···НУ·•. і·пЩІираИ 'і звіднк хоч,
а вомо таки не теє!

>"_...<,

іJ.ІКАОО 3НАТИ,
Де стоіть мужес:~КИn мо

настир, там в коротці будуютr~

і жіночнА,- а

•• скорше побv

дуваJ!И жіночиn,, так коло нt.n

fo

зараз ставпЯть ·:мjrжеt:ькиА.

·

так?

ЦіКаво 'знати; ·:чомУ ВОІІГ

·

·

~~~..::!-~,t!ь_. ш!.~іі"~

вже-боrа~~:·rр-~wниюв Ч?ТО~нла, ,Капшуків на Летрик wтріті у Ві- ті.r~и с:п.vхати. А МикиТа собі rа
,;~_в.. ~~І:І~•.так ~.в Америц•._Та. нніпеrу
отсим· повід.омпwє Аа~. щ~·ЕІ!іЙ Канаду·до ·гОрн но

~~~:k~о·u::~т~ .J~;t~-8~ ~~ім; c:~oif( каnwучних членів, що'б у г~мн переверне.

кождим діІем nрибувають 3 кож
дої місцевости КанадІt, дмерики

Бразилії і зі Старого Краю. д є
того хамства всюди повно! Тре
ба точити всіх за поряІ\кОм!

.

ВІвторок. зголо~илися з членсь
кими ~ЄГІтнма=.•ями до головно

1 дІтям,

дома сво1м жщкам

Ліпшим н~колн не буде."

мають того веч9ра пильниІі биз-

стипище, де всіх гріwІІІІКів то-

читься б!!з розбору, А!! всякі за-

брудження великих патріотів і
АУЖС вчених людсІі (що нічого

-nгn!
-А що?

Капwучн~ки ~волят~ с~азатн в

"Хто скрнвае своі блуАИ,

"Точнпо" є інституція, чи-

ОТ ЯК!

ro оф•с:у, де урядує головна ес
крстарка Кейді Чіча. Шановні

нес.

-

що

ГоловинА КапщучинА УРІІJІ,:

JJ~ · Горбонос; Ящсо ·с..,ерюох,
Хве.ць КацfОК і Гриць АлЬФОНс,
КОМАНДАНТ

т~ "'ертІtК!
-Але?

-

'

Шvр!

-А то "к?

-

-

Тп вотакІ
Hv, якжеж?
Лшu ногаr.ш проnгвув! ....

. . r o.~_J(_jJ.Q.~c;J~~19.M·~~;_, .. ,...:: ··.··

.·:~~~-~~~~~9~9-~·~и~JО:~·.

~

'•,

І,; І

.. '

''І

•,

І

,..: ·, ..

·. Ст0~·'13t··

І ~~:;·-_,·;.;:_;, -~~·-.:~:::_.;.":;~- ~~\-- ~:.
;~·'nУСТА:·.":JІІfА:'6І!ІІПИСЬНИХ УИРАІНUІВ'~--. ·. кp~r~J;'i[r~,,.•~lep~~:'n~~.~~;~~j
."_: .

j .\'

''

'

.!

., •

....

..

~t~~.~~--~~
n

~rш
.ПfСТІ f!Pc:'l)otOBHi~ef!ІІ~! ri,q,~-' НЦК (а череЗ·ЩО?.?), ;;ІІЧ&В'ЗВер. ~:
lІи-міліонсрІІ (без.:,u..ент!в).:.r 1 nІJ.
Тати увагу.на1·кан. політику::'fо~·

1<урдндик, "Біберовіч, 'о.·.·~КраЯ;

~і зачали вихdАити·.здорові·~~~-

'Віче бупо безуспіwне і виАwпо

воші." От, що. піє елавинА "no-.
літІІк.l!!І"
..

·Ківськнn. і ?.ІІГnієЦь; Дікіннсон..
·на халеnу. Та сі панни в своїм

"''Ню І(снедієн" брешуть людям

тті· і цілкоМ нові,. не- пере.А.руісо- .

,а:~~у~~

Wа.нОвні
бесідники, •КРіМ ·пРеАСідіІ.ТЄЛя ;і

Що до n. Курдидика, т~ . ~дикіик,інтсоон~.·11 і_·_~.:.:т~·..! nкоапчуи~.".з:_•.•~_.:.·.~.·У..•о_~,-,:~.n. _r_,
cen маfіже•,силував ·всіх,- щоби
'
..
nередnлачували "Ню Кеие.І.єін," .а.. ~ошже й н~:·АВІр з~~~имИ .1,вер- ·
. . ·такий бу"в., уnертиА, апе·:в:··.І.Нс-· ми.
.
· ·. :·· ·: ·.. :··
іцж.І,еttь пере.І.· вічем зга-. кусїі то:nоказав·с;я·, першоі·. кпя-. .
ТакиR·.б:fв кінЄць 'і~· віJі.,и.:.·
;дані панки внелапи до внзнач- ~и .... ком. .._. · .. , ; . . · тів про пусту ЛіГУ -БрНти'ЯсЬкнХ'
·них Українців запрошення На
Потім ще·Раз говорив .·о. УкраїнціВ:··· · ·
'··.' ., '· ·:

0 1

:в живі очі, що віче ·бу"ло стра-

'ІІІНО ycniwнe. А я! "Хвали мене
:рот.ик.у,. бо тя роздеру!~'.

·віче. Чекаєм тоrо·· вечера... Зіn-

КраАківськиА;.'але все було nлак·

~С}"і1..~і'··

·пан11
з Вінніпегу скажуть, а го- чинається коме'.а.ія,·
яко:і·•:і рі.r.ко•
;nовно о. КраАківськиR ·з Форт • nоднбатн.
.·

~-о.м··.~.·_
..,·ІІЗА
..·~ЦІ·,_·.:_;.._,я·,''••..'·.:·:,
• .-.

шлися всі цікаві, почути,· що сі

снве. Настала .і.искусі11. Іf.ут по-

'ВіJІnям. Дочекалися. Коло ..9-ої

·

Питnнн:.Чому·та·Ліrа,,я-

·

rодинИ в вечір nqчинається ві- · ка вже істкує не булl".. оголоіuе."е. На.гали ,є около •250 людей. JИа по·,всіх· укр:'і-ІаСОпиСJІхо~ але

,
•
Якиі\сь зоольоr На іМя' ДіІбовські1А~"'

пояснює Н~ що скликані.зборІt, Мері і КанадіАСькім· Yt(fi8їнitli?"
· &І~ровіІІІ::Як а.ісо:грих.ча.JІ.уманоїrпри куренню).Лjrи Бри ісоnися.х.•А Т0І·ЩЕ .. Кf:>ТРІ•.Є

~-'811
~ус,
,
.
'j.:.'-Снr не;.пс_згодж:У~ч.с"·:·.'~tаі::та:_ху

-~!к~~~~":n~::~:~k;3nк~fc~~~=· .~-~~~~;~:~1Y,~т"~·;:_t~~~=rjJ(f.: ;~·:~бr;і~шов. ї заявляє, що він є членом (ви- ·.
·тнАських Українців; що він· є
'"rордиR

з того,

що

ЧАСОПИСИ?! ·

належить

,;\

Питаиu:·· Та ·УкраінсhкиП

.до та_u:~::~г~~~~ці~:стро-ум- ГопосБі~ч (перебиває).: ха·
:r~~я~АЛ~~~м а·~:~~:.ся~~:.:. · -ха-хк;;~;~нк (кричить) : ..УКр

Крайківський ·nого змалюва~.:- .аї~:~ськиR ГолоС петлюрівець! Бо·

·"славний

.

борець

українськнА,

мож~ ,бути· навіть. гетьманом• в

Тапнчині,- п~н .. Дікінсон.'~ Сей.

Дікінсон починає говорн~и.

І

·вИАно ,було,.щоІАав колін"ам;за

богато волі, ISO.H!! хотіли стояти

але ІК пот~:гну, · богатО води,

він стоїть за Попьщею.1Петлюра

сказав,

На сапи метушн~:.~· ..

·.,;,·:. шим ск~заВ ,таке: ."ВонВ.:бу.іІа
БіберовІч (смієтsся гопо'- ; .І.обрі··небіЖ.ка, _в_она всіх· хло-'

(На сцені крик).,

.

•

1

·мушу зазначити, що отець

ну що ІНО сформувати таку Лі-

Публика: Ми маємо питан

яка по Аого Аумці· булаби
добра АЛЯ Украінців."
Третим бесідником був д.у

ня. Ми хочем знати чого ми тут
VРИЙWЛІІ!
Пред.сІяатель (отихомирує

·же

елавинА

(?)

професор

і

~-=:·н'ок JіО'іі.ерКви. прИводила, і Aalt

і

nозволяє

на короткі і

річеві

питання).
Пнтвня: ·nане Дікінсои, як

·пав бобу усім канадіАським ре- ·то можна розуміти, що ви nриА·

:JJ.акТQрам: ."Казав, "що ще переА

р. на rrgxopoиi по~Щн~і-nані ~yr

сио.).• ЛреАСіАник втихомирує.·;:··nів зІf:апа;· (полапався),- і ~і

. ла. Британі• і ннwі Аержави, коВЖЕ. •,напеж_!І:rь .~.a.q .Ліr'и. ~ри_-. ~;J;Pi теп~р йористають з Гали·тиАських Украінців і горднА ':і ·.-чини.
·.
того, а Дікінсон говорив, що Хтось крикнув, щоби ди,.,він ті~ько nРИАwов 11.0 Давdіі- скусію заnерти. (Крики). . ·

-страшенно велнинА укр. "полі-тик," п. Біберовіч. ВІн вже вси-

. Н~ .doxOPO~~·:\.X
в··н~іл~ ЗІ-:го ..сер~ия,' '30

говорив пращапьну промову веч

Що він

'ty,

AOJІry назr;sу.~-. ,,' ·Е-~;~.·.~:·::· 1 ~; :..-'-.
~ -~·-· :.:... ,

проАаа Галичину nольщі, і- т: А. · о. Редкевич і. на. кінці ,між ин-

-то поправився. Промова-Аого в
КраАківськиА в·· своН' промові
aнr. мові ріжмилася тим, що о. -ПіАирислив, щч Гапичину ВЇJІ.:І-1lСраАківськиА

'

WЛИ АО Давфіну тіЛІіКО t:форм_у-

Боже, щоб такою смертию як

вона ·вмерпа, щоби ви· вСІ
МНр811111''

n08-

· .. ·
ВЕЛИКЕ· ЗАМІіиАННЄІ
У реі"'совні :.а.ля ·парОхіА у
Вінніпегу повстав вогонь.
·
О, яки А' вИпадок І
Рат.унку треба.
Дівка кричить: ·скорwрІ

•Пан· ·CмepJJ.JOx не
знаАти свій оверковт.

може

~ДжІмІ.
ft70ГОЛОШVЯТЕ 8 ТОЧИJІІІU
.

ПЕКУЧІ СПРАВИ.

'нИА

ЩО то' за гоповниn обо.J
(жонатиА: чоловік) воло

ЧІІТьсw

з· гарними

панночкамІІ

ло ПортМАЖ і МІІАн·-улиці в Він
ніпегу?· ЧІІ про· ее знає головна
обозника?
,

ками,~~~~~~ ~~8к":г'1:і; ;::о~:

но'ро niJІ.epa Січ~н і
nоїхала
НОрт МнАн трамваєм? Чи го
ловний обозикА ще Аасть їі центів на ''я:му?"

·

·

Що то '3а ГрубнА

.

..

Кость

віА лотів, котриn лазить АО па

ні. Джарвіс Евеню і робить ріл
стиАт?
Чи про ее знає rpvбa
па'ні на Мекреn Евеню між Ме
кеіtзі і Мегреrор?

,..

ОПЕРИйu\.ЕН.

В ВЕЧІРНІй ,школі
анr. моак

ni.a.

уnравою учитем

Н. ГАЛАСА

при

625

Се.nкірк Евенtо.

