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Я В А

I.

(Гануся одна).
Гануся (сидитъ біля скрині й вишиваючи співае:)

А я люблю Петруся,
Тай сказати боюся,
Ой біда не Петрусь,
Біле личко, чорний вус.
ЯВА

II.

(Гануся і Самогласник).
Самогласник (переступав поріг хати). Мир дому сему!
Гануся. (наслідуючи його голос). „I всім живущим в не

му!" (Встав і стирав ослін). Сідайте, прошу
Самогласник (сідае). Ти, бачу, співаеш собі, возвеселися душа твоя.
Гануся (стидливо). Ось поки молода, то собі ще заспіваю!
Самогласник. Так так Ганусю, співай, бо лише, яко
речеся, весною пташки щебечутъ і тішуться. I ти молоденька, тішся, бо ось що йно не видно твойого щастя!
Гануся Ов, якого щастя?
Самогласник. Гм, якого? чиж ти думаеш, що я, гей той
каже, не знаю?
Гануся. Коли знаете, то скажіть і мені, то ще більше
тішитимусь.
Самогласник. О, ніби то, гей той каже, не знаеш? Таже
Василь з кінця, вчора при'іхав з Росиі', де досі був в полоні,
та казав, що нині або найдалі завтра мЗв приіхати ще трьох
з нашего села, Іван Химчин, Степан Проців і Петро Настин.
А ти, яко речеся, певно зачула і так собі співаеш з утіхи,
що скоро побачиш свойого Петруся! Га? Неправда?

Гануся Або я знаю, може і правда!
Самогласник. А бачиш гей той каже, що я вгадав
Гануся. То ніщо дивного, ви чоловік письменний, зав-

жди силите в книжках, тай легко вам і вгадати.
Самогласник. Та ніби так, я лише гляну, лише почую
одно слово, то не треба мені, гей той каже, лопатою до голови класти! Але не в цьому діло, я прийшов за батькой,
та бачу, нема його в дома?
Гануся. Іще як пішли рано до уряду громадського, так
і на обід не приходили.
Самогласник. А мама де?
Гануся. Пішли за ріку, до тітки.
ЯВА

III.

(Гануся, Самогласник і Солоха).
Солоха (переступав поріг хати, налягаючи на ногу). Сла-

вайсу...
Гануся. На віки слава! гостоньки до нас!
Самогласник. Ов... і ви тутки? (встае з лави).
Солоха (приглядаеться). О, здорові були, пане реентий!

Ви мусите мене немало любити, коли вже ниш третий раз
стрічаемось.
Самогласник. Звісно! „Любите і враги ваша , сказав
Христос. А тут нема кого любити? Та вам. як ои так трии
цяРть років відіймив та ще зуби вставив, то хто знае, чи яб

не спокусився на вашу красу!
Солоха. Ну, ну, не переборшуйте, бо як би так я була
30 років «ололша, то яб на
“п—годня хлопці бігають. Го! го! Не думайте собі. (Приглядаеться до дзеркала).
Самогласник. Та я не думаю. . нічого, нічого, я жарту
вав. Лише ви булиб ще кращі, як би так не мали такого
червоного носа.
Солоха. Ви гляньте на ваш ніс! Такий. як гасильник, а
причепився до мого. (До Ганусі) Мами нема.
Гануся. Пішли до тітки, зараз вернуть, посидьте.
Солоха. Та не маю часу, зайду опісля, бо мені мама
щось обіцяла.
Гануся. Ага! Я й забула (йде до скрині;, ось тут в папери щось в для вас.
Солоха. О! бачиш, це як раз... мятка яко’і потрібую.
Самогласник. А це що? Певне, яко речеся в писаніТ, —
на чари?
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Солоха. Не на чари — а на ліки.
Гануся. Солоха не чаруютъ, а лікують ріжні хороби.
Самогласник. А, це гарне, христіянське діло, лічити

