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Pan Makary i 
(Dla „JDaiennilca Chicagoekiego.") 

Pana Makary był taki skąpy, że 

; nietylko centów, ale nawet słów 

i uśmiechów żałował. To też było 
to prawniespodzianką dla 

k jego młodej zoneczki, kiedy pan 
\ Makary przyszedł jednego dnia 

uśmiechnięty jak miesiąc na no- 

wiu. 

A były to rzadkie chwile, aby 
dom pana Makarego złocił się 
szczerym i wesołym uśmiechem, 

więc nie dziwmy się, że pani do- 

mu była w 7-mem niebie. 
Dla wiadomości czytelników 

1 
podamy, że pan Makary miał lat 

47 i — jak każdy skąpiec 
— był 

| chudy — a ieg- żonka była o po- 

łowę lat młodsza, hoża, tęga i — 

jak to mówią, krew z mlekiem. 

Mąż ufał jej do tego stopnia, że 

nawet pokazał jej skrytkę w biur- 
ku, w której przechowywał o- 

szczędzonych $750. 
Przeliczał on te centy codzien- 

nie i na ich widok świeciły mu 

I się oczy tak, jak kotowi do sa- 

dła. ale zawsze narzekał, że ma 

za mało. 

Szukał różnych sposobów, aby 

Iw 
jakiś sposob powiększyć swój 

dochód, aż wreszcie znalazł!] 

I dlatego to dzisiaj z taką wesołą 
miną i słonecznym uśmiechem na 

twarzy, przyszedł do domu. 
— Żoneczko! — krzyknął. Bę- 

dziemy mieli „borciarza"! On 

chce płacić $7 na tydzień — a za 
to i ty i ja możemy się przy nim 

pożywić! Czy to nie oszczędność 
i nie szczęście? 

r · - «· 

— A co to za jeden? 
— On pracuje razem ze mną. 

Chłop młody i zdrowy jak żubr 
— ale pomysł tylko: chce płacić 
za sam „bord" $7 na tydzień. 
— Ja wolała-bym nie mieć tu 

żadnego „borciarza". 
— Ależ pomyśl ile cencików się 

w ten sposób zbierze! 
— Ha. jeżeli ty chcesz koniecz- 

nie, to ja sprzeciwiać się nie mo- 

gę. 
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I stało się podług woli męża. 
Na drugi dzień zakwaterował się 
do państwa Makarych pan Micha- 

łek, chłop, ważący przeszło 200 

funtów, czerwony na gębie i pod- 

kręcający co chwile bujny czarny 
wąs. 

Ogień błysnął mu w oczach, 

gdy ujrzał hożą i rozkoszną go- 

sposię, ale pan Makary tego nie 

widział. - 

On obliczał ile to centów bę- 
dzie można zaoszczędzić z tych 
$7 na tydzień. 
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Stała się rzecz dziwna! Micha- 
łek po trzech dniach, odprowadzi- 
wszy pana Makarego do „szapu" 
— nagle.... zachorował i wrócił 

do domu. Głowa tak mocno go 

bolała, że widział wszystkie gwia- 
zdy na niebie, więc poczciwa pani 
Makarowa przykładała mu zimne 

okłady na głowę, za co wdzięczny 
Michałek wycałował wszystkie 
paluszki pani Makarowej 
z wdzięczności. Na drugi dzień 
znowu zachorował i poważył się 

już nawet „z wdzięczności" uca- 
łować włosy i czarne rzęsy pani 
M. — a potem . 

Pan Maikary przyszedł raz do do- 
mu i zastał gniazdko puste. Zgi- 

nęły dolary i „bortnik" i żona. 

(Nauka : Nie bądź chciwy, a jeżeli 
masz młodą żonę, nie przyjmuj 
„bortników", czy też „bofciarzy", 
bo źle na tem wyjdziesz!) 

