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Eleganckie· panie w NewM York. \t nosfą. ohe.enie. maski, zakrywające
im dolną część twany.
,
·. " ·· "·
.
(Z gazet)

...

Rój Ch~ wiecz.orem masek otoczy.„

Widok, zaiste, jest to

uroct:y .•

Z tego wynika. że i Wschód pili
nie studiuje żurnal mód ...

Urocz;e ni Paryżanki bez muk
Pani się b.udzo cieszy, bo gdy
A co pod rµaską? Kto zgadnie! Więc.
stają
w
szranki...
Bez zasłon,
nieraz
młodzian
brzydko
wpadnie,
na randkę spieszy, nie pożn·a .nikt
' bo w·' garsonierze upn::~jmie, gdy. z otwartą przyłbicą, kroczą :zalotnie
jej, nie, więc męża zdradza> ile
d:de~czę zasłonę

chce ...

·zdejmie,. o nieba!..

Tat słodka mina potwierdza te.orję

Darwina ..-

ulicą.„

Młodzieńcy

(Le Rire)

·

Szczęście.

Dobra rada

Sze:wc i poeta.

tylko w New-

Y orku .kupuj, kota w worku ..

Poeta udaje się do szewca . . Po
dt\.l.Ższej konsultacji, szewc rzecze:
~ Budki pańskie krzyczą wprost
o ńowe zelówki, obcasy i cholewki.
Sznurowadła ui jeszcze w dobrym

Ratu~kuł Nie umiem pływać.
Człek na moście : '- T er2u: w łaś~
uie najodpowiedaiejszy ens, by si~

stanie.

pan

Cl:Jek we wodzie: -

Ratun\u!

Wiesz, przyjacielu, ja w grze
nie mam szczęścia, za to mam je
w miłości.

:.._ Ty? W
-

miłości?

No tak, przecież dotychczau1

jeszcze jestem kawalerem.

nauczył.

Klapa~

No, sztuka pańska
zrobiła. wczoraj klapę.
- Jakto~ Przecież ludzie klaskali.

-

Klaskali} TO z

p@m

wodu zimna bili dłonią
o dłoń.
- Ale podczas drugiego
l'llktu słyszałem wyraźnie,
jak ktoś ·w pierwszych
rzędach śmiał. się.

byłem. Mój
powiedział. mi. Że
autor musi być. zdolnym
człowiekiem.

- „.T o ja

sąsiad
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JERZY W.

Miłość poeły„

W tej oto opowieści
Wiele łez i .poezji przeczys tej . się~mieśd.
Kto silnych nerwów niema, niechaj jej nie (.Zyta·
I kwita I
·
Bonifacy Piórkie wie z, poeta z łaski Bożej,

za
Nie spodoba
poecie· ta
I znów do serc niewiast
l gł~bekięj miłości szuka. r
Zdarzyh t. się raz nawet i starsza hrabina,
Co miała już pełnoletniego ·syna,
Ale z. historji tej poeta na,sz miał ta.ki'' zysJS:t
Że przybył doń hrabiny synalek
Uroczy pan Lalek,
l rozbił mu pysk.
Były jeszcze pensjona rki i szwaczk i,
Wdówki, panny i podlotki ,
· Póważne i 'trzpiotki ,
N~wet praczki.
Jednak nasz poeta, choć śledził; jak Wallace,
Nigdzie głebokiej miło.$ci nie znalazł.
Aż pewnego dnia
Bonifacy Piórrkiewicz r)'knął: -- Ach. to ta!
Była . to jejmość tłusta, niby szynek stos,
Miała czarne oczy i pęka.ty .trzos. .
Odczuł w niej tak. na .oko,
Miłoś~ naprawd~ głęb9ką,.
Pomyślał: „ To me ·prŹeznac~nie~ ·
Tylko z· nią, ~.ię. ożenię".
Rzekł i. uczyn·ił. . Mija .kilk~ dt.b:
Spotyką ·go .zhajofu:y~.. ·
· -. Ą·. Bonifacyf '. l'{iechAł,-ze de gromy,
Cóż to? .. Wyglądas:z. jak .trup.. · .
A poeta, nie ,pódnosz'ą,c oka:"
Ożeniłem się 'z :gliłoścL ·.Miłość za głęboka.

różnych niewiast ach się kochał»
swą miłość w sonetach wyszlochał
Rymami kwiedst emi, i:e nie można gorzej ...
Ale .cóż 1· Taki poety los.

W

I kaidej z nich

Że .:iycie mu dokuczał niby stado os.
najwięksżem.· strapieni em duszyc2. ki poety
. Były, 8l:J. i będą. po wieki kobiety;;·
Słowem nasz bóhater duszę miał płomienną
I uczucie swe chciałby oddać komuś w lenno.
Lecz dla miłości tej rzewnej
Gwaranc ji szukał pewnej.
..
Nie bawił się on bowiem w chwilow y zmysłów szał
I. sam zazwycz aj w łóżku swoim spał,
I marzył o niewieście. ·
Która grubą ma: Hote i smęt dziwny w twar~y,
I która przyjdzi e wiecz"are m doń wreszcie
I miłością głęboką obdarzy:.. ··
Przyszła raz jedna . pokryjom u
rzekła ·-· Jezdeml ,_.- Razi pr~ecie. słuch to,
I wątpię, czy się.
poezji ·:imała.
Bo ledwo ,,drukow aneu cz.yi.ała

na

I

była kuchtą..

....

Niema mnie w domu..
Potem przys:zła inna
Jak lelija niewinna ,

Zdjęcia

JJ.ż nię pa.mięta.

zwolnio ne. ·

film naukowy.
- Ach, bajeczne są te zdjęc'i.1
zwolnione!
- To 11 :e są zdjęcia zwolni one,
to wyjątki z filmu: miejscy urzę,Jnky
przy pracy f

nie zamawiałem~

jednego ze

swoich,

\

Wł ad.

Znów przekro czenie budź.etu!
l":lipolit Kwkzał (ul. Wonna 68),
żonę tępeun nanędzi.<lłm n
przekrocz enie budżetu domoweg o.
' Budzet Rllll mnei\liąc. bieżący t!!chwalony został jednogłośnie i pri:ew1~
dywał w pozycji „ wydatki" zł. 300,
małżonk~ zaś sumę powyższą. prze·
kroczyła o zł. 83,50. Zami"4.st sta·
wić ji\ pod pręgierz prasy i opinji,
p. Hipolit sam zajął się wymiarem
sprawiedliwości. Nie p~mogła obrona
oskarżonej, że to „pantofel ki i kaw
pelus\t sk:us!ły" ją, - ~ sprawiedłi
woici stało się zadość I
pobił

/,1 I

Tragi.czny wypade k.
Na och:zycie p. Długosza· Wie·
niawsltieg o na t. „Nadejdz ie jednak.
dzień wypł-ty", jeden z l'iliedmiu
obecnych na Silli słuchaczy, p. Gwido
Rosenszm elc, ziewnl!!,ł tak potężnie,
że szczęki wykoleiły się i p. Gwido
pozostał z rozdziawi.oną, paszcz".
W skutek naty~hmiutowej pomocy
biletera,
który
nieszc:.r.ęshwego
trza1n1ął z całej mocy w gębę, szla~
chetraa hcjala parna R. wróciła ,do
µormalne go stanu. Prele~ent zosu1.l
pociei,gn!ęty do odpowiedzialności
za spowodow anie nieszczęśliwego
wypadku .

