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WYRWAŁO SI JEJ. 

On: Proszę pan!, ojciec pani jest 

dziś milionerem, «le gdy się żenił, 

to był także taki biedny jak ja. 

Ona: To prawda, że on był także 

biedny, ale miał za to.... rozum! 
· 

DOBRV SPOSÓB. 

— Wiesz, czuję, że picie bardzo ml 

szkodzi, lekarz zakazał mi używania 

trunków, ale nie mogę się' wstrzymać. 
— Zrób tak jak ja. Mnie picie rów- 

niei bardzo szkodzi, dałem więc eoble 

słowo, iż będę pijał tylko szampana. 
— Bagatela! Ale skąd ty masz na 

szampana? 
— Wcale nie mam i dlatego nic nie 

pijam. : » 
· i 

KTO LEPSZY. 

— Ty do mnie nie gadaj, Do u naa 

weroraj byli goście i pili herbatę. 
— Ou — wa! U nas umarła ciotka 

i bidzie pogrzeb: Aha! 

ZUPEŁNIE TAK SAMO. 

I 

Ona: Więc nic z tego wszystkiego! 
Znowu pan padłeś przy egzaminie... 
Jakże to się stało? 

On (grobowo): Zupełnie tak samo, 

jak za pierwszym razem. 

NOWY SZOFER. 

— Który samochód jasny pan roz- 

każe? 
— Weź ten niebieski podróżny. 
— O jaiklej sile? 

— Siedmdziesięciu koni. 

— Jak mam jechać? 
— Jak można najszybciej. 
— A którą drogą? 
— Najkrótszą, najbardziej spadzi- 

stą, gdzie jest mnóstwo.zakrętów. 

— Doskonale, ale.... jeszcze osta- 

tnia informacya. 
— No? 

— Do którego szpitala życzy sobie 

SPRYTNY BARENSTEIH. 
( Humoreska żydowska. ) 

Akt pierwszy: Scena przedstawia 

jadalnię państwa Pinkasów. Państwo 

siedzą właśnie przy popołudniowej 

herbacie. Pan Pinkas z gazetą w ręku. 

— Pinkas! 

— Co? 

—Ja mam ciebie co (powiedzieć. 
— Widzisz, że ja nie mam czas! 
— To połóż trochu gazety na 

boku. 
— Nie mogie.... Muszę prze- 

czytywać kursą. 
— Kursa ciebi nie ucikają.... 
— Nu gadaj prędko! 
— Pinkuś! Pińciuniu ! Ja mam 

tobi o co prosić. 
— Oho.... już pewno jaki no- 

wy bhizki ! Daj mi spokój ! Ja ni- 
mam piniędzy. 
— Pinkuńciu.... ty masz! Ja 

wim, że ty masz. 
— Gadanie! A dopiro wczoraj 

kredyty spadali na dół o trzy pro- 
cent. 

— Nu co to szkodzi? Ile to rze- 

czy spadają na dole a potem zno- 

wu stają do góry!.... To i kre- 

dyty będą si podnosili nazad. 
— Ty mądra jak Salomona pan- 

tofel .... Gadaj co chcesz ode- 

mni?! 
— Pińciu! Ja widziała u mar- 

szantki ślicznego rajera.... Mnie 

by tak było ładnie w niego przy 

tym białym kapyluszku ! Kup ty 
mi tego rajera. 
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— Pińciuńku.... przeci ty mi 

kochasz ! 
— Kochasz... kochasz — ale 

nie za piniędzy. 
— No to kto mi kupi jak nie ty 

mój mąż? 
— A cóż to kosztuje ten rajer' 
— To jest cudny rajer, taki 

gruby jak miotła un ma przy- 

najmi z dziesięć tuziny pióryk! 
— Co mnie obchodzi tuziny? 