хорих але люде кажутъ, що ви ворожите, та чаруете.
Солоха. Хай буде, що й чарую а вам яке діло, я до
бро людям творю, он ЩО, а люде, за це камен-м в мене
кидаютъ.
..
.
Самогласник. В писанй святом стоіть: Аще хто на те
бе каменей, ти на него хлібом. А кого це ви зараз лікуете?
Солоха. Настю Городецьку.
Гануся. 1 як 'Ій, лучше трохи?
Солоха. Як би це сказати...
Самогласник. Та кажіть, якоже рече, правдива знахорка: Або вмре, або буде жити.
Солоха. Я теж те кажу, або вмре, або виздоровіе. Я
роблю усе, що в моіх силах, але вона, ніби Настя, каже мені на злість, що я одну хоробу відмовлю, то приходить
друга Вже я свяченою крейдою ліжко описала, вже мастила
Ті усіми мастями, девять разів вугля скидала, а оце несу ще
чай зварений з сімох цвітів, з десято! межі, які я збирала
після заходу сонця з зажмуреними очима, а цею мяткою, що
беру від Ганусі, хочу И підкурити, від цьогу мусить виздоровіти. А як ще не виздоровіе, то...
Самогласник. То вмре.
Гануся Ах! Не дай Боже.
Сохоха. Не вмре, ні, а я маю ще оден лік.
Самогласник (до Ганусі). Чого ти так злякалась? Ьоішся щоб твоя свекруха не померла... Не бійся, лише занадто
знахорці Солосі не вір, а відтак проси мене на весілля А
покищо я йду за твоі'м батькой, діло е до нього. Здорові
були. Мир вам. якоже рече писаніе. (Виходить).
ЯВА IV.
(Ті — без Самогласника).
Гануся. Спасибі за добре слово. А як Петро верне, то
на весілля справді попрошу.
Соложа (за відходячим Самогл). Матери твоіи хрін, ти!
Самогласнику! Бач його! „Не вір знахорці СолосіГ Лише
йому вір' Який мені доктор вибрався. А про якого це ти Пе
тра говориш?
Гануся. Про Настиного, виж його маму лікуете.
Солоха. А звідкиж ти знаеш, що верне.
Гануся. Дяк говорив, що ось нині-завтра буде дома.
Солоха. Не вір ти дякови, Ганусю! А зрештою хоч би
Петро і вернув, то це не тобі пара. Ти війтова дочка, а він
пройдисвіт! А тут (говорить шепотом), бачиш я чула теж

б -

що він верне, але кажутъ що він там, в Росіі, любився до
несхочу, він не варта цього, щоб за ним розбиватись. Не варта, Ганусю, подумай, а побачиш, що правду кажу. Ну, бувай
здорова, біжу до Насті.
Гануся. Біжіть, а як би справді Петро вернув, ви довідайтесь, що на цьому правдй, та зайдіть сказати.
Солоха. Як розвідаюсь, то зайду та все розкажу, але
кажу тобі Ганусю щиро: ти плюнь на все, не варто, Тй Богу
ні. Тебе не такий візьме, як Петро! (Виходить).
Я В А V.
Гануся (після коротко! задуми). Петро любився до не
схочу! Хто знае, всіляко бувае на світі. Щож тоді робити?
Він же мені присягався, усі люде знають, а тепер візьмуть
на язики, а дівчата станутъ сміятись надімною, що ждала три
роки, тай он чогэ діждалась. (Мовчазна хвиля). О, ні! Це
не може бути. Він не ранив би так мого серця, він мене лю
бить, коли від'іздив на війну, то присягався, що не покине,
ЩО хиба могила нас може розлучити. I так воно мусить бути.

(Співае).
Ой на горі сніг біленький^
Десь поіхав мій миленький.
Ой поіхав, не вертае,
Серце з жалю завмирае.
ЯВА VI
(Гануся, Іван, Катерина).
Іван. Не сумуй дитиноі Новину тобі несемо.
Гануся. Що сталося?
Катерина. Ще нічо не сталося, але станеться
Іван. Воскресли ті, що вже не жили.
Гануся. Хто воскрес? Хто не жив? Ій Богу, нічого не

розумію.
Катерина. Та приіхали з Росіі, Іван, Степан і Петро,
про котрих говорено, буцім то померли, а вони не померли,
а живі вернули.
Гануся Петро вернув, ви бачили його, мамо?
Катерина. Бачила і говорила з ним, тільки що прийшов
з коле!, та казав: піду з мамою привитатись і зараз прихожу
до Ганусі, каже, і побіг до дому, а гарний парубок став, як
сокіл!
Іван. Виріс, півроку, здоровий, викапаний батько.
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Катерина. А вусики чорні, а очи такі бистрі.
Гануся. Чорні вусики мае, а очи бистрі?
Катерина. Ая! Треба в хаті трохи попрятати (шукае ві-