TRUCIZNA. 
Przed kilku laty odwiedziło 

mnie w Osieku — opowiadał pan 
Fafolkiewicz swoim gościom, zdzi 

wionym jego szczególnem zacho- 

waniem się przy podaniu tortu 

dwóch zamożnych przemysłow- 
ców marsylijskich. Było to póź- 
ną jesienią, pogoda była wspania- 
ła. Ponieważ goście moi wyrazili 
życzenie zwiedzenia moich lasów, 

więc zebrałem dość liczne grono 

nv. >'iwych, na kilka dni opuści- 

liśmy Osiek i rozłożyliśmy się o- 

bozem w środku olbrzymich la- 

sów w obszernem domostwie mo- 

jego leśniczego Klopscha. Zabra- 
łem z sobą obfity prowiant i be- 

czkę dobrego wina, więc gościom 
moim nie brakowało niczego. O- 

statniego dnia postanowiliśmy u- 

rządzić wielką uroczystość poże- 
gnalną. Aby zapoznać Marsylij- 
czyków ze zwyczajami ludowymi 

Klopsch zebrał w leśniczówce o- 

kolicznych wieśniaków i przy 

dźwięku wiejskiej muzyki rozpo- 

częły się ożywione tańce. 
Zachęcona pochwałami moich 

gości git>mada bawiła się coraz 

bardziej ochoczo, do czego przy- 
czyniał się obfity poczęstunek* 
przygotowana przez leśniczego. 

Kobiety, dziewczęta i chłopcy 

tańczyli to razem, to osobno, za- 

taczali szerokie koła po zielonej 
murawie, fotem znowu ozwaiy 

się smętne pieśni południowo 
- 

słowiańskie, które gromada śpie- 
wała chórem. Sam Klopsch, pod- 
niecony winem, dokonywał cu- 

dów, przedstawiał się gościom w 

najrozmaitszych rolach. To naśla- 

dował mistrzowsko różne głosy 

zwierzęce, to dźwięcznym głosem 
śpiewał stare.piosenki studenckie. 
•Nieraz też stawał sam na przedzie 
tanecznych kół i z niezmierną 

fantazyą szedł w pierwszą parę. 
Ponury las rozbrzmiewał weso- 

łą wrzawą, śpiewem i radością 

Nastrój był nadzwyczajny. Nikt 

z obecnych nie zdołał się oprzeć 
pokusie wybornego wina. niektó- 

rzy z gości stali nawet niezbyt 

pewnie na nogach. 
Przypominam sobie, że w ta— 

necznem gronie ujrzałem nagle 

jakiegoś obcego chłopaka ze 

skrzynką w ręku, który podszedł 
do Klopsclia i wraz z nim zginął 
w leśniczówce. Zapomniałem nie- 

bawem o tym epizodzie. Po chwi- 
li jednak Klopsch wyszedł z na- 

pełnioną tacą i. podnosząc do 

każdego z moich gości, wołał gło- 
śno: . 
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— Ciasto do wina, wyborne 
ciasto! Komu mog£ służyć? 

· 

Nikt mu nie odmówił. Od czte- 

rech dni jedliśmy prawie wyłą- 
cznie mięso, tak, że każdy z nas z 

rozkoszą patrzył na mączną po- 

trawę. Podane ciasto nie było 

zbyt świeże, ale zmaczane w winie 
» ^ 

smakowało nie najgorzej. 

Tymczasem szybko zapadł wie- 

czór, zasiedliśmy do wieczerzy 
na przykrytej dachem werandzie. 

Klopsch wszedł do domu, aby 

pozapalać świece i lampy. Nagle 
w wesołe dźwięki wiejskiej orkie- 

stry wdarł się przerażający o- 

krzyk* 
. <Pozjiałem głos Klopscha. 
Z przestrachem pobiegliśmy ku 

drzwiom domu. 
— Co się stało? Co panu bra- 

kuje? — pytali obecni. 

Klopsch stał już na progu sze- 

roko otwartych drzwi w pełnem 
świetle wielkiej wiszącej lampy. 
Na jego twarzy malowało się o- 

kropne przerażenie. Blady jak | 

chusta, z konwulsyjnie drgające- 
mi wargami spoglądał na nas. 

