваську, це ж я, твій друг, 

я - Зенко!.. 

Другого дня ранком їхала „мала 
вадка" до міста, що складалась 
з кількох фір На задній сидів Іван, 
а вітер з піль мов гладив по лиці. 
Іван думав про „Зенка" справника 
її ще не було, прилишилась, ще якісь 
справи має поладнати, дожене своїм 
коником. 

„Вона" доконала цих геройств, 
вона це так усвідомила, зорганізу
вала своє село не в словах, а ділах... 
її життя і вона — це живий протест 
проти того, чим докоряеться жінкам. 

От таких жінок нам треба! А 
праця жде на них, аж проситься, 
лиш руки простирати, а не збу
вати на невдячність, на неуспіх, щи
ра праця ніколи не пропадає! І як 
тій жінці не дати рівних прав? Зен
ко! Яка з неї була б жінка, жінка, 
що не тягарем, в нерозумінню до 
народньої праці, а рука в руку з муж
чиною шляхом змагання... Яка з неї 
була б вихователька?! О ні! нема 
чого боятись, коли б лиш більше 
„тих" жінок у нас, а коди такі бу
дуть, розясниться надія на краще 
Нації! 

Наддудніли копита справнич-
чиного коня Оглянувся Цвітиста 
хустина маковіла здалека, розроже-
віле лице як безжурного двадцять-
літнього дівчати 

Дігнала 
Припняла до воза, а сама сіла 

поруч Івана. 
— Що ви так задумались? 
— Ріжне... Зенку, друже ми 

і тепер дружити будем? Так? 
— Та де ж: ти пан, а я ? — за

сміялась дівочим сміхом. 
Поїхали два давні други, а Іва

нові прибула сила в організуванні 
жіноцтва: він переконував против
ників правдою, що її бачив на вла
сні очі... 

З а к л а д а й т е пасікиї Заводіть садки — 
з а с а д ж у й т е х о ч би дички, потім на-
щепите. — Не з а б у в а й т е ва свою га
з е т к у , що вчить вас нового ж и т т я 

й господарювання! . . 
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Др. мед. Роман Могильницький, 
Рівне, вул. Галлера 6. 

Велика болячка наших жі-
нок-Матерей 

Не минав майже дня, щоб не 
зайшла яка жінка та не почала б 
жалітися, що вона негодна працю 
вати, не може вже дати ради в ха
ті та на господарстві. Болить її у 
крижу, болить її спина, все щось 
наче тягне в череві вдолину. Вона 
певно „зірвана". Не може їсти, мав 
важкий запір. Часом став їй млосно, 
морочиться в голові. А спитаєте про 
місячку? Ох і не питайте! Такі має 
тоді болі, багато крови стікає А три
вав часом й по два тижні. Інша знов 
оповідав, що місячка завсігди на 
тиждень, а то й більше приспішу-
еться. Інша ледве коли чиста. Так 
і ллється кров. Одним словом, болить, 
болить. Вічно слаба, вічно хвора. А 
роботи в хаті гук. І зварити, і ви 
прати і для пацят і для худоби при
готовити. Та ще й у полі робота. 
Одним словом: робота, робота й ще-
раз робота. А чим робити, як жінка 
не має сили — хвора? 

А оглянеш таку жінку? Майже 
все одне й те саме У кожної в кро 
ці помежи ногами загоєний широ
кий розрив межна, тобто переділу 
поміж відхідною кишкою та піхвою. 
Так і зіяють родні части. А збадаеш 
внутрі? Аба ураз перевернений, або 
він вже спущений вниз. Часто ураз 
таки зовсім при виході з родних ча-
стей, а то й зовсім випав та висить 
мов велика, тверда торба поміж но
гами жінки. 

Та від чого це все настало? 
Настало це все лише через незнан
ня та недбальство наших людей 
Причина всьому та, що наші 
жінки звичайно родять без аку
шерки. Тому дуже часто, осо
бливо при першому породі тріскає 
межно підчас породу головки дити
ни. Наші жінки не звертають на це 
ніякої уваги Тому ніхто не дає цей 
розрив завчасу зшити лікареві. Оче
видно, ті розриви помалу й самі за
гоюються. Але родня через те за

лишається й далі розірвана та над
мірно широка. Ураз тримається у 
властивому положенні та на власти
вому місці головно через те, що як
раз оце межно його з долини під
тримує, наче підвалина хату. Якщо 
межно при породі трісне і то досить 
глибоко, а його не зшито взагалі, 
або не зшито правильно, то ураз 
тратить підпору, спершу помало пе-
рехилюється, а згодом викривлюєть
ся і перегинається до заду, замість 
лежати похиленим та перегнутим 
до переду. Остаточно у газ постепен-
но зачинає спускатися долі до ви 
ходу родні-піхви. За кожним даль
шим породом положення уразу все 
гіршає і в кінці спускається ураз 
так сильно, що він може й зсвсм 
випасти з родні поміж ноги жінки 
і висить тоді наче яка торба. 

Отож вже саме перехиленья 
уразу до заду спричинює заколот у 
бігові крові уразу та всіх органів у 
мідниці. Тому зрозуміло, що всі ці 
недоладності зростають тим більше, 
чим більше спускається >раз до ни
зу. Тому то місячка стає неправиль
на, звичайно надмірно сильна та дов
готривала, зявляються все сильн ші 
болі, місячка приспішується, а оста
точно тягнеться бгзупину по два-
три місяці кровотеча, що до
водить до малокровя та взагалі 
постепенного занепаду здоровля 
жінки. А така нещасна, хвора 
жінка мусить ще й важко пра
цювати 

Але на цьому не кінець. Коли 
ураз злазить униз, то за ним тяг
нуться помало тако * кишки, шлу
нок, печінка, нирки. Одним словом 
всі органи черевної дуплини і настає 
стан, якого народ справді влучно 
назвав зірванням. Від того настає 
запір, якого дуже важко поправити. 
Настає роздуття кишок, що потис
кав серце до гори і тому спричинює 
ріжні задишки, биття серця й Бог зна 
що. Настає лихе травлення. Тіло не 
моне використовувати належно по
живи і жінка стає все більше бліда, 
слабосильна пригноблена. Вона не 
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може їсти Худне. Безупину болить її 
у крижу, щось тягне у череві донизу 

Ось у цьому*й лежить головна 
причина, чому то наша, головно 
сільська жінка ще зовсім молода, бо 
30-35-літня молодиця, виглядає зви 
чайно мов стара, знищена та зморе
на довгим віком бабця. 

А що на це все може поради
ти лікар? Якщо ще не пізно, якщо 
така жінка прийде завчасу, коли 
в неї ще не богато поусувалося, то 
рада є. Але рада ця коштує чималі 
гроші. Треба конче негайно зоперу-
вати та правильно зшити розірване 
та ніби загоєне межно. Але така 
операція звичайно не обходиться по-
нижче 150 злотих. А хто їх нині 
має? Та коли справа запущена, то 
ді й лікар стає майже безрадний. 
Бо коли навіть зоперувати та зшити 
межно, то поусувані органи годі по
вернути на місце. Тому то такі жін
ки мандрують від одного лікаря додру-
гого, а помочі, як нема, так нема. 

Тому жінки-українки! Не че
кайте аж лихо настане! Запобігайте 
йому! Це ж зовсім просто. Як по
родиться дитина та вийде місце леж-
но, треба розложити родилі ноги, 
взяти долонями далеко від родні за 
обі половинки сидіння та легко їх 
розтягнути набоки. Якщо межно 
трісло хоч трохи глибше, закличте 
негайно лікаря, який легко зішиє 
межно і майже у всіх випадках за
побіжить всім цим описам, майбут
нім терпінням та недомаганням жін
ки. Треба кликати лікаря негайно, 
бо по упливі 6-8 годин зшивати вже 
більше неможна, бо й так згноїться 
та все розійдеться. 

Тому особливо ви, українські 
селянки, не жалуйте тих кілька зло
тих на зшиття межна, бо пізніше 
видається надаремно великі гроші, 
марнуєте своє здоровля і проводите 
мучениче життя. А все це тому, бо 
ви не запобігали злу зараз у зарод
кові. Отож на майбутнє хай ніод-
на українка не ходить з роздертим 
межном. 

Праця в жін. товариствах. 
Микулинці, пов. Снятин. 
( Д о світлини на 1 с т о р . ) 

К р у ж о к „ С о ю з у У к р а ї н о к " в Ми-
к у л и н ц я х щ е м о л о д и й — з а с н о в а н о й о г о 
29 травня м и н у л о г о р о к у . А л е з а ц е й час , 
з а в д я к и м е т к о м у вид ілов і , п р о я в и в д о с и т ь 
ж в а в у д іяльність . І так к р у ж о к у л а д и в 
у р о ц і 1934 ч о т и р и з а б а в и , щ о п е р е й ш л и 
д у ж е г а р н о . Р а з о м і з ч и т а л ь н е ю т-ва 
„ П р о с в і т а " у л а д и в фестин, з я к о г о б у л о 
130 з л . д о х о д у ; у в е с ь ц е й д о х і д п р и з н а 
ч е н о на б у д о в у читальняного д о м у ( ж і 
н о ч и й к р у ж о к п о в и н е н з а б е з п е ч и т и с о б і в 
Н Домі о д н у кімнату д л я власного у ж и т к у ) . 

З а с н у в а в к р у ж о к і д и т я ч и й с а д о к 
з днем 29 т р а в н я ; діток д о с а д к а у ч а 
щ а є — 27. В дні 6/V в р а з і з чит . „Просв іти" 
в і д б у т о сп ільне с в я ч е н е ; на ньому б у л о 
п р и с у т н і х 130 л ю д а . 

І про с в о ї з о б о в я з а н н я с у п р о т и ма
т е р н ь о г о т о в а р и с т в а к р у ж о к не з а б у в а є : 
на фонд К о н г р е с у вислав 10 зл. 

Д а л ь ш а праця в к р у ж к у запов іда 
ється г а р н о 

Г о л о в а к р у ж к а — п. Марія Кас іян , 
с е к р е т а р к а — п. Марія К і ц у л , с к а р б н и ч 
ка — п К а т е р и н а К о с т а щ у к . 

Карлів, пов. Снятин, 
Д н я 20 л и с т о п а д а з а почином к р у ж 

ка „ С о ю з у У к р а ї н о к " в і д б у л и с я в К а р л о в і 
д и т я ч і вистави п. з . „ К н я з ь Марципан" і 
„ К о з а ц ь к і д іти". Д і т и д у ж е гарно вивя-
з а л и с ь з с в о ї х роль — так, щ о моральні 
у с п і х и гарні, а л е матеріяльні на ж а л ь д у 
ж е слаб і . 

В и с т а в у п р и г о т о в и л а Ф р о л я к К а т я . 
Дня і г р у д н я 1933 р. з а х о д о м к р у ж 

ка „ С о ю з у У к р а ї н о к " в Карлові в і д б у л а с я 
к о о п е р а т и в н а а н к е т а в В и д и н о в і . Реферат 
на т е м у „ З а в д а н н я ж і н к и в к о о п е р а ц і ї * 
в и г о л о с и л а Ф р о л я к і в н а К. П о реферат і 
в и в я а а л а с я д и с к у с і я на р і ж н і к о о п е р а 
тивні теми і в и б р а н о к о м і т е т ж і н о к , щ о 
мав з а з а в д а н н я п р и є д н у в а т и членів д о 
к о о п е р а т и в и . 

Д н я 5 г р у д н я 1933 р . в і д б у л а с я в 
с е л і К а р л о в і ж і н о ч а к о о п е р а т и в н а а н к е т а , 
В е л и к у читальняну с а л ю в и п о в н к л о в щ е р т ь 
ж і н о ц т в о , т а к о ж б у л о п р и с у т н і х б а г а т о 
м у ж ч и н На анкеті в и г о л о с и л а р е ф е р а т 
Ф р о л я к К . п р о „ Р о л ю ж і н к и в к о о п е 
рації". В д и с к у с і ї о б г о в о р ю в а н о багато 
і н ш и х питань. В и б р а н о о р г а н і з а ц і й н и й 
к о м і т е т , к о т р и й мав з а з а в д а н н я п р и є д н у 
вати членів д о к о о п е р а т и в и і п р и д е р ж у 
ватись к л и ч а „свій до с в о г о " — купувати 
л и ш е в к о о п е р а т и в і . » 

Слід замітити, що к а р л і в с ь к е ж і 
н о ц т в о д у ж е с в і д о м е , має в е л и к и й нахил 
д о о р г а н і з а ц і ї і ц ікавиться громадянським 
ж и т т я м . 

П р и г о т о в л я є т ь с я т е п е р виставу „Во-
с к р е с е н н я " — а т а к о ж п ід п р о в о д о м Ф р о -
ляківни — ц е р к о в н и й ж і н о ч и й х о р . 
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Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Помагайте самі собі. 

Жінки, чи знавте ви, що легко 
можете помогти собі у варенні, ужи
ваючи скриньки - доварювача? Ви-
стане лиш 20-ЗОхвилин заварити 
якусь страву наприклад, кашу, го
лубці бараболю, борщ, фасолю чи 
яке мясо, і вложити цю страву 
недоварену в скриньку-доварювач, 
а вона в ній без вогню в парі сама 
довариться. 

Про це писали ми не раз. Цей 
образок показуємо й описуємо в 
нашій куховарській книжці „Як 
добре й здорово варити". Тут на
гадаємо коротко: треба взяти яку 
небудь скриньку чи пачку з вічком, 
що добре замикається. Виліпити її 
кількакратно в середині папером. 
Потім на дно сильно утовкти мяг-
кого сіна чи дрібних деревляних 
струганиць (купити в місті в крам
ницях з начинням) має бути на до
лоню загрубо. Кладемо рівне, не 
бокате горня одне, чи в відступі на 
долоню й друге, і знову оббиваємо 
їх із сіх боків сіном так, щоб було 
його на долоню загрубо. На верх 
треба зробити подушечку з сіна чи 
піря, так само мусить бути на до
лоню загруба, коли її добре стисне 
мо. Тепер горшки виймаємо, зава
рюємо в них страву, так щоб 15-20 
хвилин добре кипіла й не здіймаючи 
покришки, що мусить бути добре 
допасована, укладаємо в те гніздо, 
що з нього ми їх вийняли При 
криваємо подушечкою й замикаємо 
вічко на скобу й колодку. 

Можна таку скриньку лишити 
вдома в коморі, можна її взяти з 
собою і в поле. Коли відчинимо за 
3-4 години, cTpata буде готова, га
ряча, мягка, смачна. Цього способу 
уживають усі господині, лиш у нас 
не годні зважитися. Ану спробуйте! 

Увага: всі страви не накладати 
зовсім повно, лишити на 2-3 пальці. 
З бараболь воду зцідити; все інше 
заправлене кладем так, як заварили. 

Робіть затріскові гнізда! 
Господиньки! скажу вам щось 

потиху, на вухо. Приїхала до нас 
на Конгрес делегатка з Канади пан
на Танка Романчич. Вона відвідує 
всі наші інституції, оглядає нашу 
працю, щоб опсля розповісти на
шим сестрам за морем про те, що 
в нас бачила. 

Оглядали ми разом і фабрику 
цукорків „Фортуни Нової" (дивува
лася наша гостя, що ми не в силі 
її утримати). Оглядала й гордість 
нашу „Молочарський Союз" у Львові. 
Уладження, діловодство захопило її, 
Масло, що показували їй, показало
ся першої якости. Але як прийшли 
до складу яєць, то шановна гостя з 
дива не могла вийти: „Де ж то і в 
яких гніздах несуться курочки ва
ших господинь?"—питає мене,— що 
майже всі яєчка такі поваляні! В 
Канаді в добрій ^амниці не прий-
мили б таких виваляних яєць Це ж 
і смак псує, бо нечистота перехо
дить крізь лушпинку, і псуються яйця 
скоріше, й заграничний купець да 
леко нижчу ціну дає за такий товар. 

Що їй було сказати? Трудно 
повірити, щоб хтось був сам собі 
ворогом, а тут на таке виходить. 
Тому, шановні господиньки, шепче
мо вам на вухо так у секреті, щоб 
ніхто чужий не чув: позбувайтеся 
тої хиби для власного добра. Заво-
діть чисті затріскові гнізда, будуйте 
новітні курники, вчіться по новітньо
му господарювати! Це вам лише на 
добре вийде. 

Є в вас уже Господарська 
Секція при кружку „С. У."? Нале
жите до „Сільського Господаря"? 
Зараз зійдіться, постарайте зразок 
затріскового гнізда й заведіть лад 
з курками А курники будуйте хоч 
би з глини. Користайте з літа!!! 

Кури й інша птиця. 
Для курей повинні ми все ма

ти на подвірю трохи кущів бозу, 
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морви, чи чого іншого, щоб моло
денькі курчатка мали де ховатися 
перед яструбом, чи шулікою; тай 
уся доросла птиця буде собі там у 
часі спеки знаходити т*нь. Якщо ви 
цього не маєте, то засадіть собі вже 
цієї осени - чи то в формі живо-
плота при огорожі чи посередині 
ціле колесо. Дехто засаджує такі 
курячі захисники з бульви. що роз
множується, як бараболя її можна 
уживати й на зелену пашу. 

В часі спеки давати птиці по-
достатком чистої, свіжої води. На-
том'сть — позасипайте на подвірю 
всі калабані, бо вода з них шкодить 
курям. 

Щоб охоронити птицю від хо-
ріб, у спеку додавайте до води по
трохи очищеного сільного квасу 
(спробувати, чи вода трохи кваску-
вата). Що кілька днів замість цього 
додати с рчану заліза (3 грами на 
кварту води). Оба ці л'ки купите 
в апти них складах чи дроґуеріях. 
Качкам тих додатків ке треба дода
вати до води. 

Дріб уже зачинає піритися на 
зиму. Тому треба його краще 
годувати. Дуже добре правляться 
курчата, кури, індики й інш., коли 
їм давати пісного молока, сира, сир-
ватки, маслянки. 

Не жалуйте піску й попелу на 
купіль птиці. Індичатам додавати 
січеної цибулі, тримбульки, гички з 
часнику, крвавнику, полину, трошки 
чистої соди 

Садіть полуниці! 
Добра смачна здорова ягода, 

яку крім того можна й легко про
дати. Кожна господиня повинна їх 
мати в свойому городі. Навчіть мо
лодь, як їх садити й розмножувати; 
дайте кусник землі на грядку — хай 
собі розведуть Місце на ягідник 
мусить бути соняшне перекопане 
глибоко, підгноєне компостом й ста
єнним гноєм Ґрунт треба вичистити 
добре від бурянів. Не садити старі 
кущики, а брати цьогорічні з нових 

гонів. Коли нема гною на всю гряд
ку, то при садженні підсипати в 
кожну ямку доброго компосту. Са
дити не густо, менше-більше на 40 50 
цм. один кущ від одного Після по-
садження добре підляти раз і дру
гий. Можна один раз підляти роз
пущеною гноївкою. Полуниці дуже 
плідні, тому кожна господиня чи 
знайома з міста не пожалує вам 
розсади на грядку. 

Порічки. 
Порічка, як верба приймається 

навіть з прутика, коли його пригну
ти від куща до землі, або посадити 
похиле, наскіс на грядці. Хто може 
дістати вже з корінням, той скоріше 
дочекається овочів. Порічки повинні 
бути в кожному саді. Порічками 
добре обсаджувати стежки в саду, 
грядки та межі в городі Порічка 
любить добре угноєне поле. І цю 
роботу коло садження порічок радо 
вам зроблять діти, тільки поможіть 
підібрати відповідне місце й виста-
райте кущик-два на розплодок. Як 
не кущ, то дістанете прутиків, тоді 
посадіть на грядці й самі своїх ку
щиків діждетеся. 

Що робимо з черниць (афин), 
ожини й інших ягід. 
Знана річ — село наше випро

дує всі ягоди, що назбирає, а для 
себе не вм'е їх використати. Послу
хайте, що вам порадимо. З черниць 
чи інших ягід зробимо добру ю ш к у 
(зупу). Зробіть так: 2 кварти чер
ниць чи інших ягід залляти водою 
так, щоб ягоди добре покрила. Зва
рити, аж потріскають. Перетерти 
крізь друшляк чи ситко, підляти, 
ще водою, дати до смаку цукру, а 
ще краще меду, кусничок цинамо
ну або цитринової шкірки й разом 
заварити, заправивши ложкою кар
топляної, а то й звичайної муки, 
розбитою в півшклянки молока або 
води. Подавати тепле або й холодне 
до кулеші чи бараболі. 

Дуже добрі з черницями варе-
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ники та печені пироги. На варе
ники (пироги) найкраще тісто замі 
сити теплою водою. Афини перебра
ти, вимішати з сухою тертою бул
кою або хлібом та мілким цукром. 
Заліплювати добре, не кидати зра
зу багато, не переварювати. Відці
дити, перелляти холодною водою й 
трохи помастити свіжим маслом. 
До них подавати й сметану. 

На печений пиріг взяти зви
чайне дріжджеве тісто (з 2-3 яйцями 
й ложкою масла). Протягнути тісто 
тонко на палець на бляху. Насипати 
на нього досить грубо приладжених 
як до вареників ягід. Прикрити дру
гим таким самим тістом. Як підки
сне, помастити зверху яйцем або 
молоком і посипати цукром грисі-
ком та, як е, січеними горіхами. 
Пекти в легшій, як на хліб, печі. 
Уважати, щоб не спалити. Як легко 
пожовкне зверху й підсподом, вибра
ти; а як трошки прохолоне, покра
яти на мірні кусні й виймати з бля
хи. Можна ще посипати цукром 
мучкою. 

В кожній хаті мусять бути на 
зиму черниці. їх можна сушити на 
блясі, вистеленій папером. Можна 
насипати в дуже чисті, виварені в 
перевареній воді й добре висушені 
пляшки. Закоркувати корками або 
міхуром і враз із пляшками 10 
хвилин від закіплення поварити 
в більшій посудині, підложивши й 
переложивши пляшки сіном. Вий
мати з води, аж зовсім прохолонуть. 
Можна робити так само, але пере
сипати цукром. 

Можна для лікування хорих на 
червінку зробити афинове вино. На 
4 кварти ягід дати 3 шклянки міл
кого цукру й поставити в чистій 
бутлі на вікно. Зверху добре при
крити рідким полотенцем. Хай так 
стоїть місяць. Після цього зцідити 
сік крізь полотно в другу бутлю, 
легко заткати й хай ще постоїть 
три тижні. Аж тоді позливати в ду
же чисті сухі пляшки. Заткати і хай 
стоять у коморі. Хорим на червінку 
давати з чаєм. 

Щ о ї с т и . 
Літній борщ. Покраяти мо

лоді бурячки з середніми молодими 
листочками. Дати добру жменю посі
ченого кваску, моркви, петрушки, 
цибулю. Як це все мягке. викинути 
цибулю й петрушку, дати для за-
квасу варених й перетертих крізь 
ситко кілька помідорів. Посолити, 
розбити пів шклянки сметани з 
ложкою муки й заправити борщ. 
Всипати ще січеного кропу, зрізо-
ванцю(тримбульки), молодої петруш
ки Подавати або тепле або зимне, 
але на кожну тарілку ще дати лож
ку сметани й пів твердого покри
шеного яйця. їсти з молодою фа-
солькою або бульбою Дехто дав 
качільця сирого огірка. Ще ліпший 
такий борщ варений на вудженині. 

Варіть овочеві юшки (зупи). 
На 6 осіб розварити кварту ягід чи 
інших овочів і дві кварти води. Пе
ретерти й заправити сметаною або 
молоком з трохи муки. Засолодити 
медом або цукром. Дуже смачні з 
кулешею або хлібом чи картоплями. 
Подавати ще добрий медівник. 

Літня салатна в картопля
ми. Зварити миску бараболі, обі
брати з лушпини й покраяти в кіс
точку. До неї додати дрібно краяно! 
тримбульки або гички з молодої чи 
семилітньої цибульки, січеного кро
пу, два яйця, зварені на-твердо й 
посічені. Кільканадцять обібраних і 
покраяних на дрібно місячних редь-
ківок, або стертих на терці звичай
них редьков 3-4. Можна додати по
мідорів 3-4 та одне винне яблуко, 
так само покраяних. Вимішати добре, 
посолити й поперчити до смаку, 
скропити оцтом й полляти квасною 
сметаною. їда здорова й.смачна. По 
містах замість сметани дають сто
лову оливу. 

Як варити каляфіори. Витя
ти „головки", поділити їх на кілька 
частей (але не дрібно), обібрати 
ножем грубшу лушпину з качанів 
і кинути каляфіори в солену воду. 
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Хай трохи постоять щоб гусениці, 
що були, вилізли. Заварити воду й 
на киплячу кинути каляфіори; по
солити воду до смаку й варити, аж 
каляфіор змякне, але не перева
риться Відцідити з води й на тарілці 
полляти маслом, пересмаженим з 
тертою булочкою Так само варить
ся й подається молоду шпарагову 
фасольку в стручках. 

Морква. Молоденьку дрібну 
моркву можна варити так само, як 
каляфіор чи фасолю. Більшу треба 
обшкробати, вимити й пошаткувати 
на дрібні подовгасті кісточки. Дати 
ложку омасти й дуже трошки води, 
щоб лише морква не припалилася, 
як буде варитися., Як змякне посо
лити й поцукрувати до смаку, поси 
пати ложечку муки; хай завариться 
ще раз і відставити. 

Так само, як моркву, варимо, 
а радше душимо на маслі й моло
денький цукровий горошок. Опісля 
даємо моркву на середину полуми
ска, а кругом обкладаємо горошком. 
Окремо натяти грінок з сухої булки, 
намочити її короткий час у молоці, 
опісля в яйці, обкипати тертою бул
кою та смажити на румяно на 
смальці, Обложити ними моркву з 
горошком і подати. 

Канадійські альбертики. Гор
ня масла втерти з горнятем цукру. 
Коли буде гладке, як масло, додати 
добре убитих двоє яєць і терти 
дальше, аж побіліє Додати дві лож
ки води, для запаху ванілії, малу 
ложечку порошку до печива, його 
пересіємо до муки, трошки (чверть 
малої ложечки) соли, а муки стіль
ки, щоб лише можна розтачати 
(уважати, аби не було затверде). 
Розтачати, як на клюски, й викрою
вати ріжні речі. Пекти на ясно-
жовтавий колір. 

Ріжне. 
Повертаються до давнього. По 

містах тепер зайшла велика мода на 
льняні полотна. Шиють з полотна не 
тільки суконки й блюзки, але навіть спід

ниці, плащі, капелюхи. 
Котрі господині засіяли на весні 

лен, можуть сподіватись доброго заробіт
ку. Ось недавно відбулася в Варшаві ви
става льяу, себто вишивок і ріжних руч
них робіт з льняного полотна. 

Модні дуже тепер теж так звані 
„мальованки", відбивані взори на сірій 
полотні. 

Коли вже місто пізналося на витри
валості й красі нашого домашнього по
лотна ft дає йому першенство перед фа
бричними бавовняними виробами, то що 
ж маємо казати ми, сільські господині, 
що своїми руками виробляємо те полотно? 

Чи не краще заступити фабричного 
виробу спідниці, які, до-речі, дуже скоро 
линяють а ще скорше друться, нашими 
давніми „мальованками"? 

Подумайте над цим, господині! 
Цікаві курки. В Індії в лісах живе 

рід диких курок, подібних до наших, але 
цікавих тим, що вони не висиджують 
своїх діток, а загрібають яйця досить гли
боко в пісок. Там у теплі курчата самі 
викльовуються й вилазять звідти. Розу
міється, що відразу самі дають собі раду. 

Велика повінь відвідала цього ро
ку західню Галичину. Дуже потерпіла на
ша Лемківщина, яка потребує допомоги. 

•Жертви всюди будуїь збирати о.о. парохи.-^. 
8 Австрії національні-соціялісти (ав

стрійські гітлерівці) хотіли зробити пере
ворот і захопити владу. Напали на дім 
канцлера, де були деякі міністри Кан
цлера Дольфуса застрілено. Одначе пере
ворот не вдався, уряд здушив цей рух 

Підроблені 20-золотівки. Грошеві 
фальшівники випустили добре підроблені 
20-золотові банкноти. Від правдивих ріж-
няться вони тоншим та мякшим папером 
[скорше мнеться], водний знак короля 
тільки з одної сторони дуже видний, а 
з другої майже не видний, підчас коли 
на правдивих банкнотах однаково з обох 
сторін видний. Круглий образець дів
чини на підробленім банкноті не вираз
ний, числа виписані темнішою фарбою. 

9 людей згинуло в криниці, В Си
рі'; недалеко Палестини спустили робіт
ника до глибокої криниці, аби щось там" 
поправив, спустили другого, третього — 
аж усіх 9, Десятого спустили в ґазввій 
масці і він найшов всіх попередніх за-
троєних болотним ґазом. 

Шановні читачки! Поширюйте 
„Жіночу Волю"; самі читайте,^передпла
чуйте. Заохочуйте ваших знайомих. Чи
тайте уважно, думайте над прочитаним. 
Користайте з наших порад. Запитуйте 
нас, звертайтеся з усякими питаннями, 
на які хочете мати добру раду. Лиш ви
користовуйте як слід свій часопис — а 
цей невеликий видаток на часопис вам 
стократно повернеться!.. 

Ва редакцію відповідав: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 2 7—Ч. 99. 
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Виділ к р у ж к а . С о ю з у Українок" в Войславйчах повіту Сокальського. 

Народня пісня. 
(Записала Ст. Карпак, учасниця вак, оселі 

^ в Старяві к, Хирова) 

Жала я пшеницю, 
навпоміть клала. 
Любив мене хлопець, 
що мама не знала. 
Не знала, не знала 
й не буде знати, 

що мя хлопець любить 
з третьої хати. 

Дівчино, дівчино, 
люблю твою вроду, 
люблю ся дивити, 
як ти йдеш по воду. 
Як ідеш по воду, 
як ідеш з водою, 
люблю ся дивити, 
жаль ми за тобою. 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ЖІНОЧУ ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю 1 на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 
АДРЕСА: Коломия,Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Qalicia. Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
Передрук статтей довволений лише з а 

поданням д ж е р е л а . 

Свідома селянка про працю 
в кружку „С. У." 

На цю тему пише часто наша 
шановна пані Сенаторка Кисілевська 
в „Ж. Д " 

Багато добрих порад знаходять 
там пильні читачки. 

Але ось повстають щораз нові 
кружки. їхні провідниці, переважно 
селянки, не можуть відразу вло-
житися в нові обовязки. Не дивно, 
бо і звідки наша селянка мала на
брати вправи і вироблення у ве
денню самостійно кружка? 

Працювала при ґаздівстві, як 
її баба і мама; ховала діти, як зна
ла, варила теж по старому закону. 

Аж тут нараз треба зробити 
свою роботу в хаті, а в неділю 
скликати сходини членів кружка, 
чи засідання Виділу. Треба при
думати, як би закупити приписані 
книги й печатку дня кружка, за
платити „Ж. Д", закупити книжок 
для бібл отеки, аж голова схне. 

А жінки в селі як не заго
ворять: „Ось дивіть, яка мудра знай
шлася, щоб хоч багата, а то розу
му хоче нас учити; не пильнувала 
б свого..." 1 багато ще дечого та
кого наговорять. Бідна жінка нераз 
і заплаче з досаци. 

Але ж і велику заслугу мав 
така господиня, яка не слухав, що 
говорять (видко, мають багато віль
ного часу) і робить своє. 

Філії „С. У." в містах заводять 

теж — у торгові дні — години по
рад для селянок в організаційних 
справах. Там повчають, як, що і коли 
треба зробити, щоб кружок роз
вивався і грошей придбав. 

Там стрічаються представниці 
ріжних сіл і діляться своїми до
свідами. 

Ось послухайте! 
Радиться голова одного круж

ка, звідки взяти їй грошей на кни
ги, на газету. Кружок новий, село 
темне. „Збираємо членські вкладки", 
каже, „а жінки своє: „Ось вже хоче 
на нас голова заробляти, та що не
ділі гроші тягне". 

Хотіла б на сходини щось 
запорядити, та ще сміються з мене". 

На це відповіла їй свідома жін
ка з села Фалиша, Татяна Купранець, 
теперішня голова кружка: 

„Ви не робіть собі з цего нічо, 
що жінки говорять. У нас також 
таке колись було. Нині ми всі єдна
ємося. Виділ працює, а гроші за
робляємо і маємо на все, що нам 
треба. 

От у неділю зробили ми об
жинки, такі гарні, як давно в нас 
були. Привчили дівчат обжинкових 
пісень (старі бабусі ще їх добре 
тямлять), виплели вінок з пшениці 
і занесли до нашого Панотця. Наш 
Отець все працював для народу 
і ціла Його родина радили все нам 
жінкам у нашій освітній праці. Нині 
ми хотіли віддати пошану за Його 
труд. 

Віддали вінець, повінчували, 
як це давно бувало. 

Всі були зворушені до сліз і 
дякували нам. Тоді ми зійшлися до 
нашої домівки і там зробили гарну 
забаву, розуміється без алькоголю. 
Молодь бавилася спокійно, ми мали 
нагляд над забавою. 

Була радість з нашого свята 
обжинок, був і дохід на кружок. 

Трапляється, що котрась з на
ших членок захоріе, або уродить 
дитинку, то ми робимо так, як за
рядила моя товаришка голова круж-
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ка „Союзу Українок" в Стрілкові. 
Чергою ідемо до неї і помагаємо 
їй зробити господарську роботу, 
щоб могла відпочити. Тепер хо 
чемо конче заложити апгичку, то 
будемо давати на цю ціль виставу. 

Ще книжок до бібліотеки нам 
треба, бо без газети й книжки нема 
роботи в кружку. 

Ви купіть собі книжку п. Се 
наторки Кисілевської „Як працю
вати в жіночому кружку „С. У" 
і будете знати, що робити 1 чим 
гроші заробити. 

Не чекайте з роботою, аж хтось 
до вас з міста приїде. Як вас уже 
кілька разів повчили, то беріться са
мі за роботу. Пані з „С У." з мі
ста не можуть все їздити до одно
го села. Є ще багато сіл, де треба 
рушити жінок до праці. А пораду 
дадуть вам у кожний торговий день. 

„Але треба йти" — кінчить Та-
тяна, — „бо мушу ще у місті про
дати городовину". 

„Знаєте пані", каже зверта
ючись до мене: „пішла я за вашою 
радою, вичистила подвіря і садок 
з бурянів і завела грядки. Тепер 
маю гарну городовину для себе і на 
продаж". 

Таку розмову вели жінки стрий-
ського повіту в годинах поради Ф. 
„С. У." д 9|V1II 1934. Бачимо, що 
леди вже проломані, свідомі селянки 
покористалися порадами провідниць 
жіночого руху і дають собі раду 
краще, як би можна надіятися. 

Ірина Домбчєвська. 

Послухайте: щось вам 
цікаве скажу. 

Ріжні ви мали поради в своїх 
кружках, ріжні сходини робили, але 
таких, як ми, певно ні. Тож послу
хайте: в нашім кружку „С. У." 
головою є дружина нашого свя
щенника (наша „їмость"); до них 
на вакації приїхала дочка, що вчить
ся на докторку. Прийшла з мамою 
раз, другий на сходини. Чує,—радимо 

над цим, над тим — коби то від ко
рів більше молока дістати, як кур
ки присилувати взимі нестися і т. 
д ; навіть агронома інженера з С 
Господаря запросили з відчитами 
про ці справи. До контролі молоч-
ности записали корови в молочарні. 
Словом рухаються жінки в нашім 
селі стараються піднести свою госпо
дарку. Але от каже нам раз панна 
докторка: то дуже добре, що знаєте 
вже чим краще корови, телята, 
кури годувати, щоб приносили біль
ше користи, але скажіть мені, мами, 
чи знаєте, як плекати й годувати ді
ти, щоб добре росли й розвивалися, 
як годувати старших, щоб мали 
силу до праці? 

— Ей, що то трудного! —відпові
даємо:—так як мене мама годувала, 
так і свою дитину й родину годую. 

— Отже ні, каже панна, бо 
давно були люди багатші, мали біль
ше землі, не було таких великих по
датків, то й люди краще жили, ліп
ше їли й здоровші через те були. 
А тепер не так, це самі знаєте. 

— Ой, правда, кажемо, мої мамуня 
лиш деколи і то не все молоко з хати 
виносили на місто чи до молочарні. 
Найбільше миналося між діть
ми, Але на це ради нема Як біда, 
то мус Терпимо ми, старі, то й ді
ти мусять терпіти. 

— На око так, але що з того 
виходить? Так як з замізерованого 
теляти, лошати, пацяти нічого до
брого не виросте, так само не ви
росте нічого доброго й з ваших 
дітей, коли не дасте їм того, що до 
здоровля й росту їх конечне. Не 
вірите? Ану приходіть з ними в не
ділю по вечірні. Я їх огляну й по
бачите на власні очі, як то вигля
дають ваші діти так годовані й пле
кані, як ви це робите. 

І справді. Як дали приказ, щоб 
усі мами з дітьми в неділю до круж
ка зійшлися, так і зробили. Зій
шлося нас повна хата. А панна ка
же діти розбирати та, як жовнірів 
при асентирунку, обслухує, обмірює 
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заглядав в горло, в очі, в зуби. А 
тоді до нас: 

— Подивіться, каже, то так 
мають сільські діти виглядати? Ні 
крови в них, ні тіла. Подивіться: 
ребра кожній порахуєте, а поло
вина вже в сухотах. Струпи на тілі, 
ніжки криві, а черевця, як гарбузи... 

І соромно нам і ніяково, й 
жаль дітей. От хоч би я: не виділа 
оттак без одежі своєї Настуні, і не 
гадала, що вона така нужденна. 
Повбирали діти, а тоді дальше на
рада — що нам робити, 

— Чим годуєте? — розпитує пан
на. — Дістав дитина повного, незби
раного молока? Має садовину, груш
ку, яблуко, сливку дозрілу? Має го-
родовину, помідори, горох, моркву, 
каляріпку й таке інше? Варите 
хоч раз у тиждень капку мяса? 

— Та де? А звідки то брати? 
Нема! 

— Нема? Мусить бути. Навчи
лись годувати корови, що більше 
молока дають, мусите, господині, 
дитині й родині того повного мо
лока вдома лишити, інакше самі 
свою рідню в хоробу вгоните. Ко
ло хати не жалійте трохи місця, за-
ложіть садок, насадіть веприн, по 
річок, полуниць; привчайте діток 
вичекати, аж доспіє овоч чи ягода 
й тоді хай дитина має, скільки хоче. 
В городі замість самої бараболі му
сите засадити всякої городовини. 
На зиму мусите пристарати суше-
диць, мармолядки, меду й ріжного 
добра для родини. А чоловіки, сини 
хай не виносять яйця за тютюн. 
Краще зваріть з того добру страву, 
то прибуде здоровля, а не слабости, 
як від тютюну. Це все не вимагав 
особливого кошту, тільки доброї 
волі й зрозуміння обовязків доброї 
матері й господині. 1 це ви мусите 
мати, бо інакше самі власною ру
кою дитині й родині відбираєте здо
ровля, може й гріб копаєте,. 

