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S*koła i więzienie. 

Jllili illlllL· 

— W waszem mieście budynk 

szkolne s$ takie brzydkie i stare, i< 

Jeszcze takich nigdzie nie widziałem 

— To nic! ale zobacz pan za to na 

sze nowe więzienie! W całym Stani 

niema hotelu, któryby posiadał taki 

wygody jak tam! 

Różne sposoby. 

/\\ ^ 

" 

— W ostatnch czasach byłem na 

ciągnięty na różne sumy. 
— O, kobiety majg, różne sposoby 

np. moja żona, gdy chce pieniędzy 
to mię iaskoce i całuje..,.. 

Nio nie skorzysta. 

Brat: Mówiłaś, że to taki wielk 

sekret, a jednak powiedziałaś go Zosi 

Siostra: O, ona na tem nic nie sko 

-z y sta, bo ja go już zatelefonowała!! 

io wszystkich jej przyjaciółek. 

Zapomniał się spytać. 

^ 

Klerk; Chcesz pan dostać „lajsens" 

% jak się nazywa pańska przyszła n< 

pierwsze imię? 

Przyszły m^ż: Dla Boga, ja się je 

nigdy o to nie pytałem! 

Trzeba być cielakiem. 

c· ^ en» 

Panna miejska: Po ciem ja mog< 

poznać tę krowę, która daje maślan 

kę? 
.. Karmerr Po niczem. To trzeba by< 

cielakiem, aby tak^ krowę poznać. 

WYGODNI PACYEXCI. 

Pewien doktor siedząc przy wi- 

nie mówił, że musi dziś jeszcze od- 

wiedzieć czternastu pacyentów. — 

Kiedy mu iwrócono uwagę, że cza£ 

byłoby już <pójsć do nich, odrzekł: 

— Nic pilnego. Ośmiu ma tai 

*ły orąanizm. że żaden doktor ni« 

zdoła im pomódz. reszta zaś ma tak 

•ilny, że wszyscy doktorzy na świe- 

cie nie potrafiliby im zaszkodzić. 

Jak się bankier Banks wyleczył 
[ Ola. „Dziennika CHicagoskiego" ] 

— napisał — 

SZCZĘSNY. ZAHAJKIEWICZ. 

Bankier Banks patrzał wy-- 

trzeszczonemi oczyma na doktora 

Pella, który nachylił się tak do 

niego, że prawie swoim nosem 

dotykał jego nosa i wyciągną w- 
! 
szy swój długi, wskazujący pa- 

' 
lec tak, jakby mu chciał oczy wy- 

dłubać, krzyczał: 
) 
— Jesteś pan tylko szanownym 

i automatem, maryonetką i gdyby 
nie to, że możesz się pan ruszać, 

to możnaby pana postawić w mu- 

zeum między woskowe figury! 
Bankier Banks trząsł się jak 

liść osiki a doktor krzyczał da- 

lej: 
— Godność! i codziennie to sa- 

mo, to samo ! Automat ! Maryone- 

tka! 

Bankier Banks, patrząc cią- 

gle z niewytłómaczonym prze- 
strachem na wyciągnięty palec 

doktora, jęknął : 
— Godność?.... ja.... jakież 

jest lekarstwo na.... godność? 
— Lekarstwo? Bądź pan wszy- 

stkiem czem innem tylko nie tem, 
czem jesteś! Codzień to samo! 

automat! Z domu do banku, z 

! banku do domu! 

— A..», a.... co mam robić? 