Posłuszny śluhnym obowiązkom
Gdy inpłaci oblig małźonce z l!Ullwiązką
Ona niesyta z minki\ zgorzkniałą

Szeptl'i!; „Za m111.ło1.„~·
Gdy żona dn:emie
A książkę zrzuci mąż
n11 ziemię,
Czy podłogę-rzecz w:zględ1u:ll w teorji Einsteina Żonę irytacja schwyci nadzwyc zajna:
.,Sprawujże się, ciszej kpie,

Bo

mpięL 41

Lody

Mąż ·w

tej całe) aw11nhurze
Na gwoździu wbitvm chybdkie m gdzieś w murze
Wiesza się nagle.„
Co na '"'7 po djable; ·
······zsiniałego,· jakqy nos pijaka,
Od~tną

Kącik

Firma

, Dpt;;tdv d9

podłogi,
Czuła żonka mruknie:
. Cwó.źdż wbił

,.Ot, oślisko,

Z• nisko„.
" ·<fffe> się znów ~trzela . ··:

zał się jakii jegomość o fioletowy m
nosie z wózkiem, ma którym widniał
napis .Jody". Specjał ten i11przeda~
wmł po 5 i f O groszy, ku wielkiej
radości młodzieży płci obojga. bez
różnicy wyznania , rasy, narodowości~
religji oraz przynależności paHtyjnej

biedaka ·

Jeucze żywegó~ bo nogi
114

o ironjo -

GCły go· dośne losy goni,,
Zadrży ręka ·nieszczęśliwego ·bubka ...

Zerwie mu kuł111 parę włosów z głowy czubka.
Ksantypc ia skr::t.ywi znowu oko:
„Cal :za wysoko.„
Gdy si~ nareszcie biedak.ow i uda
l przysypie mu pierś gruda,
Na grobie Żona zatrajkot a:
„Dmreil..J Idjotał"
boleśnie:

za wc:zeuAJte!"

,,Uśmiechu".

handlow y.

„Handelei! !

i

Świńtuch''

n111deyła. nllllm następuj!IJtce wyjaśnie·
nie, · które chętnie zamieszc zamy.
(Był cł~łaiczony banknot BO~cio do~

Do mieiu:kan ia dziennika rza Hek~
tora Gry..:mołińskiego (Cmentar na
· 13) zgtos1ł
się wczouj sek.westir ator
Urzędu Skubowe go, chcąc zająć
meble za uległe podatk.i. W pokoju
zastał właściciela,
chudego psa,
.stolik o trzech m:igach i kne11>ło bez go, opuśdl bant.
Na1dziwn iejszem jednak w tej
deseczki. Z p(lwodu braku czegoś
całej
histi.nji jest to, Że nazajutrz ,
inaego, sekwestr ator ujął miejce na
mimo usilnych poszukiwań, dyrektokrześle r.Jfa7. trochę czasu dzienni~
1
karzowi, poczem ulotnił 1Się. Dzienw ra nigdzie. nie można było ' znaleić. ·
nik:arz zu wziął się: do przerwan ej
Odnalez iona zguba„
korespond el)cji z R1viery.
Mtodll'I! męilltka, ze łzami w „.;
ciach, do męża:
.ą. !!!
- Wyobraź aobie, jestem bardzo
· .P„tiHl,Maksio Serwiński, red:siktor
nieszczęśl
iwa. Zgubiłam obrączkę:
Wyd. Reid, śpiewak: o.perowy (re~
.
pertuu: Trtine, ·· Bubliczki i t. p.), ilubną,L
- Nie martw aię-, koc.hanie. wyda.w.ca·· i niebezpie czny don Jumn
w je.thief osobie, Wpadl do cukierni pocieszył ją mąż ...._ znalazłem ,
i na pornyst· by .wydał! pismo. (Do obrączkę pięć minut ternu w lewej
psychjatr yl) ·Pono w najbliższym kieszeni myC"h spodni.

s. o .

okresie geologicz nym wyjdzie tygod~
nik p. t .•• Zwierciadło Ł.odzi". Kto
dożyje. ten zobaczyJ ..

Pewnie z Kasy .Chorych „ •.
Doktór: - Bądź p~n 111pokojny:
za kilka tygodni będzie już pan zu·
pełnie zdrów. Ja też przechodziłem

. '„ . . .: ..
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Drobn e

tę sam- chorobę, a teraz czuję się
jaknajlep iej.
Pacjent: - Tak, lecz pan leczył
się u innego doktora.

ogłoszenia&

Skład wędlin

Wojciech a Sadłowsk.iegó (ul. Tłu
sta OO) podaje do wiadomości Szan.

M'a

JlUI iu~ lłł iUl lłllllł ltlJUI.' lll!Jllllłlłllllł!llll!Ull

nwiadam iamy, Że
jakkolwie k firm• ~Kapcan, Dałes
i S-owie" rozpuściła o nas fałszywi!\

rzekomo pogłoskę. jakoby . wykupiliśmy weksel z muu;zego wystawie nia
w czasie przepisow ym, z oburzenie m

:i lekc:ewai eniem takową plotkę wy-

jaśniamy, bo albowiem firma nasza,

. jako przedsiębiorstwo
naprawd~
i w istocie uczciwe, dotychcz u :lim
jednego swego wekslu ~ie w~kupiła,
1111. win:elkie
potwarze i bu1dy '"

rur: 11 łl Ił l!Ul!lłll'JIUll!ł lłlłUt l!l IUłłtHUłl!UllWDI

Grunt
nie przejmować się i mieć żołądek
w por:;;ą.dk:u. Wiadomości i· klucz
u stróża.

Do

wynajęcia

gijną. Jeżeli macie jakieś życzenie,
postaram y si~ je spełnłć. Może
kieliszek wódki?
Nie, dziękuję, wolę umrzec
na trzeźwo.

.

zamek na lodzie, włości na księŻyC'.u
oraz letnisko na biegunie północnym.