Młodszy z moicl\ gości fran- 
cuskich, oszołomiony nieco wi- 

nem, sądził, że i ta scena należa- 

ła do programu produkcyi Klop- 
scha i wołał z głośnym śmiechem : 
— Brawo, brawo! Przestraszy- 

łeś nas pan na prawdę. Masz pan ! 

ogromny talent aktorski. 

Oburzony tem nagłem przer- 
waniem zabawy, krzyknąłem już 
Z gniewem na leśniczego, który 

ciągle jeszcze nie mógł przemó- 
wić słowa: 

— Gadajże pan nareszcie, co 

się stało? Co to wszystko zna- 
rrv dn rivabła? 

' + 

Klopsch wskazał ręką na stół 

i wyszeptał zbladłemi ustami: 
— Trucizna.... trucizna na 

szczury jesteśmy wszyscy 

otruci! 

Byłem pewny, że to pijaństwo 
przemawia przez niego. 
— Zast'anwze się Klopsch — ; 

wołałem, chwytając go za ramię, 
— pomyśl rozsądnie. Dość już 

tych błazeństw. Miej pan prze- 
cież wzgląd na moich gości. 
Ale leśniczy wyrwał się z mo- 

ich rąk i krzyczał z rozpaczą: 
— Strzel mi par w łeb.... To 

ja wszystkich otrułem!.... 

Nagle przyszło mi na myśl, że 

n.eszczęśliwy zwaryował. 
— Na miłość Boską — błaga- \ 

lem — co się z panem dzieje? Je- ( 

steś pan chory może? 

Klopsch wyczerpany padł na , 

krzesło. 

— Podałem panom truciznę na 

szczury !.... Wszyscy jesteśmy ] 

otruci!....: 1 

— Kiedy? Jak?!.... Mów, j 

nędzniku! — wołałem, tracąc już 
prawie zmysły. 
Klopsch wskazał w milczeniu 

na skrzynkę drewnianą, st«j%cą 
na stole i napełnioną jeszcze do i 

połowy tem samem ciastem, któ- 
re spożywaliśmy przed chwilą. ! 

Jeszcze ciągle nie mogłem po- < 

jąć, co to wszystko znaczy. Lubo- 
mir Btikaszewicz, jeden z moich i 

przyjaciół, podniósł denko i ró- i 

wnocześnie wykrzyknął z rozpa- 

czą: 
— Boże młiosierny ! Zjedliśmy 

truciznę na szczury! v 
— Trucizna?!.... Jesteśmy o- 

truci! — krzyczeli inni. 
W tej chwili pojąłem już wszy- 

stko. Przed kilku tygodniami za- 
mówiłem w jednej z chemicz- 

nych fabryk zagranicznych pacz- 
kę trucizny na szczury, reklamo- 

wanej przez dzienniki, ponieważ 
myszy polne i szczury sprawiały 
wiele szkód w gospodarstwie. 
Przesyłka nadeszła prawdopodob- 
nie podczas mojej nieobecności 

w Osieku, a sekretarz mój, wie- 
dząc, że bawię w domu Klopscha, 
tam ją odesłał. Ten nieszczęśli- 
wiec zaś, otworzywszy przesył- 
kę, nieuważnie podał nam ciemne 
:iasto; przeznaczone dla szczu- 

rów, jako najsmakowitsze pierni- 
ki. 

Pociemniało mi przed oczyma. 
Musiałem się oprzeć o stół, aby 
tiie upaść na ziemię. Ale brzmią- 
:e do koła okrzyki wnet przywo- 
łały mnie do przytomności. 
Tylko obaj Francuzi byli zu- 

pełnie spokojni, ponieważ nie ro- 
zumieli ani słowa po chorwacku. 