,ксеня: Щосh сталося у Пи

Уч. Галас! '·'Я асе, копи що
роблю, то маю ту привмчку, що
все

закачую

рукави,

чк

то

1..0

легкої чи важкої праці."

Дорощук: Ну, коли таК, то я

Mywy втікати.

•

(На фармах)

липовій

хаті.

Кажуть, .донька

спухла.

Зони: Ая, і акушерка nриїха
ла.

·КссІІА: Пеn110 має мапиА nен
АНсаnтик, бо А Аохтор nриїхав.

· Ск6~оІіА~~Ькиn Ііrдпнсу~ .

:~]::3~~~·
ФуиІІ.JК, ·-Гр&фа rРинн'веіаьіСОrО
у ЧІкаrо~ ·еоєJІІІнені ·шnти~

'

Mi~'{l~:~~{ftєoJ:н~·:ir::~ .
~~~ш:~~~от~т~.~ ~~~~h~~,~~~~~ty· ·1
Тебе за ес розцілувати ПО 'ПИ,схах.

· ·

•

··

Прав.в.у·Кажучн, Ти є шту-

ЩО сентер улиця в

: .м;:~aїta~~~o~e~':t~p~1f~~~~

Ню- .

~Сі~у Щ~~у Н~8:оР~~~~ж~:~іц~=

цінна .. Не .маючи Тебе прИ соба,

могла Тужним ок!)м .cnornиA'a"fи

рукою ІІа_Укра'іну та niwO~'P/

_цьом ДнпльоматоfІ.І. а .. Маркет 1 ..

,. вже був .би вже давно .м.UІ;Іу!..;

з неї в сторону Вінніпегу, за 'Г.р.и

~:...~,fYkrв:e~:P~~м р~:::::~.~ ·-~~:era-~:~:::t··-~:o~::~·1~--~a~.
"Віnа.ка з 'Америки nід умілим·

Що.,[р~щ.ь. ЦиІ;а~;~••ук, -оба-

.

~о=~~~:А'ф~~~~1~ ~[б~~~~~= ~0о~ат"р8с·~~~~~~х~r:;;~~~- ~8~~~ ·._. ссе " _:·_-----,-,-----о-'Внків, тому стараПсИ моn мілий

ден, заn~!=JСИВ . оДноі-о р_.ізу ·,~,о

~fl:н:.:.~:_.;~o~f ·:~;;:~а·є~: себе в гости у. бувwого. гр. •:еа:г.

nлJІном, коли маємо nоч"ати ма- -=~~~к~:~о:;к~~А:fик~~утоБ::;у
:ХаТИ
В. ca~~r~x;
.•.М:ій
~~!r:,,';1~.~~~,~r;;~~~~~;~~~t·~~;;
зять, JПaJ!bi.IJIM~
граф ,М~нтрозор·
бу,1,е
ве- раЗОМ· 3..
,:-~

сти ~~:~ ~~..~~~~ Ще од~у·'n~- ' проw~ни.~щ ·
сьбу, коханкА: міА Фуню: Поста-

ганчvх nочав. перех~.Люват~сь,

раіk:ІІ діст.ати підnиси nід мемо-

акиА то .він зру,чниА

~~і::гт~:~.ат~~бн~~і8н~л(~~.бJ·
;:::;:::

==~Аа~!~~~~-з.~Q~еб~~~~~~·~~~~: .
:М~~~~еи#~раї~~"ё:~о~ ~:w~~'::,:A іі~~:в ~:~::~~д~;::~~:і;· ·~ ЕІ~J>Івав,[";О••Р.е!~то,ро;;;;;;;;:_:Ііііj;:

стіАною, а мене їі Короле~ ... А

лібералів за

виборчу

аrіт..ацію

;.~::~~~і~:А= fим:~еп;:~~,rt~ ~~~~~бn~ptv::.'~...y':f~~~: ~:~ .
собі

f!a

се.станови~хо,- а Смук

сні nос:цн, а дра Снегара зробимо ·ІjІЇJІіСТ;р~:ц~ремоніі~: :.

.•с.І!'ренно.

переданнА Т9бі;

Павло Рекс·І.

·
КнЯзь .дзербажану..~·...

ВелиниА·Візнр КурАистану

.

Грнцьом Циганчуком і1мав.ска-. знають

rоловннм rенералом. Решта на-.
ших прихильників· дістануть ма

зати:
"ЯхнА то 'смарт боА' ·3.,
тоrо ГриWІІ" Та знаАшлнся лю- ,

,

де, fiKi ;не nовірипи переХВ!ІЛКам
ГрИІ;J.fІ.. Uигр;~:~чуна. ДіАwлн· по

нитці д.о клубка, що Гриць Цн-

rначун не лише що не є власти-·

телем згаданого дому: :~~ким. він

хоаливсfІ опере.І. ·епископом, але

опо•вІАаю,·ь.. Іио :-···-··--:·-·--··
·Януса,
мав

американського·

тtсть у

мав

ве-лик.у ·вар-

віRни на ·Украіні,-

перевідував. про вс:~~кі тайни·у-

~R~~:~~щМ~~~~~іі::: . .~·~:::"з";·~e~~~~~~~e~~:vr~- і::rвв~~ ~~~~:;:н~~;~юrfе~~;~~
Защ11тник Пuестини....
-~-=-

МИКИтА?
ПанІ Шпфова: Колнб всі

:rк~:":е бl;'л"оба;~~~ім~:бі~=~:
чих заворушень.

QанІ Прокопова: Що за nри

чина? Хіба .він не робить?

Що .Г-риць ЦигаІІчук хвалився раз . в
ресторанті свого
"бузом фре'ида'~ Поремськоrо в
МонтреалІІ перед одюtм Січа-

внчевн, а опісля на 'обворот ne.реАавав всякі та Ани· урJІду Петруwевича і продавав іх урмо
ви от. Петлюри. Мабуть, що ее

вим Стріпьцем, іцо він "інжинір'
-"Яннn-же ви інжннір?"- питає Aoro СічовнА С1·рілець. "Q,

:no

R

ПромисловІІА

ІижІІнір,

пане

нецалеке від. правди, бо А в Ка
нці Владзьо леститься раз .но ...
Католиків, раз коло waпo
валівців, то знооа кадить авто

.._ообро.ІІ.ію,"- відnовідає Гриць.

кефальцим.

"Я ще .нічого не. чув .про !промислового іткнн\ра,'- сназао

честь зад.ержатн А капітал присвоїтІІ.
.·

CiчoD~•n Стрілець.

Що

Словом,

гетьман

хоче

А:

Скоропа.ц-

~:~ста~~ї~·\·і~<-

'~:~· ~t~~~i~f%(~o1;;~~;~:: .улнця а Вонніnщ, .б

~- ·мовства,· ;а, !:не~ачс_'. І1рсдс•~~.;. · !нститут.а ПросвІти,

:.

::::~tr.~;J~EJ:r~~!:~~f3
Стиn•стику;·.:пщ~ат~ку. ~-~раво- . .
1

~;;~:
._~~~. ~~~~о~&?:;е~б~~~:~{. ~
ня~к--ІІ зІлюс"!'руваІГи. ~аштапь •

·~~~~jf~;~;~~~~~~f~9t•?!I :

;.~· ryнk'.~~--~~~:~:~~f";,~~::.:~J ·•
·\ ..~·irrp~~~f:~~r~::~·;;~~f~~~-·

є·

';, ' Що авто учителя Николи
'т6~іі.;~~,р~-:і::::~f~:~~~-=:~~~и~~~~<

·~~~~~А~о
· ···-·iS бату tЦJ'а~~~~=Н~ко'Ви
. · · · · ··.~оАОба.:',
· ··· ·

.

Що Грн_~~Uкr~!І~У~ _'І :J~.O.E!,,, ~енwого•

\

.. ~~~. .j,з~.f-:r~uu ·!~>~,

,, . · ···;~·-.. . :.· _;·_: ~~ФJ9;~.:~~~'~-!fj~

і ніколи :::~F~~~&~~~~~:~::~.
•

Що товар1щ

.

пис~оменник

::~~~1!-~~-~=~~=~;~/:~.f~~~~~~~~~~! ~ко:~~~~~::~~t~= ~ :oa~~~v~~ ~~~~~к~:~~::~~~=~=~~~~~~~ :::

· ute всі.'·псфк.д.ні ".іІІОАці,· )ІІ.к'· ··заn..Іатили". ···~Чір аn·боАС~" в нас чату 1 .д.руковану в Урв1стях а
~l"l~~~_i іаЙ~~~dф~~іп~~у~~~ є "Тощ;~-·~іНніііЄ'rУ ci~oro·~yo ~f.fкінчен~:!1ооістt. ~оманс "Беіі.

=~~~~:~~~б~::.• ~.сЯ~~~~ "DIIП~JI.O~ .• , ~ao~:;~~:l~:t;~~~~n~~~~.JІ.Oбpc ВІІХ Т~~ ~а:.ор~~~~:~~:н~ЄХ~~=і~

Що всі .~інніпеrські ТоІіа·· ··'ЩО'·Оін'Н'"}tкр.~'МІ.~нр змі'-·· стеА, а·'ТО 0Ано хваЛити Бога:
риства 'АУЖё ""~РПоАобіІІіНа'а- :.f!ЯВ ч~а н8'$І200:оо пака' Міха- "Чужа жінка," ;1 Аруга тема:
К:ації, ·бо: То~.і.'не тр~ба' .нічого · пюка,·я.кн"А; Такого, чека ІІоМу ніробнтн..:;_.,_ ·, .. ·~,
=:·.'··=. ·~
·! коліt' ,не,.цаВаВ. · .~ .

·> ·

Що містер МИкиТа Шап"О- "

,

"І"учеря'и'ш t<ОМУ.НІСТ і трннС&
цятьлітня дочка,'' з .вступним.

_'Що rірОф.і.ЮнАак. котрИn •словом-гоЛови Ріж-ти-те."

вал ВІ(іх'~в· собі· на'.,''голідёІІс." '''неАаВно:пр••був з .Уікаrо даt.: ... u
.
Що ДанчиН ще раз зало
Добре бf:rИ··"в ка:н~: <• •.. ' ' ·.і,опярів тому, хто вгцає Ае він ·жить похоронне б~ро, а АРУГІІХ

·Що БіберОвіч · ·стра~:~~~т:. '"ур~_аЩо~и:к~~~ипів, віАїхав на ~=·с~;~о/;нни.ки: па~уть до него

а .~~а··місяці·иа·;~рогупьку·На•сві.:.'~м .
LЦо пачка "артІtСтів-акто
з' .жиА возJІ.ух,..~ .через "Точило"
р1в" так спритно
управляють

-.::·~~>!'~ ~f!x·a!.fl. ~е г6~~Н·;'.

вав'·по~росту·.сла wОю фанТа-'

·

;.

_:. : .

що·. о '.Крнжаиоась'КнR піА

і;~~ч~~~~и~~:а~е;~~~~:~~tа~

.·

дуваНню молоАиаі.ь і жінок, що

~є~ а· за -Te··AOiiwoiO..~a~~TeiO. •· ;:::~~~~~~. ~~:о~~~~~~":. ~~:~~е~ ~~тсЁн~:вають· всі горобці иа
·· ry· назВав

всіх присутинх· п.іра-

·

Що

·

комуністи

після

ви-

фіян сліnими, тому що не киn-

нову галузь науки, яка назива-

' . !·.
'моr;о_,АНЯ при "ВіпикіМ ОбхоJІ.і''
чила;~=-~~lРf~-~~~~~~f~~~~~·-· "Якось· заwпортавС"Я та розсн

.uє товариш Поnович· на вищих

~ть~:~lЦ:К~'n"~~:/·піn того са- -~ться аіt~к~;ь:~~у' на;ку вн~а-

чоповіком· За:бе~рнсі:

курсах з пролєтарською вина

за боrато пишуть про .wanoвa- ~::е:с~~~?п~~~?~~і. ЧЙ ее'також ~~:~ою по
лівців:.От запеклиІІ Шаповіrі!!

· Що в СаСкатуні всі. Аfж4

ЖАуть'' на "Точило." Щось то-

бyJJ..e.

'

~

·

Що Івах пише беземертикА
романс АЛЯ 'Данилі.чу.к·а.
. Що· головний обозний rеть

·

АОЛЯрів на мі-

200

·Що чу.а.отворна,робота ·о.

БартмаНа, КО!іпЄляна кана.а.іRсь
кої Січи і пароха в СуАбурах,

Онтаріо nрІtнесла Ауже велику

і безмірну рцість ВСІ14!- Гетьман
wrм, бо зав.ІJ,ЯКИ АоІ-0, збільwи
лася· гетьмаНська· Січ 'о оАнОго

ЧАС &И ВЖЕ

R

НА СЕ!

· Перц nівтора: рокамИ со
ціопьоr манАрИка всіндпнво за·
повів в своїй "Праці і Волі,"
що він nодав в суА "Українсь
кий Голос" за очернения. Ся ча

манських Січе~:.е:;rав ,за' доrляА&ча Еnископськоі палати. Па-

·

сопись

кухарить кулешу і голубці.

боти о. Бартмана :~ане ВіА ни-

у Денікінців і жвав nотихонько

лить в форнесі, .а.пані обозмиха
Що Др. Павлла за Севери-

нною вже свої ноги

CXOAJ.IB.

козака більше.:
Що з тоrо п~ИВОJІ.У той чf.

..

дотворний Аень чуАотворної ро
ні великим ·святом' Аля u.inoї Січової rетьмаиськоі братії.

Що "Прав.І(а і воп\І• вже свою ~~в~:~~.~~жепі~:~ть

не є органом Нарnл.ноrо Дому

:n~iн:J~f~:~n~"~~~~ іяк:rО ~~=~~~
"ТРУТНІВ."
··
Що Кана.а.а була і є КанаАОЮ.
·
·

"Ммммммммммммммм."

Що ФеJІ.ун їАе на Марс.
Що Бобівський Стах вже
JІ,авсн спокій. "Старість не раJІ.ість~!

закинула

· товаришовк

МандрІщі, що він служив соб..j
1х хлібець.

Від того 'часу, себто по-
гроз В "ПраВАЇ і Волі" ПОКОТИЛО'
ся богато вою1 РеА Р11вером, а

розправи в суді як не було так

1 нема.
ю!

Якось тихо з тою чссти-

?

ськИй не журитьС"Я вже Босим· о
Канаді, бо тоn взvвси за копіА
ки Національної Преси.

:

-.аІІІ--.8/ІІ:ІUІJІІІІІІІІJІІІІі~І.ІUІІІІІІ;ІІUІWШІоІ
НАП&ІЛЬWА<
НАГОДА В ЖИТІО

Дуже nonnaтниn, сто тисяч

инА бизнес, який немае ніяких
конкурентів ні в Канаді.,.ні Аме

риці. Бизнес готовнА, виробле
ннА і в nовнім руху -·на-nро.цж
за дуже умірковану ціну.

ВіАПОВіАІ:ІИ.А і nристуnний АЛR

одного або А дес~тьох люднА.
Ари зan.tг,tX nросимо подати

свою готівку і вартости на руках