Wiadomości

CZD.la

Jeszcze ciemno na dworze, t;idy
dozorca obudził więźnia, który miał
byc straconym o · godz. 6·ej. Po
chwili w celi znalazł się prokurato r.
·-- Nie tu.ecie odwagi - n:ekł.
- Adwokat dotr:i:1ma wam towa·
rzystwa do oistatniej chwili. Może„
de również otrzymać pociechę reli-

nowego oleju.

udzielajli\: hrabia Mni~

.

Wi~c:

życzenie}

-

Chciałbym jeść wiśnie ...

-

Co

śnie?

szek.-M:ic hrówski, astronom Fłamma„
iion ~raz szlachetn y Nobile.

za

jakie macie
pomysł!

W lipcu dopiero

--- Nie szkodzi

W lutym wi·

będą,„.
Mogę zaczekać.

.

~SQWWMQGO~S@~@•••G•um•~•m••·~··••&••······

towy).
„Niniejsie m

łicję, której zadiu~iem · byłoby c:zu" . ·
wanie nad zawartością ' żelaznych
kas., W kilka. dni p.o objęciu służby
przez odd:datu zbrojony th agentów, ·,
główny dyrek~or banku chciał· się
przekonać osobiście, czy straż speł.;.
nia. dobrze .swe zadanie~ Lecz ja"
Idei było jego oburzenie , gdy zauważył, źe wszy11cy agenci chrapią,
na swych stanowisk ach w najlepsze .
Nie dość na tern. Dyrektor
wł13!mal się do sk.ubc:a. - . stróże
ciągle spali i bez. przeszk:o dy
wyjął trzy miljony złotych. Poczem ·
najspokoj niej. nie obudziws zy ni.ko„

Sekwes trator u d.ziermika.rza.

klijentelt, iż do każdego kłg. szynki
dodaje tytułem premji JO dke. rycy·

:ruszyły!

Jak. nas informuje jeden z czy~
telników• zauważono wczoraj nad
ranem, że lody ruszają. Oto uka·

Gdy głos zachrypn ie od kołysanek
(Dzieciak drze
jak sza.tanek)
Żonka d syknie najmiłośniej:
„:;piewaj· -no·· głoaniejl..."
Nie dziwota:
·
Kieciy miłości tak łaskota,

Ze względu na plagę napadów
i włapu.ań, · które są na porz,.,dku
dziennym . ściślej mówiąc, nocnym.
dyreJccja jednego z ·banków posta„
nowifa zorgani~ować prywatni \ pom

wyesmne ':z: brudn~go psdca. Zaintł!·
resowany ch> to zn. posiadacz y n 111.szych wek11tli, ·uprzedza my, żeby nie
ważyli się nas odwiedzać, bo nasz
woźny jest zawodow ym bok.serem .
Dziękując i t. d.
· F·ma Hlllnde!es i Świ:ńtuch.

PR ZEK O

N11jtrndn iej w świecie
,
Zamężnej dogodzić k:QbieciC!! ...
Gdy się w knajpie zasiedzi mąż,:--łez buchnie strugą:
„Gdzieś byl tak długot .. •• . · ·.....· · . ·
Gdy z biura wcześnie.i wróci, i gasżkiem )&\ zutanie,
Mruczy: „Coś krótko dziś urzedow1a nie!„."'
Gdy mllł.i szpulkę nici do dziur w łokciach kupi,
· Omal go !baba nie zakatrup i
·
I z fantazja wrżaśnie srogą:
„Zapłaciłd za drogoL .. "
·A gdy tysi~c:dc~ mąż z kabzy wyn:uci
Na bryła.ndk mipud,
Wybuchn ie skug Htanją:
•• Och jak tv mnie ceni~z tanioL"
Gdy papieros ów mąż wypali tuzin,
Na jej buzi
Rysy się chmmzą::
„Palisz za dużo I... "

2

Ostateczność~

Stary profesor siedzi. w kawiarnL · ,
Dzień dobry, przyjacidut może
Panie ober, pół godzint temu pro- masz papieros:?
siłem o kawę. Czy Pan zapomniał
- Nie.
- czy ja jnż wypilem -- czy może
- W takim razie muszę zapal ć ,
wcal~

dodatek do

t.

A

Rz~kł więc poeta: -

Bard:t()· dzi~na· historJa.

Ale z~bów nie

:

Buty
szyję każdemu na raty i za gotówkę.
Na ż111;danie mogę skroić kurtę i go~
lić
brzytwy frajerów, zamyd~

Hwszy przedtem oczy.
n~ lir.il fJ lll l!l 11111 • Q

Jil 8
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Mydło

po kt6rem wyszedł Zabłocki, znaj~
duje się w Muzeum Narodow ym,
Tmmże tabakierk a dla nosa Krasickiego oraz podwiązka Telimeny .

:
"

:g
0

g

(idy chcesz w:r.ajemnol:ć zyskać dziew·

:
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Gdy barwny bukiet mistrz Ci ułoży,
Szezi;śliwy b,~dziesz, bo dopniesz <"elu,
Od ,_;5ALVi/Y bukiet: serc1~ (.)tworzy...
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. Były, 8l:J. i będą. po wieki kobiety;;·
Słowem nasz bóhater duszę miał płomienną
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Nie bawił się on bowiem w chwilow y zmysłów szał
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Przyszła raz jedna . pokryjom u
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I wątpię, czy się.
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Bo ledwo ,,drukow aneu cz.yi.ała

na

I

była kuchtą..

....

Niema mnie w domu..
Potem przys:zła inna
Jak lelija niewinna ,

Zdjęcia

JJ.ż nię pa.mięta.

zwolnio ne. ·

film naukowy.
- Ach, bajeczne są te zdjęc'i.1
zwolnione!
- To 11 :e są zdjęcia zwolni one,
to wyjątki z filmu: miejscy urzę,Jnky
przy pracy f

nie zamawiałem~

jednego ze

swoich,

\

Wł ad.

Znów przekro czenie budź.etu!
l":lipolit Kwkzał (ul. Wonna 68),
żonę tępeun nanędzi.<lłm n
przekrocz enie budżetu domoweg o.
' Budzet Rllll mnei\liąc. bieżący t!!chwalony został jednogłośnie i pri:ew1~
dywał w pozycji „ wydatki" zł. 300,
małżonk~ zaś sumę powyższą. prze·
kroczyła o zł. 83,50. Zami"4.st sta·
wić ji\ pod pręgierz prasy i opinji,
p. Hipolit sam zajął się wymiarem
sprawiedliwości. Nie p~mogła obrona
oskarżonej, że to „pantofel ki i kaw
pelus\t sk:us!ły" ją, - ~ sprawiedłi
woici stało się zadość I
pobił

/,1 I

Tragi.czny wypade k.
Na och:zycie p. Długosza· Wie·
niawsltieg o na t. „Nadejdz ie jednak.
dzień wypł-ty", jeden z l'iliedmiu
obecnych na Silli słuchaczy, p. Gwido
Rosenszm elc, ziewnl!!,ł tak potężnie,
że szczęki wykoleiły się i p. Gwido
pozostał z rozdziawi.oną, paszcz".
W skutek naty~hmiutowej pomocy
biletera,
który
nieszc:.r.ęshwego
trza1n1ął z całej mocy w gębę, szla~
chetraa hcjala parna R. wróciła ,do
µormalne go stanu. Prele~ent zosu1.l
pociei,gn!ęty do odpowiedzialności
za spowodow anie nieszczęśliwego
wypadku .

