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У найближгому гасі мають по
чатися в “Голосі Америки” ‘радіо
передачі українською мовою. ( з ґазет).

“МОСКАЛЬ ЧАРІВНИК”

Чернов: Ваше Превосходітельство, українці свою
радіопередачу приготовля ють.
Керенський: По сталінському велінню, по мойому
хотінню, української радіо передачі “нет, не било і не
будет” !
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Гав.
ПО ПАРКАХ БЛУДИТЬ ТЕПЛА ОСІНЬ
ПО ПАРКАХ БЛУДИТЬ ТЕПЛА ОСІНЬ
І СОНЦЕМ КОТИТЬ ПО ДАХАХ,
ВІТРЕЦЬ СТРИБАЄ ПО ВОЛОССІ,
МОВ РОЗДРАТОВАНА БЛОХА.

ТИ ПРОСИШ ДОЗВОЛУ: ЧИ МОЖНА?
СІДАЄШ, І ДУМКИ ПЕСТИШ,
А ДАЛІ, ЗЛЕГКА, ОСТОРОЖНО,
П1ЧНЕШ РОЗМОВУ І ДРИЖИШ.

РОМАНТИКОЮ ОП’ЯНІЛА,
УСЯ ПРИРОДА ДОВКРУГИ,
ЗДАВАЛОБСЯ ОСАТАНІЛА,
ЧИ ПАК, ТРІПОНЕТЬСЯ З ТУГИ.

ЩАСЛИВИЙ ТИ, БО ЧУЄШ ГОЛОС,
ТАКИЙ НІЖНИЙ, МОВ АРФИ ЗВУК,
МОВ БИ БРЕНІВ У ГОРЛІ ВОЛОС,
ВІД ДОТИКУ НЕЗЕМСЬКИХ РУК.

ТАК ХОЧЕТЬСЯ ХОЧ НА ЧАСОЧОК,
ПОЛІТИКУ ЗАБУТИ Й СВІТ,
НІЖНИЙ ПОЧУТИ голосочок,
І НА УСТАХ — КАРМІНУ СЛІД.

НАРАЗ.
ОХ ПЕКЛО! — ТРІСЛИ МРІЇ,
МІЛЕДІ РОЗЩЕПИЛА ЧАР.
ПИТАЄТЬСЯ: “СКАЖІТЬ, ЯК ДІЄ
АТОМНА БОМБА І РАДАР?

ТАЄМНО ШЕПЧУТЬ В ПАРКУ ВІТИ,
НА ЛАВОЧЦІ СИДИТЬ ДІВЧА,
їй ВОГНИКАМИ ОЧІ СВІТЯТЬ
ГЛЯДИШ І ДУМАЄШ — ТВОЯ!

"ЩО КАЖЕ БЕВІН, ЩО ВИШИНСЬКИЙ?
“ЩО КАЖЕ ТРУМЕН, ЩО ДІПІ?
“ЯК ООН, ЯК МАНУЇЛЬСЬКИЙ?
“ЧИ НА ФОРМОЗІ ЧІЯН-КАЙ-ШІ?
В ЦЕЙ МЕНТ УЖЕ ТЕРПЕЦЬ УРВАВСЯ
ТИ СКОЧИВ, ЯК СКАЖЕНИЙ КІТ
І ВІТЕР ВСЛІД ТОБІ СМІЯВСЯ:
“РОМАНТИКА ТЕПЕР ВЖЕ МІТ”

НА ПЛЯЖІ
Вона — Ви поводитеся як дитина.
Ві» — Чому?
Вона — Бо все, ще вам подобається,
дотикаєте руками.

Сліпий від уродження Кропка пє мо
локо.
Коби я знав, як виглядає молоко!. ..
— Молоко є біле — відповідає при
ятель Риска.
— А, що то є біле?
— Як тобі це вияснити? От бачиш,
лебідь є білий.
— Але я не знаю як виглядає ле
бідь? — питає нещасний Кропка.
— Лебідь, це такий птах з кривою
шиєю.
— Але що то є кривий?
— Кривий.. . кривий.
ну, злови
мене за руку. Тепер я її згинаю і вона
є крива.
Кропка дотикає руки і каже:
— Дякую тобі Риска. Тепер я вже
знаю, як виглядає молоко.