І

р І І 11 ~~~~:~~;і~~~ІООІІ:І·ОІІ

Знайдете всю nравJІ.у лuwe

ІІЗ"в"ТОЧИЛІ"ІU

СІІіває, хто хоче, бо ее nре
!(расна і О,ІІ.ИІІОК8 ПЇСІUІ 3 НО·

тами, яку написав в a.иrJiiA·
ськІА мові УкраінеІ.(Ь. Ціна
3 пересшшою 35 центів.

OliПIDSТOHE
623StlklrkAv•Winniptg,

Mtn.

1811811111В8111188111188ІІі

ЩОСЬ НОВОГО, ДАРОМІ

скіпf:инм:~=~~~~'ихх:р:~:::
іх сусідів і аиакомих Українців.

MARS·BOOKS & NOVELTIES
Вох

3651 Sta.,

В.

WINNIPEG,, MAN., CANADA.

uoronoшm-rn в точиn11~

200 ІUфів коло ВаАта, Ман.,
Чверть є n.IA управою. Всю мож
на уnравляти. Нові .ауже· гарНі

бу.аннкн.

ЦіНа

$2500. Возьму

міський будн~ок в заМіну.

6~~=~
ка~нВ:-:~м~f&і~~~~~.$1500.

Не.аа.nеко BiнHinery. Ціна

За rотівку Танще.

10 акрів в Еверетт, коло Ва
wінrтону в Америці, з буАинка
мн і всім інвентаре!d. $5500.

260

акрів в

EJ\eH,

Ман.,

ТЕАТЕР

18

акрІв коло трамваю, з бу

.аинками, 14 МНЛh з Вінніпеrу, за

на

півІІіч - захі.а від Ніпани. Земля
вся під. управою. ДвІ парі АОбр\сх

$1800.

Лехкї сnлати. Заміняю.

160 акрІв, бО миль ві.а Він~і

пеrу на с.-nолу.аttевніІ:. 50 акрів
вироблено. Всю земпю можна
уnравляти. Гарні бу.а.инкн. Доб

рніІ фенц. за мапу готівку і АУ
же легкі сплати з прнвнпєями.
Ціна

10

900

.аолярів.

акрІв при т(1амваю, в Ст.

Ан.а.рунс. Ман ..

nery. $1800.

12 миль

віА Вінні

Возьму заміну.

-

добриА бизнес,

.~;~~~~=~lf~ ~м~~ін:~т~іі'б~ісJ
повнім руху, етапнА. бизнес. Зі

всім знаряJUІм і приборами. 6у
АНИОК муровакиА. $5500.
Де-б що не було, мw nро
.ІІ.RМО Вам, або J1М1 ваС BIW~

майно скоро і совІсно.

В нас е все- чоrо mnвe зв

бажаєте купитІ!·

Hawa

OAXADA aEALTY
8288elklrkAn

аАреса:

ОО.

. Wiпnlpel, Мао. C&D..

Жовтена.;•.І930ГЧиспо

J

'\·
·точило --: oi.I~~t~~-- .

·to; .\

~-

лондон

;

J,

~ • ..... 1 ААРкович
·.

.

.f>U1.18010n

ВуАІіа СоЬоrо.

··

Ву1на' Шт_іфа _...

/

Ш:V РЕПНАР ШАП КО. лмЦ~
Гсй,.слухаііте, люде Аобріr
"Лондон" wany знаАте; .
Кому з злости чоЬіт пукне,
'І ам ту~ .а;авайте!

Ви лиw·з~йдіть ·в·тую

wany ,

Парасюк·з~wиє.;

Він хлоп· добj>нА, все 'фіксує;
Ще :іі дьохтьом•обмиє.

І він як Возьме черевИк,.
. Сильну ~р.ітву А" шиЛО,

Не СХОАІІТЬ ·'Го і сам Аітько,
Таку має сиnу·!

Лон.а;он

wana не в A'Hr"niї,
·•

Але на Дуперрин;

Там заходять всі черевики·

З ріжних дам і мущин.

І маr"уси часом ходять
Подерті, .що аж ну,

А з відтам нові uІІхОдять
З wаш1 "Лондону."
Тую шаnу не мннаііте,

йому ее сказати,
Чоrо він сІЮє 'мня

Чоrо Яцко: хоче в· мене,

маrус11 то::~

Має Там·nнсати·-

То я сам• не знаю.

Нкось зайшов там черевик

З ДОКТОрІ\ ОДНОГО;" . .

От СНАИТь, тай СИДИТЬ

Василь шипом•аюАн; тyJ{If,
І зроб11в· новоrоІ

На моїм . ка:р'!илі,
Мене спина вж·е болить,·

ДірамІt

·

світився,·

S.р11кав, порскавсь як кінь

.
Закім н::~ладиився:

nnep(тиЯ

...

д.

моск-юпв;

-

Еіі, дІІ"АЯІ ВвІІЬка в квас 11ачхав.
-О, паску.І.ІІИкІ По.цЯ:Ісю.І.к р~ше-

то, треба npoui.ulnr, б'о такоі nакости
я не nю.
&ІТЬ

ПF..:Р!ШПJІА17

нточило•• НА

51

І

ну, колнб так,

ЗРО~

СТОРОІІ'

На вітер си здУлО

~1'<11>--«орок

-

Зійшлись два, зійшлись два
Вуііка малювати.

Що утну, що утну,
Яцко прибірає,

·1

-

Я-б вам тото не ГОВориІІі
Як-би так не бупо! •••

На робо:rу гнилу!

on, а ТО от,
Щоб все не казати

...

Си,ІІ,ІПЬ коте.на вороt:іх,

Тоб начхав, тоб начхав

Ато

3&НРААТЕ

-

ЯuкQ прнбірає,.
На. малюнках моіх.

СІ:Юt:: 'MHЯ:BUTAWIЯt::!"/1

Я мав свою сипу,

на д}'nеррин·

До wanи "ЛоНдону!"

У

nanepi,-

ByAкa Штіфа мапювать,

Копи б

Не тратьте rодІtну,

'ro

Пеиsлем по

Під всім тим, над всім тим,
Що я намалюю?
011-йоА-ООR: оА-Rой.:.ііоІі,
Як rір,ко бідую!

Все моє _:_ за Своє

Все махать, та.махать

І такі rепьвері.

!(оли rеть охляв-вам- чобіт,
Таскаі!те

.

І ~алі не в сипі

А стариіі був і подертиА,.

-·

Не ра3 хтів, всЄ хотів

Ой снджу,.таА си.І.жу,
тart собі гадаю

Сахрани вас Боже,
Че\'евttки там паднай1·е,

під всім, і над всім

Своє·'мнІІ В:fТаВЛЯ&.

У ФІnІІ.І.ельфії сеньор Мурі.ІІо~
ЦурковсьхиЯ: мапюt свктоrо nатр011а
&тІ "ПровціІІІІ

.... Маже

-·.~-

аа.r.уритьскІ

НИКОJІІ Бурnака в11.е nерестав
ІІНМ бути,

:.::._,.•fi:.ІJii

А він фурт Аалі втекн,

Ні рохне до 'Мене."

·

~аА; і~hсь о~~~~ :n~~~.

Лише криКИуІІlІ, '.'квік!''

J звертівся

сю.І.и, ту.в.и,

5'

"Агі .каже. шко.аа що так
Гарний сон nриснився;
рднак .в.умаю, що nриRде,

. 1.:.

ТаА У. ~орч_і):а.т!,~І

МакоАанськиА -~к ·з~о·ь.ач~в,'
Що пацЮк Втікає,

·

ГаААа nочав іuвіцуватм

В С:ЛіА за н·нм,- лаnає!
Біжить, біжип: і не може

Яого здр.rонитИ,

·

То.к.і став··він і почав,
Пацюка nросити:

"Коцю, коцю! Ць.о-ко, цьок-и.ьо!
На малесеиь.киА, на!
'
Коцю, коцю, пацючку мій,
Ходико .СЮАа!

Коцю, КОІtЮ,

цьок-І•ьок-цьо!

Чож тобі втікати?

Яж хотів тебе продать,
За машину А8ТІt."

·

Пацюк стояв, добре спухав,

Як Ае не втопився.

Пацюк знов втікав.

R.

ПіСІUІ друГІ,
Ляг він спати, сниться Rому,
Що nnнRшоп пацюк;

Вік П!'нбуАивсь і кр_иЧнть:
"Жінко! Лук, лук, Лук!

Чуєш жінко, що тн кажу?
Мені сон праtснивси,
Що міА пацюк десt. на.11, ранком,
До дому прибився.

Bn~~::j~p~бj~~~~Cb ГЛSІАІІТЬ,
А ні11 жино їсти А.ає,

ТаЯ собі співає:

Десь був ніби коло хати,
І 'істи крична,
Ізаліз в гороА Музиці,
. Тай всю моркву зрив.

Гоп:~, цупа, гопа-гаА,

А я пустився за наtм,

Хотів 'го злаnати,
А він мене як побачив,
Та да ва А втікати І

Я ~~~;~:A:f] ::~:І прошу,

Ч. С.

ПІСІІRтрnL

Гіла-гола, голова,
Гo-sr, гasr ов-маІ
Ого, пішла геть жура,

Як rазАа прохав,
А як знову пустивсь за ним,

Жінка каже, а може Я є,
Твоя nуста свнн11,
А ти .аvрно так гризешся
Я Сумуєш ЩО .1НІІ!

Вже мі А пацюк

11

дома І

Гоя, гопа-гов,Я так бігав за тобою,
А ти сам nриАwов!
Гола, гіл"а, гола-гри.
А я так журивс11,
Просив, кликав я тебе,

А тИ Й не АКВИВСЯ.

· :• .: іі' ·МАJ(ОДАJІСЬЮіR І RОГО

П~J!.

. ·. ·~ П~; Ман.
.•

.

j

МИ,

нище

.,

·nіАnисані, , ·sІк,.

ку~nанія від· "Українські. Тексі"
в Ди ,Пес, Ман. :sаявляємо, що
Тоnорі~ськиА наnисав. забагато

:

про наш "бизнесІ"

1.

Товаром не ·торгуємо, але

JІІОДЬМН.

'
..

2•.

·І·

.

'.-

Ло закуткІJХ ми 'нікого не

возимо, хіба часом за "рівЄр" а
бо за "лумбер :~~рду."

то~У ~о :~н:f.щ~~ "~;~"~~~оп~~

·. ·,
..;.ДівчаТа ·не лиШе з СнФТО: ·

ро~и.

· ·, ·,.

....................
,.,......1!і818
"ІІІ
Таж тн знаєш Ауже добре,

~~н~:т~~~б:рі.п~::бr~~.!~[фfн:.~:
з України

і богато

:si

·старого

Краю вислуженнх-прн:сі.нітетах.
5. А ·що АО Ан.:.ни', 'то ми' з.

ним нічо не міємо сnільноГ<?, бо·
він с~ої гроші зл~_жив на "Інтер-..·~
неWоиал'.~ j· нам н·е·хо:rів помочи.

Що ліпше ніrАе нема,
Тому np•tliwoв сам АО дому.

Злаnав іІого таА зарізав
В еопому nоклав,
ТіА і каже, чекаА свнне,
Зараз будеш знав!

Гура,

Піо~.палнв віІі·ТУ ·cOJ_Jo'м.y

6. ФріА раА~}.в. мн.іfе,~~ємо ·
нікому, ·лнwе':С:і!)їМ· ан:аіс~~им·1 а-'

А що свине;' добре тепер?
Ще бу.1.еш втікаТи?

:тор~~~-~~.·-~t~бР,~ f!!)П~~уть.
·7. Ми не є нt:м'о'раЛьні.. Ми' xq-·

Трила-драла, уА\-ма-ма!

rypeA, rypa;-pa,

Тімта драта-рlіОІІtа,

Вже скінчкласи жура,

Бо пацюк є в АОМа!
в. ч. с.

R став

МИ хіба "гарою" колО ·него О'-··

бертаємо.

Ао!Wу·~азати:

Але чекаІі, то ще не все,
Бо І В КОЖА)' ДИННУ 1

ПісІІJІ ..enepтL
Ну, пацючку міА збиточний,
Тн хотів утечи,-

То за тую кару буду

Я покажу як втікати
Тобі бісів сину;·"·"

·,.;~ ~

,.,

~:о~:~;~~~~~~н~~~к~~;у: :~~
трою захоче·· чоловік'/'··

9.
нами,

В. Ч. С.

(Біпьше ~ ~~~~"пі).

За клопоти буАУ з тебе
Тсти сопонину.

АИмо на базар;; пlск.іЄмо ·гроші

8. Ми своїх жіНок •не лиWаіІи ·
в Каиа.І.і, але в Старім Краіо, а

Не1 бl:& з;Р~~~: ~і чи
Голову мастити.

·

а НаВіТЬ СПОВЇАаЄМОСR.·

Бу&~~~~=~:у~ясо,

Стоплю сало і ним бу.J.У

Тебе в огни nечи.

·

А що 'дівчата біrають за
не так за нами, ІК за rа-

~~ю~итос~~ ~~иб~~~~~к :;:::~
Ніколи!

вел1н~е Аа.:~і:Л:, :~е~~~м::~~

партія винна?
11. А що наші .~оівки віАдають

НОВЕ ТОВ. ПІЯКІВ.

'·БІЛЬШ ПОДІБНО.

ціянів~ я~іін~~~[я~ьб~~а~~в~~~~

: ~~м~а::и:~:J ~:~~~~Ти~~

Як-же сумним внrnкJtвЕ тоА ~=n::C:~oH:R-H:Т ~~Н~;х~~=:А;

.:_

чеської ·rалі, RКИХ пoniuiR часто · •ОJrовік;' каже nані Штіфова. -SiAтурбує. Щоби уникнуТИ· пОЛіцію ~н1,1А ЧОJЮвікІ Він nевtІО любив і втра-

решту оставили в Краю.

12. Що про нас написав Топо

~о~т~оп~~~тJ;~~о rка~~~~: ~~: тнв ...:_.Віпьш nо.~,ібно.-каже Джано- ~~в~:.===·іт;е::~а~~-вінвrи":;
платили по 50 центів ІКО чеські
членські оклаАКН -

і:nють!

В Сnі.І.уючих числах "То.:.

88

насмішпІІ1Іо, _::що вitt .ІІЮбнв і ІІа-

не AOiirO в Ди Пес, то ми рu.имо
·
Rому, щоби він біпьше nисав про
3 ка,,.;:~•:р-;вистують...ато- ·тих rо.ІІО)tУЮЧИХ, котрі на фран-

бу..в іі.