ника і підмітае хату).
Гануся. А ви тэту, кажете, що виріс?
Іван. Здоровенний парняга, Ій Богу.
Гануся. Викапаний батько! Шкода, що я його батька не
памятаю.
ѵ
Катерина. Такии фаинии був, як Петро.
Гануся. Мамо, а ви про що з ним говорили?
Катерина. Та не було часу, дитинко, прийшов. привитався, поцілував в руку, ая, поцілував і мене і батька, тай
каже: біжу до мами, — звісно, мама перша...
кан. Чи за мною ніхто не питав?
Гануся. Був Самогласник і була Солоха.
Катерина. Ага, Солоха, певно за мяткою приходила?
Гануся. Ая, за мяткою, я і'й дала.. і вона, мамо, щось
таке негарне про Петра мені сказала...
Катерина. Щож таке?
Гануся. Каже: ти плюнь на Петра, він любився в РосіТ
до несхочуІван. А вона бачила?
Катерина. Ая, було ТТ спитати, чи бачила?
Гануся. Я думаю, мамо, що Петро не такий.
Катерина. Я те саме думаю... Стрівай, хтось йде.
Гануся. Господи, як серце беться. Це може Петро?
(Входить Данило, Гануся невдоволено відвертаеться).
ЯВА VII.

(Тіж і Данило).
Даннло. Слава Богу.
Іван. На віки слава.

Здоров був Данило, добре, що

прийшов. Маю діло до тебе.

(Підчас рсзмови Данила з Іваном, Гануся виходить
з хати).
Данило. Діло до мене?
Іван. Ая, діло! Можеб ти завтра приі'хав з

твоею фірою, та поміг снопи звозити?
Даниле. Ага, до снопів мене знаете, а за зятя мене не
хочете!
. ...
Іван. Хто казав, що не хочу? Або ти мені коли за це
згадував? Про мене і сьогодні женися!
Данило. Женися, а Гануся за Петром пропадав.
Іван. Га, то вже і'і діло, а не мое! Поговори з нею, бо
я не думаю дівчині женихів шукати.

— 8 Катерина. Петро колись ходив за нею, а тепер то не
знати, чи він схоче женитися.
Данило. А колиб Петро тепер не хотів Ганусі?
Іван. Колиб не хотів то инша справа.
Катерина. Але думаю, що схоче.
Данило. Я як би так не хотів, то далиб Ганю за мене?
Іван. Я тобі кажу, що я проти тебе нічого не маю, го
вори з Ганусею, коли тебе схоче, женися!
Данило. Коли так, то дайте на згоду руку.
,
Іван. На що тобі руки?
Данило. На те, що колиб Петро вирікся Ганусі, то від
дасьте іі за мене.
Іван. Ти при'ідь звозити снопи, а про це побалакаемо
пізніще, ти знаеш, я тобі не ворог.
Данило. Ну, хай і так буде, значиться, я можу сподіватись, що, коли Петро не схоче Ганусі, то ви Ті‘ за мене віддасьте.
Іван. Гаразд, як лише дівка згодиться, ну, тай моя стара...
Катерина. Та що там про це балакати, мені і той добрий і той не злий.
Данило. Але я лучший, мамуню.
Катерина. Ви оба лучші.
Данило. Ну, зіставайте здорові (оглядаеться). Мені поговоритиб з Ганусею, а вона щось тікае передімною. (Вихо
дить).
ЯВА ѴШ.

(Тіж без Данила, опісля входить Гануся)
Іван. Деж це Гануся?
Катерина. Тиж не замітив, що вийшла, вона Данила на

очі не хоче бачити. (Виглядае крізь вікно). Ось де вона.
Гануся (з-за вікна). Вже шшов Данило?
Катерина. Пішов, пішов. Іди в хату!
Гануся (входячи в хату) Ну, славити Господа, що собі
пішов, бо осточортів він мені...
Іван. Чомуж це так?
Гануся Тому, що я його не люблю й вже! Коли я сподіюсь любого, — тут він лізе у хату.

ЯВА IX.
(Тіж і Солоха).
Солоха. Я ще раз до вас.
Катерина. Здорові були.
Солоха. Спасибі, спасибі, я не маю богату часу, зайшла

лише сказати, що Настин син повернув із Росіі'.

— 9 —
Іван. Знаемо, знаемо вже.
Гаауся. Ви говорили з ним?
Солоха. Говорила, та не богато, бо в'н з мамою не може