Pan Duvergierc starszy i trzeź- 

wiejszy, oglądał trofea myśliw— 
skie, rozwieszone na ścianach i 

stał zamyślony przed olbrzymimi 
rogami jeleniemi. Natomiast 

młodszy, pan Grincener, położył 
się' na ławce i w odurzeniu alkoho 

icznem nucił z trudnością refren 

jakiejś brukowej piosenki parys— 
dej.. s, 
:— Moi panowie — zwróciłem 

się do nich — stała się straszna 
'zecz! Jesteśmy otruci! 
Grincener rozśmiał się głośno. 
— Czuję to już dawno. Pań- 

skie ciężkie wino musiałoby zwa- 
ić z nóg nawet słonia. 
— Ależ nie. Otruliśmy się tru- 

ńzną na szczury! To było ciasto 
ia wytępienie szczurów.... 
— Lalla, trallala !. ... 
.— Ależ zapewniam pana.... 
— T«m lepiej dla szczurów. Ju- 

ro otrzymasz pan od nich adres 

Iziękczynny. 
— Mówię zupełnie poważnie, 

:hciej pan zrozumieć. 
— Lalla, trallala! 

Zrozumiałem, że nie potrafię go 
>rzekonać. W tym stanie, w ja- 
cim się znajdował, było mu zu— 
jełnie obojętne, co zjadł. 
Natomiast Duvergier zapytał, 

>lednąe. 
— Cay jtst«ś pan teg· p«wny? 
—Najeupełniej. Jeitaemy #fia- 

1 straśrnej pemyłki. 
— A więc dawajcie mleka. 

Szybko, -jak najwięcej mleka, tu 
:hodzi o życie. 
Obawa śmierci wytrzeźwiła 

latychmiast wszystkich. Nigdy 
lie widziałem jeszcze, aby popęd 

utrzymania żyćia objawiał się. 
gwałtowniej,.nigdy nie widziałem | 
dzikszego, polowania za środkami 
ratunku. 
— Mleka! mleka! — wołali 

wszyscy, jak opętani, wypadając 
z pokoju do kuchni i spiżarni. 
— Mleka! mleka! — krzyczą 

}y kobiety, zbite w przerażoną 
gromadkę przed domem, kiedy 
dowiedziały się, że panowie spo- 
żyli trutkę, przeznaczoną dla 

szczurów. 

Nigdy nie zapomnę tej okrop- 
nej sceny, tych twarzy moich 

przyjaciół zmienionych do niepo- 
znania wskutek przerażenia, te- 

go obrazu Dantejskiego piekła. 
Vukaseowicz i Rieger znaleźli 

w spiżarni garnek pełen mleka i 

wypili go spiesznie sami, nie po- 
zostawiając ani kropli cisnącemu 
się ku nim Stankowiczowi i bła- 

gającemu o trochę zbawczego na- 

poju. 
— Czego stoicie tutaj bezczyn- 

nie, draby jakieś — krzyknąłem 
z wściekłościcą na naganiaczy 
wciskających się do wszystkich 

pokojów oknami i drzwiami. — 

Biegnijcie na wieś, albo gdziekol- 
wiek gdzie można nabyć mleka. 
Dwadzieścia koron dostanie ten, 

• który pierwszy powróci z mle- 

kiem ! 

— Dam pięćdziesiąt — ryczał 
gruby Korytowicz. — Dam sto. 

Klopsch, zmieniony na twarzy, 
wszedł na werandę chwiejąc się 
na nogach. 
— Panie, wieś jest zbyt odda- 

lona. Trzeba trzech godzin cza- 

su, aby tam zajść i powrócić. Ale 

robotnicy mieszkający przy tarta- 
ku mogą nam dostarczyć mleka 
w ciągu jednej godziny. Zarząd- 
czyni ma zawsze większy zapas. 
Tymczasem zaś zajmę się ugoto- 
waniem czarnej kawy, bardzo 

mocnej. 
— Nieszczęśliwy człowieku!.. 1 

Jak mogłeś podać nam truciznę j' 
na szczury zamiast ciasta? Czy 
nie czytałeś napisu na skrzynce. 
Klopsch oczywiście nie czytał. 

Nie był zbyt przytomny, kiedy 1 

chłopiec z poczty przyniósł mu 

skrzynkę, prócz tego otwierał ją ! 

już o zmroku. .Ujrzawszy w niej 

pieczywo podobne do piernika, 

był przekonany, że to moja żona i 

chciała' tą przesyłką sprawić goś- ! 

ciom niespodziankę. 
Korytowicz zbliżył się do mnie, 

załamując wielkie, mięsiste ręce. : 

— Boże mój — jęczał kolos — < 

czuję już działanie trucizny.... : 

Co się stanie z mojemi biednemi < 

dziećmi? 