~~~а -~~~::::и~м~и~~ а:~=~=ч~с~~ руюn...
Украінців,

RKi

:~~ь:~і1х~~~~ ;~~~;~і r~:~~;

є чеськими чле-

нами зад.JІІ рци юшки.

Гурd

Казапв

ПІ)НА.Ін,

woc•

-•.•Co.noxa, кasana

і про тих, що nлатять кару в

небога,

.uм." Апе, Ае там?І

"корті" за біАку на "бір парпор"

а станLUю не мають ~им nлатити

··. 13.· Чoм)r·.ojit Heliaf!.~Cu:· ~ро ту

ситу дівчину,· Що ·з;а.нбk.ііи в Ін~

о~іяиськіА "І"~Р.і" і. з~(ірапн АО

.корту? Та~\ 1'рсб~було·n~сатн~

14.

А ЩО нам .десь ПО ПІВНОІІІІ

траnІІтьсм· "ко"стоМерка" АJ.уч.І.І
через· дорог.у ··І· 'N.Нц.ІО"В· субо1'}!,

Мо возити "фрій/'.:

22. "Лей К\!ШІ'НЬ MQHi, И•) фо·.
"
23. Думаємо, що віА теnер не

·

ні

.МЕ-·А,МІСР.,Т.О &VВІ •••

Був собі, жив собі одІІІ·І ~ІоnoвRra. Він любІtв такс сказат11,

треба дерти, бо всіх не, rіідретс.

Одио•·о разу з однІ ІМ чоло-

~f~чИіЛО·~~~~:_r:і~~~~. т~ :: ~~~~о~~б: ~~;ф~~атJ.о була Ао~

24. А що Ан ...ньо зпосниА, то віком ішов ві11 дорогою таА по
~~~~~~~ 1 що- н~~~·· па~ІІ:. тр~uє це Aoro. прох-фесіfІ, Він КОЛІІС~ хвалнвсн, що він бачив такІtА uc' бився, а теnер вже тільки зло- лнкиА·6rірок, мов ІІаАОїпьша го.
.
• ра!
.
15. МІt є АJЖС .обr:~ні, кк т.~ ститься.
кож ·наші ·тшtариwки, мандоЛІ25. Що АО наших ~івчат;.т.о:...•. ~
ПодораіtшиА зараз сказав
та це не·Ііаwа·-вииа. МІt•тому·не

..

нісJ6~:1' М: ::е~е~;~:~~:О~ :~~
~~~;~~~т:~:~:~=ь~~~~gе~·:.:::
забігати т~к. І.К досі було. Най
ліпаре в су_бОТУ. по танцях, так як

то ВІt дівчатка знаєте! Таж ви
преціІІь свідомі! Ви вмієте так
фаАио,·Аек.nямувати 1 а таке RK

забі~иrз "беку.".•то .,І.Jже "ізі."

МІІ••Секрет .tат,римаємо, бо·цеж
наw. бtІзнес.

Наших колєгів:а

гн~пнмн·зубами ·DJІ не остидайте
ся .. ВоНІt осі за·тнмІ Вони-ж nре

uінь КурсаІtти з Кооперативиоі

wкопи!

· l'l•. М11

також

вони RK "ЗКІіІ)'ЮТ6 1~.... всьод пав-і Аому, що в и"t!:в.tовзІ'сею дорого

.tер І! Ди Пес, то_дІ ве.rщv.ть ..Іtа .• ,·ю·бу:ау:г.ь.вои_н:Аwли через такий
фа~и,,а там .е ..~г.а:rо.-х.nоЩІ.іІ;. · АивниR міСТ;· ~_-:рез котрий ані

~ощаВ:,Ьум~~:~·;~~::.~~:._~~ ~:"~у~rвс~~:а~~т=~n~~::;:~в~::

бувають:J:.Зо_rнилі жінки! Дороблиютьсн•а,tІНМІІ так;·ЯКw"І~уr·nо-

зА··.К~мІТЕТ іrКРдІ"с:;ьщ,. -~=р=~:~~~~::~~~~~~~~~~~~~
·- ·
· був звІtчаnннR огірок!~ ..-·
~-~Ю:.-ІІІ,_..·. ,... ,' ,
·· ' з ''Лігою·ВриrіІk!~кмх-У.краінцІDj
. Ота.к•. само •.р~битьси•.теп~р,

"ТЕКСІ":..:...:...

L БеззубмА:,

ику створІtли ~урд11дик і Біберо:
віч вдвіnку, nевно nри wкmнUІ

ВІДПОВІДЬ. ""' ЗМІИТ

міпіоІІів, а ІІІІW сама ГалІІЧІtна
зістапа. Скоро й того не станс,
бо тоА міст... оА! ....

•

С •. ДармО8оs

ріUІ.ИМО . всім·

дівчат.ам ·з фарм ів. і і~іrраtІткам
не лазити по корчах що ІІочи, а

лучwе 1 Ві,І,; "треки" ЗIXOJI.iri~H АО
нас.. На,це rte днвіт!ося 1 .що ОАНО
му. ~ . . н.;tщих А.ере~т.орів rоло:ву.

ПобилИ. Biti 31\его 'вІІЯА.е. Аого
в Краю. 1 пюwнею б~о~ли і о.т нічо

не .c:ranocн: Ми знаємо наші до
роrі тОваришки, що вам треба.
rpoweA:нa '.'ву.nі" оберr,олі, тож
nриході7Ь,' а ми решту знаємо~

самі.
18.,Ви з індіниамн не тримаА

те "патнерин," бо вас noniui~
забередак·нк тоту з rотепю не~

~~~~gc;~-~~"~~~~~~~~~~~rp:~~.:
19о.В ·НІС Г.ОСТИТЬ АfЖе З rу

ста о,І.иа з иаАзАібиіЯwих мало ...

АИХ• тоВаришок; маАже, що су..:

FвТ:~:о~~:=ц;:·~~'Wт~~·дб~:~~-

rреААИ скіичнпа; переrреА.а.ува

па воьо,вже поза наші ."бек ·лаА~
ни."

20.

·J·

Ми всіх· перепрошуємо ні.

кого ми, мапи злість, бо· тепер

ми знаємо x;ro nодів такі інфор
маціі. Це nодав наш бпнзькиА
знакомиІІ, кортиА злосииА, що

ми не дали Аому свою "І"ару"

вчи:rися іЗАИТН.
21. А що ту:т є. люди .а.у,же го~
норні, ·мудрі, фаАні, багаті, че~

сні, моральні, зу:хв&nьні,.молоАІ,
не брехливі, ane·npauи- не· пю
бля:ть, то ми-іх. ще-раз перепро

wуемо +більше- иікоrо, не- бу.~.е-·

етом!
Чим\бЛІtЖЧС йшли до того

:~~r~~;;.~,:.~.~Иі. ЗААtТ~-і-ку- ::~~с::~~~:~р~~;~~і;::::а ~~

Питають нас з ріжrtих.сто-

~~~а~о ;::;~J':с8в~~~~б[К:~:::
кові під заr.о.іJовкОм :1

хрунІ в

Виборчі

nсрсдмииувwім

"ТОЧІtла."