Д У М К И

СТРІЛЕЦЬКИЙ ГУМОР.

За гарною поведінкою можуть окри
ватися підлі думки — як за лаковими че
ревиками подерті шкарпитки.

**
*

Деякі люди, коли віддають довги,
думають, іцо роблять подарок.

*

В коші
— Коли йдете в поле?
— Я доброволець 1 коли схочу то
й піду.
Вояцькі приповідки.

це

Як собі постелиш, так зараз труб
лять на збірку.

Сальони краси мають сьогодні таку
силу, що старій жінці можуть дати ви
гляд молодої. Але ніякий салон не може
змінити жінки так, щоб вона пригадала
собі, скільки має літ.

Мудрій голові вистане відломок Гра
нати.

Найвища ознака муд рости —
вміти прикинутися дурнем.

❖
Коли хто певний, що правда по йо
го боці, так мусить аргументувати як
мужчина, коли ж ні, тоді як жінка.

$

Досвід це ім’я,
своїм помилкам.

яке кожний надає
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— Стрілець Булька! — кричить де
сятник. — Скажи мені, що повинен стрі
лець рано найскоріше зробити?
— Одягнутися!
— Зле! Кулька, скажи ти!
— Вмитися!
— Неправда! Стрілець повинен, ще
вечором почистити всі ґузики при одно
строю,
•

з
А моя Кейда то не дурна жін Шом хтів перервати, то ще біль
ка. Іно їй раз про тото сказав, а ше кригала: Хтівєс з мене мати
вона: — І я буду Кисілевсков, Кисілевску, маєш Кисілевску. І
і финиш.
так говорила, як би була амери
Вліз їй той жіногий викоп канським конгресменом, що про
ний орґан до голови і на тото во ти Труманового закону про поміг
на собі зараз купила дреса, Европі виступав.
а тото коштує ($17), капелюх з
Бо скажіт самі містер редак
пюрком до голови ($10), мешти тор, що за демократія, щоб жін
на такім довгім обцасг ($9), фут- ці моїй, мисис Кейді не дати на
ро таке що то сускін називається мітгнґу бодай годинку, дві на за
(235$) в ґару сіла і приказує:
гальні теми поговорити?
—
Вези Джян, бо якісь хтів
Я вже собі тото міркував, жи з мене Кисілевску мати, так ма
А ви екскюзмі
потребуєте від мене письма, тото єш!
і бай-бай
я вже і пишу. А ле ви містер ре
ваш
І повіз я. 80 миль на годину
дактор, такво трохи пообрізуйте, бо
пру,
а
моя
Кейда
тільки
губами
zu я знаю, ги тото всьо, що я пиДжян Тирибило
ШУ, других так цікавит як вас. І рухає. Бо то вона так приготов
як тото хтось напише до вас, ги сі лялася до промови. А вона тото
йому подобали ги ні, так зараз ми в хаті то таки добрий спікер.
Завіз я її під галю, — бай,
напишіт. Але, що то я хотівєм
Ось зима надходить біла —
вам написати. Ага! А вже знаю. бай і ґуд лак, — сказав, вікна в
теплого вже треба білля,
зимових плащів, костюмів.
Бо тото було так: Кажут жи те ґарі позакругував, тай собі си
пер жінка то так само важна як джу.
Довго хай ніхто не дума,
Або я знаю, як я довго сидів,
дійсно правда це не джок:
і головік і жи її навіть і в полі
ВСЕ МИ МАЄМ ДЛЯ ЖІНОК!
тику можна бавитися. І ту власне може годину, може півтори, а ту
всі тробли Такім собі тото в злий моя мисис як атом-бомба з галі
За готівку чи на рати
і для бідних і багатих,
гас подумав і финиш. Бо тото так вилетіла, до ґари гуп і як загне
щонебудь у нас купивши
кригати: .
було: — Кажу їй в суботу:
задоволені усі все,
І пощо ти мене тамегки ви
а як ні, то ми в момент
—
Гей, Ьейда, та пустила- —
повертаєм кожен цент!
силав?
До
еґзекутиви не вибра
бисься ти трохи на громадську
Так Вас всіх поздоровляєм
нивку. Дивися тота мисис Кисі- ли, бо то я за молода, до дівогої
і приязно дожидаєм.
левска, що то в Старім Краю “Жі секції не допустили іно герез те
бе,
бо
не
дівгина,
а
говорити
да
ногу Неволю” випускала, всьо жі
CONNIE’S STYLE SHOPPE
ноцтво і дівоцтво на мустерунок ють тільки п9ять мінут, а я, що мо
The F riendly Store,
жу
сказати
за
тих
пять
мінут?
скликає, єс, до праці скликає. От
870 M ain St., Phone 55 932.
І скажіт ми містер редактор,
завтра, жіногий викопний орґан
W innipeg, Man.
збирається на фармах аби мітінґ ги я не маю троблгв? Як приїха
робити, можеби ти так щось для ла моя мисис до дому, то не пе
реставала говорити аж до вегора.
народної справи зі себе додала.
ЛИСТОПАДОВІ НАСТРОЇ СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІСТІВ В НІМЕЧЧИНІ