Adwokat Stankowicz, który lu- 
bił, aby go uważano za nihilistę 
i który przechwalał się zawsze, 

że od czasu ukończenia gimnazy- 
um nie był nigdy w kościele klę- 
czał teraz przed krzyżem, 'wiszą- 
cym na ścianie w sypialni' Kiop- 
scha. · · 5 

Rieger wziął do rąk · kawałek 

papieru i pokrywał go 
' * 

szybko 
drżącą ręką swem drobnem pis- 
mem. Pisał oczywiście testament. 

Klopsch, Duvergier i notaryusz 
Stempak stali w kuchni dookoła 

maszynki spirytusowej, na której 
gotowała się woda. Niebawem 

korzenny zapach świeżo ugoto- 
wanej kawy rozszedł się po ca- 

łym domu.· 

Pij pan ! — rzekł Duvergier, 
podając mi wielką filiżankę. — 

Pij pan duszkiem. 
— Brr — jęknąłem. — «Pali jak 

piekło. Nalałeś pan przecież do 

kawy spirytusu. 
— I to dużo. Ale tylko tak po- 

może. Najwainiejszem jest, aby 
usunąć truciznę z żołądka. 
Chwiejąc się na nogach, wy- 

szedłem na werandę. W jadalni 
Grincenez leżał jeszcze ciągle na 
ławce i chrapał jak piła parowa. 
Nie przypominani już sobie, co 

się ze mną później działo. Odzy- 
skałem przytomność dopiero wte- 

dy, gdy ktoś zbliżył mi światło 
do twarzy. Leżałem na wilgotnej 
murawie przed leśnićzówką. O— 
bok stał wierny służący Klopscfca, 
stary Joczo, podtrzymując jedną 
ręką moją głowę, a drugą przyty- 
kając mi do ust dzban gorącego 
mleka. 

— Pijcie, panie! 
— A tamci? 

I oni piją, panie. ... Mamy 
teraz tyle mleka, że brakuje miej- 
sca na kuchni, aby wszystko u- 

^otować. , 
Zachowałem tyle zmysłu logi— 

:zncgo, że zrozumiałem, iż także 

:i inni żyć muszą, skoro piją. Bez 
wahania wychyliłem dzban mleka 

wmieszanego z wódką. Potem 

Astałem z pomocą służącego i u- 

iałem się do domu. 
Nikt nie wypił jeszcze tyle mle- 

<a, ile wypijali teraz moi goście. 
Me chociaż twarze były jeszcze 
ipiornie blade, trwoga przed 
imiercią ustąpiła już miejsca spo- 

cojniejszemu nastrojowi. 
Duvergier usiłował łamaną 

liemczyzną wytłómaczyć zebra- 
ły m, że obecnie niema już powo- 
lu do obaw, skoro dotąd nie wy- 

stąpiły silniejsze objawy zatru- 

ta. 

Długie, smutne godziny aż do 

brzasku dziennego minęły wsrod 

nadziéi i dręczącego niepokoju. I- 
lekroć razy ten lub ów z obecnych 
zaczął się skarżyć na boleści, któ- 
re może wynikały albo przynaj- 
mniej były zwiększane wyobraź- 
nią, wszyscy sądziliśmy natych- 
miast, że wszystkie zastosowane 
antidoty pozostały bez skutku. 

Dopiero gdy pierwsze promie- 
nie porannego .słońca, ozłociły 
wysokie wierzchołki drzew, 
nikt z nas nie dozna Wał żadnych 
złych skutków, trucizny, odetch- 

nęliśmy swobodniej, jak -gdyby 
zmora spadła nam z piersi. Wszy- 
scy byli zdrowi z wyjątkiem pana 
Grincener, który wskutek nie- 

przytomności spadł podczas.nocy 
z wąskiej ławki i skaleczył sobie 
nos dosyć boleśnie. Zaopiekował 
się nim stary służący Joczo i o- 