наговоритись. Вона вже й подужала від моі'х ліків...
Іван. А може не від ліків, лишень з радости, що син
повернув.
...
Солоха. Ні, таки від ліків, тільки бачите, вона знов захоруе, бо син щось дуже...
Гануся. Що таке?
Солоха. Бачите, я вам скажу в секреті. Настя, ніби мама
його, привиталась з ним, та каже: Добре Петрусю, що приТхав, я тебе оженю, та матимеш господиню в хаті, бо я нездужаю... А Петро на те: Ой, не буду я тут женитись мамо...
Гаауся. Він таке сказав?
Солоха. Ая, бігме, не буду я тут женитись мамо, каже,
а я випитую і те і се тай бачу, що він здаеться таки там,
в РосЙ, любився, а може й жінку лишив.
Катерина. От байки говорите, Солохо.
Солоха. Та якібайки? Яж чу ла на власні вуха. А врешті, що нам до того?
Гаауся. Може справді, він на мене забув.
Катерина. Не забув ні, таж казав, що зараз прийде
ДО нас
, ,,
Солоха. Він таке казав? Ну, це значить, прииде, чому
не прийти до знайомих, але я не думаю, що він буде жени
тись з Ганусею. Побачите.
Іван. То не будемо плакати.
Солоха (до Ганусі). А ти Ганусю, не бануй, чи мало
хлопців за тобою гине? Ось, хочби Данило, пропадае за тобою.
Гануся. Ну, к чорту його. Я не хочу.
Солоха. Чим він гірший від Петра?
Гануся. Може й не гірший, але я не для нього.
Солоха. Ну, ну! Ти ще роздумаешся.

Я В А

X.

(Тіж і Самогласник. Вечеріе)
Самогласяак. Я за вами, пане війте, шукаю вже від ран
ку. Ви все тікаете передімною.
Іван. А я ось що йно вернув .і уряду.
Самогдасяик. Знаю, казали мені. Бачите. аз прийдохом
по ділу, хочу завтра і’хати до Львова, та треба мені печатки
на моі ’документи. Тепер без документів ані руш (Солоха
тимчасом незамітно уходить, Гануся нервово щораз заглядае
у вікно). А ти, Ганусю певне Петра вйглядаеш? Не прийде
він, не виглядай..
Гануся. То вже й ви знаете, що не прийде?
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Самогласник. А хто ще більше знав?
Катерина. Та щось Солоха балакала, а тут і ви те саме...

(Засвічуе світло).
Гануся. Чомуж ви таке кажете, пане реентий?
Самогласник. Аз глаголю вам істину. Шукаючи за вами,

пане війте, д\маю, що може пішли зустрічати Петра. Приходжу до Насті, питаю за вами, кажуть, що вас там не було.
Привитав Петра, та кажу: ходімо оба до війта, то зообимо
милу несподіванку Ганусі. А він: Не піду я там не хочу
Ганусі знати.
Іван. Це цікаво.
Катерина. Ій Богу, щож це таке. Та ми його стрічали
і казав, що прийде.
Гануся. А там була Солоха, може вона йому, які чари
завдала?
Самогласник. Солоху я бачив, як виходила від Насті.
Гануся. Вона що йно в нас була і тепер, коли ви прийшли, зчезла незамітно
Самогласн к. Вона щось затівае. Ось Петро нам скаже
ЯВА

(Ті

XI.

та Петро).

Гануся (дуже радо). О! Гостоньки до нас.
Петро. Гостоньки. але не прошені...
Катерина. Непрошені? А хтож тебе просив

зайти до
нас, як не я з Іваном?
Іваи. А дівка то собі ради не може дати, так виглядае.
Петро. Справді, Ганусю?
Гануся. Не малаб кого1
Петро. Я те знаю, вже мені сказали люде.
Катерина. А нам знов що инше казали.
Петро. Приміром, що такого?
Гануся. Виж знаете.
Петро. Як же я можу знати, шо тут люде говорить про
мене.
Гануся. Ти знаеш, шо ти робив у світі, те саме люде
й говорятъ.
Петро. Що я робив? Бідував, які усі полонені, тужив
за родиною, а найбільш за тобою, а коли тут приТхав, то
чую, що тут мене не дуже ждали. Мое місце у твойому
серию заняв хто инший.
Катерина. Я цікава знати хто?
Петро. Та не будемо богато балакати, ска жіть лише щиро, чим я провинився, що ви мені таку криеду робите?
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Іван. Слухай Петре, скажи перше, в чому діло?
Петро. Діло ось в тому, що ви віддаете Ганю за Да

