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. ' ... " 
' точило . 

Одинокий украіиськміІt і.Іюст
ровмиА місяч,tіиА журнал Гумо
РУ й·.Сатири .в nіниічніА Америuі 

В11дає' місячІrо . Видавиицтво 
"Т о ч и . .п о" ri· йОго голОвнім 
офісі і робіТні під числом 623 
Селкнрк ·Евеш·о, Biш;~iner, Ма11. 
Річка nep<iAnilaтa ІІ'КаІІа.t.і І~· 

nіврі•Іnа. .85 
За rраtІІщю 1.75 

ПІО/)ІЧІІО f,OI) 

ДОпнсЄЙ, І1е звертnстьсп. За ого
лоwеинп .11е відповідаємо. 

- 3АРЕГІСТРОВАНЕ -
ВСІ ПРАВА ЗАСТЕРЕЖЕНІ. 

TOCHYLO (GRINDBTONE) . 
(Re~ristered ц,nder the Manitobn. 

Ne\vspaper Aet:) , 
ТЬе only Ukra.inio.n illustra.ted 

Monthly Journ8.l of Иumor &nd 
Satire. Printed and publiah<:d 
monthly Ьу the "Toobylo Publi· 
зhing Со;" (not incorparo.ted) o.t 
it.a hend ofllce and place of busi: 
nt11 823 Selkirk A.ve., in the City 
of Winnipt.-r, in the Prov.ince of 

!YianitoЬa. 
Sub~юt·ipl.inn pet· yuttr in Contн1a 
$1.50' рt:І' hnlf p:nr .85 
'l'o fo1·rigп cuuлtricя $1.75 

· pcr ltalf ycttr $1.00 
The Ьевt Advertising Mt!dium te 

. АЛ rightз reatтved. rt.•Jch 400,000 Ukr&inian read8п 
Copyright, Ca.oada. 1930, Ьу in Ca.nada, 

1 9.3 1 ,_·_·_, 

Вже ,рjі.'.од;-,,, мк с:К/ІІЧІІnі., 
Друі-мА ·nо•tшсаєм, 

І "ТочІUіоМ" щс'·сіUІЬІІііішс 
Крут11м, С:fбертасмІ 

НехаА ТОЧІІТЬ усіх rрішІІІІХ, 
tЦобІt со;10м ма.1и, 

Щоб в ІІароАі r.1уnотою 
Cnpan11 не псуваnІІ. 

H:~wa пр:tцІІ дуже rі.ана, 
СnіJІЬІІІІо nом.-.rаіІтс, 

І "Toчmro" до.111рам•• 
Р.-.зuм обсиn:~ііте І 

.~ООИУL,О PUBL.- 00., 623 SELKIRX AVE., 'VINNJPEG, 1\іА~. Х~:,,rс::;:;~01~1е31~~2·є, 
--·--.----·------·-·------·---.. ---- ·Що ''Точила.'' забсздУПІJа~· 

:~-rо-чис>« .~710-о· IJU<l~C.,. ;,.,7;:,:::::. ::::,;:". -= Bct ч:tсу не rat1тe, 
А" ІJ~р~дn.,ату ІІа "Точн.то'' 

Ji lk - ЖЕЛАЄ І н НІ!~ІІ "'""~''"' 
і 
· Ім nc:pcдnJІ~TiiiiiiDM ЧІІТІfЧ8М - СХ<ІІІ /)ОСТе j Kfi)'TifТioCA 

мрмтнк..М~ ученим, І n~остнм І ' _ІІ.оnиеуао.т~~!• nрtІХНJІІоІІІІМі\.\1 Н Дляw добра шtроду, 
' • ЦІJІО.\Іу УІСJІ:ІШеLКОМу ІІародоІІі ' СХаІІ !ОЧІІТІо DCЇJt rріШІІІІІІІD, 

Вt:СЕЛИХ ~ВЯТ · КотрІ роблять шкоду .... 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВОГО. -- Д. 

~ '~"::,• ж:;;::~~~~~~~~;~.~~.~~~;Р"""""• '"••· ~ ~ &l · нам, хрvням 1 Ім ~ ПРОСЬБА РЕдАНТОРА 
~ ·. ЛЬШОГО "ТОЧИЛА!;' • вс АІІНчарам. ti/S 

C~~ ... ~•-•-·~_:.\Miflh• І~ 
";ЦЗ<tСіудІоТС ІІ/;;-;:;;;;;-ІІЬКОІХ 

11ре серце M:tТJf, 

/ КОJІІІд}' "ТО 1ІІІ.іОВі" w----...... ..._~....c 
Щ~ весела nрожнааJІн 

Ці.JІю1 СеІЇ рік НОВИ/і 

На ІІО,,ІіЧ ПрІІс.1ат11 ! 

Що~ забуЛJІ ЩО 3Ле ~рОбііD 
М111 Сіатеньно Ст.-.рІІІ,. 

В я"':;,:~т r;~~~'~Y ·~:~" сІІлі 
~ .~~;;JI~~~~~~ /~:~~~OCT<iTKJI 
Розасселю 11 смутку, rорю, 

.!!-;~.м J103радоІJІоКу nсім, 
l ЛІКарство uід DСІІІСщ; 6"іл, 
ПрІІш:су пам nід ді.\t! 

Вд~ІС;~І;СОj~:~С~І~Сі~~-;ІаІІ, З.1о6у, 
Я-о6то•tу, о6щлюфую, 
Пущу 'ІІІсте 11 сnіт! 

Go 'ІІІстотІІ, ІІраІJдІІ, ,;0_1; 

Єд~;:"~~~1 ;1:;~~'1'1'1;11 Треб:t; 
Х;ні nро11ад~ з.тuu:,! 

Обсероnтор. 

"щ.~::·~LС~\;~:~;І~ІІТОІІЬ~<іХ 
І КО.7ІІду "То'ІІ!лооі", 

fl01 110~ІЇ1І ПрІІt"Л<ІТІІ! 

нещ.~:·~:,~.;р;; ... ~~ЯТОІЩІ:І.>: 
І "0'111АУ "То•шлсі"nі"' 

H:t IIO~ti•r nрщ·латІІ! 

Д. 

КОЛЯДУЯТ~ t!A "ТОЧИЛО!" 

І" :r lj 



Оі1 ліJІ.емо 11:1111! брате 
ША КОІТІ! АО Х<ІТІІ, 

ДООрИ/І\ ЛЮАІІМ 11<1 "То•ІІІло" 

3:ІКОЛІІАУІІ:Іl'ІІ. 

&о ''Точн.та" нам КОІІСЧ!ІС 1 
Щоб uc~: острс було, 

А wo тупе ІІС потрібне 
Щuб 1\.1.1!3110, МІ1ІІУ110, 

А .tt.:, ~КАС, а _..,і;к ІІаМІІ 

Є ГріШІІІІКіВ .'о!ІІОІ"О, 

Котрі ЖІІКJТІоо ,,ІІш DІІ3ІІС~О.\І 

Від {ірата ІІ:ІUІОГО. 

Ол.жс себе 11 рснсро.:ІІАІ• 
1!ор11і ПjШ6ІІр3ЮТІоо, 

Дpj·ri "слаошtх" nОJтріотів 

h1t.:ЖII .1ЮАЬМІІ rр:ІЮТІоо. 

Проф. х ... і.1ь- Гарбуз 3аn)'ІІайс~ІІк;, 

Треті ніб11 лросвіща10ть, 
Щ0б11 ІJІ\Ч ІІС 3·І!аТІІ, 

Шобн те&.>, любІtй брате 

В TCMIIUTi АержаТІІ, 

ТІІХ "Точн.то" ІІе ПОІ.J.1дІ.І!ТЬ0 
Dcix 6}'.'І:е ТОЧКТІІ, 

ЩОО в~:сt:.то і щасливо 
Маж 11:1 світи ЖІІТІІ. 

Ше 11 на РізАво 30Іслівас 
І 110 !>О!ІІІАУС, 

3 ІІОІІІМ puxo.'o\, 3 НОІНМ wасТІІМ 
Щиро по віншує. 

Тож ІІа wа<.:ТІІ АОЛАр і пів 
На' "То•шnо Аатн, 

· ЦіnІІІі Божий рік щасл11во 
БІ•дстс сміятись! 

·Оосер8атор. 

ПОЯСНЕННЯ 
НЕЯСНОГО 

'ом Ckll3iiB 3&р8Тустра.; "Ко.щ ТМ 3 АС[1СВМІМНМ рН.ІОМ, ТО НС.ІІІ3Ь АО rербDТІІ." 

'(АСТЬ ПСІХОЛЬОПЧНА 

lJci ~а~а.ш: ЛрІІСТОТСJІІ,, П.~.1ТОІІ, npO~fl.1.1111 JІЮАСІ.КОІ'О ЩОАСІІІІОГО ЖІІТ• 

ТОІІСТОіІ, МоІЇс~іі. ХрІІСТОС, і ~у•ІасІІі т•. 

ІІСІІІІКі муЖі ІІ:ІуКІІ, UIO 'ІОЛОUіК СКJІа

А:tЄТІоС~ 3 JІROX частеі1: ~ тіла і душі. 

Се1Ї ф:tІ\Т МІ! МУСІІМО fІІ1іІІІ~ТІІ, 'ІІІ ХО
'ІС.І\, ЧІІ ІІІ: XO'It:.ll, бо it ЩІУКrІ Псіхо
,1J,ОГіА то.:ж c:t.llt.: АОКа3ус, хо•• uж~ 
біІІЬІІІ 3 н;ом:щаJІИІОГО боку: АО~<І.])'· 
Ю'ІІІ ПОJІПііІІІЇСТЬ !ІЮАІІІІІІ факт;о~щ і 

ДоказуІІалІІ ес іі такі JІЮАІІ, Ак 

ДоСТОЄІІСЬКІІіІ, ВСJІІІКІІіі :tCTpOII0/11. 

ФламаріDІІ, сер Арту]І Ко•tак Доііл, 
оелІІКІІЙ фіз•tк Ладж і .Аругі. 

До!':tзують нам теж саме іі наwі 
КапшуоІІІІІКІІ з ВіІІІІіпеrу і ІШШІІК мІ
сцсвостсіt, ІІ:tвіть і МІІКІrта Романюк 

з Ве~тіВ.-А за М:~І;др~ку та- Ша~·Овал01 

::f ~~~~; ~·=·АJ~~~~ .. б~:::~~~~~:~б~Ц:·:~ 
ло_Ііаже~і·~м.АО ду~.а.•іия?:Т-.ж.n .. ;", 

· · ~~д~:і;т:~~е;~{11з; ;:,~о~~:::б~ _ ~,;,:::~ 
8 НеГО рtліrія не бу.ІІ<Іб ОАІІОІ'О АІІЯ,-

::~~Ь;,~е(:~~у~Арн, а. Аругого - "лу-

. О_тут-то іі UіІшЙ сук! З;J•Іавшн 
3ВіАсіnІІ, МИ АіААеМО іі поб:ІЧІІМО, чо

му-то .в сІІ•ті там:~. _з.аверуха ~•r•il по
ьстаnа та чому тсп.tр що-трстІІіІ чо
ловік то іі рефор.ІІатор! 

ПричнІІа: xora 11yu•a 
Гол.оt :111, фuр _е мінут! Всі чу.1н, 

'ІІІТОІЛІІ або іІ СОІАКаМН буЛІІ, ІІК nо

ІІ•ІІ1ІКJЄ1І·СІІ Й .1ЮАСІЇ МОСІ!ТЬ Т3Х3 ОJІ.ІІа 

ІІОШ~СПІ<І еПІІАСМІ~, ~К; ХОЛЄріІ, АЖУ

ма, uicna, ф.тю або іІІфJІЮtІІUіІІ, ді

то•tші пара.1іж і та~<с nоАібІІ~. З.оtаєс~о 

JICM3.-I!CMa, 01 Т)'Т МК ~аЧІІ~ КОСІП'ІІ; Uі

.Лі СТОСІ! rробіІJ 11:1 ЦВІІНТіІрІІ! П.1ач і 

скрежст 3убіо і мерлець або і1 кі.1ька 

JІ КОЖАііі х;~.ті по всім кр<Ію. Втечі не

ма, бо it повітрЯ, АІtНІІІ АІІХ:І.С.\10, с ІІе

рсnакооан~ такою :sаразuю. 

Так буває з ті.,ом. А n_одіб11е в~
буnається А ІІа .ауші лю.оtеІl. Це не 

фраш1щ і не жарт: ВІІ самі GачІtтс, що 

ее так с. Не :іабуяьтс, що в с8іті все 
ІііАбуваєтьсА колесо~•: сонце rце мо
лесом, міс11ць, комети, віз, жиТТІІ

все fiAe колесом, крутrверт•,- круть~ 

верть, так і обсртаєтьсІf. Лtrш сашІ 

без моліс, але все-ж сунутьсА мапереJІ. 
або в~.ц. 

Так;~. коліснА віАбуваєтьа і в АУ· 
ші народів тай цілого все-світа. Обер. 
ІІУlІОСЬ КОІІССО ЖІІТТІІ на ВііІну - е 

в іііІІа І ОберІшлось ІІа рсоолюці10 - с 
ревопюція І Оберимосt. на реформи -
є реформаторІ! є "свіАомі," ''Тоаа.ри
ші," "жіІІсскціІІ" і "робкори"І Колесо 

ЖІІТТІІ так АК Вітер: ВіЄ ТО 3 ОАНОГО 
боку, то :sнов з Аругаго і т . .t. 

Тепер наш світ перебуває в колесі 
("саіікл") воАнів, революцій і А}'Ше
вноі хоробІІ. 

Про воІіин і рсвопюwї ке буJ.у 
· rооорІІТІІ сцм разо.11 через брак мі

сцІ!, а іі тому, що 1111 те аіАлйчко ба

ЧИІІІІ і\ бачІІТе, ЯКС ВОІІО J1: ЩО ВОНО. 
ПоговоrІІІ.\ІО теПер mtwc про хоробу, 
АУШі, бо не ЛІІШ ЗАОрОВі ТОГО Ке no
Mi'fOJIOTb, а навіть самі хорі яумають, 
що RОІІІІ фільозофІІ, муАрuі і "все 
3ІІ;~.ють," а того ІІС nомі•Іають, шо ік 
АУUІа, іХ рОЗуМ J)О3ЇАЖеІІі ХІ)рІ)бі)ІО 
<ІЖ АО wniry костей і АО осереАJІУ іх 

мізку. 
ЧеtuОІІОІО хоробою, яка теnер 

розі.оtас А}'Шу, розум, ІtервІt і збо'І'ус 
енергію та nрОАвк ЖІtnя JІ!OAen 'І ці-
лім. світі ....... 
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безrіечн_а Хороба_ !tашого' ч~су, бо:_за· ··пнвостн, "ІІартіАностм"- і · ~'ІІОІІІТИКУ· 

;:;j:~[~~::i~:::,f~~iio:E~ ~§ii;#!t~i:}i.~i~f.~~~~. 
:~~;~:.- х~~~:~~:~~~~:.~-~і~;:у~"~:~~~ "-'итнна.стu! /\~ 1се. ч_ерез брак. зАоро-
ности~ дуАІає сt_бе АУЖ~ М}'АРЇІАІ _і "все ··~го окруженІd ·і_ добр"ог_о ВІf.КОD<ШІІ~ 
З:ні:ІЄ,'''хо•t ·о діАсво"сти ••асом_ -~ті_п~ко '-1.1111! аа мІJІІUt п/т .. І.- жнемо наші жн••
ЗіІає;··що··Асівгоуішіі=_ос'еn.' Всі сучасні • ва .•. 
хороби Jtyuii, 1111: '·баі!беnшщтво, ба- Маєте отже nаРаІІою або "nука-

;:,~:ові~.~~А~~~~:fк~::чш~~:~;~~:~,і. '~і= ~~~~~:.а::к~~:: :~~:~:~;~~~~: ·:~ 
1•аби та Горбо•іоєн - о.:е ЖСJПВІІ все- · е~;окою ІІі такіі!. жертві хороби, ІІі 
rІОЖІtраючоі nараноі. ·ОкрJ•Ж.ію••m• ···п .ІІЮАЯ~•; ·все янус•· 

ХорИй ІІа n.зраІІОЮ ЖІІЄ у" cuoi.\1 
власнім світі мріА' і Ауже тим в.в.ово

леІІн/'і. Все, що кругом ••его Аієтьt11, 
ТО ОАНО ІІіЩО АІІЯ ІІСГО: ·таК ~ІаС GуТІІ, 

~~ •• 1:и~Р;_с~3J~~:-~~~с~~~~фо~11с:і~··~~:~--
хи, мрій і псрсіК~ІІЗІІ~. Так міцниА, кк 
Броня зіста~а· ••'з воснкім· nароході! 
К.оли ви такому корому nост!!ІІИТе АО

наз•• АіІІСІІІІХ фаtіі-ів, тО він АЗІІЬШС 
тя_ГІІС своєі і бj'ІІтустьси та кажt': "Tn 

ІІС та~, ~ іІ~'-ВіІ'~ в_ то;" 1' 

Але то ulc ІІс·вс~.' П~рrшо"як стіІ
раС~с~ ,ІІЗКІШУТІІ' ~-ВО_Ї nере_К~ІІ<ШІІІІ 

;~~:.;~:;tr~+и.:~:-~~~~~;::~: 
ІІістнчним" або біtі'іб~.,ІІІщьким nара

нОіікаАt, які' вОни nовІІі Ненависти і 
злоби, коли ВІt іх не слухаєіеї На'тх 

~o:ri~~:i. :·:~~к:о;:::ві 11:а;~~~-:~~~-
Оце той дух р~формаТОІІСтr· .. ·•кри
ТJІКИ," ІІt:ігідЛІІВОСТІІ j "'!'"· :оІ"іІІОСТІІ" 
у многих. людеіі, m• -._ ,,uшй nurmІ;~. 

ЗАЩ)овІіх, _а В ІtіrІ~::у-.ТІt"РозіАІКо.'ІІІІ.~ і 
розюwен·ІІХ "хоrобою Аіші, 11:1 ім11 ІІа
раноІІ. 

В дііІсностІt, п~р~сі•ІІІІІЙ nuлітнк 

або й звнчаЙІІиfі. "лопіТІtК" с жертвою 

І4е ОСІІГJІеІШХ Ще В J(ІІТШІЬСТІІі СІІЇО і 

nмGіцій. Таку бу.І.у••у ж~рт11у .~оробн 
nар~ної товчуть хлопці ІІ>~ яупнці, n 
ШКОІІ[, В .І.ОМа ЛІІШС ТОму, ШО ТаКІІІі 
хлопець або малого зросту, сухорсб
rтй абО C~tiІUIIO ВИГ-ІІІІА1\С, ДІІТІ\111\ ІІо.' 

r·о)І.на в тім всім розібратися, ІІІІАІІІ

касться бокує ВЇА товарш;тоа з хпоr•
ЧІІКrІ\111 і· ЖІІС у СВОЇМ НІІМріІІІІіАІ СВіТі, 
n якім .Ішлює або вяnляє сt'б~ побіА
ІІІtком, геррем і проnідІІІtком н:нt 

ІІЮАЬМ\1. КолІ! Ж ТЗІІі корі }'ИПІІ ОІІа
ІІ)ІtnТ!о АІІТІШОІО 'ІІІ Х..10ПЦСАІ, ЩО 1\1\С 

амбіцію Іі ~n,iбІІfJCllt, oro! сп істота 11 

G_І·дучІІх ni·ra~ за•щс rІ"І'СІЩ"ІІТІІ хорі 
уя•щ 11 діА~ІІість і - .111\Е_те nолітика, 
"ІІрС311JІСІІТ11," "ІІіІ'Іі.lІоІІОГІl" іІбQ ІЇ са, 

Mul·u "o(jO~IJ(ІI'U!" о\ TU іІ "ТІJЩЩІІ" 1'1111, 

"n:tртіІо" n1e та .. лігу·~ запшає так11Іt 
"СІІіІЇ' в о.:nоім ро)точсні~•- мі~ку. _Або 
й в11рuст "nrepи" npD.JtaЄ :ra зег<Ірюt 
кра.а.с! , 

Хто 'ІJСТЬСЯ АО ССГО КОЧ '!РОХІІ, 
АІІЯ того ще е Іrадія_ nоnсрнутІІ АО 

злороногО JІЮАІІІІОГО життя. Тож, 
вщіnІІІІ себе _~tiцtio і пр0бу.в;ись :ti сну 
і мріА та даіі спокій і собі і niOJUІM. 
ЛІІШИ хоробу І 

(Пр_ОАОD>ІІ.е/ІИІІ С.~і;:.ує.) 

ЩО ТО ЗА ТІЛО? 
(ЗаnІд.ІІВ), 

ХтQ вгадас, абu :tІІас, 

Що то є за ті~о? 

f/;:t ЕберАіІІ в ОАІІіІ1 xari 
До nіз11а с11ді.1о: 

Бо ТІІ.ІІ ІІіби-то 110110 

До діла щосІ. ма.ш, 

І якоrось ІІІІка оо11о 

Kpi:t•• пік11о uтiкnnu. 

В0110 1·рубс і TOIICll.:llt.H_,, 

Та доі ІІОзі мас,
І,·оло..чу Х.ОТL ВСІІІІКу, 

Л там яітср грд_ 

(dOJ~dJ~W ! poodtiOg t CK~IIr. І) 
п. Ц. 

3Іtаfідете всю nl)ann.v лttше 
Іr::7в"ТОЧНЛІ"!U 

МІстер Доnор Поа.то Кончір о 
Чікаго, той єамиІІ, що uиrpao ••nдrQ
po.І.y Гсркулиса ПропІ•Іюt за .,ітсра

турню1 твір, такі книжки ям: Сон
ІІИІ, БОЖІІА ЛІІСТ, Варвара У_СірІІК, 
Пророчества МтtхапьдІІ, і fСІІОСф)'), 

серіОЗІІО ЩІІІ33.АУІоІ3.ВСІІ Д.е(ЇІІ iio~ty у
ТІІОІІІІТІІ офіс. До теnер мав .ві11 нро

позІщіі ~ Саrп - Сші.а., з Ворн - СаІіА, 
з Елмuуд,- Парн, .з 5856 Шин Стріт, 
Мексвсп Стріт, з Мішіtан і 22 ЕвеІІю, 
О.І.tІак містер .а.октор ~дає:сь хоче ло

іх.:ІпІ АО fo11ip U К:ІІІІІJ.і, 
ВіА себе МІ! бтt ра.ІІІЛІІ ГІаD.10ВІІ 

nоїхат11 дu Мека і Омара .1.0 КпіnлсІІ

Ау. а Au ГоІІір noi.a.e СікорсІ.кІІІі, Га
•1ови•• · і Ко•ІіІі на гододову сnснулк
цію ІНІ OJ(CII J(CIIh. 

Гериупне Протичк:J. 

СТАРА ПРАВдАі 
МуАрНА DCC ГІІІІА3t, щоб УЧІІТІІСЯ, а 

.1урень - щоб APYІltX учІІПІ. 
Примір 11умсру 2-ro: 

БольuІСІІІtКІІ, Ко.'>ІуністІt, 
Б:ца•tі, Баіібсльшtкн, 

Субопшіш, Голі-ролі, 
ПрсстнбІtРЯІІІІ, Гу•щвоnІ, 
"Нt'ІІ1І'Іс" хтось, Піяки зі "скверу" 

і т. А. 

ДурІІІІ ІІіЗІІаТІІ ЛО ТіАІ, ЩО DiІJ 3 ІІі
КІІ.І\ ІІС І"ОАІІТЬСЯ, ІСе 3ІІ3Є іІІамаrасть

СR ІІСfІСрОбІПІІ ІІа СВОІ: "Я" ВСіХ: j ВСІІ. 
Kan11w?! ... 

КОЛЯДУПТЕ НА "ТОЧИЛО!" 

-•=ааь----е811&t=І• 



І =~~Є11#.~;:,. лзядзьо :~~~=~~.;;~~;:;;Р~ : О.втентн..Ю); · 
.RНidt .$2.50. ВсьоГо е 125 - *-_ · · 

. · , рІчt~мкіа. СпіwітЬІ ПІсм Друrа. . 
'lOOИYLO .~U~G 00. Що то ста.,ось, то аж сч•аwко 

--121_8o_lk_irk.:AY•н Wo-nnip<Іg, Man. Про ІІСС тут пН<:іІ.ТН,-
Ма.'ІІІЙ.~~ьО С11.убав кури, 

1~-••е можеt~;пати. 

., 
КОНЕ'Ч~О 

кі npмwJІin С80.0І.оцау ка 
"Т·•о ·ч И .Л· О" 

нехаІ1.ІІрутtn1>сІ, 

нехаїІ ;росте більше, 

·ite;~~:"'ii · частіАше •ІІІІ)(О.ІМТІ>, · 
НЕХАЯ сміхом каnраВJІас .все '3.110 
між .укр. наро.11,ом! • 

BJІAUNIIЦТSO 't'О.ІІJ8, 
На бе.Jім,е.нні .І.ОПИСІІ .10 .ре.1,ІКЦЇі 

"Точ101~" не. зваJКасмо і -ке містW.о. 
При ·а.u.снім. ·пі.І.пнсі поu.Ате також 
ЇІІІІ ліА:ІІІ.І\111 :W'І:ете, щоб ваtші -А,ОІІІМСЬ 
бу11а nоJІІіщена. 

Прк вмсНІщі матерівлу .1.0 Точ~а 11е 
3абу.ІЬТt ПРІІСJІіПІІ і -Кі.'ІЬІЧІ J.OQpiB, ·бо 
"Точмо" за мапе •ra ·всі ADnнci і 1ІG
трібно бW.We nаперу. 

3 умраінсьuі Метропа.іі 
WІІСАГ-0. 

Шіuго .росте, о з ••им ростуть Укра 

ЇІІСМІ.Ї іІІСТІІТ)'Іtіі, бИЗІІесм і Т.ІІ. 

~.Чі соnись "УкраІив" ..І.И А.Обриіі nрИ
мір. "СаНІ .,10 .свого!"- aar)'AiB -А 11~ 
ро.І nослухав. Ді11чі з "УкроіІ.а" .niwnк 
ІІаВіТЬ ,ІаJІЬШе . .8і.uаJІИ .Шве,ІаМ КОІІ• 
тракт на бу.Іову АОму ка Шіиаrо ев
шо. ШвеАІІ працюІ01'Ь, а УкраінІtі бе3 
11раці. Коnи ·сnІІтnтІІ 1х чому Іtс там,
rІі.-.nоnі,Іають ОСЬ ІІМ: ·Мм ,ІМВІІМОСІІ ІІа 
cnp!Wy З•ПОІІЇТІІ'ІІІОГО ""бом у, :u.Jвt!'AII"H3.• 
Ші'ПрІtрОАНЇ СОЮЗІІІІКІІ Т1І '/І D ІІІ ІХ СІ! КЬО 
ЖОВТІІіІ nраПОр ІІК' і 8 113.С, ДІІВJІІІЧИСІІ 
на СПІ"ПВ)' З ТОЇ ТО'ІЮ!"''зріІІіІІ," МІ! про 
ТІ! ГаС ІІІ\ '"С.ВіR АО СІОГО"·Не ПрОІІІІІМІІИ 
t.1!. На~~nt!КІІ ми niurnи ще Ааnьшс ..... 

Ахі». 

Бо •У ·:~іІМку качастьсt 
ПоАуwмоь термосІІТь, 

Потім ":1 ЗІІDСТІЦJ,О 8J.р8арм 

Своі:рукІІ u;щоснть: 

"Геї~, :&.piqpo, npOUІY тс'бе, 
з·гІІ~НЬСІ, 111L~O маІО,_;..._ 

18ІМе "J,Bil -'ТНІІІІІЇ •На ІІОЛОСОІ. 
Я не.-_з.:іскm~~ю! 

:Во щось мене вС~ т.урбоче, 
Все мене-рухає, 

ЩосЬ по :rini_·вce скобо•Іс, 
Спі.кІІІІ заберає. 

Мопю тебе, .,І,ОПОМОІМІІ 

Се :nихо nроrкатн, 

Чеоез него.,. не можу 

В ІІ.ОЧі .ткхо .сnати. 

Вжем АВа" рази nотовк гарбуз, 
Пі!АіІВ сім .раз .з оlіжка, 

І змаІ"нів 11 Варварош.хо, 
'ЧуІDсь•начс~іwка. 

Ч11 то аІА тих -ttоrутимів 

ЧІІІІІІОГО JII!Xa, 
Вже ,118 ТІІЖНі І ІоІ}"ІУЄІІ, 

Аж скривмась n11xa. 

Як ще АОDШС Сеї ·"'-УКН 
"Бу.Іу 11 СТР:ІАаТІІ, 

То nриіІ"Аетьс• у ре.а, рІІаер 

·сnокою шухат11" .... 
д,.. 

ЗнаМете всю nрав_.у 11мwе 
ІІЗ'в"ТПЧИЛl"І'аІ 

[t70ГОЛОШ~'"В ТОЧЮІІ;~ 
КОЛЯДУІІТЕ•?:'~ ''70'ІИ.ІІОІ" 

-
К~пн" Тео: Спфаниk_ каНАМАуRі а 

окруз(Спрі(Іьrфіла -'1~27 РокУ, то ·Ку
нінсь'хиИ роб_ІІВ !'Роти неп~- а_ж з_іnрів 

сара~а. ~ бу~:~~оіна ~~ 

Toro с:~моrо року'ТfсісОJІ DачкtІСькwК 
роб11в в окру]і іГімлі проТи _укр. ·х.аІІ

АНАата n. БоІ!чука. То бу• аотр~о-~wо~. ..,_,., 
Toro Ісамого- року КупачховськІІ~ 

каtІАІІJІував nроти -посла Ямн~о~іtЩІІа, 
щоб ііого nOBaJitrТИ. t:e бу.U Т8108( 
uтріотnна робота! 

Toro самОго р-у оJІЇІІ Цюnак ка11~ 
..мu,уаав nроти noc .. a БачІІіІсьхоrо. Се 

"буп •трІот••- робопІІ 

'-f{onн П. МСJІЬІІІІК 11 ОКІ")']і~Етеп~Р:т 
... КА.ІfАУВЗІІ проти ПОСІІіІ ·ГркrорчуJІІі, 
та ее в•е буЖ) 1101'81101 

. В nоспіаккк аомініІІnьних виборах 
noco11 Ііачимсь1U4А робить nроти Навіо
;sІаса.коrо,- та ~~tем робота! 