— Co? Głupstwa! Idyotyzmy! 
Manictwa! Kryminał! Wszyst- 

ko, byle nie to, co robisz! 
— E.... e... czy wystarczy, je- 

żeli zrabuję bank własny? 
— Głupstwo 1 Zrabuj pan cu- 

dzy bank! Gdybym miał czas, to- 

bym ci pomógł! Ale pan nawet 

na pomocnika nie jesteś zdatny! 
Zaśniedziały, zardzewiały! Bra· 

kłoby panu odwagi, nerwów !Pan 

nie potrafiłbyś banku obrabować ! 
Ale.... zakończył doktor z west- 

chnieniem, uderzając bankiera 

pięścią w kolano—pan musisz coś 

robić i to zaraz, aby odzyskać 
nerwy i hart, inaczej ja za pań- 
skie zmysły, ani za pańskie zdro- 

wie nie odpowiadam! 
1 
— Dobrze, dobrze ja zrobię 

wszystko, ale możebyś doktor 

( przepisał co innego, lżejszego niż 
rabowanie cudzych banków ?Mo- 

że jaką medycynę? 
— Pan nie potrzebujesz medy- 

cyny. Awantury ! 
— Ot, to, czego 

panu potrzeba! Idż na ulicę i rób 

to, czego nigdy nie robiłeś: Zo- 

baczysz polieyanta, daj mu po py- 
sku! Spojrzy kto na ciebie, roz- 

bij mu głowę! Zobaczysz kosz z 

jajami przed grosernią, skocz do 

niego i potłucz jaja. Jeżeli groser- 
nik narobi krzyku, zapłać za jaja 
a grosernikowi wygarbuj skórę, 

zobaczysz kogo, że ma cylinder 
na głowie, podbiegnij i wbij mu 

go aż na oczy, 
a jeżeli jemu się 

to nie podoba, trzaśnij go mię- 

dzy oczy tak, aby się aż wywró- 
cił! Jednem słowem rób wszyst— 

, ko to, czego dotychczas nigdy 
1 nie robiłeś! 

Tu doktor Pell spojrzał na ze- 
1 

garek i dodał: Rób pan to, co po- 

wiedziałem, inaczej będzie źle! 

Biorąc za klamkę, odwrócił sio 

jeszcze raz i zawołał prawie we- 

soło: A zwłaszcza pamiętaj pan o 

cylindrach! Ta myśl mi bardzo do 

smaku przypadła! Do widzenia! 
•· ·?· 

Bankier Banks stał przez chwi- 

lę jak wryty i patrzał na zamknię- 

te drzwi, przez które wyszedł do- 

ktor Pell a potem przez 15 minut 

chodził po pokoju z rękami w tył 
założonemi i... myślał. Wreszcie 

mruknął: „Niema rady! Trzeba 

doktora posłuchać!" 
+ 

Cała służba pootwierała gęby 
tak szeroko, że w nich by się był 
zmieścił klucznik, kawiarka i in- 

na niepotrzebna służba z pałacu 
! w Cambridge, gdy się dowiedzia- 

ła, iż pan Banks zapowiedział, że 

nie będzie w domu na obiedzie, a 

może nawet całą noc spędzi poza 
domem. 

Tymczasem pan Banks wyszedł 
na ulicę, ale zaledwie uszedł kil- 

kadziesiąt kroków, zatrzymał się. 
Na rogu stał policyant, ale nie 

ten, co zawsze, lecz jakiś nowy, 

olbrzym wzrostem, o rudych wło- 

sach. Dawniej bankier nigdy nie 

zwracał uwagi na policyanta i le- 

dwie głową skinął, gdy ten mu 

się skłonił, ale teraz przeszedł 
przez ulicę i przystąpiwszy do 

stróża bezpieczeństwa, rzekł, zu- 

pełnie nieproszącym tonem: 
— Potrzebuję dolara; pożycz 

mi go pan, jeżeli łaska. 

Policyant jednem spojrzeniem 
obrzucił całą postać Banksa a 

potem wświdrował swoje oczy w 
źrenice bankiera. Banks jeszcze 
wczoraj, ba nawet przed godzi- 
ną byłby przed takim wzrokiem 

uciekł,gdzie pieprz rośnie, ale te- 

raz nawet nie mrugnął. Przeciw- 

nie, nietylko, że wytrzymał prze- 

nikliwy wzrok stróża prawa, ale 

jeszcze pukał niecierpliwie laską 
w chodnik, jakby chciał, powie- 
dzieć: 

— Śpiesz się, bo ja nicmam cza- 
su do stracenia! 