І так багато, багато панна 
доктор ще нам говорила. А наслідок 
цього такий, — що кожна госпо
диня член кружка мусить дітям і 

родині частину повного молока ли
шати вдома. Тим, кому корови не 
дояться, чи в кого корів нема, зли
ватимемо в молочарні потрошки мо
лока, щоб мали діти хоч крап
лину, На садки місце виміряємо, на 
грядки кусень города визначуємо. 
А тепер ще вам скажу: Гадаєте, що 
такі діти марні, слабовиті лише 
в нашому селі? Скрізь воно так! 
Зробіть як ми: запросіть лікаря, хай 
подивиться на них, коли самі не ба
чите! Виділена Кружка. 

Господарські розмови. 
— Що то ви, кумо, за новий 

будинок коло хати поклали? Неве
личке, не високе, а вікон більше як 
у хаті? 

— Та це курник мої діти 
змайстрували. Відколи записалися 
на господарські конкурси (змагання), 
не давали спокою, доки старий не 
дозволив позбирати всю непотрібну 
деревину, що валялася в господар
стві й вибудувати з того ось таку 
новітню будівлю. Бачите? І вікна, 
і кратки від „добрих людей" та шкід
ників? Це трохи коштувало, але 
то діти уторгували за гриби, малини, 
ягоди. Мала дівчина нову сукню 
купувати, син „пумпи" й новомод
ну блюзку був намітив Але обра-
дилися обов й поклали курника. 
Дівчина полотно з самого споду 
скрині витягнула й пошила з нього 
суконку. Щей вишила гарно. Синові 
так полотняні штани й сорочку ви
шивану вшили ми самі й ходить 
тепер, як пани з міста Хоч у селі 
покепковують, — молоді нічого собі 
з того не роблять. Такі то тепер 
діти. 

— А що оце за сніпки пороз
вішувані за стодолою? 

— Це кропива, конюшина для 
курей на зиму схнуть. А от у куті 
бачите? Ціла купа костей, що по
назбирували де попало. Там у пачці 
шкаралупки з яєць, що з міста від 
знайомих поназносили, Там на вар-
статі ладиться затріскове гніздо. 
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Обоє молоді майструють. Від осени 
каже дочка, новий лад з курми на
стане Тепер вибирають всі старші 
курки, молоді когутики, недуже 
вдалі курочки. В;е те підгодовують 
і під ніж або на продаж через нашу 
кооперативу. Два когути замовили 
собі від добрих несучок аж з дру
гого села. То кажуть на кожних 10-
12 курок має бути один когут, і то 
доброго чужого роду Тут бачите 
стане парканець і сітка. Себто ви
гін для курей. 

— Or диво, диво! 1 ваш старий 
на такі дурниці дозволяє? 

— Не хотів. Що то сварні було, 
кажу вам! Але на сходинах у Оль 
ському Господарі й Кооперативі так 
йому господарські учителі до серця й 
розуму промовили — що каже: най 
вже м ІЛОДІ попробують — може 
направду щось з того буде? 

— Ей, що це таке на діти зай
шло? Таж і мої все нове щось ви
гадують Чи не читанне отеє їм так 
у голові перевертає? Начитаються 
„Жіночої Солі" а там „Сільського 
Господаря", а там з Кооперативного 
й Молочар;ького часопису щось 
підхоплять, й на сходини та на 
збори лиш би ходили щей книжок 
з Кружка поназичували. Як які 
адвокати в письмах сидять, ще лиш 
окулярів на носі бракує й дівці мож 
за писаря йти. 

— А що ж ваші таке нове ви
гадали? 

— Сад закладають. Старі дере 
ва в пень викорчували, кажуть ні-
дочого таке порохно здалося. Мура 
ву скопали, місця на нові деревця 
повимірювали, вже й ями покопали 
такі широкі, але плиткі, ледве по ко
ліна (за нас у хлопа яму копаюся!) 
Ще чекають на бараболиско. Як 
лише виберемо,увесь кавалок насад 
причиняють Жаль мені городу, але 
каже Катерина, що нім дерева ви
ростуть і так мож буде бараболі 
чи що садити. 

— А щепи? Таж то дороге 
крий Боже. 

— Трохи злагодили дичок, і 
самі будуть щепити — а решту вже 
через кооперативу замовили, не-
знаю чи не в Терпиляка під Гали 
чем. Гроші питаєте? Таж певно, що 
грошей треба. Це трохи за весняну 
городовину та полуниці, яг ди впря-
тали. Трохи від мене за молоко 
вриває. Хлопець перестав курити. 
Мені най Бог прости ть ще одного об
раза перед празником не позволили 
купити. Найте, мамко, кажуть, обхо-
діться тими, що є, краще одно де
ревце в городі буде більше. Волоскі 
оріхи садять просто в ґрунт - кажуть 
так найкраще. Кругом садок поріч
ками обсаджують Одно мені не до 
вподоби: марнують землю. Там де 
ми садили 2-3 дерева, вони на одно 
місце готують Кажуть на 8-10 ме
трів дерево від дерева має рости. Чи 
таке хто видів? Але най там:більше 
бараболі між деревиною буде 
й таки на моє вийде. От такі то 
новації тепер молодь заводить. 
Ага, ще була,б забула. У вас 
уже заложили тоту компостову ку
пу, чи що, про які якось у „Ж. Волі" 
читали? Ні? Ну чекайте, а в мене 
вже є. В куті за стайнями під дере
вами назсипали всякого сміття з 
хлопа заввишки. 1 буряни, і ви-
шкробки з подвіря та рова і попе
ли, саджі, трачиння, геть усе. Гно
ївкою поливають, вапном присипа 
ють, восени вибираються вилами 
перекидати, щоб добре рівно пере
гнивало. Що то тепер не виду
мують? От іграшки й збава часу! 

— А може й ні, кумо? Не 
дармо ж про це й у газетах пишуть. 
Може! Пождем, побачимо. 

В Ю. К. Замість фейлетону. 
Льондон. 

Пшениця. 
Хто раз бачив безмежні кана-

дійські пшеничні поля, той на жит
тя буде їх памятати. Годинами 
жене потяг степами Саскачевану, 
Альберти і тільки одні пшеничні по
ля видно з вікон. 
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Правда, останніми роками ціна 
пшениці дуже впала і фармері Ка
нади перебувають таку біду, як 
і фармері других країв, але цей важ
кий для селянина час мусить вреш
ті переминути і знов вирівнаються 
ціни і на пшеницю. 

Ця пшениця — для Канади на
че золото. В ній лежить ціле багац-
тво краю. Для того, хто на хазяй
стві мало розуміється, видається, 
що вся пшениця однакова і вистане 
д стати зерна, посіяти, зібрати, змо 
лотити і тільки хліб печи. Але за 
тим золотим колоссям криється див
на історія людського змагання з при
родою... 

Рільничі академії в Альберті, 
Манітобі, Висконсині, та інших про
вінціях і стейтах мають осібні до-
дослідні відділи, які тільки займа
ються дослідами над пшеницею 

Схрещуванням ріжних родів 
пшениці (а є їх близько дві тисячі), 
спробами засіву на ріжній землі, 
вибором зерна, стараються вони ви
творити найкращі роди пшениці, від
повідні до ріжних провінцій. 

Таким мозольним способом 
вдалося витворити в Канаді пшени
цю, яку уважаеться за найкращу 
в цілому світі, Крім підбору на 
якість, старалися дослідники витво
рити також пшеницю, яка б скор
ше дозрівала Давний рід пшениці, 
який засівано спершу в Канаді, по
требував поверх 100 днів, щоб до
спіти. Це обмежувало засівну пло
щу д о певних границь і на північ 
від тої границі, хоч земля була ду
же гарна і плодовита, не годен був 
пшеницю засівати, бо не доспівала. 
Але як виплекано славну Канадій-
ську пшеницю „Маркіз", яка на де-

"сять днів скорше дозрівала чим всі 
інші, відчинилися нагло для ферме
рів міліони моргів нової землі, на 
півночі. 

Досліди все ще стараються ви
найти кращу і скорше дозріваючу 
пшеницю. Привезено зразки гіма 
ляйоької пшениці, яка доходить на 

височині майже три тисячі метрів, 
в великому холоді Тепер схрещу-
щують цю пшеницю з другими ро
дами і сподіваються, що її буде мож
на засівати далеко на півночі, аж 
в підбігунових околицях. 

Рівночасно з підбором родів 
пшениці, йдуть досл ди над тим, щоб 
знищити хвороби пшениці, які нераз 
нищать цілі урожаї До таких „хво-
ріб" належить знана канадійським 
і американським фермерам „ржа" 
Це дрібненький грибок, що нищить 
пшеницю, Його насіння, дрібне як 
порох, несеться з вітром сотнями 
миль, яких три кільометри вгорі. 
Перед цим грибком важко пшеницю 
встерегти. І ось дослідні стації ви
шукують за такою пшеницею, якої б 
ржа не чіпалася Вже пороблено 
дуже вдоволяючі спроби, але най
кращим методом показалося — сі
яти пшеницю, яка дозріває так за
рання, що нім почне з повітряною 
вогкістю осідати на землю порошок 
ржі — пшениця вже зібрана. 

Способи хазяйновання все роз
виваються. Коли хто не старається 
найти все чогось кращого, але дер
житься старого, стоїть на місці, то
го скоро переженуть другі, що краще 
знають вихіснувати здобутки і до
свіди науки. Це можна віднести й до 
нашого хазяйновання. 

Береженого Бог береже. 
— Що за причина тому, що 

кожної осени люди хорують на чер-
вінку, а часто й на черевний тиф? 

— Головна, майже одинока при
чина тому є та, що села наші 
не мають добрих глибоких криниць. 
Восени падуть дощі та як от тепер, 
бувають і повені. Вони псують, за-
нечищують воду до пиття й з того 
походить усе лихо. 

— Якже то може бути? 
— А так! Вчені лікарі переко

налися, що там, де є здорова, чиста 
вода до пиття й миття посудини, го
родовини, садовини, де кругом хати 
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нема нечистоти, там люди на тиф 
і червінку не хорують. 

— Чому? 
— Це тому, що бакцилі, себ

то животники, які спричиняють ці 
слабости, виводятьоя лише в зіпсу-
тій, але хочби на око чистій й сві
жій, але плиткій й підшкірній воді. 
Вони дістаються до нашого шлунка, 
розмножуються, спричиняють тяжкі 
хвороби, а то й смерть. 

— Що ж робити, щоби встерег
тися тих страшних недуг? 

— Не пити неперевареної води 
з пливких або нечистих криниць 
або рік. Воду з копаних криниць 
треба переварити, вистудити й тоді 
пити. Воду пити часто, а потроху. 
Також уживати лише перевареної 
води до миття посудин,з котрих їмо, 
як от миски, ложки, дійниці, горшки 
на молоко, часто мити руки, й не 
брати їди немитими руками. Трима
ти чистоту. Нищити, берегтися мух. 
Заразки червінки й тифу черевного 
знаходяться у відходах хворих і тих 
що колись хорували. Коли ці в'дхо-
ди не присиплемо землею й вапном 
а лишаємо відкритими, мухи сіда
ють на них, набирають нечистоти 
на ніжки й заносять нам у страви 
Малі діти не перегрівати, давати 
часто по ложечці перевареної води. 
Не їсти теж ніколи овочів несполо-
сканих у перевареній воді, не пити 
неперевареного молока, не ходити 
до тих хатів, де в, або були хворі. 
Ще раз кажу: нечистота й підшкір
на річна вода отеє причина червін 
ки й черевного тифу. Бережіться їх. 
Неможна опускати рук й казати: що 
має бути, то буде. Треба боротися 
з лихом, берегтися біди, бо береже
ного й Господь береже! В разі сла
бости треба вдатися до лікаря й точ 
но виконувати все, що він каже До
дамо — що тепер так як проти в'с-
пи, щепити можна й проти червінки. 

В часі слабости давати часто 
по ложці перевареної, холодної 
води й потрохи шкробаного вин
ного яблука. 

Гей, дівчатка! 
Послухайте нас, наші моло

денькі читачки, що то лише покін
чили школу й читаєте своїм мамам 
„Ж. Волю" Ми хочемо й до Вас 
раз сказати слово. Перше спитаємо, 
що гадіете далі робити? Скажете 
нам: — Ей, чи то нема що вдома 
робити? Заставить мама до роботи 
Не бійтеся! 

Але ми боїмося, щоб ви поза 
роботою, до якої заставить вас ва
ша мамуня, не відвикли, від книжки, 
від письма. Щоб не було з вами 
так, як то у нас частенько буває: 
що за кілька років з тієї всієї нау
ки, що набули в школі, навіть 
газети не вміють прочитати, ще 
добре, як підписатися не забули. Тре
ба ще вам знати, що тепер непись
менні жінки дуже багато тратять 
в житті, бо нині без науки, без 
книжки, без газети людина не може 
жити, інакше її все використовують, 
ошукують, у всім залишають позаду. 
Правда що так? 

Кілько то ваших мамів до шко
ли ходило, а як зачнуть „Ж. Волю" 
читати, то ні вони самі, ні ніхто 
інший з того не розуміє. Отже не 
допускайте ви до цього 

— А як? спитаєте. Так, що 
чигайте гарні книжки, вчіться, дові
дуйтеся, з них ріжних цікавих річей Є 
поза шкільними книжками такі ці
каві прекрасні речі. — що варто їх 
пізнати. До читальні, до жіночого 
кружка ви ще не можете належати. 
Але повинні належати туди ваші 
батьки, себто тато й мама Хай 
вони приносять вам з читальні й 
кружка гарні цікаві книжки, а ви 
їх пильно читайте 

Може в жіночому кружку ще 
нема б'бліотечки, то хай мама на 
сходинах порушить цю справу, хай 
виділ порадиться й старається біб
ліотечку заложити. Головний виділ 
„ С У . " видав навіть малий спис кни
жок, які варто мати в кружку. 
Припильнуйте нагадуйте, користайте, 
як бібліотека буде. Але є ще один 
спосіб, не заскорузнути, а навчитися 
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щось доброго, цікавого. Послухайте, 
у Вашому селі в кружок „Сільсько
го Господаря?" Певно що в, бо по
винен бути Отже при таких круж
ках, де гуртуються старші, в дуже 
багатьох селах в теж кружки, а 
радше гуртки молоді. Там гурту
ються діти членів кружка „Сільсько
го Господаря". За дозволом батьків 
можуть до тих гуртків належати діти 
вже від 12-18 літ. Такі гуртки ви
бирають свою управу й під прово
дом старших вчаться ріжних ціка
вих річей з господарства. Роблять 
навіть змагання, себто стараються 
одно краще одного плекати, чи 
вгодувати птицю або городовину, чи 
робити дуже гарно якусь роботу 
в полі. 

Крім цього можуть бути теж зма
гання, конкурси, в читанні: не тільки 
хто більше добрих книжок прочи
тав, але й у тому, хто краще зрозумів. 
Можуть бути теж змагання навіть 
у чистоті: хто найчистіше в господар
стві ходить, чи в хаті держить лад 

Це в не тільки приємне та ці 
каве, але й пожиточне, бо молоді 
тим способом вчаться гарно, по но
вітньому господарювати. Коли ви
ростуть й стануть своїми господи
нями чи господарями, то далеко 
краще будуть вміти все робити, як 
це роблять тепер їх батьки. Ану ж, 
дівчатка, огляньтеся тепер добре, за
сновуйте за дозволом батьків гурток, 
читайте. Це радить вам тета Оля. 

Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Ану, розвяжіть цю загадку. 

Господині! Чи застановляєтеся 
коли ви й чи знаєте це, кілько чо
го вам на зиму треба? 

Це дуже важна річ. Добра го
сподиня все повинна обчислити собі 
наперед, щоб восени не жити „по 
над стан", або й не випродувати все 
без застанови, а на весні бідувати 
або переплачувати. Треба, щоб у го
сподарстві все на цілий рік було 
рівномірно розложене. 

Може не одній з вас, котра не 
застановлялася над такою справою, 
буде здаватись неможливе знати на
перед, кілько чого на рік треба бу
де. Але то так лиш здається. По
думайте трошки, не цурайтеся пале-
ру й олівця а побачите, що це не 
таке трудне. 

Ану спробуйте! Найперше об
рахуйте кілько хліба печете на тиж 
день і кілько муки вам на це ви
ходить. Якщо знаєте, кілько на тиж
день, то не трудно обрахувати кіль
ко на десять тижнів, а що рік має 
пять разів по десять неділь, ще й дві 
в додатку, то якщо трошки знаєте 
рахувати, довідаєтеся, кілько на рік 

треба вам муки на хліб. Запишіть 
це собі. 

А тепер пшеничної на клюски, 
пироги, затирку, булки і т. д. Обра
хуйте кілько треба муки на раз, а 
кілько разів на тиждень варите щось 
з муки. Тепер знову дальше числіть 
як вище почерез 52 тижні. Додати 
кілько ще треба муки На свята, пра-
зник і ще трохи на непредвиджений 
випадок. І знову маєте приблизно 
скількість потрібної пшеничної муки 
на рік 

Капусти, огірків менше-більше 
знає кожна господиня кілько їй тре
ба Ще обчисліть бараболю, фасолю, 
горох й іншу городовину, як цибу
лю, часник і т. д 

Таксамо обчисліть здебільша, 
скілько треба каші, кукурудзяної 
муки. Все зачинайте з одної днини, 
далі тиждень, а там 52 тижні. А те
пер як уже все обчислили кілько на 
рік вам буде треба, легко порівна-
ете: кілько чого в вас є, що можна 
продати, а що ні, чого тепер восе
ни годилося б купити. 

Як добра господиня зробить так 
як радимо, заощадить багато в CBJ-
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їм господарстві й родина її не буде 
напереднівку не доїдати, а восени 
дари Божі марнувати 

Але на цім ще не кінець. Ко
ли господиня знає, чого їй треба для 
хатнього господарства, так само по
винні господарі обоє спільно обчи 
слити, кілько треба й всього паші 
для годівлі домашніх тварин, І тут 
годі йти на осліп. Ті, що нале
жать до молочарні, вже певно на
вчилися після міри і ваги худобу 
годувати. 

Так само дсбра господиня знає, 
кілько зерна й муки треба нараз 
для десяти курок, кілько бульби 
й примастки та зерна на годовання 
вепра і т. д. Це все зовсім не труд
но при добрій волі хоч приблизно 
обчислити, а тоді необачно не буде 
запускатися на зиму з завеликим 
числом живих тварин, або не буде 
випродувати паші, коли їй на око 
здається, що має забагато. Тож ра
димо господиням: посвятіть тій спра
ві трошки уваги. В кружку „С. У." 
у своїй господарській кооперативній 
секції, піднесіть цю справу, попро
сіть навіть когось, щоб вам це кра
ще показав. Розвяжіть цю цікаву 
й важну загадку, чого вам кілько 
треба й приноровіть до цього своє 
хатнє й надвірне господарство. Так 
поступають всі розумні новітні го
сподині, як у містах, так і на селах. 

Робім запаси на зиму. 
Мармоляда в а ф и н . Дуже лег

ко її зробити. Беремо 4 кварти 
афин, дамо ще 6 винних, обібраних 
з лупини й дрібно покраяних яблук 
і переваримо це все добре в чистій 
камяній ринці. Як рідина трошки 
вивариться, даємо меду й цукру стіль
ки, аби було добре солодке Смажи
мо, безнастанно мішаючи, аж трохи 
згусне, себто не ллється цюрком 
з ложки, а зістае на ній дещо як 
виллємо. Зложити ще добре гаряче 
до чистих виварених слоїків (не три
мати їх при тім в руці, а на столі 
на шматці). Як застигне, завязати 

чистеньким папером. Так само, лиш 
без яблук, робимо мармолядуіз ка
лини. Потребує більше цукру й ме
ду. Розуміється, що розварену кали
ну, нім дамо цукру, треба перетерти 
від кісток й лупинок через друшляк. 
Такі мармоляди смачні до хліба й 
добрі до тіста. 

Можна теж афини й ожини 
понасипати в чистенькі, виварені 
й висушені пляшки. Закоркувати 
добре так, щоб повітря не доходи
ло і заварити 15-20 хвилин в сіні. 
Наливати студеною водою і вийма
ти, як вода прохолоне. Спробуйте 
затримати на зиму афини ще в той 
спосіб, що перебрані чисто від лист
ків і попсутих ягід, насипаємо в ка-
мяний горнець й наливаємо холод
ною, але перевареною й трохи засо-
лодженою водою. На верх покладе
мо кружечок й каменець, Вода має 
бути на верху на палець зависоко, 
обвязати подвійним папером. Ка
жуть, що коли чисто зроблені й три
мається в сухій коморі, будуть сві
жі цілу зиму. 

Це вже кожна господиня по
винна собі випробувати. 

Восени я б л у к а , г р у ш к и , 
сливки дешев і . Не збувайте їх за 
безцінь, а насушіть собі гарні запаси 
на зиму, буде що зварити на стра
ви, а також на свята зробити без-
алькогольні напитки. Сушіть одначе 
не в попелі ані глині, а на лісочках, 
що можна їх складати і кілька ша
рів одні на других Вибирати овочі 
добрі, здорові й нехробачливі. Роз 
тинати на дві - три частині. Не пере
сушувати, аби аж підпалилися- Овоч 
повинен бути сухий, але має підда
ватись під пальцем, коли потиснемо. 
Тримати в чистих мішечках. Можна 
сушити також помідори. Червоні, 
але не перестиглі помідори краємо 
на досить грубі качільця,розложимо 
їх на полотні й сушимо на сильнім 
сонці. Можна теж сушити в печі 
по хлібі. Тоді розкладаємо їх на 
бляхах, виложених рівненько при 
тятою соломою. Як висхнуть, зло 
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жити до слоя, або в мішечок і по
вісити в провівнім місці. Перед тим, 
як маємо уживати, намочити з 1 го
дину в воді, зварити й перетерти 
через друшляк й дати до борщу чи 
підливи, так само як даємо сирі. 

Квасьмо на зиму р и ж к и . 
Брати свіжо збирані, нехробачливі. 
Відкинути хвостики, а шапочки об
чистити добре з піску й землі й не-
миючи в воді накладати в діжечку 
або камяний горнець, та добре пе
ресипати сіллю. Приложити денцем 
і тягарцем. В міру, як осідають, до
повняти свіжими. Утримувати чисто. 
Можна пересипати й цибулею, але 
такі довго не п-.сточть бо скорше 
псуються 

Що сушені гриби повинна ма
ти кожна господиня цілу зиму, не 
треба й казати Як не назбирали са
мі, купіть Тепер вони багато дешев
ші, як у зимі й на весні. 

Щ о ї с т и . 
К у р я т к а . Вже час перебирати 

курятка, і перебрані когутики одні 
вирізати, другі добре підгодувати 
й продати (найліпше як можливо 
через Маслосоюз). 

Треба навчитися різати птицю 
не під шию, а через горло. Точно 
описано й намальовано, як це ро
биться, у нашій книжці „Як добре 
й здорово варити", що вийшла дру
гим виданням Цю книжку обовяз-
ково повинна мати кожна добра го 
с юдиня та жіночий кружок. 

Як приладимо курята до їди? 
Обібрані до чиста з піря куря

та, треба сполоскати й справити, себ
то виймити кишки і воле. Пухло 
розрізати й викинути середню плів
ку, з печінки обережно витяти 
жовч. Вибрати очі, обтяти пазурі, 
ніжки спарити й обсунути жовту 
шкірку. Тепер сполоскати ще раз, і 
посоливши пекти цілі, найліпше на 
рожні над вуглям, або на блясі, сма-
руючи часто маслом. Наприкінці 
обсипати тертою булкою. Як курят

ка дуже молоді, то найкраще сма
жити їх у той спосіб: поділити на 
половинки або чверточки, посолити, 
а потім обсушити в платку й обси
пати мукою, В тарілці розбити на 
піну ціле яйце й легко (застромивши 
на вилки) обмачати кожний кусник 
зокрема в тому яйці. Ще треба те* 
пер обсипати тертою сухою булкою 
або разовою пшеничною мукою. Те
пер кладемо курятка на пательню 
чи бляху, на розтоилений гаря
чий товщ, найліпше смалець 
На добрім вогні обрумянити з усіх 
боків і зложити в риночку, хай ще 
якийсь час у рурі або з боку кухні 
доходять. Подати до них картоплі 
й квашені огірочки, або мізерію. 
Можна теж з куряток і старих ку
рей робити потравку. Це здорова 
їда для дітей і хворих. Кладемо 
почетвертоване курятко до ринки, 
додамо одну цибулю, кусник пе
трушки, моркви, білий листок ка
пусти, трошки посолимо й заливає
мо водою, лише стільки, аби мясо 
покрила. Як мясо вже мягке, тоді 
робимо білу запражку, себто розі-
бємо водою малу ложку муки, виллє
мо на гарячий товщ, і засмажимо 
так, щоб ледве трохи пожовкло. Роз
пустимо юшкою і вляємо трохи до 
потравки, хай ще раз закипить. По
дати з дрібною покраяною закриш
кою, з котрою варилося (тільки ци 
булю викинемо). 

До того добре розколотити сві
жо зварену бараболю з трохи гаря
чого молока й ложечкою масла. Ко
лотити, аж стане як пух. Картоплі 
подати окремо. 

Медівник. Восени багато ме
ду, тому господині повинні хоч де
коли спекти медівника. Ось добрий 
випробований, спосіб як його зроби
ти. Візьміть за волоський оріх ма
сла й шклянку цукру й розтирайте 
валком у макітрі, на піну. Додавати 
по одному 4 жовтка, шклянку меду 
й все далі терти аж збіліє. Беріть 
пів лісочки цинамону, 10 гвоздиків, 
кілька англійських перців і товчіть 
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у моздірі з кавалком цукру, просій
те крізь ситко, й грубші кусники 
ще раз потовчіть аж стане все як 
мука. Тоді просійте це до того тертого 
меду. Добре, коли утрете на тер
ці ще й сухої цитринової або по
маранчевої шкірки, але як нема, то 
обійдеться Розпустіть в ложці оц
ту малу ложечку поташу й теж 
вляйте до меду 

Тепер просійте по черзі повні З 
шклянки пшеничної муки, за кож
ною добре терти При кінці вбийте 
піну з тих 4 білків, що лишились 
від жовтків, і як буде тверда, ви
мішайте легко ложкою й виляйте 
це все на бляху, висмаровану тов-
щем й посипану тертою булкою або 
разовою мукою. Піч може бути по 
хлібі, треба тільки всадити зараз 
доки не простигне й затулити за
тулою. Аж за доброї пів години, 
витягнути легко й спробувати: як 
солімка виходить чиста, медівник 
готовий. Подала п. О. Д. 

Використайте осінь. 
Восени в кожної доброї госпо

дині роботи по самі вуха! Вона не 
тільки збирав засаджені й посіяні 
на весні плоди, але робить запаси 
на зиму. В коморі доброї господині 
взимі знайдете всяку сушенину так 
овочів, як грибів, а навіть городови
ни. Знайдете всілякі овочі, ягоди, 
городовину, смажену, варену, сло
вом знайдете всякі запаси, з яких 
добра господиня взимі варить ріж
ні страви, що не тільки смакують 
всім домашнім, але дають їм здо
ровля й силу. Все те можна зро
бити невеликим коштом 

Теба тільки вміти й хотіти. 
Читайте уважно все, що радимо в 
„Ж. Волі". Купіть як не кожна з 
вас, то хоч до кружка наші кни-
жечки:„Перерібка овочів"та куховар
ську книжечку „Як добре й здорово 
варити". 

Але в ще один спосіб, що 
міг би Вам стати в великій пригоді. 
Організоване жіноцтво могло б у-

ладити 2-3 денні курси роблення за
пасів на зиму, а зокрема осінні 
куховарські короткі курси, щоб нав
читися варити страви з городовини 
садовини, і т, д. Помогти цьому мо
же в першу чергу Ваш кружок „С. 
Українок", також Кооператива, якщо 
ви підпираєте її, як слід, та кружок 
„Сільського Господаря," що певно 
в у вас 

Виділ кружка „Союзу Укра
їнок" повинен порозумітися з своєю 
філією в місті й просити її присла
ти когось для переведення такої 
науки 

2-3 дні, а навіть один день 
уже надуть вам велику поміч. Коопе
ратива та „Сільський Господар"помо-
жуть кружкові в заохоті своїх чле-
нок до використання такого курсу, 
а також і малою грошевою під
держкою. 

Не прогайнуйте доброї нагоди, 
яку дає нам осінь. 

Годівельно-ветеринарний 
курс. 

Дня 1. вер е сня ц. р. розпочинається 
на практичних курсах „Сільського Гос
подаря" в Янчині Г І Я Т И Й з черги курс, а 
саме: двомісячний годівельно-ветери
нарний курс. 

На цьому курсі будуть вчити т е о 
ретично і практично, як годувати та 
плекати сільсько-господарські тварини та 
як помагати в наглих випадках захерінь 
тварин. 

Окрема увага буде звернена на 
організацію і ведення годівельних секцій 
при кружках „Сільського Господаря". 

Курс обійме годівлю всіх сільсько
господарських тварин, як великих, так 
дрібних і риб. 

На цей курс повинні вислати 
Окружні Союзи Кооператив по кілька 
кандидатів зі свойого району, які по за
кінченню цього курсу зможуть організу
вати і вести годівельні секції під догля
дом повітових агрономів та підготовляти 
кооперативний збут сільсько-господар
ських тварин. 

На цей курс можуть зголошуватися 
нові кандидати, які бажають закінчити 
цей курс. По закінченню цього курсу 
якщо захочуть, можуть вписатися на. 
слідуючі курси. 

Зголошення на курси слати до дня 
25. серпня ц. р. на адресу. Практичні 
курси .Сільського Господаря* Яичин 
почта в місці. 



Ст. 12. Ч 17. 

Домашні ліки. 
Добра господиня, а також кру

жок „С. У.", що має домашню ап-
тичку, повинен придбати собі ріжних 
домашніх ліків. О с ь декотрі з них: 
Центурія, вона побуджує охоту до 
їди, помагає в хоробі шлунка. Зби
рати ціле цвітуче зілля лише без 
коріння. Сушити, як і всі інші рости-
ни, в тіні, на провівнім місці, а не 
на сонці. 

Дуже потрібний в хаті пахучий 
романок. Зб-;рати неперецвілі го
лівки. Напар з нього пємо проти 
болів чи корчів шлунка, при коль
ках. Даємо й маленьким дітЧім легко 
засолодженого чайку з романку. 
Напаром з романку промиваємо 
рани, миємо волосся. Скрофулічних 
діток добре купати в романку. До 
такої купелі додають ще вивару 
коріння з татарського зілля, мате
ринки, березових пучків, голівок з 
хмелю. Дуже добре собі насуши
ти чисто обмитого, дрібно посіче
ного коріння гавєзу (живокости). 
Вивар добрий проти кашлю, при 
ослабленню шлунка і др. В коріню 
лопуха добре ми ги голову. Безу
мовно в кожній хаті повинен бути 
добрий запас сушених афин. (чер
ниць). Це найкращий лік про
ти бігунки, болю шлунка. Треба 
мати теж запас кмину на зиму. 
З нього варимо дуже здоровузупу, 
(юшку), даємо до хліба, до капусти. 
Молоденький кріп мож затримати 
на зиму в той спосіб, що переси
паємо сіллю, втовкаємо й прикла
демо денцем. 

Праця в жіночих 
товариствах. 

Щ о робить наше ж і н о ц т в о в Ж у р а -
венщині? 

У 33 числі кооперативного часо
пису читаємо дуже сумні вісті про Жу-
равенщину. Не розвивається там, а радше 
упадає кооперація, байдужів нарід і 
до інших культурних справ, а був це ко
лись один з найкращих районів Стрий-

щинн. Заглядаємо в свої книги, цікаві, 
що там записане про Журавно й око
лицю. Переконуємося, що так само сумно 
Колись існував там жіночий кружок при 
читальні „Просвіти", передплачував „Ж. 
Д,", але, не доплативши передплати, десь 
розплився. Було з кілька передплатниць 
в Журавні й околиці і таксамо мусли 
ми висилку часопису задля неточниї пе
редплати й великих боргів припинити. 
Не дивота, що тепер усі дрімають сном 
блаженним. Нема їх кому збудити. Але 
чи не сором міському жіноцтву байдуже 
спати твердим сном в той час, коли в су
сідній Стрийщині кружки „С. У." так 
гарно розвиваються? 

Ану, жінки, пробудіться, засороміть 
мущин! Візьміться до роботи! Заложіть 
собі кружок „Союзу Українок", заінте
ресуйтеся і кооперативою вступайте в 
члени її; помаленьку складай і е уділи й 
беріть кооперативні справи в свої руки. 

Ми вже бачили повіти, де жінки 
у громадській праці перед ведуть. Чи ж 
не може бути цього й у Вас? 

Як братись до цього? — спитаєте. 
Хіба ж знайдеться дві-три жінки чи 

дівчини, цікаві до громадських справ? Хай 
запросять опісля на нараду відпоручниць 
„С Українок" зі Стрия, це ж не так 
далеко. Зробіть ширшу анкету не тільки 
для місцевих громадян, але й для око
лиці. Побачите, що справа піде. Тільки 
охоче, відважної Ждемо вістки з Журав-
на! Дамо добру пораду, тільки озоьітьсяі 

Ріжне. 
Чи вертаються Габсбурґи? Ходять 

чутки, що Австрія має знову статися ці-
сарством. Цісарську корону мав би носити 
кн. Отто, син покійного Карла. Чи вдасть
ся побачити цісаревій Зиті сина в короні 
— час покаже. Цісарева однак свято 
вірить, що так станеться. 

Конкурс чистоти. Жін, секція круж
ка .Сільського Гocпoдa^л" в с. Буянах 
перевела конкурс чистоти помешкань, 
хатньої обстанови та начиння В конкурсі 
взяло участь 4 дівчині й 6 жінок, членів 
секції За найкращу чистість і старання 
одержали нагороди: першу — заміжня 
жінка п. Ярина Легеза, другу панна Ефро-
зина Куделя. 

5 золот івки срібні тратять вар
т ість з днем ЗО вересня 1934 року. Ці 
гроші треба заздалегідь виміняти до ЗО 
вересня 1936 р. 

Не мав податку оборотового від 
продажу городовини, овочів і ін. на свому 
возі Це мусять наші господарі знати. 

8 а редакцію відповідав: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 3 0 | 8 - Ч . 118. 



jodatek bezpłatny do czasopisma 
„Żinocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

Ж І Н О Ц Т В А 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля"). 

Рік III, Коломия, 15. вересня 1934 р. Ч. 18, 

[іасниці пятиденного куховарського курсу в Лісниках біля Б е р е ж а н . Посередині — учителька п. М. 
иневнч; л іворуч — голова к р у ж к а . С . У." в Лісниках п. М. Гаврилів. (Гляди допис на 5 стор.) 

М. Бобикевичева. 

П І С Н Я . 
Скоро васв ітають ворі, 
Гимн несеться в ж е в простори: 
Все ж и в е , як тільки з н а є , 
Всевишнього в е л и ч а в . 

А к о ж н е у сво їй мові 
Виспівує піснь любови , 
Чути голос щебетливий: 
Хвала Тобі , Б о ж е МИЛИЙ!., 

А людина, щ о надмірно 
Обдарена так прихильно, 
Щ о ввесь світ в дарі д істала, 
Щ о б Т е б е не прославляла? 

Скоро очі розкриваю, — 
Пісню дяки в ж е співаю, 
З уст моїх молитва ллвться., 
Так все, доки серце беться.. 

Доки в грудях с е р ц е беться , 
Я одну лиш просьбу маю: 
Про опіку для Вкраїни 
Я все Господа благаю. . . 



Ст. 2. Ч. 18. 

П е р е д п л а ч у й т е 

„ Ж І Н О Ч У ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю і на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия,Заякова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żino-

cza Dola*. 
Передрук статтей дозволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Від чого починати працю 
в новооснованім жіночім 

кружку. 
— Пані редакторко, гості до 

вас, — чую голос одної з своїх ре
дакційних помічниць. 

Відхиляю двері від своєї кімна
ти: якісь три жінки. Дві господині 
й одна дівчина. 

— Прошу, чим можу вам слу
жити?.. 

— Ми до вас з великим про
ханням, пані редакторко. Були ми 
в філії „С. У" , але пані ще не по
вернулися з вакацій . Тож до вас 
звертаємося.. 

— Прошу, говоріть, — кажу. 
— Та то так Оснували ми 

в нашому селі кружок „Союзу Укра
їнок". Жінки повписувалися в чле
ни, вибрано виділ... тай на тому кі
нець.. Десь по інших кружках жін
ки інакше працюють, але їм допо
магають пані з міської філії... Наше 
село далеко від міста, тож допомо
ги нам ні від кого надіятися, самі 
ради дати собі не вміємо,.. Просимо 
порадити: від чого почати? Чим і як 
зацікавити наше жіноцтво? 

— Я вже вам не один раз ра
дила і дійено нічого нового не можу 
до того, що сказала, додати... Щ о ж 
пораджу, коли не хочете слухати 
моєї ради? 

Жінки в одній хвилині зніяко
віли. Незрозуміло подивились одна 
на одну. Сміліша відізвалася: 

— Пані редакторка помиляють
ся... Певно до іншого села приїжджа 
ли, а думають, що до нашого... 

— Ні, — кажу, - і вам теж 
я радила... Ану бо пригадайте собі 
„Жіночу Волю" з червня: не було 
там написано „Над чим радити в жі
ночих кружках"? А ви кажете ще, 
що я вам не радила... А в останнім 
числі „Ж В." з вересня також по
дала я вам таку статтю-загадку 
„Ану розвяжіїь цю загадку". Таж 
над розвязанням тієї господарської 
загадки було б уже добре над чим 
троє сходин радити... 

— Та — бо . видять пані ре
дакторка., наш кружок ще моло 
дий... ще не маємо грошей, щоб пе
редплатити собі „Жіночу Волю". 

— А в селі ніхто не читає жі
ночої газети? 

— Та якось ніхто... — відпові
дають засоромлені, 

— От бачите, до чого воно до
ходить... коли в цілому селі нема 
ні одного числа „Жіночої Волі". 
Якби ви мали газету в себе, то не 
потребували б кільометрами за „ра
дами" ходити, бо все знайшли б у 
своїй газеті. Моя рада вам така: за 
перші вкладки, що їх зложать член-
ки. передплатіть собі зараз „Жіно
чу Волю". Це ж коштує тільки 2 
злоті на рік!.. Хай одна прочитає її 
насамперед вдома.. потім цікавіші 
статті хай читає в голос на сходи
нах, а жінки хай висказують свої 
думки: в чому варто, а в чому не 
варто послухати рад „Ж. В." 

Та вже, коли ви тут, скажу 
вам: не беріться ви відразу за такі 
поважні речі, як фестин, концерт, 
вистава, свято . Це прийде потім са
ме . . Почніть від нарад, як удержати 
в хаті найбільший лад та чистоту 
як треба доцільно відживлювати ро
дину, а головно діти, як робити на 
зиму запаси овочів, городовини. 
Почніть боротьбу з найбільшим во
рогом наших хат — алькоголем,, 
Порадьтеся над уладженням кухо
варського хоч би короткого курсу... 



Ч. 18. Ст. 3. 

А найголовніше — сходьтеся до круж
ка й читайте, читайте.. А зі своєї 
газети ви всього довідаєтеся, що да
лі робити... 

По очах бачу, що моя рада їм 
довподоби. Виходять, дякують. Аж 
тут знову відізвалася та сміліша: 

— Пані редакторко, ми хоті
ли б прочитати й те, що ви вже 
радили в попередніх числах „Ж. В " 
Чи., не могли б ми дістати „Ж. В " 
з минулого року — по зниженій 
ціні? 