тоАі саме НароІІІмА ..аім J. "ВіІІІІіrіе-; 
ту ·nі,І,ПІІС)'Є 3&1"8)' В .аНГ.ІіАокіfІІ .пРесІ 
і -заііЛмкає всіх Украі"Іщів го..іосуаатн 
ІІа жи,u Гіnса з цнбу11ею. То wc• 
,рабат_аІ 

Фepnt'H хаиАІІАУt щобк nоаалити то
ааріша Кміснмка __;_· і nомлu і сам 

вnав. То wca робоnІ 

КоАк rоJІо.ва Інститута Просаіти 11 
Вінніnегу n. Протассвич ni,J,nмcyc .жи
АоіІм Гіпєови з .цwб.улев .иомікаціЯні 
nаn(ри,-то ce.n•o• 'МС88·робо-nІ 

Але КОІІМ ЗарІА Чмт Пpocaint акнd 

·м• ·С.МО - «kІрм .."._ -тм. nо.цт~ 
ІІОІців nіВІІЇЧНОГО 8ікніnеі'у 11 котрім с 
кілька жи,І,іаса.к• ч.wмtв, а Ост.шчуа 
був nрцсі,І,ателем ТІІХ ]боJJіІІ, то no 
аумці всіх ЧЕСНИХ ціІІнА Заря,1, Чкт. 
є зр:u.ІІнкм, а .JІpuci.laтe.u. n. <kтan
"~YK t- жру~tаоі 

·коnи ЖІІА 'Гіnс -заu.Іt'бут.:и 'ІІІ!І."tо np:~ 
ІОС.ІІ. CoC5op,--ro·ct: буа·"ИСІІІІ poбcrn.. 

Копи Чнт.&JU.ІІІІ камІnа raJJi 11 tkiil не 
npuкn.CІ Спу.жба Божа,.бо ее 3вК'Іd 

ма гал•,- То ее бу.u .робота хрук•аІ 

Скажіть ..1.Обрі .ІІDАИ, чому воно так.? 
Чи не про .та1.мх .. ,ecux" nttcaa 

Ше8ЧІ!ІІКО: 

"Cyccnoaw, -'.МІ.ІtмІрк, 
Ви Боrм..""ПРІ)ІІ8Ті1" 



КОІІU'НІСТИ.ЧНИ~ КАНДИДА~ НА МІсЬко-ГО РАДНОГО В ВІННІПЕГУ .ТОВАР~ ,КОJІІСИИК- _до. ТОВА· 

- КА.ЗАВИМ, ТОВАРИШКО, ВЕ- СИТІ ГОЛ, А ТИ НЕ ХО-ТІ·ЛА·А-А... POfiK f(EPТARX, TOBAPHUIJ(O, ДО 
ЗИ МЕНЕ СКОРО - ПРОСТО ДО ТІ:ПЕР ВЖЕ НЕ ДОІДЕМО НІКОЛИ. ДУР.ДОМУІ 

о)JULІІІІІІІUDІІІІІІІІІІ8WІІІІІІІІІКІІПІІІІІІІІІІІ\ІІІІІІІІІDІІІІІІ'СІІІІІІІUnttD!ІІІІІІІІІППІІІІІІІІІІІІОІІІІІІПІІПСІІІПІПn11ІПІІІnІІІІІІІ"ІІПІІІІІІІІПІІІІІІІІПІІПІШІІІІІІІІ0ІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІЩІПUІІМІІІІ+ 

ЗАБУВ 
В стар11х лю.а.еl'! моротка шІмІІть. Та

ме саме з найстаршою ЮмраїІІіІІ!І Вік
.1і''- "Канадіііськкм Ф;~рмером," бо ІІа 

пороні 5-ііі .11 числі 46-ім пише ось що: 
"13 1-'осіі є 25 міліОІІів свиней. 
13 Німсччнкі 20 міліомІВ свннеіі. 
U ФраІщіТ б міліонів СDІІІІСіі. 
13 Uеnик1і1 Бplfr. 3.4 міліоиівсвІ-шеt'І. 
U Ірлмндіі 1.2 міnіоиів свmІеіі. 
U 1-'омуніі -1 міліонів С.ВJіІІСЙ. 
U Югославі( б міліонів СВНІtеіі. 
U І·r~.1іі- 4 мі.ІіОІІН свиней. 
Н 1Іехосnова•ІчІІІІі 2_5 мІліонів свІІІІеіf 
ІJДанії-1 міnіОІІСВИІІСА, 
В Польщі -б мідіонів СОНІІСА" 

.а хі.1ькu сна Ма1жста~ ІІ}'Мщі п НіІt
ІІіІІ~І·у, 'ГU СП[>ІІіі СТа]ІІІУІІ ]~(і~ІІ Jltl· 

.лз.тн. д,,с, .ІШ 11 НІМ 3Іtаємо, що там ( 
5 ~ІіІtіОІІЇВ (~1111~11 р:І.СІІ: К.БД.Б. і г. 

всього пять 
Л11r. •І~соtшс~ TpiGIOІt noд.tc цікав!о' 

ІtОІІІшку з n~jJ('A онборіа до ~о~іськоі 

fi~Дtt: На ІІі'І}' n ЛівінГСТОІІ ШКUІІі б)'
.10 всього nить ЛІІ1.11.3. 

ПромовлятІt мао над)'Та футбаn~ Ко 

Поб,1ЧІІJІШІІ, ПОІІЮХ30ШК, ЩО ТаК МJ

ЛО с Ч~fІВОІщх, тоn. KonitІtiiM запер 
.(0Сf1Ї і ПЇШОО J.OMЇD, 

Годі .аурнтн несві.аомнх роGіпІІІкіІІ 
О('ііЦІІІІКJІ>\11 25 J.011ІІJ1iD ІІа ТІІЖД('JІJ, j 

JІ)'р1tи/ІІ ('іQЛЬWеDІІЦЬКІІМ k{)ІоІ)'ІІіЗМ!І,\1 

ві.а, 11коrо 11 Mocrwi иарі.а rmic J rtмо

ду, а СОТКІІ ТІІ(ЯЧ тідt'ІЇ юрбамІІ JI0,1U• 
'ІаНСИ З МЇСІ(Я IIJ ,1\ЇСЩ~ ГО,10ДІІі і босі, 

Большевюм і комуні3м J.обрІІІЇ ,,ІІШt' 

д.1Я (il)m,ЩCJ\111\hi(H~ ПJ10ВОАІ![Ііn, щоб 

Г[ІОІJІі браТІ! ІІід ІІССВіЛОfоШХ робіТІІІІКЇВ 
Р;~сс~, Расс~,- для АУРІІІtХ раі'І, <І 

AltA ІІідеріІІ ІІеСіо., .. 

-=-
БОРЗА КАВАЛЄРИСТКА. 

8111: ІJІІ такі прехорОШі, КОЛІ\ СІІ,ІІ.Н• 

Tt.; ІІа КОІЩ ЩО 11 ГОТО.ПІІГІ ІІПDСТН 83/11 

ДО ІІІГ . 

Вorta: Вульте-ж з розумом. Bmtзy 

ПіJІ hІОіАІ\1 І!ОГаМІІ КіІІСЬКС КОПІІТО. 

КОЛЯДУАТЕ НА "ТОЧИЛО!" 



: .•. ".~."··~·~~~·~~-~'"•';•·"•·>··~'•~c-~~--·~·--a..a·•т~o;~; .. ~o•·•-c~-~~a:rк;D;:~;r~-~~•;z~,-· ----~~.-u;~;·~~;·~-~7.. 
Гp;w.li~t.~' ~епізі;о іr.учеря~ити-.Ху:· що:ІОіr:'njuІІІІСІсЩІІІІ-,на;НіІІІІ~РіІ, 

. . ' .ц·;'JіІЧІІІІ1". . .. ' ч~:~~;;е&ськтіУ .· онупsіР~-
··в:~М:~і:-:~ в"а~онн. лахіа_:а.о :Aor,o' 

l~•tiWIIIIOMY ::~ коіІиску. 
.--~0~ .. 

.. ' ' ' ··,' І 
СТ'аВІІИ'ІІІОВІ - ІеАрО СМОJІН з лека& 

і пальмову_ галу:!КУ. 3 paJO. 
&utwт:l • KOJIO.IY_ карт і КJ!ІОЧ . .1.0 

мешкіU\11. пані "144." ·· , .. 
Маіі.ааиккоаІ ~ пі_кчур .. Таба':ІКІОКа .і 

ЯІІАОКІІ і фпя:wочку чорнила "снкс .о .. 
СІІІІС." . ,. - ·: 
Лазечковм - меАаль за поруху і це

пепту на лікарстео АJІІ. чпеrІів "Кап
шучІІоі Ліги." 

Свистунови-всі векелі (ноти). і Ди"
nпьому за Atnaroriчкi 3.І.ібностн. 

Остап•уковк.І Му.І.ром.у.по кускОВІІ 
"маu.Іt" з наnІІсею: "Ві.& Луіса." 

КЬюковн - "Апшнт~' вктревапости. 
Стечмwкму_і GJІоковІ (з ~кр. Голо

су) метрику хрещешtя, в як11х с на

nисано, що nершІІА ІІаз"ІІваєтьсІІ Іль

ко, а о~ругніі &.11оха. 

Ганущаковн - JІнст ІіА жінк11 з Га
лнчнІІН. 

СтефакмковІ, Протв«вн,.овІ І &ре
.ІІОСОІІ - 40"фуІІТОВОГО ЖНАК3 ІІіІ К3Іt• 
~НJІата .. ві.r. коІІсерватнвІІОЇ партії ка 

сліАую•rі вибори_ 
6оберс•мому - буквальнкn рахунок 

з Петрік СтJ)іту.. . · 
Попе~~евІ, ЧОрнен•кому, Урбаксьмо

му, &'ІUІаrушовІ і прочим ІІеnнсьмен-

"н~і~:~уrІ __ · Днршо:•ар .. і ла~кУ_:_:і.А, 
Росто.ІJJо~ОМу_ ·-· лі_ІІ. прот~ rнкавкн. 

f:::.:~;. ::Ав'атА:::б~л~:еТрнr;.сті)іТу. 
Гм~ у.- Нож1щі і брусоІІ. 
Яоорсі.:Мому --кусок хро•• У і·nатент 

на.йоr_о. ще ні_кІІ:"'' не читану-Араму. 
Цюпь:овк - санчата. · ' 
kІ'аrіннкоам- то, що.Хрнстос·на.по-

слідніН.аечерІ nоАав І0Аі. · 
r·J.:spн:ucвu.-, тане ~слево ~к.у Заві-

ГUРJІ.ІLОІІОІІІ _- .ліf,арств_о ,-nр~Тн. 
СПJІІІЧJUІ на ко~нх;~борах - і люшнЮ! ' 

хо~:ТС:":::~~;:_е~~~';-~~~ь·: ~~чй:~:~~ 
те що направнтІІ?" 

Я~СЬІІО~у- боrато ·:~а_ци,'; к~ 
ШіІрrшх фляків, сві.а.єщтв_о зріл_ости_ ка . 
.ХІІі!\СТВО і П0А.11Ку ві.а. ЖJІ.Іа·f<аJІофа. . . 

Кркаеw.х0111.у - "паТент" на· реnре
;зента~ .. всіх. ra.niu.iJiнiв л_ереА .. Др. 
Б.І!ейком,."_коJІИ"сеА стане. nрімірієром. 
~нuи. ·· · 
Грнцnк &арабі - кваnірк:У · чеСти, 

.жменю встНJІу, реєстер про._ всі."лр'?- .. 
Аані шерк, історію про .uвoнtt: .і по
АІІКУсЗ Куби.. . _' 

Гу~t~океам'ІовІ - пачку .і.ріж....ім:ів 
віА МанАрики · і •олотмо ві... Шапо-· 

. ..'і .. _UJІa. , - .· ._ ... _ .. __ ., 
ннм . .І,еректоJ)DІ..з.Jнститута-~6еиuІ•т: . о. Пітовк.- фІІRwочку .. :ІІІ.&ЛІО ,:ві.& 
киіt біJ!єт на цілІІІі рік .ІО Чехос.~ова.шо-. бабської WUJI.IPOHK.з Вінніпеrу. 
кої коршмк.. ДU.tзеам ·- :ц.Ресу .r.o ·о. Літа, ві.ІІь-

Ііібер08hо811.~ Іраuт.му_,:ві.І;.nерс:uоЬ ний вступ.Ао .. бабськоrо х.nюбу.на"W-: 
JІюбки і JІнст віА іі енна:. лІtА.рік і щиrщі:на,Мuе..,кі.соТВорін~ 
3u.JP.0811.~ .. - Диаі..t.ен.І.l(-,.3· Ліир, нв через.я•нх нема,сІІ'j •. 

~-~:-;;.~_·(~;;б~::~: ·:п~-~-~и~ 3 ~а =о~~ такі. ркзн як. в па;рі;р-_ 
Джервіс упнці. Босому:.- біблію ВіА.субо_тннків .. 
Рутовк.- "То~мо"- кеw.он-Аеліве-· Ііоя:нівському,- .вобереМок.зJІостк.. 

рі (с.о..,І,.). 1 Пані Гані- порuу,як.вnксатиСj( . .І,О· 
&врнцькому.- Головку •rіснику- ІІКО: ПарУ.(іочоrо То~рнстаа. 

".ві.Ізначенни" за Рнхт· в-Парубочік1 Заря&овк І~_ПросаіnІ.-ІD.І.-
Товарнстві. nа1rську муху на сцену. 

Царумови- Люшr•ю і пеКло смальЦJО, Бобівському.- мішок смальцю,._бо'І-
ФерлеІі:овм.- медаль з бляшки. "сар-.• ку "маrнесії,'' і мапу.канцелярію. 

АіІІС" за rсроГtство і nачку "ОЛА< Чом" ПаикІ. ЕмІІІ6.- вервнцю. 
&уаІІовІ - шта1111 і торІІістру,· ві.r.) ПаинІ М.рІі (з ПоАнт Доrлес) nо-

"ЛіГІІ Брнт. Україrщів." рЗJІннк.як писати любовні Анстк. 

ЗавІ&овсьхому - залеВІІеннк на._ na- о. Сu'ІуноаІ - аванс на канадіАс:Ь-
пері, що кGJІнсь.бу.ІІ,е фАю; JLІІі скрнн· коrо· еnкокопа, щобк більше не по-
ки мила, щоби вже раз обмнвси; по~ ЖІІ'Іатн з Америки Тео.r.оровнча. 
ві.ІІ,омпсшІя, що тоиорові ЧИІІН .по всіх· КазuІвському- світ І б : 
nарафіях. і свічкv.ових товариствах є Грабиксьному - машкну .1.0. ро6леrІ-
"но rут;" вістку. nро иове.поrребоае ня рнхту в Нар. Домі. 

заоеАення на лівиічнім. Вінніnеrу niA; ПасІчному - кроплів на вІ.r.мо.пОАЖеІІ· 
управою чеtІІоrо Ухраінuя; і флІшку-· ІІЯ. 

самоrоню1 з Траксконк; 5LІекькому -більше муАростн. 
СввупІ- перуку, 5yrapeurri - маслянку і осепе.а.ця: ~ 