błożył mu ranę plastrem, sporzą- 
dzonym z leczniczych ziół leś- 

nych. 
Mimo to noc naraziła nas na 

znaczne nieprzyjemności» Wsku- 
tek nadmiaru alkoholu, spożywa-, 

nego jako odtrutka, chorowaliśmy 
wszyscy. Ale i ta przypadłość mi- 

nęła w końcu szczęśliwie. Od te- 

go czasu jednakże ilekroć ujrzę 
przed sobą jakieś ciasto, przypo- 
minające barwą, lub kształtem te 

nieszczęsne i groźne «pierniki dla 

szczurów, doznaję dziwnego 
wstrętu. Lekarze sądzą, że jest to 

rodzaj rozdrażnienia nerwowego. 
Ale mam nowego kucharza, któ- 

ry nie wiedział jeszcze, że podob- 
nych tortów nie podaje się u mnie 

przy obiedzie. 

Słuchacze wychylili szklanki 

za zdrowie gospodarza, aby po- 
dziękować mu za opowiadanie. 
Ktoś z obecnych zaś zapytał.: 
— Bądź co bądź byłoby to bar- 

dzo interesujące wiedzieć, dla- 

czego trucizna wywarła tak małe 

skutki, a raczej prawifc żadnych, 
jeżeli dobrze zrozumiałem. Czy 

przypisujesz to pan znacznej ilo- 
ści wina, którą goście wypili po- 

przednio, czy też nadmiarowi 

czarnej kawy i ciepłego mleka, u- 

żytych jako antidotum? 
Pan Fafolkiewicz strząsnął po- 

piół z cygara i uśmiechnął się fi- 
luternie : 

— Nie uratowało nas, łaskawy 

panie, ani wino, afti kawa, ani 

mleko — lecz ta okoliczność, że 

tak reklamowana trucizna owej 

fabryki nie była warta szeląga. 
Także szczury i myszy w mojej 

posiadłości nie poniosły od niej 

żadnej szkody, choć nie używały 
odtrutek. 

FIRMA „POMIŁKIE." 
Pod powyższym tytułem felje- 

tonista warszawskiego „Kuryera 

ilustrowanego" p. Leon Belmont, 

pisze co następuje: 

Jest firma,którą znienawidziłem. 

Jakkolwiek nie zrybiła mi nic 

złego. Ale ma telefon nr. 118—8C. 

A mój telefon ma nr. 118—9S. Z 

tego powodu nieomal codzień, a 

w dni szczęśliwe po kilka razy 

dziennie, o świcie i o północy, 
miałem następującą przyjemność: 
Dzyń — dzyń — dzyń. 
Stawałem przy aparacie; 
— Wolne słowo — komuniko- j 

wałem. A kto chce mówić? 

— Rifke zoł kimmen. 

. 
— Co?!... Co za Rifke?... i 

— Jakie firme? ; 

— Tu nie jest żadne firme. 
— Jakto, żadne irme! 

—· o- 

brażał się głos w telefonie. 
Odkładam trąbkę. 1 

Po sekundzie dzwonek i 

ten sam czarujący głos: 
1 

-—Firme „Podróżnik"?? 
Do licha! Nie! 

Odkładani trąbkę. 
Dzwonek. Ten sam głos: 
— Rifke zoł kimmen. 
— Do dyabła ! 
— Co pan wimiszla! To nfe 

jest firme „Podróżnik?" — (o- 
kropne zdziwienie). 
— Z jakim numerem „pan" 

chce mówić? 
— Sto oszemnaszcze dżewię— 

dżesząt oszem.... 
— T<>naucz się pan czytać! 
Odkładam trąbkę. Za sekundę 

ta sama tortura: 

— Sto oszemnaszcze dżewię- 
dżesząt ośzem?? 
— Tak.: 

' 

< 

— Rifke zoł kimmen. 

— Cholera! 

Nauczyłem się tego wyrazu ce- 
lem odstraszenia tego rodzaju 
„klienteli". 
— To nie jest „Podróżnik" ?Nie 

może bicz ! 
— Nie !... nie !... nie !... 