Posłuszny śluhnym obowiązkom
Gdy inpłaci oblig małźonce z l!Ullwiązką
Ona niesyta z minki\ zgorzkniałą

Szeptl'i!; „Za m111.ło1.„~·
Gdy żona dn:emie
A książkę zrzuci mąż
n11 ziemię,
Czy podłogę-rzecz w:zględ1u:ll w teorji Einsteina Żonę irytacja schwyci nadzwyc zajna:
.,Sprawujże się, ciszej kpie,

Bo

mpięL 41

Lody

Mąż ·w

tej całe) aw11nhurze
Na gwoździu wbitvm chybdkie m gdzieś w murze
Wiesza się nagle.„
Co na '"'7 po djable; ·
······zsiniałego,· jakqy nos pijaka,
Od~tną

Kącik

Firma

, Dpt;;tdv d9

podłogi,
Czuła żonka mruknie:
. Cwó.źdż wbił

,.Ot, oślisko,

Z• nisko„.
" ·<fffe> się znów ~trzela . ··:

zał się jakii jegomość o fioletowy m
nosie z wózkiem, ma którym widniał
napis .Jody". Specjał ten i11przeda~
wmł po 5 i f O groszy, ku wielkiej
radości młodzieży płci obojga. bez
różnicy wyznania , rasy, narodowości~
religji oraz przynależności paHtyjnej

biedaka ·

Jeucze żywegó~ bo nogi
114

o ironjo -

GCły go· dośne losy goni,,
Zadrży ręka ·nieszczęśliwego ·bubka ...

Zerwie mu kuł111 parę włosów z głowy czubka.
Ksantypc ia skr::t.ywi znowu oko:
„Cal :za wysoko.„
Gdy si~ nareszcie biedak.ow i uda
l przysypie mu pierś gruda,
Na grobie Żona zatrajkot a:
„Dmreil..J Idjotał"
boleśnie:

za wc:zeuAJte!"

,,Uśmiechu".

handlow y.

„Handelei! !

i

Świńtuch''

n111deyła. nllllm następuj!IJtce wyjaśnie·
nie, · które chętnie zamieszc zamy.
(Był cł~łaiczony banknot BO~cio do~

Do mieiu:kan ia dziennika rza Hek~
tora Gry..:mołińskiego (Cmentar na
· 13) zgtos1ł
się wczouj sek.westir ator
Urzędu Skubowe go, chcąc zająć
meble za uległe podatk.i. W pokoju
zastał właściciela,
chudego psa,
.stolik o trzech m:igach i kne11>ło bez go, opuśdl bant.
Na1dziwn iejszem jednak w tej
deseczki. Z p(lwodu braku czegoś
całej
histi.nji jest to, Że nazajutrz ,
inaego, sekwestr ator ujął miejce na
mimo usilnych poszukiwań, dyrektokrześle r.Jfa7. trochę czasu dzienni~
1
karzowi, poczem ulotnił 1Się. Dzienw ra nigdzie. nie można było ' znaleić. ·
nik:arz zu wziął się: do przerwan ej
Odnalez iona zguba„
korespond el)cji z R1viery.
Mtodll'I! męilltka, ze łzami w „.;
ciach, do męża:
.ą. !!!
- Wyobraź aobie, jestem bardzo
· .P„tiHl,Maksio Serwiński, red:siktor
nieszczęśl
iwa. Zgubiłam obrączkę:
Wyd. Reid, śpiewak: o.perowy (re~
.
pertuu: Trtine, ·· Bubliczki i t. p.), ilubną,L
- Nie martw aię-, koc.hanie. wyda.w.ca·· i niebezpie czny don Jumn
w je.thief osobie, Wpadl do cukierni pocieszył ją mąż ...._ znalazłem ,
i na pornyst· by .wydał! pismo. (Do obrączkę pięć minut ternu w lewej
psychjatr yl) ·Pono w najbliższym kieszeni myC"h spodni.

s. o .

okresie geologicz nym wyjdzie tygod~
nik p. t .•• Zwierciadło Ł.odzi". Kto
dożyje. ten zobaczyJ ..

Pewnie z Kasy .Chorych „ •.
Doktór: - Bądź p~n 111pokojny:
za kilka tygodni będzie już pan zu·
pełnie zdrów. Ja też przechodziłem

. '„ . . .: ..

wmnmnmsmae•uaaqaua•••~-~--~!~~••••••amm•mm

Drobn e

tę sam- chorobę, a teraz czuję się
jaknajlep iej.
Pacjent: - Tak, lecz pan leczył
się u innego doktora.

ogłoszenia&

Skład wędlin

Wojciech a Sadłowsk.iegó (ul. Tłu
sta OO) podaje do wiadomości Szan.

M'a

JlUI iu~ lłł iUl lłllllł ltlJUI.' lll!Jllllłlłllllł!llll!Ull

nwiadam iamy, Że
jakkolwie k firm• ~Kapcan, Dałes
i S-owie" rozpuściła o nas fałszywi!\

rzekomo pogłoskę. jakoby . wykupiliśmy weksel z muu;zego wystawie nia
w czasie przepisow ym, z oburzenie m

:i lekc:ewai eniem takową plotkę wy-

jaśniamy, bo albowiem firma nasza,

. jako przedsiębiorstwo
naprawd~
i w istocie uczciwe, dotychcz u :lim
jednego swego wekslu ~ie w~kupiła,
1111. win:elkie
potwarze i bu1dy '"

rur: 11 łl Ił l!Ul!lłll'JIUll!ł lłlłUt l!l IUłłtHUłl!UllWDI

Grunt
nie przejmować się i mieć żołądek
w por:;;ą.dk:u. Wiadomości i· klucz
u stróża.

Do

wynajęcia

gijną. Jeżeli macie jakieś życzenie,
postaram y si~ je spełnłć. Może
kieliszek wódki?
Nie, dziękuję, wolę umrzec
na trzeźwo.

.

zamek na lodzie, włości na księŻyC'.u
oraz letnisko na biegunie północnym.