Ile un kosztuje? 
— Tuzin po piętnaście koron. 
— No to ty zwaryowała! J.i 

ciebi mam dać na piórku sto pię- 
dziesiąt koron? Zwaryowała! 
— Nu co to jest? A jeszcze mi 

kup do niego agratki brylantowe 
za trzysta koron, to sama Gold- 

haberowa będzie peknić ze zaz- 

drości ! 
— Zwaryowała ! Zwaryowała !.. 

j Wisz ty, każ ty sobi dać syfon 
zimny wody i nasikaj sobi, żeby 

ty przychodziła do przytomno- 
ści!. ... 
— Pinkas! Nie dasz? 
— Idź waryatka! 
— Pinkas.... bo ja ci nie bę- 

dę kochać! 
— Jak ci si podoba !.... Ja mu- 

szę chodzić teraz na dardla do 

kawiarni.... bądź zdrowa! 
— Pinkas.... bo ja będę zem- 

— Pozwól sobi, to, ci uspokoji.. 
Ja nimam czas — muszy chodzić. 

Cztyrysta pińdziesiąt koron na 

piórku.... Nie! jak pana Boga 
mego — to czysta waryatka !.... 

Tfy !.... 
(Pani Piakasowa kładzie się na ka- 

napę i płacze. Pan Pinkas icteie do ka- 

wiarni na dardla. Kurtyna spada). 

O » « 
Akt drugi: Raut u państwa Rosen- 

duft. Panna Seidenrauszanka gra na 

fortepian, pan Huiles spiwa aryi z 

Pajaców i Rachelo kiedy pan. Arty- 

stycznie zadeklamuje panna Fenster- 

schwitz. Różne państwo rozsiedzone 

na foteli i kanapy pije herbaty. 

Pan Pinkas w trzeciego pokoju gra 

taroka — pani Pinkasowa wciskała 

się do kącika na kozetki a młody 

przystojny rajzender pan Barenstein 

zrobi ji miłosny oświadczenia się. 

— Pani jest najładniejsza na 

cały raut, pani Pinkas! 
— Pan potrzebuje podchlibiać, 

panie Barenstein! 
— Żebym tak szczęście do han- 

dlu miał! 
— Może się pan jeszcze do 

mnie zakocha? 
— Dopiero zakocha! Ja już je- 

stem zakochnięty ! 
— A miał się pan do Ryfci Xa- 

gensafcianki !? 
— Nu.... ja się miał, ale ona 

nic nie miała, to ja się od niej 
nazad odniemiał. 
— Może pan oniemiał? 
— Nie.... bo nie mógłbym pa- 

ni powiedzieć komplementy. 
— To prawda ! Ale pan nic nie 

myśli o mojego męża? 
— Co ja mam o niego myśleć? 

— Przecie ja mężatka, to ja nic 

mogę kochać się cło innego myż- 
czyzny. 
— Ou wa! A saksońska Luiza? 
— A no to prawda! 
— I pani może być taka królo- 

wa. Ja już tak się do pani zako- 

chiwałem, że ja żebym się do 

trzeciej w nocy nie .położył — to 
nie zasnę. 
— Tak pan o mnie myśli? 
— Żebym taki zdrów był ! I ja 

na pewno będę potrzebował zwar 

ryować, jak pani mi nie pozwoli 
choć raz pocałować !.... 
— Aj wy myszezyzny! a kuż- 

den zaraz całować! 
— Bo to jest najprzyjemniejsze 

satyg/akcyi na tym świecie, luj! 

żeby to dzie na dobroczynny fan- 

towy loteryi sprzedawali kobitv 
całusy, to jabym, zaraz dał sam 

nie wiem ile! 
(Pani Pinkasowej przypomniał się 

rajer). 
— Cikawa jestem ile by pan 

dał? 
— Ja już nie wiem ! Cały ma- 

jątek. 
— Hm! Przekonamy się. A 

dałby pan pięćset korony? 
— Dałbym! Jak sobie szczę- 

ście pragnę, jabym ciał! 