нила, а забули за те, що я...
Іван (перериваючи). Вибач, сину, але це хтось тобі не
правду сказав. Я, батько, може ліпше знаю, що в мене дома,
робиться;
Гануся. Хто тобі таке казав?
Петро. Ну, мама, сусіди, стара Солоха, усі так говорятъ
ціле село!
Катерина. Нам ані на думку таке не приходить. Дани
ло згадував пару разів, що хотів би з Ганею женитись, але
ми йому надіТ не робиди.
Петро. А я що йно говорив зі Солохою і та мені каже,
що Ганя з Данилом вже посватані, вже на заповіди дали,
а я думаю, от які фальшиві люде, що йно бачив іх на дорозі. кличуть у хату, а туг дочку другому оддають! I я собі
сказав, гаразд, не хочу я іх знати більше...
Гануся. Ось, яка та наша знахорка Солоха.
Іван. Це — за наше добро, що ми іі годували...
Петро. Значить, це все неправда?
Катерина. Присилай сватів, то побачиш.
Гануся. А може він не хоче, мамо, може він справді
лишив там яку дівчину або любовницю?
Самогласннк. Кінчіть вже ваші переговори, бо я теж
хочу дещо сказати
Петро. Кажіть, пане реентий.
Самог ласник. Воньмім! Іміяй уши слишати да слишит.
Вчера я довідався цікаву новину, та сце хтів сьогодні ска
зати війтови, тому я так шукав його від рана і ледви тут
застав. Сідайте усі коло мене та слухайте Але ось я, взалкахся бо і не дасте мні ясти, возжадахся і не иапо’Гсте мене' а тут і Петро міг би те саме сказати, він же з дороги.
Катерина. Я й забула, вибачте.
Петро Не турбуйтеся, мамуню...
Іван. Таких гостей треба приняти, ми Петра стільки літ
не бачили..
(Катерина і Галя заставляютъ стіл)
Петро. Ну, реентий, яка це новина?
Самогласаии. Був заговор на тебе. Солоха хтіла тебе

зчарувати.
Петро. Не розумію, по що зчарувати?
Саногласник. Оце вчера, після вечерні, зайшов я в кор

шму, та був СВІДКОМ, як Солоха продавала Ганусю за 160
злотих.
Гануся (здивовано). Продавала? Кому?
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(Загал’не здивування). Люде
говорили, що ти згинув на війні і більше не вернеш. Дани
ло любив Ганусю вже давно.
Гавуся. Не так мене, як наше господарство.
Самогласввк. Може бути. Отже від д« вшого часу хо
див до знахорки Солохи, щоб та йому дала які чаои на
Ганусю.
‘
н
Гавуся. Тому вона радила мені пити оте зілля, що я
ось тут за образом послала. (Показуе зілля).
Самогласввк. Ось бачите, що я усе знаю; якоже писа
но есть, тако я вам глаголю. Одночасно ходила Солоха до
вас, та настроюва >а Ганусю до свое! нути, а до твое!' мами
ходила буцім то лічити, але на ділі мала на думці настроити
маму проти Гані, а на випадок, як ти вернеш, повести діла
так, щоб ти одказався добровільно од Гані Це іи не цілком
улалось, бо ти за скоро вернув, як би так пару дНів забарився в дорозі, то хто знае, чи Ганя не булаб вже замужем.
Іван. Тепер мені ясно, чому сьогодня Данило домогався
дати йому руку, що як Петро не возьме Гані, то він буде і'і
сватати.
Самогласввк. Він, бачите, вже знав, що Петро вернув
і хтів справу сприспішити. Він же дав Солосі 10 злотих, та
зобовязався після весілля заплатити ще 90.
Івав. Ось яка ця наша знахорка!
Катервяа. Прийди мені до хати!
Гавуся За сто злотих хтіла мене продати
Петро Це не дорого, бона мою думку, ти більше варта!
Івая. Ну чорт бери нашу знахорку Солоху. Сідай Петре,
випемо за твое здоровля.
Петро. Як мое то вже й Ганусине здоровля.
Самогласввк. Дай Боже, усе що гоже, а що не гоже,
того не дай Боже! (Випивають).
Катерина. Просимо перекусити. (Сідають за стіл).
Самогласввк Данилови.

ЯВА

XII.

(Тіж і Данило, відтак Солоха).
Данило. Добрий вечір!
Івав. А, це ти, Данило, просимо блище!
Данило Здоров був Петре, я зачув, що ти приі'хав, та

прийшов... ми-ж товарищ!...
Петро. Були колись товариші а тепер.. вибач. (Гануся
тулиться до Петра, Данило денервуеться).
Данило (до Івана). А коли, дядьку, приіхати завтра
снопи звозити?
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Іван. Відай, вже не треба.
Самогласиик. Тут завтра

заручини родинне свято.,
(входить Солоха і здивовано споглядае по присутніх).
Солоха. Ого! го! А тут що? I Петро тут, мати сама в
хаті, хора, а син забавляеться...
' Самогласиик. Мати виздоровіе, як ти, стара кочерго,
перестанет ’іі лічити
Солоха. Ов! А це від коли ви такі мудрі стали?
Самогласиик. Я завжди такий був мудрий
Катерина. Лишіть, пане реентий. Ось в нас така радість,
віддаемо Ганусю за Петра, то не пора тепер розводити свар
ку ми усім гостям раді.
Іван. Просимо, сідайте, та випемо за здоровля молодих.
(Данило і Солоха споглядають на себе здивовані).
Солоха (до Данила). Петро таки пішов до Ганусі.
Данило. Не помогла -Твоя робота. Ну, к чорту з тобою.
Самогласиик. Не вміеш ти Солохо на старі літа чару-

вати, плюнь на твоТ чари, віддай Данилови Ю злотих, та пе
репроси добрих людей і буде гаразя.
Данило (до Солохи). Вони про все знають. (Збентежений не знае, куди очима глянути).
Солоха (кидае злобним поглядом на Самогласника). Де
ви взялись такі премудрі! Тьфу! (Вийшла, тріснувши дверима).
Петро. 3 Богом Парасю!