Wiadomości

CZD.la

Jeszcze ciemno na dworze, t;idy
dozorca obudził więźnia, który miał
byc straconym o · godz. 6·ej. Po
chwili w celi znalazł się prokurato r.
·-- Nie tu.ecie odwagi - n:ekł.
- Adwokat dotr:i:1ma wam towa·
rzystwa do oistatniej chwili. Może„
de również otrzymać pociechę reli-

nowego oleju.

udzielajli\: hrabia Mni~

.

Wi~c:

życzenie}

-

Chciałbym jeść wiśnie ...

-

Co

śnie?

szek.-M:ic hrówski, astronom Fłamma„
iion ~raz szlachetn y Nobile.

za

jakie macie
pomysł!

W lipcu dopiero

--- Nie szkodzi

W lutym wi·

będą,„.
Mogę zaczekać.

.

~SQWWMQGO~S@~@•••G•um•~•m••·~··••&••······

towy).
„Niniejsie m

łicję, której zadiu~iem · byłoby c:zu" . ·
wanie nad zawartością ' żelaznych
kas., W kilka. dni p.o objęciu służby
przez odd:datu zbrojony th agentów, ·,
główny dyrek~or banku chciał· się
przekonać osobiście, czy straż speł.;.
nia. dobrze .swe zadanie~ Lecz ja"
Idei było jego oburzenie , gdy zauważył, źe wszy11cy agenci chrapią,
na swych stanowisk ach w najlepsze .
Nie dość na tern. Dyrektor
wł13!mal się do sk.ubc:a. - . stróże
ciągle spali i bez. przeszk:o dy
wyjął trzy miljony złotych. Poczem ·
najspokoj niej. nie obudziws zy ni.ko„

Sekwes trator u d.ziermika.rza.

klijentelt, iż do każdego kłg. szynki
dodaje tytułem premji JO dke. rycy·

:ruszyły!

Jak. nas informuje jeden z czy~
telników• zauważono wczoraj nad
ranem, że lody ruszają. Oto uka·

Gdy głos zachrypn ie od kołysanek
(Dzieciak drze
jak sza.tanek)
Żonka d syknie najmiłośniej:
„:;piewaj· -no·· głoaniejl..."
Nie dziwota:
·
Kieciy miłości tak łaskota,

Ze względu na plagę napadów
i włapu.ań, · które są na porz,.,dku
dziennym . ściślej mówiąc, nocnym.
dyreJccja jednego z ·banków posta„
nowifa zorgani~ować prywatni \ pom

wyesmne ':z: brudn~go psdca. Zaintł!·
resowany ch> to zn. posiadacz y n 111.szych wek11tli, ·uprzedza my, żeby nie
ważyli się nas odwiedzać, bo nasz
woźny jest zawodow ym bok.serem .
Dziękując i t. d.
· F·ma Hlllnde!es i Świ:ńtuch.

PR ZEK O

N11jtrndn iej w świecie
,
Zamężnej dogodzić k:QbieciC!! ...
Gdy się w knajpie zasiedzi mąż,:--łez buchnie strugą:
„Gdzieś byl tak długot .. •• . · ·.....· · . ·
Gdy z biura wcześnie.i wróci, i gasżkiem )&\ zutanie,
Mruczy: „Coś krótko dziś urzedow1a nie!„."'
Gdy mllł.i szpulkę nici do dziur w łokciach kupi,
· Omal go !baba nie zakatrup i
·
I z fantazja wrżaśnie srogą:
„Zapłaciłd za drogoL .. "
·A gdy tysi~c:dc~ mąż z kabzy wyn:uci
Na bryła.ndk mipud,
Wybuchn ie skug Htanją:
•• Och jak tv mnie ceni~z tanioL"
Gdy papieros ów mąż wypali tuzin,
Na jej buzi
Rysy się chmmzą::
„Palisz za dużo I... "

2

Ostateczność~

Stary profesor siedzi. w kawiarnL · ,
Dzień dobry, przyjacidut może
Panie ober, pół godzint temu pro- masz papieros:?
siłem o kawę. Czy Pan zapomniał
- Nie.
- czy ja jnż wypilem -- czy może
- W takim razie muszę zapal ć ,
wcal~

dodatek do

t.

A

Rz~kł więc poeta: -

Bard:t()· dzi~na· historJa.

Ale z~bów nie

:

Buty
szyję każdemu na raty i za gotówkę.
Na ż111;danie mogę skroić kurtę i go~
lić
brzytwy frajerów, zamyd~

Hwszy przedtem oczy.
n~ lir.il fJ lll l!l 11111 • Q
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Mydło

po kt6rem wyszedł Zabłocki, znaj~
duje się w Muzeum Narodow ym,
Tmmże tabakierk a dla nosa Krasickiego oraz podwiązka Telimeny .

:
"

:g
0

g

(idy chcesz w:r.ajemnol:ć zyskać dziew·

:

fczyny1f

:

/j~l~~i~WYn;o:~i;;:::~:i~~=;'z;J~delu S

Gdy barwny bukiet mistrz Ci ułoży,
Szezi;śliwy b,~dziesz, bo dopniesz <"elu,
Od ,_;5ALVi/Y bukiet: serc1~ (.)tworzy...

.

6wiof7c h kwiat6~
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·Lubię dziewczę, co pierwszym spazmem się zachłysnie,
Lubię ściskać tajemnie. młodych dziewcząt rąc2ki
I ssać foh usta świeże i słodkie, jak wi<iniel

7.

'ii

Do komisariatu wpada
jakiś zdyś~any jegorpość.
Zwraca się do komisan:a:
Panie
komisarzu,
wczoraj zameldowałem o
kradzieży złotcgQ :zegarka ..
Meldunek cofam; gdyż dziś
zmdazłem zegarek na dnie
komody.
·,
--:. Żałuję mocno, brzmi
odpowiedź, - zfochiej jest
już· pod kluczem.

Nie lękajcie się o mnie, drodzy przyjllcit:.le,
{Bo choć ., w~ltqzm.eizu~· trawię się oddawna smutkiem,
Lubię na iym padole ziemskim rzeczy wiele:
Czekoladę, muzykę. dziewczątka i -- wddk_ęl
Lubię ·kwiaty rozkwitłe świeżo, młode pączki, .
Nic
Kundzia
nasz.yrn ślubem

..Bum„cyk-cyk.

Z apozno<ll

l!BIĘ.

Lubię blękii mórz, nieba, lecz ujrzeć go wolę

W oczach dziewczyny, która miłość mi uiyznaje;
Lubię róie kwitnące, lecz dziewczę mniej kole,
Gdy mi róże swej twarz.v do cal«mJ.ufoJ daje.

Pan Jak.ub został szczę
śliwym ojcem. Wzruszo"
ny, wielce, nadał do swych
rod2ićów nut. depeszę:
..Dziś raru:& przybyło na
świat dwuch chłopczyków.
Jutro wi~cEd"„

Gdy starość przyjdzie, siądę w przyjaciół swych kole.
Paląc lyitl.ń, wspominał. będę iżałować.

