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STANISŁAW JERZY LEC

FRASZK I
FRASZKA.
Na bajgle, któremi kupczą innowiercę
porywają się dzielnie aż z Chrobrego Szczerbcem.
Cóż to wśród straganów, dumna chce prawica?
Zapomniałeś? Ich zawsze ciągnie Targowica!

EDISON.
Narodowiec poważny — od nauki mokry —
wyjechał na wywczasy do pustych okolic.
Tam śmiertelnie się nudząc w pewne rano odkrył
że żyletka o dziwo! może także golić!

•

E POI MORI.

Zobaczyć Neapol i umrzeć!
Czyż to niedostępne dla plebejskich istot?
To wcale łatwe mój drogi — zrozum że
trzeba tylko obejrzeć go — antyfaszystą.

ZBROJENIE.
Rys. M. Reif
'

f

GOŁĄB POKOJU

Tu się zbroją, tam się zbroją
będzie piękne żniwo.
Każdy w broń się zbroi swoją.
Już nawet Żydzi się zbroją' —
w cierpliwość,

ZAUFANIE.

WIENER
GEMOTLICHKEIT
Nazajutrz po wkroczeniu
wojsk niemieckich do Austrii
emerytowany tajny
radca
dworu Alois Kitzinger wszedł
do trafiki wdowy Gschweidl
na Mariahilferstrasse, gdzie
zwykle kupował swe cygara.
— Heil Hitler, Herr Hofrat!
— powitała go staruszka. —
— Co pan mówi na to niesz
częście, które nam się przy
trafiło?!!! (t).

szcie on przepędzi tych prze
klętych nazi! (t).
*
•
— A swoją drogą ten Biirckel, to genialny człowiek!
Wielka głowa!
— Dlaczego pan tak sądzi?
— Jak on to wspaniale obli
czył i urządził, że liczba gło
sów „tak“ w plebiscycie nie
przekroczyła stu procent! (t).

„Ach ministrze, zachwycił pan nas nową mową!“
„Czy panowie z zachwytu spodnie rozbierają?*4
„Skąd, tylko uwierzyliśmy pańskim pięknym słowom
zawadzają nam spodnie, — boś rzekł żeśmy w raju.“

O NASZEJ STOPIE ŻYCIOWEJ.
Stopa życiowa się podniosła?
Więc ją podpatrzę na wykresach.
To stopa? Płaska, brudna, bosa!
To przecież pięta Achillesowa!

*

— Wszystko rozumiem, pa
nie Gieshiibler, jednego tylko
nie mogę pojąć: dlaczego
Mussolini nie urządza plebis
*
cytu w Abisynii?
— ???
W kawiarni na Ringu siedzą
dwaj wiedeńczycy.
— Przecież na pewno okaza
ło
by się wówczas- że 99.8%
A wie pan, panie Pomeisl
Abisyńczyków
pragnie za
odzywa się jeden z nich —
to chyba i lepiej, że ten Hitler wszelką cenę Anschlussu z
przyszedł do nas! Może nare Włochami! (t).

C Z Y T A J C I E „S Y G N A Ł Y
dwutygodnik społeczno-literacki
Lwów — ul. HAUKE BOSAKA 12
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Z .\ RZĄDÓW PREMIERA SKLADKOW SKIEGO
MÓWIĄ ŻE...

W rezultacie ostatnich suk
cesów gen. Franco, Hiszpania
faszystowska stanęła teraz
fr o n te m
do m o rza .

*
Z powodu chrztu księżnicz
ki Beatryczy, armaty holender
skie zagrały s a l w ę Regina.

*
W związku z poparciem
Bonneta dla Halifaxa w spra
wię uznania podboju Abisynii,
mówią, że Francja spłaciła
swoje zobowiązania wobec
narodów uciskanych fałszywą
b o n n e t ą.

*
Podobno ufundowanie sa
molotu żydowskiego jest pier
wszym b a o n e m próbnym
porozumienia Żydów z Ar
mią.

*
Mówią że dzięki nastaniu
ciepłych dni poszły u’ górę
niektóre a k a c j e .

Po licznych samobójstwach w Wiedniu.

W7 związku z niedawnym
incydentem łotewsko-sowieckim mają zostać cofnięte
wszelkie pograniczne u l o 
tn ie n ia .

*
Podobno przedstawiciele ko
mitetów nieinterwencji pełnią
na swych odcinkach skrupula
tny p o z ó r .

*
Życie „starych bolszewi
ków'' składa się z trzech eta
pów. Pierwszy jest etapem
walki z caratem; drugi — eta
pem leninowskim; trzeci zaś
e t a p e m na Sybir, albo na
tamten świat.

*
Polsko - sowiecki handel fu
ter jest na martwym punkcie.
W ten sposób udało nam się
częściowo ukręcić łeb bolsze
wickiej w y d r z e .
(b).