СтороиаІ. ':f.oЧH.Лt..-GШDB.тon СІ•~,-.І~;tt ,сРІ~_·.іІ:) ,.чм.С:.~:І; 
~~~~.;.;....;,~--'і'"'~.;.;~:..;;,~~ ... ;;;;...,.~~ .... :-" .... """'~~--·~. · '~~~~·· .. ,~~ .. ~ ·~ г~~;~--~~і~.;,,,,, · · ~л.нєНТо, ·МАІt.: 
··~~:~У •· ~~Нк'оі-О;'со••і•~к~. , R · · · 'Вас · · · о · ІіlІІ(' · 1 

Кр. ВаркU.ЬWІ»ІУ - ІІИ~ЛІО~В .иа 1\oro c.::Z:.;:.-:~~;~~~~Ji~·:,~'.фi~~;.·~y :> 1A:Jn=:j\·~,~~~e~b~~~IІ'Іia ·р~~·емІІІІ 
по~:;;..;;,. у _. к~~ .'~~~Ог~и~. ~~~:;.~.~-~:моб~~:~к;r2со11:м;:;п::dі~~~."' F'В: .. ~.:іМО:~- JОЛІС11к> Ш!_ Мале ; , 

=··У~:~:;.:~:: 1 ro~чy··n~ біt=~~:~с~~~:~-~и~ ~о .. ис~tу ._~>·~~=У~ ~~~J _Тао;~~?~анаt" 
'liH~ty. '· .· · --. с1'арокрdового виробу з лози і біль- СоаІІtмІо8ІІ- иакітру.борwу. 

ПкІ•ІІІІW~И ~батуту RО_~іАІІОГО 8&r ~~~~-=И ~~:;:;і_с;:;~~ ...... -~:;-.·~~:~;~~~;:·~у.'' 
ме~~;:~~ -~~~~~·;з::о~і~0~1:: ~~~ ІІН1'М utлne:зllllli хреа страwеІUІоі ва· Н. АО-WrІ)'ІІСМІІІ - того, що nиtaa 
,1\борІі. · . · гн ма У•р. РоСІ. ~іІН•.ІІІІІІТ)', ·~~~би про кеrо . - ·І, 

1 AME::~~~~~:~~~:;L:.~ :::: ~: ::~~:~1~;r:~~~~~~~. ~~:~~:~~c~~~~.li:: .. ~:::: .... 
стуАинець. • Скм•н•онк~ ~іму,-.Uі.об nіАріс'на.назі 6EtuTO І АРРАН. 
Дуааро~м:- очкур 1 баІІІІК краАовuі тo.rti буАе мae_ 1~iJІ'!UJe ен_ергіі ~о,бІU-... Костккоtои І Вар111.р! • k.ОС1'Ішнтко. 

Маи.-рмІІІ - щастя uасемурув.11тІІ кедУ~ Димоаи • біІrЬWе оПе~ці~;· ;,Оао ~~~~--- а~.в~~.:{~::ож~шІІІ Аі-
ТаІtЮка, граматику і ре.аакторське го ав1'о~ІобіІІ• і a..ТpeaaJІocnt а waxU: · 
•ріСІІО ІіJ Шаnовала, Др. НОUІІОІІИ :· 40,000 і'юроJ.ів 'і І_ва-11 (NУЗІІКОВІІ) • ЛЇJККО 118 СС\1-

С..на•умСМІІІ - wиyp~ta, щоб мо~ па АОВГ)' ц11rарнічку. трм 'uфіс. 

за~~с;'п~=~~~ ~·~:::в::о ":сі7:rарта ""~=~г':1~ік~~~~а=:'~~-~.~:~::."-·: ~:;:::~ "-ОfІ~:::~~~:::к;~І 
КоаuьчуІІОІІК • 110011~ кpltiKtll. &ІбероІІІ-11- СИАІІ і СІІергіі JаJІеПІІ 

СМупмоеіА - nіАІ"УЧНІІК •фі3К"ІІІІU_- "Точн.•tІ" АО суАу, бо Міінувuоого p.uy·. 
ІП~ІІ і ~nо:•і-КJ'Іекер" не •о11іс. "Зрізаас11." ' • 

3 &РУКЛЕИД, МАН. 

ХомІ1u.иіА - богато "11абец" і ц11rа- КурАІU:ІІКОВІІ ~"Ауха nроАав.і.1'ІІ we-
pe'nciil. РІІ, 2) ІІОЗВО.,.ІТІІ 118 ПІІС:ІІІІІІІ АУРНІІЦ), 

ДуАароаіІІ - футерапо 11:1 серце. в НаІІІ.ТШІІІ npeci і ще рю заnпаТ>ГПІ 
РуПіеІ- "rоі-1ог" віА'Кі:Іюиа. ІІС тр11, а~е 100,000 ВіАWкОАОНіlІІІІR. 

c~=~IIW/OaJA - богато банІІміа .1.1111 Ва· вс~:і~~:~~- ;і~ :~~~:Joщt аі• тик 
MU~IIJIIICМIII • КІІЦ.ІUК Ка rа.тіцІІЙСьМі КОJІІСИІІКОІJІ • 400 ГОJІОСіа, ІІМІІК 1'1). 

ков'баск. му брамув<tпо, щоб статн ІІІІАерие110м. 
СцОІІІі&НІА • МСІІШDгu JІ:IDACnio:cpa. 8орrаиІ3nорцІ МарІІІІІ• ...оІіову свіч 
.ІІuе•иовм - сnіоашоіfк: "Де клозо:- ку, табли•Іку і р11сік ві,І, ШаnоаІUІа. 

тіюм." 

МОе11U11110ІІ • .r.ipauy nакчохr. Нд ВАНТА, МАН • 
&ІібІІІІціва • к~еnку аіА бочки. . , Куu•иомсьмоиу - весь мре.uп Аого 
&yAtiQoilм ~ цебрик сметани іІіІ. пк· кустомерів. 

tІІну. ·- ~' І, &а•ннському - маленького 3~Т!І. 
&обеРс•ІІому • ХІІОтtЧі ІІПаІщі jf, h•ІІІІСЬІІОМ)'- Параску В АОАВТОК 
Насn • KOpDТІUOro 113ІІКВ і 10 цаІІt• АО ТІІТ'ІІІІІІ. 

Ву ІОВІІІІtу (бОАОІІі). МІІрос.uІом • фаАкіщу МІІІІО. 
ПарКІОІіtОІІІІ - С1'арі иаrуск і. маrо- Мuio.u-y • .-pyroro nацюха. 

иt:;:;;т;~у~~JІ=::~ю~;:;::~:~· ле~:'~,;~;.!~ІІЮ ~ро~ем гнр.tе ро. 
Строиавовм • бі .... wнlі рес1'ораІІт. Кцинюмовк - лацtJІікер бr3 рція. 
Трв•СМІІІ- ХіІІСЬКОІ ~Орієнтаціf' і роз Yll'IIIIIOKOIIK - ARa ИСІІІІ СМе"ТіІІ1К. 

СуАху. МІfІ(JfТІ(иtІвн-батпю "wиanc." 

Шкре~~~еnюв8 - са~ьцtсоІІ виробу П ГрІІІІІоКСМІІІ М.П. - Т1ІІІІІ хер11.1.111. 
му•а. БоАІdІр•укови - більших nосуАИІІ, 

ДОІІГІІІІОІ(ОІМ: - ІІОВНJІ umо.нів ~k Стс щоб k уС1'0Мери ІК! віАказу~ВІІІІ. 
чиuщ l'iv.r.r 1руrиА ра~ бН'Ти. А. Виннови. буurем. гречки. 

БуjІІІІІІІІІВОВ • рСЦЄІІОВОГО О.ІІі/Іку ІІВ Н, &ІІИМОВІІ - ССКСІІJ-ГС11,1, W1'а 1щі. 
ro.•oPy. Ст. ОАІІіНІІиОІІк·нову ·•сск1tію." 

ГІІ~ІВО\І.у • IIUBi ІІОJІІ.КІІі і П1ІЛЬІІІІК. Н. ПОАО.ІІ. - 1'0Г0 кіса 3а J0Тplt11 Аі• 
Ковбuеви • меАІАЬ Нобn11 с1ав рефюзззз. 

КІ>~':~h~~~~~ ~~~~іночу До.1110" і ~;:~::.; ~-~~:~;• ~~~;~,·~~~11ху. 
J1Оро1ІІУК0ВІІ • ІІОВІІ/1 сут j JІІАіо- ПетрІІІІОВИ- фПjЩІК~ 14-ro р01еу. 

nаііІІОТіtІГІ .1:1!11 мТDЧІІІІа." rf&.-ІП.ОВС~ІІОМу • ІІІІІІСLІІОГО аса. 
Оснnчуиоа~ - б"'ст 3 *МІка Луїса. І. Дtнн.ІІІОІІОІк - 11срuшіі сут. 
Ар1ЮА~1ІtІІІ - капwуч11е nіJ;зІІаЧСІІІІ, UІІІ ВаІітІ - бі~~~оwе nоаоnськІІк 
ДубчІІІОІІІ • фотОГІІафічошіі аnарат Гомбр)'8ИІІ- • nОІІіІІМСІІ~ 

JU фUТОГрафDП:tІІІІМ rpixi" r~,1іІUИІІіВ. !>&ІІоАІІЗВАІ • ІІОЬі М3"У\'І1, . 

ГрібАІоОDІ Мот11110ІІі -ІІ~руку. 
ПерХL110ІІОВІІ, М. - ІІDІІІІІіі ca~CJI 

Я(>.І,Іf, • 

ЯцКІІІІІІІОМу, ІІІ., - ІІОВС ~ТО'ІІ!.10." 

Д:Ік>!іомІІ, Гр,- баііСІІК 3 О.І.ІІіІІоІІ IIQ-

JI~COM і КОІІОАУ •арТ. 
КІІ.ІІk:ІІІІіІОІІІІ. -nів Шь011а болота 

МІІрІІ-, [, - •раІіоІу nіч і МОЖУІ
ІСJІІРІІ-11, Г. • ЩС-О,ІІ.ІІОГО СІІІІа. 
Крu•)'ІІОІІІІ, уч.- ІІОПУ ІІСГра.ІІОТІІМ)., • 
Мh"еиКСІІІІІ', ІА.,"- АІІС1' ВіА АJ.ІІМ3 1\ 

Еви. 

~еЦЬКОІІ)' А.1 - В~JІІІку "сІІАфті 
nін." 

КарС\онському- лоромщу бочку. 

•о~:;;:.кому, М., - баЛсІtк щt тро:.:: 

М~-ирІМе.І.f, Тео. - nіlРУ'ІІІІІІ( illlt'. 

•УРІСМІ• - ціАу гару вуrп на реJІіф. 
ЩиГІ•)'І(О8ІІ•СВНС1'111Ау. 
МІІр'І'КІІОІн, І Д. • фіст 3 осс~еАІІІІ. 
8ciJII решту ІІа 5руІЛКІІ 110 3СрІІІІ1'і 

ікри з риби, 

ЩО КОМУ ПРИІІЕСЕ СВ. О ННКО· 
ЛАА НА НОВНЯ РІК? 

(В 'ІІКАГО) 
Др. ГриНІІ&СЦЬІІОМу - ІІіАRаrІІ ОГОАо

СІІТtt сІ:б'е Диктатором ціпоІ Укра
ішІ. 

Др. СІмеttОІКЧОІІІ· червоtоу краватку 
RiA ТОІарІІШі/і J І!О.n.UJСВІІЦЬКОГО 
JOMy. 

Др. СІменсоан - З.ІІіІІІmІ peJanopa о 
УкраіиІІІіJ.аруІІОКаі,І,t1Орсів. 

Др. ТІІрко•с~ному - іме••оваІІІІІІ "Ота
::~м" 1щ Амер1111у віJ Схороnа,r,сь-

Др. МUІШОІІІ • ПОМ11РСІІІІІІ 3 "Лотко.О'" 
О Іtі.ІІ~Х МаТІ'ІІ/оІОІІіJ, 



........................................... С .. :J:;,;;,О~ЧИ;_;·-~.?--'~ {ifi~~l2~~~~~~~~~~~~~~-к~i·"~~~u.;.;;;,,~~=: 
': __ д~;.,_~~~~~;:=::гі~~- ~-~~~~ R~. ::,:;еЕ~- вJHt' н-Е;_;_ЖАРІ 

.':~~~:%~~~.!~~~--;~:;1~ 
Др. Смукон :.. 3_іСІра'!~:·аР_•шо та по- ' 

іхатІІ __ Ао"Гuіt•шNіі 11:11 nо~ІІОК._ . 

:;l:t< "'::::;і:_~:::м~і:::: 
• ~.:z~;~;~~II;M~jll. QАІІ~ i~j; ~бо 
. Умраіtrец~. або' РосіRІІ. ··• 

З~:~:~.~~;~'І7ла:~~~~~~=ц~:.нчмІі А? Gб· 
І(аnІт. ,5ІJWІбаWІ!ІІІ.• JІІ!реІІССТІІСІІ 1101 

норТ-са/14 А,о мріrс~ко~сгів. 

Д~;~~=~~~~~~-~-~ кіщд·~~- іна м~~~нму 
МузІІМОІІІ - rІіАІІІІ~атІІ ще З 6оІІАІІ на-

РОЛІІІІАІ АіН•ІJМ. _ 

СмуІІОІІІ РО/ІІІІІ,ЮІІІ (чнТатіІ ІІІНОІН!)· 

л:.Т::~~;. ~~~;;;~:~~~~~:: ~шу Go-
Aan р~з на Укр. cnpaay. 

Сав~ІІО!Ііt - IINCCio ЛИЦе, щоби nерестав 
ІОІ!ОЧІітнсІ ~ . MaPyctiO. 

ДQІІО!Ім- з'пплатІІти.Пара"сці "а.!імоІІІ. 
Пар.аtцІ-матІІбіІІьwссу/ІІІІІНІnІ та.tа-

111 CJI'!~iij ДІІ(І!ІОВІІ, 

Ка1tрмкІ - не ~уматш:• з ··~амамами" 

ТІІМофІеtм - .nІ.а.ібра11І Фаср- мdіс 
~КІІJі ВЇИ llt- АІ~., : , . . 

У11р. СтуАеІПUІІ - мотше rоворктм, а 

~111 АО .Lt!KOfiH ТІ МіН'ІНТІІ ·IIKifACo. 
~уре. . 

ПрuосА: . ЦtР.іІІІ : nо•~атн збірКу на 
У.В.О_,а ІІС 111 образи. 

Хор08ІІ 6кtІІЩЬКОГО - 31ТрІІМ3ТИ IIMWC 
АОбрі ГОІІОСІІ, 3 ІОJІОСН ".11111 .ІСКОра
Іtіі")"СУІ.ІУТІІ 

Ген. Шаnова.1і - ПОА~КУ за усуиемна 

Ау)1ІІОГО ОТ'ІСІІІІUУ 3 "Січн", 
Всім УхраікWІМ мІс:тІ ЧІмаго - щоби 

ГрОМ:ІАІІО ПіUІ/11\ КОІІІІАУDІТН на Y.IS, 
0. та DIIC.11llll 10 ТІІСІІЧ ІІІ (Іосау 

ХТО HOrO НЕ ЛЮБИТЬ? 
З~ОАііі ІІС .1ЮбІІТЬ і ІІе терnИТЬ ПО• 

.11щая. 

КрстІІІІ або ІІемора.пмш/1 nроти "no
nifl." 

ЛюАІІІІі з соnомою в rолоаі "церквк 

11етреба." 
ЛюАІІІШ, що кокаєтьсІІ в оласнім че

репі,- ІІС 3111( ІІі Бога ІІі МОІІІПВІІ, 6о 
11 тіІІІ·ІІс мас смаку, як безрога а nо

мораІІ•ІІІХ. 

Д!!я зарозуміlІоrо АУРІІІІ нема rорн. 
Пес ІІС ІІЮfіІІТІо кота. 

. ЖіІІКІІ ІІС lІЮбlІЯТЬ кота. 
СвІІСТУІІ 11е любІІТЬ Саска•tе.еаІtу. 

ГІІІІЬКО ІІС ІІІОбІІТЬ СіЧІІІІСЬКОГО, 
Чому то так? 

Копи редактор--::j{ан. :Укр,," n. Бу.а;
•а СПОІІіАаПСІІ? 

Ко1ш СтефаІІІІІі, БачІІнськніі (.!ІіА 
коn~а_с), Зuуровнч, МайАаІІнк і J(ость 
бу.ш тueJJcзi? 

KOJJІH К)'"''tськІІ~ говОрив nрацу? 
Коли і ДС КурАоіАНК ІtіІІЧНВ- WКОІІІ!? 
Коли і де Біберовіч був nрофесо-

ром? .• 

~ес ІІеІІаче сн11 і АОчка кеІ•аче npc-
3HAtiІTa Прuтассвича? 

Кwщ Тацюк ІІОЧу.вав· в АОма? 
КОІІН .ТуруJІа мав ВСТИА? 

Як кОмуніст, тов. КолісНІІІІ чувся no 
місьІtнІІ виборах? • 

Скіпь•ІІ· є. Укр.а~ІІЦІВ ІІНн•ІІрів на 
сJІуІІІбічужих? 

Кол11 а.втопекальннкІІ .ЗАОбу,~~.утьсІІ 
ІІа своrо ма~110rо іІан. еnмёкіта? 
Як забо_rато Plf~Ty зробив Барнць

ІtНі1 між ~таршнмІІ 11арубкамн? 

Що ТО 33 TJ.KIIri УЧІfТСЛЬ "ДерІІІ.ІВ-

=~~~:~~а8ю~:~~·:!, і р:::т:с з~11у;~і~~ 
.:tnе.оювати, і _І!С пла1ІІТІІ за тОріw11і 
()Г0.10ШСlІІІІІ - АруКІІ? ЧІІ ВіІІ Аіі!СІІО 

nочуеає себе у•ІІПІІлем, якнм, віА чоrо 
і иащо? 

ПНТРОД:УКЦІЯ 

На ввбор•Ім !1Ічу n. Ферлеа в Інс:т. 
ПросІh"н 16•ГО ПII,I,O.tllt"n, 1938 р. 

~nаІІі npИXIIJibiiiiKII і Л3110Вt ЧJІСИІІf 
Тепер буАуть IIJ.M ГО80РІПІf про ПО• 

літику міського маНАНАата АО Вінкіnс
rу n. Ферлея." 

"НаіІсвRтіІіwІІА отець парох ~о~ають 
rDJIOt."-lтaкAaлi 

Коnк Bilf .в•е бУ.А~ мав розум?І 

3бнраАте nере.ІІnпату І зробіть 
"Точило" на 5О еторІнІ 

<Щ,•Р:Т--Jrі~.~е и-І.е ~рт.) 

:і.::щ~~:~~~ш:~~;:;~~~~:~~· 
7о~~~~:~:··До3~:;;м, ~~-~~0~р~~~;~:~:~ 
АО шлЮбу .групами в .. ОАКН .І.ень, бу

. Ауть. в.ІUані,-.безплатІІі білєтн на" по
W.ІІюб~У ІІOAOpOJtt" АD_.РІІму. 

На_ АІІRх у Трнєс"!"' повінчалось 73 
~ар. _,ВСі 1101111 дістаІІІІ 3~/ІЇЗІ!ІІЧІ біІІЄТИ 
І ПОІІІІJІН AU Риму, А~ Мі.ІМ ІІ,НШНМН 
ПрМІІІІВ іІІ сам Л\усоліМІ. 

З ІІаявою сеї ІІО.1І!ІІКІІ українські п.а
рубІtІІ в ВіІІні.nеrу заворушІІлнсь .. Хо-
чуп. скористати .з. Аа_рово•·о пере!"»У 

_.,о Риму, nобачитІL п~пу,_МусоІІініІ __ і 
ИІІWі обц1н в. славніІІІ _краю макароніІ 

Ка•уn., що ІІІ АНЯХ віJіЗАІ'ІТЬ З ВіН~ 
ніпегу AD Іта11іі меннткся такі- ук"р. 
:uonцi; 

Кізюм, ·· БаjІнuьКнй (~рнвНІ1); І>:а
рнщ.кнй (nростІІА), Лоба~, rмехоВсь
•'!А, Ді.1.уним, Я.: П~пепь, n. Грабннсr 
кнА, О. Cмo!Jiri~ О. DІ~ь," ЧuІСА Му
лярс.мнй і АнАру:о; Ду.uр._ ТD'ІІІО 12 
ік,ІкапостОІ!ів:.- • -.• 
В AOpofy' .ІІ.ИІ"'АЖатнмУ.п;: ·~ І. 

ВоберськІІіІз'jІаменІІ са. Рафаїла ам
ГОІ!Dснть nращаль11у п~~О,Вf._ц С.Н. 

=~~;;~~;ха ~:;~=~~:~Р:в~d·~:с~~ 
ПС_РЄ~ рушеuніrІІІ -rіоіЗ.І.у .СІWІІе. кілі.11а 
слІв на тему: "С.Lю 'uonll.ll" · · 

:~!~::~:;:~~~~~~:;~А~~= 
ТІІ самиА nапа. З. поворотом АО Кама

АІІ стріне іх РІІ:!ОІІІ. з ПОАруrамн-італі

ІІнкамІІ ка С.П.Р-ськііі'. стації віJ.nо
ручІІнк "Точила" і Аальwе .ІІіАіWJІе і:ІІ 

,11.0 Пмпіі на ме~і.~ці ІІіІ ма.nнну. 

А 
~ 

В .АУІНЕ ВАІННІІІ СПРАВІ --проситься всіх тих, котрі поку-
пили землю через Фе..ІJІ Тацюка. 
зголоситися особисто або пи
семио до ~иnа." 

КОЛЯДУйТЕ НА ''ТОЧИЛоr• 



В НАПWУЧНІІІІ МІОІіІ 
· 11888 . .ueкfcll.' 

На. Пn-ptii ~ті у M_~I!Rry к-

::: 3~~,:~~=-~~~~~~:~ 

ЕІ'ІІ. ЧМС .. ЕННR ЧАСУ 
'8Н:ІІІІ8-Проф. Х.U.·Гарбуз. 

·Ві.І. нІРо~еми_)~рнста р. 1930 
.. Ві.а· rіочап:у·С.іта .(у жм.аіа) 

рік . . . · .. 5691. 

-~.1!1!'1 ,-,(~,~) "-~L · 
.• 

ків.;-_. ... -,,., .... ~Вр. 
Неро n_оі~ав,до. ГаN.ілтон.·бмц~~ 
НачаЛО лмсменнц.тва Савелі і 

:талі ЧОрttоокоі s. червонИм" 
riHcUNн" _ ... _ _ 4р. 

. (~~~ ... бУ.І~-) . 

аиОскті; виескк, а Горбомое lti.l.rnq);lc. 
Г0..D801D JІІРІU',tа/1'1 ПІU»І. Бараба 
ааnмсус. V ~о•ного- кОJЮ ка•іи..~кк 
-.anwyчttнa тuеrіІІєтw:а. _То .-Мщ.ра.іtа 
•Wиака. НарЦн Іі.ІбуNІІmоІ:ІІ ІІЦ 
.1у•е аа мною сnраеою. До_ к .. ІО(Іу 
JCТ)'ml8 ЗІ ~ІІІ ао.о~унІст а .o~aкine-rc~ 

ioro Дур.ІD•У· На nepatкx nceкpou:11 

У КнтаАців це 67 р. 78 циклю. 
Віі і:о:rвОрекя СвJ_та (грец. к. .,. · -... '~. 

церв!д'nовСт'"< лщеА (ri::~:~. ~' ,. . . 
ному)._'-·-.-- І'(!~_івJ.ОО,ООО,~ , 

Ві.І.·:·nовстан~t....зе~ЛІ '(по уче-
Ному) -- р. __ ·4,0C!Q,OOO.OOO. 

Bi.s.· вТечі--Маг0мета з Мекн
евого ~ІІtНСТ~а В ~аПШfЧІІі/11 грома- KIIBMCJI.HHf --· ·-. :.-- 1348 . 
.tанстві він nоставІІв ко.ІІуністн'ІНУ Те- Від втс'Іі ГрнWІ: · Бараб11 зі 
ау: "Дснєr ІІС н;ц~" все nотріСіІІЄ Іtі- СтсАтіи . __ _15р. 
n-•аатІt за виміну.'' · Коли Грнц.ь махнув ЗІн"а
'Капшук Пац1011 гримнув ІІрО.оtову, 11 рок --. ----- 15р. 

ввіі .І.ОІІаз.ав, що на Петрнк аео Ліян J<:o,r~н Гр11ц.ь збирав на ,а.зво
штрітах tfe nоІr«см ruетку сіІІІІІ, ба- кн 15. 
І'•іSОАь або фазо~і, бо та.- ке 3а гро. Коли Грнщ. _оперував кнwені 
.. і. в СтсАтах 15. 

(Оnпескн.) 

ПОВНА НА.ІІИТІІА 

Коли були ВНАаЧ"і лопіt\.іІ'Інї 
варанти в СтсАтах на Грнц11 15. 

Союз ГрнWІ, Смер,tюха і Гор-
боноса Зр. 

Повстаня: Каnwучного Ри
царського Ор.а.сру у Вікніпегу З. 

Засковакя: Товарнетва Стар
ших парубків---- Ір. 

Від часу варекя кулеші в 

Фо~Тд :~п~=~ку кастрації пю.а.1е~ 
на бопьшевнцькнх -евнухнв і 
скоnців 13. 

&:IO,ut 11 бу&.ів. ІСЬО пJIO(SJau, 
ХО,(ИІ •і• ІСІІІ!і JІІО,ІІ!. 

Чоrо • 11./ryu&? ДоСІра wyua, 
Де •еиі Jlinшe <lyAt. 

Перша Конвенці,. Капшучн••-
1 kів на Петрнк ст., у Вінніпегу 3. 

Ві.а. на'Іапа обо:sно-гетьмансь
кого гумбугу в Кана.а.і --6р. 

БуІ • КІТОJІі.ІіІ і nрІВОСJІІІІІІІК, 
&уа 1 през!:ІкrеріІкіе. 

В фраицрів, nомкіа, 'lfXo-cJIOІ.IJtiІ, 
А кuin. ІІІІLІ,ИІІніа. 

Всю.Ік 111 ~акчаАио в жwrno був.ас 
Живуn. JІІО.ІС, 11 JUOAC. 

Ану, .1умаю, ІІЦу 8 роСІкорк, 
Як •tні таи бум? 

Пі1uов а робкорк і там 1re SJІe, 
Ам: .ІНІКСЬ :13 ВІІ,(.І.І, 

&о о них ІІаЯліпwе, в комумі paif, 
Ям t ntІIIH;:t КІLІІІІТК~. ."_ 
ГЕА! ГЕА! ГЕАІ 
Даваііте сюда на ''ТоЧ"нло" 

всіх r-рІwнниів без розбору, абн 
грішник! Не робитt. ріжницІ, 11-
kOi він nартіі або секти. 

ПосилаА-те заразІ 

Ре.ааІІІІія "ТочнJЮ." 

Чу.1.о о. Н~tкола,. в Судбурах, 
Октарії ---- 9 місяців. 

Начало св~tстунівства і свІІс-

ту Копи "мі.а.ваnф" стала 'в;іф: 
вже буде 8 мц. 

Авік~~~Р~~Р~~~~~аді~~н~~ЛІ; ~~ 
ПУКJЩ 5мц. 

Копи б.о. Берськ~tА :J.Антннів 4. 
Копи в Торонто свистаntt і 

nO'xpипntt Зр. 
Чу.а.ове "тексі" в Ле Пасі 2р. 
Копи ігумен Маркович граа 

на сопілку в РіджаАна парку Зр. 
Копи еврсА зробив сут для 

Арсе~tія 2р. 
Колн Бараба про.І.авав шeptt 

на м~ІІнн в nовітрю --1 р. 
Вtд повстаtt,. nреси Свізого 

.vтя Укр. в Канаді -- Зр. 
Коли nосол ковбаси про.І.авав 

ІІ_о контрах у валізці -- 2р. 
Коли Свистун зачав варити 

ка':j;~~Іча~~~н~~е;: ~ьt7,~: 

оп .. faptyз 
(Аатентнчне) • 

O.~oкtt поnнк КJ"'Іер•ІіиА, 
Мопо,ІНІІ, весе~~нn -

Має гару, рукавички 
І штучні марселі. 

При Мегрсrор в Вікн.іnеrу 
На ву .nиці в місті, 

В O.IHHaAUJІTiA ГО.ІННі 
()(ІіАмав невісту. 

А %~~ ~е :к?:~е~::~:-
На .а.ваАUJІть семого ЖОВТИІІІ 

ДобрнА nримір брали. • 

Бо сеА Гарбуз .Іуже муАрнА, 
Н11ч встнJІ.у немає, 

Робить з себе ВН.І.овиско 
Дівку обіRм.ає. - • 

Двері в гарі отворені, 
Щоб бачап11 ЛЮАІІ, 

Як цілуєсь в реверсн.а.і 
, _Піn nовкиn облу.І.ІІ. · 

Заміст.ь ше.1щем к<ІтолtІКОМ 
То Він nіп ВЄС~JІІІА • 

Має гару, рукавttчкн' 
І штучні марселі. 

Та~~;jо~: .•• ;~;~:Т~І~иьба, ВСТН.І., 
Не Jea~~e м::~~~н~. церкву 

д. 
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Гр. Ка_т. ~ заложити ще ОАН)' "Ліrу рО!Іоту;_3ачувасм;'~·••а·-nомt•о n'риА-
БрІІТ, Унр:" оl_ВНС!рати K0/1\iTtT 3 мерт- At Цнr~КЧ)'ІС 3 ВіІІІІіnеrу: , .. "'1"'' 

:::'/:~:~~-:~r8а~:ц~~е, Щоби 11t буІІо' ~о ~::;~в~з;::о~::::::. ~-~G;:o~::~ 
ва .. ~ам. РuЬ-і-орІ Декким nатріотам Укр.· n.окореинІІ 110 моцие. БеА бізнес! ·• • ,.,,~ 

ІІіть ~~~~:~:р~~::- :Ос:о3~~.:~~х nрІІІі- ;:~:іч~ІІ:~~~=н i:e~~ ... :o(n~..:~~:~- а ~:=~~::~~:~ ·~::~:~~~: ~~~,o;~~r~f;:: 
Всі nоточеІІі ааw11м раn11м :'Точ 11• ВавриІІІон:""'- "Вориік." чеРа .. · .,.;- ·.с·-· •. -· ·•~· •'·'·' 

110м" ба~~tают• Вам, щоби ~ша rазс· Де11ким чле_на"!- У. Н. Д. nереМінитІt ТочІUІо. робмтьск nоnулярІІн·м.;вІІ-
та вн,хоама no 200,000 nрІUІІірІІнків -унр. мельоАію на АІІtез, бо укр. ме- .uннкм; 11авіт• ОтеІUо• хоче··nрІінуме-
ТІІЖІІtВО і точило всіх ТІІіwннмі•,' (:І льоді• дуже роЗJІізла і не робнт• ••А· руватн. '- -' 
11е.лнwе ·ІІас).. • . ·· 1Іого ефекту.__ У МоІІтреаІІі no офісах дів•Іата 110.· 
Рцактору, мм'всі nото•1е11 і бажаєм, Чле11ам "8. Помочі"- ІSіАьше не сІІІ· чуют• з шоферами,- розум,іtтьсІ, 11е 

Іцобн мав сорок буАІІІІків, кОЖАІІІ"і на _бувати, бО ~в. Помі~~ ще'не .8СІІІІі ІН· чуІІІоі наці!, ·але такІІ··. ~поі~Ліnше 
сорок nоверхів, а 1 кожАому nовер~і nлачувати богато santi.Oiorи, особливо свОt: иі•'чуже·. -: -~-

~~ ~~~~:~:::;·~о~ и:::и~: ~;~:~~ ::~~м0;~~~::: що без шо11оrи ,.о. те;іtі~р~~:~~-:?ві~_~:·~:т .. ~ ес мцамІ 
вічІІо кр'утилось і щоб rуриіт їх' всі.~ ЖіІІочому ТовариСТІ)' ім .. Лесі Укр. -Єс •цаІіt' --: ._.,_, ·s-

~~:л: ~:с:;~:~ вам, "~"е реnакторе i~:~~;::~~~:~~e:r:~~P~;:;~~~~: -, .. ,,~~~.--·~··."'.';:';:,:т.',.~_-,·~.-~.-,і_,'_і,·.•-?':·-'~·:,.·-.~~.·.-_•0,:,:,-... -~.гu.~·.~.-.:,-.~:· ... · .. ~-
зд K~~~~~n~J~~~~~~n~~· ме~~.•r,~вt:;~~- 6ді:;:~і~~~-~·:::~т: • ' ' - , '' ~ ··~ ~ ~ ~ 

Косп. Боrонос, Гім~і, -
і ДзІІ,uІ.О; імо;_ ARK. ак заnлатИть за "Т." і "П." 

ТрІtІІАахови -11е бутн таким нtрао--

Про'Інтав І-ше ч11сло ж)'р11ала "Стрі 
.11ецькі Вісти." Гарне nисьмо, гарииА 

Арук, ФОРJоІат, крас11а А хороша ні.,t. і 

на ~асі, Але ... Нема т~м реnактора, а 
хоч вінможе іІ с, тоВіІІ ІІС журналіст 

Т, С. ме rазетяр і, 8ИАІІО, ІІіКО./11! Т1Ш 

реМtСЛОМ ІІС ЗІІІНМІВСg, БО•Ж КОМУ 

ОХОТІ ЧІІТІТІІ АОВТі; IIJ'AIIi артttкули? 
Довгі статі ІІС те-саме, що "roDOJШ.,a 

11сбіжка до самої смсрт11, аж АОХІІ 

••ерІІа." 
Ла~ОІІі~ІІО, КОРОТКО, ВСІІО і АО 1(1~11 • 

так як ЩІ лоnаті!- моі nрІІwтеJІі. Ко
f'І:Іткі, ВJІ)'ЧІІі СТІТі і ~ІІТІІКУЛІІ, ВСі ЧІІ• 

TJIIOТt>, а І!С усліх КОІМІІЛГО ІЇ RCЯNOt-o 

ІІ.урІtМа. Б.,ЖJІІО успіхуіІ ТІІСАЧі ПС• 

Проф. ХмІІІ•-Гврбуз 

~АУІІВАСІ>МІІ~. 

йОГО КЛОПОТИ. 
- ВіІІ ожеш<ВСИ 3 ІІАОВОNІ 3 тро.ма 
Аіт•ми, 
- Се Е ІІОАібІІС АО АІіІІШТrіJІІІJІ: ІІіІВіТІ, 
йоrо АіТІІ с 111 імя іІого жешt. 

ВІІм,. 

Коф11свн- І~ костомерів на .І.ен~ і 

зробл~ІІнІі АВериА з ШІnи ~tptз стіку 
АО бір nарІІОГ. 

Лозоаському • ліпшого зору, шобн 
gк бу АС о'спІІ На~ТІО, ІІС IJ!ii!)KI бОГ}'. 
Всім щирнм Ухр. у Двафіні ІКtІІІЮ 

щ~слІtВОІ'О Нового Роху! 

ТUІ Тоі. 

UТЕЛЄГРАМАU 
З MOHтPEAJW 

ЩобІІ nістатІІ АВІ презеІІтІІ 111 сво
•·n ІІатроІІа, na11 отець nамовна Тов. 
Сссрсцтва щоби розко•олось ІІВ АВі 

•<іІСТІІ, отже тнм сnособом ві11 ско-
рщтав, бО <.ІАІІі ПрШІССЛІІ КОІ.І.ру, ~ 

AJІyri сет ІІачш•~. а то, що свариІІись, 

ССІІІ'ІО. 

Пан отСЦh збІІр&ІІІІ перцnпату на 

я~ус~ ••асоnІІсь з Гамерикк і вище 

ЗГJ.ІІ.<ІІІС СССТрИТІІВО АМОСВОЮ ne· 
реnплату уже АВІ рохи, а часоnис ще 

11е JІіІІшІІа АО мас. 
ОтеІUо казвпІІ, що а МонтреаJІі )' 

nістможІІаіСТІ1 мксоітозамаІІІІІі 

КОІІІТ, бО Mllllf.IIOTO року, Треба б)'JІО 

мовІІтитрІІ ра3ІІ Отqеиnш, R сего ро-

ку м1щс rаз. Ч11м роз стас н~ світі 

ректор, учителі, засТУпники, рс'АакТо
рн, а всі таКі !"К ПRіІ'!І"і Як11м . .'' 

~ 
У HAHOPt, ~АСИ, 

-:-·--,._ 
У 11ас у Каиорі захоJ.•ть оІІбОРІІ, 
КаІІАІІАати nоволиліnшіють; 

ЧОАІ)' llt бути ІІІОАІІІІОЮ ІІа 31BUI~? 
Чи лиш АО виборів .tобріют~? 
У ІІІ~ у Капорі ЩО AJIR у 110./І)'АІІ~ 

Ліnче11ків млн11 свище і свище,-

АJІІ ВіА ТОГО СВИСТ)', ПО ЛіТІІІІХ ІІІборах 

Усьо асі.uссь 11нще А шtще. 

У ІІ3С )'КамОрі у ВІІЩіЙ nаЛJІТі 

БороІшли вnерто свою хоругов, 
'10 TDNOГJJ nерцю ВСІІЛ38 іМ J' ~aJJІ)' 
ТоІ"і 11с JІІОбнІі коІщуJІ, ГJІІ'І~ков. 
У И~С )' Ка11орі Є ІІОВа іА~ЛЬІІR 
Усі захоДІІМО АО своrо ІІа nзit!, 

Ко1111 хто є бі.tІІІІІ"і • хо••с ,ІІ.Оf)І1бІІтш·•·· 
То ось тут МІt масм nрицір! 

У ІІІІСу Ка110рі ЖіІІОЧКІІ О розгарі 
Пр~.tсталлеІІІІК свое ІІІІстаuл""''; 
ШвраварІІGуІІІІ,ахоляозабракпu, 
Аж n~a ~о~істо аrа11алн. 

У 113С у К:t110ІІі Є АІІDІ!а особа 

Що ~СіХ ВЧІІТh і Кf)ІІТІІМ)'С 

КОЛИ ІІОКаЖССА 1110, і XTOCJ• ЩОСh'·Є, 
То !\ому ее ІІС Аужс І'~Іакус. 

Фnр- Мцр. ....... 
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ПУСtІ . МАНЕВРИ ЗаnрІІІІеио: BOJI і1 10111 '"'"'' ,,, ,,,. , ,,,, ,,."";" , 
Гороіж~ІІкн ~~а'гороіЖІІПІІсь· і 11аіі- Се~;-Іе·є Ж~АІІНі.І с~м·р~т-сім, що тuва-

старші. rоро•жникн маnІ\ прніхатІІ з ристІІо "ОборОнІ Украіни" .11 Амерюtі 
Націокапьноі ПрссtІ до ДаофіІІУ 11<1. мумаnася з тов. "Центрu~~ Укр. Нар. 

7-ro ГрудІІІІ і там-м.аn:t ас11 гороІиша Домів'_' y.Biинintry. Не є ріоІ_ІОЖ сс-

6ратіІІ"Пустоі ЛІrи 5рит. )'краінціа" мрстом, як СічнІІСЬМІІЇІ іздІІВ'АО'КаІІ<І· 
ві.І.бутн своі пусті маІІе(UІІ з греко- дІІ та навіть "зробкв ве_.икІ фурори" 
кат. гапі. своім Btrcтynoм в "Нар: Домі" у ВІн-

Та иа якесь JІІІхо, а може черІ'з нinery. ВідтаІt nрІІіЗдІІІас др. Мак-
ІІСТІІА Пf'реІІ JІЮАЬМІІ ГО(ІОІЖІІ\11(11 3 Д(ІККВ АО "Нар. До ... у" та ЗМОЖУ~ Ч3• 
Мар~ет ЕоеІІЮ ке ІІВІUІІСЬ з Biшtinery СОІ111~ "Правда ! 8on11", ТІІАІЧ<ІСОМ В 

і гороіжні пусті ма11евр11 ке ві,;буnІІСІ\, Лмерtщі ЧкІІС обІІІІмас редакцію "На· 

бо не було rо.1овної штаби 1 "ІІаn·І~іл- родкоі Волі" в Снре1ІТОІІ, а в HI0-
11oro р-е.ІІ.ахтіра що все з11ає 1 є стра- йорку Uеrлкиеьмкйі pe,1,aryc "Укр. 

lliHO ВСЛИКІІМ ПОЛіТІІКО/11 ltOJIO ДІШі. Громаду." Зі старОГО Іtраю ПрІІіЗДЖа• 
На nустих м;шеврах був сарака ЛJt гості, 11 оеобак: Григорієва, і WІІ· 

Кузь і Дутма. ПозаnttсувалІІ АітеrІ і nоваnм, і здаоапос~, що всьо в nо
тих, щО невмію-rь nідnнсатttся, бО хто- рядку, та що іІІК теnер nо'встаІІе сил~· 
вм.ів, то й ,І,нвнтнся не хотW на ІІІІХ на орrаІІізацін. Апе по трох літах 110-
Віват, маневри! Єще "/1ira" 11е зrі- Іtазапосh щось не теє. В осенн 19ЗО'р. 

ІІіJІа, апе каnут ії- шурр!І А\}. МаІІАfІНМа і АР- Шаnовап СКJІІІІtаnІr 

. -~~- в Торо11ті монrрес, а тут засІІО.ОаІІО і 

З Ненора, Онт. 
Т~JІСГрnфують до "ТочІІла" 'ІСР~З 

~~~~~ ~~11а ~~~~~~~ cA~~::~":nc:/:p;~ 
чср~з те, що хтось з оТціо. м~є забо
rаrо L'latТII, ЯК}' ІІаАуЖІІО<ІС і ро6ІІТІо 
ш~оау. 

иТОЧІІJІО" 113ЯЛО 11ід розnагу СЮ СЛС• 
tІіявьІІу депешу і просьбу пюдсіі J Kt:· 
110рк і вже закуn11,10 дnа ТОІІІІ паnеру 
113 М~Тf1ІМ ПіЧІІС ТОЧІІТІІ рІІЛа ВСіХ ТІІХ, 
мотрс забоrато fІІІють між ЛІОАhАІІІ 

ЧІІ;;~:~т~:~~~~ЧеІІНМІІ D CJiiAYIO'IIIX 

ВІІбраио "Укр. Трудове Обt:дІtаНКІІ." 
\ 31108 3A:IBaJIOCb, ЩО ВСЬО буде КІІЙ ОВ, 
аж ВІІі1ШJІО nepiuc ЧІІСІІО (друГОГО ШІ• 
АВІІІІЯ) "Умр. Громаав" 11 Н\0-ііориу, 
і звідсІІ давідуємось, що конrрtс в То. 

роитІ був пнше wопиою, бо старався 
11р11С80ІТІІ СОбі ВПJІІІВІІ JІіД~ріВ ТОІІ, 

"Оборо11а УмраІ1111" з АмерІІМІІ. Такс 

ЛІІІUt П. ЦІ'ГЛІІІІСЬКІІіі, рсда~ТО[І ССГО 

'ІВСОПІІСУ. 

Се даnо tІам wтурк-Ла11ька-о око, 
ЩО 11 ІІіЛІЙ ОІІІ'аІІіЗаціі, Є ЩО(І, захООа-

11~. Ам дапьше 'ІІ<тасмо ес \. •щсло 

(другого ВІІА:ІІІ!tЯ) "YKjl. Г(ІОМЛАІІ" та 
ЗІJаХОАІІМО ІіСТКу, ЩО В .ІІіСІЩі ЛІІСТІJ• 

ll<t.&;i ЗВСІІОНаІІО (ВІІJІСТІІВО UіАЖІІОJІСІІО) 
"Умр. Ра.днІtаJІьну Партію" та зібра11о 
вже ІІа орrанізацііішtіі фо11д $915.
(В АР)'ГіАІ ЧИСЛі ОГОЛОWЄІІО ~СіірКу 
$372.15 ІІа сю саму ціпь). 
Тепер знова чнтаt.ІІО "П[)<1UАУ і \Jo. 

лю" з JІІІстоnа.Аа ЗО-го 1930 р., з Uін
І<Іп~І·у (я~у Aanмu~ редаrус "-1'· М~І•• 
А)ІІІка) тn дооіАусмось, що .яі.uі.1 з 
О•uавІІ, О11т., ВІІсnао збірку ІІа nомі•с 
У.С.Р.Л. 11 Гnлнчtші, ~ деямі ві.ціJІІr 
UІІСЛіІJІІІ СВОЇ збірНІ! ІЩ Ту СаМу ЦіЛІо 

лщuс ІІВ рук11 "Укр. Гро.ІІадІІ" h HIO
Ropxv. 

МІІМОUоnі ІІ)ІІІХОАІІТh ll:t АУ~ІNу такс: 
до того f1 самого .яоза запрмжс1со мо
ня Й ПОnа. 1-':tЗОМ ВОІІІІ ТЯГІС)'ТІ( ІІС .110-
жуть, бо Іtt ~оцтьІ Наnіть ІІа одІІІІ ІІі~ 
JІЖС ІІПГОДІІJІІІСЬ, JІІІІІІ~ ІІаЗО\1 ііТІІ 11~ 

Gудуть. І'о, м~ли віл мnuб11 nрнсrІішн
ТІІ, ,1 llollh 3RІІІh!ІІІТІІ,• ТО стац 1, ll<l.-
IIIIJNII. Л НКіІ. UІарП<1і!ІІІІІС дОП~ДС АО 

ЗF;ИРААТЕ ЛЕРЕ.ІJПЛдТУ І 3РО· ~о~~· ~~~f1:1 ~:~~~u:.: ~~:~~к~~~:ьІ.;:~:~~~ 
J>IТ'f-, "ТОЧИЛО~ Нд 5О СТОРІНІ І булуТІо ~щтн рацію! 

_ ...... ----- Герму~нс Протичиu. 
~С?-?'ЯДУАТ~ .НА ''ТОЧИЛО!" [[ЗОГОЛОШУАТЕ В ТО'ІИІІІІU 

ур!ІДІІІСІІІІИ 

АССМ\'РУЄ Від СІІабОСТН і Н:І ЖІІТТ-. 
Лс~муру_є автомоСІіІІі; вікІІа і ЩІ. га

ІІУJН асемураціі. 