Lecz dzis jeszcz.e z dziewczynką ną schadzk~ iść· wolę Rozmawiać o bł<;1h'ostkach, pieśćić i< ca,lóioaći
. 1. .
H~' Plocho'.ckł.

' Jan ~ndrzej Krałny (Gn~ ,

Pożę,gn·a~ie.

l
•
pociąg

Zimny zwyczajny ukfon tez podania ręki, .

Tc :ta.leży, czy pan
szybko biega. Poc:ill\g od:.
-

się t.}lko z srhą skrz.J źowały;
był pożegnania ceremonjał cały,
LJ~cz nili t nie odgadł, ile w sercu było męki

Dwa spojrzenia

szedł właśnie
nuty temu.

Taki

I gdzież tego zerw:ania szukać mam przy czy !1y?
Oskarżać ją? to umie każ dy laik 1111 ody,

-

Stasiu, powi.edz mi
co wyraz ten
oznacza?
- Nie
wiem,
panie
psorze.
- Więc gdy. ja włożę
. rękę do twej kieszeni
dokładnie,

Nieznaj

i wyjmę z niej 50 groszy,

czem będę?
- ·Czarodziejem, pa.nie
p$orze.

Spotkałem ją

w „Oazie", Siedziała tam smutna
Przy niedop1tej kawie, czytając gazetę,
l kurczowo ściskała w H\~~zkach swych serwetę,
A z pięknych ócz jej biła niedola Q.lnutna.

Młode małżei stwo.
Mąż: Zdaje się, ie
nowa kucharka gotuje

Urocza jej twarzyczka. marmurowe czoło.
Usteczka karmmowe i szyja klasyczna,
Wog6le cała postać powiewna i śliczna,,
Jakiś czar niewymowny szerzyła wokoło.
Myś'ałem, że w jej ciele dusza mieszka złota,
I szukałem okazji, by zacząć gawędk~,
Lecz o mało co byłbym złowił się na wędkę,·
Była to bowiem zwykła~ zalotna kokota.

Logiczny

ilosć

pianu

Profesor wyjaśnia studentom kon·
strukcję czaszki. ·Z pośród kilku cza~
szek, leżących na stoJeg wybiera jedną
i zwraca się do swych słuchaczy:

czy to

mógłby mi powiedzieć,
czt?szka mężczyzny, czy ko-

Kto

biety?
z

taką

masą

Czy to jakiś

Adwokat powiegospodarzowi
w !ta kim shu.1.ie,

-

jest fo

oświadcza

czaszka

ieden

ze

studentów

nowczym głosem.
- Z czego pan
- Z tego, źe
są kompletnie ..,„."°"'"'""".
gadaniny.

kobiety, sta-

d--,brze; obiad smakuje mi
bardzo.
Żona: Tak. poma„
gałam jej.
Mąi: Tak. smakuje
mi mimo to.

Najdziwniejsze.
Rozmowa dwucłt adwokatów.
Wyobraź

proces
. 7

sobie, ·jaki

z.

Matuś moja. n_a iahłoni
, Wróbel-patrzcie-wróbla goni.

I dwie muchy mkn~ po szybi~~
P!'każę wam, jak. przydybie.„
Co się dzieje ·-goł~b niesie
Piórko w dziobie, popatrz-niesie
Kura gdacze gdzieś na gr:zięd:ide„.

miałem ostatnio.
Słucham.

.Śledztwo

.chciała otruć

wiem od ktlku

wyka.,zało. że

żona

męża. ·Ten bomiesięcy traktował ją

swego

źle, postanowiła więc go się
pozbyć. W tym celu wbiła nęć do
zupy. którą podała choremu mężowi.
- . To przecież bardzo zwykły wy„
padek. Usiłowanie dokonania zbrodni.

bardzo

A c'ly
--· ·

mąż umarł
Właśnie to

wyleczyła

?

najdziwniejsze:
chorego.

rtęć

'

.

'

;, ·

· Pono ·'.J...ig~-/~9,6i:e

· ·.

,·,

.1

gdzieitidziej~

,
'

Ze przez radjo mowy
Będą nadawane „

Bum-cyk-cyky

w

poznać

zamęcie.

Poco ten harmider
I cały proceder?
Głos decydujący
Wszakże ma Bel... już

Zanucą, rzucę

w1ec1e ••

Łamii&11.c a.uteny

Język co spijał moc

Niech pozna

Kumy1 pić
El.i:.l!ltrak.t 1.

Bo żontnia żąda
Forsy moc na stroje
ksiądz

Bum~cyk-cyk!

parobka

......-. Powiedz-no, mój chłopie,

Co tam,

Jakieś

wodzi cię małmidło
Stuy, dawaj no kropidło!
Dawaj wodę tę święconą

ii11u17e·'I'„,

Wio.senne nastroje~
Ale tych nastrojów
Ja się bardzo boję~

Pyta

•• Hei, co ci się dziewko, kręci
Gadasz:, kiejby bez ioamięi::i,

Proroka hymnem

. Bum-cyk-cykl
bębnów

Na ulicach

Klnę· się ,na brodę MahirHnet11,
Ja, nawrócony z grze.chów:
Na twarz. afgańska. znów. m.oou:ta
Narzuci mrocznych usłot;u

Harem miał będzie
Jak ongiś je{lO uH~n::1c.
Wróci eunuchów stara
Hurys~niewolnic cudny "'""'""'···
Gdy z minaretów

Posłowie wciąż_ d.rą si~

W naszym parfaniencie.
O co wojnę wiodą,

Nie

'i'

NaJwh~ks:zy

Pętają się roje,
l już czuć w powietrzu

Gdy się ptaszki Żywi11. glin1,,
Co to będzie? Mówcie ino!"

Był 1l

według

.,.,.„,virli""""w""
Obwiesze
Bolszewik

Słupy

Na

księżyc

Biblji

~
się zamyślił
{(ozćhodzi CJię o to?

po potopie

Maciek
-

Stracha się jej djabeł pono ..

A k.vst. . a kysz „ ·czarcia maro
.Zg_iń. piekielna precz poczw1lroL „
.,Schowaj matka, świętą. wodę Za,pom.ni'!łaś czasy młodef. •
Szykuj :iłotych choć pół sikopkat
Na wesele i . parobka" .„

W ład.