...Мерехтить в очах безконечний шлях
Гине, гине в сірій мряці слід по кораблях.
digitized by ukrbiblioteka.org

Між заступником президента УВАН проф. Л. Білецьким (Вінніпег) і заст. голови Н. Т. Ш. проф.
ні. Чубатим (Ню Йорк) ведеться на сторінках “Ново
го Ш ляху” завзята полеміка про терен діяння обох
установ.

ВІРМЕНСЬКА ЗАГАДКА
—
сока і
—
—
—
—

Скажи мені, що це є: Струнка, ви
танцює, як риба.
Танцюристка!
Ні, тополя!
Але ж тополя не танцює!
Або риба танцює?

•
В цукорні сидить при столику товарис
тво. Хтось читає в часописі новинку:
— В Америці посадили до в’язниці
чоловіка, що мав чотири жінки.
— Вибачте — питає гість п. Спо
кійний, — чи за кару, чи на відпочинок.

•
Пан Краплинка проходжується з на
реченою по парку. Нараз починає пада
ти дощ.
•
— Отвори парасолю! — каже наре
чена.
І
— Коли вона дірава.
— Так навіщо ж ти її взяв з собою?
— Хіба я знав, що буде дощ?
•
У панства Стоногих святочне прий
няття зі співочим виступом пані дому.
Щасливий пан Стонога підходить до од
ного гостя:
— Але моя жіночка співає, що? Як
Жанет Мек Дональд! Правда?
— Прошу? Не чую!
— Питаю чи ви зауважуєте, що моя
жінка прекрасно співає?
— Ох, вибачте, але доки ця дама не
перестане ревіти, то я не почую ні сло
ва!

СПІР ЗА МЕЖУ
Білецький: — Гей, куме Миколо, та ж ви поза
мою межу заорали!
Чубатий: — Мені американці дали чартер і на ва
шу ниву, куме Леоніде!

С у д над “ К о м а р е м ”
На зборах Об’єднаних Націй
Вишинський кулаком по столі ге геп! (А кулак дебелий, енкаведів ський).
— На підставі ялтанської умо •
ви домагаюся видачі того крово пийці, того людожера, спільника
Гітлеровото, душегуба й узагалі
ворота народу.
Бевін Ечісона ногою під столом
штовхнув. Зітхнув Еічісон.
А іБевін пробурмотів до себе:
— На пам’ять знаю цю пісню.
— Кого? Кого? — хором загу
ли Бразилія, Чіле, 'Бельгія й Етіопія.