ВироІМ~є. познчкн ЩІ· реапьноtтІІ. 
Вдазаіtтесь -в сnравах асеиурщіі 

АО·ІІаС, а будете ІІАОВОJІСІІі, 

V. Н. ·КО:О.ІА:ІІ •.AGEI..'<CY 

1584 ,\>·\ .. g\On .St., \VL'mW.OO, ~'"-""· 
··Pihane 52881 - 22435 · · · 

'""І· ~08~ ПЕР~О~НА' -:-
ПЕРЕПЛЕТНЯ КНИЖОК 

OnpaUJІЯ(MO ВСЯКі КІІІІЖКІІ у 

треваві ОNЛа.АІІІІКІС. Вам ОПJІ:ІТІІТЬ

' ск мати ІtІІІtжку .ІІ.обрс оnравлс11у 

1
1 : :~:::;,.:'•;:;.":::::~ " '"' ' 
3а роботу і ІАОВО_.tнИD ру'fІІМО, 
ЗамовnешІя шліть r1a а.аресу: 
J. ROLNY 7n.1 Belkirk Av•., 

-=---==~-· --
ГА? 

Що то за MaІtR 
Вст11ду ІІС має, 

І за десятку 
Гола гупяє? 

Ч11 tte та ланя, 
Груба на ороду, 

Що ДССh МУЩІІШІМ 
Продає ВОАу? 

!<онбасн любить, 
Гроші Хаnає, 

3 І\ОІІб1ІСОВ :JГІШС,
Га? Хто з11ає? 

МАЄ РАЦІЮ! 

Дуб. 

Стефан: Відкrt тдк суІІІІТС, 
ДаtІІІЛО? 

ДашІJЮ: ТОІ ХОДІІІШМ братІІ 
фотографію. 

Стефан: До кого? 
Даttило: До Шалірн. 
Стефаи: А в Дубчака чомусh

тс не брали? 
Даttкло: Я люблю лоnІІратtt 

ж11да, бо він не nіде шуфлею ро
бити, а Дуб•tак може, бо він т.а
КІІіі ЯК 011 j Я. 

Стефан: І ШІ не червонієтс 
ІІІД ПСПІJІ.у? Ч11 Dll знаєте, ЩО Від 
кол11 ДубІtак підкрІІП студію то 
ЩС ІІС буо U ІІСГО 11ІІі ОЛСІІ ЖІІД 
rta фотоrрафії? Встуnіп,ся, бо 
я вепсдаюся uac! 
ДашІ nо (по ttалумі) : М:~єтс 

р:tщю! 
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ГеніА Від НОЖМЦЬ • , 
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(.:л~RІІі ІІОЖІІЦі МУА[ІОГО собі рСА11Х

тіра ··к~ІІаАіАського Фармсра" ІІа 

аистіІ8і холо ... іського ратуwа п Ві1ші-

СШІІА НАСТЯ! 
--· 

в ВінніпеГУ;--·сл~ВиіММІ~І • ." 
ВіА вас може миль зо АВІСТІ 

Славні!. Настя nроживає, 
Авто і nеснка має; 

Ще n в nрилозІ .11.0 гомора, 
Має вона.nро.ЬесораІ 

Що та настя виробляє, 
То лиш ТроІLькиn може ЗІІаЄ~ 

Вона часто ЇЗІИТЬ всюди 
З nрофесором меже люди, 

Або їздить вуЛІщЯМІІ, 
Возить Ао го до безтящt 1 

А біІ.ний ГарІ - •юлооІк 
В>Ке АО всього так приnІІк, 

Що на жінку не зважає, 
1 на еве і А позаоля є І ....... 

Раз n гостину зібралися, 
І на гару втаскалr~ся. 

f!она сіл:~ із переду, 
А було ее у сєрел.у -

nегу. 

Всім ПіЛЬІІD DrЛ~AITM 

з а б с з А у р 11 о J 

Коло неї .муж сі,ІІ,ае, 
Вон:t Лого наганя:е: 

CIJІ.an, каже, Гарі з ЗЗА), 
Довгі ноги на за&аАі, 

Бо я мушу керувати 
\гарою добре гнати. 
НаІ'і професор тут сі.tає, 
Він коротш!.•l~~н має! 

()т раз вона notxMi, ,_ 
Н:1 маркети заїхала, ' 

Щоб дещо накуnити, 
Професору дого.ІІ.нтн. \ 

Хол.ІІТh вона і торгує, 
Шіщr, •Іісиик, все купує, 

Л професор на napaAy 
Носнтh за иев кошик з зму .. 

ІЗ І";І.ГJі песнк Тх чекає, 
!(ОЛІ І 11СJ1ІІУТІ>, ТО DИТЗЄ,-

і(["JуТІtТh ХВОСТОМ J JL]IIBKO'I..!, 
Бо 110 дому їхать хоче ... 

Пn nсім 1супн~ і.з. гонором 
іл.с 11.1стя з nроф~сором; 

Тдуп. nони собі в n"ipl, 
Fl ДОМІ! СПНТЬ ГОЛО.ІІ.НІtn f<І['; 

В Насті Гарі ні·.nрнчоМу, 
Коли хоче; Ііде'.цо JІ.ому. 

; Професора то годує, 
Д~і за .ІІ.нямн з ~им ма~н.vє. 

Що АНя_.Їз.ІLн-ть: ВУлицяМи , 
І не гризеться . .цовгами, 

Які Гарі,JІ.атн має 
За те авто,. що nчнхає ... 

-х-

Раз Насгуня nоїхала 
Та без свого музикала -

На маркети nptt ДуфрІtІtі, 
Ламятаю, як-би ннні. 

ХО.ІLИТЬ ВСЮДИ, ВСС купує, 
, За нев цуцик машерує. 

Що там сталось, мІtЛІІіі, Боже, 
Оnисати все не можу, 

Але скажу коротен.,ко: 
Загубила Настусенька 

На маркетах "Квіиі" свого, 
ТоЖ то було крику мttаго, 

Як крутилась, як ПttТ.ала, 
Закім цуцька ві.ІІ.шукала! ... 

::--Х-' 

Гуляn Насте, nоки Сіtла 
Буде тебе -так -носила .. , 

/ ........ ; 

Ти не біІіся, не Г[JІІЗІІСЯ, 
Що там Маня так І<pttllttтьct 

То з задростн, від· язІtка, 
Робить з теб~ чер~внка; 

Якнм маєш все ··гез" nxaтtt, 
Щоби авто міг nчнхаТІІ ! .. 

ВИРАТУВАЛА 1000 
ЛІОДБй. 

На корабли одна дівчІtна з:~
пнсала собі на памятку т:~кс: 

20 мая. Небо ясне і і<апітшІ 
також. 

21 мая. Похмур110 і капітан 
Jтакож. 

22 мая. Капітан заявляє, що 
він любить мене. Я стою твердо. 

23 мая. Каnітан заяn.1яє мс11і, 
що коли я нr послух:~ю ііого, то 
він цілкА корабель з 1000 людь
ми !Іатопить. 

24 мая. Нічого, я стою твердо 
nри СВОЇМ. 

25 мая. Я nратув:~ла кор;~.бст. 
і ТІІСЯчу ЛЮ.ІLеП! 
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У АІІІАРІІ 

ПриАШон мужИк до лікаря, 
У крісло сідає; 

Приступив лікар до -него 
Тай Aoro nитає: 

"То ви хорі? Що вас балніь? 
Розкажіть nричину!" 

-" Та я. nрошу о валебного 
ЛікарІІ --вся спина! 

І крижі ми дуже ломить 
Якась мара в кості, 

Що сам себе часом бим з'їв, 

Стільки маю злості.'' 

Лікар пішов в своє бюрко, 
Рецепту шкрабає, 

І чемненько мужнковн 
До рук іі пхає; 

"НатираІ!Те,::.....:. каже лікар, 
Будете з.дорові!" 

За тижнів два входить мужик 
І ~аже лікарові: 

''Т~о:О"г~~к3~~р~~~і11~таJІо, 
Та карточка вже nодерлась, 

Дайте другу лане!" · 
д. 

СІРАХІІВИСКА 

Св11стуна ·Саскачеван. 
о. ФІІАКІІова- "Т&ІнJІо." 

Р1ПІ • ЧНt'ІІО "623." 
Горбоноса- ayc-rewniJІЬT. 
СмерАюІ(а - )JІежаниІі овсрхоtт 
ГрІІІUІ Цигана - СtеАтн . 

. Даии.nьчука-Івах. 
КоІІІу-істи - ІІурнут., 
СУСа • СіЧІ!ІІСькмІі. 
Ман Дрк;щ - Цеглмнс~кІ!іі. 
Доичека ·Сонник. 
ЦепібатиІtка- баба 
Го.ІІовхн • ronoвa. · 
ОбозІrого- фіра барабоnь. 
ІгуІІІена Мар11овнча • стекоrрафіR. 
о. Ap~erriи • Савт К111rщ·ш. 
Робітr~нкіu. 311'-!а. 
Дра Рцкев11ча - бішоп. 
о. Савч~ка - '"бішоп"' СвІІСтуrr. 
Фар'-!ерrв- АОВГИ. 

ІІІурІ 

О. !і зцумав ·чолОвік,· 
'На nшенн_ці грати, 

І.ліш"оІі він .АО жн.ака 
Пора . .І.н ·Шукати. 

А розуму не куnить 
У жида рудого, 

Той порадив щоб всі гроші 
Вімати .АО нього. 

І КJЛІІВ наш ЧОЛОВІК 
Пшениці дві гарі, 

І нікому ні чнчнрк,
Ні слова, ні пари. 

Лише в дома жінці все, 
Говорить, сnіває; 

І вечером як repoli 
ПnІІнІІ укладає. 

"Як зароблю, пюtіuнь, я, 
Тисячок з чотири, 

То будуть нас всі тоді 
На руках носили. 

І будемо тоді мн 
Як рани ходити, . 

На всіх JІ.Обрнх та на злих 
Все З ГОрІІ ДИВНТІfСЬ. 

Але щастя все таке, 
Дивне та химерне, 

Від одного відбере 
Другому nоверне. 

Так за місяць чк за двв, 
Наш лак фармернехо 

З· пшеиицою опинився 
Таки дуже низько. 

жв~~к K~~~~: .. ~~~~:v~!," 
Жидок каже: копи -так 

То ,.ін: вам nрограє. ' 

Кінець ". "'•~ів сталось так: 
Пponand nшениця, 

А тут біднкn чоловік 
ГрІІЗесь та казиться. 

І до д~му він ЛрІІіІшов, 
А ЖІнка не знає, 

ЩА;:~~~~~~== Ііому, 

А КОЛІІ ВЖ:е МІІ (\_у деМ 
Панамн ставатн? ' 

А які то сукні я 
Буду купувап1? 

Але ііому не всмаку, 
Були тані речі 

Лише гавкнув яК со6ака, 

З nід зttмноі печі. 

Ще за слово чк за дві, 
Він злости Набрався, 

По ЗВІtчію ЖЇНКJ ВІІбІІВ 
ТаА сnати :~абраеся. 

І від тоді він 11ркрік, 
В пшеницю не гра.ться, 

А жн.~.,овн він ска:~ае: 
"Наіі ТІІ буде трастя!" _____ .....:::Шило. 

В ВАЖНІА СПРАВІ 
Пощукую спеці~ліста, котрнй б11 міr 

.ІJІОЖІfТІІ ТреТІО KJІenMy, ВіЧІІО ЩОСЬ І 
голоаі крутнтьс~ ніби колесо, І!убинті. 
а 11 о•Іах х111арно. Думаю, що nowкo
Aкna кон.Іукторс~ка wanкa, без ко
троі і спати ш: можу. ПросмІІНN О. д, 

КО. Лісника, щоби СТІІСІІУВ голову, та 
ще 11е прІІІіwов Ііому с~рубwтак. Му· 

СІІТС ЗІІаТМ, ЩО. ІІС 3 ПрОСТОГО KOIIiHz, 

а потомок Шерльока Голмса, РеферіА 
СЮрціа, упраІІІfТСJІІо безАротноrо · тt.ІІе· 
граму, та ТМІІшtвиА wероаець Наро.І.
ІІОГО Дому в Саскатуr1і. 

З.Іороа.,ІО 'ІІrтачів ТОЧИЛА. Цілую 
і1ого ІІорСі)· і ЖЕЛЛЮ ВЕСЕЛИХ 

свят. 
АІ. к.p&NAIOWRIIII, 

Л.Ірсс: ну.,~ без ОАІІІІІ(ІІ 

В ІНСТИТУТІ НА ЗБОРАХ 
Члек: Пане nредсідателю! 

Проu1у оо голос! 
Предсідатель: Прошу! 
Ч..11ен (ВІtлазип 11а сцсІtу і 

І"О~ОрІІТЬ); 
Пані і паноеІІІ- і ви rаздн і 

••сені rаздНІІі і всі члени Запо
моІ·ового Брацтва св. Отця Нн
копая1 · · 
Як СіІІСТІІ всі так думаnІt, як n 

дуМаЮ, ТО ІШШС ТОDарІІСТВО бу
.11ПбІІ наііпіпuІС! Я скінчив і JІ.Є
кую щостІІ мене вислухали! (І 
пішов). 

ЧлеІІн зІ салІ: Ну, і чорт Aoro 
знає, що він д.умає,- та чого на 
сцену внлазив?І 
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"ЖА6Н ЯК ПРЕдМЕТ ЕКСПОРТ)'" 

"3riAH0 З АОІІЄСtІІІІІІМ міСЯЧННКіІ 
"Да КенсАііІІІ І{олОІІаіІ3ер"" укр, 

мешканці з окоn•щі в~кт~. Ма11., 

вн~ВИІІН н~зенчаіщу nі.ІІ.nриємчн

вість, коли персА кіnьNома рока

мн зачали ІІа Uільшу скмю екс

nортуватІІ .1.0 СnмучеІІНК Дер

жав живі жаб11. Досі пони вслілІІ 

вивезти більше ~к 12 тон жаб, 

лаnкнякнк уважаються сереАЗІІа

токіа веnнкІr" nрисмаком." 

ЧІІТJС~ІО і очам споім не вірІІмо.- З 

ВаАтн BIIBCJCrro 12 ТОІІ жабІ- Сс 3ІІа

ЧИТЬ, що J2x2qoD є,24,000 фуІІтів мя
са; або, ~к ~~ТІІ, шо rщ фуат nі.ІІ.с 10 

лаnок, то ее ЗІІаЧІІТh, що треба ви

плекати 120,000 жабів. А теnер арк-
• пусті ІІІ, шр ВаіІта має 500 мешка11ців, 

3 Сшатуну 
Що О.ІНІІ .Іохтір, спецінліст від пуn

цін ВСС чує ".131101111 і СО СВПТІІМІІ упО

ІІОІt." 
Що Лу}1ІІЮК мм г~р11у жіІІNУ rt ді

тн, ІІJІе ссіІ ПЄС АО"У ІІС ТРІІМЗЄТ!.СН, 
все вкрноасться, у ВіІІАЗОР РУ·" ІІ~о·r
моt ! т~м з~жІІвас - n~чі11ку. 

ЩоJваІІПЛуЛІІК"УСІІТЬЗНутЗІІІІІІОІ 
20-ту &клицю nішки ходит11, бо смі
rрвитів нt~Іа,- 11сма за що газолііІІІ 

ТО СС1110ВіІ ЗІІіІЧНТЬ,ЩО КОЖ.І.кіІЧО-'0-

НіК, жінк~ і дитина має внпл~катн 240 
жаб. Внісо.о.нть із ccro, що Ваііта вн
ключrrо ззіімається.жабороо~.ствоІІІ, бо 

~:~~;~· .. ~,т~·;~~~~~:~: ~,~.~~1чі:~ 
ЖАоrо року. 

О стілько ~~~~ ЗІt~смо Ваіітівців, то 
nрнfІш.шм до cero nереконаннІ, шо 

ж3бЯ'І3 іІІдустрі!І ваііішлавіх nсихіму 

такг.1убоко, щовсівонитеперnоJНа

бячому довrІt cr.oi виnлачують; no 
жабя•Іо~tу rопосують, (тому Яu.od· 

ш"зк ncpenaв); по жаt:і<Ічому жнють 
з собою, а деякі пжс Іtаоіть nочали. 

кuахатІt за~о~ість rоворкти 

Ucr-:.к, Ва!tтіuці стоять лу_тше •к 
Г~р..J.rІІТОІщ;, (бо ІІJ ГJрдеІІтон свині 

n.•скають)' 

Гсрку.1кс Прот11111•. 

куnІІпІ, т.tіІІ";ЧJ,1 npona.ta. От тобі 113, 

!мнс! 
Що G.tG~ Х>tОТіо"І'ІУ• наче рІІАіо 

nснкі~•іrтІІ nсюл~tскоророщосить-і 

ПЗ\ІК ці.111і1 "М. 
Що н Шак~ІІськІІІ"t з руміtІr гавзу 

стрітІІ замІт.tс. ""рс.•іф"' nобирає, (Ів 

JІoGpt· зІІаt, що rpou1i мJє- .. ас іІого 
.,ороLІІІ , роші. Хт .. ~- Гt>cAtr Ексч.! 

ВОМС ПОІІуАі 

; 

• • ·.-·одннм · .1І0Дя~і в ДетроАт 
захоті.1ось мапі-в' себе на· свм.
та:х луТшу н.1ясу ліодсй, н(Uбн 
їх доньки изялн собі за пр11мір 
як_.ї~І nоводнтнся_·в· _кулЬтУрНім 
товаристві. Як. задумалИ так І 
зpoбttmt. Зал~:осtt"!'!:УІtРаїнськнх 
джентсльманtв а МІЖ ttнмн і дра 
К. Ібзея з довпt~ІІІ ногами. Го
сті культурні, як звичай велить, 
ІІі\_ Сам nерід.ІІО'ІЗЛИ СІІПЗТН АВО 
з11ачні коІІ'опщментн дочкам, а 
лрн тім поnакуючн то снrаре,т~ 
кн то _cttrapн cl"picamt nопіл- на 
t;осковану. шдлогу та на диван. 

Дівчата дивн.1нся на _ес та бра
ли собі npt_tмip. 

Почалась ~оспtна .. ,.всего 
наварено, наnечено аж стіл, у-. 

гикань. _Не бtз, того,. щоби ,не 
(Jуло щось і на "покроплення" 
черва11.а," ~о-ж, ес Детройт і 
ПроrібіціЯ:н·с обовязУє.його. От 
ід.ять панн і пють без. nрипро-
шення госnо.І.арів. • 

ПО Г?СТІІНі TO/!apttcт8o 
JІ.жентелмаюв з АОІІькамн лішлн 
.11.0 парльору, а доматорка (го-· 
С'ПОАНИSІ) ПОчала ЗНОСИІІІ иаЧнн
ИІІ Ао кухні. Тут захоріла на 
корч і пішла .до свого покою ло,. 
ложнтнси ті відпочатн. Госпо-

~:В JІ.::і~~~~:6;у о т~!~~~~;~.~і~ 
пана. Доктора, що сталось. Пан 
Доктор не в тімя і5ІtтІІА, ско.
ренько ЗКЗ.ІЇШО!J ПJ)ІІЧІІНУ tла-' 
бостн, дав піrу.-1ку і всьо нена-" 
•Іс рукою відібрав. _й гості, n 
;~=~~~~~ і1 ~~~~~~~;а~~~~/о~;! в з:: 
бава, вже ІНІ більшу с~;адю, за
тяr.1ась .далеко в 11іч 

Та nрнйІ.UоІІ час розстава
тнсІІ бо гості зб11раються доміІІ. 

~:іл~а~;с~~;;;r~/~~~~{а~-~ ·"j,~·:. 
ВІН часом не ВІШСІІ що панави 
До~ТОрОВІІ за ПІІЛІЧ~НІІЯ ЖіНКІІ? 

"Так - nяп. до.1ярів !" -
11ідрізав Доктор. 

Господар ІІСІt::І'Іс громом 
ji3ЖCitl1~ ІІІПЯГІІУІІ ПОСЛіЛІІУ $5. 
~Т~~~~.СІІІ Та З3П.13ТJІІІ CIIO~ty ГО-

ОТ ВЖС добре 6уп1 АОКТО
ром! І ІІаЇСтІ.ся і наnсп,сn, tюзt.
мс пятну таn гонорооо з Х:"ІТІІ 
ПІІJ1JІ,С 

Цікаво 311.1ТІІ ІШ діІІ'ІіІТ:І 
юялн сей інцідснт?? 

8ара Здчіпна, 
з ДстроіІт 



.] .. •. 

.віитАІUЯ (A...;.t;.., а.·І•) 
flpмІtoAin. ·ма nуб.tІічіІу·.а!UіріJРІІІ 

ІtаТШ і rocnOAapc~~MJ: pi'ttR, tІ& ai.I.
CIJІ&tn.ca ІtiJ~u разі• а ти-...t_м~о.nіА. 

245 .U•ЕРІИ ЕІІЕИІО 
AKWOH РУМС· · .. 

t8. ·n.un, .•.• IUOMip 18, Со8М. .....,._ 
• ВІнніІRf. 