(Данило стиснувши шапку в кулак, береться до відходу, то
наче щось хоче говорити до Петра, відтак одвертается і ско
рою ходою поспішае за Солохою).
Самогласиик. Ну, він вже з Солохою почислиться...
Іван. Бог з ними. Ось і дівчата йдуть на вечерниці, по

гуляйте собі, повеселіться нехай і я з вами відмолоднію.
(Входять дівчата, здоровкаються з Ганусею та Петром, приѵ
' ходить і музиканти. та групуються на запічку).
Самогласиик. Ну. Петре, аз глаголю тебі, яко писано
есть: не упивайся вином, во нем же есть блуд! Але бериГа
нусю, ставай серед хати, заведи пісню, та покажи, чи не забув в полоні гуляти.

(Петро стае серед хати з Ганусею і співае:)

Там на горі два явори,
Третій похилився,

/о
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Як не возьму, котру схочу,
Не буду женився.

(Музика і танецъ).
пісні!^аМ°ГЛаСНИК’ О’ Ра3 молодчинаІ

Не Забув Ще нашоі'

(Танець продовжуеться).
Завіса.

К I Н Е Ц Ь.

ШКІЛЬНА БІБЛЮТЕКА
під редакціею проф. I. Филипчакз, видав В-во
„Русалка" Гр. Гануляка, Львів, вул. Куркова ч. 10.
Виходить місячними випусками в 16 стор. друку,
як додаток до „Театрально! Бібліотеки“.
Річна передплата на „Театральну Бібліотеку“
враз з до датком „Шкільна Бібліотека“ коштуе 12 зл.
(за границею 2 доляри).
„Шкільна Бібліотека" приноситиме твори украінськоі клясично! літературн, які повинна знати шкіль
на молодь, а саме такі вибрані твори, яких знания
вимагаеться при іспитах по гімназіях і уч. семинарах.
„Шкільна Бібліотека" мае на меті дати укр.
молоді клясичні твори по найдешевшим цінам, а са
ме 30 сот. за аркуш друку.
„Шкільна Библіотека" пригодиться і для стар
ших, бо неодин з нас сконстатувати мусить, що не
знав свое! літератури.
„Шкільна Бібліотека“ приноситиме літ. твори
з такими критичними замітками професорів сер. шкіл,
яких вимагаеться при шкільних іспитах.
Як перший випуск вийде: Інсп. В. Кабаровського:
ГіГівна і правила здоровля.
Головний склад: „Русалка" (Гр. Гануляк)
Львів, вул. Куркова ч. 10.