— Wie pan co?.... .Może ja po- 
myśle o te transakcyi! 
— Aj waj.... Ja zwaryuję ! 
— Niech pan nie waryuje!.... 

ale pod jednym warunkiem. 
— Ja się zgadzam ii a każdym. 
— To zostanie tajemnica mię- 

dzy nami! 
— Po co to nawet gadać? To 

się rozum i. 
' 

| 
— Niech pan przyjdzi do nas 

jutro w południe. 
— Gwałtu! jaki ja szczęśliwy! 

Pst ! sza ! bo Magensafcian- 
ka na nas patrzy ! 

— Pa! do wydzeniel 
— Pa ! do jutro! 
(Pan Barenstein rozpromieniony 

nadzieją idzie prosto do pokoju, w 

którym gra pan Pinkas. Pani Pinka- 

sowa marzy o rajerze z agrafką.... 

Zasłona spada). 
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Akt t-zeci: Znów jadalnia państwa 

Pinkasów w dzień następny w połu- 
dnie. Pani Pinkasowa zamyka drzwi 

za odchodzącym panem Barenstei- 

nem. 

O O O 

— Do wydzenie! pa, panie Ba- 
renstein ! A co do tego całuska, to 

tajemnica! Pamiętaj pan! pa! (do 

siebie)* Chwała Bogu! zaraz po 
obiedzie pójdę sobie kupować ra- 

jer i agrafki. A to sic mąż będzie 
zdziwił! Powiem, że to od moje 
mamy. 

(Godzina później. Wchodzi na obiad 

pan Pinkas). 
— Rebeka! czy był tu Baren- 

stein? 
(Pani zrobi się gorąco). 
— Barenstein? a... był. 
— Xo to chwała Bogu! 
(Pani Pinkasowej zrobi się zimno). 

— Co to znaczy? — (myśli so- 

bie). Dlaczego un mówi, że to 

chwała Bogu? 
(Pani Pinkasowa mówi głośno). 
— A dlaczego ty za to pitasz, 

Pinkusiu ? 
— Xo, bo Barenstein dał ci 

pięćset koron ! 
(Pani Pinkasowa znowu się spocia· 

la od gorąca). 
— Nu.... un mi dał ! A ty skąd 

wisz ? 

— Wim, bo mi powiedział j 
przed kwadransem.... ale to 

mnie cieszy, bo ja już bałem się, 
że ten kapcan mi nie odda. 
— Jakto odda? Co un miał ci 

oddawać? 
— Bo widzisz, un wczoraj na 

raucie u Rosenduftów przychodzi 
do mnie, jak ja grałem taroka i 

prosił mnie głośno przy wszyst- 
kich. żebym ja jego pożyczał pięć- 
set koron a un mi dzisiaj odda w 

południe. Trocha się balem po- 

życzać temu bidakowi, ale dal 

słowo honoru, no to mi wstyd by- 
ło przed inszymi bankierami 

- i 

pożyczałem. 
— Nu i co? 
— Xu i nic! Teraz przed kwan- 

drancym wpadał do mni na gieł- 
dy i zawołał : Panie Pinkas ! U- 

dało mi się! Właśnie przed chwi- 

lą oddałem pańskiej żonie te pięć- 
set koron, co mi pan wczoraj po- 
życzył ! 

—Oj joj ! To to by to te poży- 
czone pięćset koron? 
— Rozumie się! Albo co? nie 

chwała Bogu, że oddał? 
— Pewnie.... pewnie ! i jesz- 

cze jaka chwała !.... 

(Zasłona spada. Koniec sztuki), 
f. n. 

ZROZUMIAŁ AZ 
W GĘBĘ DOSTAŁ. 

(Opowiadanie Macisjowej.) 

— A cóż tc was tak Madejowe 
na miasto goni. 
— Dyć nie wie panocek, że każ- 

dy dziś leci popatrzeć na gości ze 

świata. Slązaki przyjadą 
— Ko, no, nie wiedziałem, że 

j Madejowa ma tyle 
serca dla Ślą- 

zaków. Dobrzy ludzie i nasi.... 

— A jakżeby nie nasi. Bywa- 
łam pod Wrocławiem, to wiem. 