А Вишинський губи закопилив,
громовитим поглядом по залі гля
дить, неначе на московськім процесі
Тухачевського:
— Це скандал, що в п’ятий рік
після закінчення війни такий злочи

нець по світі вганяє! СССР жадає
негайної видачі Комара!
— Комар? Хто це такий? Де він
був фюрером? — загомоніли деле
гати.
Та врешті, до нічого не догово рившись, постановили видати Кома
ра, іщоб таким способом мир ряту
вати.
І Комара видали. Що вже не ой
кав сердега, що за свідоцтва своєї
демократичної благонадійности не
представляв, посвідки політв’язня
показував, — не помогло.
Закували. Повезли. У рідне село
привезли. У Комарівку. Думав сер
дега, що знайомі, сусіди, браття і
сестри комарині злетяться. Та де
там! Ще тільки стара війтова собака
припленталася.
— Ой, нещасний Комарику! —
заскавуліла вона.
— Друже вірний, скажи, де мої
сестри, браття, сусіди?
digitized by ukrbiblioteka.org

— Ви сказали до мене “ідіот” ?
— Сказав, але не до вас. Чи тільки
ви один на світі ідіот?

•

Сховала війтова собака хвіст під
себе і тільки сльозистими очима (ВИ
МОВ НО на схід споглянула.
А тимчасом якісь нові люди окружили Комара: скісні в них очі,
жовті обличчя, бешлекають щось
між собою, — відомо, українці.
— На суд, громадяни, на суд!
Поставили Комара посередині
колгоспу, а суддя з великої бумаїги
Комарині злочини читає:
— Товариші, цей зрадник родіни товариша Сталіна в серце, у саме
геніяльне серце шпигав. У серце й
ніс і взагалі в кожне місце вождевого організму. Що йому присуди
ти, товариші?
— На костир його, у вогонь! —
заревіла на общепонятном язике
товпа. Але Комар нічого не розумів.
(Відомо, хвашист український, общепонятного не понімає).
— А потім він до Америки за
летів, капіталістам на службу по
ступив, шляхетне діло товариші*

5
Загальне обурення серед українського грома
дянства викликали дві статті ред. Зенона Пеленсь
кого: “Вітряк” і “Насамперед гроші”.

Аероплян — але вія робить
пляя
Безпартійна — стара паяна
Викопувати — викидувати ко •
гось за двері
Ґаздиня — диня з якої вихо 
дять гази
Диктатор — дикий тато
Еволюція — наука про Єву
Канонік — гармаш
Канона — жінка каноніка
Песиміст — псячий міст
Поліхромія — коли політика
хромає
Паспорт — пояс до штанів
Співчувати — слухати співу
Тарасувати — сувати Тарасом
Хронологія — наука про хрін.
—
Мамусю! Як оса сяде на будяк, то
чи будяк коле осу, чи оса коле будяк?

Час вже мати гавз нарешті,
то ж зайдіть до Букерешти
Там не зайдете надармо:
Нема хати — буде фарма,
За готівку, чи на сплати.
Нема, як у власній хаті!

North End Realty
804 M ain S treet,
P h o n e : 53 332.
W innipeg, Man.

Зенцьо меле, меле решетуе
Прерозумні статті фабрикує
Тамто мамцю Зенцьо
Там то мамцю хороший
Меле січку для грошей.

чш яш ш яш ш
Увага!
Бойчуків, Шатульських і взагалі Увага!
Кравчуків розбивав. А що за це?
ДОМАШНІ ГОСПОДИНІ!
—
Спалити контрреволюцію, на
Вже вийшов з друку найнові смерть живцем спалити! — рявкнули косоокі щасливі жителі Радян - ший куховарський підручник:
ськоі України в селі Комарівці.
Ус. Амчука
А тут уже і хмиз тягнуть. Остан
“Т О С Т ”
ній пліт розібрали, костир спору дили, Комара посередині прив’я 365 приписів смачних старокразали, підпалили костир, а самі за йових страв на кожен день у році.
руки побралися і пісню про Ста Слеціяльність: різдвяні і вели
ліна заспівали.
кодні прийняття!
А вогонь росте, до ніг Комари З цієї книги Ви навчитесь, як
них дібрався. Як зверещить Комар, улаштовувати бенкети, прийняття,
як зарепетує!...
несподіванки, “партії”, “пайові за бави” і т. п., а також, як зраджува
ти своїх чоловіків.
Для різноманітности у книзі
Прокинувся Комар, підніс голо поміщено короткий додаток про
ву, оглянувся, в чоло себе пером події з часів большевицького на
стукнув:
їзду на Україну.
—
Агій, небесна сило! Ото сон Замовлення слати до видавниц
'приснився, ото сон! — та й мерщій тва “Велика література”, а гроші на
сягнув по папір, щоб Вам, Читачі, адресу автора.
про сон той клятий розказати.
ЦІНА 25 ЦЕНТІВ
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Блудне коло.
Великий приріст населення, вимагає
добування нових теренів. Здобування но
вих теренів, вимагає щораз більшої кіль
кості* війська. Щоб мати багато війська,
треба дбати за приріст населення. А то
му, що приріст населення вимагає добу
вання нових теренів, і т. д., і т. д.