Друкарня Сгавро.іігійського Інстлтуту у ЛьвовТвул.’Бляхарсьча ч. 9

„Театральна Библіотека"
випустила досі слідуючі пвси, які можна набути
в Редакцій .РУСАЛКА", Львів, Куркова 10.
1_4) Вичерпане.
5) О. Бабій: „Вовина любое", жарт на 1 дію зі співами 0 60 „
6) ь Сугачев: .Осінні скрипки", драма на 5 дій, пере
клад И. Сгадника .
.
.
.
. 1’50 _
7) Микола Айдарів: I. . Фі ц л і — П у ц л Г, жарт сиенічн.
на 1 дію; II Побрехенька про 3 ловців .
.
. д 43
8) Вичерпане.
9) Леонід Андреев; „Життя людпни" (Жизнь Человѣ
ка"), драма, в перекладі Федора Дудка
.
• рбо
10) И. Стадник: ,.Він не заздрісний" жарт на 1 дію. 0 80 ”
11) А. П. Чехов: „Медвідь", шутка на 1 дію .
.
. 0І0 ”
12) М. Старицью й-М ^Степняк: „Ніч під Івана Купал а“,
I дія
.
.
.
.
.
.
.
. 0’40 “
13) Вичерпане
14) В. В. Білібін: ,Дракони“, жарт на 1 дію .
.
. 0 40 „
15) М. Степняк: ..У Р і в д в я н у Н і ч“ сцен. карт.
. 0 60 ”
16) Ф
Дудко: „Г р і х“, драм. карт. 1 дія .
.
.
.
0'30 *
17) В.
Самійленкон: „У Г а й х а н Б е я", 2 діі .
.
,
120 „
181
..Сатана в бочці“, комедія зі співами, 1 дія .
.
О50 "
19) В. В. Білібін: „Танцюр и ст", комедія, 1 дія
.
.0 50 „
20) Фр. Аляхнович: „П т а ш к а щ а с т я", 3 діі .
.
0'80 „
21) Нікорович: Ніч новоженців", 1 дія
.
.
. 0'30.
22) о. Мірбо: „Зло дій", 1 дія
.
.
.
. 0 50 „
23) А. П Чехов: „На битому шля ху“, драма, 1 дія
, 050 „
24) М. Майно: „Гордість", сценічна карт. 1 дія
.
. 0-30 „
25) У. Балевичева: .Не всі дома", комедія 1 д..
.
. 0'50 „
26) Сатирично-гум. Монольоіи, часть II.
.
.
. 060 „
27) Тріст. Бернар: „Одинокий вломник на селі*
•
комедія на 1 дію
.
.
.
.
. 0’4д „
28) Чибишева-Садотіький: „Я л инка", рівдвяна песа на 1 дію 0.40 „
29) Иос. Ваффіко- „Дві по рад и", комедія, 1 дія.
.
0 60 „
30) Лев Лотоцький: „Людські я з и к и", комедія .
. 0 60 ,
31) „Жонатий М е ф і с т о ф е л ь*, фарс на 3 діі
.
• Г50 „
32) Я. Гордіи: „С и р і г к а Ха с я", драма. 4 діі.
.
. 1’50 „
33) К. Поліщук: „Т р і в о ж н і д у ш і“ веса на 3 діі .
. Г50 „
34) В. Біблібн: „Т*і недуга", комедія 1 дія .
.
. 060 „
35) Трістан Бернар: „Пр и мхи долі" комедія на 1 дію.
.
0'60 „
36) Л. Андреев: „Дні нашего життя“ песа на 4 діі
в перекладі О. Бабія ...... Г50 „
37- 38 Вичерпане.
39) В. Мартиневич: „По коляді", жарт на 1 дію .
. 0 40 „
40' Вичерпане.
41) С. Калинець:„ „Сватан н я в н е ц к а х“, жарт на 1 дію. 0'50 „
46 С Калинець: „3 н ах орка С о л о х а", сц. к., 1 дія.
. 050 „
43) Вол. Мартиневич: „П е р е п е с н и к“ драма 5 д. .
. 1’50 „
44) Д. Гункевич: „Жертв и Т е м н о т и, драма в життя
канадійських пересланців
..... Г50 „
45) В Мартиневич: Ве с ілля з поправками", жарт . 0’60 „
46) Клим Поліщук „Гад в в і р и н е ць к и й“, драмат картина.
в 4 відсл.,
....... 0.40 „
47) Степан Качмар: „П р иго д и в чать в г о д и" комедія . Г50 „
48) Вичерпане.
....
...
49) Д. Гункевич: „Клюб Суфражисток", комедія в амер.
життя 5 дій
.
.
.
.
.
. 1’50 „
50) В. Полянський „Д я т ь к о Тарас", сц. карт, (вичерп.) .