" .

.

.

чнспі

Відповідаємо" що• ·ue ко
лєкція хапунів. питок і Аеся.ток

з Віиніnегськоrо. ~мітника ..

ААМірап ~овсІ>киА з Дже~

пива. В "Каиа.І.іі1сьІ(іМ Фармс
рі" з· зо;. го апріля вже кем а 45

,

В Рочестер, Н. ·Я; О:аn.ко Н.Му

рашко 111 аларм иавчаєтьСІІ

11TІ>

катеХІІ:J,

ЯКИЙ

МОІІІПВ

ШІ.

nar:--

КІІІОІІІК

О. Реаюк nі.І AOt'JdiAOМ "а.І.Міра.,а."
Вже Аійwов АО сім ГОJІОІІІИХ •·рі
хіІ азаrа .. і· і ,AeetiTh МІІІИХ І СІІр:!.
ІІЮJ та Бофапо. Так, так, АОбра ІІІІИЖ

ка не :u.NAКТJo. Так кмІІСJо і Гпісон
ка:ааа.

:sи Сити рихтує фJІьоту на ПасаАк;

В Шікаrо на Ірі ау.n•щі сnіІІають:

на ЛОUЙ і НІ\С8ф8ИТОНа, ХІНІІІОМ·'Іt!·

"П рош:іJІа ЕСТІ> nусnІІІІ RKO rуІІ-бу~
АRКаМІІ0 AtKRMИ (бе:S nрОТИІІОІІ)... і

рt!з ТренТОІІ, Патероок• та ОJІкфаІІ
СІ>ІІУ Лака•кr;

.,

-"!"'--···--,-:--~~а-,•
шАновн•·rромАдіtІ ,.

0

ІІСІІІІІВІ~ЬІQІІІІІІІDІІ]
"'' .._·.п.от;;·,~;:и·о.
.... · _.

І

~~*=~~:~~~~=:·::=~. ~-1·--~~--~-·~_.ч_:;~:.Е:;~_::~:~---_.-_-_ ,_ ·_

кою. ВикоНJІD · артнсти"ІІІО ·. всякі ' ~~~

церковні Т8 ИІрDАІІІІХ JІОМЇВ. Це"~ М8•

обрІІ3К і т.

,

.

:

і~;:.::::~ХВ=
=~~:.==··
рі.Jблені ікоио стаси,. вівтарІ, кнвоти·nроцtсІАні~
n. Внко 11J10 rариі Аекораціі АО nред

.ставлень t куртини АО ~аро.АІІІІХ-домів. ВиробтІІD~- ·Ш'3'.иаА
o!J)''IIUoro Матеріялу. Не є піІ.при~цем як АРУrіІа'саМ.~~:

:~:::;:J/.~~::=:~~~~~,ск~~~~-rу,І.~~~~~
WABYl. JtOSTUR 1Іі78 А І'
в·
w· ni . ІІа . ьа
оа----r tngton treet, ш ~~· , n~~.

~

itOВJ КНіЦККИ_·.·

вироблений і ОАинокий·

·

rі~~і~~у:~т~ис:ії :а~~:~

.

брак здоровли.

ве~у~\~~=~кс~е~ :~~

нення і поп.а.Ате cкint.K;t;

І

примити

ти сю кн.ижку_..

до'броrо

спільника.

Ulux ЗА~ І АОСТВТК)' .50
ПотоМІСИ Героів," - - . 1 5
Ик nрн...рувап JІІВЧІІІІу? .25 ·
Як по"знскап пІОбов? ;.,..__ .25

І

Сто Перли~~, нові, сучасні,

ІІЗ ІЮЛИ ХОЧЕТЕ ~·

ЧарІвні

"УПІІТІІ хату, wанду або фар

-

625

-

·

.
~~~······················!·
НАдГРОБНИКИ

.

...-упраВІІтепь В."Ставннчка.>.

~

-1881811211--~--·IJUI

.,n..~-·•-,--,_..,.1
ЛеГКІ

.40

- - .35

ГРОШІ

·

Всниі хретси, фігу-

ри, з написями з ка-

;.:~:~

чаАного. Шин ауже
низькІ. Укр. фірма.

Пот,. ..оІІО .ІІІОАJІІ, ІІІСІ а вЬ._

Пишіть на адресу:

НИХ DRdX .OТIJJHбJI І.обре 38•

Г.Р.В.
І
123 Selkirlc Av• Winnl..,.g, Men.

робJІІТІІ.

Пмwtn. за nроntоІІІІhІми, SІ·
.ІІ)'. .ІО'ІН авв 2-центоаІ маркм 118
J.Hipo'IH)' вІJuювІдь.

·'ПРОМІО!Ь,"

123 Selklrk Av•., \VIanlpelf, И••·

_

... ~:-r~:-~_·r: егю y~~·•··~~-;t· ..
і

... ·,

_ ... :

. . . . . . . . . . 181811818811111

І

. .111111111111811ІІDІІDІІІІІСІІІ8ІDІЕІDІ•ІС•

ЗБИРАІПЕ ПЕРЕ.nПЛдТ!/1
tt:7ОГОЛОШУЯТЕ 8 ТОЧИ~ІІ~

І

ІІЗ МАЛЮЄМО~

ВИСТАВОВІ~

Карти,· ОrопошеІІІІ, НаnисІ
на вікнах, JІ.ІІЯ Театрів, і вся
мі маn10нкн JtJІЯ оголошень.

ІВАН СІЛИН, Ten.: 54 385.
llt4Q MRHiтot'SJt. Евеию. ВІннІnІ!'r'.

·

l

L;Ali'AD.A.' <RИALTY СО. •
•
. . -823 Selklrlc ~vl! ·. ·-.. w_tNNІPEO,_..MA:N.;._-cANADA
..
-~--·~-·- - .-,~ '.

~~~:·ч~~-~:6к~'

'~~~
Не·ІКа.ІS>Ате тРОхи

rpafueiA.

Ще 11•111 ~iwtn. С8010 аеРцаа.

"PROMІN".

usili,IJdri.:iЛ....

Пишіть або

Сепкіріс Аве., ВІннІnеr.

.

. ·кс:~Са{/і~~:.ім;~;-~m~~.

82ЗS.IkirlcAv•

сnроваднтй брата, сестру, та
та або маму.

піски

•

1·:.. АУЖе. nр~:~ступна;.:$18500;·.·.'
·
· .. . · •

ТООВУLО РUВLІ8ВІВG ОО.

зайдіть де

нашого офісу. Також в••роб·
ля:ємо афидевіти, коnи хочетt

зайдіть на цресу:

0111,

·:1·

~П~е~~~с~\":~;f~~~инКи ..

_
.10·

wі~н);:о~ов:-:·· -~-J~

WІNI',ltPEG,_ MAN., CANADA

му чи· заміняти,

----.

Ик. Uбеа~аі ... ·стар- ..

ТОСВУL3, t~~~Q СО.

·.-

Ч.іІ R буJІу? Всі' повинні ма·

·

маєте rотіяюt. Можv 'І'а·

кож

tііердіАопраіІі,наАкащих·укр.
пісень:
' .
. .50
_.Чаро.tІІіна-СоПІ88;-) ~АіЯ .15

Ma;iiiile 1Micir0...;...;:: гарна· но::-

'

";

cA~A.DA ·

Л

~wсовн~ Співанвмк,.в

тоrо-роАабизнеснац,ілу.
КанаАу. ПрОАам За дуже
уміркоаану ціну через

:.U..""l.,

_;І. ·найкр_ащої
. · 480 ;'аКрі_вземліВиро~еиої
:~
!Іа_І]ро- ·І

----~1111111111811-•_

ЗІі nраваМ
ВСІМИІ! ВІtрсіби,
СЕКРЕТАми
А Об ре

~~ :.~k~~-~:;_~·-,.,

\

,

-----~----

:)

\VINNlPEG,'

....ШІІnІuІі~u•~!ІІІІІщаіDІІІІІІІІІD8ІІІІОІІ!ІІІІ.і
оОо' ' •
·•
> '!· · ·· · · ·
·:_. t ~-:._._._.:. _·Ч, 1.є· СЬ. -ЩА.·
-!~с"тя"-.

. - . WЬudpeg,
.

llaJi,; ОаіафІ

І

·1

1

•-тоЧИЛО" ке боїться nисати

іірацу іІро всІх і вс:я •

"І'ОЧИJІО" іочит.•всіх rplw ..
никІв РІвно і гпuоиіtко. 8
ПОдАВАйТЕ НОВННІПІ зі сво:

.

іх місц,евостеІ

.116

"Тooouat"

СКЛАдАйТЕ річники '"Точи

м!" &ракую'ІІ чиСJІі ще_ можете

JІ.істати ІІQ 10 центів 38 чн.СJЮ.
ЗНАRДЕТЕ оао n......y...,.

в ''ТОЧІtІІІ."
''ТОЧИЛО" знає все І про все
друкує!
11 ТОЧИЛО" не закриває nравоу!

.

ХОЧЕТЕ знати чоrо не 3Иа

єте, иаП8ШІТІt

.110 "To'IIIJI8f"

Збирайте пё",uпJІаТ.У· і зробіть
"Точн.Іо 0 на 50 еторІнІ

·

;.c:,:~~.~·;:::,~•:_·",.-..-----'.:.;;__;·T:;O:.;:~::;;O~-;_'G;;;IIDI:;;;,;;;;D;;.:STORE

Др

·.

-~~о~, ·t,~o;_ Ч~.~·.!_~

.
І ~;ё:сірк·ЕвенІО1~, ш;;~
ІІІ.ІІІІІІІІІІІІ іВІІІІ81811,

n·

гvцУляк

..

Між yn. Салтер і nавере
телефон.55298
.

·

;

1•1

.

'

,_

•~;.~~~~~~-~d~~~~~l;ll~-1
Лікар, рn:ератор, Акушер.· .
т~9gсас~~~~~~;~.Fюозt.:

_1

О

І см•шн.. нов•·книжки,
- - - - ...І
Штуки
.15

WІfІІІІІІІІ~:н,н,і~~~-іІІІІІ~:J

1

OUIIIIIIІIIUIIIIIIDIIIII_.._,.

Будник Бпдr., Вінніпег.

M011o.u.orи.

•· 2,' - -

.15

ВироGJІиемо, nоGіпьшуемо,

.20

~· З&m111 - ·- - .1s

~~

Ollьopyuw, І•еР.Є-".l.'Іьовуемо

10

.•::~оrрафіІ. Робота 38'

JзаоааавІсторІю--.15

88І.ЄS888ЕІНН~ІS8'Е8Іі88'8f

·

r,e::-:~~~i:~ ~~~ ~8o1n:-e;:~~~ 1 І

18 eaf}N~I~~::,~.,.~
--.-

І =~~.::.:. ~ ~~·••sc~.~ДJ~~:~·s•e••І"'
=•
Ї ~r:~~~~ - : . М. Wt~~~i~~~. ~~~~к Ев
•

Taparraтax--

Др. n. ЗАКУС
t
отворив ~~':~:І!це;~~ярію
І
1

nід. чІІСJІом 594 СЄлкІрк Ев.
"Віиніпеr. Телеф.:'56,t80·

д.мУ•ІІТ'еJІе."ІІ..,...---.10

J.:.:.:~~~~:ит______:_:::.
t.luкo

8881118 ВІІІІІІІtеSІ88•ФФ~

·

<~.
'=-~
--:; " '...
- І ,-.'І:;,:,.,ц.орооІ-~ ~·~~
Як nрІІ;р;;;;;.· ко;;;;;;е .5О -~
Пашукую діt:ЧИtІИ або Вд.О·
о

1!1

І

.