Olbrzym przełożył pałkę z pra- 
wej ręki do lewej i sięgnąwszy 
do kieszeni, wyjął spory zwitek 
banknotów. 
— A może dolar będzie za ma- 

ło?—zapytał. 
— Tak, za mało, daj pan lepiej 

pięć. 
Policyant wyciągnął piątkę i 

wręczył ją bankierowi, który wło* 

żył ją do kieszeni paltota, mruk- 

nął „dziękuję", obrócił sie i po- 

szedł. Uszedłszy kilkanaście kro- 

ków, zatrzymał się, powrócił do 
stróża prawa i zapytał: 
— Czy widziałeś mię pan kie- 

dy przedtem? 
— Nie. 
— Czy wiesz jak sic nazywani 

i kto jestem? 
— Nie. 

—Czy myślisz, że ja jeszcze 

wrócę i oddam ci te piątkę? 
— Nie wiem, ale... ryzyku— 

j?· 
Bankier Banks nie powiedział 

więcej ani słowa, lecz odwrócił 

się i odszedł na dobre. 

W trzecim bloku ujrzał przed 
sklepem owocowym człowieka, 

który piekł kasztany. Zbliżył się 
do niego i zapytał: 

„Italiano?" 
— Ani „italiano", ani „grekia- 

no" — odpowiedział zapytany ; 

dla mnie jest dość dobre „amery- 
kano". 

Banks wyjął z paltota piątkę, 
którą pożyczył od policyanta, po- 
dał ją panu „amerykano" i rzekł: 
— Daj mi za tę piątkę $-1. 

„Amerykano" spojrzał na piąt- 
kę z jednej i z drugiej strony, a 

potem wyjął zatłuszczony skórza- 

ny woreczek, odliczył $4 i wręczył 
je bankierowi, który schował 

drobne do kieszeni paltota i po- 

szedł. Po chwili jednak powrócił 
i zapytał: 
— Czy ty nie myślisz, że mnie 

brakuje piątej klepki, albo, że to 

jest fałszywa piątka? Czemu nie 

zawołałeś policyanta? 
— Albo pa głupi? — aby mi po- 

licyant piątkę zabrał i abym już 

jej więcej nie ujrzał? — Niech 

pan będzie spokojny i niech pan 

zawsze do mnie przyjdzie, ile ra- 

zy pan zechce taki handel pro- 

wadzić. 
Banks poszedł dalej, ale poczu- 

,,, rllrii nr7.vtli> 
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mniał sobie, że od południa nic w 

ustach nie miał i że już czas na 

obiad. Ubierał on się zawsze sam 
starannie do obiadu i teraz przy- 

szła mu na myśl... krawatka. U- 

śmiechnął się sam do siebie, bo 

mu nowa myśl przyszła do głowy. 

Jednem szarpnięciem "rozwiązał 

i ściągnął ze szyi swoją krawatkę, 
a potem złożywszy i schowawszy 

ją do kieszeni, podniósł kołnierz 

du góry i poszedł dalej. Na skrę- 
cie ulicy spostrzegł eleganckiego 
mężczyznę w takiej samej kra- 

watce, jak jego. Zastąpił mu dro~ 

gę i rzekł : 
— Czy pan mię weźmie za wa- 

ryata, jeżeli panu zadam jedno 
pytanie? 
Nieznajomy nie okazał naj- 

mniejszego zdziwienia, lecz od- 

rzekł uprzejmie: 
— Przeciwnie, odpowiem pa- 

nu, jeżeli odpowiedź będzie mo· 
żebna. 
— A więc powiedz mi pan, czy 

pan już po obiedzie i czy pfcn i- 

dzie do domu? 
— Jestem po obiedzie i idę do 

domu. 
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— W takim razie — rzekł 

Banks odchylając kołnierz — daj 
mi pan swoją krawatkę, bo jak 
pan widzi ja nieinam swojej a 

chcę iść, na obiad. 