— Добре!.. - сміюся — Хай буде 
це вам на завдаток вашої освітньої 
роботи. 

Вертаюся в хату дійсно вдо
волена. 

Др. Роман Могильницький, Рівне. 

Як конечно забезпечувати 
господарство водою? 
Куди ні заїдеш у наше село, бай

дуже в котрій закутині нашої землі, 
все і все зустрічаєш ту саму диво
вижність Наші люди носять воду 
часами за пів кільометра, а то й 
більше. А пригляньтеся: звідкіля 
і яку то несуть воду? То нераз аж 
мороз по шкірі пройде. Беруть воду 
з калюж, з потоків, брудних копанок, 
ставів, річок та сам Бог зна звідкі
ля Вже гаразд, коли є яма, наче 
криниця, що її старими дошками 
обгородили, А яка там вода? По до
щі туди спливають гноївки звідусі-
ля; біжить туди вода з вулиць, бі 
жить з подвіря. А вліті вся вода зе 
лена, аж роїться від усяких водних 
комах, хробачків, стоніг і сам біс 
зна чого. 

А якби ви, кохані люди, та 
поглянули на он ту воду крізь шкла, 
що побільшують, то ви б аж тоді 
побачили, як та ваша вода рухаєть
ся, як у кожній краплі сотки тисяч 
всяких заразків, спричинників ріж 
них недуг, плаває. Н§ дивниця та
кож, що такі недуги, як тиф чер-
вінка та інші раз-у-раз появляються 
серед нашого селянства. 

Отож пора це змінити. Пора 
вже раз подбати про добру та чисту 
воду. Наші люди навіть не припу
скають, як важко буде за добру во
ду у майбутній війні. Таж будуть 
з літаків затроювати криниці та всі 
збірники води. Будуть її ворожі 
війська навмисне псувати, щоб люди 
гинули та мучилися від спраги. Про 
це наші люди й не знають, а тому 
й не думають. А як тепер не подба
ють про забезпечення собі доброї 
води, то потім буде пізно. 

Отож як подбати про добру 
воду? Бідні селяни мусять гуртом 
складатися та копати.й цементовим 
цембринням викладати глибокі кри
ниці. Згори на цембриння треба на
кладати добру плиту, що щільно 
прикривала б криницю. Можна друж
но всюди покопати такі криниці, бо 
копати хіба може кожний чоловік, 
а на цембриння може зложитися 
кілька сусідів разом і тоді на кож
ного припаде не так то багато пла
тити. Але тут хочу подати пораду 
заможнішим господарям. Ото® най
краща забезпека доброї води на всі 
випадки, навіть на випадок війни, 
буде тоді, коли господар буде мати 
в е р ч е н у або биту к р и н и ц ю і то 
не на дворі, а т а к и в х а т і т а у 
хлів і , а бодай лише в хаті Замість 
бити криницю на дворі, треба її би
ти в сінях або в пивниці, а від го
ловної рури, що тягне воду із землі, 
треба пустити бічну відногу руру 
попід землю до стайні, або навпаки, 
залежно від того, де бито криницю. 
Тоді матимете воду в кухні та стай
ні з тої самої криниці. Декому може 
стане дивно Як це!? Досі все каза
ли криниця мусить бути далеко від 
гноївки, аж тут нараз: бий криницю 
у хліві! Отож треба знати, що до
брою є лише т зв. ґрунтова вода. 
А вона в завсігди глибоко під до
сить грубою непропускальною вер
ствою ілу та глинки Тому до цеї 
ґрунтової води ніколи не може до-
щева вода дійти безпосередньо, а 
тим самим занечистити її. Рури би-
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тої криниці щільно обтулені землею, 
а поодинокі рури мусять бути силь
но і щільно одна в другу позакру
чувані. Тому до помпи ніяка нечи
стота дістатися не може, особливо 
тоді, якщо помпу вцементувати яко
го пів метра в землю. Тому то би
ти можна криницю дебудь 

Отож коли зладите собі таку 
криницю, тоді матимете воду і 
в стайні... 

Кошти збільшаютьея лиш на 
стільки, наскільки коштуватиме ще 
друга помпа у кухні або стайні. Та
ким робом не треба буде двигати 
воду особливо на „цебри" для худо
би, вода не буде дуже холодна, що 
завсігди шкодить худобі тому, бо 
вимагав, щоб тіло худоби її в шлун 
ку спершу розгрівало. Остаточно на 
випадок війни таке господарство 
матиме забезпечену здорову воду 
в відповідній кількості. Треба про 
все заздалегідь дбати, бо як буде 
війна, то вже годі буде тоді думати 
про все нараз. Треба нам покидати 
нашу байдужість та легкодумність 
Do хто сьогодні we старається забез
печитися на майбутнє, того майбут
ня війна певно до щенту знищить. 

Й. Ю. Федькович. 

Хто винен? 
[Уривок]. 

По весіллю забрав молоду з со
бою. Посагу і ниточки не хотів. 

— Нащо мені, — каже, — по
сагу, нащо мені віна, коли в мене 
скриня грошей в земнику. 

Поїхали. 
По новій господі ходить Кали

на мов не по свому світу. Все лиш 
він один їй на гадці. Що старий не 
Вмовляв, що не дів — дарма. 

Одної неділеньки сидять собі 
обидвов, одно в один бік дивиться, 
а друге в другий, ні чичирк Аж тут 
уходить у світлицю леґінь молодень
кий, увесь чорно убраний. Покло
нився. 

— А відки леґінь? - пита ста
рий: — куди дорогою? 

— Буковинський — каже — 
іду служби шукаючи 

—- Наймися в мене. 
— Та добре. 
— А що правиш? 
— Що другим даєте, то й мені 

дасте, — каже. 
— Згода. Просимо ж у хату. 
Старий сказав, та й пошкатуль-

гав у коршму. Бачив він свою не
доленьку, тай топив у горівці. День 
в день у коршмі напивається. 

А молода молодичка дома 
умлівав. 

— Марку, коханнячко мов не
забутнє, іди, іди від нас, не рви моє 
серце. 

Він за кресаню: 
— Іду, — каже, — до Черемо

шу глибокого не далеко. 
Вона його за ручку: 
— Не йди, — каже, — або — 

мене бери. 
Остались обоє, обгорнулись, й 

нічого не говорять, лиш плачуть. А 
він нарешті промовив: 

— А чого тобі, — каже, — по
під вічка такі синці? Чого голубко? 

Та й 8нов став цілувати. 
— Нелюб убивав, — каже. — 

Ох, Марочку, серце мов, коби ж то 
ти знав, як він бе! ох, да якжеж 
він мене бе! — А ти не чув? 

— Чув, голубко моя нещасли
ва. Продав зараз і ґрунтик і хату, 
а сам пішов сюда. Буду, гадаю собі, 
до їх в найми проситься, та й не 
дам мою квітку толочити. Я тебе не 
дам, крішочко моя. 

Так говорив, обіймаючи її як 
голуб голубку. 

А старий із коршми. Пяний-
пяний! — Та й до жінки; 

— А чому ти мене не любиш, 
га? - - Ти сяка така дочко! 

Вона мовчить. 
— Чому ти мене не любиш, я 

тебе ще раз питаюся? 
Вона мовчить. 
—• Ex! — Відмахнув сокирою, 
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та хоче її в голову; а Марко лап 
за руку: 

— Стій! 
Марко був сильний хлопець. 

Старий зґвалтував та пустив топо
рище, а сокирка відвинулася, та йо
му право в чоло. Відразу пав без 
душі. 

Помагайте собі, а не 
чужим. 

(Під увагу кружкам „С. У.") 
Коли їхати нашим краєм, так 

і видно: по полях, понад річки попід 
хати — коноплі. Добре це. Видно, 
наші жінки дбають про те, щоб рід
ня їх мала в чому ходити. Але .. ми
мохіть приходить думка: скільки то 
разів треба було піднести таку де-
ревляну терлицю, щоб коноплі за
мінились в повісмо? Скільки часу 
й сили забере жіноцтву ця тяжка 
праця? 

А прецінь в вже на світі така 
машина, що сама тіпав (тре) коноп
лі й заощаджує жінкам не тільки 
багато часу, але й праці та здоров
ля Без труду, без клопоту машина 
зробить за жінку за дві годині те, на 
що потребуватиме кілька днів праці. 

Але: машина така не дешева 
й купити її одній господині майже 
неможливо. Та — на це е спосіб. 
По деяких селах жіноцтво вже й 
узялося до нього й хвалить його 
собі. В такому селі всі жінки в чле
нами кооперативи, всі й усе купу
ють у своїй кооперативі. Через це 
кооператива розростається, збага
чується і як нагороду може своїм 
членкам купити машину до коно
пель. Деякі кооперативи покупували 
своїм членкам прибори до прання, 
як: котел, машину до викручування 
білизни, магель тощо. Ті кооперати
ви, Тцо добре дбають за своїх чле-
нок передплатили їм жіночий часо
пис „Жіноча Воля". 

З того виходить: хто дбає, той 
має. Як піддержимо ми кооперати
ву, то кооператива допоможе нам. 

Декотра з вас може й подумав 

собі, що тепер вже запізно на ма
шину до конопель, тож — шкода 
вже записуватись. 

Ні, ви запишіться тепер, щоб 
ваша кооператива могла так збага
титись до року, щоб вам не тільки 
машину до конопель, але й „Жіночу 
Волю" для кожної передплатила! 

От помагають жидам-крамарям 
жінок в шовки одягати та на купе
лі висилати! Помагають за власні 
гроші жидам синів на „дохторів" 
виучувати, та камениці будувати. Не 
дивіться, що вони в будень цибуль
ку гризуть тай обідрані ходять. Ви 
подивіться, як! хмари їх на наших 
літнищах щороку! Подивіться, про
зрійте і пожалійте самі себе. Не ла-
комтеся на жидівський крам! Він і 
гірший, і не такий чистий, як по 
наших крамницях! 

То ж, дорогі читачки, майте 
вже раз розум! Перестаньте вже 
раз збагачувати чужих! Вписуйтеся 
в члени кооперативи (хоч би вже 
і ваш чоловік належав туди!), спла
чуйте уділ, чим можете (збіжжам, 
яйцями). Ідіть на збори кооперативи. 
Вибирайте до виділу й розумних 
жінок (може менше манка буде!). 
Обговоріть справу купування по сво
їх кооперативах на сходинах кружка 
„Союзу Українок". Хай кожна з вас 
прилюдно зобовяжеться, хай запри
сягне для свойого і українського на
роду добробуту — купувати тільки по 
наших кооперативах! 

Наш клич: в єдності сила! 

Праця в жін. товариствах. 
Лісники б. Б е р е ж а н . 

(До світлини на і ст.) 
З кінцем березня ц, р з почину 

філії „С. У.* в Бережанах перевела п. 
Марія Гриневич в Лісниках біля Бережан 
для членів кружка „С. У." у тім селі 
пятиденний курс варення. Курсисток бу
ло 15 і зацікавлення курсом з їх боку 
було велике. Курс закінчено спільною 
знимкою, яка для всіх курсисток буде 
певно милим споминбм спільної науки. 
Удатне переведення курсу 'треба в ве
ликій мірі завдячувати голові кружка в 
Лісниках Марії Гаврилів, що відступила 
на курс свою хату. 
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Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Що для наших садів і горо

дів потрібне. 
Ось яку цікаву статейку чита

ємо в одній з німецьких газет, що 
виходить у Відні. Пишуть там: 

„В часі гострої зими в 1928/29 
р у багатьох садах вигнили або на 
пів посохли сливкові, оріхові, 
морелеві та інші дерева. Ще ни
ні бачимо по садах багато дерев 
напів засохлих. Такі дерева повин
но обчистити або іншими засту
пити. Австрія має дуже добру поч-
ву для овочевих садів, а чого бра
кує, то в кожній громаді вишколе
ної сили, що уміла б сади заклада
ти та їх удержувати. Буває, що 
в дворі є садівник, але він не має 
часу на те, щоб громаді пораду да
вати та помагати. Але ж і рівно
часно є в нас сотні молодих, безро
бітних хлопців, що хотіли б працю
вати, а не можуть знайти жадної 
праці. Чи не могло б село вислати 
своїм коштом такого хлопця до го
сподарської школи чи до доброго 
садівника, щоб він міг скінчити 
садівничий курс? Тоді міг би бути 
в кожній громаді свій власний са
дівник. Не думаємо про те, щоб 
цим йому забезпечувати сталу пен
сію, що при нинішнім положенню 
села є дуже трудно. Він тільки мав 
би обовязок ходити від саду до са
ду, сповняти те, що конечне для 
плекання саду, себто, садити дерева, 
щепити, чистити, підтинати, підгно
ювати й взагалі дбати про те, щоб 
садки не дичіли, й не збавлялися, 
як то на селі буває! За це брав би 
відповідну денну платню. Особливо 
оплатилося б звернути увагу на пле
кання карлуватих, скороспілих де
рев; а також — на шляхетні роди 
дерев, що найкраще удаються, коли 
розіпнемо їх на стінах будинків або 
парканах. Є багато будинків, що їх 
східні й південні стіни можна б бу
ло оокрити шляхетними родами де

рев та кущів і мати з того не тіль
ки прикрасу, але й велику користь. 
Такі дерева не тільки не шкодять 
будинкам, але навпаки — витяга
ють зі стін вогкість, а крім того 
овочі дають прибуток. Такий са
дівник повинен їх відповідно підти
нати й уважати, щоб у них жадні 
шкідники не плодилися. Можна б 
теж засаджувати дерева по межах, 
попри дороги й там про них дбати, 
що також принесло б селу великі 
користі. 

Таким способом можна б на 
весні замість спроваджувати дорогі 
овочі з Америки чи Канади, самим 
добре продавати"... 

Подумуймо й ми: коли такий 
освічений нарід, як німці, відчуває 
потребу фахової сили, так що ж 
ми маємо казати? У нас, правда 
зацікавилися люди садівництвом, але 
беруться до нього без фахового 
знання, садять щобудь і якбудь, не 
плекають опісля дерев як слід — 
і знеохочені — що нема з того спо
діваної користи! Садок, як і городо-
вина, потребує старанної управи! 

До-речі: такий садівник сіль
ський міг би і в управі городовини 
дати добру раду, що під містами 
певно оплатилось би. 

Подумаймо над цією справою, 
жінки! 

Поради доброї господині. 
Маю великий город, садок, ба

гато часу посвячую тому, щоб у ньо
му все якнайкраще використати. 
Тому й хочу поділитися своїм до
свідом з читачками „Ж. Волі". 

Насамперед садок . Тепер 
восени визбируємо якнайстаранніше 
всякі гнилички, падальниці, так щоб 
під деревами ніч го не залишилося з 
того на зиму. Якби так зимувало, 
то другого літа овочі ще більше 
хробачливіли б, 

В дерев обчищуемо кору, 
щоб і там не збиратися комахи, й 
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не накладали б яєчок, що опісля 
перемінюються на шкідників дерева. 
Білю дерева й накладаю на пні липкі 
паси, щоб з землі не налізло тої 
погані на дерева. 

Всі „вовки", дикі парості обти
наємо. Так само не сміє залишити
ся ні одна суха галузка. Де корони 
загусті, гілочки труться одна об 
одну, там пилочка в роботі, бо густі 
галузки родити не будуть. Мураву 
скопаю, землю підмішаю компостом, 
Овочі з дерева ніколи не обтрясаю, 
хіба що хочу вжити на повила чи 
мармоляду. Всі інші зриваю руками. 
Грушки чи яблука підношу догори, 
через це легко зриваються від хво
стика. Зараз же в садку сортуємо: 
найкращі на тримання чи на про
даж, гірші на господарський ужиток 
Ніколи, навіть на продаж до міста, 
не везу яблука в мішку. На це маю 
коші, пачки, перекладаю листям 
уважно, щоб не потовклися й ви
глядали апетитно. Через те скоріше 
продаю й дістаю ліпшу ціну, 

Запамятайте собі ці добрози
чливі поради. Ніби нічого в них но
вого, але приноровіть їх в госпо
дарстві, а побачите, що оплатиться 
це вам. Додам, що зимові овочі по
винні вистоятися на деревах, бо 
інакше псуються легко. 

Городовина. Із збіркою городо
вини не спішіть. Восени вона найкра
ще росте, а що ліпше виросте й дозріє, 
то краще тримається. Капусті не 
шкодять і малі приморозки, Так са
мо петрушка, салєра, пори Вибира
ти оскільки можна руками; коли ж 
викопуємо, то треба дуже уважати, 
щоб не покалічити, не потовкти, бо 
скоро псується. Частину петрушки 
лишайте в грядці на зиму Прикрити 
зверху галузками соснини або со-
ломяним навозом Взимі буде свіжа 
закришка й дорожче можна продати. 

Чи знаєте, що капуста на зиму 
найліпше тримається, коли вибере
мо її з корінням? Одиноке, що не 
повинно перестоювати на пні, то 
огірки й помідори. Не добре роблять 

господині, коли дають огіркам жовк
нути. Чи на продаж, чи на ква
шення, треба брати огірки невеликі 
тверді, зелені. Помідори перезрілі 
теж не надаються на продаж. 

Робім запаси на зиму. 
Квашення огірків. 

О г і р к и на квашення збирати 
по дощі, вранці по росі не зволіка
ти, але з а р а з же квасити. Як нема 
зараз часу, їх треба покласти "в 
холодну воду й винести в холодне 
місце. Квасити треба молоді огірки, 
бо старі мякнуть скоро. 

Щоб огірки пахли й були 
тверді, треба наготувати ріжного 
зілля: кропу, чебрику, листя вишні, 
чорних порічок, дуба, хріну, часнику, 
перцюги. Щоб огірки держались зе
лені, треба дати на кожне відро ро
пи 1 ложку салітри. 

Молоді, помиті огірки скласти 
верствами в випарену, чисту діжку, 
перекладаючи зготовленим зіллям. 
На верх наложити грубо зілля. При
готовити ропу: — на одно відро во
ди 40-50 дека соли. Залити огірки 
ропою. Винести в льох, накрити 
чистенькою шматкою, зверху покла 
сти маленький тягар, щоб т льки при
тримував кружки, а не роздавлював. 

Квашені помідори, 
З радістю можна завважити, 

що наші люди по селах навчилися 
вже їсти помідори. Помідори дуже 
здорові. Може найздоровіш! з усієї 
городовини. Можна їх теж квасити 
в той сам спосіб, що й огірки. 

Не марнуймо каштанів! 
Часто бачимо, як овочі диких 

каштанів по городах чи при доро
гах вкривають землю й ніхто їх не 
збирає, хіба діти для забавки. Ц е 
шкода, бо з каштанів можна мати 
немалу користь. У малій кількості 
можуть служити, як домішка до 
корму свиням та дробові. Але ще 
більшу користь має господиня в 
господарстві, коли зробить собі 
каштанову мучку, що в багатьох 
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випадках заступить мило чи миля-
ний корінь. Зробити так: обібрати 
свіжі каштани з твердої лушпини й 
покраяти каштан на тонкі платочки, 
Усушити їх добре (лиш не спалити), 
а опісля змолоти на жорні чи в 
ступі. Порошку того вживаємо до 
прання кольорових, вовняних ре
чей, до миггя рук, до шуровання 
підлоги, коновок, столів, лав і всіх 
інших деоевляних .юсудин та стат
ків. Свіжі каштани теж можча sa-
риги й прати в тому вовняніколь -
рові речі. Не тільки пустять плями, 
але маїерія набере легкої штивно-
сти й стане як нсва. 

Добра рада дівчатам. 
Дівчата! Знаєте, що найкраще 

вимиєте волосся сирваткою? Дуже 
чистенько вимиється і все тіло сир
ваткою, лице стає біле, гладеньке. 

В сирватці добре виперете й 
вовняні речі, хустки,спіднички, кап-
таники Так само добре переться 
все в виварі з каштанів та миля-
ного коріння. 

Щ о ї с т и . 
Кукурудзу цілі шульки треба 

варити того самого дня, коли зі
рветься, а як другого, то додати цукру 
до води Брати до варення саму мо 
лоду з молочком. Варити в лушпи
ні, буде солодша, але зате довше ва
риться 

Зернята кукурудзи. Зістру
гати ножем зернята з дуже мягкої, 
солодкої кукурудзи. Дати до ринки 
й підляти тільки води, щоб кукуру 
дза не пригоріла. Варити 20 хвилин; 
опісля додати солодкого молока, або 
сметанки, рівну ложку свіжого не 
топленого масла, трошки соли, хто 
хоче трошечки перцю. Варити ще 10 
хвилин і подати. Буде солодша, ко
ли зернята варити в тій воді, в якій 
варилися качани. 

Кукурудза в фасолею Взяти 
пів кварти свіжої молодої фасолі 
білої, налляти до неї води й дати 
кілька молодих качанів кукурудзи, 

з яких зістругано зерно окремо. Як 
фасоля буде мягка (за пів або три 
чверти години), вибрати качани, а 
вкинути зерно з тих качанів. Вари
ти ще з чверть години. Додати пів 
горнятка сметанки, соли, хто хоче, 
трошка перцю, й масла завбільшки 
яйца. Розігріти й подати гаряче. 

Ріжне. 
Небувала операція очей. У лічниці 

в Льондоні переведено операцію очей жін
ці, що вже 35 років як осліпла. Лікарі 
попробували «полатати" сліпе око здо
ровими частинками ока д тугої людини, 
якій то власне треба було ті частинки ока 
викраяти. Операція вдалася. Жінка,що о-
сліпла була в другім тижні свойого жит
тя, мусить тепер кілька місяців нссити 
перевязку. щоб полатані частинки ока 
зрослися, Є повна надія привернути тій 
жінці вір. Оттакітп чудеса діються наБожім 
світі, що навіть сліпим зір привертають! 

Користайте а науки. Рільничо-
господарська школа в Шибалині п. Бе
режани Наука тревае 2 роки, а почи
нається 5 листопада. Приймається сіль
ську молодь хлопців і д івчат у віці від 
14-19 років, що покінчили найменше 
сільську школу. Подання треба вносити 
на адресу: „Рільнича шкОла", Шибалин, 
р. Brzeżany. до і5 жовтня. До подання 
доіучити: життєпис, метрику, шкільне 
свідоцтво й зибовязання родичів, що бу
дуть платити 

Оплата за науку, харч і мешкання 
разом 28 зл. При запитах треба долучи
ти значок на відповідь. Хто т-лькв може, 
хай висилає своїх дітей на науку. Певне 
те:чаготам навчаться,втроє поверне вам 
видатки удержання дитини в школі. 

Не дайтеся вбаламутити. По деяких 
наших повітах кинулися жиди закладати 
молочарні й всіми способами стараються 
втягнути наших несвідомих селян. Не 
дайте збаламутитись! Памятайте: україн
ський хлібороб належить до своєї моло
чарні під знаком „М. С." 

Ж і н к и ! Памятайте про те, щоб 
вислати (спільним коштом з громадою) 
жінку зі свого села на акушерські кур
си до Львова. Памятайте. В кожному 
селі мусить бути своя акушерка. 

Певне, щ о цього не внаете , що 
в Стрию, Лани, 51, виходить місячник для 
поширення городництва ^й годівлі дробу 
під назвою „Український город і дріб". 
Передплата до кінця року 3 зл. Ціна 
одного примірника 50 сот. Газета дуже 
корисна й потрібна в кожному госпо
дарстві. Варто, щоб ближче познайоми
тися з нею. 

8а редакцію відповідав: М.Ставнича. 8 друкарні М. Бойчука в Коломиї 12|9—Ч. 124. 
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Dodatek bezp ła tny do c z a s o p i s m a 
„Żinocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

Ж І Н О Ц Т В А 
І (Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля"). 
І Рік III. Коломия, 1. ж о в т н я 1934 р. Ч. 19, 

ЖОВТЕНЬ —МІСЯЦЬ книжки. 

Скарби неоцінені — українські книжки В місяці жовтні купіть 
бодай одну - дві книжки. Але — всі, громадно!.. 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ Ж І Н О Ч У ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на «ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю і на Ч е х а х на рік 2 голоті, для 
інших країв — пів америк. доляра на рік. 
АДРЕСА: Коломия,Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
В Румунії — річно — 50 леїв. На 6 міся
ців ЗО леїв. Замовляти: Dmytro Herodot, 

Strada Delea-Veche, 45 Bucuresti, IV. 
Передрук статтей дозволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Скоро вибиратимемо гро
мадську управу. 

Де то давно чував хто, щоб жін
ка інтересувалася не тільки госпо
дарством, дітьми, але й політикою? 

А от тепер так е й мусить бути. 
Коли маємо повні політичні права, 
то мусимо їх гідно використати. 

Перед нами може вже в найближ
чому часі вибори до громадських 
рад. Ми, жінки, маємо право й обо-
вязок не тільки вибирати громад
ську управу, але бути й самі вибра 
ними. Не легковажмо собі цих справ. 
Коли нас, жінок, є половина села, 
то і в раді, як не пів-на-пів, то хоч 
четвертина жінок повинна знайти 
своє місце. Тому виділи жіночих 
кружків „С У." повинні зійтися, об-
радитися: котрих зпоміж своїх чле
нів пропонують перше до виборчого 
комітету, а опісля й до ради, та сміло 
домагатися того, щоб громада в селі 
взяла під увагу жадання організова
ного жіноцтва. 

Не забудьмо теж, що на радних 
треба подавати не так багачів та 
крикунів, як людей чесних, смілих, 
свідомих, розумних. Припильнувати 
цього. Це не тільки наше право, але й 
наш обовязок. Може тоді буде в радах 
менше хрунів, підлизайків і менше 
зловживань громадським добром. 

Голосувати мають право всі гро
мадяни, не позбавлені горожанських 

прав, що покінчили 24 рік життя 
й замешкують в громаді принаймен-
ше один рік, або мають там свій 
нерухомий маєток. Щоб мати право 
бути вибраною до ради, треба мати 
скінчених ЗО років. 

Комітети виборчі, в яких, як ска
зано, повинні бути жінки, мають за
здалегідь уложити список кандидатів 
на радних та заступників, бо подати 
його буде треба зараз другого дня пі
сля того, як війт оголосить день вибо
рів. Один такий список має підписати 
щонайменше 30-40 управнених вибор
ців — однаково жінок чи чоловіків. 
При кожнім підписі треба подати 
ще й число дому, а як є, то й назву 
вулиці, де мешкає. 

Після проголошення дня виборів 
буде виставлений список управнених 
до голосування. Треба зараз, прові-
рити: чи всі, що мають право голо
сувати, списані там, а також — чи 
не подано кого такого, що не має 
до цього права (неживого, незамеш-
калого в громаді, позбавленого гром 
прав). 

Ці громадські вибори відбувати
муться на підставі нових, дуже склад 
них 'законів*). Треба буде перед тим 
добре довідатися, в який спосіб го
лосування переводитиметься, щоб 
не дати себе збаламутити. Тому жі
ноцтво наше мусить пильно брати 
участь у всіх наших виборчих нара
дах, що повинні відбуватися по се
лах чи містах. Вибори ці дуже важ
ні. Вибрані сільські радні будуть 
опісля вибирати управу збірних гро
мад, а тамті знову повітову. 

Памятаймо про це, жінки, й не 
приспім преважної для українського 
села справи. 

то давно бувало. 
Наїзд татарів. 

1) Даниле, дай Галич! 
Важкий, гарячий воздух ніяк не 

прохолоджувався, хоч сонце вже 
зайшло. Тихо було... вітрець не ско
лихнув листочком... 

*) Гляди ч. 38 газети „Свобода". 
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— Буде буря, — говорили дру
жинники галицько-волинських кня
зів — Данила й Василька, що сиді
ли або лежали цілим гуртами на 
замковім подвірю в Дороговську. 
Всі вони припорошені, змучені. Важ
ка зброя їх, панцирі, шеломи, тощо 
лежали побіч них. Багато з лицарів 
мали перевязані рани, декотрим кров 
заціпеніла на необвязаних. Видко 
йшли з бою. 

Ліниво снувалася бесіда: 
— Ну, і дали ми доброго прочу

хана мадярам! — чванився моло
денький чорновусий дружинник. 

— А князь Ростислав накивав пя-
тами аж за Карпати із своїми при
ятелями. 

— Загубив свій княжий вінець під 
Ярославом — поважно додав стар
ший боярин: — і наші князі, Дани
ло й Василько, таки вже стали оди
нокими панами Галича й Волині. 

— Може трохи спочинемо по тяж
ких змаганнях, — зідхнув один і дру
гий. 

— Ти вже б хотів відпочивати, 
хоч щойно недавно вступив у служ
бу до князя Данила — говорив си
вий, як голуб, але кремезний ще 
боярин до молодого лицаря, — а я 
вже понад ЗО літ із князями злучив 
свою долю. Але хіба вже настав час 
відпочинку, бо останній ворог Да
нила і Василька — князь Ростислав 
по програній утік. Може заблисне 
сонце мира над нашою галицько-во
линською державою... 

У відповідь бояринові десь далеко 
загуркотів грім, еа ним другий, тре
тій, щоріз сильніший. Із заходу не
бо темніло, блискавиці перетинали 
срібними мечами небо 3 рвався ви
хор і закрутив туманами пороху, 
гйув столітніми деревами. 

Лицарі ховались, де хто міг... 
Тимчасом побідні князі брати Да

нило й Василько сиділи в великій 
замковій салі. Говорили про остан 
нюсвою побіду коло Ярослава й сну
вали пляни на майбутнє. 

— Тепер візьмемося за відбудову 
знищеного війнами краю, — мовив 
Данило: — Утвердимо державу зам
ками, наладнаємо мирну працю на
селення. Забезпечимо добуток сельн, 
ремісників і купців. За валом дужих 
лицарських військ зацвіте наш край 
добробутом. 

— Миром і ладом — додав Ва
силько. . 

У тій хвилі незвичайно гострий 
блиск лискавки освітив у сутінках 
сповиту кімнату — а враз страшний 
гук грому потряс мурами замку. 
Князі здригнулись і перехрестились. 

— Іде буря, треба захистити лю
дей, змучених походом! — і Данило 
видав в одну мить відповідний наказ 
примісти лицарство в замкових за-
будованпях. 

Ішла буря, стихійна, грізна. Тем
ряву ночі освітлювали грізні мор
гання лискавиць. Вітер ломив сто
літні дуби, дощ лив струмками... Люди 
в німій тривозі сиділи по кутках кім
нат коридорів... 

Враз між одним ударом грому й 
другим, за замковою брамою заграв 
пронизливо ріг. Хтось хотів пройти 
в замок. 

— І хочеться комусь у таку зли
ву — зачав говорити дверник... 

Князь Данило дав наказ впустити 
незнайомих; може хочуть схорони
тись перед бурею... 

Цікаво гляділи на приїзших.. У 
браму в'їхало на невеликих конях 
з розмахом з десяток якихось куд
латих в перемоклих кожухах вершни
ків. Лискавиці освічували їхні обро
слі косинками волосся дикі обличчя. 
Скісні очі хитро розглядались кру
гом. 

Висунувся Один із них наперед і, 
сидячи на коні, кричав: 

— Я, Могучий, посол мойого па
на і володаря всіх володарів, хана 
Бату — до князя Данила!.. 

— Татари, татари — татарські по
сли — пішов гомін між українським 
лицарством. 
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Данило, що вийшов з кімнати 
привітати незнаного гостя, підняв 
праву руку вгору і сказав: 

— Ось я, ввійди до кімнат і пе
рекажи, що хоче твій пан від нас. 

Могучий приклав праву руку до 
грудей і сказав: 

— Мені ніколи довго баритись. 
Скажу тут. Мій пан Бату каже пе
реказати тобі: Даниле, дай Галич! 

Ще не вспіли всі як слід зрозумі
ти його слів, а вже Могучий із та
тарами завернув коні й погнав бра
мою у пітьму ночі. 

і здавалось усім, що то не дій
сність, а якийсь кошмарний привид... 
Дехто хрестився і плював в сторо
ну, куди від'їхали татари, пригово
рюючи: „А щезни, пропади, пек тобі 
і осина"... Було це майже сімсот літ 
тому. (Що потім було, скажемо в 
черговому числі). Д. Ф. 

Жовтень — місяць 
друкованого слова. 

Книги — морська глибина: 
Хто порина в них до дна, 
Той, хоч і труду мав досить, 
Дивнії перли виносить.. 

Так сказав Іван Франко. А дру
гий наш поет Яків Щоголів так оці
нив книжку: 
Вчіться, діти, мудра книжка 
Скаже вам чогось багато 
З того, що колись другими 
І посіяно й пожато... 
Тільки ви не озивайтесь 
У книжках на кожен голос: 
Геть відкиньте чорний кукіль — 
Вибирайте чистий колос... 

Отже не всі однаково варті книж
ки, й не всі часописи однаково по
житочні й корисні для нашого на
роду. 

Чому? — спитаєте нас, дорогі чи
тачки. 

Тому, що книжки пишуть ріжні 
люди, з ріжною метою. Ось, напри
клад, більшовики на радянській Укра
їні багато понадруковували книжок, 

в яких говориться проти релігії, про 
ти Бога; або — проти господарів, 
землеробів. Такі книжки для нас 
шкідливі. 

Знову й не всі часописи мають 
однакову вартість: в пожиточні, а в 
й шкідливі для народу. 

Як же тут розібратися: що кори
сне, а що ні? 

Богу дякувати, наш народ уже не 
настільки темний, щоб не відріжни-
ти чистого зерна від кукіля Тай 
мав де засягнути пораду. Наші за
гально народні товариства, як „Со
юз Українок", „Просвіта", „Рідна 
Школа", „Сільський Господар" і ін
ші ведуть широку освітню працю, 
корисну для всього нашого народу. 
Ці ж товариства видають і пожиточ
ні книжки та часописи; або пору-
чають книжки та часописи, що їх 
хто інший видав, але вони мають 
велику вартість. Тож тут і не труд
но відділити полову від повного 
зерна. Для наших жіночих кружків 
„Союз Українок" видав порадник — 
список книжок, що їх кружок по
винен би придбати для своєї бібліо
теки, Також добрими порадами на
шому жіноцтву вже ось десятий рік 
чесно й сумлінно служить часопис 
„ Ж і н о ч а Доля" та її молодша 
сестра — „ Ж і н о ч а Воля" , 

Але, дорогі сестри, ще більшу ко
ристь принесли б ці жіночі газети 
для всього нашого народу, якби їх 
масово читало наше жіноцтво. Від 
освіти й свідомости жінки залежить 
сила й добробут усього народу. А 
цю освіту й знання їм якраз несе 
„Жіноча Воля" і „Жіноча Доля". 

„Жіноча Воля" настільки дешева 
(2 злоті на рік!), — що її могла б 
передплатити кожна сільська родина. 
Де мама неписьменна (на жаль і та
ке в нас трапляється!) — там діти 
могли б читати мамі. А все ж таки 
користь була б така, що стократно 
покрила б цей невеликий видаток. 

І ця користь була б і для своєї 
хати (як вести поступову, пожиточ
ну господарку, як тримати лад у 
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хаті, чистоту, порядок, як паекати 
й виховувати діти, як робити ріжні 
запаси й харчувати родину і т д. 
і т. д.), а також і для громади, для 
народу (як організуватися, як спіль
но обстоювати загально-народні ін
тереси, тощо). І для душі знайдеть
ся багато користи та втіхи.. 

Треба лиш читати та користати 
з прочитаного... 

В жовтні — місяці друкованого 
слова — ми б піддали думку: хай 
би наше організоване жіноцтво об
міркувало справу, щоб поширити 
„Жіночу Волю" не тільки поміж 
своїми членами, але й поміж усім 
жіноцтвом села взагалі „Жіноча Во
ля" повинна бути в кожній хаті. Там 
її треба читати, а потім не нищити 
а старанно зберігати кожне число; 
а потім річники оправляти — бо на 
кожний день там усе можна знайти 
добру пораду. 

В місяці жовтні — звертаємося 
до вас, шановні читачки: приєднайте 
нам кілька передплатниць „Жіночої 
Волі". Поширюйте й'користі книж
ки, що їх видала редакція „Жіночої 
Долі": „Наші визначні жінки" 
проф. С. Русової (ця книжка потріб
на для кожного жіночого гуртка — 
бо ж жіноцтво повинно знати про 
свої славні представниці!); „Як до
бре й здорово варити" (видання 
друге, 400 приписів на ріжні страви 
й печиво), „Недуги дитинки" Др, В 
Ганьківського, жіночі Альманахи що 
їх видавала „Жіноча Доля". Додаємо, 
що в місяці жовтні ці книжки змо
жуть наші читачки дістати з опустом 
15е'*. Навіть гарну книжку — „Швей
царію" О . Кисілевської могли б 
кружки набути із значного знижкою. 

А коли число передплатниць „Ж 
В "побільшиться вдвічі, то й газет
ку ми зможемо за ту саму малу ці
ну побільшити й зробити ще більше 
цікавою. 

Імена всіх наших ш. прихильниць, 
що приєднають нам нові передплат
ниці на „Ж. В " або поширять наші 
книжки — ми подамо в кінці року 
окремо. 

Др. мед. Роман Могильницький. 
Рівне, вул. Галлера 6. 

Коли е глузд питати лікаря, 
чи жінка вагітна? 

Порушую знову дражливу спра
ву з таємниць жіночого світу. Дарма! 
Годі мовчати тоді, коли через легко
душність та незнання багато на
ших, навіть інтелігентних жінок па
дає жертвою несовісних, звичайно 
чужинців — шарлатанів. Щораз при
ходять перелякані жінки, що в неї 
вже мовляв на цілий тиждень спі
знилася місячка, і — мабуть в тяжі! 
Або, вона щойно коротко по по
роді, має вже вдома троє, четверо 
дітей, чоловік без праці тощо. Одним 
словом ціла низка звірень, які лі
кар жіночих недуг на кожному кро
ці зустрічає. Все те попереджують 
вступи про те, чи зробите, чи до
рого візьмете і богзна що. Про
хання, погрози, сльози. А відмовля
єте? — Ідуть до знахорок, апти-
карів, акушерок і... А зустрінете її 
пізніше, а вона вам у вічі: „Бачите? 
Не хотіли! Зробили інші"!.. 

А тимчасом багато тих жінок і не 
задумуються над тим, що кожний 
навмисний викидиш — це свідоме 
убивство! Убивство власного жи
в о г о плоду. Убивство своєї май
бутньої дитини! Серед жінок роз
повсюджена безглузда думка, що 
мовляв у перших тижнях вагітности 
плід ще не живе і тому його можна 
з легкою душею позбутися Та це 
великий, важкий блуд! Бо плід від 
першого дня, від першої хвилини 
по заплідненні живе, живе тим са
мим життям, яке своїм буйним роз
гоном має довести до великого чу
да — зрілої людини. Тому усування 
плоду, хочаб у перших тижнях, це 
те саме убивство, що убивство ко
жної зрілої людини. 

Та про це жінки звичайно й не 
думають. А спиниться місячка? Ого, 
тоді повне безголовя і — бух до 
когось по пораду. При тому жінки 
й не знають що в практиці ніхто 
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не має спромоги пізнати перед у 
пливом повних шести тижнів — чи 
жінка завагітніла — чи ні. Можна 
це осягнути хіба досліджуванням 
крови при допомозі особливих по
мічних засобів у спеціяльних робіт-
нях. Жінки спішать довідатися вже 
в пятому тижні, бо якраз зовсім по
милково гадають, що, якщо швидче 
зроблять викидиш, то це вже не 
буде злочином. І на цьому найбіль
ше використовують жінок ріжні 
пройдисвіти. 