І

ТЕРПИТЕ НА-·:
&IJib

Лев І Кріnмк - - - .15 І
· ЗоJІота Atyxa - - - .05

~=~·a~':i?чittg:н~~~n~~~:

сих .nих··ма~те,·тоАі·nриі\-

Аіть АО мене. Спеціяліст
ві;,а.·очеЯ 0 ..::
·~· .

1

· JI.UI'VB JBAAO

ас:--.. ІІаШ&DаfІ'~·\V~ІіІреІ\' І

і....,-·~·-.,-:-г'І

1•\ 5··0 І• І
5

'МІН УТ

праці в ваwііt'місцсвостн,

кождніt і кqж.І.а, без

' -:а~:О:~а~:::::=:
---.15

На В.маціІІх
Смt;та~: Де .... - - - .зо

.

""'·І Л~е АІІІІlІак .. - - - .15 ·

Як Все 6утм 3Аороанм- .25 ! і і

КнІІИІІІІОЗвбавн - - . 1 5

І

Діпw·tІІ·РЩ.О

тос'нvLо PUBL, со.

123 Solkirk Avo.,
І
wtY:rt~rEG, :ИАN., сА.Nлnл
ови-"-"' 1
1• • Ф

запу:і~~~:о:ід~~рку
ІІІ

623Solkirk Avo
Winnipog,
Man.
іІІоn:-ІJDІПІІІІ8111nІІІІІІІІІІnаІІІІІІІІІІІUІІІІІН8ІhІІ118
НАВЧІТЬСЯ ГРАТИ
на ГаваАськіn гітарі або юку.

лепі. Скор.1 метоАа, успіх.

U-

динок<l Школ:~ того рода в

К:~нмі.

Тел.

САВУЛА

попаго.1,жує всякі сnрав11 су

TOCHVLO PUBL, со.

-88 787.
R'ftWІІI!AN
MUSIO SТUDIO
315-Birk'в B1dg., Wїnuipeg.

~ u не ІІоІ;. А11а,
8 ІІ 111 11 є.с~м ... ~ ..

-;·---~------·--·-~

f11:7 КРАЄВИП JIIK ПОРУХА.,
· І МіІІть всі бuni і хороGи жо-1
І дудка, nомаrає ІІВ· ІІDдв":ган-

f

ІІЯ, обірванІІЯ, ш:~траоНІсть,,

і Г83Н,бі.RЬ і ІtерІlІ ШД. грудьn1ІІ

І ність, wум вухах 1 ~ол&DІІ вс.t

S

АДВОКАТ ї НОТАР

Пишіть ще

,jІUJІOILIYIJcІІHt:b 114 адрес~~.J. д-~J·-v.

.

_ _. _15

На Ріцво Хрнстоае - - .10 Ї

СТЕФАН

нині за пропозJІціями

ЗО .nіт, росrом 4 до 5 стіп і nів.

-~~-:і,·~~:::· І івбоnі;більвкрнжах,К&ас~
~~ ніСТЬ і ttеnриЄМІІИА BiJIJUIX ЗІ
.:::~~:=~::
ро1а, бнттR сер~, бе;~о".:

ріжкиці віку, може

~Іt ~ 8з:м~, ~= ·:·;іті.

ви. я с НВD!ІJІЄр, .nіт 36, на
фармі. Дівчшш в пітах 20 до

;.,

ВмтайІІесно--==:.:н. ~

ШИТИ або ПИСАТИ беs
того," щоб o•tІt були уму-

П-О·Ш:У-ІС-У-Ю

J

~ 0 =11 ~~~~~-- ~0.

Г~~~і].:О~~РВІІ,

ЧивнвидитеЧИТАТИ,

ЦЕНТІВ 3А

І

Як Alc"n"hl "oro серце бuсІ.Е .5О
T
0 d-"11 ЖІІТ"ТR -.50·'' І

,аові, зсмсJІhНі, тсстамснтапь
ні, розnояові і cnpn!Ш старо
краєві.- Горnжансhкі nапе
ри. Пawnopтtt.

S. BAWULA
Barriotor, Solioitor, EtD.

308 CoDfedenUon Life Bldg.
Phont': Office 88 848;
Rев. 4в 009
WINNIPEG
еееезеееа•••

s е і ІІІ а aasa

СмІх ~ веселість - ее наА.nіn
шнА .n:Ік д.ІІЯ зд.орmшя. Тому Ва
повиннІ mнрип "Точило."

неяомагання та бот жопудко..

І Всі болі і допсrпости ЗІІИ-

каиnь по ужиттю•ТОГО слао·ного 118 ціІІІІіі С:~іт !'раєвоrо
.nіІСарства, .куращАноІ ПорухІІ
Ч, 10467. - Цitta фJuшІкИ 3

nерезмсrє~·':f· и к

На застарілиn ревматизм, ла

мання
Шюt

костсn

і

параліж.

-

l

$5.00.
OJt.OSS DR.UG STORE

WВІТЕ

Во:б~~ .~~~gt.on

Comer

WINNIPEG,

_r,,д.N.,

ГЕй!

ГЕй І

CANADA

ГЕй!

ДаваАтс СІОда на "ТОЧІІJІО"
всіх гріWНІП(ЇВ без розбору, абtІ
гріwник! Не робить ріжниці,
кої він партіі або сект11.

•-

Пос11nаі1те •Зараз!

Ре.ІUІКЦЇЯ ''ТОЧІІJІО."

·~···•~зоічи<М·І.оі

-. c~a\sg"'

:ro~~'' 'GаІ\іііві'овt_..