— Nie sto oszemnaszcze dże- 

więdżesząt oszem?! 
— „Podróżnik'': 119—89! Ale 

teraz pan się do niego nie dodzwo 
nisz ! 

I za kare kładłem torebkę na 

stole na pół godziny, wprawdzie 
crzywdząc redakcyę, ale uniemo- 

żliwiając także połączenie się z 
Podróżnikiem istotom, które żar- 

gonowe (z niemiecka) najnund- 
ichzig, tłćmaczą stale na „dzie— 
^ięćdziesiątosiem". 
A takich — wierzajcie mi — 

est legiom w Warszawie. I stor- 
:urowali mnie. Nauczyli mnie 

vreszcie zaklęcia ,Ps... .kr... !". 
:hoć broniłem się od zarażenia 

ym miłym zwyczajem warszaw- 

skim. 

— Papa, ja mogę zrobić coś takie- 

;o, czego ty nie potrafisz! 
— co? 
— Rość! 

— Ps.. .;kr... ! tirme „roaroz- 

nik" ma oszemdżeszątdżćwięcz I 
— uczyłem tych nieboraków naj- 
zrozumialszym akcentem. 

' 

— No, to przepraszam. Co sze 

pan tak rzuci? Pomiłkie! 

Zamordowała mnieiirma „Po- 
miłkie", telefonująca do mnie stu 

głosami, przekręcającemi numer. 

Dla ścisłości zaznaczam, że wo- 

bec znanej wyraźności dykcyi 
żargonowej telefonicznej, nie je- 
stem pewny, czy mówiono : „Rifke 

zoł kimmen" czy „Bring i pijaw- 
kies". j . 

. -«il-A 
: :i 

„Najlepere".· 
: ;,-ri 

— Jak się powodzi pańskiemu mę- 

żowi od czaeu, gdy poszedł na emery- 

turę? 
· 

— Ach, Boże, wcale nieszczególnie! 

Ogłuchł już zupełnie, prawie nic nie 

widzi, chodzić już nie może. 

Najlepsze byłoby, gdyby jeszcte parę 

lat byłby pozostał dyrektorem banku. 

— To jest mój najlepsay obraz, Ja- 

ki wymalowałem! 

Krytyk: No, no, niech elę pan nie 

zraża; .może się panu w przyszłości 
uda! 

Fatalna omyłka. , ; » 

& 7 

Włamywacz Antek (do włamywa- 

cza Wojtka) : Jak ty wyglądasz, całą 

tacyatę masz posinloną 1 podrapana! 

Wojtek: Niestety przy ostatnlem 

włamaniu o 3 w nocy u bankiera M. 

wzięła mnie żona Jego za swego mę- 

ża, powracającego z knajpy i tak mnie 

przystroiła t, 

Ona: Dlaczego pan nie tńczy? O*Tt 
pn nie lubi tańców? s J N 

On: Ja taniec bardzo lubię, ale eo 

z tego, kiedy muzyka zawsze gra Ina* 

czej, niż ja tańczę a panna zawsze 

jest znl w drodze. 

— Czy ty wierzysz we wróżby x 

ręki? ? }K 
'"· 

— O, tak. 
v ' 

— A czyż ręka może mieć co wspól- 

nego z majątkiem? 
— Rozumie się na pjzykad ręka., 

kieszonkowego złodzieja. 

.: Ja pozwalam mojej żonie żądać 

czego tylko zechce. 

D.: Co? Czyś ty taki bogaty, U 

możesz epełnić każde jej życzenie. 
H.: To nie, bo przecie to mnie nic 

ule kosztuje, gdy ona powie, że chcia 

łaby mieć to, albo to. 
—— ,jR , 

— Czy nie jest pani dumną od cza· 

en, gdy z pani córką zaręczył elf ten 

ten irancuekl szlachcic? 
— Nie, bo ja nie mogę 

~ 

ymwlé je- 
go nazwiska. 

'-·* i'\ * 

•«-•» 
— Ja jutro będę obchodziła moje 

21 urodziny. 
— Ja takie w tym roku obchodu 

moje 21 urodziny. 
— Tak? — Ale ja będę obchodzili 

po raz pierwszy! 