Тому повторяю: в п р а к т и ц і ні
х т о не м о ж е певно с т в е р д и т и 
т я ж і перед упливом повних ш е 
сти т и ж н і в РІД о с т а н н ь о ї мі-
с я ч к и . 

Це конче запамятати, бо якраз 
через незнання цього чимало жі
нок витрачуе надармо великі гроші 
по аптиках знахорках, акушерках 
і т. п, на ріжні „скуточні лікарства", 
які ніби то мають викликати по-
ронення плоду. Але вони ділають 
мовляв лише на початку тяжі. Річ 
ясна. Викликати кровотечу з нева-
г ітного уразу найлегше якраз у 
часі, та близько часу, коли мала 
бути правильна місячна, Тимчасом 
лише малий відсоток жінок має 
такий вразливий ураз, що деякими лі-
карствами можна викликати ви
кидиш. У всіх інших я к - т а к нор
мальних жінок плід сидить ціпко 
й сміється з усіх бабських лікарств. 
Звичайно така жінка швидше затро-
їться „лікарством", ніж поронить 
плід Так борониться природа, а за
разом і кара є за грубе втручуван-
ня в її найглибші тайни. 

Майже у всіх випадках, коли по 
завжитті лікарств приходить до 
кровотеч, тяжі не було взагалі. То 
було звичайне спізнення місячки 
з якої будь іншої причини. Але. не 
свідома, залякана жінка солоно за
платила за „лікарство". До того у-
шкодила собі певно здоровля. Але 
рада, прерада. Позбулася клопоту! 
Ще й другим поручає. 

Отож жінки - українки! Занехайте 

дотеперішнє безглуздя! Не викидайте 
ваші важко запрацьовані гроші на 
поталу всяких шарлатанів, знахорів, 
акушерок та, жалься Боже, навіть 
деяких несумлінних лікарів. Виче
кайте сьомий тиждень по останній 
місячці, а щойно тоді ідіть до сум
лінного лікаря, щоб він ствердив, 
чи ви взагалі завагітніли. А коли 
той потвердить ваші здогади, то 
усвідоміть собі, що в вашому лоні 
живе вже повним і справжнім жит
тям частина вашого єства, вашогож 
тіла. У вас живе від першого дня 
запліднення ваша рідна майбутня 
дитина, Тож не посягайте на її жит
тя тоді, коли природа заховала її 
для захисту у саме нутро вашого 
тіла. 

/. Б. 

Печатка. 
Кума Параня спаленіла: „Що? 

Моє молоко з гноєм? Брехня!" 
І бігцем до молочарні. Дивиться: 

на аркуші, що прибитий на стіні, 
печатки з бавовни. Одні білі, другі 
трохи брудні, загноєні, а вже над 
числом 40 висить очевидячне лайно 
коровяче. 

— Брехня! Ще раз брехня! — лю
тує Параня 

З молочарні та до справнички 
в хату. 

— Не сподівалася того по вас! — 
кричить гнівно: — А ви защо при
ліпили мені лайняку на стіну? 

Справничка не знає, в чім річ. 
Сама старша вже жінка — не під
ходять до неї такі жарти. 

— Коли? Де? — питає здивовано. 
— Диви невинна...-^ лютує Параня: 

— Як молока було мало, не роз
бирали яке. А тепер — вже хліб 
боки розпирає — давай лайняку на 
стіну! Та таке з мене посміховиско 
зробити?.. А недочекання. Не дам 
більше молока! 

Луснула дверми, аж шиби задзве
ніли. 

Чергової днини молока ч. 40 не 
було в молочарні. 
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Кума Параня завзялася. Не по
несла так, як сказала. Але що з тим 
молоком робити? Поналивала всю 
посуду, яка була в хаті, а що далі? 
Нічого не порадиш. Гадюкою веться 
коло серця — стид за ту печатку 
з лайняка Прокльони сипляться на 
справничку Районової Молочарні. 
Але Параня вичистила корови, ви
мила вимя, нарешті помила руки, 
сполоскала і давай доїти 

— Недочекання твоє! — відгро-
жуеться, цідячи молоко. 

Сама йде з баньками до збірні. 
Справничка стоїть з пляшкою без 
дна.Здоровить Параню.якби нічого не 
було і відливав Viji молока з її бань
ки. А Параня аж трясеться з люти. 

Перейшло молоко через пляшчину. 

Витягав справничка кружельце ба
вовни — неподоба вчорашньому. 
Тільки й слід, що молоко цідилося 
крізь нього. 

— А чия правда? — насміхається 
Параня. 

— Ваша, — каже справничка: — 
Але і нині і вчера ваша. Бо апа
рату „Міфі" не обдуриш. Яке мо
локо, така й печатка То господині 
самі себе фотографують, як обхо
дяться з молоком: чи чиста, чи не
хлюй на! 

— Буде! Буде! Фільозофка! Не 
мене на стар'сгь розуму вчити! — 
— фукнула Параня, баньки в руки 
і з молочарні. 

Але відтепер молоко ч. 40 бу
ло все одно з найчистіших. 

Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Робім запаси на зиму! 

Повила помідорові . Знаємо вже, 
що з помідорів можна варити не 
тільки дуже добру зупу (юшку), 
але й заквашувати борщ, робити 
ріжні підливи („соси"), давати до ри
жу, чи круп до голубців — одне 
слово вже навчилися ми, що з по
мідорами робити. Тут подаємо спо-

»сіб, як цю добру й здорову городо
вину переховати на зиму. Дуже 
просто: поскладати достиглі, черво
ні помідори в горщок, чи макітру і 
всунути до печі по хлібі, щоб по 
мякли. Тоді треба протерти крізь 
сито, щоб відділити мякуш від шку 
ринок і зернят. Такі протерті помі
дори ^матимуть в собі дуже багато 
води й маса буде дуже рідка. То
му треба поскладати тумязьвчисті 
білі мішечки, може бути й у тих, 
що відогріваемо сир, щоб юшка 
скапала (можна нею заквасити борщ) 
Тоді знов треба гущу вибрати з мі
шечка й поскладати в горшки й 
поставити в не дуже гарячу піч, 
щоб помідори добре уварилися й 
зробилися густі. Треба тепер дода
ти трохи соли, щоб не псувалися 
так скоро. (На 24 кільо помідорів 

потрібно 40 дека соли.) Розлити 
ще тепленьку масу в пляшки. На
ливати пляшки по саму шийку, а 
зверху на палець налити олію, бо 
він хоронить перед плісню Як зо
всім холодне, заткати вивареними 
корками й облякувати зверху. Як 
що пляшки будуть дуже чисті, по
мідори можемо затримати довго. 

Квасимо зелені помідори. Ще 
раз пригадуємо, що зелені помідо
ри можна так само квасити, як о-
гірки. Можна теж квасити й разом 
з огірками 

Для курочок і кр ілик ів . 
Робім запаси на зиму не тільки 

для себе, але й для нашого госпо
дарства Велику поміч у годівлі ку
рей та кріликів додадуть нам запа
си кропиви, полину, мяти, вербових 
та березових галузок, враз із листям. 

Кропива розгрівае взимі наші тва
рини й це помагає їм здорово пере-
тривати морози Крім цього крілики 
дістають від кропиви густу лискучу 
шерсть Тож збирайте кропиву, су 
шіть сніпками, опісля обережно, щоб 
не покришити листя, складайте в ку
пу на стриху, Уживається опісля 
кропиви, стертої на порох, жменю 
на 6 курок, як додати до мягкої їди 
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(бараболі, заминки).Коріння кропиви 
з'їдять радо крілики. Галузок вербо
вих й бергзових треба мати вели
кий запас, бо вони для кріликів ко
нечні. Полин для крілик в — добрий 
лік проти катару й простуди, дода
ти взимі трошки до сіна. Мята, що 
росте дико по ровах, лугах, для крі
ликів дуже здорова, а крім того ду
же добре впливає на смак крілячо-
го мяса. 

Щ о ї с т и . 
Поліський пиріг з картоплі. 

Зварити сипкої бараболі, пімняти 
її дуже добре; дати присмаженого 
сала з цибулькою, посолити, трошки 
поперчити Завинути цю картоплю 
в хлібове тісто так, щоб зробився по

довгастий невеликий бохонець. Спек
ти в печі й подати теплий до квас
ного молока, Тіста не давати грубо, 
має бути лиш румяна шкірка. Зате 
не жалувати сала. 

Смачні палянички з сира. До
бре відтиснений свіжий сир перепу
стити крізь машинку від мяса, або 
перетерти крізь чисте решето. 
Тепер дати трохи доброї густої сме
тани, ложечку масла, до смаку соли, 
кминку. Все разом дуже добре утер 
ти валком у макітрі. Поробити па
лянички, менші як долоня, а на пів
тора пальця загрубі; поскладати їх 
на дощечці й на провівнім місці 
обсушити. Мусять сохнути кілька 
днів і треба щодня обертати. Смачні 
палянички до хліба. 

її 

Ось і я, кохані сестри, мушу сло
во взяти: — як колись у нас бува
ло, мушу вам згадати... 

МІЙ сусід, Іван Гагілка, мав ро
динне свято — а уладжував те свя
то пишно та багато. ,Говорили ще 
за тиждень до того весілля, що „по
ставиться" Гагілка для гостей вдо-
вілля... Хоч не дуже то заможний, 
та зате упертий — і найпершим ба
гачам він хоче „нсса втерти". 

І „поставився" Гагілка під грунт 
міста в грошей —> і уладив те весіл
ля бучне та „хороше". Т а м лиш пи
ва видудлили щось зо три барилка — 
а шклянками та квартами там ли 
лась горілка. 

Ну, а далі?.. Ось тут, сестри, ска
зать не при ночі — почало таке 

творитись, не гляділи б очі. Крик, 
гарм'дер, лайка, сварка, а там пару
бійки, замість гарно забавлятись, 
в ножі звели б йки. Сват Микола, 
хоч господар старший і поважний — 
а таки під пліт звалився на глум, 
бідолашний... Не одна також у суді 
опинилась справа — за ,ушкоджен
ня" й „образи" була там розправа. 

А позички та процентів нема чим 
сплатити — і прийшлося бідоласі 
ґрунтець той лишити... «• 

Ось таке колись робила тота гар
на спілка, що її ми так любили: — 
пиво та горілка... А тепер весілля 
роблять гідно та гарненько — без 
дурману алькоголю, в згоді та тихень
ко. Тепер волять побавитись, співати, 
гуляти, попоїсти смачненького, ви
пити „гербати"... А з тих грошей, 
що задурно вилетіли б з хати — во
лять краще своїм дітям добру по
міч дати. А частину на народні цілі 
та газети... І так шириться освіта, 
зникають бешкети. 

Прошу вас, кохані сестри, уважно 
читайте — і де є ще лихі звички,геть 
їх викидайте... До освічених народів 
зближаймось потрохи... Ось така 
сердечна рада від Кума Явдохи. 

За редакцію відповідає: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 2|10—Ч. 132. 



{datek bezpłatny do c z a s o p i s m a 
„Żinocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

Ж І Н О Ц Т В А 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля")» 

Рік III. Коломия, 15. жовтня 1934 р. Ч. 20. 

Членки кружка „Союву Українок* в с. Базарі , пов. Чортків. Виділ: голова — Олена Шпа-
чинська, ваступниця ю л о в и — Марія Пилипчук, секретарка . Юлія Деркач, скарбничка — 
Мілька Стефанчишин, б ібліотекарка — Тещина Мотуа. Членки к р у ж к а : Софія Лотоцька, Ма
рія 3ł4KOBCt»Ka, Марія Ґрещук, Текина Мотуа, Ганна Форемна. Контрольна комісія: Пара

ска Угрин, Ганна Гуменюк (Гляди допис на 10 стор.) . 

fp. Родзь, Холмщина. Серед стрілецьких могил. 
Хто оце ходить там поміж могилами, 
Хто так, до них ирипада? 
То стара мати з попухлими жилами 
Ходить і сина шука. 

Хто то невтішно рида на могилі, 
Що буряном поросла? 
Це стара матінка, бідна без сили, 
Над сином слізьми умліва. 

Сину мій любий, сину коханий, 
Нарешті Тебе віднайшла.— 
Тебе, що в життю понад вее я кохала, 
Тебе я, мій скарбе, знайшла!.. 

Я Тебе всюди, мій сину, шукала, 
Ноги сходила, забракло вже сил. 
Аж Твоє імя я тут відчитала, 
Серед стрілецьких могил. 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ Ж І Н О Ч У ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю і на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів амерпк доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия,Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Qalicia, Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
В Румунії — річно — 50 леїв. На 6 міся
ців ЗО леїв. Замовляти: Dmytro Herndot, 

Strada Delea-Veche, 45 Bucuresti, IV. 
Передрук статтен дозволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 
І і ІІІІІІШІІІІЯИІІІІІІІІІІУЇНІІІІІІШІ'ІИІІІІІІІІІІИНІ'ІІ1 11 в и н и 

Ще в справі виборів до гро
мадських рад. 

Хоч у попередньому числі „Жі
ночої Волі" ми вже згадували про 
цю справу й закликали наше орга
нізоване жіноцтво піти дружною ла
вою до цих виборів — одначе це річ 
така важна, що оце знову хочемо 
сказати кілька слів. 

Організоване жіноцтво повинно 
уважно поставитися до цих виборів 
А що вони відбуватимуться на під
ставі вже нових законів, то треба 
дуже докладно познайомитися Із 
цими законами й порядком виборів. 

Як це зробити? — спитаєте, ша 
новні читачки. 

Насамперед представниці кружків 
повинні піти до міста і в своїй філії 
запитати про це, зажадити інформа-
цій; а як можливо, то й одержати 
поучення (брошурки, часописи, тощо). 

Далі — запросити до себе в село 
відпоручницю філії й скликати всіх 
членів кружка на сходини, де ця 
представниця філії і пояснить жіноц
тву справу та заохотить його до 
громадної участи в виборах. 

Також уже тепер, як тільки піч-
неться передвиборча робота, треба 
брати участь в усіх нарадах, що їх 
будуть уладжувати мужчини. Треба 
домагатися внесення в список канди
датів своїх чільних жінок; а то тре
ба й самим жінкам виставляти свої 

списки кандидаток-кандидатів (тре
ба, щоб ці списки підписало ЗО 40 
управнених до голосування)^ 

Треба допильнувати, щсб усі жін
ки, що мають право голосувати, бу
ли внесені в виборчі списки. А в 
дні виборів, щоб усі пішли до ви
борчого льокалю й віддали свої 
голоси. 

Треба тільки при цім памятати, 
що організоване жіноцтво повинно 
все робити не самочинно, а по вка
зівках своєї філії та в порозумінні 
з іншими щиро - народнім и у-
країнськими організаціями. 

До виборів жіноцтво повинно піти 
спільними дружними лавами, памя-
таючи і про загально народні інте
реси, і про свої чисто жіночі до
магання. 

Жінки, ставаймо до роботи! 
Багато говориться в нас про по

неволення нашої жінки. Але на ділі 
такого поневолення нема. І коли б 
тільки наші жінки хотіли, в неодно-
му ділі взяли б верх 

От хоч би молочарська коопе
рація. Вона бере в свої руки відділ 
домашнього господарства, що до 
тепер спочивав виключно в р у к а х » 
жінки - господині. І жінки повинні 
повітати кооперативні молочарні, як 
визволення від низки домашніх зай
нять, злучених з молочарством. Бо 
молочарня звільняє жінку і від мит
тя молошників, зберігання сметани, 
а головно — від роблення масла. 

Знаєте, як то буває: ЕСЯ рсбота 
лоском, бо господиня масло робить 
А воно, мов зачароване: бовть, бовть, 
бовть, вже більше як година, а зро
битися не хоче. Вже й до порога 
масничкою ковтала, вже й шпильки 
в цідилко пхала, — нічого не по
магає. Видко, чарівниця має неаби
яку силу. А час утікає. Гякщо оста
точно вже зробиться масло, то ча
сто самій господині смішно, що за 
тою грудкою масла стільки часу 
стратила. 

А прийде молочарня в село і спс-
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кій голові. Занесеш молоко до від
бірні, перепустять через кружлівку 
й кінець. Господині нема більше 
клопоту. Пісне молоко чи на сир 
поставить, чи зараз на домашній 
пожиток оберне, або птиці дасть. 
Баньку вимила, випарила, повісила 
на пліт і спокійно йде до іншої ро
боти.. 

Але що там, у тій молочарні, далі 
робиться, жінкам не при головоньці. 

Приїде агроном, хотів би погово
рити з господинями, як краще пле
кати корів; як доїти, щоб молоко 
було товстіше; як зберігати молоко, 
заки віднесуть його до молочарні 
і т. п. 

Управа молочарні скликає анкету, 
але жінкам здається, що їх там не 
потрібно Не йдуть. А чоловіки, як 
підуть, то хіба ось так собі, дещо 
розкажуть жінкам, що чули Тай 
жінкам і дальше байдуже 

В наших молочарнях на сотку 
членів є 12 жінок. Але лиш десь-не-
десь найдете жінку в надзірній ра
ді кооперативної молочарні, а ще 
рідше в управі. На тому терпить 
наша молочарська кооперація. Бо 
наші жінки далеко второнніші від 
чоловіків. їх розум не затроєний 
алькоголем, ані нікотиною. їх вро-

.джена точність, совісність у роботі 
придалася б дуже в проводі наших 
молочарень. А вже щодо чистоти, 
то наші жінки таки далеко вище 
стоять від наших часто ще нехлюй-
них чоловіків. 

Отже, жінки! Не відтягайтеся від 
праці в кооперативах взагалі, а в 
молочарнях зокрема. Памятайте, 
що завдяки молочарській кооперації 
звільнилися ми від праці коло на
білу, зискали більше вільного часу 
на інші зайняття, та маємо спро
могу збути злишки набілу. Навіть 
у віддалених від міста селах госпо
диня може мати свого „першого", 
віддаючи молоко до молочарні. 

Тож не лишаймо молочарського 
діла на самих чоловіків. Нехай нас 
цікавить не тільки висота товщу 
в молоці й виплати за товщеву оди

ницю. Зацікавімся також молочар
ськими нарадами, щоб спільними 
зусиллями поправити якість нашого 
молока, а слідом за тим якість ма
сла в наших молочарнях 

Не відтягаймося від участи в за
гальних зб)рах наших молочарень. 
А перед вибором Надзірної Ради 
заздалегідь подбаймо, щоб вибрати 
туди бодай кілька жінок. 

Користаймо з нашої рівноправ-
ности, що її дає нам кооперативний 
статут, і ставаймо до праці над даль
шою розбудовою наших коопера
тивних молочарень. І. Блазіскевичева. 

то давно бувало. 
Наїзд татарів. 
2) Над Калкою. 

Поволі гасли світла в замкових 
кімнатах. Світилось тільки довго 
вночі світло в княжій кімнаті, де 
Данило й Василько думали, що ма
ють робити далі на таке тверде жа
дання татар віддати їм Галичину. 
1 ще хтось не міг довго тої ночі 
заснути в замку. То молодий син 
Данила — Лев, 18-літній юнак си
дів у своїй кімнаті з двірським Ан-
др'єм та випитував його про татар. 
Він любив дворського Андрія, бо 
той його змалечку привчав до во
єнного ремесла. 

Сів старий двірський на ослін
чик біля стола, підпер сиву голову 
руками й оповідав: 

— Ще тебе, княжичу, на світі не 
було, яких 22 роки тому, зявились 
ці поганці перший раз на степах 
України. Кажуть, що саранчею хли
нули десь з глибокої Азії і напали 
на половців, Притиснули їх добре. 
Оттоді половці давай просити укра
їнських князів: „Поможіть нам — 
кажуть, бо гинемо. Як нам не по
можете, побють лихі татари нас, а 
потім підуть на вас". Зібрались 
укра нські князі в Києві на раду. 
Пішов туди й твій батько, наш ми
лостивий князь Данило, і я з ним. 
Він щойно був оженився, молодий 
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був, та і я теж не був таким сивим, 
як тепер.. І от рада в раду, давати 
поміч половцям, чи не давати. Мо
лоді князі, гарячі — кажуть: „Хай 
гинуть кляті половці, вони нам теж 
нераз доброго сала за шкуру на 
ляли. Добре їм такі" Ллє старші 
князі, як от тесть твойого батька 
Мстислав Мстиславич, іншої були 
гадки: „Ліпше, кажуть, підім по 
могти половцям. Вони вже для нас 
не страшні. Краще воювати татарів 
на половецьких степах, ніж опісля 
відборонюватись від них на своїй 
землі. 

І пішли... Був травень, краса та
ка, скрізь степ морем зелених трав 
хвилює, а українські полки червоним 
маком цвітуть, пісні співають і ра
зом з половчином ген над Озівське 
море за татарами наступають. Прий
шли так над річку Калку. і тут 
прийшло до бою. Але що ж — не 
було одної гадки в князів, як пол
ки уставити, кожен рвавсь перший. 
І це нас погубило.. Татари ніби то 
утікали, а потім хмарою окружили 
нас на своїх жвавих кониках і прий
шло до крівавої різні. А ще до того 
половці щодо грабунку скорі, але 
в правильнім бою полохливі — з пе
реляку таку метушню зчинили, що 
крий Господи, свої своїх не пі
знавали... 

І лягли там над Калкою тисячі 
нашого лицарства.. Не одна жінка 
оплакувала чоловіка, не одна дівчина 
даром виглядала судженого... Зги
нуло кільканадцять українських кня
зів. Декількох із них татари живцем 
взяли, повязали й під поміст із до
щок положили, а потім на тім по
мості бенкетуючи, їх нещасних по
душили. Твій батько ледве чудом 
із тої метушні вирвався.,. Здавалось 
нам тоді, що татарське море вже 
похлине цілу Україну... Але Бог 
милостив... Татари так як нагло по
явились у степах, так і щезли. Вер
нулися в свою Азію.. Люди почали 
забувати про них... Д, Ф. 

(Далі буде). 

Не все одно. 
Скільки разів котра з наших 

господинь поїде на ярмарок, то по 
старому звичаю привозить із собою 
більший запас мила. Яке це мило — 
господині не питають Нераз і самі не 
стямляться, як, заохочені захвалю
ванням торговця, куплять кусень 
мила, Не питаючи навіть, яке воно. 

Не інакше робила й Катря. Хоч 
її чоловік завжди був у перших 
рядах кооперативних робітників, але 
не втягнув Катрі до співпраці. І тому 
вона вважала його громадську ро
боту марнуванням часу. 

— Дивись, господарю, таж навіть 
твої коні плачуть, що ти в коопе
ративі, — допікала нераз чоловікові. 

А чоловік „вуха по собі" тай мер
щій з хати, щоб не слухати „хро-
бачливого паціру". 

Весною цього року здибаю Катрю 
в місті. Чоловік приїхав по товари 
з кооперативи, Користаючи з наго
ди, присіла на кооперативну фіру. 

Заглянула я випадково в кошик 
Катрі, а там: немов на глум, пиша
ються два кусні мила „Шліхт " 

— А вам не стид? — кажу з обу
ренням. — І ще кооперативна фіра 
буде везти вас з тим милом разом? 

— А мені що? Чи то не все одно, 
яке мило? Я й не дивилася. А була 
в місті та й купила. Все одно!.. 

В страсний четвер вибух пожар 
у селі. Страшний буревій розніс 
вогонь по цілому селі. За три годині 
згоріло 179 господарств, а 800 лю
дей лишилося без даху й поживи, 
худоба без паші. Нещастя бу
ло таке страшне і таке рап
тове, що навіть не плакав ніхто й 
не ляментував. Люди ходили, мов 
громом ранені Страшне марево го
лоду й холоду зависло над згари 
щами. 

Але залунав у повіті могутній ко
оперативний клич: „один за всіх, 
всі за одного" і Денисів не зазнав 
голоду. Фіра за фірою, немов вій
ськові обози, зїздилися до села з 
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усіх сторін під проводом голів над
вірних рад і членів управ наших 
кооператив. До двох тижнів звезе
но для погорільців 6023 kg. хліба, 
8383 яєць, 108 kg мяса 332 13 q 
збіжжя, 110 метрів полотна, 163 штук 
одежі, 180 міхів, 421 фір соломи, 
138 мішків січки. Марево голоду 
відсунулося і від людей і від худоби 
Сльозами вдяки поливали пого 
рільці дарунки зорганізованого в ко 
операції громадянства 

Минув тиждень — аж тут нова 
біда суне на згарища. Нема за що 
купити мила цього мірила куль
тури населення. Погорільці ходять 
закіпчені, брудні. Страшно подумати, 
що кинуться насікомці, а з ними 
тиф. В тім несподівана нова допо
мога. Кооперативна фабрика мила 
„Центросоюза" прислала 200 kg 
мила для погорільців. Розділено по 
20 dkg, на особу поголовно, з окре
мим додатком для дітей до 5 літ, — 
цей щедрий дар української коопе
ративної фабрики. 

Не прийшла з допомогою ніодона 
з чужих фабрик мила, що їх стало 
підпомагають наші господині, купу 
ючи чужі вироби. І аж тепер не 
одна Катря протерла очі й зрозумі
ла, що то не все одно, яке мило 
купуємо. Не все одно! 

Нас українців підПольщею сім міль
йонів. Коли б наші господині не вжи
вали іншого мила, лише „Ц. С " , то 
беручи в рахубу 1 kg. на особу в 
рік, розходилося б мила „Ц. С." 
700 вагонів. А дійсно розходиться 
заледве 65, а решту т. в понад 600 
вагонів мила продають нашим гос-
подинам чужі фабрики, бо нам „все 
одно". 

Але прийде біда, тоді чужий 
не поратуе і тоді приходить зрозу
міння, що „не все одно" 

/ Блажкевичева. 

Де в родині ч и т а ю т ь „Жіночу В о л ю ' 
і „Жіночу Долю", там діти виховуються 
на чесних, характерних українських 
громадян. Передплачуйте ці часописи! 

Толя П. 

Чар-сила „Відродження". 
Оленка міцно затиснула пястуки 

й силоміць здержала сльози. 
— Так, він поганий, недобрий, він 

не кохає її. Але вона себе здержить 
і не покаже по собі болю. Він ніко
ли не знатиме, як тяжко прийшлось 
їй побороти себе, щоб не показати 
йому, як глибоко вкорінилася лю
бов до нього. Так, вона його кохає, 
кохає аж до посвяти, але якраз через 
те змусить себе, щоб не бачити 
його. Бона добре памятае свої 
останні слова до нього на сьогодніш
ній пробі хору в читальні; 

„Миколо, ти обіцяв мені, що за
кинеш курити й пити. Однак цього 
вечора я переконалася, що не вмієш 
додержувати обіцянки Тому па 
памятай: від сьогодні не заговорю 
до тебе ані слова, аж до хвилі, коли 
побачу, що ти поправив свою по 
хибку й додержуєш дану обіцянку". 

Вона бачила, як блідість сірим 
серпанком заслонила йому радість 
побачення. В очах відбилося мертвим 
блиском щось, як жах, що межував 
із одчаєм. 

І на мить у її грудях: 
— А може я зажорстока?... 
Але ні. Вона вміє додержувати 

слова. Зрештою, це для його добра. 
Вона відійшла, усміхом закрила 

біль і не заговорила цього вечора 
до нього ані словом. 

А тепер лежала в ліжку, в хо
лодних руках держала гарячу голову 
й думала... думала,.. 

А сон?.. 
Не спалось Оленці цеї ночі... 

Ах, сьогодні вона бачила його. 
Який же він змінний. Здається — 
помертвіла душа в його грудях. Він 
хотів підійти до неї, заговорити, але 
її холодний погляд здержав його. 
Холодом відповіла на його поздо
ровлення й пройшла, мов би він 
був звичайною людиною, з котрою 



Ст. б. Ч. 20. 

не вяже ЇЇ нічого, окрім звичайної 
знайомости. 

Вже шостий день, як вона не го
ворить з Миколою Вона уникав 
кожної зустрічі з ним.хоч він наоч
но бажав зближення. Але вона не 
виходить на вулицю вмисне тому 
тільки, щоб з ним не бачитися. Та 
сьогодні мусить піти до читальні, 
бо має засідання виділу „Відроджен
ня". Так, вона піде тою дорогою, 
куди (вона знає!) він ніколи не лю
бить ходити. 

На засіданні багато-багато новин. 
Треба обговорити справу передпла
ти часопису, треба прийняти нових 
членів. Оленка бере в руки книгу з 
проханнями про прийняття в члени. 

Переглядав сторінки — раптом за-
червонілася і в її голові блискавкою 
промайнула думка: Микольцю, який 
ти коханий, добрий хлопець! 

Оленка побачила папір, записаний 
смілим письмом: 

„Назорський Микола прохав про 
прийняття в члени і т. д." 

На другий день світило щастя в 
Миколових очах, юли вониразом із 
Оленкою йшли їх звичайною улю
бленою дорогою на пробу до читальні 
та говорили про чарсилу „Відро
дження"... 

Запобігаймо лихові. 
Ідуть нашим краєм тривожні вісті. 

Там червінка, тут тиф прокидуеться. 
І не тільки у збілованих горах, але 
навіть у Тернопільщині й інших 
місцевостях, навіть підо Львовом 

Перш за все треба знати й ві
рити, що ці слабості дуже за
разливі. Це страшне буває, як тем
на, непросвічена людина не хоче 
вірити в те, що вчені лікарі довги
ми досвідами певно ствердили. 
Отже знайте, що черевний тиф пе
реноситься черз те, що не відокрем
люється хворої людини від здоро
вої. Кожний, що входить до хати, 
доторкається руками предметів, що є 

в тій кімнаті, їсть що попало в тій 
кімнаті, або в себе немитими рука
ми після побуту в хворого. 

Розноситься теж хороба через 
відходи зпід хворого, які наші люди 
виливають денебудь за хату, а не 
до рова, де можна б посипувати їх 
карболем, або вапном. На вилляті 
денебудь відходи стають люди й зві
рята й заносять в той спосіб за-
разки до хати. 

Коло хворого, коли не даємо його 
до лічниці, мусить ходити одна осо
ба. Вона мусить бути одягнена в 
чистий фартух і часто той фар
тух прати та прасувати Не 
сміє нічого їсти в тій кімнаті, де 
лежить хворий; перед їдою мусить 
обмити руки в воді з лізолем Лю
дина ця непереодягнута й невимита 
не сміє стикатись з іншими людьми. 

Ніхто чужий до кімнати хворого, 
а то взагалі й до тієї хати не сміє 
входити. Біля хворого мусить бути 
найбільша чистота та свіжий воздух. 

Припоручення лікаря треба точно 
сповняти, особливо велику вагу тре
ба класти на їду. Не тільки в часі 
слабости, але й довго після неї не 
вільно давати тяжких страв, як: 
житнього хліба, мяса, капусти, 
огірків. 

Хоч би хворий напирався, хоч би 
плакав, даємо йому тільки те, що 
скаже лікар Звичайно бувають 
це клеїки, кашки, чай, молоко со
лодке й квасне, компоти, пізніше 
легенька, черства, міська булочка. 

Сипний, плямистий тиф панує 
там, де нужда й нечистота. Його 
розносять воші Кусаючи хворого 
на тиф, нассуться його зіпсутої 
крови; вкусять іншу здорову люди
ну й защіплять їй цю їдь- отрую. 
Навіть коли така воша лазить по 
людині, лишить капочку свойого ка
лу на тілі, а опісля така людина 
пошкробаеться, і може отрую з 
калом воші в своє тіло втиснути. 
Сипний тиф це сором для людей, 
серед котрих поширюється, бо 
цивілізовані народи, що не знають 
поганих вошів, народи, де жінки 
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вміють утримати повну чистоту 
одягу, тіла, голови, взагалі хати 
й воздуха, ці народи не знають цієї 
слабости, що поширюється серед 
некультурних людей, — не знають 
сипного тифу. 

Тож, дорогі читачки, виповіджте 
війну усій погані. Уважайте на 
чистоту свойого тіла, одягу, хати. 
Удержуйте чистоту не тільки біля 
себе, але й' серед всіх домашніх, 
у всій родині, а не дасте доступу 
пошесті до ваших хат, не пустите 
смерти в свої пороги. 

Наші „жінки довіря". 
З цим числом розсилаємо до всіх 

кружків „С. У." (яких маємо адре
си), „Жіночу Волю" „на показ". 

Кому сподобається наша газетка, 
хто знайде а ній щось цікаве для 
себе, хай вишле передплату піврічну 
1 зл., чи чвертьрічну 50 сот. до ре
дакції (Коломия, вул. Замкова 37), 
а ми тому присилатимемо що два 
тижні „Жіночу Волю". 

Та — знаємо, як то в наших сіль
ських господинь з вільним часом. 

Нераз нема, як то кажуть часу 
в голову почіхатися, а не то гроші 
на почту нести. А особливо ще, як 
почта не в місці. 

Чи не добре було б так зробити, 
як зробило жіноцтво в селі Пилипи, 
коломийського повіту. 

На перших основних зборах круж
ка „С. У," відразу 35 жінок заяви
лося за передплатою „Ж, В.". 

Сміліші таки просто з моста гово
рили: — Мій чоловік може мати 
свою газету, а я нашу жіночу ні? 

Але щоб усі жінки платили аку
ратно за газету, та щоб вплачуван-
ня передплати на почті в другому 
селі не забирало багато часу, вибра
ли жінки зпоміж себе „жінку до
віря". Ця жінка має позбирати від 
жінок передплату на газету й віді
слати до редакції. 

Має теж розвідатись у читачок, 
про що вони хотіли б, щоб було 

в газеті написано, що їм у газеті 
не подобається, а що хвалять. 

Про ці всі побажання має „жінка 
довіря" доносити редакції. 

Подумайте над цим уважно, жін
ки? Чи не придалася б і в вашім 
кружку така жінка довіря? 

Прочитайте уважно це число, що 
його посилаємо вам „на показ." 

Призадумайтеся, чи не оплатиться 
за ті добрі господарські й куховар
ські ради, за ради з медицини, за ті 
цікаві оповідання, за поради, як вести 
працю в кружку та за вістки з 
усього світа, що їх приноситиме вам 
„Жіноча Воля" що два тижні, чи 
не оплатиться вам заплатити за це 
2 зл. на рік? 

Ще щось вам скажемо: як назби 
рається вас щонайменше десять, то 
дістанете „Ж. В." тільки за півтора 
злотого річно. 

Подумайте гаразд тай вибирайте, 
чим скорше, свою „жінку довіря", 
щоб збирала вже передплату на 
„Ж. В." Ідуть короткі дні, а довгі 
вечорі: буде без газети скучно. 

Ч А С Т Ь 
= ГОСПОДАРСЬКА. 
Хочеш мати дохід, попра

цюй трошки. 
Донедавно кури мали в господар

стві маленьке значення. І не дивота. 
Вліті яєчка губили десь по бурянах; 
взимі не неслися майже зовсім. В 
неогороджених городах робили стра
шну шкоду; на ярмарку худі, старі 
кури не мали жадної ціни. 

Нині інакше Відколи наші коопе
ративи зайнялися скупом яєць ще й 
на вагу, відколи молочарський союз 
скуповує молоду, підгодовану птицю, 
відтоді наші кури приходять до зна
чення, так як це діється в усіх 
інших добре загосподарованих краях, 
Тож варто нам подумати над тим, 
чого треба курці, щоб гарно несла
ся, оплачувалася в господарстві. 
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Отже памятайте: 
1) Треба куркам ясного (з вікна

ми) добре забезпеченого на зиму 
курника. Стіни його мусять бути 
білені, банти теж. Мусить бути чи
сто утримуваний, тому добре під 
бантами підкладати дошки, які мо
жемо витягнути, обчистити, час до 
часу побілити. Банти треба робити 
всі одної височини, щоб кури не 
спихали себе взаімно. Памятаймо, 
всякий неспокій зле впливає на 
несність. 

2) Гнізда, де кури несуться, по-
виннні бути затріскові, чисто утри
мані, вистелені соломою, яку треба 
часто зміняти, 

3) Перегляньмо свої кури перед 
зимою й не запускаймося в зимівлю 
зо старими, каліками, зле виросли
ми, й злими несучками. Це все ви
продаймо або виріжмо, а натомість 
докупім собі курей доброго зародо-
вого гнізда. Особливо важне мати 
доброго роду півня (когута). Один 
півень вистане нам на 10-12 курок. 
Більше півніз шкода годувати, бо 
вони не то що не помагають, але 
шкодять. Чим скорше дати курам 
доброго, чужого півня, тим краще. 

4) Стараймось тримати курок 
одного гатунку, а не кожна іншого. 
У нас „Сільський Господар" радить 
розводити кури кармазини, добрі на 
яйця і на мясо. 

Чого й скільки треба курам 
на зиму? 

Добра господиня обчисляє не тіль
ки те, скільки й чого їй треба для 
родини й худоби на зиму — вона 
повинна знати й те, чого треба її 
курочкам, і заздалегідь собі це ста-
рае. Про кропиву згадували ми 
вже багато разів. Пригадуємо ще, 
що добре є громадити для курей 
всякі останки й трину з сіна, коню
шини, люцерни. Це дуже корисний 
додаток до мнятої бараболі, яку в 
зимі даємо курам. Збирайте теж на
сіння з акації, відпадки хробачливі 
з грибів, жолудь. Все це висушити 

добре й молоти на порошок та до
давати до паші. Збирайте де можна 
кості — взимі їх треба сильно ви
сушити й потовкти, як зерно. Так 
само даємо й товчені шкаралупки 
з яєць Молоко з під кружлівки, сир 
з того молока, попри те все інше, 
дуже причиниться до несучости ку
рочок. 

Крім зерна не забудьте для курей 
на зиму лишити свіжої капусти в 
головках, буряків, моркви. В морози 
будемо їх вішати на дротику, щоб 
кури мали їду з вітамінами, а рівно
часно й управляли руханку, підска
куючи, заки цю зеленину дістануть. 

їду курам, як і воду, мусимо по
давати в завжди чисто виполосканих 
посудинах. Як у літі так і взимі ку
ри наші мусять мати купіль, але не 
в воді, лише в піску з домішкою по
пелу; добре додавати ще й мілкого 
вапна. їду даємо курам правильно, 
все в один час і найкраще, коли дає 
її все одна й та сама особа, На ніч 
даємо їду сильнішу, себто зерно. 

Що робити, щоб кури легше 
пірилися. 

Треба їм у часі пірення давати 
потрохи товщу, себто біля 1 дека 
на курку, зерна соняшника, коно
пель чи лену. Понад звичайну пор
цію їди, додайте ще й ложку дві на 
день срутованої кукурудзи. До мня 
тої бульби додайте раз на днину 
трошки сіркового цвіту. Не більше, 
як мала ложечка на 25 курок на 
днину. Не зашкодить вже тепер за
вісити в курнику головку капусти, 
не високо, а от так лише, щоб 
курка з землі не дістала дзюбом, 
а мусіла трошки підскочити. В часі 
пірення курочок в слоту, в зимно 
краще не випускати, Розуміється, 
тоді коли маєте курник ясний, чис
тий і не тісний. 

Купуйте книжку: „Як добре й з д о р о в о 
варити" — 400 куховарських приписів на 
добрі страви, печиво і т. д. Коштує місяці 

жовтні лише Г47 зл. з пересилкоюі 
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Робім запаси на зиму! 
Як переховувати яблука. 

Наші люди звикли осінню ріжним 
жидам та перекупкам віддавати за 
пів дармо садовину, щоб тільки не 
переховувати в себе через зиму. 

Бо: яблука взімі псуються, гни
ють і ми можемо тільки втратні бути. 