Nieznajomy uśmiechnął się nie- 
znacznie i tak samo, jak przed 

chwilą Banks, jednem szarpnię- 
ciem ściągnął ze siebie krawatkę 
i podał ją bankierowi. 
— Czy mam ją panu odesłać? 
— Nie potrzeba, mam w domu 

z pewnością tak, jak i pan, ze 

dwa tuziny takich krawatek — 

a zresztą jeszcze dzisiaj wyjeż- 
dżam do Argentyny. 
— Dziękuję — szepnął Banks i 

skłonił się lekko nieznajomemu, 

który podniółszy kołnierz do 

góry, poszedł w swoją stronę. 

Bankier schował zdobytą krawat- 

kę do kieszeni, zatrzymał się 

przed nabliższą wystawą i zawią- 

zał sobie swoją własną krawatkę. 

Gdy uszedł kilka bloków za- 

trzymał się nagle, podniósł gło- 
wę do góry, zaczął wciągać przez 
nos powietrze i węszyć jak wy— 
żeł, który poczuł w pobliżu zwie- 

rzynę. 
— Bifsztyk ! bifsztyk z cebulą ! 

Mruknąwszy te słowa, schwycił 
się obydwiema rękami za brzuch, 

bo poczuł taki głód, że aż go coś 
w środku zakręciło. „Bifsztyk z ce 
bulą'' — mruczał a ja go od tak 

dawna nawet nie kosztowałem, 
bo żona mówi, że cebula śmier- 

dzi! Po tych słowach pan Banks 

powziął nagłe postanowienie. — 

Wciągając nosem aromatyczny 

zapach, poszedł prosto jak pies 
za zającem do domu, z którego 
ten zapach go zachodził i bez 

namysłu.... zadzwonił. Zgrab- 
na pokojówka otworzyła mu 

drzwi, a nasz bohater odezwał 

się głosem pewnym i stanow- 

czym : 
— Chciałbym widzieć pana do- 

mu. 

—Nazwisko? 
— Banks. 

Pokojówka zaprosiła pana 
Banksa do eleganckiego przedpo- 
koju a w kilka chwil później mó- 

wił nasz bohater do bardzo sym- 

patycznego, w średnim wieku 

gospodarza : 
—Może pan mię weźmie za 

lunatyka, ale ja»panu powiem, 
że przechodząc przez ulicę, po- 

czułem zapach bifsztyku, bif- 

sztyku z cebulą. 
— O, ten specyał daje znać o 

sobie zdaleka! — rzekł gospodarz 
z lekkim uśmiechem. 
— A bifsztyk z cebulą to jest 

danie dla Bogów! 
— Dobrze pan mówisz i wcale 

nie jesteś lunatykiem, lecz masz 

wielki apetyt na bifsztyk z cebu- 

lą, bo z pewnością w domu ci go 
odmawiają. Ze mną tak samo 

przez długi czas było i musiałem 

stoczyć z żoną zażartą walkę o 

bifsztyk z cebulą, z której to 

walki wyszedłem zwycięzcą. Dzi- 

siaj zostaniesz pan u mnie na 

obiedzie i uraczysz się takim 

bifsztykicm z cebulą, jakiego w 

całem Chicago nie dostaniesz. 

Banks skłonił się na znak po- 

dziękowania — a gospodarz cią- 

gnął dalej: 
— Pan zna kobiety — a nazwi- 

sko pańskie.... 
— Banks ! 

—Otóż, panic Banks, jesteś 
moim starym przyjacielem z 

Buffalo. Proszę· za mną ! 