I- 19ОД6) п’
” оР И г е Р 6 и"> комедія на 3 діі
160
ли
іЛбі": ?Род“нва тайна**, дрема на 3 діі
160
/ ѵ
ооі- іВ:■ Казанівськии: »Чорт не жінка**, жарт
060
55) (V- іоЖл ^уоенко:„„г о р е б а б і я м“, оперета на 3 діі 120
56) (VI-Ж>Лі 71°™цькпи; „3 а к у к у р і ч е н і т і т к и“, 3 діі
120
об) (VI 1.126) I. Я. Луцик: „Вифлеемська н і ч“, сценічна
ораторія з партитурою
300
5Я) (Ѵіі!~1?оаА[^3а»<вськи“: ”А д а мо ві с ль0 з и“ жарт на 1 д
060
59) ПК іодД6\Гр*Ма^уСИн: ”Х°Ч Раз його правда
<060
кт у; ,‘оЖі Й * ”Сатана в бочці“
.
050
61) г хі іаоА г Лу»іик; ”Б а 6 с ь к и й бунт**, народна оперета Г20
ко) Ди ійоіЛ* Марусин: Хлопський Син", комедія
100
63) л_НЮ7, і \лДм’ ГУ“кевич: „К р о в а в і перл и“, роб. др.
180
йІ) лі ТооЦ ^и^ик: ”Рол шматоване с е р ц е“, фарс-сат IО-6о
кч) ли іт-А ,' Баранцевич: „Г о р о б ч и к“, жарт на 1 дію і060
ЙК) лѵ іпоі; *\Мисик: „Остан ня ле кці я** сцен. карт, 0-40
с?) ѵ і о
* * „Га Теки". сценічна картина на 1 дію
Г20
бйяч’Агі 4аик,вський: „Захотіла пана втратила 1вана“, комедія
1-20
оо8) (VI—1927) Нові монольоГи і деклямаціі
0-60
'9) ((ѴП-1927) Др. Марусин: „До сходу с о н ц я". комедія 0'60
70) (.VIII—1927) I. Я. Луцик: „Перешкода”, 3 діі
1 20
71) ((IX—1927) I. Я. Луцик: „Пещена д и т и н а“, 4 діі
1'20
72) (X—1927) I. Лисенко-Конич: „Голодний Дон-Жуан**
жарт на 1 дію
.
.
,
.
. і0-60
73) (X 1927) А. Чужпнин: „Периста К р а с ун я“, жарт 1 д . 0'60
74) (XII-1927) О Коженьовський: „Верховинці
Г20
75) (1—1929) Гр. Марусин: „Пан писар**, комедія на 3 діі . 1-20
76) (II—1925) А. Фредро: „Я к і хо^, —такі доктор и“, ко
медія на 1 дію в перекладі Й. Стадника
1.20
77) (III—1928) М. Старинький: „Як ковбаса та ча р к а“ 120
78) (IV—1928) М. Омелянець; „Лихо з ж і н ко ю, лихо без
ж і н к и**, комедія на 1 дію
....
і0-60
79) (V—1928) П. Карпенко: „3 а р у ч и н и по смерти"
комедія на 2 діі
....
1-20
80) ,(ѴІ—1928) I. Тогобочній „М ат и н ай м и ч к а“, драма, 4 д
Г20
(Ноти до співів 1 зл).
81) (VII—1928) Гр. Марусин: „Мовчи язичку, комедія, 1 дія <0’60
82) (VIII —1928) Сучасний: „Пильнуй свѳеі хати", жарт 1С'60
83) (IX—1928) В. Крижанівський: „В е с е л и й в е ч і р“ .
10-60
84) (X—1928) Д. Гункевич: „Панськіпримхи“жартна 1 дію (0’50
85) (XI—1928) I. Я. Л. „Вертеп**, різДв. сцен карт
0-50
86) (XII— 1928) Д. Весняний: Товариські три й забави 1.20
87) (1—1929) „Та тусь на в і д по чи н ку“ жарт на 1 дію. іо 60
88) (Ч—1929) „111 ал е н а мелодична", комедія на 3 діі
юм
1 50
89) (111—1929) С. Белая: „Старі гріховодники1*, традікомедія, 3 д. Г20
90) (ГѴ—1929) О. Цюк; „Замотана справа** жарт на 1 дію —
■080
91) (V.- 1929) О. Глум: „Безбожник** жарт на 1 дію
1 00
92) (VI—1929) Гр. Марусин: „Жінка горою11 жарт ьа 1 дію
060
93) (VII —1929) Декламаці і й монольоГи
0-60
94) (VIII —1929) „У кожного р о з у м е“, 2 діі
0-80
95) (1Х—1929) Пригоди—вчать згоди, комедія
1-50
96) (X—1929) „Закляте джерело (в нотами).
1.20
97—98) (І-1І—1930, „Засвистали козачені.ки*1, спів. з нотами . 3-00
99) (III—1930) „Граф фон Габенікс1*, жарт на 2 діі
. 0-80

52)

Опріч вище згаданих видань „Театр. Бібліотеки" можна
набути в нашій редакцій слідуючі песи
1) А. Чехов: „Ю в и л е й“, комедія
.
.
,
. Г60 „
2) А. Франс: „Ч о л о в і к, щ о од р у ж и в с я з н і мою,, 160„
3) Л- Андреев: „Прегарні С а б и н я н к и“.комедія-сатир 1’60 „
4) Даніель Ріш: „В і д в і д и н и“, комедія, 1 дія
.
Р60 „
5) Чебишева-Садовський: „С а м о т н ій у л і с і“, 1 дія
0’40 „
6) Галина Орлівна: „Князівна жаба", діточа песка
. 040 „
7) Тоіж авторки: „Хри стова я линка", 3 діі
. 0-40 „
8) М. Васьків: „Жених з міета1*, жарт на 1 дію
.
. 080
9) М. Васьків: „Де Бога нема“, сцен.карт. 1 дію
.
0’80 ,,