А ми спитаємо: чому в жидів не 
псуються яблука? Чому вони мо
жуть з нашої садовини грубі сотки 
тягнути? Тому, що жиди знають, як 
добре переховати яблука та грушки 
на зиму. 

Ось подаємо нашим читачкам 
к.лька добрих, випробуваних спосо
бів перехову яблук. 

Скористайте з наших рад, а пере
конаєтеся, що весною візьмете в 
троє стільки, що тепер вам за са
довину дають покупці. 

Одно тільки: яблука, чи грушки 
треба зривати дуже обережно, най
краще по одному спеціяльними 
щипцями. 

Найліпше переховувати яблука в 
пачках. Дуже добрим охоронним 
засобом є гречана полова. Дно 
пачки висипати досить грубою вер
ствою полови. Складати яблука вер
ствами, пересипаючи кожну верству 
половою так загрубо, щоб яблуко 
не стикалося з яблуком. 

До цього може рівнож служити й 
попіл з дерева. Яблука завивати в 
папір і пересипати попелом, Можна 
також переховувати яблука в зерні 
в житі, пшениці, просі Зерно му
сить бути добре висушене Не на
дається до цього ані ячмінь,ані овес, 
бо ушкоджує лушпинку овочів і при-
чинює скоре гниття. Коли хочемо 
переховувати овочі в збіжжу, то 
найкраще в бочці. 

Як квасити капусту. 

Здавалося б, що нема господи
ні, яка не вміла б наквасити капу
сти. Майже кожна має „свій" спосіб 
і думає, що він найліпший. Але — 
як мало вже під весну можна поди

бати в наших сільських господинь 
добру свіжу квашену капусту. 

Від чого отже залежить добра 
капуста? 

В першій мірі від чистоти боч
ки. Бочку треба добре вишурувати 
щіткою й попарити окропом з содою. 
Бочки не закривати, аж вода ви
стигне. 

Добре ще запалити сірку в 
боч"ці й прикрити її зверху добре. 
Щойно потім добре виполоскати. 

Перший сік, який пустить з се
бе нашаткована, добре втовчена ка
пуста, треба усунути, бо він гіркий. 

По 8 10 днях треба зняти ка
мінь і кружок, зібрати старанно всю 
піну, поперебивати капусту аж до 
споду гостро затесаним патиком, 
щоб з неї виходила гіркість. По де
сятьох днях треба бочку з капустою 
винестя до пивниці. 

Полотно, кружок і камінь, а 
також боки бочки (зі середини) тре
ба старанно обмивати принайменше 
раз на тиждень. 

Шатковану капусту добре пе-
рисівати кминком, шаткованою ци
булею, а тб й морквою. 

Квашена капуста дуже здорова. 
Відмолоджує і помагає на шлунок, 
коли їсти сиру. 

Щ о ї с т и . 
Запіканка в капустою. Заміси

ти кварту-дві муки на яйці й зим
ній воді, з одробиною соли. Тісто 
має бути густіше, як на пироги. 
Розтачати, як на вареники, покрая
ти на квадратики, заварити, відціди
ти, зілляти зимною водою, щоб не 
ліпилося разом. 

Дрібно посікти головку капусти, 
кинути на окріп, хай раз обкипить. 
Перецідити через друшляк і вкину
ти на присмажену на маслі, або 
смальці цибулю. Присмажену в цей 
спосіб капусту вимішати добре з ті
стом і всипати до посмарованої. тов-
щем ринки. Засунути в піч, або 
братруру й держати так довго, доки 
зверху не зарумяниться. 
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Л а к о м и н к а з яблук . Доброго 
разового або й питльованого хліба 
всушити скільки хочемо. Потім дві 
частини з того розтовкти, чи втерти 
мілко, а третю, розбити на кусни
ки, звогчити водою, щоб можна бу
ло роздробити Добре скропити роз
топленим маслом, вбити одно-два 
яйця, змішати пів-на-пів з обібра
ними й тонко пошаткованими яблу
ками, поцукрувати до смаку й пек
ти в добре вимащеній та посипаній 
тертою булкою ринці 

Праця в жін. товариствах. 
Ж і н о ч а Н а р а д а в Коломиї , 

На дні 27 вересня відбулася нарада 
сільського жіноцтва коломийського по
віту, скликана представницями коломий
ського жіноцтва Білозоровою, Витвиць-
кою, сен. Кисілевською. Явилося понад 
півтори сотки жінок з повіту й багато 
старшого й молодшого коломийського 
жіноцтва. Справи, які порушено на ан
кеті, були дуже важні й інтересні й ве
лика шкода, що не всі села коломий
ського повіту були заступлені , хоч їх 
повідомлено Ті, що не були на нараді, 
повинні цього жалувати, й на другий раз 
явитися якнайчисленніше. 

Щ о було предметом наради? Насам
перед пані О. Витвицька оповіла присут-
ним теплими приступними словами, як 
відбувся славний Жіночій Конґрес у Ста-
ниславові. Переказала т е ж у скороченні 
резолюції, ухвалені на Конгресі, що обо-
вязують все зорганізоване в „С. Укр," 
жіноцтво. Сенаторка Кисілевська виясни
ла жіноцтву, чому маємо організуватися 
в кружках „Союзу Українок" і які з цьо
го користі для жіноцтва. Закликала до 
оснування кружків у всіх селах й до 
удержання тісної злуки з філією „Союзу 
Українок" у Коломиї, від якої дістануть 
кружки всяку поміч і пораду. Пані Мель
никова взивала жіноцтво до якнайчислен-
нішої передплати такої хосенної для 
жінок газетки, як „Жіноча Воля*. Др. 
Заваликут зясував жіноцтву справу не
далеких громадських виборів. Заохочував 
жінок якнайбільше за інтересуватися ни
ми, радив, щоб кружки „С. У." давали 
своїх делегаток до передвиборчих коміте
тів і ставили т а переводили своїх канди
даток до радних. 

Після рефератів була ж в а в а дискусія, 
на закінчення ухвалено ось які резолюції . 

Зібрані на нинішній жіночій нараді 
жінки делегатки коломийського повіту: 

1). Признають „Союз Українок" враз 
із філіями того Союзу та його кружками 

по селах за одиноку українську жіночу 
організацію та взивають все українське 
жіноцтво вступати в члени того това
риства. 

2). Зібрані делегатки взивають усі 
жінки повіту братися до організаційної 
праці на селі та довести до того , щсб 
жінка українка стала в короткім часі 
культурно біля жінок інших культурних 
народів. 

3) . З ібране жіноцтво просить висилати 
частіше пролеґенток з філії „Союзу Укра
їнок" у Коломиї, при чім додають, що 
тільки жінок з посвідкою філії „С. У." 
будуть уважати аа делегаток жіночої 
організації . 

4). Зібрані делегатки на анкеті дня 
27|1Х взивають усіх жінок до поголовної 
участи в надходячих виборах громадських 
і волосних, щоб причинитися в той спо
сіб до вибору до громадських рад людей, 
які гідно боронили б прав і інтересів 
українського села. 

Б а з а р , пов . Чортк ів . 
(До світлини на ст. 1). 

Кружок „Союзу Українок" в с. Базар і , 
існує від 11/3 1934 року. Членів має 195, 
а т о : 145 жінок і 50 дівчат. Заходом ви
ділу кружка улаштовано 6/V перше в 
селі свячене, що відбулося дуже поваж
но і врочисто. Гостей на святі було 300 
осіб, які з глибоким зацікавленням слухали 
промови й привітів від священика о. 
Василя Чузика з парохії Параківки і інші. 
При вечері, що її споживали разом із свя
щеником, пригравала місцева оркестра , 
виконуючи народні пісні, а таком спі
вав місцевий хор народні й набожні пісні. 

20|V відсвятковано т а к о ж уперше в на
шому селі „Свято Матер і " . В програму 
входили — дитячі деклямації, дитячий 
хор і вистава : „Мамин день*. На святі 
було багато присутніх старших і молод
ших жінок і дівчат. 

З а к л и к а є м о всіх наших українських 
жінок організуватися в кружках ,С. У.", 
бо тільки при цій нашій організації може
мо стати нарівні з нашими чоловіками й 
скинути наше жіноче давне рабство. 

Подала — секретарка Юлія Деркач. 

Тіням п, Марії Вигнанської. 
Дармо шукала я на жіночому 

конгресі постати так добре знаної 
нам з усіх зборів „Союзу Українок" 
у Львові. Постати з інтелігентними, 
живими очима, бадьорим привітним 
усміхом і мужеською зачіскою. 

Сказано мені: „П-ні Вигнанська 
хора". 

Так я і догадалася. Не могло ж 
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їі, що так дуже Інтересувалася усі
ма проявами жіночої організації — 
бракнути на Конгресі. 

І ось з маленької подяки за 
участь у похоронах, дізналася я 
з преси, що пані Вигнанської не 
стало між нами. 

Дружина священика-ідеаліста, са
ма цілою душею віддана його ідеям. 
Чоловіка й одного сина віддала в жер
тву Україні, двох синів вислала на 
чужину, сама пішла в тяжку служ
бу — народові 

Переживала всі злидні вдови по 
священику-патріоті. Але не піддава
лася судьбі. 

Все готова була до праці для сво
го сільського жіноцтва, яке щиро 
полюбила. В листах і розмові вили
вала свій жаль над темнотою селян
ки, а раділа поступами в організа
ції жіноцтва. 

Ще в останніх роках об'їхала Яво-
рівщину, Стрийщину й Калущину 
(а все зимою) з господарськими й 
кооперативними рефератами. 

Загрівала теж усе селянок до ви
ховання молоді в любові до свого 
народу й несла кличі нового життя 
під селянські стріхи. 

З жалем прийняли ми всі, що, 
здаєтьться, ще так недавно бачили 
паню Вигнанську при праці — віст
ку про її передчасну смерть. 

Хай легкою буде їй подільська 
рідна земля, яку так дуже любила! 

Ірина Домбчевська. 

у Яка шкода від тютюнового 

Ш/ Аиму* 
\ / Палити цигарки звичай дуже пс-
f ширений. 1 ніхто з.куріїв н'коли не 

хоче вважати на те, що його насо
лода чинить велику шкоду не ТІЛЬ
КИ йому, але й тим, хто його ото
чує. Шкода ця дійсно є й вона до
сить велика, як від самого курення, 
так і від дихання димом тютюно
вим Впливає дим, чи правдивіше 
сказати отруйна річ, що є в тютю
ні — „нікотин", непомітно й пома
лу, але досить кепсько; справляє 

серцебиття й інші ознаки розладу 
діяльности серця; зменшується охо
та до їжі і врешті наслідок — ката
ри шлунку. Впливає також на очі, 
слух. 

Найгірше курення відбивається на 
жінках та дітях, У вагітних жінок 
„нікотин" може справити викидня; 
впливає на молоко жінки, погіршує 
його якість. Організм дітей ніжний, 
І все, що сказано про дорослих, 
на них ще дужче позначається. Ді
ти, що палять, ростуть гірше, недо
крівні, память їм знижується, почу
вають головні болі та ін. 

Треба на це звернути увагу й кра
ще взагалі покинути курити. Кур
ці ж мусять виходити з хати кури
ти, щоб димом не затроювати ін
ших. Господиня може встановити 
в своїй хаті такий звичай і потроху 
до нього звикнуть як свої курці, 
так і сторонні. 

Скільки води випаровують 
рослини. 

До висушування багнистих око
лиць часто успішним засобом є за
садження мокрих теренів деревами. 
Кількість випарованої в одному дні 
води залежить від паруючої поверхні. 
Дерева саме побільшують ту по
верхню багато разів. Вода підходить 
корінцями до пня дерев, звідси ді
стається до листків, а з них через 
дрібнесенькі отворики, яких у лист
ку є величезна кількість, випаровує 
просто в воздух. Вода випаровує 
з кожного живого й здорового лист
ка. Тому, що н. пр. одна розлога 
береза може мати їх до 250 тисяч 
по 5—10 цм. 1 поверхні, то сума по
верхні таких листків виносить кіль
канадцять разів більше, ніж поверх
ня землі, яку займає дерево зі сво
єю короною. 

Учені зуміли навіть приблизно 
обчислити скільки води випаровує 
таке дерево за один день 
чи рік. І так: рослина, висока 
1'5—2 метри (н. пр. соняшник) ви
паровує в часі соняшного теп-
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лого дня повище 1 л. води; один 
морґ хмелю випаровує за 
4 л'тні місяці 3—4 міліони лі
трів води, це в кількість рівна 50—70 
цм. грубій верстві води на поверхні 
одного морга; береза з 200 тисяч 
листками випаровує гарячого й су
хого дня 3 0 0 - 4 С 0 л. води, а пере
січно 60—70 л. денно; 1 гектар ста
рого букового ліса випомповуе че
рез свої листки пересічно 20 тисяч 
літрів денно води Коли взяти під 
увагу тягар листків, то за 
весняні й л тні місяці 1 дкґ. бу
кового листя перепровадить 7 - 8 
літрів води. 

Такі обчислення зробили учені 
знавці рослинного життя. 

Подав М. П-ий. 

Читайте й радьте 
Читаю, що інші радяться нашої 

редакції та дістають відповіді, і собі осмі
ляюсь прохати в редакції поради. 

Зі мною хоче женитися брат мойого 
давнього нареченого, 3 тим хлопцем була 
я два й пів року заручена, але потім ро
зійшлася з волі своїх родичів, бо показа
лося, що він попри м»не мав ще інших 
дівчат у місті, де робив при фабриці. Хоч 
я з ним розійшлася, то„з його родиною 
жила дальше в згоді. Його мама мене 
дуже любить і дотепер лише „невісточ
кою" називав. Я його любила щиро й 
тепер ще не можу переболіти тієї розлу
ки, хоч знаю, що моїм вже ніколи не 
буде. 

Тепер сватає мене його старший брат. 
Чоловік дуже статочний й загально ша
нований. Я його поважаю і люблю, хоч 
і половину не так, як дюбила тамтого. 
Що мені відповісти йому? „Засмучена", 

Відповідь „Засмученій." 
Якби ви тамтого вже не любили, то 

наша рада була б проста: виходіть ва 
цього, що вас сватає, й живіть собі на 
щастя, а Україні на славу. Але: входи
ти в родину, а може ще й під одну стрі
ху, де живе той, за яким вам ще доте
пер жаль, стрічатися з ним день у день, 
відновлювати старі рани й спомини й 
водночас бути жінкою його брата — ду
же небезпечно. З цього може вийти ве
лике родинне нещастя. Може поробитись 
таке, що ані ви, ані ваш чоловік, ані він 
не матиме життя. 

Тому радимо вам— задержатися ще з 
шлюбом хоч би до літа, Хто знає, чи ще 
не підете під вінець з своїм першим су
дженим? Хоч — коги він за іншими лю
бить оглядатись, то треба дуже вважати 
на це. Коли рішитесь вийти за його 
брата, то конечно постарайтесь, щоб ма
ти свою хату десь хоч би на другому 
кінці села. 

Наша пословиця каже: Береженого 
Бог береже. 

Новинки. 
Під увагу нашим господиням Від пер

шого жовтня подешевів цукор і нафта. 
Цукор коштує — дрібний 1 ЗО зл. за кі
льо, кістка — Г55 зл ; нафта — 40 сот. 
за літру. Наші кооперативи уже всі бе
руть справедливу ціну, але, на жаль, ба
гато ще нашого жіноцтва йде до покут
них жидівських крамничок — де напевно 
переплачує за цукор і нафту. Господині, 
подумайте над цим, тай горніться до 
своїх кооператив! 

З н и ж е н і почтові оплати. Картка в 
краю коштує — 15 сот., лист — 25 сот,; 
лист закордонний — 55 сот. Лист до Ав
стрії, Румунії, Чех і Мадярщини коштує 
45 сот. 

Щ о д і ється в евіті. Дня 9 жовтня ц, 
р. до м. Марселя, у Франції приїхав юго-
славянський король Олександер зі своїм 
почотом. Короля зустріли французькі мі
ністри та генерали. Коли їхали вулицями 
міста, до королівського авта підскочив 
мужчина й почав стріляти. Посипалися 
ще стріли. Куля, що прошила короля 
Олександра, поранила в руку французь
кого міністра Варту. Король Олександер 
і мін. Варту від ран померли. Замах ви
конали, мабуть, хорватські чи македон
ські націоналісти. 

Симпатичне свято у Львові уладило 
товариство дозорців „Воля", а саме: по-
пис трубних оркестр з близьких сіль
ських читалень „Просвіти". Прибуло на 
свято шість оркестр — сьома була т-ва 
„Воля". Попис відбувся поважно і стяг
нув багато глядачів. Варто було б ула-
джувати такі свята й по більших містах 
у краю. 

Веселий куток. 
— Так глітно було на храмі в Терпи-

лівці, що я дві годині в церкві простояла 
на одній нозі.,. 

— І не заболіла? 
— Але ж ні — бо то була чужа нога... 

За редакцію відповідає: M. Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї. 15.10.34. 138. 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ Ж І Н О Ч У ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю і на Чехах на рік 2 волоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 
АДРЕСА: Коломия,Замкова,37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Qalicia. Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
В Румунії — річно — 50 леїв. На 6 міся
ців ЗО леїв. Замовляти: Dmytro Hendot , 

Strada Delea-Veche, 45 Bucuresti, IV. 
Передрук статтей довволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Л И С Т О П А Д . 
Шумлять, л е т я т ь 
Пожовклі листки; 
Снуються влотосрібні — 
Шовкові нитки. 
І ген кругом шляхи 
Встелилися коврами — 
Кривавими листками. 

І знову спогад прилетів, 
З листопадових днів .. 
З н о в ті вгадалися герої , 
Щ о йшли в криваві бої : 
„За Волю, з а народ!" 

О, листопаде славних д н і в ! . 
Ти ще всміхнешся для борців... 
Осінні співи пролунають, 
Щ о : „сонце В о л ю принесло", 
Щ о в райдугу ж и т т я вбирають. 
Сини й Доньки українське село 

Пилип Серпенко' 

В'.16 роковини. 
Бувають у житті людини такі хви

лини, що їх ніколи не забувається. 
Бувають такі незабутні хвилини 
1 в житті всього народу / 

Український народ зберігав па-
мять про той невмірущий день, ко
ли то і йому на короткий час за
блис промінь волі.. 

Це — день 1 листопада 1918 року. 
Та... „встоятись не було сили", 

як то співається в стрілецькій пі
сні. 

Одні обвинувачують наших синів, 
що не всі стали в вирішальний час 

в обороні рідного краю. Другі скла
дають вину на наших провідників, 
що не вміли діла повести як слід. 
Треті докоряють нам, жінкам, що, 
мовляв, ми ховали своїх чоловіків, 
синів, суджених під запасками й пла
чем здержували їх від великого 
діла. 

Та не час тепер на взаїмні обви
нувачення на партійні роздори. 

Ми, жіноцтво, в память тої світ
лої хвилини, повинні перші ви
кинути з наших товариств партій-
ництво, незгоду, так як усуваємо її 
з порогів наших хат. Повинні поста
ратись, щоб у селі не було непо
розумінь, чварів, а щоб праця на 
полі організаційному, освітньому, го
сподарському йшла дружно, успіш
но, корисно. Це буде найкраща сві
чечка на могилу тих, що життя 
своє віддали за кращу долю Бать 
ківщини. 

А тим, що залишилися по них — 
сиротам, вдовам по вояках У.Г.А.— 
допоможім, чим можемо. Вони без
помічні, їхніх кормильців нема — 
їм повинно допомогти все наше гро
мадянство. Це ж відноситься й до 
тих, що каліками вийшли з визволь
ної боротьби — до Інвалід'в У.Г.А. 
Допомогти їм — це обовязок усього 
українського народу. 

Огож молитвою, теплою згадкою 
(бодай у своїй хаті), щирою народ-
ньою працею і посильною жертвою — 
вшануймо память світлого дня — 
1 листопада. 

Як то давно бувало. 
Наїзд татарів. 

/ 3). Татари в Києві й Галичі. 
— А що далі було, ти й сам, кня

жичу, дещо знаєш, бо сталося воно 
вже тоді, як ти вже був 12-літкім 
хлопцем,—говорив двірський Андрій, 
— хіба не треба тобі оповідати. 

— Кажи, кажи, дядю, — просив 
молодець: — чув я, ба й пережив 
багато з того часу, але дечого може 
тоді ще як слід не розумів,.. 
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— Добре робиш, княжичу, що 
хочеш докладно знаги про ворогів 
нашої батьківщини бо хто хоче 
свойого ворога перемогти, той му
сить його добре пізнати. Отже 
слухай, але зачекай, хай трохи про-
полочу горло, бо висохло., — і ста
рий потягнув із збанка на столі 
добрий лик квасу, обтер довгі ву
сища й оповідав. 

— Отож зявились татари вдруге. 
Тьма-тьменна насунуло їх із кля-
тущої Азії з цілим своїм дрантивим 
майном на скрипучих возах - арбах, 
Потиснули половців так, що ті вте
кли на захід, аж на Угорщину. Далі 
взялись бушувати по степах та по 
Московщині. Потім підступили під 
Київ, що належав тоді до нас, до 
галицько волинської держави. 

Але батько Дніпро, а було це во
сени, широко розлив свої води, й 
татари не мали сміливости пере
правлятись із лівого берега на пра
вий, щоб зайняти город Аж як зи
ма скувала ледом ріку, перейшли 
татари під, Київ, окружили його й 
почали облягати. Від скрипу арб, 
реву верблюдів і галакання татар
ської дичі — трудно було в місті 
почути й зрозуміти чоловіка на від
далі кількох кроків. А проте княжа 
залога із воєводою Дмитром і горо
дяни не тратили надії і відбороня
лись від татарви, як могли й уміли. 

Аж одної днини розбили кляті 
мур і ввірвались у місто, палили, 
різали, грабували і руйнували. Вже 
і княже дворище зайняли, але ге
ройські оборонці не здавались. Зам
кнулись у церкві Десятинній, що її 
ще Володимир Великий збудував 
І звідти оборонялись, метаючи стрі 
ли й каміння на голови татарів. 
Але не видержала стара будівля 
маси людей на хорах, затріщала 
і завалилась. Прикрила своїми зва
лищами останніх борців за Київ, за 
Україну, і мир хрещений.. 

У старого двірського засвітились 
в очах сльози, а молодий Лев зати
скав пястуки і шептав: 

— Не останні вони, ні... дядю, 
ростуть із їх костей месники, що 
скоріше чи пізніше вирятують Укра
їну і мир христіянський від східньої 
дичі... 

Старий обняв кріпко молодого 
княжича: 

— Дай то Боже, дай Боже як
найскоріше!.. Але слухай далі. Воє
вода Дмитро вийшов ціло із руїн 
церкви і з декількома людьми даль
ше бився. Вождь татарів кричав до 
нього, щоб піддався, а прийме його 
до ласки ханської. Але той сказав: 
— Я присягав на вірність мойому 
князеві і батьківщині! — і дальше 
рубав мечем направо й ліво 

Тоді кинулися татари юрбою на 
нього, звалили на землю і звязали. 
Хан таки подарував йому життя, бо 
хоч дикуном був, шанував відвагу 
й вірність. Із Києва лишились тільки 
руїни. Татари пішли тоді дальше на 
захід Тривога обхопила всіх, бо 
ніхто такої хмари не сподівався... 
Розлились цілою ордою по Волині 
й Галичині... 

— Так, так, памятаю, — докинув 
Лев: — ми з батьком і з цілою 
ріднею мусіли втікати із рідної землі 
на чужину. Упав Володимир Волин
ський, піддався Галич... По зни
щенню українських земель п'шли 
татари через Карпати на Угорщину, 
а відти вернулися в степи між мо
рем Озівським та Каспійським. 

— І чотири роки мали ми спокій 
— кінчив двірський Андрій: — аж 
нині пригадались нам вдруге... Але 
ми тут заговорились, а то вже по 
півночі. Час, княжичу, спати!.. — 
і двірський тя*ко встав із ослона, 
прощаючись із Львом на добраніч. 

Д. Ф. 

Солодке „Свято Матері". 
Жінки села Денисова чи не перші, 

а вже певно одні з перших з сіль
ського жіноцтва стали святкувати 
„День Матері". Здалегідь приготов
лялися до свята, щоб точно, по при
пису, було відсвятковане в другу 
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травневу неділю. Старші - молодші, 
свекрухи - невіетки, багатші - бідніші 
—словом всі матері в той день єдна
лися. Прощали собі взаїмно образи, 
кривди, що їх за рік накопичується 
між жінками, та спішили—як одна 
на „Свято Матері". 

Жінки полюбили були це свято, 
дожидали його, як храмового дня. 

В цім році прийшла в Денисові 
2 га травнева неділя, але „Свята 
Матері" не було. Перший раз від 
кількох піт Бо місяць тому, на сам 
страсний четвер палила Текля Цьо-
пичка бараболянкою на паску Була 
нечувана буря. Вилетіла з комина 
іскра і за дві години пішло майже 
ціле село. 

Не до свята було денисівським 
жінкам-матерям. Два місяці очей не 
було їм видно з глинів при відбудо
ві По три-чотири родині тулилось 
в окраїнних-незгорілих хатах. 

Гірке життя на чужому обійстю, 
при одній кухні, в одній стайні; до 
того нічим накритися, ні в що одяг
нутися. До всього однак чоловік 
привикає, Поволі на почорнілих, спо-
чених від тяжкого труду лицях де-
нисівських жінок став появлятися 
румянець та усміх життя 

Коли це запримітили одні з пер
ших тружениць на суспільній ниві 
в селі — до того непогорілі Текля 
Іваськова і Мариня Галовкова, — 
давай улаштовувати „Свято Матері", 
бодай в спізненому речинці. 

В другу неділю, аж липневу, знов 
зібралися денисівські матері на своє 
річне свято. Не до читальняної салі, бо 
читальня згоріла, а зійшлися до у-
цілілої від пожежі стодоли Ксені 
Корначки, Сперва сумовито спогля
дали одна на одну. Ніяково їм було 
ц скромних - немодних, а то й полата
них одягах. Бо й одяг згорів до тла. 
Марні, смуглі від тяженької праці 
в глині обличчя, поріпані руки. 

Виходить на сцену Блажкевичка — 
чорна, виниділа. Вона теж погоріли-
ця Згоріло в неї не тільки морг са
ду, але 6 моргів на людських горо

дах, посаджених, виплеканих нею. 
нерідко проти волі господаря. Заго
ворила. Не той у неї нинька голсс 
— що КОЛЕСЬ грем в на жіночих 
вічах — кооперативних анкетах від 
Сяну ген по Збруч, від Чорногори 
аж по поліські болота, розбурхуючи 
сестер сплячих. 

— Не сумуйте, Матері! Забувай
те горе — та до безупинної праці. 
Не зоставайтеся позаду — бо ніхто 
на нас не підіжде, якщо ми самі не 
наздогонимо тих, що попереду. Ра
ни наші скоро загояться, коли ви 
будете добрими матерями. Гуртуйте
ся в кооперації; впоюйте з дітей 
своїх, що тільки кооперація — ніщо 
більше, — виведе наш бідний народ 
на шлях добра й краси. 

А далі одна за одною гарні дитя
чі деклямації. А всі про матір, про 
любов діточок до неньки, про любов 
матері до дітей. 

А з усіх найгарніще сказала свій 
віршик Славця Іваськів. То її ма
муся так гарно деклямуе й доню 
навчила. 

Скінчилася перша частина свята. 
Перерва. Загула стодола від жіно
чого говору. Вони ж два місяці про
сто не говорили із собою, не бачили-' 
ся. А таке велике горе пережили. 
Одна одній про своє говорить. 

Впорядчиці свята викочують на 
сцену бляшану бочку повну цукор-
ків. То дар рідної фабрики цукорків 
„Фортуни Нової" зі Львова для 
дітей погорільців Денисова на праз-
ник Миколая літнього (перенесеня 
мощей). Цукорки наспіли в час, 
тільки сам празник з буднього дня 
перенесли на попередню неділю. Да 
рунок дістався на „Свято Матері". 

Ділять.,. Щедро ділять. Не тільки 
між дітей, не тільки між усіх мате
рів, але й присутніх мужчин. 

Пішов по стодолі й на подвірю 
під стодолою хрупіт зубатих і цмо-
кіт беззубих. У кожного-малого-
великого-старого надуті щоки від 
цукорків 

Дивний сміх — дивна бесіда. А 



що цукорки „Фортуни Нової" ма
ють те до себе, що будять у чоло-, 
віка радість і сміх, то регіт не вга
вав. Але не той жіночий срібний — 
щирий і гарний, потягаючий, але 
якийсь дивний,бо в устах повно цу-
корків 

Ледве вдалося трохи втихомирити 
веселих видців, коли почалась друга 
частина свята. 

Грають песу „Воскресення" 
Забулася одна гарна мати. Раїса 

Вікторовна, дала себе збаламутити 
акторові - пройдисвітові, покинула 
свого доброго чоловіка і три до
нечки. Та недовго тривало — як 
звичайно, нове „щастя" — зачалася 
тяжка покута. Нещасна жінка хоче 
покінчити своє життя. Але встигли 
виловити живу ще. Надходять з 
воскресної утрені три доньки — не-
знаючи, що то їх мати, беруть її до 
себе додому — одягають, огрівають... 

Жінку-зрадницю грала Мариня 
Головкова. А так дуже гарно, з та
ким чуттям та зрозумінням, — що 
неодна стара акторка позавидува 
ла б її гри. 

Вже по першім акті було загаль
не хлипання в стодолі. Жшки крад -
кома втирали сльози. А коли прий
шла сцена поєднання з чоловіком, 
стодола бухнула нестриманим ри 
данням. 

Кінець солодкого свята. 
Хлинули зі стодоли жінки запла

кані, але усміхнені від задоволення 
святом. До самого дому хрупали та 
цмокали цукорки „Фортуни*. Як 
світ світом — не був ще ніхто на 
такім солодкім святі. 

Памятайте ж, жінки, клич: „Свій 
до свого" Змалку привчайте діток 
своїх купувати тільки свої вироби 
своїх рідних фабрик. 

Це єдиний шлях до кращого 
життя Народу. 

Кожна культурна господиня чи дівчи
на передплачує с в о ю газетку о — „Жі
ночу Волю". Нині б е з освіти й знання, 
не можна в світі в и ж и т и - не з о с т а 
вайтеся поваду! Передплачуйте . Ж . В." 

і своїм знайомим поручайте, . , 

Др, Р, Могильнииький. 
Рівне, 

Як поводитися біля хворого. 
Скільки б разів мене покликали 

до важко хворої людини, — всюди 
й завжди по наших селах натра
пляєш на одне лихо, якого ніяк не 
маємо спромоги усунути. Прийдеш 
бувало в хату, а там проходу нема. 
Повна хата людей. А хворий лежить 
у кутку, а то й десь на печі й лед
ве духа хватає У хаті смородно 
душно, чого доброго й накурено во-
нючим тютюном, а вліті цілі рої 
мух. Хворий у гарячий літній день 
накритий шматами та кожухами, 
зіпрілий, закопаний у подушки. Ро
зуміється, вікні наглухо зачинені. 

А тимчасом ви, дорогі селяночки, 
й не хочете навіть чути про те, що 
чим важче людина хвора, тим біль
ше треба їй спокою, тим більше 
треба ій свіжого, чистого повітря. 
Чим б ільша гарячка мучить не
щасне тіло хворого, тим легше 
треба хворого вкривати. Бо ж 
треба, щоб жар відходив. А коли 
людина хвора пріє, тож треба таку 
людину раз-у-раз витирати мокрим 
платком або рушником. Треба піт 
усувати, бо коли піт засих- є на 
тілі, то ті дірки, якими піт виходить 
з тіла залипають і тоді піт не може 
так добре з тіла виходити. А з по
том хворої людини виходить з тіла 
також багато трійливих соків, які 
при хворобі нищать тіло Та хіба 
кожна дитина знає, як це приємно, 
коли споченому вимитися чисто 
літньою водою. Здається тоді вже 
й здоровій людині наче б вона на
ново народилася. А як же це відчу
ває людина хвора, вимучена га
рячкою? 

Люди звичайно гадають, що це 
добре, якщо хворий годинами пріє. 
Та це зовсім хибна гадка! Корисне 
бував потіння лише тоді, коли 
воно тривав пів або найдовше 
одну годину Коли людину приму
сити пріти цілими годинами під 
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важким накриттям, то саме пріття 
людину зовсім виснажує. 

Отож на майбутнє памятайте, 
жінки! Хворого треба вкривати ли
ше настільки, щоб ноги та руки 
були те плі, Накривати завсігди 
якнайлекше і то чим вища гаряч
ка, тим лекше вкривати. Коли хво
рий потіє, то по упливі якої пів 
години витріть його всього на
моченим у літню воду рушником 
та порозтирайте при тому всю 
шкіру його так, щоб вона вся 
почервоніла. Дайте хворому сухе 
білля та постіль і вкрийте його 
якнайлекше. Натирання мокрим 
рушником можете опісля повторити 

ще разок по упливі дальшої пів 
"години, потім залишіть хворого в 
спокою, щоб він міг добре відпочи
ти. Коли це все зробите, то хворий 
звичайно засне, а коли пробудиться, 
почуватися буде значно краще. 

Примітка: Коли натираєте хво
рого мокрим рушником, уважайте, 
щоб у хаті не було протягу. Д г б р е 
було б, якби хворий був приміще
ний зовсім окремо, щоб у тій хаті 
ніхто більше не спав Взагалі час 
уже, щоб у нас по селах мешкали 
люди не водній кімнаті всі, а вдвох, 
а то й трьох кімнатах. Так мешка
ють усі культурні народи. 

Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Що радить добра, досвідче

на господиня. 
Котра з нас, господинь, не хоті 

л а б мати влітку гарної городовини, 
щоб можна було її продати, і мати 
для домашнього вжитку? Певно, — 
кожна! Але щоб це осягнути, треба 
вже тепер, восени, цим пожуритися, 
над цим попрацювати. 

Я к ? 
Послухайте, що вам порадить до

бра, досвідчена господиня. 
Що робимо восени в городі? Най

перше вичистимо його добре з о-
станків городовини та бурянів; а далі 
цілий город скопаємо як можна най
глибше й не розбизаючи землі, за
лишимо її в скибах на зиму. 

Чому? 
З двох причин: поперше, земля 

від морозу скрушіе. вимерзнуть у 
ній буряни й їх коріння; подруге, 
поміж грубою скибою затримається 
більше сн гової й дощової води, яка 
нашій гозодовинї влітку дуже-дуже 
придасться. 

Вже тепер намітимо собі: де й що 
з весною будемо сіяти та садити. 
Добра господиня знає, що ніколи не 
садимо якусь городовину на те са
ме місце, де росла вона минулого 

року. Город треба поділити собі на 
три частини й опісля робити так, 
щоб щороку за чергою одну з тих 
частин восени перед копанням добре 
згноїти свіжим гноєм Другу попра
вляємо перегноєм, себто перетлілим 
гноєм. Третю підсилюємо лише ком
постом, попелом; хто хоче, то по
трохи відповіаним штучним погноєм: 
калійною сіллю чи томасівкою. 

Отже на тій частині, що її ми во
сени свіжо угноїмо, на весні поса
димо рослини листові, себто: ка
пусту, каляфіори, брукву, салату, 
шпінат, селеру, цибулю на гичку 
(семилітку). 

На другому полі, що поправлене 
трохи чорним перетлілим гноєм, са
дитимемо огірки, гарбузи, кабачки, 
помідори, баклажани, солодку папри
ку, себто такі рослини, з яких мч 
їмо овочі. Без угноєння, або з 
штучним погноєм на тій же грядці 
можна сіяти восени моркву, пе
трушку, зимовий шпінат, зимо
вий часник, на весні посадимо ци
булю. 

На грядках третього ссрту, лише 
підкомпостованих, вліті посадимо гс-
рох,фзсолю,біб, себто рослини струч 
кові 

Ще скажемо вам одне: весною 
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картоплю в городі не садіть на сві
жо гноєнім місці, бо буде більше 
гички, як бараболі. Вона любить 
свіжий гній тільки в полі. 

Так отже уважайте: розподіліть 
собі город, і вже тепер восени по
сійте рядочками петрушку, моркву, 
зимовий шпінат, зимовий часник; 
грядки ці можна обсадити й зимо
вою салатою. Решту городу, як 
сказано, залишайте в грубих скибах, 
а на весні посієте, що там належить. 

На другий о к восени свіжо по
гноїте другу частину городу; на 
третій третю чистину. І все будете 
зміняти на них свій засів, згідно з 
поданими вище вказівками. Це для 
добра врожаю конечне, і на це ви 
мусите звернути свою увагу. 

КОМПОСТг 

Нема доброго городу без компо
сту. Ми вже багато разів про це 
писали — накликуємо ще й тепер: 
в тіні, на боці городу під тином, за 
хлівом, чи де, заложіть собі компо
стову купу. 

Робіть так: відзначіть ссбі кусник 
землі зо два-три метри довгий, а на 
метердва широкий, і виберіть з 
нього верхній шар землі Дно добре 
вбийте. На спід дайте трохи соломи, 
буряну, взагалі все грубше, що дов
ше перетліває. Далі — все, що лише 
засмічує нам город, подвіря, хату, 
будиньи. Це пересипати землею, 
глиною, трачинням, деревляним по
пелом, сажею, людським і пташачим 
калом, посипавши його зверху тор 
фом та гашеним вапном. Поливаєть
ся це все милинням, гноївкою. 

Чим вище, купу робиться вужчою, 
але верх завжди має бути плоский, 
пщб вогксть затримувалася. Купу два 
рази до року перетрушується з 
одного місця на друге, щоб краще 
мішалася й ліпше перетлівала. 

Заки погній цей буде готовий, 
мине рік, а то й два, Тому, поки 
одна купа дозріває, закладаємо на 
запас другу. Коли ж раз спробуємо, 
яка це цінна річ, тоді вже просто 

не розумітимемо, як ми могли об. 
ходитися без такого цінного поміч 
ника в господарстві. 

Та доки дочекаємося компосту, 
таки цеї вже осени прилагідьмо собі 
на весну моругової землі, складаючи 
на-'купу кусні мурави (травою вниз); 
можна її посікти рискалем та поли
ти гноївкою. На весну, як купа роз
сиплеться від морозу, матимемо вже 
добру гемлю для росадників і на 
поправу грядок. 

Також уже тепер підготовіть собі 
на весну парник чи росадник Мо
же скажете, господині: „Ей, що там 
про парник думати тепер, - бо до 
весни далеко!.," Але коли цю роботу 
відложимо на весну, то не матиме
мо ранньої городовини, яку можна 
було б і їсти і добре продати. Чо
му? Тому, що не будете в лютім, чи 
хоч би в березні розбивати замер
злу землю, А коли із засівом буде
те чекати, аж потепліє, то сіятимете 
якраз тоді, коли добрі господині вже 
будуть садити в городі ранню ро-
саду. 

Тому вже тепер треба викопати 
яму на росадник. Має бути глибо
ка на пів метра. Можна вже тепер 
накидати в неї трохи гною й кон
че багато листя з дерев. Землю 
до парника на весні повинні ми ма
ти з компостової купи, а вже що
найменше з перемерзлої взимі му
рави (як сказано було вище). 

Так робити радить вам добра, 
досвідчена господиня. 

Щ о ї с т и . 
Печені пиріжки на д р і ж д ж а х . 