ШІІІІІІШ::ІІІІІІІІ,ІІІІ 

CYUИAIIJI 
До · Вінніпеrськоrо "Сту

=-=88"І"а&ОСОс-;~ака" наАіАш.ІІа 
~~.lilaut,lliJ.::saroлoвкoм; 
~~~.написана 
сnособом~~ .·..ntwe по. аи
rліАськи а не·по·латмнськн. Сtк

. ретар :sraAaнoro товаратева му-

'іі·~н~-~~б~; ... ~~~юз::t~-..п~~:sі:~ 
;~: -сі~~:;і~~~~А~:і'Ує~істммо 

For Why? 
You Went nway so eaaually, 
Loaughed with me, аІІd then 
Held my hand so tightly ... 
But you did not ,come again. 
ОЬ .rrч. оЬ my, oh 1117! 

We had kпown 80 m&ІІУ dream~. 
Jlaile our рІам topther, 
Do-tvn d!e tra.il11 that we'd take 
1~. Іру 8Dd stonny weather. 
Oh my; oh my, oh my! 

І РІ.SЗ you оп the etrcet вошеtіmе~ 
You Brnile a.nd tip your hat. 
Some day I'm goiпg to boldl)· nзk 
JWІt wh7 you left me flatf 
Oh ~. оЬ my, оь mrl 

~8htadeпt 

......_ І. ~юІа з Чіаrе 
Штіф Ma.o.t;;::; npнixaJ 6 піт 

тому ~а робото10 і Іі.І. тоАі в k)'lli грас. 
НІПt8110ХОЧеtтаТиЧtІІІІІіОНОМ ВГі.ІІІІі 

B81.t pik ІІК В, Л. У~і•нчуІ ЗUІІІІИJ 
І:а РУІІІМ і борт, СІо ТО.І.і 11е ро(!нІ, ну, 

~~;от:~::Іо ~~:~нть. Хочу ~нати At 

Ще м.аємо тут ОАІІоrо nанича 5. Б. 
О.І.Нарчу~а. хот~міі ІІОзавнІІював rpo
weil по uіпім Ч1каrо,і.а СаІІІкіІ сц"ТІо 
а nyn-py111i та хвutІТ•ся, що iioro тато 
боrач. 6у.1.є ііому 'боrаство, ях Амуть 
llgro аrе"ти віІ,·кО/11~1\Кіі Ja тоіі ІІеза
.ІІnач~нкЯ с_утJ · ': •. __ 1 

Н~хаіі НиаоJІі Кwрз111 іІе JІ.)'рІіТКі 'Та~'~-~о~; ~~·:~~ 
Ч)'ЖМІІІІС АОІГІІІІМ,. І ІІКА•ІІJС С_ІОіІ: \.S РІЗОІІІ ІJ08СП..Ц ·• 

суанно~: .І &.асм скgфу, І таа rauм_rio.iц·pІntP, 
НеааА асі,ІАОІМ'ІІІІ .і .старі .tiua 111 А• w..-.вк :tJІітUІІ, 

~t~:~~-:~~·;. ,:е:::'':;.~ А в з аЩ. in.teь-Uo : . 
схі,..хо rірбузІа Аістаме аін? &о іи.е ~~~;~~Cn IJI!UO, 

Місто_ Чіааrо t А)'JІІе строгмА 1, 11• ПІа •.oP"Uii. То no І~J: 
n:nь, бо, 11 вчКа; то а c~Ac:nu Jlll! Ь: WІПІІІ :J&q!ІJD. 
пtребмрає. А ХОАМ .ІТОСІо Mt aipwn., ТО Rx АоСІіrІІМ ,10 офkу 

::~::м:~~~~~е~=-рі "е=~::~&і~ Ал~:О~~~ :Є":~: 
;:::. :.•:::11: 1 :::.. ~=~ Доnр ~ •атw. 
тепер npиAwJІoct ще ІІ&І'ІІІТ"М І у фкт Хо.а.вт• аомк, мapi.J!ama. 
А)'ТК. Цікаво '"' nepmpocn Гоwту и. На СІОІО ГJІУПQТ)', 
Tt, ЩО 3іПХІІ ІІІ НtТ(І троС.Іі Про ІІі П~M'I_IIJIW ПО A0.81pf, 
rомта ні~оrо і ке 3.1118? U.e111 У ро(Іоту, .. ..-. 

РО6ІТІИЧЕ ІІІПІ 
8Д.Пас,М... 

ПО.І.уІІІаІте ТОВІрІІ!Uі 
По111 ще 3&І'ІІСJ, • 

Ям хо•ете rроші ІІІІТІІ, 
ГаІі.аа .ао Лі ПасуІ ... 

ПрнЇJІІІ І АО Лі ПІсу, 
Се бу'о у Mato, -

ЗліJ І собі .1. ІUІСіМІрІІІ 
ТаіІ СІІ poJr.u,uю. 

Тім~~~::::!~іа •. 

"По:11rс; брате, троха гро•еІ, 
5о /ІІМ ХІроІ~ІLІІМ. 

бо •н ••е тут CieJ poOon 
Міtвці .uрмуtІІ, 

Імо риdу ПОН.JІ,І ІИИІ, 

А І ~ОРЧ3~ HO't)"EII. 

Мн JIO.IIUIH а•е ІІІ офіс 
Роботи ПІІТатм, 

А ІіМ КІ8І.е: 'Тсрмт'.' ІЇ.І.СІІ, 
Бо Тре rpowj ІІІТА!" 

3&.І.fМІІСІ І НЦ СІІМ, 
TaJ1 ММ су .. но CTQ"O; 

П~~;н~~=0~.І.;~о:а::Воа, 

1<.~:~::~. ~~~-~~.:~:~:~~ 
NJм ІІаІІt~пн тро~:~ ркбм, 

БуАеОІо СІІіАІлн. 

Прнr,щ~м мм та .. , ІІОС:і.І.~~м. 

П~~і~~;м~;=~~~011~с~;~· 
"МаЮАJІІ 8ас.аістмІ"' 

Щозавіtтм,тцІІDІІІСкаІІІеш? 
ЯАоrопмтаІО.-

'"Чу~ІІІІІ, ШО Сіеру_ТІо НІ rеІІИК 
Ho.1.oGpe 11е 3НІю." ' 

П~ІL'mМІІU relnll[, 
Та• шу"іjмі ІІІІІІАUМ"; 

Зarun КІС J J,11.1ПUn1, 
Щобмв~. 

ПозJІІЗІJІІІ у Ao.lnl 
Пісок wуф.mаатІІ, 

АrуттреСJ.аз.І.К"Іn.фІ1"Іа 

Доrорм~:~"'І 

Мм І9І.1ІІСІІ .1.0 poбont, 
Тамвопраwо-. 

До .-.ера ІІІ AOIIOitiJ: 

ва aiJrai мu.. 

Ро<іІІ.nІІІІІІаtuі:Іtі.tІі, 
Po6uila no.ty11a, 

А• ;,т .nu:e пp~n~l:uo 
Таті АрІ6кі /lllyu. 

Аа sn1..1111 тоті .ІІJ:ІІІ 
Хмароа np~~lliтan, 

Ях О(ІсіJІн, •os -n.p 
3ІUАМ СП)'ІІІТN. 

Вернукв • ІJІІе АО r&jЖ, 
Де.uааІІо•уаатн, 

А там T.l.Xi &ОІUрі, 

Що Не TO.І.tKC/JiiiTil. 

Ях сnта npdw.u; Нuім:, 
То •• 010'118U8; 

До аа..от, то •• tn&.UІ. 
ВіАТІІ w.матn nрІJІІІ. 

Внрос!нк 1 ціле ІІіто, 
Дос:нп.наtІЇА,JІІСІ

А І ОСеІПІ J.іС:ТІІ ntCI 

Та/І а .1.0ка аІІннМа.tІ. 

ЗQpoCina • там ме 101.10, 
Му111у СІ ПРІОІІ8ТІІ, 

Н~ Аругм/І pa.J МІЙ чорт i.at 
Пісок шуф.!Іюватм! ... 

д. L п..-.-. ·· 
СІІфті;ч], Мса11 

КОЛЯдУЯТЕ НА "ТО?JаОІ" 



~tiSI~ (PI&L) ·~L 

"КАНАДІRСЬКИй АРТИСТ" І ЦЕРК~ВННІІ А!ИТІІСТ 
---оо~ 

С:ІІJ.ЖУ собі пА .-.yмatn, 
Як то в саіті жнп1? 

А ~ ~:;:.. ~о'бК:~.·•у 

Бtmт'іФ~1ЛіІ•~:~:а~;~юш 
8а. с~ гроші побнраю, 

та.n жню nомаJІо. 

8D ВИ.І.МТ~, !ІК дуже ех у)(, 
Не можу діпюпІІ 

LJ.lo(l'п 11 МІГ так як Аругі 
Г~Іt жИІІт матм. 

Бе){о ~е~с:овт~~~~~· 
Бо я здібний, nрав,ау кажу, 
До ее і робот11! 

Та ті люде доrадалнс•, 
Не хтАть куnувати, 

І за моі всі .І.урннчкн 
Гроші надсилати. 

ТрафлІІються ще nрІібнті, 

Ал~0с~г~~=~;~·~;~~ннк, 
Ее MAJIO торгую. 

ХаІ АТО СК.іІ.ІК~, ЩО JІЇН ХОЧе, 
Я собі, маі!: артист; 

ВуІІка. Штіфа 11 мапюю, 
І роблю собі рнхт! 

Бо • славннtі, правду кажу, 
На цілу Канаду,-

В ІІеt~е гріхів богато t:, 
3 пере.ау і з за.І.у. 

Я їх сточу на "Точилі" 
Ті всі гріхи мої,-

І о ласку тнм "кожушІ<ам" 
Я такн tte стою! ... 

ToA-cu. 



,а...; IUI'.-(1"111 1.).:~ 1f!Іuo·L 

С"'uіІІІrі'ІІІІІі тіRніІ . ···~· і • ' ·, 
Ра30N-з •оу,~к~~~~~~~.·· У•Р··~СМІі._ . Kon11 біда тисне, 

Народ ся вопькує, 
к..рТм самі ••"oiuln. •1- СІІПJіІІм беа СпуХає розради, 

111.;\АІtОі СИJІИ.- НіІА1ВН'ІаА~а·-wту~а ~ід_!t?ГО 11НІІ! ІІуЄ. 

!Оз~~·с=~~ ::в~у~=~ твої~·;~ r І \l-. _.::~. ._·А ё~~:; ~~~~с:· знаЮ, 
ЖвІ '""' '""'""" ' ""'""" t u: ~ . Що. "Р0А "ш РУ"'"· ~~ - - Не .11.іnшов до раю. 

Т~ no cul, потааченім ІІа ку~;~ ~tl_t;.. 1 JJ_. ' Нее його ткснуnІt, 
kM, босими ногами. 10.00 r ,,-,...:-- Тнснуть, притttскаюn., 

м:;~:";',.",':::О~~ .;•:::;;; ••;t::; / . ~~ . ,. І"~; ;~r::~. "ю" 
8e.otмul.lt103IR (апар.ат) мОЖІІа налQтІІ 
ВОАН u що бу А~, nома~атн ПМІЩСЮ ДЯК МУДРКR ІВАН '0Ct-. KOбtt ТО НіМЦІІМ 
і ~роб11ться внt•о А ш1во. 37;95 3 К...rrке:ІІТо. Зійшnо ясне Соtще, 

Зо.rrотІІА АОЩ, 11а1ма wтукк. _ , .• ·е;оо "Оно'б засвітнnо : · 
Пtрсtен•, котркм можна робити сто (Твк"nмсвІ От~ lliiu с1ому с 11-11 :) І в "наше вікоt_ще." 

Во~~~~~~~"!':~:~~~~ і ~~А:,;~- 1
;:: ім:~:=~а~а:r::<:о::~::~.~~:::: Ос~0118°36~ ;~o~;~~:c~:na, 

S.м~~ун:~~н разсім 1 т~?ЧУ. wntм;~~ ·: -~~::~:~: 13Т:міА~~гн~:~і~ :::~~::,; ":: "QЛ~~~;~~~:~б::J~. 
СТаВЛІІСМ АУЖІІІІКО~ІІаWІLІІ, ІІСВСАІІНаС 

·. в'оцушеІІія ізбаашІас обnукавого, Ось кобІІ'В Росії 

-------- іМ~~Ь~ца, СІІІІJ, і Ц." "М~~Л~~;jв·~~~~~~~:.:~t, 

~' (311аАта,Мви.) 

К-:-А-Ж-У-Т-Ь 
3~· ... ~ 

ЩотозачуАеснетіАо? 

Воно ІІа ВаІітj СІІАіЛО,· 

Ппро,-таІІсЯІІазивв.rrо 

l та01 гомбру npOA/IBilnO. 

Воно nрн смnані .жІUо 
Кеrш nолокало іі МНІ:О, 

Віо~.так ІІа то wап.rrюва.~о, 
Пнао А rO>tбpy nroAaвa.rro. 

А хто зави1е люльку курить, 
Ях пс, то аж очн ж~урtІть-

Також штофом rНІІ,І.JІюаало 
f ДжеКОМСІІІІВ3Н8а.rrо. 

А ПО ЩО ІІОЧі ноЧуЄ 

В тоrо, ЩО WІІВПСОNІ торrус? 

ІОЛ., такі буквимас 
Всі "кJ>і~ чекІt" про~нває. 

Що то за хлоn, чи пів бІС~ 
Просить в •Іужої жіцtt хіс~? 

Як НІІКОла RiAr:U~Є. 
То ІІ~іr AJІR с«іе тримасІ 

Пtr ЦІ!n. 

-. Що ІІа rучіtім ~сіJІІО а Рудоr-о КJІОЛ• 
, ,ці малн і:віІі "ЛОІІЧ" 1АОІ>ІУ. тах щнро 

!'Рніімалн. 

,. )н~: ::~:~ О'ІН В. Тнмофііічук 'nоч-
' ;_Що 1: Сторожу~ з.а JосіtІкУ 11е A4Jac,

-~ може ~оче парубочнтн. 
Що М. Буj1АСІЇНІІА АУІІОС ХІі.аJІНТІоС-

~е~:,Я~~~;~~іІ\~~~~{.'~САНІІіІІІ GІШІО:С~ 
Щ(ІІО.ЛуцІІк ІІасмажив богато ка

JІНІІІІ і niwnc ІІа rrpecaaн~ фОІІJІ "'То
ЧІМ~." 

"т~:о.:І~; МарІІІІоnс"юtіі хоче Gут 11 

"Т~о..:;.,~~ОАІ все крутнт~си разо.\t 1 

Що Ю. МарНІІОІС~Кому, ЩО JtOЧi 
<ІІНП.С~ 1"Htltla. 

~ 
l(QЛЯДУЯТЕ НА, "ТОЧИЛО!" 

Нового вОскrн!СJІІt!'' 

А еще однії, 
ДІІВJІЯТЬ'ся СfМУІОТІ>: 

вяцr;:т:-;::nг~~;~~~··" 

А 'Щ~~; ~?~~одапа, 
Tn nІtш_.бім в тому, 
Що .. права tle мала. 

Бо коли ~ндусtt 
З ·опіки втікають, 

Свободи для себе 
' Між собов шукають, 

Тз Іtаші nіговці 
Аж за мкого смілі, 

І<опн nуск:аються 
В ТО'\Кі Jo!p3•111i ЦіJІІІ. 

Л моя ось думка, 
Такого nокрою, 

Шо спободу, щастя, 
Зн:аnдем між собою. 

1\omt бр:~т ІІа брата 
ПQгnяtte весело, 

l{ontt в нужді, горю 
Подасть поміч сміло. 

Тrні бС'з ріжttиці -
JliІtil1i rрашщі-

ІІnм nкaJІtc JІ.opory, 
f(V,1!1 ЙТІ\ АО бОЮ, 

Зn сІюю свободу, щастя 
[ JІУ'іШУ ДОЛЮ, 

СафронВ.JЖІС<'Р' 
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' ТРАП,ИОМЕдІЯ 

~иf.ічі ."ТО~·йла" Вже ЗНЗ.ють, 
що'В·Чікаго є "Клюб·не Інтелі
генції," куда налеЖать лише ду

. же вибрані особи. Рівнож зна

. ють читачі, що Клюб ссі"і немає 
визначна! програ~11 поза забави 
та ксліwок,- однак ніхто не nри
nускав, щоб11 Клюб заНмавСR мо
ралістю. А що таке сталося -
иехаn слідуюче" nосвідчить! 

Рівночасно, коли Клюб не Ін
теліrенціі знаходиться в Чікаго, 
ТО має ВіН СВОЇХ ЧЛСІІіВ; ПРІІХІІЛЬ
ИИКіІІ і в інших містах - ось 
nриміром в 'ДетроАт є оде11 ду
же елавинА доктор, якнn послід
ІtИМІІ рокамІІ або саміІіі nриїз
АІІВ на Клюбну І(онклRву, або 
свою дівку висИлав. 

І трафилось таке, що сеіі спав 
нніі доктор nоїхав ·до ЕврОПІ! 
внwляхо:гнитися, бо тут в Аме
риці, кол•• сідав в парлорі І<уr:•
пІ, то все nопілнІщю перевер
тав ·,СВОЇМІІ зrрабни~ш ніжками. 
Отож nоїхав і обіхав цілу Евро
nу, а nритім богато де чого ви

дів і чув. Як повернув до Аме
рики, ТО ПОЧаВ ПІІСаТІІ і ВіДЧНТІІ 
давати. Власне тут nочІlнаєтьси 
траrи-комедія. 

МісRчні з_бори Клюбу не Інте
лігенції. При с:толнку ендІІТЬ го
лова і секретар. Великі пакі ло
на.аувалнся як би їм хто смер
тельну кривду заполіяв. Одна 
вічно павдерує ніс і мастить гу
бІ!. Друга nолравляє фризуру і 
КJІJ1не Хамку з бюті-ш;щ що 
зле їі за•ІІІСала. Трста вічно оnо

відає ПО ПОЛЬСЬКІ! про СВОЮ рИ
ПСрацію і .~nмбаго. Мущнн11, де
які курять, але з д~лека, а інші 
дІІвляться nеред себе в nорож
нечу. Двох сnерлося tІа кріслах 

і тяжку думку думають: то прn 
льоти, то про злу колекту гра

шеА, то про легку а вічну славу, 
то про неістнуючнn банк .... 

Стук .. стук .. далася чути .І,.ов
бенька по столу. 

Панове, мітінr отворивсR! 
Прошу СіАати! 

"На денному порядку," читає 
секретар, "маємо сеrо.аня "ріши
тн - чи маємо вислухати лєкції 
нашого крікс-колєГІt з ДетроІtг, 
котр11А недаоІtо nовернув з Ев
ропи? Нема мови, що ми нудІІ
мось, Та ЩО МИ ВЖе даВІІ(!НЬКО 

чули nромову КлаnІІа з ЦІІрку 
(ее було то :а. і як елавинА RKp. 

···тОчилО .. ··ав:ІNDатоП .. 

банкиР поверНув, з Еf!-роnн·та.-. nо'·дов:Ших-··nЕРЕговОР.u. 
~~.~ )бо";~:,z~ ~е~·~с~~~ ~о~~ і· ЗА~~чмл~, МИР; І" 
ж11ття! Прошу н~хаА хТОсь.в.ста ІваН ВідовсЬКнА і· МіхаСМІ.О ·., 
не і в11е~е лрозаїчнн.й ви'е.сок, А"врИw,.об.а._по.~Ороіі_ни.кИ ~ no 
щоби нам секреТ'ар форм'аJІьною· дов111и~ перего.ворах і А.Испуц!Rх' 

-~~РД~~~о~~~fоД~~р~~~~-~~r~а~а; заключ11лн такиА:.м_нр :~ ( · 

відчитом." · · Іван Відовськнй-маі'ХОва- ' 
В брудній гали (де .. зібр3лося ти самі хлолН;--а МНхЗ.сь самі ба-

nанство) тихо хоч макОм сій. би· і дівки.- що·',~~.о·.панів, поJпіІі, 
Прошу о голос! ' , ~д(ІІ~т-ор~в, і ·гадукатіо, то оба'по~ 
"Маєш!" ГОАНЛНСИ так:-

"Ясне вельможні Пані і Па
нове!"- почав один член. "Дум
ка про запрошення наw9го крікс 
колєгr з від~нтом є:геніяльна,,і 
тому, що nершиn лопав на сей 
nомнсл варта :Л. ати 'мед0311ь! Я 
вношу і попираю сю ,думку, і 
пр11nоручую секретареви внсла

ТІІ заnроwен'ня ,11.0 ДетроАт ще 
таки к11ні!' ' 

3ІІОВ ТІІХО ....... 
Ще більШе тихО .... 
"Панове і Пані!"- встає лі

юtво одІІІІ клюбовець, "із· ПІж
кнм серцем хочу зробити nевНо
го рода ревеляцію, а імЄнно: Я 
nротестую ПРО!'-' тог~. щобн за
nрошувати Доктора з Детроnт!" 

Всі nрнсутні ..... "а то чому?"· 
..... "бо, бо бачнтс ... він ·не мо-

~~~~~::~~~~~.~ .. ~~йже не можемо 
Всі 'присутні ..... "рація!" 
Славний Доктор з Детродт не 

чtпав лекцію о І<.~юбі не Іителі
генціі о Чікаго 

~tобу,400. 

НЕБУВАЛА ОФЕРТА! 

Пролаю ріжного po.ta ме
дицннІІ. Маю хрін і редькву і 
коnбасу з •tісншсом. Дехтим то 
з смарую, щоби не було чути і 
паnрІІКІІ додаю, щоби .tобре грі
.~о. а мустардом noc11naю, щоби 

Іtе боліяо. 
Ціна за І фляшку 75 ц., а 

за З $2.00 
ПорадІІ даю за дармо і ков 

басу лодаТ'ку. 

Маrнус Гавеню. П. д'Хт~ 
оферти був не за.д.оволениіt, наі\ 
nоnі-'.омить мене в "Точилі." 

Ів. Відовськиі"і 'Має ІlОХова-
тн гадуката Арсенич~, ;{- · 

~f%о"в~ь~Ин _сД~~тJі:~у, .· .' 
, ' Аврнш Др. Режиьовськоn~. 
Ві.в.овськніІ адв. Савулу, 
• Аврищ адв. ОзерЗ. .. -
Відовськи~ .. адв:~ Якиміщака, 

Аврііw . . ·Б~ешту.
В.ідовськи~ . ...,..- Вол.,;Босого; 

АвРиw nрJt .. Боберсько,го: , 

Від~=~~~~~ ~;;.о~~:;~;:~.':·: 
. Віловськи.ІІ. - Боянівського, 

: ·~BPІ:tt,U.- Ферлея. 
Відовськні! - Ястремського, 

• ~.врИw'--'-;- Кізюка., :.: 

.в.і~:р~~"~· ~o.r~c:J:~y_лy, 
Ві.tовськн11 . •о. 

'.Від~~~=~~~~;=_ 
- ·АврИW др: 
Відовськиі! ~ Др. Закуса, 
Аврнw ·"-'·nані· БараНОву. 

Відавський- Мандрику, 

ВіА~~~=~нЙ-rl:;:~~~~а._' 
Аврнw - ЗаіІозецького. 

ша·павала не будуть ховати, 
~~~- оба сnільно разом загазу-

Курдидика і Біберовіча то 
с~ільио мають по~овати, щоб11 
НІКОли не nовставали! 

Данчин має поховати МаіІ
да.нІІка, Бобівського, Сатанюка, 
Б~лешту, Сліnця, Барицького, 
ВСІХ старш11х парубків і всю ка
nшучtІуб~ 

ЛюбІІш Іхати 
.~ЮбІt Й СаНІ! ВОЗІІТІІj 
любиш лаяти, 
люб11 n лаnки nрш1матн. 
Розум .tобриі! 
Бож11і\ розум. 
.1JЮ,ІІ.Сі>КІІ1і розум 
короткиІі. 



ПОБЕРЕЖНИК- МИКИТА. 

ШАПОВАЛ ІЗДИТЬ ПО KAHA.w 
ДІ З СВОІМИ МОСКОВСЬКИ 
МИ ВІдЧИТАМИ, А МАНДРИw 

КА ПОГАНЯЄ . 

.-.---------------------
новинки З ЕМПРЕС ГОТЕЛЮ : 

6 ВІННІП'fГУ. 

Попр Лаrц в EJ.tnpee roтt.1 
Всом nІІІО nрО.І.аІ, 

А.1~ сам ~ін має розум, 

Що .1.11~ мое у бір nарпор 

Госте~ ма.1у горстку, 

&о кілька літ як скін•ІІІВ ві11 
Практику ,в,окторсь~у 

1\і11 ,11!Ш 11~ n.ШІІ ПО.І.ІІ6>ІНСИ 

Да.11 ас ба.Іtас. 
Л . .е з того всю ~оробу 

На КОрІМ niJнac. 

Ві11 скр>ІDL!'І'ЬСЯ, засмієнси 

PVKGSIRO><.HJC-

1 ~бір nарлор МІІНХ ГОСТСІІ 
R барGср шаnу nxac ·-. 

J3.•ІіЕ ГОD~!'ІНТН, 

І розуму та .в.ур~<О"І"ІІ 
Не 'І'рtба ГО DЧНТІ! 

Він уміс сnщояnьІІО 

Ст;>ІІ'LІІ і ГОЛІІТІ!, 

ЛІІІІІС брІІ'І'ВУ на "То~І!nі" 

11\усІІТІоПОТОЧНТІІ 

Смішним -прмш~ю Точм~а 
З.:..оrоп.,ютсбсзд.lлекоістороІІІІ 

!\осІ• і. Не rІІів,,,·,сr '" -"СІІС, що я -тобі 
розк~жу 

Перед кі.1І,КОІІ~ J\11"'111 Т10П~ПСЯ МСІІі 
JIO [))'К ТDіІЇ -111СТ, 'ІЩ.10 ~- 3 ТОГО .11!· 
СТ,1 Я Т~І( 0СІ•~Іі.1ІІПСИ і IІJJII.111 1сб~ 

СМіШІІ>ІМ ПfiiiRTCM.'I. Г.1р110 ТІІ ТО'ІІІІІІ 
ncix rріШІІІІІІІR TJ Xrj'lliR, Tol RСИКІ\Х 
мізернІ!~ мізуніg т~ nід~ІІХ брсхуІІіn. 
Г~р110, r~rнo! д~іі тоGі 1\ожс nрожІІТІІ 

тз Aani весело "ІОЧІІТІІ, т~ осі~ своіх 
nсре,в,n.,атнІІКіn ncce.lHT!ІI Мені .1.ужс 
nо.І.обастьс~ твій сміІІІ111tЙ .щст, Ііо.І.У· 
же t І(ік;wніі, J особ.111ВD ту о 11at а 

Босюr т~жно з~ укр~ЇІІську пресу за

то ЩО Т}' ІІС . .ІІоl укрз\ІІСЬКОГО ~11.1.38· 

ЩЩТВJ, ~ За Гf'JIOIIIli .:ІУЖС .І.Оj>ОГО, 

Рад бtt ~ nрцn.l.П!ІТІІ СО~і ТРіЙ ni!CT 
бо JІ)'ЖС ttікашн'r,а.1С пір .'ІСІІі, що 10с 

Jtaю ~пі.о.кІІ, бо я бі,в,ннй сілс•wІІіі рn
біТІІІІК. На ПJІUі гроші заробю JІСюоn 

20цсІІтіn, .1 J ccrn,apiб~y /0\at РІІЖІІТІІ 

ТІ'І\.1\\'ІІІі 
Прошу Т~, О:ІІіІІІІІІІІ'І ПрІІRТСЛІО, КОЛІ! 

МQЖ,11\М, ІІ,lЛІд,l(ІСR ,1,0 MC1t~ 60.1.3~ АС

!(0.11\ ,; cnniм .111сТОМ. 1\у.ІІ.\' .:~уже ra

·""'' І бру іюrО IIJ\If'\IT\1 ПО.ІІіЖ СОО
іМІІ "'ако\1\ІМІІ. Прn111у ,.~ nссслніо np11 
отс.11n зnсрІ!ІІ yn.1ry '" ·"ою nрос~бу, 
буду чжс ра:~.ніt 

3.:ІОІ'0ВЛІ0 ЩІІf'О 

І.tІІрІоІt СтаtюІІ 

ГаІІІJ'ІnІІІІ, ВосІІ~. 

ЮrосмоіІІ 
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Кажуть з . Саснатуну 
Щ? в: ._ІІD.JІОАІrім Домі бу па забnuа 

АJІІІ ЧJІСІІіІІ і WСГОВЦіВ і ЩО ОДІrа ЖСІІ• 
щнrrа аж nлакма, як OArra тексі nри· 
ВСЗJІІІ JІЮАСЙ JIKIIX Зарид ІІС XDTiD ДО 

салі вnycтrrтrr. 
Що MOIJIQ ІІС ІІОАВІІІ'1І.JІІІСІІ ті OCOбtt, 

ІІКі 3абралtt ССІІАВІІЧі і KIIKCJt 3 Нар, До 
му ПО за6аві. От ГOJІOAtti! 

Що вартоб зrraтrr, хто АістаІІс етапу 
роботу Н Нар, Домі СТОАТІІ КОЛО ДRС• 

Ванзее, Берлін ГсрмаІІіR' 

Декабря, І9зо: 

flltii піАч.1с коrщсрту, бо тсПсрішІІш'• Містер ДОХТІР Фуньо Кость Фои 
вічшrі! робітщІк сnодіється Аістатrr (але не Рітср і rrc цу) РмкмвецьммйІ кі замішr. 

~~~~~:·" Залсжrrо що покажуть рима.у Чімаr_о, СОЄАнненІ Штати, Аме· коа~.'~:аа~с:~0~-~~~0за1~:(:8·0~ 11~:~іА 

.в~::~І~і3·'~;;~;:~А;'ассс:~~:'о~'~,.~~а; ЧУБІ ТоіІі nІtcT із НОІІбра я ••~ no· nотребі. Свій.дО·с·в_аго! ... / 

33Пр0WСІІІІЯ ІІВ МіТіІІЬr ЦСр~ОВІІІІЙ ІІ(І .Ву•ііА і ТОАІУ ·ІІЄ Прft.Й/11310 АО BiBOMJ., ІІа~~rпл_::;т:(j::::Jа ~iM~~~-::'11t 
;0r;::~r·з:м~:::і;юА•t nрІtііАуть .в з, ~с~~~:~~~;~:В-~~~·:~[:~::_••а а ё.,. ..._пя вас і ваШої рОАІІІІІІ." 

Цімаво знатІІ, чому СтІі•ІІІWІІІІ 3<1.\t· Натомість nрим;щІвасАІ иівма~іІІ nри " 0';:';~~~·-·=;f;;:~~~;:> 
;::::y:ir:~:~ ~c1~:0:~~~o:,;~":;~~~n1~~ ~~~~:~~м~~~~~~~::~:~:::~:J:"~~~~с~:і . &2з,;s~ikifk'A_.;;~ ~ 
А(І В 0•111 МОЛfІ, nлС ЖІІІКІІ 'IJ.COM MJ.· хату ВіЦаТІІ JоаІІОВІІ Сму~ОВІІ; др)·· \YlNNIPEG,' ~[Л_'\'., ,C-~AJ>.i.: 

10Ц;~~а:~':юАЯм 3ЩІТІІ, як то ~та~осп, ~;~;~~;~~:~~~~~~~~~:~::~уві~~~:':;:~ --~~~---
~~~~~~~~и~~~~~І:к А~: в сі~оJ\І:о~~~~аіІ~; ~-t::~~~:~~~~i Бо~:::а~ІІВіІІ~=~~~у~:~.~ . '. Д::А:Р-0-М. . 
Ч11 "" чудо? Сам11і'1 <іатько днвусться. >ІОfІІІІІІІОАІ; nоя~ і сnа.tєта .uйіс· за. ЗдоровлА л~Діtни ~-,наііцін-
Цікаво 3ІІ:tтІІ, кілько бере Др. Б11юи W.оцькому; к;~wист niAe D муз~ й до ;;~~ ~~:'::' .• ~.~~0~~ ~;a~r~ 

33 nрІІскрІІnцою, яку tІІІnІІсує .І.І:ЯНІІ\1 , ~~~~~;~~~~~1 і:+~·і~,.:~ю~~~~~:~~--рі;~~: Р9 
;с:~=~~р~.:~;~~·:і~іт~~~.с в a~:;~)J.:~: шаблю даііте .І,окторовІІ С~сrароВІІ, пб.::~:::~у~;~~~~~~ш:~ 
"'к сту.І.еІІт мсАицщщ а ме же Укр. (іо ві11 зб11рає вся~і джонк11. дення_ н_а __ вашІ~х·: У~У~~~ .. ~-~-
Б. О. Бюк? Ві.І.ІІОСІІО того, що Ви ІІІІСаІІІІ .1.0 Лі- ST. ANJ)ItEWS SUPPLY · : 

ЦіК<UІО 3113ТІІ, КОЛІ! 31100 DOC~ptCIIC niІІCh~ero та ВІІВО.І.ІІЛІІ СВОЄ WAЯXCTCh- BoJ: 3851 Sta. В., . {, 
Тоо. ВзаімІІоі nо.ІІо•Іі в Саскату11,- 1\С nо~оІІіІІІІА "" те, woбn в смутІІІІіі Winnipea. Man. . 
бо щось про ІІєrо 'ІУТКІІ нема. Трсба •Іас nроrолосІІТІІ ссб1: Украінськмм .!.---·---___._... 
:.с::,•, 1тут 11а тоіі 3<~f111д даВІІІІіі со11- ~::;::::~~~~~~~' :.c~r~:n~a:~~~т~~ ''ТО-1ИЛО'~·::·fюіться писа:n 
Що ГОDОІІІІD д\ОІЇЗСС 1-'ОГО~ІаІІ, ЩО 'ICJJC3 ;оtОЛ)'АКОВІІІЇ. кnтар, але А~С'• Правду Про ВСіХ і ВСА, 

КОЛІІ б11 і>ОбіТІІІІК ма~ ЛІІШС ~ ,!.ОЛ. та~ за мієЯІ\h то Я nеІІеГІІЯІІу 1Ja1u рІ>· "ТОЧИЛО" ТОЧИТЬ ВСіХ гріІU• 
ВСіХ rрОІІІСі'І ТО іі ТОАі IIODIIIICII DПІІСа· АООі.І. {110 ІІС C~OpWC 3Ж nOKII Ж'І.l)'• . НИКіВ ріВНО і rЛадОНЬКО, 
ТІІСR .11 Р.З.Т. Але "" ощзао, що 110· АО!\ 111: б}' АС ЗАОfІОВІІіі). ПОДАВАRТЕ НОВИНІСИ Зі СВО-
тому тоіі робітт1~ б)·д~: їст11 як 11с іх місцевостей Д(І "ТочІІЛа!" 
6у.1.с rpowcii. Под•іІІніі no.tnкcaA, СКЛАдАЯТЕ річники "ТОЧJІ• 
Що КаІІАаw ХО.І.ІІТL за.І,}'М(ІІІІІІЇ і ІІ.У· ПАВЛО РЕКС І, ла!" Бракуючі ЧИСЛЗ ще МОЖете 

мас, я~ б11 то АістатІІ "То•шло" Di.\ дістати по 10 центів за чнс.nо. 
Б11юва? Бо ІІСХО'ІС бі.І.ака віuатн. ІJІІА ЗНАйДЕТЕ ВСЮ nравду JІИІUС 
110, 1110 ІІЮбІІТІо u(ір~з тріІЇ~ІІ. Т~К tобі 8!! 8 & З ІІ іІІ! 11! ІІІІІіІІ88 t.' 8 "ТОЧИЛі," 
~:~С:~~~~~~рАащ' Не з11•1 "То·ш~а" АДВОКАТ і НОТАР др~:-;,~~ИЛО" ЗІІає все і про все 

СТЕФАН САВУЛА "ТОЧИЛО" 11е закриває прав-Шnд.рам. 

К-А-Ж-У-Т-Ь 
СвtматуІІ, Саси. 

Що ОТ~ЦІ. К. Q}ІіСІІІІ~ )'ТР~ТІ>ІІ п.1· 

j}O~iiO }' АІісті Сас~~Т}'ІІ 'ІСрСЗ ТІІ, ЩО 
КК ВСРІІУВ 3 UiAnO'IIIIIK}' 11~ СКПІІ~ І"ІІІІ• 

ку, ТО ]аМіСТІо біб~іі ІІОСІІІІ "Т<.І•НІІІО" 11 

KIIWetІi 

Що отец~ J<. Q.JІіСІІІІК ІІС І"ОАСІІ собі 

полагоджує всякі сnр:tВІІ су- ду! 
JІODi, земельні, тсста.мент:аль- ХОЧЕТЕ знати 'ІОГО не зна-
ІІі, розводові і спrJаПІІ стаrо- єте, Іtапиwіть до "Точила!" 
кrа.єві.- Горож:анс~окі nаП.;!· ----
[JІІ. - Паwпорт11. 

S. SAWULA 
Borriater, Soli~iter, Etc. 

308 Confedera.tion Life Bldg. 
Phone; Office 86848; 

Res. 46 009 WINNIPEG 

ЗБИРАйТЕ ПЕРЕДПЛАТУ! 
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·. HAPOARI. АІЯЧІ ВЧІКА.r.о· """'' ;,щ,. л ,;і'т"м.Чаіом,м'" 

· ' '_ (ДальШні\ --тяг); ~ое~~=н:~~~ с;~~~~~~~~~ь~~-~?~м{~ 
·~оо-.. -·-.. -.:,-- · бС!ю.і:в•імахує·шаблюкою,_а r_O~ 

,,. r:o~i ··онЧ~_і:пИ+н-,_--)ісї·. ~лавеТн;·:·.·_,~Q-ну· ї'".з'~~~-~ка~ ··Бурлаку: ~~-:~- ~~~~;~ лne;:J;A~~~::з~~~~J; 
<~~~H-~~'!n:::::~~~~o~:шc~~-::r :_і ,;о~і~аrьо::::.~~Я!.·r~~~СЬ~~~:Г~~= · ~~i~~~~~r.j ~~~~~В nCe,.r;j=:::~~ 
,\8~~56720578б)_'_'сnа_с_~:~тел~',' У~ Каже~ nрОграв? Сс для- ncr~- з коршМІІ __ на вул1щю. Тут почав 
краІНИ, пана _q7ту~ана: з .':І•_к_аrо: мосьцІ_ кол_ьору багатслька. ЗаВ- сноїм rpOA!OBHM ronocuм рс~ітн: 
-S}к би -~" К?Т_І,Л~_ опнс:уватІ! ТІ тrа виrр~єш.- Скажи мені, чим ''Вnеред, xлonLti молодці! Б11А 
протопамJІ1'НІ _ч~си, ко.о:'"··"ан 0- б11 я міг мастити голову, щобІt те, ріжте клятого ворога! ВІІ
туман був щирим польським, nа,. бупt лисим?" б1tfіте до. "ІІОГІІ nроклят~ кадпо, 
~)оТом, нале>;t<ав ~о; nольських Не знаємо, яку раду дав Бур- наіі їх шлях трафІІТЬ для пев
товариств, був сш~ьнІІКОІІt ,~ис пак_а Q-тумановн, але дос 11п, ІІОСt.цї кольору!"-

. ~~~н~і~=~мnо~~ьвсь~~~~-=~е;:~С?~~: ;~r~~ ~л~ф~~~~н nочав крt1ч.1- збр~~. ~~~~чQ_:ум~~к·~іАн~:д=~~ 
кОм,:_' то не вистарчило ._б _і, с,Ло~- "Тн псякрев канал 1 r10 , сам МСІІЮК з вушщі і внсадив всі uш
~евоІ __ шкури·н~ _с_п~t~анн,я ;_сеІ собІ nомасти, лаІІдаку, холєроІ' ~~~в uшро-україньскііі всена-

~с;о:;~~іР;п~~~~~е~:~ім~:і;~_л~= шо~0~11~~~~1:1.~ -~~;p?~~;~~= 11n~1~~ " ~0.'~-~~~:~~~~~~~~~~св, як Я роз-
тумана. Хто. ~О~_е_лерекоНатИся сто до J_)ідн~.ї ·укра'(11ської коР-_ лnзчуюся з nорогами?"- ~rичаи 

~~-7АЬт~~л~І~~~~-і~~п:;~~~w~~ ~а~~·r:-:~~~оnвр,:с~;~:він~~~~;~~:: ·~;~;z~~~ ~~-~в;~~б~.~~~-с.а л~~~~~ 
_ і~м;:R~~~-'_:.із ~-_та~м-{~-'.'": че~~~х • бХJ?~;і~~і,"~"~::~Т-~о:_ · ~~~~с,11~цо ~~~~:.амятав~дбу~~~~~;~ 

Пан 0-туман.з:nОвннМ вдово- Не бачИв, що коло _него сто- гетьмана .~аю власть,- шлях вас 
лс~ням скінчнв·-_свою: туалЄlУ· яв·nого партнер від карт Поляк трафить! .. 

~ Зу_nнннвся. на '-дов~н.n час nеред Босолєвс~оюtіІ.- Заки прІtіІшлn полщІя, naІt 
· велнкtІМ зеркал~м і о:лядав сЄбе ·А тимчасом БnСQ!ІєвськІt!Ї вж~,бу_в_~ома. Ход_ІІВ по своїм 
"~_:·фронту," .~о.ве~тавс:_~.-~окqм, вовком днв11вся на 0-туманn к:~бtнетІ 1 голосно ВІдмовляв ла-

"оикру_чувався, одним·сJЮВОМ ~е- ПричІt_Іtа була дуже проста: ne~ пшською мовою "По~і_лу11 мя 
· реводив 'грунтовну· інсnеКЦію ре.!. кІлькома,днямtРnаtІ 0-ту- Боже." "Мізерсре·меі Д~ус,"
. ·своєt особи А при ТІМ 'nомур- ман, nі.t-чаркою вже сказnв 11 мошшси Bitt, вttrолоUІУючІІ твср
~ иував··-. :. ·._ :· :-.-·- . - · _ · _; _ , · товарІІстоі, що закІt ~ані Босо- до, з прІІтІІском і з" трагічtІІІМІІ 
: .·}"Що- то шноА,н_ть, па_не _.t~б.- ,fєвська, "заЦна молжо"нка" no- рухами сл_ова сеї молнтв11,- "Мі
:Р,~~-tю;:що ~-·за_ малІІR? __ ВсІ в_еf• ~о патнер:І од карт, nізІІалася зtрере_ ме~ Деу~, секуІІдум ,\tar
; JІНКІ люде, дл_я nевносьц_• ~ольо- 1 ВІtдалася за nана Босолсвсь- Іtам щзср•кор~tям. туам. Ет ее
. ру, були малІ. Ось· возьмtм хоч ного, 1'0 nровад1111 а амори 3 ні- ку11дум мульптудІнем мізсраці
бІt-Наполєон.:.:. Прошу я __ когось. кшt іНJІІІtМ, а 3 .0-тумаІІом. uнум .. туаяум, дел є іІtікоітатс~І 