Вчитель навчає про зцачіння води:
—
Подумайте, що було б, якби не
було води! Ніхто не вмів би плавати і
скільки людей через те потонули б.

Коли ціните своє радіо, то подбайте
про знаних уже фахівців, для його
направи.
• гарантія на один рік.
• низькі ціни.

Universal Radio Service
825 M ain S treet,
P h. 591240.
W innipeg, Man.

Б
С У С І Д И.
— Вибачте мені сусідо, що мої ку
ри погребли Вам грядки.
— Але ж дурниця! І так моя собака
загризла вам дві курки.
— Дрібничка. Чейже мої хлопці ви
били вам за те вікна. Мені дуже прикро.
— Не журіться сусідо. Я вам за те
затроїв корову.
— Це нічого. Ось бачите моя жінка,
видрапала вашій око. Я за те вас дуже
перепрашаю.
— Ет, нема защо. Не робіть собі
докорів. Я вже вам підпалив стодолу.
Дивіть як гарно горить.
Мій приятель виявив мені, що дав
таке оголошення до Газет:
— Оженюся з вдовою, якої чоло
віка повісили.
— Слухай, — кажу
чи ти здурів?
Чому саме з вдовою по повішенім?
— Щоб мені потім жінка не випо
минала постійно І не давала за приклад
першого чоловіка! — відповів глибоко
переконаний мій приятель.

— Дивися синку, це є свиня.
— Чому татку? Чим вона провини
лася?

•

На концерті
— Чи ви не завважуєте, що цей
віолончеліст грає занизько?
— На жаль, мені так заслоняють, що
я нічого не бачу.

Архітект по скінченій будові 40-поверхового будинку в Ню Иорку, чис
лить поверхи:
— Раз, два, три, чотири, сім, де
сять... ото раз! Я забув вставити сім
надцятий поверх! .. ,

Передбачливий батько
— Що робитиме ваш син після іс
питу?
— Думаю, що він попробує ще раз.

•

•

— Цікаве, що в тім місті нема ані
одного пам’ятника. Чи у вас не вродизся ні один великий чоловік?
— Ні, в нас родяться усе тільки ма
лі діти.

Ввічлива
— Чи ви, пані, вважаєте мене за
дурня?
— О, ні. Я ніколи не оцінюю людей
на підставі першого враження.

Стендард Інвестмент Но.
ПРОДАЖ РЕАЛЬНОСТЕЙ, ВСЯКА АСЕКУРАЦІЯ
715 Мекінтайр Блок
ПЕТРО КРИПЯКЕВИЧ
Тел. 923 892.

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ

БРЕХОПРЕС
подає, що...

€ побоювання, що новітній укра
їнський Мо'йсей, д-р С. Мук, замість
вивести українських інтелектуалі
стів за море, виведе їх під дурного
хату.

П. М. Крехівський. Дуже дяку
ємо за віршоване привітання. Як
бачимо, так ми однакової думки.
Привіт!
П. І. Пініло. Лік. будемо виси лати постійно. 'Бажаємо успіху в
праці.
П. Н. Сухий. Пишете, чи не
могли б ми докінчити цего вірша
з попереднього числа в “Листуван
ня іредакці'ї”. — Нажаль не можемо
бо вірш пішов в кіш. (Канібали, це
людожери).
П. Р—а. Ласкава пані! Не зну
щайтеся над нами. Редакцію, це не
цікавить до кого “ходить” Ваш
знайомий і чи вона “варта тоїго”
чи ні.