Розтерти добре дві свіжо зварені 
бараболі, дати до них горнятко літ
нього молока, 2 дека грудочку за 
малий волоський оріх) розколоче
ного й підкислого дріжджа й білої 
пшеничної муки стільки, щсб роз
чина була така, як густа квасна 
сметана. Як добре підросте, вбити 
двоє яєць, дати трошки соли й муки 
менше-більше ще раз стільки, скіль-
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ки пішло до розчини. Місити, аж від
ставатиме від руки. Тоді дати пів 
шклянки топленого масла без фусів 
(коли замість масла даємо смалець 
або иливу, то лише половину тої 
кількости, що масла). Добре виміси
ти ще раз і покласти — хай підро 
сте. Уважати, щоб тісто не було за-
тверде, а лише таке, щоб опісля, як 
підросте, далося розтягнути на 
стільниці на пів пальця загрубо. По
краяти тісто на невеличкі палянички, 
на них накладати начинку з капусти, 
сира,або маку, звинути в повздовжний 
пиріжок, зліпити вершок у гребінчик. 
Бляху добре вимастити товщем і 
складати на ній пиріжки (не загусто, 
бо ще виростуть); дати підрости з пів 
години, помастити пером, замоченим 
у розбитім яйці, й пекти. Як зару-
мяняться гарно зверху, мають досить. 
Начинка : покраяти на чвертки сві
жу капусту,зварити, відтиснути з во
ди й дрібно посікти або змолоти. 
П дсиажити цибульку на маслі або 
смальці; дати до неї капусту —хай 
трохи висмажиться. Посолити, тро
шки поперчити. Хто хоче, може 
додати трохи зварених посічених 
трибків або жменю свіжого сира, 
чи посічене твердо зварене яйце. 
Накладати на тісто капусти на па
лець загрубо. 

Хто хоче мати пиріжки солодкі, дає 
розтертого з жовтками й цукром 
сира; до нього можна додати жме
ню родзинків, цитринової шкірки або 
цинамону. Так, само можна начинити 
тісто спареним утертим маком, за-
солодженим і приправленим як сир. 

Можна теж лишити кусник тіста, 
додати до нього кмину або маку 
(не тертого!) й присмаженої цибуль
ки. Перемісити, зробити палянички, 
помастити яйцем, посипати кминком 
або цибулькою й спекти, 

Ріжне. 
Під увагу господиням. Господині! не 

випродуйте восени худих гусей. Опла
титься добре ї* підгодувати й узяти по
двійну ціну. Як правильно вигодовувати 

на продаж гуси, подамо в черговому чи
слі .Жіночої Волі". Тимчасом ці два 
тижні не дайте вже голодувати тим гус
кам, що маєте їх вгодувати. Цього року 
багато вгодованих гусей іде закордон 
(сімсот тисяч гусей бере Німеччина) — 
тож гуси будуть у ціні. 

В Балинцях, біля Коломиї, 14 «овтня 
відбулися загальні збори кружка „Союзу 
Україною". Як гарно зорганізовані Ба-
линці, які в них порядки, товариства 
і яка користь селу з них, напишемо в 
черговому числі! 

Дбайте про чистоту хати, воздуха, 
одежі, тіла, їжі і т. п. Не їжте немитих 
овочів, нечистими руками! Не пийте непе-
ревареної води! Перед кожною їдою мийте 
милом руки. Виходки тримайте в най
більшій чистоті, посипайте порохом з 
вапна, Не ухиляйтеся від щеплення суро-
вицею проти червінки, Цими заходами 
збережете собі здоровля, а можеш життя. 

Закладайте в сво їх к р у ж к а х ап-
тички! Вчіться, як ними користуватися, як 
запобігати недугам, як поводитися з хво
рим, як давати допомогу в наглих випад
ках. Жадайте від українців-лікарів, щоб 
вас цього навчили. Зате не ходіть до чу
жих лікарів лікуватися — переводіть і 
тут клич: „свій до свого". 

Календар .Сільського Господаря" — 
це найкраща підручна господарська 
книжка для кожного господаря й госпо
дині. Тут е цінні фахові поради з ріль
ництва, молочарства, птахівництва, го
родництва, садівництва Й інші. Спеціяль-
но хліборобська молодь знайде для себе 
багато корисного. Купуйте й поширюйте 
цей календар. 

Читайте й радьте 
Прошу порадити мені, як відчистити 

вовну білого овечого кожуха та як відчи
стити кожух жовтої (дубової) виправи 
зверху? „Зацікавлена". 

Відповідь „Зацікавленій". 
Вовну овечого кожуха найкраще від

чистити порошком „магнезія" Можна 
дістати в кожній дроґуерії Натирати вов
ну порошком Виправу дубову не можна 
домашнім способом ьідчиститн Найкраще 
дати перефарбувати. 

Веселий куток. 
Кілька хлопців розмовляють і хваляться 

своєю силою. 
— Я можу піднести 100 кіля,— каже один. 
— Дурниця! Я схоплю за колесо і вів 

зупиню. . 
— І це ще нічого. Я зна ю одного чоловіка* 

що цілий потяг затримує одною рукою. 
— Направда!.. Хто це? 
— Машиніст... 

За редакцію відповідав: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 22|10—Ч. 144 



odatek bezpłatny do czasop i sma 
„Żlnocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

Н О Ц Т В А 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля"). 

Рік III. Коломия,15 листопада 1934 р Ч. 22. 

Перший виділ к р у ж к а „С. цУ." в с Сопові б, Коломиї. 
Посередині — делегатка від коломийської філії „С. У." п. Л. Слюварівна, 

Леся Українка. 

П І С Н Я . 
Чи в кращі між квітками 

Т а над веснянії? 
Чи е в ж и т т ю кращі літа 

Т а над молодії? 

Не всихайте, пишні квіти, 
Цвітіть х о н до літа! 

Пождіть л і т а ь доля прийде, 
Не тікайте з світа! 

Двічі на рік пишні квіти 
Та не процвітають; 

В ж и т т ю літа найкращії 
Двічі не бувають. 

Та щ е - ж квіти не посохли, 
Рута зелененька , — 

Не ж у р и с я , дівчинонько, 
Щ е - ж ти молоденька! 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ Ж І Н О Ч У ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю і на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 
АДРЕСА; Коломия,Валкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Galicia, Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
В Румунії — річно — 50 леїв. На 6 міся
ців ЗО леїв. Замовляти: Dmytro Herodot, 

Strada Delea-Veche, 45 Bucuresti, IV. 
Передрук статтей довволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

Бемо в дзвін на тривогу. 
Перед кількома тижнями поль

ський уряд обчислив, котрий народ 
у Польщі має найбільшу смертність. 

І що ж довідуємося з того обчи
слення? 

Показується, що найбільша смерт
ність припадає на українців у схід
ній Галичині, бо аж 17 випадків 
смерти на 100 тоді, коли жидів, на
приклад, на 100 вмирає тільки 9. 

Чому? Чому на нашій гарній, здо
ровій, багатій землі вмирає яайбіль;-; 
ше людей? Більше як на поліських 
болотах? 

Тільки тому, що наш народ в сво
їм засліпленні не завжди прикладає 
належної ваги до освіти. 

Так, це правда Ось вам приклад. 
Трапиться в селі один випадок ти
фу, чи червінки — й не оглянешся, як 
за кілька тижнів уже пів села ле
жить. А смерть збирає свої багаті 
жнива... 

А прецінь лікарі й учені доказали, 
що коли ходити коло хворого, як 
треба, то ані йому не так уже ча
сто загрожує смерть, ані інші від 
нього не заразяться. 

Хтось спитає: 
— А звідки знати нам на селі, як 

з слабостями обходитися? 
Бійтеся Бога! Та ж ми про це 

в кожнім числі „Жіночої Волі" пи

шемо В кожнім числі даємо ради, 
важні, конечні, неоцінені поради, за 
які платиться грубі гроші. 

А ми подаємо їх вам тільки за 10 
сот., бо тільки 10 сот. коштує наша 
„Ж В.". 

Але як, — порадьте нам! — як 
зробити, як промовити нашим сіль
ським жінкам до розуму, щоб зро
зуміли врешті, що їм треба читати 
газету для їх власної користи й здо
ровля? 

Ось недавно приходить жінка до 
редакції і просить, щоб їй більше 
не висилати газетки. 

— Чому? — питаємо 
— Бо, — відповідає: — з мене 

село сміється, що я одна на всі жін
ки читаю газету. 

Не сміятись, а плакати треба над 
таким темним жіноцтвом! 

Інша знову розумна й свідома 
жінка розповідає нам таке: 

— Я заохочую їх до передплати... 
представляю, чого то можна навчи
тись з нашої „Волі" Вони в очі при
такують мені, а поза плечі торкає 
одна одну ліктем тай шепче: — Ото 
дурна хіба була б я „якусь" газету 
читати Не бійся, якби з того щось 
не мала, то не заохочувала б нас 
до читання... 

I ще треба дивуватись, чому по 
наших селах нужда та ріжні сла
бості? Хтось скаже; що мені газета 
на біду поможе, як у мене мало 
поля й тому мушу бідувати? 

Так. Але ми радимо й те, як 
з того поля найбільше плодів зі
брати. А що на це бувають ради, 
то хай послужать вам за приклад 
Балинці, де люди ідучи за радами 
агрономів, виплекують буряки по 
13 кільо. Ану ж попробуйте втяти 
ви щось подібне без ради агронома, 
чи без доброї господарської книжки, 
без читання часопису!.. 

Жінки, послухайте нашої доброї 
ради й не відкидайте приятеля, що 
стукає в двері ваших хат. 

Подбайте, щоб „Ж.Волю" передпла
чувала й сестра, братова, кума, су-
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сідка.,. Всі, на яких здоровлю і до
машнім добробуті вам залежить... 

Ану, котра з вас перша приєднає 
нам нову передплатницю, а своїй 
знайомій щиру дорадницю „Жіночу 
Волю"!.. 

О. Нисілевська. 

Моя гостина в Балинцях. 
Село Балинці в Гвіздеччині зна

не широко з своєї організованосте 
й господарности. Недавно дало про 
себе чути й балинецьке жіноцтво. 
Якраз на його запрошення поїхала 
я туди, щоб помогти перевести за
гальні збори кружка „Союзу Укра
їнок". 

Зустріла мене на двірці в Гвізд 
ці раненько в годині 6-ій делегатка 
кружка; по дорозі долучились до 
нас ще дві — і так усі разом до
їздимо до недалеких від Гвіздця Ба-
линець. 

Селом. 
По дорозі не без гордости вка

зують мені жінки: 
— Ось наша районова молочар

ня — 17 околичних сіл належать 
до неї. Для поправи раси худоби за
купила наша молочарня расових бу
гаїв... Аж чотири їх маємо... Одного 
купили таки в нашого господаря — 
Семена Пашана, а решту — в ді
дичів... Покажемо вам, бо це варто 
бачити.. Заведено в нас і контролю 
молочности. Два господарі з нашого 
села скінчили відпов'дний курс у 
Коршеві — і тепер у нас усі году
ють по їх вказівках... 

— Ну, і які наслідки? 
— Дуже добрі: молочність корів 

піднеслася двічі, або й тричі... 
— Чи багато коштовніша ця пра 

вильна годівля від звичайної? 
— Ні... Тільки треба пашу відпо

відно підібрати; подавати все на 
вагу і в свій час, пильнувати чисто
ти... 

— Маємо й вагу, щоб важити ху
добу, — додала друга делегатка: — 
без ваги не можна переводити кон

тролі молочности, бо годівлю ви
значується відповідно до ваги ко
рови й кількости молока, що вона 
дає., 

— Цю вагу нам купила коопера
тива.. Ось дивіться, пані., оце наша 
кооператива... Розвивається гарно,— 
тож крім ваги для худоби придбала 
селу ще й трієр для чищення збіж 
жя. Через те воно в нас таке гар
не й чисте, що має таку саму ціну, 
як і двірське... Навіть на базарі ви-
стане сказати, що то збіжжя бали
нецьке, як купці відразу розхапають 
його... Навіть на полі, якби пані ба
чили наше збіжжя, зразу пізнали б, 
що воно найкраще на всю око
лицю... 

— А ось, пані, дивіться, — зазна
чила третя жінка: — це наша каса 
Стефчика. Не потребуємо у лихва
рів позичати — запоможемося в ній 
у потребі... 

— Ось наша читальня „Просвіти", 
тут міститься й кружок „Сільського 
Господаря". Є там і театральна са-
ля — сьогодні наше зібрання в ній 
відбудеться. А оце — площа під бу
динок районової молочарні. Вже є 
плян будови, розрахований на 50 
тисяч зл, коштів. 

— Невжеж можливо в нинішньо
му часі розпочинати на селі таку 
дорогу будівлю? 

— О, нашого села, стане на це! 
Та воно й не буде так багато кош
тувати — поможемо власною ро 
ботою... 

Домівка „Союву Українок", 
Ось ми доїхали й до домівки круж 

ка „Союзу Українок". Вона містить
ся в хаті заступниці голови кружка 
п. Параски Корбутяк. Кімната гарна, 
чистенька. Стіл застелений прегар
ною скатертиною балинецьксго ви
робу. Портрети Лесі Українки, Шев
ченка прикрашені рушниками 

Після смачної перекуски й чаю, 
яким погостило мене жіноцтво, йде
мо оглядати ближче згадані вже 
інституції, стайні, господарства... 
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Господарські конкурси. 
В Балинцях відбуваються всякі 

господарські змагання (конкурси): 
плекання худоби, годівлі дробу, упра
ви пашних буряків, моркви, лену. 

Це робиться так: добрі господині, 
господарі, а головно молодь зверта
ються до „Сільського Господаря", 
дістають гарне насіння або яйця ра
сових курей тощо. Повітовий агро
ном п. В. Дмитренко поучуе, як да
ну рослину плекати, як годувати ку 
ри чи худобу. Потім контролює, чи 
все відбувається, як повинно, а на
решті робиться показ і оцінка. В ко
го найкраще випало змагання, ті ді
стають невеликі практичні нагороди. 
Та не так річ у нагородах, як у тій 
радості й честі — показати свою 
найбільшу господарську справність. 

І справді, те, що побачила я, від
відуючи в товаристві голови моло
чарні п. І. Микитюка і інших госпо
дарів і господинь, перейшло всякі 
мої сподівання! 

Стайні-ясні, вибілені, як хати пе
ред празником, чистенькі. А худоба? 
Все прекрасної швейцарської поро
ди Бугаї — величиною справді на
гадували мені зубрів, що їх недавно 
бачила я в Біловіжській пущі. Гос
подині, а головно молодь, знають 
на память дату народження кожної 
корови, кожного телятка; тай кож
на худобина має й свою писану 
„метрику"... 

Купи буряків... Не хотілося віри 
ти, що вони могли вирости на тич 
малих 100 метрових грядках. З 
одної (найвищий осяг) зібрано 17 куб. 
метрів буряків. А коли дали мені в 
руки одного буряка, то я аж похи
лилася: він важив близько 13 кіля. 

Питаю: чи при управі буряків за
стосовували штучних погноїв? Тіль
ки один господар. Чи оплатилося? 
Так. Виходить з досвіду таке, що 
коли на морг при добрій загальній 
управі додамо штучного погною за 
25 зл., то збір дасть більше як 
200 зл. 

Лен виріс втричі вищий, як зви

чайно; хоч сьогорічне посушливе 
літо не сприяло йому. 

Не менше гарно вдалася й упра
ва пашної моркви. 

У кількох господинь оглядаємо 
конкурсові табунці курочок-карма
зинів. У заступниці кружка „С. У." 
молода „кармазинка" зачала вже й 
нестися (це 14 жовтня!) Ця госпо
диня певне буде мати перше місце 
в змаганню щодо плекання птиці. 

Іншій господині не повелося: по
вилазили самі півники й одиначка 
курочка Сміемсся — бо й серед 
діточок у цій хаті самі хлопчики й 
одна гарненька дівчинка. Кажемо, 
що тут уже, видно, так „хата по
кладена". 

Анкета. 

Після Служби Божої й короткої 
перерви на обід велику салю На-
роднього Дому заповнили вщерть 
жінки та їх гості. Бачимо між 
останніми й старенького 80літнього 
давнього директора балинецької 
школи пана Барнича. Він то, пра
цюючи в Балинцях перед війною 
37 літ, враз із давнім парохом Ба-
линець от. мітратом Войнаровським, 
клали перші підвалини тої культур
ної праці, що сьогодні видала такі 
пишні овочі... 

Реферату про вагу жіночої орга
нізації й велике значення, що його 
має для села культурне, освічене й 
організоване жіноцтво, зібрані ви
слухали з великим зацікавленням. 
Вивязалася опісля й жвава дискусія; 
порушували ріжні справи, вибрали 
новий виділ Голова — господиня 
Марія Матійчук, ж. Степана, заступ 
ниця голови — господиня Параска 
Корбутяк, секретарка п. Марійка 
Микитюк і ще кілька енергійних 
жінок вступило до виділу. Членів 
вписалося 48. Деякі господині замо
вили собі газетку „Жіночу Волю", 
купили книжок — куховарську „Як 
добре й здорово варити", чи то Др. 
В Ганьківського про недуги дитинки 
з лікарськими порадами. 

Запроектовують переведення гос-
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подарсько-куховарського курсу, на
уки ручних робіт (між іншими руч
ного виробу светерів, рукавиць, пан
чіх), Думають заложити кружкову 
аптичку, що такі веЛикі услуги ро
бить по інших селах. Намічують 
уладжувати часті сходини, вечерки 
в честь наших славних жінок і таке 
інше. 

Почули громадяни ще й щирі сло 
ва заохоти та признання з уст сво
го давнього провідника п. Барнича. 
Вони до сліз зворушили присутніх 
- здебільша учнів та учениць п. 
Барнича. За це відспівали п. Бар-
ничеві „Многая літа". Гимн „Ще 
не вмерла Україна" закінчив це 
гарне балинецьке свято. 

Треба побажати, щоб організова
не балинецьке жіноцтво повело як
найширшу й найкращу працю над 
культурним піднесенням села, вико
ріненням незгоди, над оздоровлен
ням побуту, над плеканням і вихо-
вою діток і над багато-багато інши
ми справами, якими може й мусить 
зайнятися тільки жінка 

До своєї жіночої організації по
винні вписатися й згідно працювати 
всі свідомі громадянки — щоб Ба-
линці стали прикладом для цілої 
околиці. Має читальня понад 400 
членів, а кооператива близько пів-
тисячки — тож відповідне число 
повинен згуртувати в собі й кружок 
„Союзу Українок". Користь із цього 
буде не тільки членам, але й усій 
громаді, ба й цілому народові. 

Др, Роман Могильницький. 
Рівне. 

Селянки - українки! Не по
магайте смерті поривати 

ваших близьких! 
Скільки мене кликали до наших 

хворих селян, завсігди зустрічаю 
те саме лихо, через нерозум рідні 
недужого. І Д ' важче хвора людина, 
то більше налазить у хату цікавих. 
Приходять тітки, приходять бабки, 
куми, казна хто ще. Поналазять 
у хату й давай раду р а н т и . А по

гіршає хворому, давай голосити. 
І не хочуть послухати, що цим як
раз найбільше добивають хворого. 
Мало вже лиха від того, що хати 
тісні, лихо провітрювані, повно мух, 
задуха тощо. А тут баби тобі ще 
й галас знімають. 

Ей, та схаменіться, люди! Таж 
хіба самі добре знаєте, як це при
ємно, коли дитина верещить годи
нами. Самі чей знаєте, як воно по
гано, коли болить голова, а кру
гом кричать, галасують, стукають 
тощо Поміркуйте над тим, як 
страшно мусить це все дратувати 
та мучити важко хворого. Тож зро
зумійте, що важко хвора людина 
лише тому не скаржиться, бо сили 
вже не має. Бо якщо вона мала б 
сили, то мабуть усіх тих цікавих 
баб та кумів прогнала б яким дрюч
ком на всі вітри так, що й до села 
не важилися б наблизитися. Також 
зрозумійте, що в шпиталях головно 
тому не пускають людей довго си
діти при хворих, що відвідини му
ч а т ь хворого. Чим в а ж ч е людина 
н е з д у ж а є , тим б ільше т р е б а їй 
спокою. Треба навіть вікна попрп-
слонювати, бо — чуєте ви всі від
відувачки хворих сусідів!? — бо ба
чите вже саме світло мучить і дра
тує хворого. А як же страшно му
чить галасування, а що найгірше 
онте прокляте лементування, голо
сіння! 

Не заслоняйтеся тим, що вам, 
мовляв, жалко. Пусте! Злазитеся ви 
всі з нуду, з простої цікавости. На
стало це безглуздя у нас звичаєм 
і господарям соромно повигонити — 
мовляв — співчутливих сусідів. Сам 
хворий звичайно терпить і мовчить. 
Але через онте ваше галасування 
та заводження сили хворого про
падають замість на боротьбу з хво
робою на перетримання онтого ва
шого галасу. І вислід такий, що на
віть такі люди, яких лжар мав би 
надію та спроможн'сть врятувати, 
гинуть марне якраз через оце ваше 
безглузде голосіння та налаження 
в хату хворого 
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Сам знаю багато таких випадків, 
де баби ніяк не хотіли мене послу
хати, і хоч я всіх порозганяв, по
налазили назад до хаги і розумі
ється, можу спокійно ствердити: за
голосили хворого своїм фалшивим 
співчуттям на той світ. 

Тож господині, селянки - українки! 
Не пускайте нікого до важко хво
рих у хату. Хто цікавиться здоров-
лям хворого, тому вистане, коли ви 
скажете, як є, або як сказав лікар. 
У кімнаті, де лежить хворий, хай 
буде тихо й спокійно. Легенько по-
прислонюйте вікна, якщо в хаті дуже 
ясно, але вжна раз-у-раз відчиняйте, 
а літом таки ввесь час тримайте 
відчинені Літом понавішуйте коло 
хворого мухолапки, щоб мухи не
дужого не напастували. Всіх цікавих 
гоніть від хати До послуги хворому 
хай стає спокійна, тиха людина. У 
хаті хай ніхто не галасує. Бо чим 
більше спокою, чим тихше довкола 
хворого, тим лекше і скоріше він 
подужає Не журіться тим, що ко
тра з цікавих сусідочок на вас буде 
люта, коли її не пустите до хво 
рого, бо більше буде вам лиха, ко
ли через ваш нерозум та фалшивий 
стид остаточно хворий умре. 

Отож на майбутнє, хай ніде не 
буде збіговища в хатах, де лежить 
важко хвора людина! 

Подбаймо про підвишку цін 
за масло. 

З усіх сторін ідуть нарікання на 
низьку виплату за молоко в наших 
кооперативних молочарнях. Наріка
ють наші господині на „Маслосоюз", 
нарікають на провід місцевих моло
чарень. Але щоб пошукати причини 
низької ціни масла в своїх таки го
сподарствах, до того нам не спішно. 

Ану, господині, провірмо самі 
себе: 

1) Чи всі ми миємо руки милом, 
заки беремося доїти корову? 

2) Чи вимя наших корів завжди 
вимите і витерте чистою стиркою? 

3) Чи памятаемо про те, що пер

ших крапель молока не можна ви
доювати до скіпця, бо в них повно 
нечистих заразків? 

4) Чи доїмо молоко до критого 
скіпця, в який не трясеться порох 
і сміття з живота корови? 

5) Чи холодимо ми молоко з ве
чірнього видою, щоб не сквасніло 
до раня, і ми без шкоди для моло
чарні могли б його занести до ра
нішнього відбору? 

6) Чи не носимо ми молока до 
молочарні 4 тижні перед отелен
ням або скорше ніж 10 днів днів 
після отелення корови? 

7) Чи не вливаємо до молока, при
значеного до молочарні, молока квас
ного, гіркого, жовтого, червоного — 
одним словом зіпсутого, що псує 
всю сметану в молочарні скільки б 
її не було? 

8) Яка твоя корова? Чи чесана? 
9) Яку дістає пашу? Чи не стухлу? 

Може з мокляків? 
10) Чи миєш ти до чиста скіпець 

і баньку від молока, а випаривши 
чи вітриш їх на сонці? 

А коли всі ви, ш. читачки „Жі
ночої Волі", притакнете на повищі 
питання, то спитайте себе надто: 
чи т а к с а м о р о б л я т ь і в а ш і 
с у с і д и та знайомі в с і - в с і до
ставці наших РайонОвих Молоча 
рень? 

Знайте, що в кооперації: один за 
всіх, всі за одного. І за одну не-
хлюйницю терпить загал доставців. 

Управа молочарні не в силі загля 
нути .в кожне господарство своїх 
доставців. Але господині повинні 
одна-одну наглядати. Бо хоч би на 
загал доставці давали молоко най
чистіше й добре, го кілька літер 
загноєної сметани збавляє цілий ви
ріб масла, обезцінюе його і на цьо
му терплять всі доставці. 1 найздіб
ніший технік-молочар не виробить 
доброго масла з зіпсутого молока. 

Тому маймо бачне око. 
Не кажіть про молоко: „Най іде — 

то до молочарні, все одно"! 
Але кажім: Вважаймо на молоко! 

Воно все мусить бути чисте , сві-
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ж е , здорове — бо т о до коопе
р а т и в н о ї молочарні . Молочарня 
дав масло до Маслосоюзу, звідти 
масло піде в світ 

Не дозвольмо отже, щоб чужинці 
мали право покепковувати, що наші 
господині не вміють чисто ходити 
коло молока. Нанашка Марта. 

Про начиння в молочарстві. 
Носите до молочарні молоко? 
То конче купіть собі ціховану 

л і т р у . Тоді не будете нарікати, 
що в молочарні несправедливо міря
ють. Бо як наміряєте півлітровим 
горнятем, тоді завжди вам буде зда
ватися, що вас кружлівкар крив
дить. 

Міряйте точно, без 1|4 л , бо 
з чвертками молочарні не вигідно 
в рахунках. 

На с к о п е ц ь (дійницю) придбай
те накривку в вигляді мищинки, яка 
в дні мав подвійне ситко. Між сит
ка застеліть чистенький льняний 
платок. Молоко, доєне до такого 
критого скіпця, забезпечене перед 
занечищенням порохами і шерстю 
з живота корови. 

Воно цідиться одночасно з доен-
ням, а тим самим господиня заоща
джує якої пів години часу, ужива
ної на цідження молока після до-
ення. 

Найліпше молочне начиння є з 
г р у б о п о ц и н о в а н о ї бляхи (бі
ла бляха). Поцинкованої бляхи не 
вільно вживати на начиння для мо
лока. 

Начиння поливане було б добре, 
коли б не оббивалася полива, Від-
ломки оббитої поливи часто викли
кують запалення сліпої кишки — 
отже небезпечні для здоровля лю
дей. 

На вилупанім місці молоко заки
сав, набирає металевого посмаку, 
а це впливав шкідливо на якість 
масла. 

В молочнім начинню не сміє бу
ти ніяких непотрібних пругів, острих 
кутів, що утруднюють вимивання 
і виполіскування начиння. 

Бляшане начиння, а таксамо сит
ка до цідження молока, треба спер
шу сполоскати літеплою водою, 
опісля вимити гарячою водою з до
датком соди, нарешті виполоскати 
зимною водою й висушити на про
дувнім місці, на сонці. 

Сонце вбиває всі заразки. Треба 
вважати, щоб у часі сушення не за
порошувалася посуда порохом з ву
лиці. Т. О. д. 

Ще про пошесні 
недуги. 

До нашої редакції зайшла перед
платниця з недалекого села Вона 
тяжко зажурена. В селі й околиці 
все ще панує червінка; люди гинуть, 
не тільки діти, але й старі. Просить: 
скажіть докладніше про те, що пи
шете в „Жіночій Волі". 

Знаємо, що так є. Ось недавно 
помер на червінку в Ключеві Вели
кому один з найкращих патріотів 
селян - Федір Бойчук, передплатник 
„Ж Долі" й щирий наш прихиль 
ник, Подавали ми про те, що робити, 
не раз, але коли того замало, то об
говорім ще раз цю справу 

Отже знайте: дуже зле робите, 
що досі ще у вас не наладжені та
кі справи, без котрих не в силі здо
ровля затримати, чи перед недугою 
охоронитися; а коли хто занедужає, 
то остерегти інших від нещастя. 

Які ж це справи? спитаєте. 
Перше, що мешкаєте й усі госпо 

дарські роботи залагоджуєте в одній 
кімнаті В таких умовинах, в поросі, 
парі, димі, задусі найлегше захворі
ти, а коли хто хворий, нема змоги 
відокремити його. Тому й радимо: 
в разі пошесної недуги, де нема 
окремої кімнати, найкрще для хво
рого й родини відвезти його до 
шпиталя. 

Друге, що сприяє всякій слабості, 
це погана звичка їсти всім з одної 
миски, а густу страву до того ще й 
пальцями, а не вилками. 

Третє — це брзк виходків або 
не відповідно й брудно утримані, 
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без глибокої ями, або щільної пач
ки на нечистоту. Доки людські від
ходи будуть розноситися за ногами 
— доти здоровля в селі не буде. 

Четверте — це погана, нездоро 
ва вода, плиткі криниці, з яких кож
ний набирає воду своїм відром чи 
брудною коновкою, 

І ще одна річ. В наших сільських 
хатах все ще нема умивальні, хоч 
би Ц І мав бути лише деревляний 
стілець, на ньому велика мидниця 
чи миска; на стіні бляшанка з во
дою й курочком, яким пускається 
воду на руки. Крім цього кусень 
мила, чисте полотенце чи рушник, 
окремий для старших, окремий для 
дітей Розуміється, для хворого теж 
зовсім окремий. Чи є хворий в ха
ті чи ні, всі, діти й старі, повинні 
перед їдою мити милом руки. 

Як же заховуватися коли хто за
хворіє? 

Ви питаєте про черв'нку, але по-
д бний є й черевний тиф, тож запа-
мятайте це. На всяке недомагання 
шлункове треба зразу звернути ува
гу. Коли кого заболить черево, взя
ти на прочищення, найкраще рици
нового олійку. Перестати їсти тяжкі 
страви, як разовий хліб, фасолі, 
борщ, капуста, в рене тісто, со
лонина. 

Що ж давати? 
Спекти легкий хлібець чи булку 

з пшеничної муки, й давати при-
черствілий. Давати добре розварені ка
ші; яйце, зварене на мягко; барабо
лю лише свіжо варену, розколо
чену з тооха молока й масла; терту 
розварену моркву, помащену маслом 
каляріпку. Замість самого молока 
дати чай або каву з молоком, хоч 
би з нашої цикорії „Прачінь" або 
розколотити зимною водою ложеч

к у какао, підпустити молоком і за
варити. 

Зварити крім цього навару (чаю) 
з сушених афин; як хто може, звари
ти з корінням (ценамоном) червоно
го вина, засолодити легко й дати 
теплого з чверть шклянки на раз. 
При цьому не застуджувати шлун

ка, обвязати черево теплою хусткою, 
Не морозитися при надвірній ро
боті. 

Відходи засипувати землею, а ще 
краще вапном. 

Це все є перші засоби охорони, 
що запобігають розвиненню хворо
би, Коли до кількох днів розвіль-
нення не устане, найліпше зараз 
зайти до лікаря. Є по містах навіть 
безплатні порадні чи в загальному 
шпиталі, чи декуди й наші власні. 
Є у Львові Народня Лічниця, а в Ко
ломиї Лікарська Порадня. Там огля
нуть й дадуть поради. В перших 
початках така фахова порада може 
ще нещастю запобігти. 

Порад лікарів щодо того, які хар
чі вільно їсти та які ліки і як їх 
заживати — точно держатися. За
пізнє звернення до лікаря, лег-
коваження його порад, не відо
кремлення хворого й необереж
не ходження біля нього — це го
ловні причини застрашаючої смерт-
ности серед нашого народу. 

Жах подумати, що недавно (бо 
минулого місяця) в коломийщині тра
пилося два чи три випадки, де замість 
подавати одному хворому приписані 
ліки 3 рази на день, а другому по 
ложці що-три години — дали зажи 
ти все зразу. Наслідки страшні. Не 
знаю, чи вдалося хворих урятува
ти від смерти! 

Або з харчами? Каже лікар: „Да
вайте лише клеїк, себто рідкі пере
терті крізь ситко кашки, чай, каву 
або росіл з курки"... А добра жі 
ночка чи мама гадає: „Та з чого 
бідна хвора чи хворий буде жити?" 
Й не пожалує хлібця, огірочка, ба 
ковбаси кавалок! І власними рука
ми виправить через таке хворого на 
другий світ. 

Це саме з свіжим воздухом у ха
ті. Що більше хворий, то щільніше 
замикають не тільки вікна, але й 
двері, то більше людей помагає ви
дихувати кисень з повітря в хаті. 
Здоровий вийде на двір й надолу
жить собі це, а хворий з самого 
браку чистого воздуха загибав. 
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Нагадується мені тут давня істо
рійка, яку десь чулаі Приїхав лікар 
до хворого. Каже; треба вікно чи 
двері відчинити, бо хворий не мав 
чим дихати. Не слухають. На другий 
раз застав таке саме Тоді пише ре
цепту на дверях: „Вези, каже, чоло
віче, ці двері до аптики — хай апти-
кар зробить лікарство"... Аж так до 
бра матуся вивітрила хату там, де 
лежав хворий. 

А з їдою подібна історія. Каже 
лікар: „Звари кусник курки й дай 
юшку хворому" — то або не зва 
рить, або нагодує ймясом.хоч лікар 
заборонив. І тут один з лікарів взяв
ся на штуку: „Візьми, каже, чорну 
курку, обійди з нею три рази хату, 
зрубай голову на порозі, спусти 
кров, обчисть як треба й розчвер-
туй на чотири части. Кожну з чвер
ток вари одної днини, давай юшку 
потрохи хворому цілий день, а мясо 
викинь псам — то на них слабість 
зійде з хорого" Аж таким способом 
хворому дістався росіл з курки. 

Чи й тепер ще таких штук треба 
вживати? Віримо, що ні, принаймні 
не до вас, читачки „Жіночої Волі". 
Робіть же так, як ми радило, 
то не одному нещастю запобі
жите! 

Нашим дівчаткам. 
Як працює наше старше жі

ноцтво по селах, знаємо. Майже в 
кожному числі нашої газетки чи
таємо про працю того, то знову 
тамтого села. І одно нам впадає в 
очі: у виділах товариств, ба навіть 
у членах, самі молодиці. 

А де ж наші дівчата? На це пи
тання чуємо ріжні відповіді. Одні 
дівчата соромляться разом із стар
шими жінками, а то може й своїми 
матерями, ставати прилюдно до 
„ради". 

Другі вважають, що праця в „Со
юзі Українок" тільки для заміжніх, 
а їм тільки музика та парубочки. 

Треті бачать, що в їх селі якось 
дуже пиняво йде праця в кружку, 

то й собі не мають охоти запису
ватись. 

Як же представляється справа 
з молодими по містах? Зовсім інак
ше! Молоді дівчата майже по всіх 
філіях „С. У." по містах ведуть пе
ред у праці Не ждуть, що будуть 
їх аж старші заохочувати, але самі 
своєю рухливістю дають добрий 
приклад своїм матерям. По бага
тьох містах дівчата 'крім того, що 
приходять і на сходини старших, 
мають ще й свої окремі дівочі гурт
ки при філії, так звані „секції", 
куди належать самі дівчата. 

Ану, подумайте, чи не придався б 
у вашому селі такий гурток дівчат? 

Спитаєте, які користі, мали б ви 
з такого окремого дівочого гуртка? 
Користей і завдань стільки перед 
вами, що ми аж не можемо їх вам 
за одним разом вичислити. 

Нпр: „Хліборобський вишкіл" при 
„Сільськім Господарі" уладжуе кон
курс (змагання) в плеканні курей, 
чи городовини. Участь у конкурсі 
беруть самі хлопці Не одну з вас 
збирає охота, щоб стати до кон 
курсу, але боїться насміхів хлопців. 
Обговорюєте цю справу на своїх 
сходинах і рішаєте всі гуртом, взя
ти участь у конкурсі (щоб побити 
хлопців!). Не бійтеся! Зо всіх не 
стануть сміятися! 

Або: починає поширюватися те
пер дуже по наших селах, особли
во по гірських, лещетарство. Це ж 
і приємно, і вигідно (оскільки скорше 
як ногами!) і для здоровля корисно 
почепити дошки на ноги й гнати 
перед себе, як крилатий птах. Осо
бливо, коли цілий тиждень прихо-
Д Б Т Ь С Я сидіти з похиленими плечи
ма над шитвом, чи кроснами Таж 
то гріх від Бога, бодай раз у неділю 
не віддихнути на лещетах свіжим 
повітрям. 

Але що ж? Досі їздять тільки 
хлопці! Якби так дівчина вбралася 
в штани (муситься в штанах їзди
ти, тому що не раз, не два дово
диться й вивернутись), то хіба вже 
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до самої смерти не випустили б 
з зубів. 

Але якби так, кажім, вирушив 
ваш гурток, яких 10 15 дівчат від
разу з дошками на ногах, то хлопці 
тільки уста пов'дчиняли б з вели
кого дива, а сміятись ні один не 
наважився б. 

Про дальші користі з окремого 
дівочого гурта подамо іншим разом, 

Як годувати гуси 
Чи оплатиться відгодовувати 

гуси? 
Що оплатиться, то про це свід

чить те, що міщанки - перекупки 
викуповують від селянок за безцінь 
худі гуси, підгод >вують їх купо
ваним зерном, а опісля продають за 
поцв'йну ціну 

Коли найбільше платять за 
годовані гуси? 

Восени, а .головно в грудні перед 
латинським Р.здвом Н І вивіз ску
повують гуси між 5 - 10 грудня; на 
домашній ужиток по 15-тім. 

Цього року а Польщі можливо бу
де вивезено до 700 тисяч гусей — 
тож на годовані гуси повинна бу
ти дсбра ціна. 

Які гуси добрі до відгодову
вання? 

Найліпші молоді, сьогорічні. Не 
кожна гуска однаково добре відго
довується Французькі господині ро
блять таку пробу: затулюють гусці 
двома пальцями ніздрі, щоб не ди
хала. Котра гуска скоро заплющує 
очі, та буде добре відгодовуватися; 
котра помалу — та гірше. 

Як відгодовувати? 
До відгодовування гуски відокрем

люється від гусаків. Дають їх до 
койців чи до малої комірки, яку 
перед тим треба добре вимити й ви
білити вапном з додатком двох від
сотків креоліну, (купується його 
в аптичнім складі). 

В часі відгодовування птиці не 
вільно її полошити; тому краще, 

щоб годувала ії одна й та сама лю
дина. Приміщення й коритця мусять 
бути дуже чисто утримані. Коритця 
робити довгі, щоб гуси не штовха
лися й не пхалися одна понад одну. 
Найкраще, щоб вони стояли поза 
койцями, й птиця їла зпоміж па
тичків. Коли коритця даємо в се
редині приміщення, то повздовж 
треба прибити патик, щоб гуси не 
лізли туди з лапами 

Вода, а ще краще квасне молоко, 
повинно завжди стояти перед гусь
ми; але треба часто зміняти, а 
коритця виполіскувати. Так само по
винні гуси мати доволі дрібно тов
ченого деревляного вугля й .ііску. 
Натомість їду не лишаємо довше, 
як 20 25 мінут; опісля коритця за
бираємо й чистимо перед другою 
їдою. По їді добре коєць чимось за
крити, чи зачинити віконце в ко
мірці, щоб птиця сиділа в спокою 
в темноті. 