~~~~~0~~=?:? бути у~ра_Інським 110~~~~~~~-~л~~;;,_дз:а~іК::аялаnе:~ ~~~;а -~0~~8~;~~~~~у~і011:~,б~::~~ 
О-туман став бундючно ne- мною. новІ ~НМС[JІІІ думкtt і піІІ nо•ІаІІ 

~~-А ::~;~:,м 8~~;~;:о~~~~і: ~~= ~к ~~-:~ні~ ках, оо11а nattє, була, на-~~~~~~~~ :е~~':а~::~н 3 ТtfМІІ 
~ІНо троха наперед, зало_~ІІВ ру- Правда була та, що О-туман батяра~ІІt. Шлях б11 їх ІІІtтрафІІІІ 
Іі!І tta_ грудях, лох~Іл~в у ИІІЗ го- навіть не знав і ttiкomt на о•Іі ІІ<: до ІІОГІІ! Порядниn. чоловік нt 
л~ву 1 дІІвився з ПІд лоба страш- бачІІв nані Босолєвсnкої, але м_о~е охоронІtпtся ВІд ТІІХ кана
НІtм nоглядом. О.а.нак одно no- мусіІІ ч11м похва1111т11 ся, отже шіі" .... ." 
му не nодобалось: Налолєон бун nросто вІtдумав собі ту історію Амnтюс ля ва ме аб іttінві
ЛІІСІІ11, а середІІМОЮ nого ЛІІСІІ· А пан Босолєоськніі заоаз доні~ тате ~~fa, ет :1 пскка1·о мео муІІ-
111~ стелиасSІ осе.1едець одним :'1-аося про псрсхв3тt О-тумана да ме .... _. .. 
жмутом волосся. H~w о_-туман І з.:~nрІtСRГ кріааву nімсту. 13с•І_Орtло. ПотсмІtіло. 'ПrІІіі-
старався закрутІІТИ 1 собt такІІіІ Отже в коршмі стоять 1ю 1ш шла 111'1. 
Наnолєон~ьКІІІ1 оселедець, але обІІдва 1\ОЛО бар 11 . О-туман лід- (Дат.шс буде). 
ее ііому НІЯК не вдалось. Отже НОСІІТЬ nовну чарочку л.о уст .._ -=-

~~~~~~r:т~;ку~8а~ rа:~~ав3 д~:11~1~ ~~~~~:~~=~~ ;,:~~~~~~ь з~~~ог~= CTnP НА ПРОДАЖ 
11, як11м б11 то сnособом стати ріпка поnл 1tла чере3 горло 0- 0.'1\ІІІОНИА, з .n.ощnк, 14хЗО. Поч-

1111~~~Реба буде якоюсь холє ою ~~M~tt~\'~~Ч~~r~c~~~~~~~: ~~~?~~~~- Ті'. к~~~Аіт: 1~:~~~а~~Ь~е~;ОрІе 
М:ІСТІІТІІ голову,- ;зле ЧІІМ? Ану, ().тумаІt повал118ся на лоЛіnку' ІІС~Іn, П11wІть до: ТОЧИЛО 
~~~~~~у, сА~~~е в'і~л~~~~. ~:у::= ~шБ:8~олєвськІІіі nрссnокіііно ЯІІ~ 
JІІІСНІ1 " С :'\fіrІрайтІ:! псрІ:!Jщлатv І зробІтІ, 

.пр;tстущt_" О-туман л.о телє- 1JM;;,,a~~~~.":g,~~c~~?.м~~;~., 11~1: к~~;Д~~;: ·~~~~ ·~о~:~~ і .. 
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Міх ІІ.ІІрDАІЧ скту.tці:І: 3іста.u зtk11 

AOUNI ІіІ, -0.1111 ИіІ І"ОрІQОКТі ОІр.ІІІІL• 
цІоТ саситмчмоі n•JІiТifltк стаа імтед

•·ат .І;ОІІ'.ТОрЬ СІоt)'І.. 
Всім ruіціІІмам, що ме mиw",.... 

cw АО App-.1\jl-i /ІІОЖИІ в•с ІіА nnep 

5руuсІІ.І.СЬКіА КОІІІ)'Нkти Ііа СІОі/11 
оібрамню в АНСІІ)'сіІ про ЧереоІІ:уСТОІІ. 
,І)' ІІС /ООГJІІІ riJ»rAпf АО 331t.1110'1CHHII, 

ШІЩО ІО!оІ)'НіСТМ ll~lln. "СРВОІІ)' СТОН• 
"І)'? RoattuЬ СМІПІ, ЩО ІІІ тt, &lfll 
аіІ.рімнитнсь ві.r. маціоиuіс'тів; Джа11 

камс, що нате, абннсsюнаватн еnІІ

скоnськоІ засрккостк иц собою, бо 
Іін москть червону wanay; МаАІ ск•· 
~а.. що носкrьСJІ іі з тоrо, що мawl 
провіАІLмки nocnacuнcь за nролст<~рсь 

мі rpowi аж ЇІІІІ харІUІ чсраоні, а ШІші 

жовті і тому nричіnІЄ/110 чсрвому. 
С'ТОМК)', Що(іІІ не ЛИWКПІСЬ ПО 31.1.)'; 
Стіф каже, що червома стоичка є бmІ· 

ща ЖІц.іа. Оана тоаарншка нІ і•• 
НасТА, встає і переnрошае тоаnрІІІІІОІІО 

1 ТОІЩ~ИWіВ і ІІІЖе, ЩО 'Іер&ОІІІ ЄТОН'І 
ІІІ Є .ІІСПИКОАІІІІ, 6о :JІІраWуІОТЬ RJIWІ 

на червоно. 

Отже б:t'ІІІМ, 11111 ТО IUIICOB:t СІ\І.Q-

:UОJКІПИ .ІІОN,І,ОІІСИІІ.іІо, ~ 101111 AOifil 

Jte буА.утЬ СІІІІруа&ТІІ буJІіІ & ЗГUІІU• 

ту.:~n сусай.І.у. 
Hcld: а.~~с :sктуnим11. ГрІІІІІІ8ІІЩ,Іо-

•icn. наш.х комvністN. 
ПОІІСІІt:ІІНR, що n6i.tar8c 'Іt:р.она 

'ІерІОМ& СТОН'ІІІІ наІИІІМ ІІо•унієт .. ? 
То cue, Що noмara.u. 1 СтарІм ~раю 
І& ІІНПУСКІJІН АОІІІаLІІнкА СКОТ 11& Ааір 
НІ весні. Д~ІІі UIICOIO СІІЇАОМі JІІ.ЇНІІК 

Пptl'liR.ІRIIH ТСЛ11Та.оt, ІЇНЦІІІІ, ПІІЦІІІТ .. , 
8 ІІ&ІІn. і Старим СВИНІІМ 'lep&Oiff 

стончку, щоби уроки ІІС чіnались. Що 

ПО.ІГІІІО CIIHIIRiol, ТО ПО/ІІОЖе і RIWtllll 
комуІfіtтu .... 

r.o. 

З БРУКЛЕНДЗ 

1-го Жаетни с.р. rq»>Ciyв c10,u. BoAe
.U.. Не обііІw .. ос:ь І без аоро•бІ(fа. Як 

каже nое~~овици: "До napwt~вoi вівцІ 
веt~ка хороба чімаєn.сt.• 

Ю.Г0 ЖОІІТ1fІІ С.р, ві.J.d)'ІІІІОС:Ь ВО.. 
роІІІ.еІІІІІ 1 ІвановІІ авт! lfB Blutaм 
,УJІІЩІ. ДекотрІ хва.ІІІtn., що воро•dмт 

СІІа3аВ 1111 ВСІО npii.IJ. 
Не буАУ опнсу.ваПІ •• ІtОІІІУ 8ОрО-

:.~':'.•• 60 acjj,; бу~ 173 осіб. По.u •Н
ІІ!е ІІІІЗІІіІ~ІІіІіші .особи. Тут с 8 ТОІІіІ

:і~?І. Наа~АУ_ тут .кскотрнж УJІІІАІІІІ· 

0.ІІІО:МУ П~АСі.ц~ІІІІ BOpDЖtil ) 
ру.ін:· кЯІІіІСЬ oc06J Ca..at · Пі3ІІІІТІІ 
ПоJ Іpt8Jiin111; .11t .OoUI АО ПИJІІІП;ІІ 
Fpil~.ll lliiptH;.*tTШ Іt.ІІІІІІІІіІ-ІUІО
.. jТ а_ак;. ІІІуt•ш_ бутк обt:рсІІІІtміі ІІіІ 

ІІо)І(.(jм apoQ.i; і 11е NdyaaA u Бога. 
Пр!f 'AcJro ІІОМОЧК yiЦtW Пtpt:A ІІtща• 
сnм і збуА,Уєw єІатМНІО. 

ДруrІ»ІІу ПptACiJ.ІTCAt:lhl іороаиа 3 

ча..а, ск;і3іІІ Аому,- "'що за '10110.101 
мрмє~ lt.WQ Небезпека; ммu •tІітає; 
.ІІІОб!ІtЬ руХ УNІЧІІИА; 11~ 6оітt.СІІ НіІ• 
ІІtОго пмха; .але /і п• ue робк ііог_о 11і· 
110.\1}'• 'ЛІО&ІW ріІ~ІОІUІЯТІІ О П1JОСВіТі, 

· ІІІІоі cu. ке-JІО3умієw. ЛКІІІІІІ іі, бо ІІА· 

ражасw~ ~w на СІІІіх і rJІум.~ 
0А~О•)' секрстарсІШ .а0ро.ІІІІ 3 КО

Са: ~яuсь особа oe))liCJІia,yt п6е, ue 
ме АОІrо. ес тРеватІІ-мс, бо :а aopora 
стане щкр~~іі nрdтс.-ь, · к~ 3 _ нм.w. 
.цrі.Іко 'о(ІіААсwСІ. Не- ~РІІСВ АО бу
АОВІі ~коі не розумієш. КуJ)І<т":Ікt_ .ІІю

.(І"мw,але за те ч•с віА•ІІсу.ІІІОбІfш r<І-
&ІІІу ІІІКІІUІПІ. - - ' 

Друrому cupcnpeu1 воро.Мї · 1 
ВуІІ&: "Не• СУМІІіU.ІІСtІ о щир;. пріt
.8В:НКІІІО ТОJ R.Іртіі, ІКОі ТІІ l'lin~Dc.. 
ПовіАомн _то~рмw011;, що_·•··-~ .:ОтlіоІ 
маро.uпьса товариш_ а~~~ 

toкd JІCCyn. ~о xPeny в~еІD;а_ме • 
-~бо буАt: ~ІІІІИІІІ 11._ ·~··"" : .. 
0АІЮМу uсісрсм ~а 'rO..e.:-' 

... : "О собі аабогато_ AYiiU:ur. Мuіе 
ІІИІШDІІtІ 3.1 АУ•е муАр..і; Ull! 'noCra.
тUI ТІDІ, котрі тобі ......М.І, "• CJ1P-_ 
Аі ТW ІіА IIJIX му.арІАшііІІ,щоdма.. 'ме 
боа:ІІаІ,ІІtt:обіІІ:Jра-~~-,.· . 
дJJY.roмy uсісрсам ао~ s up. 

1)': "Т80f fUIIil СІІу..Т..С. 1.010 UртіІ 
і .S....cw боrІіцпа. Я тобі рц.у rю
•ик~о uртм, nрашо/і і •ІІА ощ.Цио. 
Oщu.llirn. буАе тоІІі u:piuМi ·аа 

ОЩІ.АІІОСТХІ i.J,e щіІ.СТІІ і ІІІ)'трішІІt: 81.• 
АОІО.ІІСІІІВ, 811: ме AOII:O.I.Who АО гра&ІІІ:Оо 

СІ)'ПЄТІіІІ:JІ.UІІtІІОСТІІjАО~ 
ІІt:І:О,ІІІІІІ. .... о.• 

З УРНІСТІВ 

У Су.r.бурах безробітні 
Зцемокструваян; 

Поnіцманн nроsі.в.ннкІа 
По арештували . 

Бeift~~~~~ 8~3~g;:~~~· 
То за штуку по тнс:а:чцf 

Мусіли можнти. 
Чи не. ліпше безробітним 
В себе rpowl мати, 

Як кишені ситим панам 
Грішми наповняти? 

r.o. 



'·=~~----------~~т~о~чн.~·л:о~ .. ~оR;пm~.~п~о;~;_~~·~-9~w~"'~·-~~м~о,~.с~~~·Р•·~•·.•~~ .... •· ;~opoff824 

, ,~КІ'ІІЦЕНЕ , ЗЕРКАJІО 
no~~i~-~i~~:::~:; ~:.~Р~:і: .. ~; 

УКРАІН~Ь!!г'!!'~Р~ВИІJ,R, ::::.r __ ,.:·· 
~0~---:_-.-~ 

пРнtТ)'С)'ІІ.пt ЙОІ'ОТ&МАf.І.ОІІО,!ІІС)'С, 
ЧіІаrо~ і._· zоче.мо, • по .ІІаwіА JІІО:Jі, 
(мwе роб.tаіО __ ее з anDJІ~oricюl) 

Ко..Іі8 -:~~то ;aan.,.u nершого ~УТ· 
'woro презе:"'~ИТІІ умі~рс:~ту, кто с 
ИІ~)'.І;ріІІw_и.w._-.:'ІОJІОІ_іІО/11_ IIJ СІіrі? 
то отри.u(·_аІ.іІ.поаі,ю;,_а.r.о с 111\111 ААІ· 

::~:~-.~о к~::т~~~~~і;а:~~f~ІІ1~~~: 
ІІDІ"JІИА,И ІІ>ІріІКІІі ЖІІТТtОі С_ІІраuи. Та>Іі 
ПОГJІИАІІ,. ЛІІІІШТаіІиа, 3111\КОАІІІІ\0 а 
"СІt.ІІ.ІtеА Дісnеч," як слі.-ус: 

"Я ІІС ВІрю І П0311rробоае ІМІІПІІІ 
'"ІОАІІНН.'' 

(Се 'ПОDІІІІІІі ПОПИ 31ПІ.МЯТіІТІІІ) 
"БОІІІrа!JІ~ІІІІМ трс:бц. бут .. щоОн 11-

рмтн І A)'JIIL" • 

(Се D[АІІОСІІ1'1.СR_ АО БcJier:LJІ і КО.) 
~ЕТІІ~І. no6~A~II8 ка rpy11rl lliO· 

ІЩІ, С -~'Т.ІКОЮ•.ЗІ.ІрІІТ." ' 

(~ UіАІІО(Іtі~см АО J.>ci~ ІІJШІІJС ску
ІІ.lІJіІІ ~ 'боr'іІ'ІіІ:І-1:1 ЧіКаІ'О). Часоnис "УКРАІНА" І ЧіІІаГо Or- СЛ<Ауt: " "Є nюАе, що ІІС ІІа.lt»СІІТ'Іо ассц!JІОАО 

сим 'заІІІн~а;: саііІ вибір кawнJt араса- Іlе.~еаоам•: Ну, і 11311 n< любіш М}" Jh:aAKOi AqiiDDK; КІІІії, ;шІ нааІn. АО 
JІщь, а рівно•rасщ• АІІІус cyci.aaJI, ао- •расаоіцу? роЮІнк . ее с з!!О"ttні """ умІІІ<дівW.." 
трі помали так боrіІТQ ТJІУАУ nри тім Зма"fІ: Ну, браток моІі, тож там (Се оідІ<оснтьса AU Укр. бСІ.lЬUІ~ВІІ-
kОНТЄі:ті. Не ві,r. рІЧІІ бу4е зruати, ЩІ) rонсьо, nІІсьо! ;,іа). 

іІр8СuІІU,ІD /ІВ З анбрuи суАіі: -Му;~н- Пuехови•: Але-• бо 111 х~оuіл кра- "8 nо.1ітицJ .._ 11кnтура аиноr:..-n. ка 
ка,, П~лехо~нч, Коичір, ЛоханськІІІ1, · саоіцу Но. 2! 8ofpx лише .оІОАей, що аонn. МО?а-JІ~-
І.t.и:оібаАістий, Ткачук, _Дзьом<\1, Би- ЗмІUlІр: Та Clp-uc• rту ерунАу - 11 ІЮ.ду111е ІІІUІо•о ; .мо .. ккrІіL " 
!Rщ."IIJI\ Д)І:п~~нч, Ліn І>і~анснІІЙ,-1. бкх-тоrаа або.u.сл і І<е:ІІІ;ІJІ·wто ra- (3ІІОП.1 ,u~ ІІаwкх бо.оьwtІІІІкіu). 
ІіаjІаи, Куроnась, 8орои10, Сму11 І'о- &арІО! "ЛІО.цна, ІІІІІІІО(Жn. 1118WІІр)'ІІІТІІ .-. 
МаІІ, rенера.т ШanoJa;u, Др. ГрНІІІІ- ПutJІОІІІІ•: Да, Аа І Ч)'ІІІОАІ)' віІ1с•му,. моіJІ--- aqe ISI 
ае""ІІІіІі; Др_ СіІІІскс, 1\р.-ме .. нн, Др. П. · С. Всі тр11 •кбраиі •р,аеавкці .._;. пАкмІК~}' стуnі .... " 
С111у11, ,Др. О . .Таркааt1>кІІЙ, Др. Су- стануть віА, ~J",щіі "Украінія" nорт- (Се 4ІА C•OJIORIAw.y•iiJ 
ХОІUіtн,,дJ:І. ГaJio&~r~, і ':!apuyr.-3MІ• рет.Дра. Сі.оtеІІОІІіча, ОАН)'_ коnію і\о- "Ще MUO t ІІІЗІІІІІТІІ себе .nоАІІІІОІО 

По _вибОРі "раСоuІІЦ] Но. з-_су.tіі ::/~~r~;:в~::;е.і·.=~~~;""~~ ::.10:J:..O:~oJ~~;..~o..;.111~ 
ПРКСІІУХ}'ІІіІЛКСІt ,1.0 рІІ)/ІІОІН ПО.оtі& Сму110 . .._ ТС:.І ІІІ ІІІертІІІ.~' 
Лелехо'811'10Аt а Чаралуr.-з....-О\РО-'1, ІІІ, ГерІІJ.- Пpon: .. IQ (Се IIJfl ІІІШІІJІ ПОІІіПІІІіВ). 

ПО КАНАДІRСЬКНІ 
_Був наба~JО? 
-Шур! 

-СnОАобалось? 
-Єс! 

- ГУА·б~~! 
-Со ЛОІІГ! 

Прошу с.ооімА;". .. 
К<:~коwів Neкynyr.тe, 

А ІІа "Точмо" Rci 
Гроші шnар)'~те! 

я~ з nочти вертаtо, 
""Точ11ло"чнтаю; 

ЯІ( П('J!ІіІАу "О АОМ)', 
То сn,lПІІІАrаю_ 

)-"ме"~ в АОМІІ 
Rсіхо•Іуп.•штатн, 

Сестри і брат люб11й, 
lбan.кoiм:rnr. 

н. о. 

ХТО ЗА ЧИМ ЖАЛУЄ 
-8 ЧІКАГО

Савчин жіtІІує, що Микола 
свого СІІна спрова-див, бо все н 
Аорозі. 

Сенчук, що ма.~о лrодеН бynu 
н;, слу;!(бі БожіІі 33 моровля 
ПОЛОВОГО СЮІ3 ПрІІ У.П.Ц. 

ТараІІОВа, що Савчук не xo•te 
чутн про п, що шке МІtнуло, а 
кін полом ·бvл.е. 

М. Савчніt жа.1уt:, ШtJ 3а мало 
вrtбнJІа И. Сенчука за те, що ві11 
не робнть Т<ІІ( як ІІона каже. 

ПікулськнА лrедсідатель У.П. 
Ц. не вірив nерше, що нк noгoкo
pJtTh з духами, то за кожднІf ра::~ 
внrрає фсрбля. 

Читач Точила 
в.ю.г. 

М. в.та..u.июк 

НЕЗНАННИй СКАРБ . 
Річшtкн одtшокого 

ілюстrованого жуrнала 
"Пrомінь," nонад 400 
CTOJ1iH КОЖДІІ/f. МісПtтІо 
масу НОВИХ АіТОЧІІХ npe._. 
ставлеІth, пісен~о s нота
МІ!, забао, оnові.І.ань, 
сміховинок в образках, 
л.екля ... І:щід,і Т. А., і Т. ,11,. 

КожАІІА річнІІК в rarнin 
оnраві $2.75, бсs оправи 
$1.75. 

PROМIN PtrВL1811ПrO ОО, 
123 BolkJrk Avo 

MAN., CANADA ___ .....;._,_. 



ДзСJІЬ - А3~Л~ІІЬ - АЗС.1СІІЬ .. , (АЗВQ-
ШІТЬ телефон) ... 

6PUJiCl\IJK 1994? 

Шnортало), бо він nізкаа іі rOJІOC, 
В мі.111часі заnа11увапа рцієТ...:а 

обох табора~- бо nа'м'на КороАек>tуІ( 
ТІШІІІІаСt, що ІІЗАуЛа пана Меценаса 

Н~rірІІ!ІЩ а Ф~~ра rpaтjAJO~_,_coбi, 
що в.ttаю•Ін Нагор".І11, nbкaІ·fO.Ioc;:ra 

•. 0орЦм ІJІІJОГО taplepa 
. J\IOWHI 

~~:~:~~е:~;: ::::~~~-~xuttcl~:: · ·;. 
nа1шу Коропсн~у_м 111 Шіхаrо· еаек·~~·-' 
'Та D3JI'в іі на аііс-ІрІМ Ao·.'CfnPi.;:·a·-·,.: 
з6іАТІІ обос nішли "поnіА ру ін·: ·а• ·Ао 
1149 Л~віт СТj)ІТ (ТЗК-ІМ ІІОВІІtіuіІй 

Qбpa]Citb ПреАСтааАJК:), -', 
Із ІІОUІІСWОГО В!fТЯГаtМО та'му .\!о-

раль: "Нсuф троб.ІІ tр«І.ІІ, оМтил 
rробл троблс ю!" , · ~ 

Г~рху11нс. ПІ)ОТІАм 

ПРОПИМА/J,І~ 
НеАалеко єто ПЯпІruЩі,Ь'• 
В ВіІІніnеrу місті, _ -··.: . . · 

Там СКО.ЦІТhС~ ВСі ІІ&ІІJ.ам'м . ; 
Ло СТО і 110 АВісті. 

Та~! Шюр! Єс! ПОПІІВJЮТЬ разом з ВОТЦСМ Шан08ІІ1 ГВЗАК і ГІDАІІІІі, 
ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ І Л ЧІІ пт1 а.цвок~т Аома? Рі.111ніі трннкалі; 

• В11 зараз rooopttтc АО'nаІІа цво-'· Обжнраютьса, .цуріють,-
ІШТІІ А ЩО t:iyAe Аалі? 

0/1 ІІ~ІІОІІьку мсц~нашу - змклуІІ
т~rІІ ІІОА ІSіАІІОю н~щаслнвою жінкою 

та АаІІт~ пораАу, що R бідна маю ро
ІSІІтн з моІ.\1 брутасом, бо бігме бо
жеІtьку, ЩІ) ІІ['ІІІіІДСТЬСІІ ІІ<ІМ<ІрІІО ] .. Q

JШ)ITII, бо, ._ІІвіт•, (показує в те.~~є

фаІІ), ІІК ВОрОг )(іІІВ .'LCII~ 11~ КІІаСІІЄ ІІП 

КО, а UITIIJ)II зуСіІІ ВКЛ~ТіЛІІ ГСраВ)ІС, it 

110 ГОЛО~і 'ІС(ІnОІІІІіі Шр;Ім і 11 ВНГJІІІ. .. аІО 
тt11Ср RK CTp:tK011)1 .. , а ВіІІ J;QJІЄPHHK 

Гов, жі11ко, ал~ хто_тн тatta? 
Н, 11, Місус Шпортало, а м~шкаю 

IIJ 100 НОН6оАІІГОN ЕВСІІЮ НІ СаВТ • 
Саі1А, і....... ,. - · 

А чого ви в'JІастнво ~о·tст~? 
Та ко•rу ІІібІІто розво.цу від свого · 

бр)'Таса. Прошу na11a ІСуморніка, бо 
~ є1щім разі бу .це JоІеІІі фертік. 

А скілhКО грошей мастс? 

Та в тім то 11 бі.аа, що rpei111ap 
ІІСМО, аJІе ІІСТІо.ЦСССТК)І МОЖу НаШКрІ

баТИ вам, а wк треба _ але бігмс 

боже, u10 більu1е 11іІ 

тра. 

Добре, за/І.ціть АО мого офісу зав-

Гут-t:іаі\1 
Гут- ба/11 

Пов11сша ,1,рамn ni~tбyлnc~ -.елє

фонічІІО. А nри ТVІєфонІ буо ІІС n· 
Мсцеш1с Нnгірнwк, але То~Іа Фьпора. 
О·І~DІІАІІа рі•І що, ІТаІІ ФJІьорсuІtі 11· 
JІ.~nc~ здурнти па1111і КоролсІt'ІУ!t (хп
тиІІ РОІІа Pдanana, що ІНІ]Іtоаеси МІсус 

Далі Аі'ТН ТІІСОІІІ б)ІА)І'ТЬ 
ДурннІtі сnравлtтн, 

І СВОіХ РОАІt'ІіВ АУРІІІІJt 
Гар1і0 Nалnу.ватІІ. 

А nотому т.аме буАе, 
Як маємо ннкі·-

БуАуть ПІІТІІ разо/11 з -мотцем 
Як фармарсьмі свині. 

С...ілоІ ВnереАІ ХрунlІ Зх011очІ 
ДОІІОТ\VІрtІА&ММ,-

СІІаі, ЧОрІІі, і АУРІІЄН.Хі 
Хами, ж~мІІ, ~амн! ... .... 

''ТОЧІІ.ІІІ" ІІІ JJpeAIIТ М ІІІСН.ІІІЄ/110 

мІмому. Хто ОАЄрJІІуе ''ТО'ІІUО." СІ ) О· 

б0ВR38ІІІІіІ 380JІ8ТМТИ 
Ще НИНІ ІіАНОІfп. СІОІО переАПJІІ• 

Т)І, МОЛИ ке &ІІІІІtтЄ, Щоби 18ШС ІмІІ: 
винрНСЛІТК3JІІсТМ. 

Орrвн1зуІ\тесь 1 врмП То•кnІ І ІІО· 

JІІІ/ІУІtтеКІ.''Точн.ІІо." 

В кккішкіІІ лемІІіі хочу дсщ'О ска·~,, 

:~;~ :::~11~о~:с~ех;;~.з~•а:~: :~і ~~-, 
JtOAI'IAІ з niA ФраІЩОІ fІоснфа і Галіціl. '\ 
Час скоренько' минув, tк. ба_т;о~о~о~: 

траєнув·- і ІІ.ІІІt св~ТаІ ЖІРІу' вам 
JІ.ОЦІІОГО ща~ і ЗАОРОВЛІ. Дай Боме, 

щоб!'Іс'і.п І')''ІКО CBIITK)IBitJIИ А Ht ПКJІИ 
богато "бараболtІІки," щоби борони 
Бож~ н~ зробкіІІ s себе варІІtа або не 
ОПНКИТИС'ІІ за rр,і~ТІМІІ. ЗабІМІІАtесь. 