Т-во “кооперативна Родина” в
Що в Торонті тому видрукува ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ:
Торонті не проявляє ніякої діяль но тільки англійські програми на
Вп. П. іКондзідка із Гримобі,
ності тому, що голова цього Това концерт Капелі Бандуристів, бо на
Онт.
надіслав враз із щирими по риства занедужав. Кажуть також, концерт мало прийти аж п’ять за
бажаннями
для “Комара” $1.00 на
що як голова видужає, то має за прошених англійців. А українцям
недужати секретар.
Прес-4>онд.
Щире
Спасибі.
нащо програмок?
digitized by ukrbiblioteka.org
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нями цих двох колишніх лідерів.
Зате чужонаціональна .публіка слід
кувала за змаганнями з помітним
зацікавленням і вдоволенням.

Копаний м’яч
Бандерівці - Мельниківці 00
На українській спортово-полі тичній арені відбулися 99-ті з черги
змагання цих двох футбольних ко
манд за титул першуна України.
Змагання покінчилися знову 00.
Гіра на низькому рівені, вражає без
глузда копанина і неспортова по 
ведінка змаїгунів.

Публіки мало. Взагалі поміча
ється, що українська спортова пу
бліка перестала цікавитися змаган

Корона
Міс Неллі Довбайте мала ща стя. Міс Неллі була контестанткою,
але це, ще нічого дивного, бо, щоб
бути контестанткою треба мати
тільки трішки доброї волі.
Міс Неллі мала добру ©олю,
мала щастя і стала королевою контесту.
На великій пайовій забаві, її ко
роновано.
За тиждень, в місцевому тиж невику, цікаві читачі прочитали ре
портаж з пайової забави, ну і ровумується про вибір королевої ось
таке:
.....Вибраній королевій п. Неллі
Довбайніс, члени комітету, вложили на голову прекраону бо рону...
Тільки й того треба було, щоб
друкарський складач помилився і
замість літери “к” вставив “б ”. Ко
ректор теж не доглянув і почалася
в житті п. Неллі болісна трагедія.
Любчик п. Неллі містер Джон
(таки наш Іван) кепкував собі, а
Неллі гризла лаковані нігті.
*

*

*

На другий день, редакція тиж
невика переживала пекольну аван
тюру. Редактор льояльно заявив,
що в слідуючому числі 'буде спро
стовання.

Плавання
Переможцями в довгодистан сови'х плавацьких змаганнях укра

їнської еміграції на трасі Німеччи
на—Канада—Америка, вийшли мо
лоді змагуни з добре розвиненими
ліктями і плечима. Старших змагу
нів (особливо з-посеред науковців
і мистців) здиснваліфіковано за
браком вимаганих фізичних даних.
Є побоювання, що про їхню даль
шу участь у змаганнях, рішатимуть
не канадійські комісії, тільки репа
тріаційні місії.

І було.
Ось: ...Спростовуємо прикрий
друкарський чортик, що тра
пився королевій контеету п.
Неллі Довбайніс. Має бути
так:
...Вибраній королевій п. Нел
лі Довбайніс, члени комітету
вложили на голову прекра
сну ворону.
За ‘‘борону” щиру перепро
шуємо.
Редакція.
^

^

^

Читаючи це (спростування, контестантка зомліла. Любчик, містер
Іван, скроплював водою.
Що було на другий день в ре
дакції, годі оіписати. Контестантку
зливали водою. Гол. редактор, дру
гий редактор, коректор і ліноти піст, контестантку впевнили, що по
містять спростовання вдруге. Справ
ді, читалося таке:
...Вибраній королевій, п. Нел
лі Довбайніс, члени комітету
вложили на голову прекра
сну корову.
За “борону” і “ворону” щи
ро перепрошуємо.
Редакція.
В редакції усі провірювали.
Провірював, гол. редактор, другий
редактор, коректор і всі загули;
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Наш національний спорт
Змагання в нашому національ ному спорті (кидання болотом і
плавання в помиях) тривають далі
з непослабленим темпом. У табелі
гор на першому міоці знаходяться
українські журналісти.
Скок у гречку
Висліду з цієї ділянки апорту
не можна подати, бо, як відомо
вони відбуваються без участи пу

бліки і кореспондента “Комара” не
зважаючи на вісі його старання —
до цих змагань не допущено.
— Татусю, що це значить консе
квентний?
— Консеквентний, це такий чоловік,
який не робить нині так, а завтра так,
тільки і нині і завтра так.