111іМУНІСТИЧІіІ·
~~~·:~~ :;,~,~;.~~~:,;#;~~~::~ ,·ЖНІ_~o~~~J~~~~~~~~;p;~''
'ІіоЛьцвІіцьнr· ДYJU. ти воду, ~· Г<!Р•,вку.'
ехо~···· ~о~···~···"~араАи,
~

f

••

..

••

. ·; ·, ..

Що, ,'ІЛЄНІ_І ..' ~~-~~ЧУТі!'. І,,. ТО-~~~ р~~~К~:~Р,Г,а~І.З~ЦІ~:·~~ГО ·:

6 іх 6~.,.~б~-~~.6 ТQ~~- ~·~C~~k:•~L~;б'fn:~~~.~;~~fg;icL:·.:•
·
·:::;~~~:ли
РАдА дУША ДО РАЮ, ТА
Що богатО чл'еНів D•Ртії ; небри.. н~~- укр._ ~И~тS:рі: ~~и~··

··ГРІХИ НЕ· П)'~ь.

~~::~~~~=е~і~; ~~~:~ "!:;li~': ·~::;~:иific"тe::~~·-~i~:\~c/:J:J~~-·

. ·Р~зппа~~ли~и .бо~~~евицh · заІІtикаючн своі ~·•шені, в· ко- . ро пр~дс:а.вН1,.и;~Т.~~"· ~и Огр,а':..
КІ У~ВІстм, що в ·укра•нських .·трІІХ купащІсь .Іf.Ідери.. . .
. ничуєм_ося ·'Лнще ·до· Голих .стапросвІ"':них ї:·~nоJІ."арськи:іс" Ін- ·::
Що GoІ'arP.. у:пис:алОсь , у тис·rнЧнИ~ даних; ~·'!а'к: ~ ..., ." ·

стІtтуu•ях ·у .ПІ>вовІ є ундіВёt>Ка···. naP:riю,:,ccru літ.а, прбул:и кіль.;.

' В 1 МаНёбрах:вз~лО учаСть

КОНТР.ОЛЯ і тоМу \~М "кра'д)'Ть:'
ГеА, н.сма то, як контроля

ка :Т!tЖ~і~ ·і .і.ава~ ·Ногам знати, ; ~ tі_иркові ·.клавни, б муJірсІгеІі 7
бо долярш не ставало на про- ликІв, ІІЗ нещасливих жерів в

АО

ловичові за мало $200.00 на мі-

іи;~::.~':ц~·:~ ~~~:~w7"ni~~f;; ! ПрІІюrlіо деякі кр~чали, що ~~ ·tJ'~1:t~~~~::чi~i~иб~ff:gji;;:.
"українських". інституціЯ

При сім змарнqвіно. з· д.ні

~і:,ют;п:;:~-=:=~.:;~і~ ~r~св~:~~ ~С:;Р$~~;~· бо ~~fф~;~~с~;:д;,ічі:.с:_:n~~~-~;~~~~.
У себе. в дома грош!ву збtр!:у

Що платню шдвнсшують• сячt .~яwок,- t;ta!Jc,. ~н~:~щено ·ts:;
боч·С?к,,лнва· і. 20 rал~онів ~~r.o.az..~

на в~nЛн"я. в українськім 'перекл~АІ_ Каntтал-у Маркса," і ту

революціонерам, бо ті .,ривлять
ся, що нема з •tим ходити на JJ.O

}JІНОГО виробу, nострІл~ио,одНО-',

S~Х.~Ьо.:о). ~~~~к~~о~~~в·~~ рогі. ~~0:л~~н~ нарікають;, що -~: y~:~.Ф~rg:~~~;:~~~~::i:.
r

варнw Навізівськttіі ·до Старо-

го! Краю!??

·

-=-

А я к:tжу, що вОно так не є:

Бо кожднА комуНіст ста
рається бути ліяерам і ЇЗАИТИ
карках

ч.nенів Турфдому

і

Робіт. Заnомоrово. Товариства:
Що головними .nідеJІами є

такі тиnи: НавізівсьхиА, Шатул
ський, КобзеА, Лєнартов11ч, Ло-.

баА, Пилипас, Смит, ХоміцькиА
Каwчак і ще кілька за'kаАто сві
Аомнх

...

Що цїі птахи sробили ма

·

uІннку у партії. Назва цеї -ма
wиики: "ПолітнчниІІ рабунок.~

Що КОЖАНА 'nен .парТІЇ

має бути таким, икого лідери
хочуть,-

щирим

Що член

ІІJІаЗуиом.

парТії,

8місяuя купує

11се новJІіі сут.
·
Що Аому треба нових нових суті~, бо він кавап~р і вірнть в вtльнv любов, тому що
він ·"свідомий."·
.

К-А--ж-)1-Т--Ь
Що комуністІІчна nартія
ре!'етує, _що ,вона є иультуриа,
свІдома 1 дбає про робітників.

по

Лоба А кождого

як не є

,

Що революціонер~.СоМіuь-

·киА куnив .. матеріял. і ;~будував

гав~а sa $5000.00.

· UJo

,·

·

· ···

він не боїться, що ко-

Муна бу,І.е ділити.

.

.

муна нзст~не, то дістанете маА
но від панів!

.

мітача в Укр. Роб. Домі плакав

як АНтнна на комуністичнім міт.інrу і впомИнавси більшої платні, бо не мав за що виЖІtтн з

РоАиною.

Що КОЖАІІА член мусить
•ПО

ОДНОМУ ',І.ОЛАрОВІt.

Що котриR чnек, яхнА не

~аnла'І;'ить оnо.І.атковаиня з При.
чини,

шо

не має

rpoweR.

не

є

.

"бек пеА" нема.

пра!Ц&ІІЬНОЇ вечер,і 'о. куз~мак

· манебрІв :sucи noi,Qn. .-омІв, ПО:.
8JІІDІІ nоіхап на. StoCk Yards

МІІЙ ~ викручується. 3

.

nl.u.

'Ножа та бtчн"м" .ц:ер_.. бІжить
АО оставшої черед.и на ,lliiOpi .1111-·
ше на те, щоби А іх npивecnt nІд

.

·

ких триймованих барані! треба
в Чі!'аго ~огато, бо. и~а~е ·вівці
сам1 не щауть на

aapta.

. .

..

Ц. в~~ т;:фчя::: rи~~а~:р~ участ~=~ ::~.:gв м::~б:rс~ ~~~~

wивwи калитку, сндять дома.

тора Смука. Говорячи !lPO ее
та про те, Аоктор Смук сказав
таке: "Покцuо Укра~цІв та

ЙJІУ до ІІОJІЬс:ІоКНХ Соко.rьв пише

Що не кріза вчпорожнила

'І'Ому, що в ·нас нема пориюсу.

каси у видавниuтвіа і у відділах,
а вичерnала їх висока"" nлатня

Манебри коштують ме_не 7 ти
с:яч AOJIJipiв, а користь RКВ is

ліАеріfІ,

•сві,І,ом•tА' і vваж~ється за ніщо.

Що кож"':иІі член мусить

1 А~!'~Р · Тарн~всь~~~~
ВІдмовилися ВІд .•чести .. Підчас

• -Н.Іж • ~.!1~ час!'..

став ппакати.
Що не однІ ч.ііенн .nиіuил11
партію і не вірять лі.а.ерВ;,м, за-

ВКЛа,ІtІСІt

лов~""!-. ~~~.тм,~А~тром-.бу:~ _АОк-.

.С.tменс

0 ~~~·~р=~:~
Них
о~:и~~ лі:;~~к~~іц~~rз:: ,:Овст~:~~~~~~ем7к
платит11 "бек neil" тому робітслушнІсть бесІдникови, що та

називається: несві...,омим Троць

nлатити вс•кі оnодатковання і

служба:ми.(полевимн.та·церкОв:..
нимИ), і rрандіозним.~алем;То-

,<Тf?Р Сt.і~к, а•то;1:ому,. щ~,~окtОр:

сороч~0н::;~~. б~е~~~~~п~:~ А;>.'Je..:=:.~·~
раз АЩ~к:;::~ .~1 ~~~:~а по :;-;:::-"==:':,::, ~

ннкові.
Що минув рік і АруrнА, а

кістам, Петлюрою.

,. ·.:

те сві~:і~лн~"сfт'ьr::~:~.ь~к~~~ .~r:;::сив .;ilJ=I ~р~

плазуном nеред лідерами, то на
него сяАуть і він м.ає б)'ТJІ ви
ключениА з партії.
.

, Що члена, ко'fриR любить
обізватИся за правду,
такого

що wахрували при по кері ..

· . Закінчено 'двома ·.о~і:ЦМн,
одНим невідспіваним · к_о.•Щ.lф;том', тром1t ~Р.о~овами;. ·.і.Вом&

ннх?n

· Sehr pt
Курк~.аенко

1

Иerr

Doktor, nhr gat 1!

Геркуuс ПротІІІІІСа

.

ЖСJ!ІУ~'!о,.;І~ЗQ., !1•~9 ·ІО:о,
ПРАЩ"ННЯ. ЗАJІОЗ!ЩЬКО~О

Жіпь мені ваС колєr~ і Бо

ІК .бу.іJо, так,булсІ,~.алеІІі'Сесмо

тримаіІнеї маА .куnи:.З•rаєте, н;;,
старші

літа и зробив

маА ве_,

пику ,.аурннuу. 3а порадаАІІt.:АРУ'
rих и оже_нивсі І Всіх не npQ ..
:сна на весілє, бо боявнмсисми,
щоб котриА-.не віАМовив.іУ; або

мене не BiApa.utв.

3Ааєсі, щu

міА слюб не буде -А}'Же тверАнА
і важниА, бо я забув Оголосити

• "То..нлі."

·

-•$*-

Ще .й сnіває собі пісню
В весе.лому т,оні:

''Д.[f~~чк~~~~~~~f_"~У
Мої ліnші від тих бабів
Що перше даоали,

Бо деякі n без зубів
йоrо _вихваляли ..•
І повезла тії дари

ПАРАНЯ КАЧУРИХА.
- Каже міА ВаtиІ!Іо, що t: ІІС3АІІ
ла, стара А прис:а.uсувата. Але вчо
ра казав ·~ІІі Гаврило, що ІіІІ кра
щоі аіА ме11е
Ну,

· у ці.nім світі ІІС ба•Іив.

і кому вірити?- К... к•а, кваІ •.

Та стара ропуха,
До Гамілтон Волексію
Що сили, що яуха !...
А що буJІ.с в Гамілтоиі,
· То вже вам не скажу,
Уrа.а.аііте, бо.віА сміху
Мало що не· ляжу! ....
д.

Жоитень,.19ЗО. Чнспо
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атуну

1
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вІ.ІІ.почннку на Екстра.~Генку.
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·

Дм.' К. О. Лісмнк. ПіА теперішну ХВИJІІО

на

Ц. К. АвстріАськиіІІ ОберляАтаит, а тепеР інспектор всіх nулрумів в місті Саскатуні,

JdяnьниА орrанізатор .sаможніАшоrо '"рмерстоа Саскачевану, _стовп катщнзму, х: Мара.
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Укр.,І'олос ~ Краю подає
иовинку,іW:о Др:'Волод: Левиць.:

ШуК(!.емо од.ного . :українськоrо агента Ііід Шифнар_т, сі

якоїс"'._:''мар~сііс:rсьКоі·.~матеріи:пізації," науки матемаТики і та-

рацаі, фанансав_. nо~иnкІІ·~роwеА
н~ там тоА СВІТ, ІІА ~оли,, фар
мав, pon", нафти, лоп~ •. ·n~!:ІWУ,

киВ виступив з-іі~ проти

кІ!"х'.:учених.~ Зна~н~;·о.u.и 3 Га-

на, _тов~~;ру, ~щадностеR, асену

·.інЦЬJСих ученні!: не пWаіся бОль Анньови~ ~.ОО, ;: Бико~их
:tdеаіщькому. xaocoBн.;l,~a •• w~~u-, $1000.~, а вад. ове~~х $~.00 •.

ЦІІ1 ·.~ ре~!" .н~;:·tt~л~ ~. хрунем Р~мо.rн~~- н~~і'Z~;~; -ч~ пак
Сту~инсь~~N!.~-~-~- д.Jло~

ПRОА.а~

~ось:.за_ '?,ху ~~Р,д~ч~.М<!сковс.,~
ку • .
~Y...~t ~ау~-1!.:.· п_ашпн на
Vкраану вtша":н Vкраt~цав. Ір~ан
Т~~ачук, G:rу~н~~~нА '· т. д. Спу-

!'-

~нпн·ц_аровІ(І ЦІСареВІ, СJІуж'а·r._
J бопьшевнкамІ ....
,· ''-lliAчa'c:.iJpoцecy С.,Єфре~

~~_tОва і.- ТQ"в .. :а Харкові віАчитано
.-~.а8nИсkн.;~;Д.НеВНнка·с;. Єфр;емо-··

Доро~ су~ .і rail~~~·:·

:.·~·ва, ~~кОму він Ха'ра~тЕ!р~зуЄ 'го.:.·' лОву Наук. Тов: ім. шевченка у

:.

·

КуДи не -.,а~ ім: але ее· моя

· ::;:і~~-

"ме'tt:ВА-жера". JІ~С, '.АJt....С'к\11 ви,,'

ПРІ-!.Dезпи wonac:oм і стоіт., в .;•

корті,"' а не -забуАЬте, Що. Він
катопік і бОJ)'Гуєrься в а.:а·rо-.'Іі
ків забездурно. бО·"брок," а дру

ГНіІ дес .. ПОПЇА СОСІtЯКОВІІМН Д(:-

ревамн ховаєтьсw і·самцем труАНОЗJІОВИТИ.
, ..
.

Хто абиків бараніІІ і овечок'влОжив с;:вої r·p~Wi АО;від.:.

· діпу 9ща~ност~й ·гам,.де
. на .В,~J!.І~КІ процс~ти, ~е3

Анньо;·
ма~ур-

. ~::.;;:;:..~&:..;1~: .~~нко::r·~о;:~~~е~':~осТ~~С.,

ВІІІІІМ з~· зо 'срібнякііJ. На,цс к.

цент~ ще не випл~ченt,,а АнньС?

СтуАи!:!Ськн~::_пі~іtав .-Тепєrрамі має гелови таАм з Jl(Інкою,бо

:~б~:..є~і~· яАк0 ,.·в=~~-:;в~а~,в~ до rолов11 больuіеви~кого суду, · :~фё~_;;~;";:;';/::е~",.;~:~~о~

певно·Аобре стоїт.,· і моцно чу- щ~_бн су~ 3.ажадав_ ВІА С. ~'ре-. гнем. А гроwі,.котрі nіслали:
·:
' ..
'Мf?~а-.в.ок<~;:!Ів,щов.tк·_(С'!r~':!нсь-; ••ІіfА стрІху ніtаеtІьку,f.нен.ьку

ється.

жн~·."'і;~п!~:о~==а~~=~~lв~~ж;і;:~ ~~"~· C3~~~~~::!cJii ~~~-~~ь"{еj'~~~~- ,. ~::'і~і~ ;О.в.~~~:::С~и::а:~~
до висоКих шкіл, :бо ее· не без-

·: ,ц~ ~тОВ~r:Опова HaAtsiJii.wOi

wnи.

, ' .

~~~:-ч:~~ ~~:::~::.;і.~;~~ ~~;:~=~~ к~~;rr:~\i~~:~;~~~. то ха~~~~~~~~~р:ф~є":~оА:-~в~
ге, щоби:ваwі ді:Тн не· с:гали·Аі-

Він;П:роД.аос:я.:Решту~ пР9.а.апись.

то завважав, що~коSк;ІІ.и,А·неrра-

Аався, як поАає Укр. Голас 3 Ле-'

Аами. Я f!epe~~Oifl{no всІх.~тах,
мотннА має свОю\ха'ту, гроші в

~~':.к/., .;:: в~е ~= :,~f~~ь:я ~~~~

ОдиН·др. Воп.~ЛевнЦькИА не про
ремиаuля, ч.

12 (550)' 1930 р.

або .1.0 староі сестриці tta ''і(ро

слеА Ав«:,''

хоче робити і де _бу.в.ь не буспати. Тому нині така хапе
на світі. По ·рентах волочать
вчені, і то не мають чим за

платити.

Щоби з вас зробити до

брих rаздів,
то не посилаАте
саоїх дітеА .до .школи, а ще ви
сокої. Борони вас Боже. Посн
лаІіте от так, щоби знали тро:"'

хи бе і ме, дещо прачитати і ча
сом лиСт• до Ітона написати, То

досить. І увЦжаАте, щОби ваші
бахорі по стріта.х не ходили і

Смачні гvсичі паби ...

-Тн ЇХ ЇfІ?

' Максим: Ти чу~ Фе.аю, що - Ні. не їв; вуnко казали,
~~:гОб~:rи~~~ 3 нашим чепур- вони бачили! их nак їли.
Фuь: Пеа,но зробив

Aaro

Гет

маном.

Макск"': Та ~етам!
·
Федь: Ну, а що-ж він зробив?
Максим: Взяв мітлу і вимів
Rого з гракадірів анr. армії rеть
разом

на бек-лаАку, а Яціка оставив

3

nого "хвапtІ мене роти

ку, бо TR роздеру.!' 'Січею'

аж

ХВАЛЬБА.

- on,

мамо,
Як нас ЛІО.І.Н хвалять.
-Хто?
- Ви мене, а я вас.

НаГнНаn дерсво

ну пєкцjю, другим разом вшива

КавІстрат Люшня

Подав-~реrоворчn.