1111 Бог ІТрнказав. КоJІ•.tуАте С""іло: 
"Бог nре,оічннй" і Боже борони вас 

nО.оtКJІКПІСІІ і ЄІІЇПТІ'І бу.ІІЬШ~8ІЩЬІІОІ: 
"Мн мертІІоІD ІПаJІІІ в болото,"~ бо ее 
не no христіJІна.ІІІІ. 

ЖиАп І зrоАі; llt АРіtь о.цин АРу_rо
му иос11; помаrаІІте собі взаІмио, то 

бужетс скм.ні. 

ПрІІ ca.-.u DКОJІІЦуАте ІІDПІТО 118 
''ТОЧ8ІJІО," МІІІА смЬом ив.nраuJІе

хе 3JIO мІІІІ у.раікtьхкм 118рDАОМ. 
Беріть всі за корбу і крутіть, щоІSІІ аж 
мрака л~тіпаІПоможІп. гумаІІНІІІ спра 

ві1 ПоможІn. крутНТІІ "Тачиnо"- .цо

лJрамк, а ми nомож~м папером, чар

ІІІІЛОМ і бtЗВПNІІІІОЮ nрац~ІО, щОб бу

ЛО богато єміху- а сміх- ее sдopoвmrt 

Halt крутитьt~~ бещерестанку та зве-. 
селюе всіх нас хрещених! 

Поможіть., бо на ca/lloro реАактора 
за ТІІЖКО. AAin. .всі ХОЛІІА)'Ві1ТИ 118 
"ТОЧІ'ІЛО," бо ВОНО мусить kруtИТІІСІ 
і окточувати всwкІ гріІСиІ 

ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯІ 
КuІстрат J!І:>:Іrш:. 



Н: Хі ri~ 
~1: Вел. 

М: Еи,, гу? 

": Маия. 
М: Ха-ха-хавввввв' 

)'r0.1DDY.{м:Aa.IITDPiL
C"aBІІOГO ""ТОЧІU1:І.'" 

За .. СтіАа Аобра. АУІІІКіL 
Яма .tiLII ~сі•' /ІІМ!ІіІ-

Бо ТОЧІUІО BciJt НІ с.і.іті 
КІмеіrсм wypy,, 

З nci~ AVi.i.u.iв робит~ АІDАеІі. 
ЧесrrотубуІ.ус. · · 

Точrrтьжінок,то•;итьАівчаr 
Гpiwrrrr~ rоалраоли,, 

Всику зuоnоч точнть rрі".ко. 

'ІІІсТfІАLІІАІ<WаЄ. 

,\ ~отuрі rrєкаюп.си, 
То•rкть а~~; до сruши, 

nо~ІІ з i"lonyru rre зробкть 
Гараоі ~ю•иrr~. 

С.1ам тобі ,рцакторе, 

no лi•rr BiArtнrri, 
бu ТО'ІІПІІ rriWIIII~ Тр•бА, 
Щоб,.сбулrrс •... і 

Н: Хі хі хі гі! 
М: Вацомєри? 

": Тробіль 1 
~-~~ ":Дет серr:к дем раПт! 

М: Ю бет, кrrд! 

:і Uo~~ic! 
ПІт Ц,.п 

ВІІЙLІІ.1НЗАР)'КУ Со1іАj'10'ІіWа-тр;t;rь
ІІі·nі.ІІРf'ІІІИІН' 

"(kп...._ НІ• у По..n.РІ ТКrprU'" 
ДраМАІ«І(Аіі. 

Вмсоко nоІІІнмМ nalll! решторе! "У-·ПuурІІ Pocik .. oro Ч~tа" •Р.t
Мі!"'ІІ;t.-5 АІЙ. 

В "Точилі'' число 12 за Гру•єІІЬ·ІІІ. 
rra стороІІі 17S u ко,1юм~і "ЧереО!ІН~ 
Катехіз01" nараграф б-иН ni .. •nOII'CIIC

""~"' "Що то є тnвА::онru1?"зроtілсІІо 
nомилку історичr.оо nар~ос~к. d імеІІ
rrо: Ue n011снеиня, як• rут нстьси, 
"І~ІІОСИlЬСЯ АО •t.lCy ""'іСЛО К:І"0 rp~

~CTC" (се~то чactu, "'"'" УкраІ11а мy
rina піт11 по Черао!ІІ"' Сто11:t11), але 
ni"1~A ;~м. cr6 то "Ао К,1~0 Г""Ае~" 
спово "ТоварІІwі" бу.ю: І) rrриАума

ІЮ Цс"тра.lЬІІІі"ІІ KO•I·I(,Щ,ln;'l"ll. 2) 

Пр!ІІІаnеЖJМАОnереАОКО"і~DІІУІІіС:rІІЧ 

"СТРАХИ Нд ЛЯХИ." 
Дочко: Ні, татусоо,й rrі,ащонс nід\' 

3D'·'Y"' за и.тшоrо Пухкого. ~· rrcro py•r вщос~~ 
Отсr(ь: Ііс стrашсn, .тrобеrrька, ВОІІО 

вrrеr·оскоровнлізrtrь. 

Дуже •rасто rrенкс cтpawrrrrйчopr, 
Ак тоІо, но iioro ма.тюс. 
Обран-сеу.о.армечtм:ранамо-

'"" :І~ЮІТН, an~ рубець ЛІІШИТЬС~ Ііа-

=~·::.~т;::~а~~=р~;~~~-;::1 ~~~~-~б~,· 
pcrantcь ІІа всіх мооа~ ТОЧІІО не "то

парrщоі" а "тоВІІрrnці" 4) П!іисІІСІІІПІ 

<ІНО слона з еrщскльоnеАrrшою точ• 

нісnо мycrrn. 6ут11: "товвр - wцІ," 

·r---. • 01"111'' .-~ма 11а 4 .-іі :.. 
C)'~ICIOiflr noAiA І ГалнчІІні. 

ПІfr,І/Ітє•у всІх Укр. xшrrapr11x. 
AAptca: 

PROКDf PtJВLIIИIJt'G ОО. 
121S.It<ltltAv• 

Wini1I!Jeg: Manltoba 
що ЗІІа~ип. no украінсь~и "wукаоі то
аар,аІSоекарб,"анаі"тернаціоrrапь- ,._ 
нііі ІІІОВі значІІn. "Грабуr1 на rрабпс-
не," 1110 і BІtкorrycn.cй комnартією 
пже 14 пот. 

ЧорниА Ш..ик. 

ХОРий· МУЖ. 

Доктор: - Ваш чолооік· Ау~ 
JІІе хоrтй. Хто знає, що·з ним 
буде! Має nсл11ку rорячку. Чи 
11С JtOЧC 8 НОЧІІ ІІНТ/1? 

-Жена:- О. ПІІТІІ, то він асс 
хоче,- як 11 декь так в ночн. 

доктор: - А чого АОмаrаєть
ся, чи,В()ди, чк молока? 

Жена:- Та де· там,- горілки! 

31 ВСІМИ СЕКРЕїАМИ 
і nравами в11робк, добре 
ВІІробленкП і ОАННОКІІА 
того рода бІrзнес на цілу 

~~7;:6в~~~оА~~;а :l~~ 
брак ЗА,ОрОВ/111, 
Не оnустіть сеі н~rоАІІ 

Пшuіть ще ІІІІні о nшrс
нсІІJІІІ і rюдаПте скількоt 
маєте гuтіnкн. МоJІІv та· 

І к~ж nринІІТІІ АОброrо 
СnІЛІ>ННКЗ. 

ІтоснУLо PUВIJBКING со. 
І 82"!·So!kltkAv• 
WІNNIPEG, MAN., CANAOA 

··-·---·----+ 



~~~~іРІ~ тІ.) · ч.іс"~· ·т .. 

ФИСТ СЕСТИІ(R! 
Ф1іі:Т C~tTpiЩN diii-AII.il ІІНЦК 
:- Ні-голu~і·має, 
То npu свктu, То-про- бу.Іо:ІІЬ 
· Котр«І> вj,&~pнu.r. 

І:,u,;оІfоЖна і ІІ~~ка,· 
За щu в корті бу.11а; 

ЯJНК 8 нtі НИ LUІІрUСіачка, 
А кіс 11. ;,ату:_JІа. 

Щ~ Й AU TUI'O ЧУАІІУ 1101-у, 
Носить все з собuю, 

І гuворить, щu и~і)І. мас 

д~сь там під ІІІІтою; 

Уа.:с• 3apRA і .ІІСі)І. Сі~(!ін, 
ХіііІіІІІ біс ні,Аннш! 

Нв•іт• ОТЦІІ nід ПRTDIO 
Чуt в фартуwІІні ... 

f~fl ЯВАUХО, 'ІН ІІС ЗІІ&СW, 
Щu час розум маТ11? 

ЛІщІЙ nрІІмір В церкві друПІ!ІІ 

Н~ ЧtCIID даВаТИ. 

ТІІІІОКо1.і!СМ ІІІСJІ.:ІЙСJІ, 
Що )І.ТUСЬ ТіІМ ЩІК. ВОШІ -

ТІІ ІІіІ АОІСіню і соккров 

Язик wiii пі.АоткІІ! 

Або скорu•~ 11о1. "ТочнJІu~ 

Пршuнuн тісн~ІІькu, 
БуАо: краще в м;L.•ііІцсJІКеі 

Без тебе со:рд~ІІІ>Nо. 
Ти вже стара із розу .... у 
Геn-нкnес3сОnомн; 

Як 11~ ЗІІаСш ІІШТН 3 JІКІАЬМН, 
С11-'1!1 собі н дома! ... 

•.•точило·- GRiirФstONE _ стоJЮІІ.і'27. 
~ІІІІ_ІІНІІІІІІІІІІІІ~НІіІ~~-~НІМ~~· 

д, ПАС, ІОН; 
МИ &ЕЗ ЖІІДІВ НЕ МОЖ!МО 5Ynll 

д1'! масмо tуткн-ІІІИАІІt•, 
Що Мсмс-нко.-звст•сN; 

З;,:а; ~:'~~~:~~ t:~;;:i.&; 

ЖІІАNН З&"ІІІt п~аЮть JIHIIO 
В чу111с н~ І• Aino; • 

8UІІІІ.Ч.ОІІІуп.усьо іСТИ, 
Колн-бксt.ч.ер--АіJІо. 

lJi11 {106118 6Ж~ у ГІІ6JLЯрці 

Іна CNCTp.;L ГЄІІЬХу; 
Ві11 ІІОХUАІІП. із ЧОJІТNВІІ8, 
Робив І СруІІN ВWНМІІу. 

' На ІІОІІСІ"іІ УNJІаІнців , 
8:11 ~~~~ хаже "Хами.~ 

ч~~з тоє Укра!ІІW • 
До:ржаn.3nарwіІиамН: 

Та uіІІІІаuіr~ в УираІІІаUі 
Стоіть 113 кватнрм; 

Ло КОСОВИ МОІК Пі3ІС8ТМ, 

ЩОВіМЖІІДІІаJІ·ХІІ•ІНІЇ, 

УNJ"І&іІІІU у Ді Л~сі 
НібнJ,сщозиаюп., 

А ~ ІІІНА8ІоІН,' 3аоі~/ІІН 

ЛІІТИ~РІJ ТJІК/ІІІІОП.. 

Що котнку їси? 
мєнсо. 
Що кицю гамаєш? 
мнясо. 

Pyc-eul. 

і1ИСТ НАШОГО : НАІІЦІЯНА 
ДО 6РАТА. В ,КРАЮ. 

·І,, .. ,,. 

• Лоіі.Ао.оі_~~-10 -~·бе;· що я oo~~pdT, 
чоrо А тобІ _в~· Щ~роі дущі бажаю. 
Я •141! ... на .~<;~•• .Р.У~·~ бо змі11нв 
.І•вб: б•n•wa L8d.u таА·овервім мох 
На робІітк;, fІсіісн ШO.CRIUI ІІе.ІоІ.і, BC

.U МІ* ~~~_. _Коо~~~ J.іста_нус-ь _на lik· 
80рІІ, ЯІІ ~~ІІі-общ.ІUІ·6ос:, ТОАІ добре 

~~:;::с~·: ~;::~~:~--r:·к t~.:.~~~~~ 
:~~~~~~~д~~:а~;tііе::Тч~~;.·~~.:t~ 
utA:JI, але __ ... n0ІiiAUitct;;!o ~У: 
••зьмсмu ,ру-..сІL Скоро, піwле..,о вам 
Jtawiniкчi. 
Ну, ніі .. сеА PaJ_.,i.ЦOL.> 

бa~~-:-:~w~tfi;at~~~=~~~~c~C: 
ЦІІ, а. no"!J:'ieWIIUMY Маіа-~. 

Ці~_вО знаТІІ, що з тoru .11иста, ,:tp0-
3)'M!~'·y_кp~I~U-c..nr 

КожинА швец. 

на своє копито. 

З·кон:~~ не бу.І.е' 
корова, , . 
а ІЗ 3ароаумІЛЬЦІІ 

М'нд"::а~и. 
ВИ КUІJІИ: 

казаному.· 

кінЦJІ нем~ 



1Z,al AMCt 3 IAII-tOfO . np=t~~:;:.;r:,O:p:Ua:o~~= ~:~·~=~~~~=:·:С~~·~: .. ';.·~:' 
І;pQIIIJІ .. :Гulff.II.IJi: .•· Аі буАt: КОІІОМІІІіКаІ, 

C81Tj , 
ВLІ аума МІІкитк : _ . 

,-J..O•tLYмa~ 

ХРИСТОС РАЖдАЄ1іЬGИJ 

"ВІ:ртаАа, Mll'l'r.'w! Ми cnytт ... o По W тааІUІ ttpa., _що .СJІ.ІІ.иt: :JІІаІО 
мотуз, акі ТО.І\ішАUІО·~ру •w~,W. 8К іІ IIUNПI, ue ·АУЖt:tбуам .СмМІІЇ,• 
таА те npиllt_(!yo.,-"- асі nіІWІІм.І Т'8ІМІU>:,г,:nІD"JЬ~з..о~с:аІІо. 
Я сі зміщо.:Нс.ца~q, що_робІmІ, а ісь 1:.коІ- ,І.рібие~~~оаоі, J,Qii6иiiuщi ІІК 

~:~~:-а:;::>·:~~~:":-;;:н~~~; -~~: =~:~~~-е~;:::е~:~ :Г~,.,~~=М);:~: 
""'''що тут_аісn.са.на /1\ар:і, ~~~~ту·_ ІR амі10 такоі, та А~ тu, віщ~_таkІ( 
1іорі!.uм.- і •оnКь;сі бщо .. &оІосі)ЦQб nrиe А а&NПІJІІа меме·а -r.ІІ~w.":')І 
nотому ме ІІІ&ТИІІІШі,r.арн,.-аасі..Вериу с•ачу разом з ІІІІ>ІІІ- ТИ. ту11111км, кr
.to неба. Ні аміт, оІі-в.аqрота. Що тут ме, w,OCI""' м. збрехав, зо АВі rоащ1і. 
робити? ~ртатиса, чи не вr.р_таткс~? ПіnріІІІІ.ІоІ ак мнwі руАІ, nQ.ІІІІr&ІІН/11 •ма 
А може ту буАС .Ao(j~ :raA сі ~ІWJy? Тр;І~у і JіАсоnу,єм .. ПОТІМ ()"UUR .11~011 

Пр11'1111по.ув н.см~ -roii МаJККІІІІ .uм 11\д уста о і щесь ».,оворк•. :tщі -асі ІІо-
с.аJоІу гору в яміІІ kчу ІJе.ІІІІмні'і от~ір. вста~апи, і 11 -rакож, і асі пуст•миса 

ВіІІ ТJІГІІС JоІСІІ.С,т,уІ.а.·Я боІІВСі-АІUІі Й'11І іІТІІ і JоІене ТJІГІІуn. 38'СОСіСІІІІ. 
а.ІІіНМСІІС такоІ\nпо.е. ~IIIW1HMH ІІС fiA~Jol, таІ\ IIA~Jol, а-асе ІІ'RІtусь-АD-
АУJІІС А;ІJІеко, а так.цІіІ·МІІІІі. Днuюсі .111шу. Днмюсь, о ·п111 пкнІІ ·всnмкнІІ 
а там куn.:.•щ '-'~••кn.· """'м:.ІІт. МоІі, n~A•. ак ВіІІІІіnс•· Біч. Tcnep-a зрооу-
1111-ім азАрів, а.>~~ім чбув .Ае 1,-Г.осп~ мів, що ВОНІІ іЦуn. куn.атисі. ЗаІtОаи-
ан. ГеІі. ау~ахн::обі,-·111 ·.6кАІІ -е -маа мо 11іб11 к киусь трощу, Rxoi .ІІІІtТ!І та-
був на 3tмкн, то бмм був mx мц па- •~ ІСЛІІ~с /1 wнrоке як хаіібільwа n.а-
мамн! ~ расолк. Н03аук такиІІ nрисмш•і'і. та~ 

Сі "ІОАН, ІІІІІІJ; 11 /(Оd-бачнв, ТО бу.ІІІІ 1ІСГКU ІІІ Г()УАІІ, ЩО iUit .ІІюбо. По BOJ.i 

самі ХJІОПІІ, Hy,.J.,Ae..{JIIiiiKH1-TІK.tl /ІІІаВІІОТЬ ІІМНКі•nтаJtІІ,·біІІі llt сніг і 
собі Аумаю, а-тоІІ.~JКІРІІІ.А.tnі atAe JІУЖС фаіі11о хракають. ПоtкИJ,іUІн 
.не11е т11м отвором а горі. 011, що т.tм свою оАіж і хо-*М вособа .зє.та ОАІШ 
асіnчшш: ..,. .. амт, .сріб>Іо, зDJІото. Jшсток тоі тrющі щоб11 сі закрІІпІ, 

ДнвАmь 11 ІІа те в..е.і 311pu мн впuа таі\ в воJІу, тай в w,ty! Купаюn.сі. 
КотІ 1 І>Ott там заАшов :маА u.aa- rцка про наШІ nамІІн-і ті асі, котрі .ао внrу~ькуюn., а І собі вівааю, кричу 

~ок .аорогw, то на М~рсі~1рсо&а- тіІІм ікати на МІІJК··О, т,у_.боІ_QІоПD- ак,t.урІІнЇІ. То, куме, а тоі р;u.сктк, бо 

іті роtТІІНН. Так ІІІ у ІІІ( f3рб.у:sм, :t~ lllt_.,! .UONII ТІМ >11 зеrин- І 11 та- І забуN ІІро ІСС ЩО І П~рtJІІІІ.ІІ, а ПІА. 
ту тW с вuнкі RrІІ,(н,,а·череwІІі, "о • ІІІІіі ПJІОСТІtІ'Іі-МІrтєtа·с :r:y. Кобк 11 ІІа- сІІоt •н~тком то чуюсі ІІОІЧ~ б ЦІ)'ПІіі 
тuІ аавеанмі ~~~ rруwки, а грушки то мивсі говорити, а мушу ІІавчІІтнсі, бо раз 1!3 світ ІІароАІІесі, так пю4о. А 
такі зааuмкі 111 в нас НІІ :хм.хн .на ІІКе маю храп на тоіІ-..,.мант. ІКіІІІІІІ кк ~а·щуть іітІІ шу.,ьма м вцу, 

циркусі &ІІІЬОІІ/1. Чу.tОВІ ІрІі .. ·! 8ІUUІ1"'"'"3ТОТООТ.~Оруна.аругиіі fll ІІіЧQІІ~ ІіІІАІІО, тількІІ "іІСТQК м;,-

іАУ 11 .U~i. ЛІОАСЙ 11~ бачу._ -А ·•ОІІ!е бік гори. ДІІаJІІОСЬ, '8 ПІІ СІ"' і JІІіІІІІІІ, sає. ПО ВОАі, О.1.11а ЯК ПірІІу.т:t - таіt 
іх тут ма Мареі 11ема? Шо аа ,.,.о1- такі асі оАнакоuі ак .І.НІІі курн.·На шііі aan МСІtе за иогмr Я апав, за мuOJot 
Аумаю собі. ·А -т.)' ·~ ·ВЖ~ ЗГОАОАІІіВ. КОЖА;< МІС шнур .....,.МІІІ'fу. Го~ОЬІІ 11~ !іТОПІІВt11, а .. е ІІІГЦ&ВСі ЩО І Мн-
В..р&аІ а о,tну •ro.ty; ім ам-а ІІУР'І'ТЬ мат• ·менші ак uonн, ane c:noAOM, то -ІІІІТ~ і-•к зіроуся на ІІОГІІ, тообос опІІ-

і зісПІ не rо,~,ен, така ве.11нка, ~ емак то бУ""-•к nечериці, май-маА грубі. Нк шІ.ІІІІ.ІІ(ІІ nia ОАІШ." лІІtткuм. н~ з11аю, 
'ТакuА RK ІІіА 3 MOJIOIIO".,, ТJоnоіІ "І .і поб3ЧН.ОІІ -11<1, ТО аарІЗ,ПОЧ&ІІМ ЩОСЬ 'ІІІ С~ /Syna АіВІІа, ЧІІ JІІіІІІІа, і IL».ГiiJii 

сів віАПочнu.атІІ. ДиВJІюn.,-. ...- '.I.Z'It-_ тQаорІПІІ, ме " не ;роІJу .. іа нічого. Я ІІС DІІІІО, чи ту мск~тьсі, чк 11і1 Мо-
ко 11ап~ріА мене є ІІt-.,ІWа ropa .. koбti знав JІНWt, UІQ ,.м с.квже "raЧDna'lil,' же nіlІІіАш• 3.ножу тьбі, 11уме, вс~ AD-
ao ІІеf J.ifrтll, ТО МОІІІС ....... _iS.)'IIeollt'OO "J(( 1-lltlo: -ХОАН СІОІН. Я ІИ1ІІІНІІІ~К -IU;QIIiГiWC ІПІІ(іІТІІ. Що l:'l ЩЩfМІІі 

RAY І, ЙАУ АО ТОі r0p11 і ~еАІИ AD
ni:.. _3бЛІtЖі1111СІІ бЛІІ3Wе,- ""ІtІІІІІОСЬ, а 
там r ЛІОА.Іf >1 ЩОСІ. Miiii·~OISOIO FJIВD

piiТb. Я не розумів іх МОВІІ,СІІ.ІІС·ВІU.ІІО 
було no бесі.tі, що були веаелі .і J.~ 
рі ЛЮАІt. Ко.rш ~ вже .niAiAwoв "Т
.най бnК3ь•о, а там ОАІІк.аКrІІ.РНІІІ!е,

то все nовставало А так.-нUІІ."ІtоСІІ•иа 
МеІІе гtі!би ІІІ яку АИВОfЛ ...... СІ.с/ІІО.АН 
ІІе АУJІІt! ВС~!І.ОГО росту, .аJІе МіІІСІ!ІЬ 

8у»<е Bf.111Ki ГОJІОВН, 3аЧіUІИ АО···~ 

UІОСЬ ГОВОІJііПt, ane 11 1• оІІ~ po:JyMi/1. 
ТОАі ОАНІІ ПрІІСКОЧІІВ, 1131U МСІІС 38 

руку іі всл;е. Я ііАу ін~ 311~10 куАІІ, ~~~ 
ШО DOIIII зі МІ<ОЮ ХОТІІТЬ робити. Д Т)' 

~ую голос з 11е-ба: 
"М•nсто, Митсто! ВсрІІнСІ, бо.жо 

1':'\IJC"'II пrжАщло бОГіІТО СВіІКНК .1110• 

АеіІ ІІа суАІ" 

ІІа ті ІІІіІІІІІІ, .а 'ІІОІІІІ . .ВСі ЗіІЧDІІ ~ГаЧJ· .ХDІІЛі! Як Г~РІІО·ТУ ІІІІІТіІ! Н ІІОСТІІІІD-

пачатн," такі бу.ки ра.І.і .... ІІОЮ. Я ІІС 1111 тут ЛІІШііТІІСі і АО ІІСб~ ІІ~ІІ~ІІТіІ-
3Ні18, що робитн,'tІо тоІІ.АНІІМІИІ'3І- т.неі.ЗІ:ІСtсвоt: :ІСКТТІІ .. селершаае-

бнв мені цnк.а ·• I'OJIO•Y. і 1 :Jdyuю сеха ГОАНІІа. 1"''"'а мене за ш11ю і 1-ак 
АС І, р330ІІІІУП3Є1110С11. А 11 собі ще AY"liO, 
Ті жіІІкн:МаJІн-тоJ.і cвtn мітн11r і то.. .•обн ще 'І'оrІАІtямаІn з•лnатІІ, ,, з віА-

му ВОНИ ·бу~ІІ OllptMO Іі.І. "ІUІОЛіІІ, По- СІІ 3 Марса ІІа ЗеІt/ІЮ ТО бу Ае "СКШС 
'ІіІіІ ... Сі .аJІУЧІІJІІІСі p,uo"' 3 ХЛОПJІІН. АіСТ:ІТІІСі, ІК З lCOMi 113 Ма)К. Д мо-
,Q.Акн ""оп "бере та•у В('JІІІІІУ трубу же м~11і ту бу.І.с JІобре, то nощо ".,еІІі 
orall ,щось потромкус собі .. МоІі, АІІІ- того 'АН11МаІІту1 Ток 11 собі мупаюсі,-
1110сь, 11 ,,;.ба"бІІ ІІа '3ІІЧІ1уn, гутІтІІ, ТО а ту р.аптом 113J; rо~овою чую крнм: 
маІ'Іі сі cxouюn. всі .......... enoal :rаІІ· "МІІТtто, МнтстоІи 

ці!ТоtnОАІІ, ШО 1f'O 011 Ь()ИtМІІа111рІіІІ3. Я Г~ІІІІ а ТО ·,І..ІІа ВНГСЛІІ ЬрІІІІПіЛІІ 3 
То :qr .JІinwe 1111 в Іtсбі. Іtеб,, аа м11010 таn камуп.: 

ІПо тошtеаі всі JІ.ІІО!ПІ А мінам посі- ·:в1uази з ІОАІІ, буАе а тебе, бо 111н 
IIIJIM НІІ траву. МОІІОАШі3.ТОНWІІ"'ІІІІО rПJІНЛеТіЛІІ ПО пбеJ А МОJІІе ТН ІІС J;Q
Г311111 АОНОСН.ОІІ :Істи. 'fiiiO, СМіtМ.ОСІо, ЧСUІ ІІ~]!Т3ТІІСі1 Тн 3ІІасіu, МНТ~ТО, ЩО 
,ДОІSрі IIIO,I.C,'IIt! Г.ОІ).Оmо МІІІІНТОМ. Я -Т811 В ІІ~бі ІІ~ма СЬОІІОІО; ВСі СІ.Ті nн
Jмj nоцзую,руІІОІІІ,-ЧН немn ЩО ІІІІПІJ- ТаЮТІо 31 ТОбоІІ'І, АС ТН сі ПОІЇ.В, іІ І0.1.3 
Т11', а~е .ВОІІН не зрозуміли "'енс. А .- то іІЖ пла•Іе. До гарсм.н вже nрІІАu1.,0 



'~~~~:~~~і,:~~~~~~ІІІ;І:І~~~~-~~·ші~~~~~~~:оf. i..м~ИІІ!ІIII~~~~2n~ll;j~~~~j~K~:~;.,?p~І~i~Іijll;jiii;~,-;,,;;U;I~;.·~·~IIII;~N~j'";,;,~IІmL~::::.:;~~· 
<ЯІіІІ.~- Сорож n.UAcA, 01. 'то~ і :ші D ···о.тоnІ. 'НовА '·АЛІ( ІІЕПОВНА ~~~~orr_~ ~-: д~Ром . 
U••-таз•t'з•иоА•• А ra"nAa АО ••еСіаІ" КНИЖКА_, 

ІІсі.-ЖіІІКІІ ІІІІСТіІDКІІИ ГОЛОUІ\ 3 nід 

: JІІ~с~М;_іо і А!~uлмт_ь~~ 11~ мене, та слу
~аІQть,_що,.тІ.аІІгелІІ I'OBOfiATh'AП ,\ІС-

; ;;~-~fас~~~~:~~rть~~·;:~~=~ьа ~:~: ~: 
М~ІІС Тй.КС (іQІ'оПО, 01. R ОІ.ІІі СЛООа ІІС 

роJу~ІіІО. А ангtп'ма_же: 

"МІrтСТОІ IJOJІІIIIIJIMUD.~RC тебе, щобн 

ТІІ Т)І ЛIIDIIIDCi, а~е ТІІ IIC·cnyxai\. 1";1 
С;1М 'зІІІЄW," CKint.~O ТО )(.10ПІІ ТС[11ІJІЯТЬ 

~а"ті'жіІІКІІ. Не Д)'МіІіі ІІі~ОГО, JIIІUI НІІ

ІІJJІІ З. IIDAil, ,1 .1111 T~Ge IIO~hMCMO і 

f!J3-.І.ІІа АО І!І!баІ" 
Я ,-оІІ.і с,-ао ri;~. ~nІІІІІШ)' т~rr rтo1;1n 

fHJ]дyмy.uaтrr. о,-, rrpan,1a, що ті ~<irr~a 
щробнnrt бі.n~шс ~к rтів ~оіта ~.,orrnтy, 
Sl ще ТУТ ІІС AUIIГU, іІ І>;~с СІt<ІПІШ Од
ІІу, ІЖ~ MJ.IO, Та, JtTU 3ІІJС ЯК 80110 

єкіrrчrrт~ся, ;1 3 Богом rІ~.\Іа жарту. То 

.аі я кажу: Я ожс ІіА)'! ІІустrщск ~ riтrr 
А Т;'І ІІС ІІуСІСі!С 'мcrr~. To..ti ~ ІІІJІ)ІІІІ)'В 

'<:11 і IIKOCh ІІа СІІ.1У 0111\'І;tІІ<;И РіА ІІ~і
т;rІ\ о трощу, а там скоJІо скіцrrуо о 

І.ІІТаІІІІ, убраасє і orrniз rra беріг: Аrr
ГСІІІІ лpшrcтinrt і ci.1rr ко.1о мerre 0АІІІІ 

83~0 ІоІеІІС 3іІ ОАІІУ руку, а АРУГІІІ-1 3.1 

..rtpyгy руку і lltтrrro~o в небо. Я так бо
~nсі, що зі страху маnо tJJT.:IIIIt rrсмс
ті.щ, а~с, ик ім rraraAaвci, що бу.11.у су
АІІТІІ nunккa.o r·apc.'>li, то зараз rraCipaв 
:мостІІ, oiцoarrr, r страх ЩС). 

Я теnер, кум~. 11 дорu1і до 11еСіа, )' 
В03АуСі. я~ Аіст;І.ІІуся 113 МісЦІІ, ТО ШІ
І!ІІШУ тоСіі -rrpo u~~-

Христос сі ражАuс1 

Tuir'\ ~У-" 
Ммкrrтu Прrп"~· 

Пo;r,.:.n 

ВосмІh СтовшшІ'а, фorr ['ІіТС!І 
,111~ ІШ.\\рат 1111ШUI'U ІtІСаря. 

ЧИТАЛТІ:: ВСІ 
і другrrм скажіть, що: 
- ГІРСЬІ<І~ КUРІННЯ
є н::rf1Jrinwrш nрнродrІІІМ 

ліком на заІІсn;~д і благе 
здоJЮUJІІІ. Воно будує 

~~~~:0: ;~~~~~~~~мJазє~~; 
тисячі nодяк від немі••
rшх людеn за ее rюріня 
і зілля, якого ужшrаєть

ся як чаn. Сnробуііте! 
ЛерскОІІ::rlІтесь! 