— Хвала Богу! Аж тепер вже
маємо спокій. Літера “к” на вла стивому місці. — Гол редактор до
коряв' другому редакторові: — Бе
ріть приклад з мене я всюди загля
ну і все завважу, ось тепер літера
“к” на властивому місці.
Другий редактор докоряв ко ректорові:
— Беріть приклад з мене, я усе
завважу, ось тепер літера “к” на
властивому місці.
Коректор докоряв лінотипісто
ві: — Ви не вважаєте, мушу всюди
вглянути.
Лінотипіст з вдоволенням бур
чав -під носом: — “к” на властиво
му місці.--❖

❖

Н
ї

Важко описувати зустріч ті. Нел
лі Довбайніс з редакційною коле
гією. Редакційна кімната була схо
жа на виборчу скриньку. Журнали,
рукописи, картки книжок застели
ли столи крісла, й редакторів. Контестантка не дармувала, а вірний
містер Джон ждав з превеликим
опокоєм в люксусовій лімузині на
свою королеву, міс Неллі Довбай
ніс.
Спростовання вже ніхто не чи
тав, бо не було. Чоот зіна, що мо
гло б, ще вийти. Таке зачароване
слово,

To:

“Komar” (I. Tyktor)
P. O. Box 3597 St. B.
Winnipeg, Man., Canada.

ЖІНОЧА ЛОГІКА
Жінка (до чоловіка): Передвчорашньої ночі ти прийшов додо
му, вчора. Вчорашньої ночі ти
прийшов додому, СЬОГОДНІ. Як •сьо
годнішньої ночі прийдеш додому,
завтра — та(к попам’ятаеш!

ЯК НОВОПРИБУЛИЙ ІВАСЬ
РОЗУМІЄ КАНАДІЙСЬКІ СЛОВА

•

РОМУЛДОС І РЕМУС
Учитель: Як називаються основники Риму?
Учень: Реомір і Цельзій.
Учитель: Дурниці плетеш! По думай трішки... Ро... Ром... Ну?
Учень: Ромео і Юлія.

Maizie's Inn
Смачні сніданки, обіди і вечері
827 M ain St.,

•

W innipeg, Man.

Приїзжий: — Слухайте, ваш ратушевий годинник зле ходить, треба його
наставити.
Тутешній: — Навіщо? В нас у місті
кожний знає, що як годинник показує
четверту, а видзвонює шосту, то в дійс
ності є третя.

під новою Управою

ЛИСТОНОША
Дзвінок. Пан Шкарпитка відчи
няє двері. На порозі, листоноша.
— Поручений лист! — каже,
важко віддихаючи.
— Ви змучені?
— Певно! Бігаю по дом ах від
ранку до ночі.
— Навіщо?
— Як навіщо? Рознош у листи.
— Так чому ж ви поштою не
висилаєте.

З Газет:
Корабельна лінія “Кюнард
Байт Стар” запросила нотара Д. Ґерича на побережжя Атлянтику для про
щання “Різдвяної Екскурсії”, що від'їз
дить до Англії, в нагороду за його дов
голітню працю.

НЕРВИ
— Ви мусите покинути все те,
що вам йде на нерви. Отже алькоголь, нікотина, карти і т. п.
— Але чи думаєте, пане докто
ре, що такі ради як іваша, не йдуть
мені на нерви?

Герич від’їжджає
а скитальці плачуть,
бо його два тижні
вони не побачуть.
Але за два тижні
знову буде пріти,
скоро виробляти
шифкарти й перміти,

“KOMAR”
Одинокий двотижневий український журнал в Канаді
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