Jak chłop mój słabował i iv śpi- 
talu leżał, jeździłam tam na za- 

robek. Xie pierwszyzna mi /. ino- 

I tyką chodzić na pole, na wsim 

chowana. 

— I cóżeście tam widzieli? 
— Wiela widziałam. Cieżkg 

tam naszym. Szwab wszędy sic 

panoszy, jakby nieprzymierzając 
ź\ ·! nas w Krakowie. Szkarad- 

ny to naród. Brzuch ci tp prawic 
każdemu rośnie jak miech, gębę 
ma jakby opuchłą, a sadła, żeby 
)\ ^uiujJiuuc /, {'iCL ^. 

Toczy się jak ropucha po gościń- 
cu. Tai!..'., na psa uroki. 

— Pewnie was ukrzywdzili, żc 
tak spluwacie. 
— Ukrzywdzić nie ukrzywdzili, 

1)0 se ta w kasze plunąć nie dani. 
Ale delikatne mam serce i niięt- 
kie na krzywdę ludzką. 
— Pewnie innych krzywdzili? 
— , o co innego chodzi. Na- 

ród ci tamtejszy różny jest a choć 
największymi panami szwaby, na- 
ród jest jak 11 nas po chrześcijań- 
sku gadający. Ale garnek do garn- 
ka niepodobny i tam są różne lu- 

dzie, a najgorzej, jak się kto z na- 

szej wiary pod szwaba dostanie. 

Bywał jeden nasz — już niemały 
wyrostek — stangretem u dzie- 

dzica. Nauczył się po szwabsku 

szwargotać, ale i swojego nie zo- 

baczył. Tego ci raz.spotykam na 
drodze. Niech będzie pochwalo- 
ny 
— powiadam. Guten Morgen! 

— odrzekł hernie. Zakipiało we 
mnie. A mleko ci sobako, na bro- 

dzie — powiadam — będziesz ty 
się tak po szwabsku wynosił. Ty 
pogański synu! 
— No, nie żałowaliście mu. 
— A bo jak po dobroci, tożem 

jak plaster na bolączkę, jak po 

złości pysze, ho, ho, 
— niejeden 

się przekonał. To on, żc po 

szwabsku nie umiem, nademną 

się hernił. Pokarał go wnet Pan 

Jezus. Idę se raz koło dworu. 

Słucham, a stary szwab porykuje 
jak niedźwiedź, patrzę, a stangret 
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cho od stodoły odbijało. Xie wy- 
trzymał i dalej uciekał. 

— Jasiek — wołam, bo mu tak 
na imię było — a za co szwab 

cię walił po mordzie? 
— Zahaczyłem się i po polsku 

zacząłem. 
— I za to w pysk cię bił? 
-- A czemuś po szwabsku nie 

gadał, kiej umisz? 
— Umię, nie umię, zawsze to 

między swoimi po polsku gadam, 
tom się i zapomniał 
— Toś se dopiero teraz przy- 

pomniał, żeś Polak i chrześcija- 
nin, jakeś w pysk dostał — boś do 
mnie przódzi po szwabsku hernie 

gutmorgował 
— przypomniałem se i zapa- 

miętam już. 
— Taki to czasem, panocku 

trafi się niedowiarek. Przekona 

się, aż go skopią i spiorą. Ale to 

się tylko czasem trafi, bo naród 
nasz na prusackim Śląsku jest 

cały chrześcijański i polski. Pię- 
kny ma obyczaj i trzyma się swo- 

jego. Czasem żal mi, jak se przy- 
pomnę, żem stamtąd chopa se nie 

wzięła. 
— Coś wy za często żałujecie 

przez swojego chłopa. 
— Ej, to tylka takie marudze- 

nie. To tak, jak na targu. Kupisz 
przetak, a potem za innymi spo- 
zierasz, ale już przepadło. 