Biedak.
Rzecz dzieje się w szpitalu. Lekarz
bad':! chorego, którego przywiezio110
w nocy.
- Nic groź.nego, - oświadcza
dok~ór, po zbadaniu go, - zwylda
grypa.
_
Nutępnie, zwracajl\\c się do pi~d ·

Trzeba biedzie wywołać
to chory i
- Nie płacz pan,
doktór. Powtarzaim, że to
więc nic gr(')foego. 5pod
i wuystko będzie w po:rz14,dku.
-

Usłvsz!:lł

m1utwi

odrzekł chory. Od dziesięciu
jestem tra.ganem · w składzie
i pocę się w dzień i noc.
teraz,
gdy zachorowałem i myślałem, Że
już trochę odpocznę, to pan przy~
chodzi z swem leka:rstwem. Znowu
muszę się pocić.

w_szystkię. ją 'będą

·Tę wprowadzą zmianę.

Leci\ pióra. kiejby liście No matulu, widzieliście?„.
Tam jas\tółka w glinie dfobie, :
Patrzcie, j111k ją, niesie w dzióbie-

właś111ie

.~ ·wyba~~; m~iusiu,

tak ~ajęta, .że nie

Ju:r narody słuchać! .
Bo na wszystkich 'sesjach „

.>'

-To pocenie

Buru;.cyk;.cykl . dym

~·he'da. w:ka.n~.dmuchać

I

Kogut trzepnią.ł krasne· piórka . .
eatrzdel.„ w ltl!lido . k.ur dal nµrk.:1,
Patrzcie, jak. się z jedQą czubi:_
. Matuś-czy on jej nie lubiL.
·:<Stary gęsior, jak najęty ·
i',S;yczy, gąsce depta pięty
.Ł~mie rutę i~Hlije ;__ :
~*,,- dn gą,ski ni~ za bije?.. ...
Patr~oie ·mamoL. ·Bi'ł.\ła kotka ę&i:niaukuie sobie z płotka,
~ocich pisków pełno wszędzie
'f;·.E; 'mamusiu, co to· będzie ...
~: ;i~t.:, ~f'.,/'1\"' ·:,

..;... Aeh. nieszc2'.ęsna! ,I
dom,u? • · •. ~.

O:statrHe Alfonsy.

Hej Matusiu, co to będzie?.„
..

lęgniarki.

dziwny

łt

·Mornl1.st"ó~··W:'(JW·cza;s
. T~~ u$lal'.\.~f·dą~y~ '.: w
Bpw'iem. tron~ z~i~ją

~ '

snośd.

t.:."ch
„.,. . .. stoi!'

. Żt' YJ.k~ótce·~(,~i$zpanji
·.Re·w(ł~qc;j:~ .}''~~.~.ie~!.~~1•

;-.~RP:z;\>~~ione, j1111k ni: stypie
. , ·. Ozą 81e boćki dw• na lipie,

. Nauczyciel napisał na
tablicy wyru \,,z,łodziej".
Chce wyja;nić
.małym
uczniakom pojęde wła.„

Jan Andrzej Krainy (Gnien:.no).

karaluchów,

mi-·

Złodzif'j

Widocznie powain!ejsze zaszły iu powody,
A zresztą -:- i ja także nie je~ ton bez winy.
Lecz rozczarowania te mają zalety,
że i grun1u wypleniają mJJlne pojmow~rnie
Miłość przyrównać można do złudnej rulety;
.
Kręci się kręci w koło, nie wiedzieć gdzie· sianie,
Decyzja tu należy zawsze do kobiety.
A co ona zamyśla, któż jest zgadnąć w stanie?

,,;vnaca się do
ogrodu.

dwie

w

· l1gadaL...·.· ,~ę~?:ie.,

Lakonicznie.

Trzeba korzystać, póki mlodo.5ć w iylafh iętrd,
Bo później lr~dno będzie o mile przygody ...
Całuj. całuj za każdym całusem namięftiiej,
Dopó/eiś jeszcze młoda. dopdkim ja m.tody!

-

·.;{:J:ut.

l

Przecie po potopie
wielkie błoto!

Było

Burq·cyk-cyk,

Autem ~ię wybrała
Z sioferen:l panienka.
A.ż nagJe wśród jazriy
Opona im

Jam

marnotrllllwny
Co chcecie - z

pęka.

Gdy chcesz być szoferem,
Bacz. byś vr każdym czasie
Miał przy sobie, bracie,
Oponę w zapasie.
Bumdcyk.cyk!

W stosunkach handlowych
Zmiana dziś malutka:
Zamiast słowa „ weksel"

Ucichli we mnie
Z królową tylko bfl:ct:ue
W haremie szelma
Rafałki sobie nud
Parłe franc' e sz1tuk:•
A jeden
Gdy babsko lubi ooiHHot'l'.)W,
Pozwó!de~

Parlowac z&wsze

Mówi się „na dudka"'
Nie różnica przecie,
kto się wysławia,
„ Weksle" czy „na dudka•'.
Grunt, ze się ... wystawia.

Największy kł<'.ID1'.lt uv1"1""'"'

Bum~cyk„cykl.

jest mairynuzem

ozdoba

jllil,cym

dzie\vuszki
Pewnie
przyznacie, jej zgrabne nóżki. · ·
marnością jeno
Wszystko jest na świecie, -

Pewnego
· na1t. telegram:

„Zblizywszy
zachorowałem.

Pani S„

Nożk1 najpiękniejsze
Gdzieś się kończą przede„.
„,

do męża:

- Widzisz. "'""-''"'·
81.1m-cyk.cyk! · nieraz, że ten Ch!lOi:i~k r„,,„„{i,,„„.„.

Taddy.

tOWłl'l"ZY&twie 1"'ll<~f'H'll'll"'l'·~fli!n'<•'<"lh
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·Lubię dziewczę, co pierwszym spazmem się zachłysnie,
Lubię ściskać tajemnie. młodych dziewcząt rąc2ki
I ssać foh usta świeże i słodkie, jak wi<iniel

7.

'ii

Do komisariatu wpada
jakiś zdyś~any jegorpość.
Zwraca się do komisan:a:
Panie
komisarzu,
wczoraj zameldowałem o
kradzieży złotcgQ :zegarka ..
Meldunek cofam; gdyż dziś
zmdazłem zegarek na dnie
komody.
·,
--:. Żałuję mocno, brzmi
odpowiedź, - zfochiej jest
już· pod kluczem.

Nie lękajcie się o mnie, drodzy przyjllcit:.le,
{Bo choć ., w~ltqzm.eizu~· trawię się oddawna smutkiem,
Lubię na iym padole ziemskim rzeczy wiele:
Czekoladę, muzykę. dziewczątka i -- wddk_ęl
Lubię ·kwiaty rozkwitłe świeżo, młode pączki, .
Nic
Kundzia
nasz.yrn ślubem

..Bum„cyk-cyk.

Z apozno<ll

l!BIĘ.