-

себе:.'' що друrиА надбав.
На сім замикаю свою спав
щось фист нового.

рум на

ГУСRЧІ ЛА&ІІ,

ВИКИДАЦІR.

не кричали: "валім капітал для

ру

1_11,

·

Це тоІ! ученаrА К. Студим- rрант':С:о Ди Пас, агент J імі-,

кою работою, а .ро~нт., ·роботу ~~;::~:т":о~:~~f;-8п;'1 н::J:і~~
яку наІІде,- а B!le.ttиA щобу.в.ь. ство.
не
АС
п_а
ся

~умер

гоп-стезt з вуwима 1. не 3амете-

ниА.

Знdдете·кrо·nрІUІАv твое
1!7в"ТОЧИЛІ"!'ОІ

за молоду,
дитину вчи мапою,

nідросте· не нагнеш.

що

Жовтеи~. _19~0. Чи~

~-·

&-нА JJИCT·

3

1.0.

•То!<М

ТО~О С8ІТА

~ІА .кум~· МмQти ,
· · JІ.о кума= Прокопа.

~ика ·~~~:.: ·~:~:.~~llfi),!\!~~Eнеба і кіл:~о я' їх -~:o;;:~tS:
"Наш ,ИО!!О І!~бр~н~R с;~~-

пИ:'то;ані один не· мав c}tiOtiHHя

~~~і~~~;:'::~~:с':о~~і:т~~;' . ~~~~i~~~::i~~~et"~:Н~!r~o~~
::б~~~\ ч::J/::~:З::л::~{~ ~~;і~~~и~·і:н~:н~.ібі~іІ=~:~=~~~~
~:~~ід;~~~. ~~~·;· ::~d?~·r~~~- ~·p~p:~i~Зa~~j'~~. .·n;~e~e-~~~~=

-

rnpaiл~~. ~.Касмr:є, одтр"у"ч·а•юд-тР!,',?,му0дниаи.. поховати. Бідна ~-... iHK'n.' M)'CiJta
.....

..

ІІ!JО..І.ати UІ:·,·а_ннv к ~ОВ\', ·щоби

..

другому Аорогн не .uє переА~

т~....: , . .

·.. 1 •

•

:,_.

заплатити за. н'Єбі~ ~Ьк4. О

-~ '~"·':

ті

попи знають· як хпофам голови

.По сюнче_нню пр.омовн Но-

крутнтн!·:•наМовпиЮть

бідних,

я, я виЛіз Н'а Стопtік,· Ш.Обіt ··мен·е. щобtt пісні·сТР~ви їли, а самі же
моглИ-всі :ба'<іИти·t не зІіаіО іцо руть печені кури;.та Ще /:і вином
впере.А rоворнтіt. Я вкпонивсі
низенько, тііА кажу:
Чи гово-

заш1вають. А люди знесипені
працею,. при~~~-.:!: всяким ~рем,

рити

чи

зморенІ·- ще за життя слІпли.

11ро землю? А ·гі неі в одІІН гоJІОС: "Говори, МИкито про земпю!" Знаєш, куме, я· з разу троха сколо1·ивсі, бо я ніколи. н,е

вам

перше

про

пекло,

Про ее попи знали добре, що ее
їх робота, та не казали нічого,
лвwе··аіtпасали бузи.
К:о.іш .ту о Щ!бі 'Є які попи,

внступан перед такою великою

то ее .мусіли

громаАОІО,- аж· ми піт на чолі

людІІ, 'або~ Ііел11кі хитр}'нн,

бутІt :А)'~е добрі

що

внс·rупив,
і хустинки не маю сюда попали. Я знаю за .. свого
чим втсртисі. Дивлюсь, а тут· життя на. земли, що котріtА nіп
ДОБРИА

вже над. головою ангел маХає

був добр!'JА .цпя.. лю~.~R·/~о. Аого.

крнnQм і холо.і:ить мене. Тоді я
зачнв говорІ:і:Тн і кажу всім еви-

КУМЕ!

Я ПІІС8В ТОбі D МІІНУВШі&t
листі, що я пішов на зібрання,
де на мене чекапн всі •СвИті. По
дорозі з HonoM і Авепьом я за

чав ро'зrлйдатисі як ту в· небі

переносили з МІСЦЯ на мІсце, а
бо внклннапtt так11х попів, .котрі

тим: ~ є У~раінець. ВЇС тут 'є ~о~~л~А~~~::к:~ БОг пр•Іказав.

,. 'npa~-::;н:u:;,~~qi ~:~f~~':; ~~

:~~~i~J:;.:;~:;~и;~~!Jn_:~~=

Jіяк,. Росіяни,. Болі-ари, АР.~бИ~

АНІtА .нарід як,_міг .. я н'е сто·яв в

t

.·

так далі. Чи ви всі бу.Аете мене

ласку нікому.'!

раз возьмуть з села до великого

вас по .українськн? А ті кажуть:

бунтація:

міста, яка ніколи кічого поза
свою хаТу, церкву і кошму не
бачила, а в деякім селі то А шко

дитн, бо ми .всі о.а.ноrо Бога .а.і~

простий, з борщівського пОВіТу

всім, що в кебі було. Троха на
віть мені встидно було, що я

nовім вам, що я бачив і чув за
своїх часів на земли:

пальцем і наказав, щоб мовча.'ІЙ:
"ВважаАте, що М~кита в11~

є. Знаєш,· куме,

як мапа

я дививсі так

АИТина,

пн не· було.

яку перший

Так і я ціхавивсі

трохІІ прІІпннював Ноя і Авеля
по дорозїна зібрання,- так ме
не чарувала красота неба. Кож
днЯ оеликиА святІІА в небі має
нібtІ свою цепьту, ніби· якусь па
лату з цвітів, і то таку гарну,

аж за очі хапає.
Прилетіло два ангели і по
чалІt кричати мctti над головою:

"Слава, слава Микиті!" Я задер
голову до гори і дивлюсь на ІtИХ
як то вони делікатно махають

крилами, а НоА почав wарпа'ГІІ
мене за pyt<ao, щоби я nшon про
сто. І так з ангелами, які літа
ли над голово1о я nриПшов аж
на мі:це зібрання. Чую, а там

псі святі як один, в оден голос
крІІКtІуnн: "Слана Микиті! Ве
лика слава!"
НоА завів ме~е
аж

на

cepe.n.ttиy

того

великого

зібранни.
По середині стоїть
столик. Hon привів мене до сто-

розуміти; як я буду'rоворити іо

Чую, а таМ з ЗЦ.у икась

"РозумІєм! Нам не тра перева-

сміє ганьбити попів?!;'·- '
'Але святнА НоА Тєвнув

Перед послідною віІіною то
біАні ЛЮАИ все були ворожо на-

f

~~;л~аб·...~о;;,хі

браннА за суАдію! Не зажІІРаА
тесі з ним, бо як воаьме вас АО

що прав-

да, то бщннх було і є велика си-

(

'"Що то 'він за Такий· ХлОп

тн!" Тоді я кажу: Не буду .·оеорити вам про давні час:и, але о-

строєні до богатих

.

аrзаміну, то може А вaWoro АУ

·

ху тут н~ стати. Копи ви вже ту,

~~~~тб:.с~11::~ . ~~т= 0:еч 1б;е~~~С:г~рl;:;'нf::~

били, але через попи.

В неділІо,

nк чоловік піде до церкви, "іби

не .закине!"

Я почав

rоворtІТН

АаЛі..

Богу молитнсі, а попи як зач-

Дивлюсь, чи не nобачу де Юди.

за ними тягнути,
страшІІтІІ пекпом,

ді я зачинаю ~оворити про него,
хто nого довtв до того, що він

нуть боронити панів, як зачнуть
як зачнуть
то бідному

так запnморо•Іать голову,

так

його засліплять, що хоть лазь
по нім, то нічого не скаже. Не

Є! Стоїть бідний тихенько. То~

зроб.І.ІВ,- як не книжнІІки А фа

рисе1, (попи)? Я ще не, докін
ЧІІD, а ту прибігає святнА Миха~

знаю, ЧІІ тих попів є богато в не-

їл таn каже:

бі? А там якнАсь з заду кричнть:

"Пр11було кілька- пар лю~
деR і чекають в тім гаре~і на

3

доз~~· є/! Не богато, але так перес~~~~~я~~ жінки?~ ПІІТаІо
Тоді я кnжv:

Cf"

якеtь чу-

.а.о, що во1ш сюд.:. 1.1 нс::Sо non.:~nи.
Я би ані ОАНОГО не ПУСТИВ .АО

я. А·він каже:

·

"Є АВ! бабі, один комуиіст,
ОДІІН ДАК, І пару ПОЛЯКів."

СіІфтои, Ман.о А бо.ІаІ\ вам

~rз~с:':t:~а:':к ':КоJі~~~~· "'~·
we

у 3-ім числі і uілі сани мені

марів аа ОАІІО невинне
Як-би сею .міркою мав
ЗИКа ВЇД.ЦЯЧІІТІІСЯ Дро8ІJ

~~:·1босеп. Му:Jика по:бr:~ 3 горіпн.

гароан за внрваин• 3)'6.1 .... але
чекаАтеІ Ви nевно не чули сеї
історіі- а було воно так:

'8е.ІІІ'І8ІІОІО заrу«Меноі риби, і П.

Одного разу, на ро3і ·ші~
каrо і ПоnаАна упиuь ·.1.~ чу

тн кр11к:

гвавт! РатуІп,

в бога віРує!

mo.1eA;

хто

Збіглося чк мало

nр11бігпн два полісмени

lli.Jio

з

ПепехоВИЧ вже таки муаІТь ві-

...

Н.- 0rpii3JIO

Кекмк, Сас:к •• : На наwім

"ІЇТІІНЬГ.)' МИ ВСі АК OJI.IIH Х..10П ПО

становІt.'Іn все попиратІІ ''ТочІІ-

рнти,,.':!; ~б:n~~':п~ ~;~::;.~к~;;: по" рукам11 і плечмиРомамев

~J:е~~~у~~~см:а~~и~а~:є~::~~

,рнбу, як сліАуючоrо разу n. М)'-

ФІшер &рекч, Ман.: Bi.t па-

woro "Точипа" асі регочvться

te- 3Шtа та п. Пелехавич повернуть ~~;і;ьжбСіь.:е ~:Л;~~о;~::~ 0811

та приїхав ОАНН віз з фаєр
napтмetny. Попісмен 3 фаєрме
на.\tн пiwnlt на гор)·,

JJ..e

містить

~..~і~fк:~~~:;:~:; ~';рі:і

CИJU-rrь

зуба, а АО того ІІІІшов

n.

В. М)'3ІІка.

Kono

него

стоїть Др. Сухомтtн та тримає
Aoro руху, а на вікні СИJ.ІІТЬ аА
вокат ПелеховІІЧ з оnівце."' та
nаперами в руках. на катрім ви
АИіє на.в.nись:··:~~n. ТеСтамент.••
При Аве:Рях стоіТь Др. C1Cerap

:

~;:"=-.: ~:'а ак:рі;:м:~-

3

.rrиR~{s~· напевно пов.УІиралиб 3

1\tатеА Цюпак

ronOAf, srк-4'исьте inІt рІtбу аж.
Аtонтреа.ІІ, Квібек: ПрІІСІІто~і; КОЛІІсі АВа пани зпов.11ТЬ natiтe Ао .нас богато "ТочІІ.,," бо
іі!"- віАnовів Др. Скегар.
"г.)'Т повне місто п.,ьотків. Не зна
тн

коrо слrхатІІ.

~ Пі.!І~ч

Іван Вtшрук.
ФішІньr Рівер, Мам.: Я все
вже nовІІnІtсував і біпьwе не ана

~~M~Q~E~ 10 ЩО ПІІСаПІ

ТЕ

ПРО них АО ..ТDІІІІnІ?''

- • -

11.0 ''ТОЧІІJІа.'' Те
пер nовnю ріжні р11б1t і щуnаКІІ.

Вас.. ЛісовськиА