Перші два тижні птицю „розпи 
хаемо". Даємо їм тоді варені бара
болі, полову, січені буряки, моркву 
з додатком ячмінної чи якої іншої 
дерті. Зароблюємо теплою водою, а 
ще краще сирваткою або збираним 
молоком. Від молока мясо стає бі
ліше, смачніше. 

На сухий корм даємо зерно, себ
то: ячмінь, овес, кукурудзу, пше
ницю; наприкінці, як є, то просо. 
Кажуть, що ліпше, коли зерно да
ємо подроблене, а не ціле. Подавати 
кілька разів на днину, чергуючи раз 
одне, раз друге, але завжди в озна
чених точно годинах. Щоб їда не 
обридала, треба її міняти, робити 
ріжнородною. 

По 3 4 тижнях птиця повинна 
бути вгодована. На одну гуску ви
ходить 5 б к л я зерна. Птиці не 
слід перегодовувати, бо тоді — одне, 
що й піря та пух псується, жовкне 
та товстіє; друге — при скубанні 
піря виривається враз із шкірою, а 
тоді птиця не має вже ціни. 

Як пізнати, чи птиця вгодована? 
Дзюб у неї блідне. Піря на хвості 
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розходиться півколом; крила потро
хи зачинають звисати, під ними на
ростають ґулі сала завбільшки ку
рячого яйця. Гуска тяжко дихає, 
з трудом пересувається з місця на 
місце. 

Перед забиттям не даємо птиці 
їсти впродовж 18-20 годин. Розу
міється, ріжемо птицю через горло, 
як то ми вчимо в книжці „Як до
бре й здорово варити". 

Як вгодовувати індики? 
Так само як годовані гуси, так і 

добре підгодовані індики досягають 
вищої ціни — на вивіз в початках 
грудня; на домашній ужиток в дру
гій половині того ж місяця, Най-
придатніший корм для індиків є: 
ячмінь, кукурудза, овес, пшениця, 
варена картопля, горохвяна мука, 
висівки. Зерно бажано давати зава
рене; а коли це трудно, то мелене, 

-замішане на збираному молоці. Крім 
цього дають дрібно товчені кістки 
або кістяну мучку, варені овочі, мо
чений хліб і т. под. Харч індикам 
треба добирати, міняти, а як не хо
чуть добре їсти, годуємо їх силою 
галушками з кукурудзяної муки, за
робленої молоком. Ці галушки впи
хаємо силою в горло птиці, помо
чивши наперед, щоб легше пропи
халися. 

Як тепер найкраще збувати 
птицю? Найліпше через свою ко
оперативу або ще краще районову 
молочарню. Хто мешкає поблизу 
Львова, добре спроваджувати фі-
рами до „Маслосоюзу". В усякому 
разі не збувати перекупням-жидам 
за будьяку ціну. Підгодовану птицю 
й на ринку значно дорожче прода
ється. За цінами „Маслосоюзу" мож
на щодня стежити в читальні з ча
сописів „Діло" чи „Новий Час". 

Що даємо їсти хворим. 
Часто лікарі кажуть давати хво

рим легкі страви, ось як клеїки, зу-
пи, яйця, мізок і т. п. Ось тут по
дамо, як дещо з того робиться. За-

значуємо при тім, що всякі подібн 
страви знайдете в нашій куховар 
ській книжці „Як добре й здорово 
варити", яку можете дістати в скла
дах „Народньої Торговлі", чи про
сто в редакції „Жіночої Долі". З пере 
силкою не порученою коштує 1.75 зл. 
Гроші можете переслати почтою 
синім розрахунковим переказом без 
жадного кошту (лише самий папір
чик коштує 1 сотик), адресуючи до 
редакції „Жіночої Долі" в Коломиї. 

Ось деякі страви для хворих. 
Клеїк. Взяти .мале горнятко (ква

тиркове) ячмінних або вівсяних круп, 
дати з горішок масла й розварити 
їх добре. Розколотити ложкою й пе
ретерти крізь ситко. Розпустити 
юшкою з бараболі, або смаком з го-
родовини чи росолом з мяса. Як 
нема, можна й водою. Дати кусни-
чок свіжого масла, до смаку посо
лити й подати хворому. 

Юшка (вупа) кминкова. Взяти 
ложку кминку, залляти горнятком 
гарячої води, кілька разів добре за
варити й перецідити. Ложечку сві
жого масла, ложечку муки засма
жити, розпровадити трошки холод
ною водою і влити до зупи. Ще раз 
заварити, до смаку посолити й по
давати потрохи пити. Можна зава
рити на тій юшці ложечку пшенич
ного грисіку — сипати потрохи й 
уважно, щоб не збивалися ґудзи. 

Рос іл . Взяти кусник курки чи 
волового мяса (лоївки або крижів-
ки); сполоскати й валити холодною 
водою (на 25 дека мяса дати 1 квар
ту води). Як покипить на боці 
кухні добру годину, посолити, дати 
закришки: кусник петрушки, мор
кви, капусти або каляріпки, одну 
малу цибулю. Хай кипить, аж за
кришка й мясо зовсім змякнуть. 
Тоді росіл готовий. Зляти з мяса 
й дати потрохи хворому. Росіл мож
на засипати ложкою пшеничного 
грисіку й добре поварити; або вже 
до миски чи тарілки дати краяний 
у кісточки кусник міської сухої 
булки. 
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Крім росолу, клеїку, кминкової 
зупи можна хворому подавати чай 
легко забілений, каву, какао. 

Легше хворим подаємо потравну 
в курятка або телятини. Варити 
подібно як росіл, тільки давати мен
ше води й заправити засмажкою, 
як кминкову зупу. 

Мізок телячий — також легко-
стравний. Вимочити його в воді, 
стягнути плівку й варити в легко 
осоленій воді. Покраяти в пластин
ки й подати, як в, або легко під
смажити на свіжім маслі. 

Коли подаємо хворому яйця на 
мягко варені, то мусять бути дуже 
свіжі. Обмити чисто, кинути на окріп 
і варити 3 мінути, себто стільки 
часу, що займе нам раховання до 
120. 

Пінка в яблук. Спекти 2-3 винні 
яблука, і як зовсім застигнуть, обі
брати з шкірки, а мякуш дати до 
макітри. Всипати до смаку цукру, 
вбити 2 білка й терти макогоном, 
аж збіліє, наросте й стане як густа 
піна. Подавати потрошки. 

Це є кілька страв для тяжче хво
рих. Ллє все таки щодо їди треба 
порадитись і слухати наказу лікаря 
й усяку, навіть дозволену їду дава
ти не часто й потрошки. Мізок, яй
ця, мясо з потравки дається допер-
ва тоді, коли хворому вже зовсім 
краще й кілька днів немає гарячки. 

Праця в жін. товариствах. 
Сопів, біля Коломиї. 

(Гляди світлину на 1 стор.) 
Жваву діяльність проявляє кружок 

„Союзу Українок" в с. Сопові біля Ко
ломиї. Виділ кружка акуратно відбуває 
і свої засідання, і спільні з виділом чи
тальні „Просвіти". На однім такім спіль
нім засіданні виділ кр. „С У.* згодився на 
пропозицію читагьніпобілитиівзагалівпо-
рядкувати домівку читальні силами круж
ка. Це й зроблено, та так сумлінно, що 
кружок „С. У.* одержав признання й по
дяку від читальні, а для своєї каси за
працював 20 зл, 

В дні 12 липня ц. p., на фестині, що 
його уладжувала читальня, „С. У." узяв 
у свої руки буфет, 1 тут для товариства 
зароблено 16 зл. 

Також спільно з братським хором кру
жок дав уже й театральну виставу — 
„Мати - Наймичка". На зимовий сезон кру
жок задумує перевести куховарський курс, 
намічав уладжувати чайні вечорі, сходини 
з відчитами і т. п. 

До виділу кружка „СУ." в Сопові на
лежить: Маланка Катеринчук — голова, 
Маланка Федюк — заступниця голови, 
Софія Свирнюк — скарбничка, Марія Дми-
тренко, Параска Стефурак, Параска Ле-
щук і Марія Кушнір — виділові. 

Виділ кружка „С. У." одержав на 
письмі від читальні „Просвіти" в Сопові 
ось таку подяку; 

„Виділ читальні „Просвіти" складає 
сердечну подяку й повне признання для 
членів товариства „Союзу Українок" за 
ту працю, що її вони вложили в дім чи
тальні, а саме: вибілили, вимили, вима
лювали вікна й двері, удекорували обра-
8И й читальняну салю. Також виділ чи
тальні в імені батьків, жінок і дітей по-
ляглих борців за волю народу складає 
сердечну подяку за помальовання памят-
ника на могилі біля читальні. Цей па-
мятник, в часі фестину 12 липня, вигля
дав, немов писанка, а на нім вивішено 
терновий вінець із стрічкою, на якій бли
щав золотими буквами напис: „Незабут
нім борцям за волю народу від Союзу 
Українок у Сопові"... 
Василь Паландюк, голова, Микола Тар-

новецький, секретар".• 
Від редакції „Ж. В." бажаємо круж

кові „С. У." у Сопові й дальшого успіш
ного розвитку так гарно започаткованої 
праці Щасти Боже! 

Читайте й радьте. 
Лікар записав моїй дівчині пити пів

тори літри денно молока. Дитина не мо
же на молоко дивитися. Прошу порадити 

•мені, як приправити молоко, щоб дитина 
випивала його. Давала його з чаєм, але 
мені відрадили, що від цього може ди
тина нервова зробитися. Мама. 

Відповідь „Мамі", 
Молоко приписують лікарі дітям не-

докровним, слабосильним, а то й на гру
ди хорим. 

Тому (зрештою це певно і лікар вам 
радив) на пів літрі молока варіть дитині 
кашку При цьому варенні молоко не 
стратить своєї поживної вартости. Літру 
молока закрасіть підмінкою кави з укра
їнської фабрики „Луна", „Пражінь". Ді
станете в кооперативі на селі.або в „Народ
ній Торговлі" в місті „Кава" та зі збіжжя, 
перемелена разом уже з цикорією. Дуже 
смачна. Поцукруйте дитині досить, або 
ще здоровіше засолодіть медом, а певне 
випе зі смаком. 

За редакцію відповідав: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 7 11 — Ч. 158 



j)Uatek bezpłatny do czasop i sma 
„Żinocza Dola", 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

Ж І Н О Ц Т В А 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля"). 

Коломия, 1. грудня 1934 р. Ч. 23. 

Т. Шевченко. 

У ч і т е с я , б р а т и м о ї ! 

Д у м а й т е , ч и т а й т е , 
L ч у ж о г о н а у ч а й т е с ь , 
И с в о г о н е ц у р а й т е с ь : 
Б о х т о м а т і р з а б у в а є , 
Т о г о Б о г к а р а є ! 
Ч у ж і л ю д и ц у р а ю т ь с я , 
В х а т у н е п у с к а ю т ь , 
С в о ї д і т и — м о в ч у ж і ї , 
І .не м а є з л о м у 
Н а вс ій з е м л і б е з к о н е ч н і й 
В е с е л о г о д о м у . 
Я р и д а ю , як з г а д а ю 
Д і л а н е з а б у т н і 
Д і д і в н а ш и х : т я ж к і д і л а ! 
Я к б и їх з а б у т и , 
Я о д д а в б и в е с е л о г о 
В і к у п о л о в и н у ! 

О т - т а к а - т о н а ш а слава", 
С л а в а У к р а ї н и ! . . . 
О т - т а к і ви п р о ч и т а й т е , 
Щ о б н е с о н н и м с н и л и с ь 
Вс і н е п р а в д и , — щ о б р о з к р и л и с ь 
В и с о к і м о г и л и 
П е р е д в а ш и м и о ч и м а , 
Щ о б ви р о з п и т а л и 
М у ч е н и к і в : к о г о , к о л и 
И з а щ о р о з п и н а л и ? . . .. } 

Гарний дім читальні „Просвіти" в Ввенигороді 
(повіт Бібрка). 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ Ж І Н О Ч У ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю І на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк доляра на рік. 
АДРЕСА: Коломия,Замкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Qalicia. Europa, Red. „Żino-

cza Dola". 
В Румунії — річно — 50 леїв. На 6 міся
ців ЗО леїв. Замовляти: Dmytro Hendot , 

Strada Delea-Veche, 45 Bucuresti, IV. 
Передрук статтей дозволений лише з а 

поданням д ж е р е л а . 

Два ювілеї. 
Рік-річно грудень місяць присвя

чуємо ми нашому найстаршому й 
заслуженому на народній ниві то
вариству „Просвіта", що ось неза
баром (у 1938 р.) буде святкувати 
70 ліття свого існування. 

Цього року в дні 25 листопада 
святкувало 25 літній ювілей своєї 
корисної, пожиточної праці проти-
алькогольне товариство „Відроджен
ня". 

До цих двох свят долучилося ще 
одне: в цьому році минає 100 літ 
в'д народин буковинського поета 
Юрія Федьковича, який був першим 
редактором при „Просвіті" для ви
давання книжечок для народу. 

„Просвіта" видала відозву до всіх 
читалень, щоб уладжували по всіх 
селах свята „Просвіти" та концерти 
в честь Федьковича. 

Налевно кожне село й піде за 
цим закликом. Ми від себе взи
ваємо жіноцтво не тільки піти на 
це свято, не тільки вислухати гар
них деклямацїй і співів, але й по
дбати про те, щоб чи при „Просві 
ті", чи при „Союзі Українок", чи 
при кружку „Рідної Школи" ко
нечно ще цієї зими відбулися кур
си для неграмотних 

Жінки наші найкраще знають з 
часів війни, як то гірко й боляче 

було з кожним листом від чоловіка, 
чи нареченого йти до чужих читати, 

Нераз хотілося б щось таке від 
серця написати йому на фронт, щоб 
ніхто крім нього не знав про те, а 
треба було йти до чужих людей, 
переказувати їм свої думки. 

Ви всі, грамотні наші читачки, 
переконайте своїх неграмотних се
стер, що це ніякий сором хоч би й 
у 50 літ вчитися письма. 

А всі ви, наші шановні читачки, 
поширюйте свою газетку „Ж В ".по
ширюйте корисні книжечки, що їх 
видає для народу Т-во „Просвіта" 
і про які ми містимо згадку в Іншо
му місці. 

Щодо Т-ва „Відродження", то сві
доме жіноцтво не тільки що піде на 
ювілейне свято в свойому чи сусід
ньому селі, не тільки що вислу
хає реферату про шкідливість 
алькоголю й притакне на те голо
вою, але й подбає про те, щоб і чо
ловік і сини і браття записалися 
до гуртка „Відродження" і — були 
його дійсними членами, себто справ 
ді заперестали пити (хоч би тільки 
при „оказіях") горілку, чи пиво, та 
й раз на все покинули погану звич
ку курення тютюну, 

А хто ж це потрапить наклонити 
мужчин до цього доброго діла, як 
не жінка? 

Чоловік поворкотить, поворкотить, 
але як його люба жіночка гарнень
ко попросить, то таки в усьому по
слухає її. 

Ану ж, жінки, покажіть, що ви 
значите в своїх чоловіків! 

Взагалі ж закликаємо наших ш. 
читачок не тільки збути згадані 
ювілеї своєю участю в святах, але 
й завжди чинно виконувати кличі 
цих товариств 

З виборчих досвідів. 
Не маємо ще змоги провірити, 

скільки нашого жіноцтва ввійшло 
до громадських рад при теперішніх 
виборах Але що й тим жінкам, які 
здобули місця в радах, не далося це 
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легко, то про це вже можемо су
дити по тих витках, що доходять 
до нас. (Побажано, щоб наше жіноц
тво поділилося своїми виборчими 
переживаннями з редакцією „Жі
ночої Волі". Просимо — подайте 
в'сткиї). 

В Коломийщині майже н !де не 
хотіли мужчини вписати ж.нок у 
списки кандидатів на радних. Це 
дуже сумне й дає доказ великої від-
сталости й непосгуповости наших 
мужчин. В той час, як культурні на
роди стараються втягнути своє жі
ноцтво до всіх громадських справ і 
дають їм нарівні з мужчинами кай-
вищі становища в суспільності, — у 
нас все ще по селах, а то, на сором, 
часто й по містах, уважають жінку 
за менше вартісне в громадському 
відношенні сотворіння. 

В однім селі на жадання жінок 
внести кандидатку в список, муж
чини покеп^овували, що. мовляв, 
жінка не доросла до цього. 

— А до того, щоб сапати, жати, 
ба й косити разом із вами доросла? 
— у відповідь їм жінка. — Коли до
росла до роботи то й рада не за
мала!.. 

Та так уперлися жінки, що таки 
добилися свого. 

В іншому місті чоловіки поклику-
валися навіть на релігію: мовляв, 
Бог перше сотворив чоловіка, а щой
но з його ребра жінку — тож ма
буть не одної вони вартости і т. п. 

Найкраще порадило собі в такій 
пригоді жіноцтво села Г. львівського 
повіту. Не хотіли мужчини внести 
в список кандидатки жіночого круж
ка. Жінки запросили до себе пред
ставницю „С. У." зі Львова. При
їхала вона пізно увечорі. Майже всі 
жінки вже спали. Але енергійний 
виділ розбігся по селу, побудив 
своїх членок, — а за хвилину вже 
й нарада. 

Рішено, що, коли мужчини не 
змінять свойого становища супроти 
жінок, то жіноцтво кладе свій влас
ний жіночий список кандидаток і на 
нього голосуватиме. Це помогло! 

До ради вибрано одну радну й три 
заступниці радних, з яких дві скоро 
стануть радними, як лиш рада вибе
ре війта та заступника . Так отЖе 
4 жінки в селі знайшлися в раді! 

Так треба робити й у всіх інших 
справах. Гідно обстоювати свої пра
ва, а опісля й гідно виконувати взя
ті на себе обовязки. 

Чародійне дзеркало. 
^(Словінська казка) . 

Один мудрий майстер ціле своє 
життя посвятив на те, щоб зробити 
дзеркало, яке показувало б людині 
їі минувшину. А що був старий і 
праведний, то йому це нарешті вда
лося. 

З того часу сидів днину по днині 
перед чарівним дзеркалом і казав 
собі показувати ріжні образи з сво
єї минувшини. Дзеркало показувало 
не тільки його, але й історію інших 
людей, ба й иілих народів. 

Тоді мудріш майстер порівнював 
те, що бачив, із тим, що про ці на
роди в учених книгах було записано. 
Довідався, як багато прогрішили 
історики тим, що не все правдиво 
записували. Так багато треба було 
тих невірних відомостей виправляти, 
що старий не міг дати собі ради 
й мусів запросити собі молодого по
мічника. 

Помічник був меткий чоловік 
й умів зручно все записувати, що 
майстер диктував. Але майстер йо
му наказав, щоб про існування та
кого чарівного дзеркала не казав 
нікому, бо втратить службу. Той 
свято пообіцяв, що затримає в тай
ні, Кожного дня в'д ранку до вечо
ра працював він з майстром — і так 
обидва вглибились у своє діло, що 
забували й про час. 

Та через таку працю молодий чо
ловік занедбував свою жінку, що 
з тої причини була дуже лиха Ча
сто випитувала його й докучала, 
щоб сказав їй, що він робить у сво
го майстра. І так довго й уперто 
товкла своєї, що врешті під великим 
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секретом він виявив жінці тайну 
чарівного дзеркала. 

— Хай, — думав собі, — раз уже 
буду мати спокій... 

Але дуже помилився, Жінка зача
ла його намовляти: 

— Принеси це чарівне дзеркало 
додому; хай побачу, яка була моя 
минувшина тай моїх приятельок... 

Чолов к засміявся: 
— Ти гадаєш, що то таке собі 

дзеркальце, що його легко можна 
покласти на сгіл, чи повісити на 
стіну? Чарівне дзеркало таке вели
ке, що не сила була б умістити йо
го в нашій хатині Самі шрубки, 
рурки, коліщата, що належать до 
дзеркала, наповнили б нашу кімнату 

Тепер жінка стала ще більше ці
кава й одного дня, коли знала, що 
майстра не буде вдома, а чоловік 
сам буде працювати при чарівному 
дзеркалі, забігла до нього. 

Він так був затоплений у свойо-
му ділі, що не скоро спостеріг її. 
Аж затремтів, коли нагло почув її 
голос: 

— Чи не можеш дзеркала так 
наставити, щоб мені показало мої 
дитячі літа? 

— Чого ти сюди прийшла? Чого 
тут шукаєш? — злостився чоловік. 

Але тоді жінка, примилюючися, 
так удобрухала його, що він наста
вив дзеркало, як вона собі того ба
жала. 

Жінка була захоплена тим, що 
побачила. Та й чоловіков1, що лю
бив її, приємно було бачити, якою 
вона була малою дитиною. Довго 
сиділи й тішилися минулими часа
ми, що воскресали перед їхніми 
очима. 

Нагло жінка спитала: 
— А чи не можна було б поба

чити й того, що ще має бути? 
— Ні, — каже чоловік, — того не 

можна побачити. Як дзеркало може 
показати те, чого ще не було? 

Але жінка напирала: 
— А ти дивись: ось ти покручу

єш шрубки праворуч, і дзеркало 
показує минуле; а ти покрути ними 

ліворуч, може якраз статися, що 
побачимо теперішнє, а то й май
бутнє... 

Так приговорюючи, крутила сама 
шрубку ліворуч, а чоловік не боро
нив їй цього. 

1 справді, по якомусь часі дзерка
ло показало їм теперішністі, що 
була перед ним, себто чоловіка й 
його жінку. 

— Бачиш! — утішилася вона й 
крутила шрубку ще трохи вліво. 

Але тепер сталося щось дивне: 
замість ясних образів, що їх досі 
було видно в дзеркалі, показалися 
якісь круги, риски, що ходили ходо-
ром, крутилися так, що глядачам 
аж закрутилося в голові. 

Образи й барви що дальше, то 
більше переливалися, мішалися 
з собою. 

— Перестаньте! Назад! - озвався 
переляканий голос їм за плечима. 
То був майстер, що якраз пересту
пив поріг кімнати. 

Але було вже запізно. З страшним 
гуком дзеркало розлетілося, а від-
ломки шкла так їх засипали, що 
всі троє мертві попадали на землю. 

Пізніше найшли ix люди враз із 
останками чарівного майстрового ді
ла А що не знали, що з тим чере-
пям зроби ги, вивезли його на смітник. 

Прохання малих діточок до 
своїх матерей. 

Матусю! Не тримай мене цілу зи
му в тісній непровітрюваній кімнаті. 
Знай, що добрі просвічені матері 
вже по 6-8 тижнях життя дитинки 
призвичаюють її до свіжого возду-
ху. Вони завинуть дитинку теплень 
ко й, не заслонюючи ротика ані но
сика, тримають їх при відчиненім 
вікні спершу коротенько, пару хви
лин, в опісля довше. По двох 
місяцях життя треба нас уже в те
плу безвітряну днину, хоч би й при 
кількох ступенях морозу (найвище 
4-8) виносити на дв р спершу теж 
дуже коротенько, а опісля чимраз 
довше. Тоді тр'еба нас завинути те-
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пленько, можна в ніжки дати пля
шечку з теплою водою, обвинену 
пелюшкою, а щоб гострий воздух 
не пошкодив ніжному личкові, по 
смаруйте його вазеліною, купленою 
в аптиці. 

Коли хочете, щоб ми були здо
рові — не робіть у хаті пороху, 
просіть тата й усіх інших, хто лю
бить курити, щоб не затроюзали нас 
димом. Не робіть пари в хаті. 

Не забивайте вікон на зиму, 6 J 
їх мусите для нашого й вгш >го здо
ровля щоднини відчиняти 2 3 рази 
денно на пів години. Не заслонюйте 
вікон високою загатою, бо сонечко 
мусить і взимі до хати заглядати. 

Не приучуйте до колиски, бо цьо 
го зовсім не треба Окреме чис
теньке ліжко з пачки, чи з кошечка 
нам вистане! 

Коли нам буде чисто, тепло й не 
голодно, будемо й без колиски спа
ти. Тільки не годуйте нас коли ли
ше заплачемо. Погляньте, чи нам 
не мокро, чи не муляб що або ку
сав, може захолодно, або загаря є. 
Добра мама годув дитинку спершу 
що-2 і пів а опісля що-три години, 
а не скоріше. 

Вночі не беріть нас під бік, бо 
то і небезпечно і нездорово! В 
ночі маємо спати, а не ссати. 

Не вяжіть нас, не повивайте тісно, 
бо то також н здорово. Дозволяйте 
нам ручками й ніжками рухати! 

Не ставте нас на ніжки заскоро 
й не силуйте заскоро сідати, става
ти, ходити. Щоб ми скоро ходили 
та зубки діставали, треба свіжого 
воздуху та ще й соку з овочів чи 
городовини Скоро мине нам 6 8 
неділь, зітріть на терці сире яблучко, 
моркву, або брукву й витисніть сік 
через чистенький платочок і давайте 
нам ложечкою — спершу по кілька 
крапель, а опісля по пів ложечки, а 
далі по ложечці. Коли ж мине нам 
пів рочку, тоді не годуйте самим 
молоком, але давайте варену горо 
довину та юшку з курятка: спершу 
раз на день, опісля напереміну з мо 
локом 2 рази; кожну давку їжі що-три 

години, не скор іше . Давайте розваре
ну на молоці й розтерту морковку або 
буряк чи карафіолку, розтерту з мо
лом картопельку, юшку з молодого 
курятка, добре закришену городови
ною й засипану пшеничним грисіком, 
або кашку на воді з маслом Свіжий 
в 'здух, сонце, чистота, відпс в'днаїжа 
— дасть нам підставу здоровля на ціле 
життя. Памятай про це, мгя мамусю! 

Хто нам помагає. 
Перше відгукнулося на наш за

клик поширювати св ю газетку „Ж. 
В." ж'ноцтво с. Пилипів, біля Ко
ломиї. Там якраз жінки заложили 
свій кружок „С. У." й постановили, 
що не тільки виділові, але й усі 
членки стану ь передплатницями 
„Жіночої Волі" 

В ни хочуть ще б льше: стара 
ються, щоб усі господині й дівчата 
цього села передплачували свій ча
сопис! 

Коли б нашим енергійним виділс-
вим це вдалося було б це село при
кладом для цілого краю. І певно 
стали б пилипвські жінки й най
кращими в околиці громадянками, 
господинями, матерями — бо „Жі
ноча Воля" навчить їх, як дійти до 
цього. За таку прим рну працю, ко
ли вона увінчається успіхом, діста
не кружок від редакції гарну наго
роду. 

Коли ж таких культурних сіл у 
нашому краю знайдеться більше, 
тоді „Жіноча Воля" зможе ще кра
ще повчати й помагати своїм чи
тачкам та побільшито свій розмір. 

Чуємо деколи, шо наші читачки 
дуже бажали б, щоб газетка вихо
дила не на 8, а на 12 сторінках, а 
то й більше. Але не рахують того, що 
на тих 8 сторінках ми даємо більше 
цжавих й повчаючих статей, як інші 
часописи на 16! А найголовніше — 
чи ж можна при такому невелико
му числі передплатниць, як у нас в 
досі, й за таку малу ціну (два злоті, 
а то й півт ра на рік!) дати ще 
більше? Це ж за одну курку маєте 
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передплату на піврік, а то й на ці
лий рік! А скільки то ми мусимо 
напрацюватися й наплатитися за па
пір, друк та й почту, щоб вам піс-
лати часопис двічі в місяць? 

Тож майте трошки терпеливости. 
Збільшиться число передплатниць — 
збільшиться на стало й газета. 

Ану, котрий кружок піде слідом 
Пилип в! 
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Ручні роботи. 
Не в усіх частинах 

нашого краю вжива
ють дівчата та моло
диці нашої преґарнсї 
народньої ноші. Але 
луговички чи сокілки 
повинні конче вжи
вати народнього одя
гу А вже остаточно 
хоч би ось такого 
сокільсьі'Ото одно
строю: вишиваної 
блюзки й відповідної 
короткої спіднички. 

Цей взірець пока
зує, як виглядає ціла 
блюзка й вишивка 
до неї, Матеріял мо
же бути ріжний, а 
найкращий таки до
машнє тонкеполотно. 
Барви взірця — чер
вона й чорна. 

Кліша — власність 
.Нової Хати". 

Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Як годувати кури взимі. 
Щоб кури Д'бре неслася взимі, 

треба їм не тільки чистого, ясного, 
мірно теплого курника, але й відпо
відної і в відповідній кількості по
даваної їди. Над цим мало котра го
сподиня задумується, а тому часто 
й буває, що, хоч господиня й задо-
рсго годує свої кури й забагато дає 
їм їсти, а проте вони їй добре не 
несуться. 

Як же годувати кури взимі? 
Насамперед їда мусить бути мі

шана вміло підібрана, свіжа, пода
вана в чистих посудинах. 

Вистачає на днину для одної кур
ки 5 дека зерна, себто на 10 курок 
пів кіля. Зерно все дається курам 
на ніч. З зерна найкорисніша ку
курудза, далі овес, пшениця й інші. 
Ніколи не даємо курам ані жита, 
ані житі ього ґрису. 

В днину давати вареної картоплі, 
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осипки (рахувати два і пів дека на 
курку), добрий в теж льняний ма-
кух. До картоплі з осипкою пода
ємо потерух з конюшини, люцерни, 
сіна, а на 10 курок теж добру лож
ку тертої сушеної кропиви. 

Конечна для курей і зелена паша, 
Тому в курниках вішаємо на дроті 
чи шнурку зелену капусту, моркву, 
буряк чи брукву. Вішати так щоб 
кури мусіли трошки підскакувати. 
На долівку сиплемо трохи полови 
чи січки й потрохи зерна Це спо 
нукуе кури до порпання, що є для 
них здоровою руханкою. 

Крім цього д бре давати курам 
звіринного корму: крови з різні, 
мучки мясної чи рибячої; до пев
ної міри може ці корми заступити 
відтовщене молоко сир. Кров треба 
варити так: вливаємо її на окріп 
і варимо з 20 хвилин Опісля зці
джуємо воду, а кровяну масу дода
ємо до картоплі чи осипки, раху
ючи по ложці на одну курку Коли 
хочемо варену кров тримати довше, 
як кілька днів, тоді висушуємо її 
в печі й розтираємо на порошск, 
який так само домішуємо до їди. 
Кров дуже дешево можна дістати 
в кожній різні в місті. 

Крім цього додавайте до їди по
трошки шлямованої крейди, соли 
(не більше як 2 дека соли на 10 
курок). 

Що ще мусимо курці додати? 
Мелених костей або сушеної й 

меленої шкаралущі з яєць. Тому не 
викидайте шкаралупок, а збирайте 
не тільки вдома, але й від усіх зна 
йомих, що самі не тримають курей. 

Грубий пісок і товчене дерев 
ляне вугілля завжди повинно зна
ходитися в курниках у пачечках. 

Ще одне. Господині звичайно га
дають, що, як є на дворі сніг чи 
калабані з дощу, то вже й не тре
ба води давати. Ні! Добре пересто
яла чиста вода в чистій посудині 
для курей конечна. 

На Великій Україні, де зерна ни
ні не вистачає не то для господар
ських тварин, але й для людей — 

замінюють його сушеною барабо
лею, меленими качанами з куку
рудзи, пареною половою, сухим 
жомом (це відпадки з цукроварень) 
висівками, сильосом (квашеною зе-
лениною). 

Взимі добре давати курам кіль-
чене зело, що лишається зп'д ма 
шини чи млинка Його треба трохи 
змочити теплою водою й розстели
ти в теплім місц ;, — часто скроплю
ючи водою. По кількох днях зело 
скільчиться, появляться гарні зелені 
листочки. Тоді цю зеленину можна 
давати курам — будуть дуже радо 
ії їсти. 

Щ о ї с т и . 
Б у л к а на гарбуві . Розчинити 

з півтори літри білої пшеничної му
ки літрою молока й грудкою (3—5 
дека) дріжджа. Зварити в трохи во
ди обібраний з лушпини й зернят 
мякуш солодкого гарбуза й пере
терти крізь сито. Як розчина підро
сте, посолити ії, дати гарбуз і міси
ти, досипаючи потрохи муки, щоб 
тісто було досить густе. Дати з пів 
горнятка топленого масла й далі мі
сити, аж від руки буде відставати. 
Поставити, щоб ще підросло, а по
тім викинути на стільницю й виро
бити булки чи калачі Хай підро 
стуть. Помастити яйцем і молоком 
і пекти в легшій печі, як на хліб 

Смачний, с м а ж е н и й сир Півто
ри до двох кварт свіжого доброго 
сира дати до камяної або добре по
ливаної ринки й покласти на віль
ний огонь. Мішати деревляною лож
кою, відливати сирватку, що пока
зується. Як стане одностайна маса, 
дати доброї півшклянки свіжого ма
сла й варити мішаючи. Дати 2 ло
жечки кминку, до смаку соли й 
шклянку (кватирку) доброї, квасної 
сметани. Покласти ринку на дуже 
повільнім огні й мішати так довго, 
аж зробиться сдносайна маса, по
дібна до масла Гарячий сир понали
вати в риночки з рівними берегами, 
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або в мисочки. Як застигне, обкроїти 
ножем краї і викинути. Як лагоди
мо до продажі, треба зразу виважи
ти форму й робити всі однакові: 
приміром, чверть чи півфунтові, об
винути в чисті тонкі папери й так 
продавати 

Жіноцтво вчиться. 
Наші організовані жінки беруться гар

но до роботи. Ось у Гаях, біля Львова, 
кружок „Союзу Українок", якого управа 
складаетіся з самих місцевих селянських 
сил, уладжуе в себе 8 - 1 0 денний загаль-
но-освітн й курс. Приїде зі Львова при
слана Головним Виділом „С. У," учитель
ка, дасть членкам кружка початксві, ко
роткі ьиклади з рідної істср ї, літератури, 
географії й Інших наук; розкаже про роз
виток жіночого руху й йсго завдання, 
псвчить, як вести працю й діловодство 
в кружку і т. под. Нарешті повчить, як 
з відповідних книжок членки зможуть 
продовжувати дальше те, чого початий 
почують від своєї інструкторки 

Коли б інші кружьи пішли за цим при
міром, і самі або спільно з читальнею 
„Просвіти", кружком „Рідної Школи", 
„Сільського П сподаря" чи „Відродження" 
старалися уладвти подібні курси не тіль
ки для жінок, але й взагалі для членів 
т ік товариств, не лише старших, але й 
молод ! , ба й курси неграмотних, — то 
могли б за о тну зиму дуже-дуже багато 
скорнстат и, посунути вперед загальну 
освіту. 

Ану-но, жінки, давайте почин цьому 
культурному ділу. Вчіться! Уладжуйте 
освітні, господарські, куховарські й усякі 
інші курси! Поширюйте своє знання й 
ссвіту! 

„Хліборобська Молодь". 
(Часопис для членів Гуртків Хлібороб

ського Вишколу Молоді). 
Як ми вже недавно згадували, наше 

краєве господарське товариство „Сіль
ський Господар", дбаючи про господарську 
ссвіту нашії головно сільської молоді і в 
допомогу до праці, що її ведуть у пові
тах аґрономн — почав видавати спеціяль-
ний господарський журнал для молоді 
під поващою назвою, 

Ча.опнс призначений насамперед для 
членів Гуртків Хліборобського Вишколу, 
але з нього повинна користати й уся на
ша сільська молодь, 3 нього вона дові
дається не тільки про новітні способи 
господарювання, але буде й наочно бачи
ти: які наслідки дав поступова г о с п о 

дарка — бо „X. М." міститиме висліди з 
конкурсових хліборобських змагань моло
ді, ілюструючи всі здобутки відповідними 
світлинами, 

Покищо „X. М." виходитиме раз на 
місяць, а кожне число коштує лише 10 гр 
Передплати можна зголсшувати в філії 
„С. Г,", у повітових агрономів, або слати 
до головної управи „Сільського Господа 
ря", Львів, Ринок, ч 10. 

Що читати 
„Універсальна Бібліотека" в Стани 

ниславові видала дешевий „Кобвар" Та
раса Шевченка для народу за Г50. 

В нашім народі є гарний звичай ро
бити собі дарунки з нагоди іменин, ве
сілля, чи хрестин. Гарним, культурним 
і недорогим, в порівнанні з іншими, да
рунком міг би бути такий „Кобзар". За 
ведім у себе такий розумний звичай, 

Памятати треба нам теж про те, що 
наша „Просвіта" у Львові вже більше як 
68 років видає гарні, приступні для на-
рода книжечки. Ось одні з найновіших: 

„Богданко", істор. опов.А.Чайковського. 
„Німий, мертвий свідок", Олени Бу-

дзиновської 
„Фармазони", красна й правдива по

вість для розумних господарів Юрія Федь-
ковича. 

Видавець книжечок для д і т е й , ц М и 
хайло Таранько видав дуже цікаву й ко
рисну книжечку ,,Малий декляматор". 
Є це збір ріжних преріжних віршиків 
з нагоди чи то свята , Просвіти", чи , Ми-
колайка", „Свята Матері". Віршики ті 
призначені для дитячих деклямацій, 

Веселий кутик. 
На зборах протиалькогольного това

риства говорить один з „відродженців: 
— Тільки свойому вдержанню від аль-

когольних напитків завдячую те, чим я 
сьогодні є (А був це директор Банку). 

— Один мій попередник, — казав він 
далі, — відійшов тому, що занадто часто 
до чарки заглядав... Другий вмер нагло 
в'д затроєння алькоголем і власне зараз 
на того місце я прийшов.. Чи ж не маю 
рації, коли кажу, що своїй здержаності 
завдячую своє високе м'сце? — звернув
ся в н до присутніх, 

— Не зовсім — відповідає хтось — бо 
власне піянству завдячуєте свою посаду. 
Бо — якби не піянство тих двох ваших 
попередників, то ви б не скоро на це місце 
дісталися. 

Відновлюйте передплату!!! 
За редакцію відповідав: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 23|11 — Ч. 168 



Dodatek bezpłatny do czasop i sma 
„Żinocza Dola*. 

Безплатний додаток до часопису „Жіноча Доля" 

Д Л Я С І Л Ь С Ь К О Г О 

Ж І Н О Ц Т В А 
(Окремо виходить під назвою „Жіноча Воля")» 

Рік III. Коломия , 15. грудня 1934 р . Ч. 24. 

Т. Шевченко. 

Не за Україну, 
А за її ката довелось пролить 
Кров добру, не чорну: довелось запить 
З московської чаші московську отруту... 

Живою душею в Украйні вітай, 
Літай з козаками понад берегами, 
Розриті могили в степу назирай, 
Заплач з козаками дрібними сльозами.. 

Бють пороги, місяць сходить, 
Як і перше сходив. . 
Нема Січі, пропав і той, 
Хто всім верховодив... 

Все сумує... Тільки слава 
Сонцем засіяла: 
Не вмре кобзар, бо на-віки 
Його привітала... 
Будеш, батьку, панувати, • 
Поки живуть люди, 
Поки сонце з неба сяє, 
Тебе не забудуть... 

Великий учений і громадянин,б . голова 
української держави, проф. Мих. Гру-
шевський, помер 25. — XI. — 1934 р. 
й похований у Києві. (Гляди статтю 

на ст. 3.) 
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П е р е д п л а ч у й т е 

„ Ж І Н О Ч У ВОЛЮ" 
Двотижневик для українського сільського 

жіноцтва 
Передплата на „ЖІНОЧУ ВОЛЮ": 

в к р а ю І на Чехах на рік 2 золоті, для 
інших країв — пів америк доляра нарік. 
АДРЕСА; Коломия,Банкова, 37. Редакція 
„Жіночої Долі". Kołomyja Zamkowa 37. 
Poland, East Qalicia, Europa, Red. „Żino

cza Dola". 
В Румунії — річно — 50 леїв. На 6 міся
ців ЗО леїв. Замовляти: Dmytro Her^dot, 

Strada Delea-Veche, 45 Bucuresti, IV. 
Передрук статтей довволений лише ва 

поданням д ж е р е л а . 