Za chwilę pan Banks został 

przedstawiony pani i pannie Bo- 

ges, a pan Boges po przedstawie- 
niu dodał: 

— Na szczęście mamy dzisiaj 
bifsztyk z cebulą a musicie wie- 

dzieć, że większego amatora na| 

ten specyał niema nad mego sta- 

rego druha Banksa! 

Gospodarz sam dopilnował, a- 

by się panu Banksowi krzywda 
nie stała, a że bankier znał świat, 

był bardzo sympatyczny, wy- 

mowny i nawet sławny z wro- 

dzonego dowcipu, obiad i godzin- 
ka po obiedzie przeszły nadzwy- 
czaj wesoło i miło. Bankier wy- 
chodził z domu pana Bogesa, 

jakby rzeczywiście był starym i 

serdecznym przyjacielem domu. 

Pan domu, przy pożegnaniu, 
przygryzając nieco usta, mówił: 

—Pozdrów tam w Buffalo na- 

szych wspólnych znajomych, a 

gdy znowu przyjedziesz do Chi- 

cago to nie zapomnij przyjść do 
nas na bifsztyk z cebulą. 
— Tak, tak, prosimy! — za- 

praszały rozweselone pani i pan- 

na Boges. 
Gdy pan Banks znalazł się. na 

ulicy, uraczony bifsztykiem, któ- 

rego mu jeść w doinu nie pozwa- 
lano, czuł się takim zdrowym, 

mocnym i szczęśliwym, że sta- 

nąwszy na ulicy, zawołał : 
— Lukullusie! Nie znałeś po- 

trawy bogów! Niczem twoje 
sławne uczty w obcc.... bifszty- 

ku z cebulą! . 

Po tych słowach skręcił w 

mocno oświeconą ulicę, bo po tej 

bifsztykowej uczcie postanowił 
spędzić kilka godzin w teatrze. 

Nagle o jakie 10 kroków przed 

sobą ujrzał jakiegoś jegomościa 
w cylindrze, który także zmie- 

rzał do teatru. Pan Banks bez 

chwili namysłu poskoczył do 

niego i trząsnął dłonią tak, że 

cylinder wlazł nieznajomemu aż 

po kcniec nosa. lam, gazie się 

stało, był .cień, więc Banks nie 

mógł dobrze widzieć, ale zdawa- 

ło się mu, że nieznajomy zamie- 
rza się, aby go uderzyć. Nie cze- 
kał na to, lecz palnął cylindrow- 
ca między oczy tak, że ten się 

wywalił na chodnik. Gdy Banks 

się schylił, aby zobaczyć, czy nie 

trzeba poprawić, światło oświe- 
ciło całą twarz jego. W tej samej 
chwili powalony, powstając po- 
woli zaczął się śmiać na całe 

gardło. 
— Banks! — zawołał doktor 

Pell, stając przed bankierem. 

Czy ty wiedziałeś, że ty mnie cy- 
linder na nos wsadziłeś i na zie- 

mię obaliłeś! 
— Nie! — wykrzyknął bankier 

patrząc zdumiony na swego do- 
ktora. 

— wiec — mówił doktor, 

śmiejąc się bez przestanku — ty 
chodzisz po mieście i wbijasz lu- 
dziom cylindry na oczy?.... Cha 
-cha-cha! Podług mojej recepty! 
A czy wiesz ty najoryginalniej- 
szy z bankierów, że jesteś ule- 

czony ? 

—Wiem i czuję to! — rawołał 

Banks wesoło —i jutro za wy- 
leczenie i za zniszczenie cylindra 
„czek" nadeślę. 
Ot w ten sposób bankier 

Banks wyleczył się i odzyskał... 
nerwy. 

— . 

MOCNE DRZEWO. 

Wójt z podwójcim posprzecza- 
li się — naturalnie w karczmie. 