Skradziona szpilka 
— Źe się człowiek musi tyle 

nairytować! — 

Tak mruczał sobie pod nosem 

pan Krociewicz, wybierając się 
na codzienną przechadzkę do 

miejskiego ogrodu — a mówił to 

z tej racyi, że pulchna jego mał- 
żonka pani Honorata siedziała 

za<ląsana przy hafcie na 
· fotelu, 

zamiast pomagać grubemu mężo- 
wi przy ubieraniu... 

Czy słuszne były te fochy? O-l 
sądźcie. 
Państwo Krociewicze mieli je- 

dynego syna, obecnic słuchacza 

wiedeńskiej akademii handlowej,j 
Mięcia, który czując u tatusia 
milionik w papierach, a drugi w 
kamienicach, hulał sobe troszkę 
za wiele po wiedeńskich Iloellach 

i Trocaderach... Ojciec płacił i 

płacił długi — wreszcie chcąc go 

ukarać, względnie na dobrą na- 

prowadzić drogę — wczoraj za- 

miast prezentu wysłał synowi na 

imieniny książkę pod tytułem : 

„Oszczędność i praca",· proponu- 

jąc mu w liście, żeby choć parę 
dni został wieczorem w domu i 

przestudyował poważne dzieło. 
Pani Krociewiczowa z rozbola- 

łem sercem matki, oburzona 

„skąpstwem" męża, nietylko nie 

zawiązała mu dziś krawata, ale 

na jego zapytanie o drogocenną 
• ' - :ii-- 11·11-/ 
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ramionami mówiąc: 
— Niezawodnie zgubiłeś, jak 

wiele innych rzeczy w twojem 

życiu !... 

Sądny dzień nastał w donui... 
Szukała szpilki Kasia pokojów- 
ka. Witka kucharka, nawet stróż 

Walenty — stłukli przy tej oka- 

zyi lampę stojącą na stole, Wa- 

lenty odbił nogę od szafy, gdy ją 
odsuwał — ale szpilka jak w zie- 

mię wpadła! 
Na sługi padło podejrzenie; 

sługi ryczały, że niewinne. Pan 

Krociewicz poszedł na spacer z 

krawatem źle zawiązanym i nic- 

przypitvm ; oczywiście rozpętli- 
ło mu się wszystko fatalnie 

— 

wrócił zły do domu, a choć pani 
na drugi dzień sfolgowała i roz- 

chmurzyła lice, pan nie uspokoił 

się tak łatwo, po stracie drogo- 

cennep szpilki. Dwa dni jeszcze 
przewracał szuflady biurka, za- 

glądał pod etażerkę, sam wymia- 
tał prochy z pod szafy — nic! 

Przepadło. 
Już na czwarty dzień decydo- 

wał się dać znać do policyi 
— 

gdy nadszedł list od syna, który 
pisał miedzy innemi: 

„Najbardzbiej ucieszył mnie 

ojczulek wspaniałą brylantowa 

szpilką, zręcznie wsuniętą w 

przysłaną mi broszurę o oszczę- 
dności. Koledzy "ie mogą mi na- 

zazdrościć tej pyszności. Całuje 
rączki ojczulkowi itd." 
Pan Krociewicz w milczeniu 

podał żonie list do przeczytania. 
— No? — zapytał wreszcie — 

cóż ty na to? 

Z pod ściągniętych brwi inkwi- 
-— :i 1. 
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ce — aie ta wstała najspokojniej 
z fotelu i wychodząc do drugiego 
pokoju rzekła tylko: 
— Widocznie przypadek 

Wieczorem położyłeś szpilkę na 

otwartą książkę, a rano zamkną- 
łeś nieuważnie i wysłałeś! — 

Pan Krociewicz pokiwał głową, 
bo dostrzegł rumieniec na twarzy 

poczciwej matki i żony... Mruk- 

nął tylko : 
— Ha! zostało przy familii! 

— 

i poszedł kupić inną szpilkę. 

RADY DLA MŁODYCH MĘ- 
ŻATEK. 