+ 
О к. 

^ К , ВІД чого починати працю 
в жіночих кружках? 

Дуже часто питають нас наші 
провідниці жіночих кружків: над 
чим радити, як повести працю в жі
ночих кружках, щоб вони були жи
зі, не дрімали? 

Постараємося частенько давати 
нашим провідницям поради в цих 
справах Ось тепер подамо такі: 

Засідання виділу. 
Насамперед памятайте, що, заки 

скличете ширші сходини кружка, 
виділ сам мусить зійтися окремо, 
основно обрадитися, про що буде 
говоритися на ширших сходинах, 
щоб члени не вийшли зі сходин не-
вдоволеними та знеохоченими. Дав
ніше правда, починалося працю 
в кружку з тстО, що читалося „Ж. 
В.", але тепер щораз частіше заво
диться добрий звичай, що газетка 
приходить не тільки до кружка й до 
виділових, але й передплачує її ба
гато, або й усі, от як у селі Пили
пах б. Коломиї, члени кружка. Тож 
читання „Ж. В." в такому кружку 
само собою відпадає, бо чатають її 
і так усі члени вдома. 

Та — тепер приходить на чергу 
найважніше: переводити в життя те, 
що радить „Ж. В." Тому, для при-

гадки, хай виділ візьме під увагу 
хоч би те, про що писалося в остан
ніх числах „Ж. В.", Хай сам дсбре 
поміркує над способами, як переве
сти ці добрі ради в життя, а потім 
хай обговорить ще раз те все на 
ширших сходинах. Для прикладу 
візьмім останнє, себто 23 ч. „Ж В." 

Про що там писалося? 
Насамперед була пригадка про те, 

що в цьому місяці припадають аж 
три народні свята, а саме: Федько-
вича, „Просвіти" і 25 ліття проти-
алькогольного товариства „Відро 
дження". 

Завдайте собі на сходинах виділу 
питання, чи село відсвяткувало вже 
ці свята? Як ще ні, то віднесіться 
(найкраще писемно) до виділів усіх 
місцевих українських культурно-
освітніх товариств, чи не схотіли б 
із „Союзом Українок" уладити таке 
свято? На ширших сходинах роз
кажете членам про ваші заходи. 
Може треба буде й їх помочі, чи 
в деклямації, чи в хорі, чи в при
крашенні салі. 

Коли б місцеві товариства спали, 
байдуже відносились до цих справ, 
то порадьтеся з виділом вашої фі
лії „ С У " і зробіть ці свята самі, 
за її вказівками 

Можуть бути це тільки ширші, 
святочні сходини І так одні неділь
ні сходини присвятити значенню бу
ковинського поета ФедькОвича (вла
сне цього року минає сто років від 
його уродин), другі сходини присвя
тити шкідливості вживання алько 
голю й тютюну та способам бороть
би з цими лихами. От і маєте вже 
двоє сходин чим виповнити. 

Справа виборів. 
Писалося в „Ж. В." й про те, як 

відбулися тю наших селах вибори, 
взивалося наші сільські кружки, 
щоб давали знати про це філіям. 
Зійдіться й обговоріть точніше цю 
справу на своїх сходинах. Якщо 
ввійшли жінки до ради, то завдяки 
яким заходам? Як ні, то хто цьому 
винен? Спротив мужчин, чи може 
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таки байдужість самих жінок? По
дайте про вислід виборів філії (радо 
прийме вістку й наша редакція). 

Учітеся. 
6 ще в тому самому числі й згад

ка про те, як найкраще використа
ти цю зиму. Рішіть піддати цю спра
ву під обраду на найближчих схо
динах кружка Може вдалося б за 
порадою філії спровадити на тиж
день-два господарську вчительку-
інструкторку до се та? Чейже не 
великий кошт оплатився б вам вде
сятеро! Варто перевести хоч би кур
си куховарські: як використати би
того вепра, як пекти здорово й де
шево, як варити, робити безалько-
гольні напитки; як варити при допо
мозі доварювача й т. ін. А курси 
шиття, вишивання, плетення з во 
лічка й багато інших? 

„Сільський Господар" і Молочар 
ський Союз. 

Ще одна дуже важна справа, яку 
конечно треба обговорити на схо 
нах. Це справа поправи господар
ства. Кружок „Сільського Господа 
ря", а властиво агроном, що має 
під своєю опікою той кружок, дає 
вам ріжні поради й поміч Всі жін
ки мусять з тієї помочі й з рад сво
єї районової молочарні користати 
Всі поради, що їх там дістанете, 
треба точно сповняти й використо
вувати. Так само, як повинні всі 
жінки придержуватися рад, що їх 
подає „Ж. Воля" й наші господар
ські часописи. Киньте ж на ширших 
сходинах запит: хто і в який спосіб 
користае з тих порад? Ті, що кори-
стають, хай вискажуть свої досвіди, 
й тоді спільно обрадьтеся, як най
краще піднести свою господарку. 
Поправити, зробити більш прибу-

' точною свою господарку ми мусимо, 
а без науки не докажемо цього! 

Кооперація. 
Мусите теж порушити на своїх 

сходинах і справу кооперації. При 
недалеких оеь уже святах це дуже 

важна справа! Найперше піддайте 
під нараду й винесіть ріш ння: всі 
вписуємося в члени кооперативи, 
всі купуємо й продаємо тільки в ній. 
Піднесуться може голоси проти та
кого одноголосного рішені.я : цій 
крамар недогодиз, тамта заборжи-
лася в жида й гадає, що до смерти 
мусить його триматися, а ще інша 
брала б у кооперативі, коли б дава
ли на борг. 

Отже скажіть одверто: якщо є яка 
недостача, то не оминайте задля неї 
своєї крамниці, але порадьтеся над 
тим, як би ту недостачу усунути. 
Старайтеся вилізти з жидвських 
боргів малими сплатами, а в борги 
в своїй кооперативі не входіть, бо 
це наша згуба. Уділи в кооперативі 
сплачуйте помаленьку господарськи
ми продуктами. Ходіть на збори ко
оперативи! Радьте там, як би кра
ще її повести! А тимчасом нагадай
те крамареві, чого будете на свята 
потребувати, хай вам усього поста 
рає. І не чужого краму, а свойого! 
Справи ці теж займуть вам одні 
сходини. Хіба ні? 

А ще ск'льки є справ до обгово
рення! Треба грошей на бібліотеку, 
на курси, на часописи! Робіть чай
ні вечорі, вистави. На свято Мико-
лая повинен би кружок уладити 
гарне дитяче свято. Запізно? Шко
да! Так подумайте про ялинку, про 
виставу „Вифлеєма", чи вечір ко
лядок та спільну просфору. 

Ой, скажете, Аж стільки справ 
маємо до обговорення!? Так, так 
і це ще не все! Тільки помалу, за 
чергою, а найголовніше виконува
ти все, що врадите! 

Помер професор Ми
хайло Грушевський. 

Оце недавно наспіла д© Галичи
ни вістка, що дня 25 листопада ц, 
р. помер у м. Кисловодську на Кав
казі професор Михайло Грушев
ський, а 29 листопада його похова
ли в Києві. 
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Усе організоване українське гро- Ь^зка ІЮО ЧаОІВНИЦЮ. 
мадянство краю відгукнулося на ц ю у ^ | ^ 
сумну вістку. У Львові й по всьому 
краю відбуваються панахиди й жаліб
ні академії, усюди, згадують добрим 
словом цього великого Українця. 

За що ж так шанують память 
М. Грушевського? Що він зробив? 
Хто такий він був? 

Шанують його за велику працю 
для України. Багато з вас, шановні 
читачки, бачили, а може й читали 
книжки, що їх написав Мих. Гру-
шевський — а головно „Історію 
України". Може і в школі колись 
вчилися з тої книжки. 

Отже до війни Мих. Грушевський 
був професором львівського уні
верситету й викладав українську 
історію. Крім того працював в Наук. 
Тов. ім. Шевченка, редагував „Лі-
тературно-Наук. Вістник" і написав 
багато книжок для народу. 

По російській революції 1917 р,, 
як Велика Україна почала творити 
свою державу, був у Києві головою 
першого українського парляменту 
— Центральної Ради, себто першим 
головою відродженої української 
держави. 

Під натиском більшовиків пішов 
на еміграцію, перебував у Відні й там 
не переставав працювати науково 
для України. 

В році 1924 повернувся до Києва 
й був обраний членом Всеукраїн
ської Академії Наук. 

Та від 1921 р. на нього комуні
стична влада почала нагінку. Проф. 
Грушевського вислали до Москви, 
де він перебував у великих злиднях. 
Почав сліпнути, ослабати на силах. 

Переїхав рятуватися на Кавказ, 
та виснажене тіло не поправилося 
й 25 листопада ц. р. не стало вели
кого Українця, 

s Тож з усім організованим україн
ським громадянством і ми віддамо 
пошану славному вченому й дер
жавному діячеві та згадаймо його 
„не злим.^тихим словом". 

Вічна Йому Память! Хай легкою 
буде йому рідна земля! 

( З словінського). 

Сатерина, молода жінка господаря 
5асиля, якось дуже тяжка була до 

роботи. Що більше праці в городі 
чи хаті, то тяжче їй до неї взятися. 
Стогне, ойкає, нарікає. 

Стала раз над неполеною грядкою 
й почала бідькатися: — Ох, як бо
лить хребет! Як тут братися до ро
боти? Якби я була жвава, навіть 
як той рвучкий потік, що біжить 
по скелях вниз, то й тоді не всти
гла б зробити всього що на мої 
руки чекає. Ой, лишенько! Де ти, 
лісова бабусю - чарівнице, що про 
тебе в казках розповідають? Чому 
не прийдеш помогти мені, як колись 
помагала нашим бабуням? 

— Я тут, — озвався чийсь голос 
за плечима Катерини, й перед нею 
стала, якби виросла зпід землі 
прастара бубуся, сперта на палицю. 
Мала довгий ключкуватий ніс, що 
сягав бороди; очі таємничі, хитрі, 
як у кота. 

— Гі, гі гі!.. — захіхотала вона, 
ніби закрякала: — Поможу й тобі, 
дочко, як колись бабуням помагала... 
Бабуся чарівниця завжди приходить, 
коли її хто кличе. Бачиш, принесла 
я тобі 10 помічників — робити бу
дуть усе, що їм покажеш... 

і при цих словах вона розгорну
ла свій плащ, що був підбитий жа-
бячою шкірою, а зпід нього вико
тилося 10 маленьких чоловічків ріж-
ної величини. Вони відразу розбіг
лися по грядці й зачали так скоро 
полоти, копати, що Катерина не 
могла слова промовити з дива. 

— Xi, xi, xi! — засміялася стара: 
— Ці знають, як братися до діла! 
Ці два грубенькі—найсильніші. Два 
сусідні біля них дуже здібні до голки 
й пера. Ці високі поможуть прясти 
лен, вовну; але й ці маленькі не лі
нуються й помагають тамтим у всій 
роботі. Але коли хочеш мати з них 
поміч, мусиш памятати про три 
речі: перше — як дозволиш їм дов-
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го надумуватися перед роботою, ста
нуть ліниві, неслухняні, не здібні до 
праці. Друге — не дозволяй їм ні
коли боятися якоїсь роботи, щоб 
аж зачали трястися зостраху Трете 
— найкраще будуть працювати при 
веселій пісні. Але щоб твої сусіди 
не обмовили тебе, що ти чар'вниця, 
зроблю так, що чоловічки схова
ються в твоїм кулаці. Тільки добре 
їх там держи, щоб не повтікали. 

Катерина почула, як їй щось ніби 
залоскотало по руках. По зеленій 
чарівниці та її робітниках не стало 
й сліду Молода жінка наче проки
нулася й жваво взялася до роботи. 

— Чи мені все це приверзлося 
чи приснилося? — думала: - М-..*же 
й так, бо ж сонечко так припікало 
в голову Аіже не бачила мари се
ред білої днини . 

Від того часу в Катерининій хаті 
все йшло, як з платка. Робота так 
горіла в руках господині, що ії діти 
казали: 

— Дивись - мамині пальці обер
таються швидше, як коліщатка! 

Василь т шився: 
— Господиня ти, як і кожна інша, 

а робиш за дві та ще й співаєш, як 
жайворонок.,. 

Сусіди дивувалися: як то цій 
господині все ведеться. 

— Дивіться, Катерина знову вже 
має нову корову в хліві! 

Катерина сміхом збувала всі ці 
похвали, бо знала, що все те, що 
робила, — це заслуга лісової ча
рівниці та її десятьох робітників. 

Вона думала: 
— Як то добре, що я в своїх 

пальцях маю тих 10 помічників лі
сової чарівниці: тепер мені ніяка 
робота не тяжка. Якби то всі лю
ди знали про це! Хай би й вони 
прикликали на допомогу робітників 
чарівниці та весело пустили їх до 
роботи! 

Добрі ради відданицям. 
Зближаються мясниці, дівчатка, 

і не одна з вас певно й про шлюб-

вий вінець подумала. Ой, трудна це 
й не маловажна справа вибір чо
ловіка! Це не те, що один танець 
з кимсь перетанцювати; не те, що з 
кимсь один вечір на любій розмові 
перестояти, а звязати себе з ним 
на все життя, до суду - віку! 

Минулися вже й ті часи, коли то 
батьки за коси доню до шлюбу з 
нелюбом тягли Тепер батьки мо
жуть тільки дораджувати, а виби
рати, дівчино, мусиш сама. 

І, як каже наша пословиця; Як 
собі постелиш, так і виспишся! 

Не легковаж собі, дівчино, мами
ної ради, але й подумай сама добре 
над тим: кого мама тобі дораджує! 
Бо не одній мамі здається, що все 
щастя доні в тім, як на багацтво 
піде! Хай буде старий, піяк, гільтяй, 
коби тільки багатий був... Гарно 
оспівав долю такої дівчини наш 
найбільший поет, Тарас Шевченко, 
у вірші „Тополя", де каже: 

„Не слухала стара мати, робила, що знала. . . 
З а старого, багатого , нищечком єднала., , 
Іди доню, каже мати, не вік дівувати, 
Він багатий, одинокий, будеш панувати..." 

І таке „напанувала" та доня, що 
зо світа пішла. 

А ми, дівчатка, ось такі вам щирі 
ради подаємо: 

Поперше, хай вас пан Біг боро
нить за чужинця, не нашої віри, 
заміж виходити. В таких "* мішаних 
подружжях ще ніколи ніхто щастя 
не зазнав! Свої тебе відцураються, 
чужі не пригорнуть і для власних 
дітей будеш посміховищем тай гірко 
проклинатимеш колись ту годину 
і людей, що нараяли тобі чужинця,. 

Уважно теж розпитай, чи не хо-
рий твій наречений часом на яку 
заразливу недугу. Коли маєш якісь 
здогади, коли люди щось нашіпту
ють на нього, то не соромися й лі
карської посвідки зажадати від ньо
го! В культурних народах вже й 
священик не дасть шлюбу без та
кої посвідки! Є такі погані недуги, 
що їх люди набувають через роз-



Ст. 8. Ч 24. 

Ч А С Т Ь Г О С П О Д А Р С Ь К А . 
Інж Аїр. В. Цмитренко. 

Що робити, щоб корова да
вала багато молока? 

З ТАКИМИ ЗАПИТАМИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ 
ДО РЕДАКЦІЇ „ЖІНОЧОЇ ДОЛІ" ГОСПО
ДИНІ З СЕЛА, 

НЕ ДАСТЬСЯ ТАК ЛЕГКО ПОЯСНИТИ 
ЦЕ В КОРОТКИХ СЛОВАХ У ЧАСОПИСІ. 
ЦЕ ПИТАННЯ ОБГОВОРЮЄТЬСЯ НА ШИР
ШИХ ГОСПОДАРСЬКИХ КУРСАХ, ОПИСУ
ЄТЬСЯ В ОКРЕМИХ ГОСПОДАРСЬКИХ 
КНИЖКАХ. 

ПОДАМ ЛИШЕ ГОЛОВНІ ДУМКИ, ЩОБ 
УКАЗАТИ ШЛЯХ, ЯКИМ МАЄ РОЗВИ
ВАТИСЬ ГОДІВЕЛЬНА ГОСПОДАРКА (В 
ОКРЕМИХ ГОСПОДАРСТВАХ, ЧИ В ЦІЛОМУ 
СЕЛІ). О Т Ж Е : 

Перше: МУСИМО ЗНАТИ, ЩО НЕ 
КОЖНА КОРОВА МОЖЕ ДАТИ БАГАТО 
МОЛОКА. Є ТАКІ КОРОВИ, ЩО ХОЧ БИ 
ЯК ДОБРЕ ЇХ ГОДУВАТИ, ТО МОЛО
КА БАГАТО НЕМА; НАТОМІСТЬ ТАКІ КО
РОВИ ДОБРЕ ВИГЛЯДАЮТЬ НА ТІЛІ. ОТ
ЖЕ ЦІ КОРОВИ З ПАШ ВИТВОРЮЮТЬ 
НА СЕБЕ МЯСО, ТОВЩ. НАЗИВАЄМО ЇХ 
— МЯСНІ КВРОВИ. 

ЗНОВУ Є ТАКІ КОРОВИ, ЩО НІКОЛИ 
НЕ НАБЕРЕ НА СЕБЕ ТІЛА, ВСЕ МОВ БИ 
ХУДА, ТА ЗАТЕ — МОЛОКА ДАЮТЬ БА
ГАТО. 

ТО МОЛОЧНИЦІ І ЦЯ МОЛОЧНІСТЬ Є 
ВРОДЖЕНА Й ДІДИЧНА НА ДАЛЬШЕ 
ПОТОМСТВО. 

Д р у г е : ТАКИХ МОЛОЧНИЦЬ МУСИМО 
ВІДСТАВЛЯТИ ЛИШЕ З БУГАЯМИ ЗАРО-
ДОВИМИ, ПЕВНОГО ПОХОДЖЕННЯ — ТА
КОЖ ВІД МОЛОЧНИХ КОРІВ, „ЯКЕ НА
СІННЯ, ТАКИЙ І ПЛІД". 

Трете: ТЕЛЯТА ЗЗЛИШАЄМО НА 
ХОВ ЛИШЕ ВІД ДОБРИХ МОЛОЧНИЦЬ. 
ОДНАК СПРАВНЕ ПЛЕКАННЯ ТЕЛЯТ Є 
ОБОВЯЗКОВЕ, БО ІНАКШЕ ТЕЛЯТКО 
СТРАТИТЬ УСІ ДОБРІ ВРОДЖЕНІ ПРИ
КМЕТИ. МУСИМО ДБАЙЛИВО ГОДУВАТИ 
АЖ ДО РОКУ. ЦІЛЕ МОЛОКО ДЛЯ ТЕ
ЛЯТКА Є НАЙЗДОРОВІШИЙ КОРМ. ПІЗНІ
ШЕ ПО 5-6 ТИЖНЯХ МОЖНА ДАВАТИ 
ПІСНЕ МОЛОКО З ДОДАТКОМ ЛЕНУ, НА 
СЬОМОМУ ТИЖНІ МОЖНА ПОВОЛІ ПРИ

ВЧАТИ ТЕЛЯТА ДО ІНШИХ ПАШ, (СІНО 
МЕЛЕНИЙ ОВЕС). ОДНАК ДО РОКУ ТЕЛЯ 
НЕ СМІЄ ДІСТАТИ Й ТРОХИ БАРАБОЛІ, 
СІЧКИ. ТАКОЖ НЕ ВІЛЬНО ПРИПИНАТИ 
ТЕЛЯТКО. ХАЙ ВІЛЬНО СТОЇТЬ У СВО-
ЙОМУ ПЕРЕДІЛКОВІ ТА НАЙБІЛЬШЕ БРИ
КАЄ НА ПОДВІРЮ. ЦЕ ПОТРІБНЕ ДЛЯ 
ЗДОРОВЛЯ ТА ФОРМИ ТІЛА. (ДИВ. КА
ЛЕНДАР „ С . Г . " ЗА 1 9 3 4 Р., СТОР. 1 0 6 , 
ТА КНИЖКУ „ С . Г . " ПРО ПЛЕКАННЯ 
ТЕЛЯТ). ПО РОЦІ ЖИТТЯ МОЖЕМО ГО
ДУВАТИ ТЕЛИЧКУ БУДЬ ЯКИМИ ПАШАМИ, 
ХАЙ ЛИШЕ НЕ ТРАТИТЬ НА ТІЛІ. НЕ 
СПІШИМОСЬ ВІДСТАВЛЯТИ ЯЛІВОК ДО 
БУГАЯ. ПОТРИМАЙТЕ БОДАЙ ДО 1 'A Р. 
ЖИТТЯ. 

Четверте: МОЛОЧНИХ КОРІВ МУ
СИМО ПИЛЬНУВАТИ, СПРАВНО ГОДУВАТИ, 
ДАЮЧИ ПОТРІБНУ КІЛЬКІСТЬ СИТНИХ 
ПАШ (МАКУХ, ГРИС, ФАСОЛЯ) ТА ПАШ-
НИХ БУРЯКІВ*), БЕЗ ЦИХ ПАШ НЕ ДАСТЬ 
БАГАТО МОЛОКА Й НАЙКРАЩА МОЛОЧ
НИЦЯ. 

ПРАКТИКА ВИКАЗАЛА (У НАС ТАКОЖ 
„КОНТРОЛЯ МОЛОЧНОСТИ" В БАЛИНЕЦЬ-
КОМУ, КНЯЖДВІРСЬКОМУ ТА ПЕЧЕНІЖИН-
СЬКОМУ РАЙОНІ В КОЛОМИЙЩИНІ), ЩО 
ЛИШЕ СИТНІ ПАШІ ТА БУРЯКИ ВЗИМІ, 
А ЛЮЦЕРКА ВЛІТІ РОБЛЯТЬ КОРОВУ 
ПОПЛАТНОЮ ДЛЯ ГОСПОДАРЯ. В ПРО
ТИВНОМУ РАЗІ СЕЛЯНИН ГРУБО ДОКЛА
ДАЄ. (ДИВ. КАЛЕНДАР „ С . Г , " ЗА РІК 
1 9 3 5 Р. СТ. 8 7 - 1 0 0 ) 

СКІЛЬКИ САМЕ ЧОГО ДАВАТИ? 
НА ЦЕ НЕ МОЖНА ДАТИ ВІДРАЗУ 

ТОЧНОЇ ВІДПОВІДИ. ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КО
РОВИ, ВІД ЇЇ ДОБИ (ЛЯКТАЦІЙНОЇ) МО
ЛОЧНОСТИ ТА ПОРИ РОКУ (ЛІТО, ЗИМА, 
ОСІНЬ, ВЕСНА), 

НАЙВАЖНІША ДОБА ГОДІВЛІ — ЦЕ 
ЗРАЗУ ПО ТЕЛЯТІ. ПЕРШІ 2 ТИЖНІ КО
РОВА СТОЇТЬ НА ДІЄТІ. ВОНА ЩЕ ХОРА 
Й МУСИТЬ ЇСТИ ДОБРЕ СІНО ТА ПИТИ 
ПІЙЛО З ПШЕНИЧНИМ ГРИСОМ. ПО 2-Х 
ТИЖНЯХ ДОДАЄТЬСЯ ПОВІЛЬНО ІНШІ КОР
МИ. ПО 4-Х ТИЖНЯХ ПОТРІБНО ДАВКУ 

*) Паш. буряки мають соки, які зліп-
шують травлення інших, головно ситних, 
паш. Тому то буряк е цінною і конечною 
додатковою пашею. 
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вичками, Треба нам дбати про бід
ні діти, про сироти, щоб вони не 
виростали на волоцюг та злодюж-
ків. Людина, для якої ніхто не мав 
серця в дитячих літах, виросте в не
нависті до Бога й людей, зробить 
шкоду, сором не тільки батькам та 
селу, але й цілому народові, Тому 
не відпихаймо, але пригортаймо ді
ток, хоч би й найбідніших. Зложім-
ся — приодягнім їх; у молочарні 
відложім для них ложку молока; 
з дитячої бібліотеки даймо добру 
книжку. Запрошуймо бідних діточок 
на забави, вистави. 

Памятаймо: Христоспригортав до 
себе всіх діточок — пригортаймо 
їх і ми, жінки, що маємо чуле, доб
ре серие. 

Як робимо дешеві, але гарні 
прикраси на ялинку. 

Найважніші тут ланцюжки, що 
ними обвішуємо деревце від галуз
ки до галузки кількакратно. Внизу 
треба найдовшого ланцюжка — йо
го зробимо з паперу. Купимо си
нього, жовтого, або золотого, чер
воного, зеленавого блискучого па
перу; потнемо на пасочки на малий 
палець заширокі, а на три пальці 
задовгі; посклеюємо його в колісця 
так, щоб одне входило в друге, як 
у ланці. Звичайно робимо ланцюг 
у двох кольорах, скажім — зслото-
синій, або помаранчево - червоний, 
тощо. 

Ланцюжки теж робимо з чистої 
грубої солімки, перекладаючи її 
квіточками з паперу. Солімку тнемо 
на три пальці задовгі кусники, на-
силюємо їх на нитку, перекладаючи 
кожний кусник качільцями з роже
вої чи іншої бібулки, понадтинани
ми на краях. То буде ланцюжок на 
вищих галузках. 

> Ще вище піде солімка, перего
роджувана малими люкрованими 
медівничками. Далі — солімка з ко-
ліровими кораликами. 

З солімки й пацьорків роблять 
також зірки, павуки, дармовиси. 

Гарні прикраси роблять із шкара

лупок, з яких крізь малі дірки ви
дуто яйце. Наприклад, голуби, з ко-
ліровими паперовими хвостиками 
й голівками; або голову козака, па-
яцика (дати шапочку з паперу, ви
малювати ніс, очі, брови, уста, ву
си). З шкаралупок можна також 
робити збаночки, глечики, коли до
ліпимо з паперу вушко, крису, а 
внизу підставу, а саме яйце відпо
відно помалюємо, 

Решту прикрас становлять галуз
ки калини, кошички з паперу, зо
лочені горіхи, люкровані медівнич-
ки, червоні яблука, фіги, цукорки, 
позавивані в ріжноколірові бібулки. 

Ще раз кажемо: ялинка не наш 
народній звичай, але її роблять для 
дітей по всьому культурному світі. 
Уявіть собі, скільки то радости ро
бить дітворі таке деревце, освітлене 
малими свічечками. Як весело за
бавляться й сільські діти в читальні 
біля ялинки! При цім гри, забави, 
віршики, пісні, колядки... 

Щ о ї с т и . 
Медівнички. 4 яйця розбити до

бре із шклянкою цукру, двома 
шклянками розтопленого прохоло
дженого меду. Дати чубату ложеч
ку товченого, просіяного коріння 
(кілька гвоздиків, кілька перців ан
глійських, цинамону), тертої пома
ранчевої чи цитринової шкірки, 2 
кавові ложечки аптичної соди. Це 
все замісити, досипаючи муки стіль
ки, щоб тісто було таке, як на не 
затверді клюски. Місити, аж зачне 
відставати від руки. Тоді розвалку-
вати на стільниці, не дуже тонко 
(як на грубі клюски) й викравувати 
бляшаними формочками ріжні звіз-
дочки, серця, ляльки і т. п. (фор
мочки купити в бляхаря). Складати 
на бляхах, помащених і підсипаних 
мукою, але не загусто, щоб не по
злипалися. Як виростуть, пекти 
в не дуже гарячій печі, найкраще 
по хлібі. Коли медівничків не гада
ємо люкрувати, то перед тим, як 
даємо до печі, помастити їх розби-
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тим я й ц е м ; на с е р е д и н у м о ж н а д а т и 
п о л о в и н у р о з л у п а н о г о гор іха й п о 
с и п а т и г р у б и м ц у к р о м . 

На д е р е в ц е к р а щ е п о л ю к р у в а т и 
таким л ю к р о м : о д н у ш к л я н к у ц у к р у 
й д в а б і л к а з б і л ь ш и х я є ц ь т е р т и 
в чистій макітрі так д о в г о , а ж з р о 
б и т ь с я о д н а м а с а . Д л я с м а к у д а т и 
сік з пів ц и т р и н и й щ е т р о х и т е р 
ти, У в а ж а т и : к о л и л ю к е р з а н а д т о 
р ідкий , т о д а т и ц у к р у ; а к о л и з а 
г у с т и й — б і л к а . На т і с т о ч к а х р о з -
п р о в а д ж у в а т и т о н к о , г л а д е н ь к о н о 
ж е м а б о л о ж е ч к о ю . 

Щ о б м е д і в н и ч к и б у л и р і ж н о к о л і -
рові , п о д і л и т и л ю к е р н а 3 ч а с т и н і : 
д о о д н о ї н е д а в а т и н і ч о г о , д о д р у 
го ї д а т и с о к у з в и т и с н е н о г о ц в і к л о -
в о г о б у р я к а , д о т е р т ь о ї — л о ж к у 
к а к а о чи ш о к о л я д и , р о з т о п л е н о ї 
з л о ж е ч к о ю с м _ ґ а н к и . 

К о л и с м а р у є м о м е д і в н и ч к и гарячі , 
т о з р а з у о б с о х н у т ь ; к о л и зимні — 
т о м о ж н а щ е т р о х и д а т и д о т е п л о ї 
р у р и чи печі . 

Щ о б м е д і в н и ч к и д о б р е б у л о ві
ш а т и , в них н а п е р с т к о м м о ж н а п о 
р о б и т и д і р о ч к и ( п е р е д п е ч е н н я м ) . 

Як н е м а м е д у , т о з а м і с т ь н ь о г о 
м о ж н а в ж и т и п а л е н о г о ц у к р у : 
ж м е н ь к у ц у к р у с к р о п и т и в о д о ю й 
с м а ж и т и в р и н о ч ц і на бляс і , а ж 
з р у м я н и т ь с я . Р о з п у с т и т и , в и м і ш а т и 
з ш к л я н к о ю з и м н о ї в о д и й у ж и т и 
з а м і с т ь м е д у , Т о д і д о т і с т а т р е б а 
д о д а т и б і л ь ш е ц у к р у й л о ж к у м а с л а . 
Вся р е ш т а , як в и щ е . 

Важне! 
В н е о д н о м у г о с п о д а р с т в і , п е 

р е д с в я т а м и чи п е р е д в е с ллям з а -
б ю т ь в е п р а . П а м я т а й т е , г о с п о д и н і , 
двічі п о б і л ь ш и т е в а р т і с т ь й о г о , к о 
ли с к о р и с т а є т е І д о б р и х , п р а к т и ч 
них п о р а д , щ о їх п о д а є вам п р о 
с п о ж и т к о в а н н я б и т о г о в е п р а к у х о 
варська к н и ж к а „ Ж і н о ч о ї Д о л і " : 
„Як добре й здорово варити". 
В о н а к о ш т у є т ільки 1 з . 5 0 г р о ш і в 
Т а м з н а й д е т е т е ж усякі інші п р и 
п и с и р о б л е н н я б е з а л ь к о г о л ь н и х н а -
питків, п е ч е н н я т іст , калачів , м е д і 

вників і в а р е н н я всяких с т р а в 
К н и ж к а ця є д о с і н а й к р а щ и м у к р а 
ї н с ь к и м п і д р у ч н и к о м к о ж н о ї г о с п е -
дині і в н е д о в г о м у часі д о ч е к а 
л а с я в ж е д р у г о г о в и д а н н я . Ж а д а й т е 
в с к л а д а х „ Н а р о д н о ї Т о р г о в л і " , в 
у к р а ї н с ь к и х к н и г а р н я х ; як н е м а 
п і ш л і т ь с и н е н ь к и м п е р е к а з о м Т 7 5 
гр. на а д р е с у н а ш о ї р е д а к ц і ї , а з а 
р а з д і с т а н е т е ц ю в а р т і с н у , п о т р і б н у 
к о ж н і й г о с п о д и н і к н и ж к у . 

Жіноча анкета в Городенці. 
Виділ філії „Союзу Українок" у Горо

денці поставив собі з а завдання зорга
нізувати в зимовім сезоні для укра їн
ського жіноцтва цикль викладів з ріжних 
ділянок науки. Початком до того була 
жіноча анкета , що відбулася дня 4 гру
дня 1934 р. в салі Народнього Дому в 12 
год. вполудне. Анкету відкрила п, О. Луць
ка, голова Т-ва „С. У," у Городенці, В 
своїй промові пояснила ш. бесідниця ме
ту й з авдання скликаної анкети, а саме: 
сказала про значення т-ва „С. У." вза
галі, про організацію жіноцтва, про ви
ховання дітей, про піднесення жінки — 
до згвданчя громадянки, порівнююча нашу 
жінку із жінками культурних інших на
родів, ГЗані О. Луцька старалася заохо
тити жіноцтво до пренумерування „Ж. 
Долі" і „ Ж Волі". З г а д а л а про працю на 
полі кооперативнім і про практичне до
машнє господарство. 

Далі слідував реферат п. Др. Пара-
щ у к а : „Догляд за дитиною немовлятком". 
По рефераті списано особи, котрі зго
лосилися до пренумерати „ Ж і н о ч о ї Вол і " . 
Виділ обіцяв їм цю справу наладнати й 
запренумерувати „Ж, В." на їх адресу 
і їх кошт. 

На цім замкнено жіночу анкету. 
М П. 

Оголошення 
Дня 16 грудня 1934 р , відбудеться в 

домівці т -ва „С. У." в Городенці загальні 
збори зі звичайним порядком нарад. 
О. Луцька, Мирослава Козанкевич, 

голова. секретарка . 

Запрошення до передплати 
„Жіночої Волі". 

Н а ш и х ш а н о в н и х ч и т а ч о к і п р и 
х и л ь н и ц ь , ч л е н о к ж і н о ч и х к р у ж к і в „С. 
У." і с е к ц і й , Хв. Ч и т а л ь н і „ П р о с в і 
т и " , К о о п е р а т и в и , Р а й о н о в і М о л о 
чарні з а п р о ш у є м о д о п е р е д п л а т и 
д в о т и ж н е в и к а „ Ж і н о ч а В о л я " на рік 
1 9 3 5 . Д е є о р г а н і з о в а н і г у р т к и д ів-
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чат, там так само повинен Оути 
цей часопис. Бо користь від ньиго 
велика, а ціна рекордово низька, 

всього 2 зл. на рік. fl коли до 
ото товариства, чи читальні, чи 

кооперативи, чи молочарні буде 
йти зразу не менше 10 примірни
ків, то тоді часопис коштуватиме 
тільки 1'50 зл. на рік. Гроші при
силайте наперед синіми переказа
ми, тоді вас нічого не коштувати
ме пересилка передплати. В котрій 
місцевості знайдуться наші ш. при
хильниці, що приєднають нам не мен
ше 10 передплатниць і пришлють 
гроші за передплату — тих імена 
з подякою видрукуємо в часопису 
„Ж,. В.". А всі свідомі громадянки по
винні поширювати свого приятеля 
й дорадника, свою жіночу газетку 
..Жіночу Волю". 

Читайте й радьте 
Сподіваюсь дитинки десь у. . ; По

радьте , як плекати, щоб буя;- . (окійна 
й здорова. Молі^й мама. 

Відповідь „Молодій мамі". 
Дуже добре, що радитеся нас, ще за -

ки дитина прийде на світ. Д-імо вам до
брі, досвідчені поради в черговому числі. 
Тимчасом приготовіть собі полотна й 
шийте пелюшки, простиральця, пішви на 
подушечку й перинку, сорочечки, теплі 
каптанички . Замість колиски приготовіть 
для дитини ліжечко хоч би з пачки чи 
кошн*а на підставці. Ушийте сінничок, 
ковдерку. 

Новинки. 
Д а р „Просвіті" складавмо всі пого

ловно в грудні місяці. А січень — буде 
місяцем коляди для „Рідної Школи". 
Не забудьте про це, шановні читачки! 
Народ, що не жалує жертви на свою 
школу, просвіту — дає доказ, що вміє 
дбати сам про свою і своїх діток кращу 

"долю. 
Про вдів і с и р і т по вояках УГА па-

мятаймо в т я ж к у зиму. Вступаймо в чле
ни T-ва „Фонд Воєнних Вдів : .pit* 
складаймо посильні пожертви. Д; цьсго 
товариства повинні вступати і йому по

зі гпі в наші громадяни за морем. А-
. т - в а : Львів, Потоцького, 48. 

Щ о д і є т ь с я в широкому світі, В ці
лій Евроні клекотить, як у горшку. Серби 
сваряться з мадярами — ніби то мадяри 
піддержували тих, з чиїх рук недавно 
впав сербський король Олександер. Фран
цузи й німці підготовляються до всена-
роднього голосування в спірній країні т, 
зв, Саарщині - себто населення подасть 
голос, кому має належати ця земля. Якби 
так французи помирилися з німцями, мо
ж е тоді настав би спокій і покращало б 
на цілому світі. 

В Англії спокійно й весело. Там ось 
недавно одружився третій син корсля 
Юрія V, що називається так само Юрій. 
З а жінку взяв собі грецьку княжну Ма
рину. На те весілля зіхалося багато го
стей з ріжних королівських дворів 

Показ народньої ноші зробити у 
Львові 8 дні 4 грудня Т -ва .Українська 
З а х о р о н к а " й „Українське Народне Ми
стецтво" ' Був великий натовп гостей зі 
Львова й провінції. Найкращі убрання 
були з Покуття, Я ч г у в щ и н и й Гуцуль-
ЩІІНІІ, 

Добрі ч іди. 
Чи з н а є т е , щ о с а ж а з коминів є ду

же добрим погноем? Посипати грядки п с -
попелом з дерева, а зверху потрусити 
сажею. Очевидно робимо це під зиму. 
В той спосіб зладжені грядки не тільки 
зародять прекрасно весною, але й будуть 
знаменито забезпечені через зиму леред 
р іжного рода шкідниками. 

Ніхто не сподівався б, що бадилля з 
соняшників, добре висушене, як паливо 
мав ті самі вартості , що вугілля. На 
Буковині є села (особливо там, де нема 
лісів, а тим самим і дров дб палива), де 
кожний Ґазда обсаджує своє поле соняш
никами. Весною, як с ж я ш н и к и позацві
тають, виглядає кожний загін поля, як 
городчик, 3 цього тамошнє населення 
має подвійну користь: поперше дуже 
добре паливо, подруге олій. Як відомо, 
олій з соняшників найкращий й най
ліпше платиться . Варто б і в нас завести 
цей звичай з соняшниками. 

Веселий куток. 
— З н а є ш , я десь -'.анодів свій гама

нець, і ніяк не мох<^г в ідшукати! — ж а 
лувався Іван свойом' приятелеві Михай
лові : — Перешукав і і кишені і в блюз-
ці, і в камізельці, і ооі в штанях. Ще 
тільки не перешукав задньої кишені в 
штанях, 

— А чому ж там не шукаєш? питає 
Михайло. 

— Бо бачиш: якби я вже й там не 
знайшов, то мене хіба дідько візьме! 

8а редакцію відповідав: М.Ставнича. З друкарні М. Бойчука в Коломиї 12; 12—Ч. 177 
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