Wypadli w kłótni na podwórzec, 
łap ! każdy za deskę z leżącej tam 

kupy i dawaj łupić po głowach! 
Porozwalali sobie oczywiście 

wzajemnie czerepy, az cyruiiK 

musiał zaszywać i bandażować. 

Po zaopatrzeniu powiada podwój- 
ci już po dobremu: 
— Ale wiecie wójcie, trzeba za- 

pytać żyda, czy nie sprzedałby 
gminie parę takich desek.... Toż 

to nasze głowy popękały, a deski 

zdrowiuteńkie !.... z tego drzewa 

zrobimy most na strumyku.... to 

potrwa ! 

OPUSTOSZAŁA STOLICA. 

Opustoszała stolica, 
Nikt znajomego nie chwyci; 

Kupcy ziewają po sklepach 
— Lecz pozostali.,., bandyci. 
Wyjechali przecie panowie, 
Wyjechały piękne panie, 
Zostały jednak na miejscu 

Napad, rozbój, nóż, włamanie. 

Opustoszała stolica, 
Zarobku nikt ludziom nie da, 

Porozjeżdżali się ludzie, 
— A pozostała.... bieda. 
Ta wciąż miele w naszym mły- 

nie, 
Ta wciąż panią wszędykątną; 
Ta nie myśli do wód jechać 
— Nigdyż dyabli jej nie sprząt- 

ną? M. S, 

HISTORYA ROZBOJSKA. 

Itzig Leib Goldbar szed sobi raz 
Przez iylony fas. 

Wesoło paczał koło siebi, 
Nic si nie bał, ruszał śmiało, 

Bo w lasu ptaszko spiwało 
I słunko świciało na niebi, 

I strumik plinił jak krzystał, 
Rośniło na brzeg nizabudko — 

Więc Icie sy głośno świstał, 
Nu i sy tak szedł pomalutko. — 
Aż tu ci naraz ze z krzaka, 

Hajdamaka, 
Co si w lasu chował skrycie, 

Z wielgi pałki wyskaka, 
Zatrzyma go za twarz, 

I krzyczy: — Teraz dasz 

„Co chcesz! Piniędzy albo życie !" 

·. ;·: r·! ;·) ·. .· 

Żydek strachim si zileni, ii 
Trzy korony ma w kiszeni, 
Więc sy myśli: „Zrobi3 szpas, 
„A z tymczasem może w las 

„Jakie pomoc skąd nadchodzi!" 

I powiada : „Panie złodzij ! 

„Róbmy spółki ! Bidne Icie 
„Niech sy weźni zarobiony 
„Trzy korony — 

„A pan — nu... weź sobi życie!" 
Ale zbój na to: „Mój kochany 

żydku! 
„Z twojego życie ja nimam po- 

żytku, 
„I zresztem nimam czas 

„Robić z tobą szpas..., 

„A chcesz spółki — 

„Dobrze! Ciebi zostawiam jar- 
mulki 

„Koszuli i meszty, 

„A sobi weznę surdut, kamyzelki, 
„Spodnie ze szelki — 

„No i reszty!...." 

I obdar Icia 

Z nakrycia — 

Aż mu popękali poły — 

I siej czas 
Zmykał w las, 
A Icek poszedł do domu — goły! 

Balsam. 

MĄDRY KAWIARZ. 

W jednej z lwowskich kawiar- 

ni, na werandzie wazonami oto- 

czonej, w pogodny dzień majo- 
wy przewijali się rozmaici goś- 
cie. Ten połknął tylko czarną i 

pomknął dalej, inny przejrzał ga- 
zetę, jeszcze któryś pogwarzył ze 
sąsiadem przy „sztamtiszu" 

— 

ale w końcu odchodzili wszyscy, 

tylko przy.jednym stoliku sie- 

działa jak przykuta starsza jakaś 
panna, średnio brzydka i prze- 

glądała stos gazet. 
— Co? — mruknął gospodarz 
— ta jejmość wypiła już cztery 

czekolady i zjadła dwanaście cia- 
stek deserowych? Ho, ho! Takie- 

go^gościa trzeba umieć zatrzymać 
i przy wiązać do lokalu ! 