„Każdy początek jest trudny" 
— 

Mówiła matka do córki: 

Z początku głaskaj więc męża, 
A potem pokaż pazurki.... 

Gdy zaś raz dobrze uorapniesz, 
O miła moja mężatko, 

To już na zawsze drapanie 

Pójdzie ci dobrze i gładko. 

BYŁABY UWAŻAŁA. 

Służąca: — To pani mi odciąga 

za tę wazę, cora stłukła.... 

Pani: — No spodziewam się! — 

Przecież mogłaś uważać. 

Służąca: — To trzeba mi było po- 

wiedzieć, że pani odciąga, jak się 

co stłucze, jabym wtedy była uwa- 

żała. 

Nie za dużo dobrego, czy- 
li ducha nieboszczyka. 

( Bałłada. ) 

Pan bankier kład si spać do łóżka — 

I leży.... Leży — no choć chce.nre 

zaśnie. 

A zadlaczego? Czy mu zła puduszka 

Gnieci do głowy, 

Cy materac spryndżynowy?.... 
Ot właśnie 

Ani to, ani drugi, ani czeci — 

Nic mu nie gnieci, 

Tylko no un myśli za to, 
że tamten tydziń umrzył jego tatę 

Stary pan Bar Jonas Kalisch, 

Co tak nagle nispodzianie 
Jak raz na samo śniadanie 

Poczebował mu trafiać paraliż.... 

Więc pan bankier tak leży i słucha, 

Co tyż tam robi jego taty ducha? 

Cy już szczyńśllwości tonie 

Na Abrahamskim łonie, 

Cy w swoich patynkach klapcia 

Tam gdzie dziadziu nasz i babcia? 

Cy i tam jest codzień z rana 

Bułka z masłem smarowana, 

Cy si tyż cukru do kawy zamiesza? 

Cy siądzi si przy jednym stole 

Kolo Arona, kolo Mojżesza, 
I ji si lokszyn w rosole? 

Cy tam si tyż trabuko pali? 
I tam dali i tam dali, 

Pan bankier leży i kima 

Ze z otwartymi oczyma, 

I to si wszystko odgadywać stara.... 

A w stańci cicho — tyle po plrzynl 

Czasym jaka pchła popłyni, 
Albo ciniuśki słychać brzdęk kumara. 

Na jeden raz — coś szur szur w ko- 

mini! 

•laki (: czy zuciaia sauza; 

C; si może jaka sowa 

Po nocy z gniazdem przeprowadza 
Z Kaiserwaldu tu do Lwowa? 

Ha! Co to?.... Cosz jak ducha po- 

bielona 

Weszło — siadło!.... Na ikrzeslo sl 

skuli.... 

Cy może co chce jego żona 

I wyłaziła si aż tu w koszuli? 

Co?.... Znów staje? Tam co do dia- 

ska? 

Poważnie kiwając głowę 
Z rękiem sobi brody głaska, 

I staje przy łóżko mahoniowe, 

I znów si patrza i znów si kiwa.... 

,.Hej! stój straszydło ty pejsate! 

„Cy ty może ducha żywa 

.,Od mojego tate? 

„Jak tak — to mów co ci czeba, 

„Gadaj umTzony człowiecze, 

„Po co ty tu przyszed z nieba? 

„Cy ci tam zanadto piecze?" 

A ducha z głowy zuów kiwa i steńka: 

„Oj wej mir! dla mnie tam jest 
me- 

ka! 

„Pieczy w nogi, pieczy w głowy 

„Jak ze z rozpalone szyny.... 

„A z jakie przyczyny? 

„Bo mój pan syn jest postępowy!" 

jękał — a bankier zblad na całe czato, 

Strachem jemu zadreszczało, 

I uczuwał w tym kłopoci, 

że si okropnie spoci 
Aż go mokro si zrobiało!.... 