Lubię blękii mórz, nieba, lecz ujrzeć go wolę

W oczach dziewczyny, która miłość mi uiyznaje;
Lubię róie kwitnące, lecz dziewczę mniej kole,
Gdy mi róże swej twarz.v do cal«mJ.ufoJ daje.

Pan Jak.ub został szczę
śliwym ojcem. Wzruszo"
ny, wielce, nadał do swych
rod2ićów nut. depeszę:
..Dziś raru:& przybyło na
świat dwuch chłopczyków.
Jutro wi~cEd"„

Gdy starość przyjdzie, siądę w przyjaciół swych kole.
Paląc lyitl.ń, wspominał. będę iżałować.

Lecz dzis jeszcz.e z dziewczynką ną schadzk~ iść· wolę Rozmawiać o bł<;1h'ostkach, pieśćić i< ca,lóioaći
. 1. .
H~' Plocho'.ckł.

' Jan ~ndrzej Krałny (Gn~ ,

Pożę,gn·a~ie.

l
•
pociąg

Zimny zwyczajny ukfon tez podania ręki, .

Tc :ta.leży, czy pan
szybko biega. Poc:ill\g od:.
-

się t.}lko z srhą skrz.J źowały;
był pożegnania ceremonjał cały,
LJ~cz nili t nie odgadł, ile w sercu było męki

Dwa spojrzenia

szedł właśnie
nuty temu.

Taki

I gdzież tego zerw:ania szukać mam przy czy !1y?
Oskarżać ją? to umie każ dy laik 1111 ody,

-

Stasiu, powi.edz mi
co wyraz ten
oznacza?
- Nie
wiem,
panie
psorze.
- Więc gdy. ja włożę
. rękę do twej kieszeni
dokładnie,

Nieznaj

i wyjmę z niej 50 groszy,

czem będę?
- ·Czarodziejem, pa.nie
p$orze.

Spotkałem ją

w „Oazie", Siedziała tam smutna
Przy niedop1tej kawie, czytając gazetę,
l kurczowo ściskała w H\~~zkach swych serwetę,
A z pięknych ócz jej biła niedola Q.lnutna.

Młode małżei stwo.
Mąż: Zdaje się, ie
nowa kucharka gotuje

Urocza jej twarzyczka. marmurowe czoło.
Usteczka karmmowe i szyja klasyczna,
Wog6le cała postać powiewna i śliczna,,
Jakiś czar niewymowny szerzyła wokoło.
Myś'ałem, że w jej ciele dusza mieszka złota,
I szukałem okazji, by zacząć gawędk~,
Lecz o mało co byłbym złowił się na wędkę,·
Była to bowiem zwykła~ zalotna kokota.

Logiczny

ilosć

pianu

Profesor wyjaśnia studentom kon·
strukcję czaszki. ·Z pośród kilku cza~
szek, leżących na stoJeg wybiera jedną
i zwraca się do swych słuchaczy:

czy to

mógłby mi powiedzieć,
czt?szka mężczyzny, czy ko-

Kto

biety?
z

taką

masą

Czy to jakiś

Adwokat powiegospodarzowi
w !ta kim shu.1.ie,

-

jest fo

oświadcza

czaszka

ieden

ze

studentów

nowczym głosem.
- Z czego pan
- Z tego, źe
są kompletnie ..,„."°"'"'""".
gadaniny.

kobiety, sta-

d--,brze; obiad smakuje mi
bardzo.
Żona: Tak. poma„
gałam jej.
Mąi: Tak. smakuje
mi mimo to.

Najdziwniejsze.
Rozmowa dwucłt adwokatów.
Wyobraź

proces
. 7

sobie, ·jaki

z.

Matuś moja. n_a iahłoni
, Wróbel-patrzcie-wróbla goni.

I dwie muchy mkn~ po szybi~~
P!'każę wam, jak. przydybie.„
Co się dzieje ·-goł~b niesie
Piórko w dziobie, popatrz-niesie
Kura gdacze gdzieś na gr:zięd:ide„.

miałem ostatnio.
Słucham.

.Śledztwo

.chciała otruć

wiem od ktlku

wyka.,zało. że

żona

męża. ·Ten bomiesięcy traktował ją

swego

źle, postanowiła więc go się
pozbyć. W tym celu wbiła nęć do
zupy. którą podała choremu mężowi.
- . To przecież bardzo zwykły wy„
padek. Usiłowanie dokonania zbrodni.

bardzo

A c'ly
--· ·

mąż umarł
Właśnie to

wyleczyła

?

najdziwniejsze:
chorego.

rtęć

'

.

'

;, ·

· Pono ·'.J...ig~-/~9,6i:e

· ·.

,·,

.1

gdzieitidziej~

,
'

Ze przez radjo mowy
Będą nadawane „

Bum-cyk-cyky

w

poznać

zamęcie.

Poco ten harmider
I cały proceder?
Głos decydujący
Wszakże ma Bel... już

Zanucą, rzucę

w1ec1e ••

Łamii&11.c a.uteny

Język co spijał moc

Niech pozna

Kumy1 pić
El.i:.l!ltrak.t 1.

Bo żontnia żąda
Forsy moc na stroje
ksiądz

Bum~cyk-cyk!

parobka

......-. Powiedz-no, mój chłopie,

Co tam,

Jakieś

wodzi cię małmidło
Stuy, dawaj no kropidło!
Dawaj wodę tę święconą

ii11u17e·'I'„,

Wio.senne nastroje~
Ale tych nastrojów
Ja się bardzo boję~

Pyta

•• Hei, co ci się dziewko, kręci
Gadasz:, kiejby bez ioamięi::i,

Proroka hymnem

. Bum-cyk-cykl
bębnów

Na ulicach

Klnę· się ,na brodę MahirHnet11,
Ja, nawrócony z grze.chów:
Na twarz. afgańska. znów. m.oou:ta
Narzuci mrocznych usłot;u

Harem miał będzie
Jak ongiś je{lO uH~n::1c.
Wróci eunuchów stara
Hurys~niewolnic cudny "'""'""'···
Gdy z minaretów

Posłowie wciąż_ d.rą si~

W naszym parfaniencie.
O co wojnę wiodą,

Nie

'i'

NaJwh~ks:zy

Pętają się roje,
l już czuć w powietrzu

Gdy się ptaszki Żywi11. glin1,,
Co to będzie? Mówcie ino!"

Był 1l

według

.,.,.„,virli""""w""
Obwiesze
Bolszewik

Słupy

Na

księżyc

Biblji
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Wielh.anocne podarki.
· Panna· Lu ma wielkie

wzięcie :o-

. Naw~t „afa)"sz,y pan•. puy święcie
Jajką składa> jej w ;prez~cięf,

Ona

zaś n>łodszemu

rada,

'Dwa ·jej bow:iem jajka składa,
Nie ~ważają.c: Płl a:łoać d~iada.,.