Na drugi dzień ukazał się w 

gazecie brukowej insért nastę- 

pującej treści: 

„Piękną damę, siedzącą w pa 
niedziałek z Tygodnikiem illu— 

strowanym w ręku, przy ostat- 

nim stoliku na werandzie kawiar- 

ni, w bluzce tango i niebieskim 

kapeluszu — obserwował z zaję- 
ciem dłuższy czas młody, przy- 
stojny doktor medycyny, kawa- 
ler. Wrażenie było tak wielkie, 

ze uprasza się ową aamę o przy- 
chodzenie do tej kawiarni — co- 

dziennie. — Małżeństwo niewy- 
kluczone". 

Od tej pory stara pannica sie- 
dzi codziennie w kawiarni do 

późnego wieczora. Wypiła przez 
ostatnich sześć tygodni przeszło 
trzysta czekolad i zjadła sześćset 
ciastek deserowych — niestety — 

bezużytecznie !.. ». 

NAJGORSZA OBRAZA. 

Sędzia: — Jakże pan mogłeś, 
panie Walenty tak okrutnie zma- 
sakrować swego sąsiada Jędrzeja 
że aż miesiąc odleżał w szpitalu? 

\Yralenty: — Jakże? Przecie 

przyprowadził mnie do ostatniej 
pasyi.... Powiedział mi: ty eleu- 

teryk ! 

Sędzia: — Naprzód nie jest to 

obraza.... a po drugie, jakżeto 
Jędrzeju mogliście nazwać pana 
Walentego eleuterykiem skoro 

pił z wami wódkę? 
Jędrzej : — Trudno, proszę ła- 

ski pana sędziego.... Powiedzia- 
łem mu łajdaku, złodzieju, zbóju 
— nie obraził się.... Trzeba mu 

było coś gorszego powiedzieć! 

„ i. >-- t .k'»· 

Nie sprzeciwia tię. 

·<*v.· ... 

fe. 

On: Tak, tak, proszę pani, ja terai 

widzę jasno! Jestem głupcem, rzeczy- 

wiście jestem głupcem! Czy pani ml 

wierzy·? 

Ona: Ja... nie lubię się nikomu 

sprzeciwiać. 

Zawsze głupi. 

f 7 

Bonk: Wczoraj na wyścigach prze- 

grałem grube sumy. 

Buirk: Głupiec i jego pieniądze 

prędko rozbrat biorą. ze sobą. f 

Bonk: Ale za to dziś wygrałem. 

Bunk: Głupi zwykle ma szczęście. 

Piękne za nadobne. 

m-^r^jaasn 

— Wczoraj zacząłem opowiadać v 

mojej żoonie o kobiecie, która sobie 

sama suknie szyje. 
— A ona? 

— A ona opowiedziała ml zaraz o 

mężu, który w jednym roku zrobił 

miliony. 

Prawdziwy „pech··. 

— Ten X. to Jednak ma strasznego 

)ecba ze swoimi wynalazkami. 
— A cóż mu się stało? 
— Wyobraź sobie, że podwodna łód 

ca, którg. wynalazł, wyleciała w po 
wietrze, a jego aeroplan wpadł dt* , 

vody. 

Wet za wet. 

Janek: Nie masz «i czego wyno- 

16, bo jeszcze nigdy tak ciężko ni« 

:horowałeś, aby aż gazety twoja foto 

rrafię podały. 
Tadek: A ty, gdyś cały tydzień 

ał, to gazety także ani biuletynów 

lie podawały, ani też extra numerów 

tle wydawały. 

Józiu, wyjrzyj na dwór,. Jaka 
im pogoda. 
Józio wraca po chwili: 
— Nie widziałem mamo, gdy* 
Mac* mi bit jrwto w oczy. 