Па'ІК~ з nерссrшкою 
ЛІІШС $1.35. І 
вт. ANDREWS BUPPLY І 

Bmc 36111 Stи. В., 
WINNІPI!G. MAN., CANADA 

оtmІ"ІІІІІІІІІ"ІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІПІ .. ІІІІІUf111•gІІЩІІІІТІІІІІІІ~~ 

Перед ~ІНОЮ JleЖIITh КНІІЖК.і. 
"Ком~:,нтар 11ро !{ульт Наіісоя
тіtішtІХ Таі1н" нащІсана отце~' 
З.Л Літачом з СкреІІтОІІ Па. 

Псрс•ш:.авшrr trci проnозrщії 
і суІІОЗІЩіІ Я ІН! :щаЇrШО!І ніі·дс 
іСТОрІІЧНОЇ ЗГаДКИ. ПрО ЯСІІІІОГО 
oтчrrr.a, якн/1 внсвя пшся в' це
Jrібаті та сІІятнм неm tючестві 
підмощrо дівку Параньrtу Шус_:r 
у Birmirr~r·y та шмагнув з нею -
ІН\0 І;ухдрнurо- Ао Штrщ. Ся Па

раІІІ.оІ(іІ д;r;rьшс обсJІ}'ГУЄ отчика 
nк нyx:~pu•rr;.1, і в тім нічого· не 

булuбrr над;Jlіttчаііно•·о, як би н~ 
ес, що отчrrк nоюrдаючи Вінні
nег кушrв Параньці Фнр-кОвт за 
/10311 1\СНі ГрОШі, ЯКі ЩС Й ДО ІІІІНі 
11е віддав. 

Всечесні ОП(і КОЛІІ ПІІШfТІ> 
церковну ic·rupiю, нсх.1і1 tle вrt

лrrшаrоть таких цікаtщх noJІ;iA. 
Гс~шsс ІІротнчна. 

і-·-·--------·- .. - _____ ..,. 

І 48~~~~;іІІш:,~:~·еної І 
І
, н:~tІкращої зс-~1лі на 11ро- І 

д.1ж nід Шнтпсгом. 
Прскрасrtі ІІОВЇ будІІІІКІІ 

~~~:ri~~i}~~= ім~_ш;'."іfl~~ -~~ 
дуже прнстуrща, $18500. 
за все. Легкі усдівя внп
ІІЗТІf, 

ОАВАDА REALTY ОО. ! 
ШStllcirkдvt І 

WIN.:~~..:.':..:~~::..:~~--1 

ЩОСЬ НОВОГО, ДАРОМІ 

Для каждого, хто npнw,,e 

скількrr може точнІІХ адресів сво 
іх сусідів і знакамих Украінців. 

MARS BOOKS & NOVEL T1ES 
Вох Зб51 Sta .. В. 

WINNІPEQ, MAN., CANADA 

сё70ГОЛОШУАтЕВТо'ЧИЛіі.Оj 

• . Вttр06л.яємо · . (;ашнорт11 ··да
ро.ІІ· .і. нрuдаt:мо шнфн!'-Р":" по 
деШ~ІІИХ ці~а.х: .Подоро'1К н.<~~
'лучшнМИ . і нa~noCniwHitlшrrf!Іit 
'кораблям·и. Дu!:іра, і .. чесна ·об_
с;rуІ·а. По· блшкчі . ІІІформацІІ' 

·nишіть· до:· · · · · ', 

Р. ~--: ~~Wн~N · ,St••~•~iP. ~o•~t 
648-Main St.:, ~ W!Jinl~···--'- ~l.r:i, 

'Друкарки "Точм~а" 
ВІІКQНуЄ-всііні друkІі 8 Моо.і"': 

унраїtІС!>Кііі,1 аtіглШсь~іН, німсцt;
кііі, ПOJ1hChKii1, росШсr,іІііі, ~ІССЬ-:
КіЙ, жидів.~ькіі1 і~фрЗнцузькщ-:
скоро, ~сто !.пІно., .. !J.I,o маєте 
ДО друку,' ТО 1 ПQСІІІІЗІ1Те .ЦО:~ ' 
ТООИУLО PUBLISIШfG 'Оо. 

8238tlklrltдve 

Wl~nl~e;, 

НАйКРАЩА ЗЕМЛЯ 
8 1 КдЮ\11.1; ·: . :. ·

Дуже уро_жайна, видаТ.:. 
на, де'вСЬо·доХоііtТЬ,.мо:.: 
роз ів ніколіt· неМ.а:· '200 ак-:-', 
J:ІіВ з по_.ц_війt:Іимн буднн
каМІі',' близЬко ·міст3.''nРо
даМ тано череЗ старіСть. • 
Догідні усліВІІ. 

~62~~t~~v•~~~' ~~~-
•nruurrarr---11111 

1
1 І І І ":..:.~~~~~ 10~~~" І О! " •• 

співає, хто хоче, бо ее пре
красна і ОДІІнока nіснА з но
тами, яку нnnнсав в анrліА·. 
ськІА мовІ Украінеuь. ЦІна 

з пересилкою 35 uентів. 

GRINDBTONE 
. 623 Solkir.k Av• w;nnipeg, M1n. 

'([7 КОЛИ ХОЧЕТЕ 'OI'j купити хату, шанду або фар-
му ЧІІ заміІІЯТІІ, - заnдJть АО 
нашого офісу: Також вироб
дяємо афнденпtt, копи хочет 
спромднтн брата, с~стру, та
та або маму. - Пишіть. або 
заnдіть на адресу: 
625 СелкІри две., ВІІІнІnеr. 
<УправІtтелt. В. Ставннчка.> 

~~~n-~11111111 

КОЛЯДУйТЕ НА '"':ОЧИЛОІ" 



Т:ОЧИЛО·._;, GRINDBTOП 
. ttWИW , l-C. В. ОЗЕР-О -;~l 

AдUOKAl І НОТЛІ" 

я; є._ к~сІоtА, r~LmиІ~- ~t~.:~ & ~~~~~:u~~~ 
ПИТАННЯ, Прошу наn11- ~~-~ 

С3ТН МСНІ 'ІІІ ЗеМЛЯ Є ПJIOCK:l ЧІІ 

.. ПЕРЕПМСІ\А•.РЕдАКЩІ 
.:·....;;.;,;··~ 

: · ,, . · ·. .. ', "-· ._крrГЛ.~, босJІІ)tе·~!~~;~і u:сідно·-~,; 
11_11.18.11111.111_1 ~11,1.1.11.11.1 ·B.cApyr~:- ... ·· ' .. :. :- ' · ДОБРА ПАМЯТЬ 

І 
ДР. л: В. РSНОВСЬКИЯ .. , · • , · .... ·' · • • , 

, ЛіКар,· Onepa•o:p. Акушер. ' ~~ЩЩ>~І~?: Ду~е нас!то Ще 111 ні світ it~ н<ІроАіtвсА, 
ТеІі.-0ф.:'54•123; Ре3. 52 031. тіwктьощо ВІІ·ІІпсrесуєтссь та~ як забагла моа мама АОвбачіu. 
- 598 СЕJІКІРК ЕВЕНЮ КІІМІІ Іrауковнмн рІчамІt_: ВІІдКо, ·Був я nоСJІуШІШІІ хлоnеЦІ .. _ Пі-

Б}'дник Блдг., Biн_Hine_r .. _ що з вас ще буде •ІОJІОІІІК, як ttc шов о nic і з порахна та з бо.nо-
Резнден'ція:-390 БоАА Е~еню постарІєтеся. Нам,дИВІtо, що ВІІ та зробив я добру 1\ О!=ТРУ ста-

. s ІІІІІІІІІІІІ 11.1 ІІІ 1111 ССГО не ЗИ~ЄТС 3 JІІІШ ХОЧСТС ЗІНІ льооу. СОКІІру. Скочив 11 на КОІІЯ 

• , &е:а':·и·'~ і' ~8111 е. ,·a·!ss••eas ~:; ~к~~~~р';,'\~~~ ~?~:~:~~~~~ ~:~~~~в .~~~б~~хА~~~~~~Я~~~~;; 
· др: П. Зді<УС~ знаємо, однак думаємо, що зем- коня, виліа н.::~ дерево -дІІDлюсь 

ДеІІт_нст · JUІ мусить бути І:ІРУ'JІа, бо Gачи- а там в .ayn,li є дірка. Чую -
отворн8 свою.Ка~цслярію ;:jn"~:o:=~'cl;;~e~p~~ а моло.аі добачі так шnІІрмо-
'іі~,:.~і~:;,.м f. ::Є. ~.·~кJrt;Q··.· ~ла і.под.іб.На .10 нашого "Точ11- =~~~ ;~х;~~~~ g~~~м~·~-~ ~~~~= 

-.;. ·. \VINNIP.EG, МА:-.;· . ···' л3," .бо. •Інакше нє крутнлобІІСЯ. меро. Потім я nхаю руку - ІІ'; 
Коли не вірите нам, (за щu лізе, nхаю ногу - не лtзе; А ТОА! 

... ..., ~~~~·~~ НедІІВJЄМОСЯ !ІіlМ),- а б:І- сам В ліЗ О дірку j ВІІТЯГІІУD ВСІ 
жаєте намацалмІО nepeкotІ3Ttt довбачі. 

СВІІ1 ДО СВОГО 
ВісробіІяєМо; rЮt:і'!Льшуємо, 

кольоруємо, перемальовусмо 

ріЖкі фотограф~ї. Робота ЗНСІ 
~Є~Jкt:•· ... :,· . . 
~ .. ~~~~~р~~~ ~~~~ ~~ 

'·-.-"-· --·~··:-·"':'-~~ 
lи:~P.~~~-~~:t.::.rt 1~. n~Р.Ухл·І 
:дічИть·всІ·Щw: ..;_орсібн жо-

луша, · ПО~' _':..є' на rJОдВІІ.ган
нs.' об!;:оаіtНК~ 'ttеС1'рі.ІІІНІСТЬ, 

j га::а,•бІль [. пертя під 'грудьмІІ 

І ~~т~~;~~~і::н::~:::~~:с; 
І рота:, биття. С~РtІЯ, ~011~ 
ність, шум в ухах і ГOJteei і асІ 
недомаганм та болІ жолудка. 

Ік:~~ ~1 r'ж~~~~С:о" ~=~ 
і ного ІІЗ цІлкА світ красвоrо 

І лікарства, нураціАноі Порухи ч. 10467. ~ Ціна ф.ІІяwкм з 

ся, 't:o зробіть так: Сів я на коtrя - тай їду! 
ЗаtІдіть р3ІІСНЬКО ДО 110- А COK11j))' ПОВіСІІІ:І 11<1 nлече З За-

блІІ_ЗЬJ:І.ОГО ліса, ВІtберіть десь на ду. Іду 11 іду, ІІС оглядаюся. ПрІt
ПроrалІtні гарне дсреао, р_оздя- :·хав я до дому,- днн.,юсь, а nо
гнітhсq до сорочки (ям ма.єте) іі лов11113 мо1·о мо11я заrуб11лася ра
тоді оббіжіть то дерсво раз, APV аом 3 задІІІІМІІ ttогамІІ і хвостом. 
rнlt, треТІtА, ..а.ссят11Іt і так далі, А то моя сокира Іtідсікла пів ко
біr._йте, ДОМІ! 3МОЖеТС, але Ііі- НЯ МОГО. 
Жіть т<~к скоро щоб!~Сьтс самі 1 що думаєте, - ІLС мусів я 
себе ЗАОГОНІІЛІІ. Ям ..а.ож11нетс ес чекапІ аж закім nр11Гtдуть зад~ 
бе, то А<ІАте самі собі в лtще, а- ні ноr11? 
ле добре т:~м, щобtt аж свічкІІ 
вам сталІt о очах! Кол11 побачн-
тс І 2 сnічом, то ее зн:~м, що зем
ля мруrла, а КОЛІ! більше .1Сіо 
менше, то муснть бупt rtлоска. 
Се наАкращІІf! спосіб. Кол11 в сеіі 
спосіб не АОВідаєтсся праВдІ!, 
то сядьте тtІХО n більше nодіб
ннмн ПІІТ:t.ІІНІІМІІ ІІС бадруіІТС 
на.с! 

НА ФАРМАХ. 

ІІІІІІСІ!1ІІІІІІІіІІІІЦІІІІjgІІІІІІІІІІІІІІІІDІІІІІІПUІЇІІІUІІ1'1'1 і 

-tlTIB~A Q.JJ-1 
nраці в вашііі місцсвостtt, 

мож.tІІіі і кожда, без 

ріжщщі віку, мож~ 
заробити 

І 
nересклкою $2.00. 

З М І Є Ч Н И К Семен: Плуг і борошt і рсш 
ЧІ! В ЗІІМі, '111 11 JIЇl"i. 

П11шіть ще 
На ЗаС1'3ріли/і рС!ІМаТІІЗМ, 110- ту К)'ПІІЛІІ МІ! T31tb0, але ІІеМ:t .П.е 
мання кnстсІ't і 11 apaJriж. _ : проАати наші J.Opiбкtr, бо Стсіі-
U і••а $5.00 тн намла_лн вслttку тар11фу і з Ка 

W,ИI'l'E CROSS DRUG BTORE над.Н &~j;~~ ;~~ ~~~Ан;~~Іасло 
і Cornвr Воуd & Arlington І ІІа. молоко, на бараболю, ІІа збі
j WINNtPE'G D~!N'.'~;NADA j Же і Т . .І,. 
--------:· Семен: Л так, сусідо: що 

ЗГ."РААТЕ Пt;f'Е.ППЛАТ~ І ЗРО· 
БІТЬ "ТОЧИЛО" НА ~ СТОРІНІ 

КОЛЯДУRТЕ НА "ТОЧИЛО!" 

до нас зі Стсfітіп, без тарІІфІІ, 
а ЩО J.O 111\Х - ТО ПЛаТІ! Т:І\)ІІфу 

DIICOK)'. Там ЛібсрмІІІ В Отаві 
зробІІЛІІ. 

lllllti за ПрОПОЗІІЦіЯ~Ш 
залу•tаю•щ 2 ц. марку 

ІІа ІІідІІОUідt •. 

І TOCHVL.O PUBL. со. І 
823 Solkirk ""' 

Wonnopeo. Man. 
, .... м .. -с-~...., 

Гром;t.да вслttюtА чопоnік 
КОІtІІ t!e СПІІТь, 

Ая11 сшпь-
ні••оrо не п;~.рта. 

[І:З'UІ'ОЛОШУАТЕ В ТО11ИЛІ!~1J 



СІчєіt~. iro1 .'(РІи 11.)_·. чн::..о І. ._ . . . _Т:O'IJfiriJ -.GRiN'iщтo:NE . , .- Стор'с,.. ·31. 
<0-ІІІUІІUІІU~ІІааUh~ІІІІС-ІІІІІQІІІ.ІІІІІІІІІІАmІІІІІІІІІІІРІІІІІІ-ІІІUІUІ~ІUІІІІІМ!ІІІаІІІНІІІІІІІЩІІСІІІІІІІШІNІUШUІІUІІІЩthІІІІІІ-ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІСІШІОШНІІІШUUІUІІ!~· 

САУХАІІТЕ! НОЛЯДУА.fЕ НА ''ТОЧИЛ(Н" ,·:,~~;,-.·· -~.: .• -~.-~~.·~.,.· .. - ~--... ~,~~~ 
в R3Wi:li~~~~fi- Є:грІшн~-~-~~~~~~:;о~' 

::~' .. т:~~~~8-Д~:З~~х~~~~~ ~Рти, Оrол?Wеня! ~алнсі, І 
Чи 811 Зі!РІІіІ.Ж.З.ЛІІ що ві.t на_вІмrtах, АМІ Ге~rrр•в, 1 вся- . І 

;;.;;~і :оа~···~:~а~~в;м{~~~~:~~~л'У кі-~~"ё~Jfи~~;.о:~ь~85. &ІЛ~ f~~~=~~Н~~Ви,·. --~ 
баби ГорnНІІІІХН вже огірк 11 no- 849 Манітоба ЕвенІ(! В1КНшег ·. ЖОЛ)'ДОК? 
/\ЩJ3JІІІ. . Чи ви вк.в.нте ЧИТАТИ, 

ШИТИ аСІо ПИСАТИ без І 
"'A<t8HIТS вtе; I!HI.i.!llllllllltttOOIIS!8181!.81 Т0ГО,ЩобОЧІІбу,1ІІУ,~І}'• t ОДИІІОКЛ УКР. ЖЕІfСЬКА КРдВЕЦЬКА РО6і1НЯ чені, сnячі аб.о зanmrнa.mr , j" 

8нрОбJІ~~ UСЯ~і СfКО!ІІ;ІІ ВІІКЛЮЧІІО ЛИUІС А,'ІЯ ЖСІІШИІІ, .а;іО•rат і Ai_т~rl. СJІеЗ3МН? I(OJІJI· АІІ ЯІ<:С 3 
Мас II\'.11Шtit СМЛіІА ріЖІІОЇ _..ilfCpif і Осі у(\ріІІІЩІ ВЩЮбЛИЄ ТОЧІІО. ПІСдЯ СИХ JIHX МаЄТе, ТОДі npHA•. 

{ '"~біш111rя ~ІстаІІетс .. ташuс ям у нсіх nед11~І!Х !\!іrмак. На 6a~+>ar111~ діть до мсне.t:nсttіяліст 

І 
ВІІСІІJІJ.ЄМО ~руСіМІІ матсрrі АЛК. ТІІХ ЛІІUІС, 1\ОТРІ .АІІІСІІО (\ажаЮТЬ ЩОСЬ Від ОЧСА, 

]-;~~~~~~~~- За ІІДОООЛеІЩR РУ'ІІІ-'10. Xro раз 3іІМООНТЬ, то РСЄ о ІІіІС 3~ Cor. м~~~u~~:~~--ЛІ\Іре~ -

СІІрОбуt"іТс, ІІСІJеКОІІіІі'іТСС. І друrнм ІІСІІеК~ЖІТЬІ .;----------------
ПІІWіТh ІІІІОU.[І~С)': , 

LADIES TAILOR SHOP НОВІ КНИЖКИ 
• 62З'Selkirk Ave., Winnipeg, Маn КишеньковнА СпіванННк, в 

1
18~SIIIIIIIЄStSI 1!1 1!1111! !ІІііІІІІІІІІІІІ!ІІІІеІ 

НаИбіІІІша нагода в НІнпю " 
АСЕКУРАЦІЯ НА ЖИТїЯ 

_.tля псредпnатшrків ''Точила" по зtrинсснІА цінІ. 
КоЖдОМУ ІІОUОМ.f ЧІІ CTJ.[IO.\If nерсдПА<ПІІІІКОВІІ rумОрИСТІІЧІІО ГО 

•rаеОІІІІсу '"'Точ1~1а'"' nомОІІІемо за_:r.се~ руо.а.тми .":r..внпадок с~С11ТІІ, npttpoдrro! чн PІtna.rr,кnnoi в rraniSІІШUІ~ ace~)·paцrrir.rr~ КD1>ІІІ3ІІІІ по 
СЛіАУЮ'ШХ ЗІІОІ.ЖСІІІІК ЦІІІDХ: 

~ АСЕКУРАЦІЯ НА $1.000. 

І 
Вік-----Пре. міR Вік-----ПремІя 

~~ = = = = = =$i:~g 5~ = = = = = = ~:~8 
22----- -- 7.40 35------ 10.25 
23 -- - --- - 7.50 Зб------ 10.75 

* ~~=-=====;:!~ ~~======н:~~ 
~ ~~ -- = = = = = ~:~ ~~ = = = = = = ~~:~ 
1

29 - -- -- -· - 8.30 42 -- ----- 15.15 
зо-- - -- - 8.55 43------ 16.20 
ЗІ - - -- -- 8.80 44------ 17.30 

~~W1Th ЩіНИні! ~l~БЕЗrі~ч'П-ЬсЕ&ЕпРОін1tt~~ 
ТОСНУLО PUBLIIШNO ОО., 

~· 623 Solldrk Avenue Wlnnlpeg, Man. 
~~~ФФФ$ФФФ$811!!15!!~ 

r-::;-;:;-~;L-;-;:,:-::;::-:~:1::-;:--:::P:::-
1 Becena Редакція ''ТОЧИЛА"! 
І Я хочу сміятrrсь і бутrІ здDІИDІІМ, тОМJ' nосилаю$ ..... . 
! яко псредпл;rту rra дуже смішr1у rазсту "Точrrло" на рік 19 
І nрошу о_ІІСІІnапІ пo•raotJШ оід •шсл:І . . .. за. рік 

І Моя Адреса: ____ ....... ----------·-----~-·--·---------------------~------------

"., ___ , _______ _ 

~~:~:;;n оnрав_і, наАкащrrх укр:.5О 

ЧародІАна Соnілка, І діІІ .15 
МаrІчне Місто- rарна но

веля кан. письменника, - .80 
МудрІІА Грицько, сіtена, .15 
Чим R_ буду? 8~і ПОВИНІІі ма 

тн сю книжку. -. _._ .10 
Як за~печитись на стар-

ші літа? ---- ·.10 
РозстрілянІ, оnав. - .25 
Ш.пях Здоровпя І достатку .50 
Лотомни Героїв, --· .15 
Як причарувати дівчину? ,25 
Як ПОЗИСК8ТІІ ntoбoB~ - ,25 
Сто ПерnІІн, нові, сучаснІ, .40 
ЧарІвнІ O.t, пісня -- .35 

тоонnо PUBLISВ:IНo со. 
123S.Іkl,k ... v• .... 

РІДНІ ШКОЛИ! УЧИТF../11! 

Заі.rовпяАте в нас шкільні під
ручюrкн АО ваших шкіл наАно
віІ'Ішоrо видання: -

Перwа Книжечка (Буквар М. 
МатвіJІчука -- 40ц. 

Друrа Книжечка М. Матвіn-
Ч}'Ка 45ц. 

Третя ЧІІТВІІКВ М. МатвіА-
чука 6Оц. 

Коротна ІсторІя Украінк 
КрtшякевІІ•Іа -- 50ц. 

ГеоrрафІя Украінк і ннwих 
І<раїв, Рудницького 6Оц. 

Дпя шкІл ка бІльшІ .шмов.nек 

ІІІІ ~::~~~л~~.:'яов:~~л~"А~~~ ·~~ 
дpecy:-

UKR ... ІNІ ... N B ... ZA ... R 
aNI Mairo St. W1nnltмg, M•n. 



~.nі~ІІІІІІАкnС.n~СІ~ОІ~ІJо.іІ~ІІОІ~'~І~-""І~ІІІ~І,'Р~~~~-810МІІ~_І~ІІІІІоІІо;. rif,au'ю~;l~~~~~~~!Ja ІІІ! АЛП 

І ШдН9ВНІ ГРОМАДИ! чужих. Хо•r·бІН m<Ою м_а;~ою r~:. 
Прошу ласнаоо запамятuтн Мою ал.рс'су .... тівtюю, то ,У!ІСдамо Вам ІjІдПОРІ:--
дР.ТИСТ-МАЛЯР з ДОВГОЛІТІІОІО nршtти- ну Ф.арму, аирІІ1 Со.д,дІм_!f' МІсТІ, 
к010. Виконую артщ:пrчио 'nсАІІІ роGопа боІІес, реставраtпо кузнtо, ro-

ttept(OBHI та народних дом•о ЦернвІІ ма- тель, crop, мОЛО'ІВРІІю, або що 

І 
.~ЮЮ В рІЖНІІХ реІІ!ГІЙН., Х СТІІЛЯХ ОрІІВ~ІеІІТНКІІ і~ ЛИ.:.Uе ЗВбІlЖЗЄТС. 

, арпІсmчІІО ВІІроGтпо образІ! святкх, нрІІІІдІІ80 Продає~ІО і мінnє.vю. ,, 
'', рІз<іЛеШ ІКОІІО t;l ЦСІІ1 ВІВТВр1 1 НІІООТ11 fІ[:ІОЦЄСіhШ, . На Пр0Д3ІІt або В 33МіІІf:~ 

1 1 оорази, т, n Онко ную гарнІ деrсоращі_до пред 1) Стор в ВіІІІtінсrу. Н01шn !· 
ставлень 1 курпши до Наро дню; Домtв ВІtроб.rІnю uc:e з Іі3А: пренрасtшіі Оу,шшок, Zi: Х 64 GJщ 

і лучшого матернму. Не є пщnрuємцем ЯІІ лругі, а са~1 attpoGляto зьtщ унр. тооарtІств, uілнА СШ1СР 

ну цІну ручу. Вдuайтееь до:- 2) До~ш п ВіІІІІінеrу: Мш;:мо ІЕ:.Л8СНІІ~ІU рукшщ. За роботу,.вдоволеня, снору обслугу і уміркооа добрш1 фуда.о.ІеІІТ, Ціна, sзоrю. 

;о.~.!У2'~:2-~!..~.~-~~!1-~~-~~~~1-~~!.~~~- ~а:~~~а ~i~~~'fl::: tк~;о '~о \11~u:~~~:,; 
о---ПС11188111-nоа1І~~ '·ІОВІ CЦEHJLJHI КНИЖІ<И зо 3Jo;~~o~~~~~~.м~i~~~;in~·~·;: 

І СМІWНІJНОВІ книжки J для дІточого Театру Віtшіпеrу 5 r.:ІІЛІ., Гарпі будшtюt, 
'ііїтУ~~--===-==--:051 l:IA РІЗДВО' np11 голошtііі дорозі. !\ІіС1І'ІІІш~ 
Wтуюt ---- 15 І Рокqественська Нtч, ІІа 2 л,Lі""ЗІ ІtрtІХід з молока с ІІооерк SlOU. 

~::r~;:::":::::::::: :: ~~:·~~~~~~р~;о[/.~~к~~~~ ~g ~зsь~;ОО~оD'~сttьку замі''У·. Ці-
- Не9.UАиІі Ісnит-- 15 "І ДІтя·І •fa РІздво, на 2 JІ.ІІ, Маку. 4)" Пу_л-рум11 і Б<:~рбе;р ІІШП~І 

Славко в Горвnатах- " ЛОВІІЧD 15 В доUрі!Х ~І!еТОЧІІDХ IIOII(O,li•OIIit. 
ЗпкІt ХІІоnещ. ---05 Не з~булІІ, 2 ДІІ, Дм г 15 ПрtІстуrІІІі 'u.іНІІ і ЛЄП(Ї сплати. 
Моt~~мьоnІ (ІІовІ) чІ- zo З;~мnвлеtшя шmть 11 а аАресу • 5) Г!іn милі віл І::ішtілеrу. Ха-

МоtІо~ьоrм ~ z. - .20 ТО~о PUВLI.SИING со ;~-~i~':;~~f~;~~~~~.uД%~: 
~~~;е~~,~~~~~ '~б2З Selk11k Ave ре місце 11~ мекашtя св&шеїа і 
Ото Ра!! ----10 Wonn•pog, M•n .11робу. та Оrородшtу. 3а $18110. 
Orol -- -~' '-QS !; б)- МІНЯЄМО ДО.\Ш В МІС-
ЦІкавІсть_· ·--·-··-'-· .05 . mmmnnnПІІІІІtnAІІn•"'"'"'""""~mmumonn.,.t .. ~•І ТІ ЗА 4!АРМИ. • 
За~о !І І>;То~ію -. -... -. ,.15 НАRБІЛЬША 7) ПіJ!. СіltоІІІМ містом ВіtІНіnе-

~~и··~ ~еtіРОв; ~ :~: д;~~А~о~~:п~;r~~~исяч· ~і~:~0а~~і~·;~і ~~У~~~~~~а~ 
· -- о -.-· • НІІЙ бизнес, як нn немає ніяких МІІ в прнстушшх:ціІіах. Сама о-
ЯкІ!р!І~вруватІІ :·.:І<І хочете .5О конкурентів ні в l{att.,.ti, ні дме- гороашщ з 10 акрів Лід містом 
Тв.1nи Жиr" ---.50 рtщі. Бttзнес rnтottl!ll, вttробле· nрнно~:нть поверх S2000. за літо. 
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ВиТаА Вес110 -·-- -.t:І ОД!Юt:І) і'Ібо 1\ Д<!СЯТhОХ люДнІ! ПКТІІ, абО ЩО ~ІЗ.СТС ІІа Продаж 
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1- Рож.о.еств~ІІ~сьоm Ніч- .20 ~ ВсІщі кретсІІ, фіrу·. 
Не Зnбу.ІІІІ --- .15 fЩ, 3 ІІЗПІІ<.'ЯМІІ З 113-
Дітям 1111 РІзІІво -- .15 ~аеrщ мармурового, 
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Но РІз.а;оо Хр11стоне _ .10 rpa11nтoвoro і ЗВІІ·~ 

чаііІІОГО. ЦіtіІІ душе 
TOCHYLO PUBL, СО. ІІІІЗЬНі. Укр. фірмn. 
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wt:-;:-~trFX:. ~rл!<.' .. с.І:-:АDА ~ Г. Р. В. ' 
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CttCiГo Uпt,к~. roGttn n 'Всс
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Miliirc СісtІо, 11 В. B:t.., д.,\срtщі. 
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JcJm Sidorslty 
657 BttП'OWЗ Avc., WШnipcg, :rilan . 
••ТWТ8JВИ&'•.::8ІІ.пІ:tІІ'"--~<і;11"!'1 

ЗІІаіілетс всю праплу лtшrе 
ІІ:7в"ТОЧІІЛІ"!~ 


	10001
	10002
	10003
	10004
	10005
	10006
	10007
	10008
	10009
	10010
	10011
	10012
	10013
	10014
	10015
	10016
	10017
	10018
	10019
	10020
	10021
	10022
	10023
	10024
	10025
	10026
	10027
	10028
	10029
	10030
	10031
	10032