Aż go czasło cosz do krzyży 
— 

Bo ducha przysuwała bliży, 
Kiwa z palcom i powiada: 

„Ja — i ducha rebe Moszka 

„Mojego taty a twojego dziada 

„Tyż gniewa do ciebi Łroszka, 

„że choć ty żyd 
— a trefny żjisz spy· 

cyały; 

, że sobi w szabes zapalisz trabuka. 

„że na mój pogrzeb płaczki 
nie kwi- 

czały, 

„że Pana Boga tak si nie oszuka, 

„Bo trzeba siądzie tydziń na pokuty!.. 

„A ty co? siadasz w kantoru 
naduty, 

„A choć ty „Symclie" 
— w krzesło sl 

rozwalisz 

„I piszysz sobie „pan Stanisław" 
Ka- 

lisch! 

„Fe! to wszystko jest nieładnie, 

„To sy pamiętaj na sumieniu twojem, 
t ni nis7czeście SDa· 
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dnie, 

„że ty si wychrzczasz i zostanisz go- 

jem!" 
• · » · · ·' · 

Jakby go piki wsadzał kto do brzucha, 

Skakał pan bankier aż do góry pra- 

wie: 

„Oj waj! nie powidz takie rzeczy 
— 

ducha! 

„Nie powidz! Mein Wort.... ja si juz 

poprawię* 

„Już szynki nie żjim nawet i pocichu, 

„Nie chcę już nawet palić i w soboty, 

„I na pokuty siędę dziś na strychu 
— 

„I wszystko jak chcesz co do joty!" 

A ducha kontent brody głaska sobl 

I mówi i z głowę kiwa: 

„Sy git maja Symche! tak każda zro- 

bi 

„żydoska dusza poczciwa!" 
Na tem pan bankier wicy si zapali, 

I tak mówi dali: 

„żeby ty bardzo tam nie cirpiał karę, 

„Niech tate powi, co ino pamienta, 
stare, 

„Kogo oszukał? Wszystki grzychi 

„Coś nasaachrował — zapłacę do 

centa!" 

Temu już trocha było za wiele: 

„Ty waryat! — ducha wykrzyka 
— 

„Zmyszyginował cy co — durne ciele7 

„Cy chiba już całkiem masz bdzika!? 

„żyd kużden musi wierzyć w zaba- 

bony, 

„A jak naprawi grzychu —to ładnie... 

„No aż tak znów nie może być po- 

prawiony, 

„żeby oddawał — co skradnie!" 

Bankier wszystko pilnie słucha, 

A gdy poszła biała ducha 

Sam do sobi si uśmicha 

Rency zatrzy, mówi ścicha: 

„Niech goj wierzy w zabobony, 

żyd, choć bendzi poprawiony, 
Już nie odda, co raz skradnie, 

... Auf mein munes! — Jak to ładnie! 

TRZĄSŁ BESTYA GŁOWĄ. 

— Słyszałem, żeś pan sprzedał swe- 

go psa, któregoś pan tak lubił? 

— Tak jest, wie pan, sprzedałem 

go, bo w ostatnim czasie był całkiem 

nie do użycia. Zawsze ile razy opo- 

wiadałem o polowaniu, trzgsl bestya 

głową. 

DOBRE PORÓWNANIE. 

— Co ty tak podskakujesz, gdy au- 

tomobil zatrąbi? 
— Bo ja przed automobilem mam 

taki respekt,. jak przed wściekłym 

psem. 

SPOSÓB NA NERWY. 

Ona: Moja ciotka jest bardzo ner- 

wowa a zwłaszcza boi się myszy. 

Gdybyś znalazł na to jaki środek, to 

ona trzymałaby z nami, więc.... co 

radzisz? > 

On: Hm.... Niech sobie kupi..,, 

kota. — 

A PRZECIE SIEDZIAt. 
II — 

— Tam, na tym fotelu, siedział nie 

żaden osioł, ale sam gubernator! 
— Hm.... a przecie ty także na 

nim siedziałeś. 

CO MÓWI CIEŃ? 

Z wierzchu jest celem 

Westchnień i snie, 

Ivecz Jaka w środku, 

Wskazuje.... cień. 