Rys. Karol Baraniecki

*

*
W związku z wizytą Mussoliniego na czele całej floty wo
jennej w Genui mówią, że dla
podtrzymania swej popular
ności, zastawił on wszystkie
swe okręty w L o m b a r d i i .

Na wiadomość, że ostatnia
pożyczka francuska została
pokryta dwukrotnie w ciągu
jednego dnia, p. Daladier za
wołał: „Byczo jest!“.
(m. k).

S.S. — S.A. —mobójsiwo

SŁUCH.
Pastor Hopkins odwiedza je
Salek wchodzi do kawiarni
i spostrzega Heńka przy stoli dnego ze swych parafian sta
rego farmera Pata Maloney‘a
ku.
głuchego jak pień i z za
— Serwus Heniek — mówi dowoleniem stwierdza, że
— co porabiasz?
Pat ma już akustyczną trąb
— Widzisz, Siedzę i piję cze kę którą mu już oddawna
zalecał.
koladę.
— Prawo, Pat! — wola pa
— Ho, bo. Dobrze ci się stor.—Widzę, że masz już na
wiedzie. A wiesz, co ci po reszcie . tę trąbkę którą od
wiem?
pięciu lat radziłem się kupić!
— Ach, więc o tym mówili
— No?
ście mi, wielebny ojcze, przez
(t).
— Załóż się ze mną, że ja te pięć lat?
wypiję twoją czekoladę, a ty
nawet nie będziesz wiedział,
WIEDEŃ 1938
kiedy ja wypiłem.
Heniek wyciąga rękę:
W kawiarni na Ringu siedzą
dwaj wiedeńczycy.
— Zgoda. O ile?
— Mój nowy szef- przybyły
— Ja wiem? O dwadzieścia
z Berlina — odzywa się jeden
groszy.
— szykanuje mię, gdyż przed
Salek bierze do ręki filiżan Anschlussem należałem do
kę i jednym haustem wypija Heinatsfrontu.
czekoladę.
— Ja też drżę o swoją po
sadę,
Huber... Okazało
Zwariowałeś — woła He się, żepanie
mój
prapradziadek
nie
niek — przecież już przegra
był
czystej
krwi
aryjczykiem.
łeś.
— Tak, panie Goschwaidl,
— Rzeczywiście, masz ra widzę, że w dzisiejszych cza
cję. Proszę, płacę dwadzieścia sach łatwiej z o s t a ć Niem
groszy. (1).
cem, niż b y ć Niemcem! (t).
ZAKŁAD.

— Panie reżyserze, niech
mnie pan weźmie do filmu?
— Pan, do filmu? z takim
wyglądem!
— To może chociaż do krót
kometrażówek.

4
HOROW

Historia
z ostrygami

CZAPKA
Usiłowano mnie okraść.
Ale nim wam o tym opo
wiem — przedstawię się. Nie
będziecie przecież słuchali nie
znajomego. Więc jestem okręt. Mam w ustach mostek
kapitański.
Gdybym wiedział, że sło
wa te dojdą także Ciebie, wy
znałbym jeszcze, że chciaibym hyć srebrnym lisem —
any zawisnąąć na Twoich ra
mionach.
Teraz opowiadam.
Przyszedłem do domu, za
stałem u siebie złodzieja. Na
mój widok rzucił się do uciecz
ki. Puściłem się za nim w po
goń. Złodziej był wysoki, no
sił popielatą czapkę, cyklistówkę. biegł szybciej ode
mnie, nie mogłem go dogonić.
Zadąłem w róg ulicy, za któ
rym znikł, kilka osob przyłą
czyło się do pościgu, wśród
nich jeden zawodowy myśli
wy. Złodziej wbiegł wówczas
do jakiegoś domu. Myśliwy
pobiegł za nim i po chwili wy
prowadził z obcego domu je
gomościa o odkrytej głowie.
Zwrócił się do mnie.

PO TĘ G A W YM OW Y.
Dwaj szeregowcy Kacprzak
i Miglasiński wracają po pół
nocy do koszar.
Przy wejściu natykają się
na pana porucznika.
— Gdzieście się wałęsali po
nocy i to bez przepustek, co?
Kacprzak, odpowiadaj!
— Melduję posłusznie, pa
nie poruczniku, że byłem u
chorej ciotki!
— Znamy się na tym! Nie
mnie nabierać na takie bajecz
ki! Tydzień paki! A wy, Mig
lasiński, gdzieście byli?
Miglasiński jest jąkałą.
— Mmme... mel.. mel... du...
duję ppo.. po... po... po... słu
sznie pppa.... pa... pa... nie
pppo... po... po... rrrru... Tucz
ni...niku, żżże...
— No już dość tego! — wo
la zniecierpliwiony porucznik.
Odmaszerować!
Gdy zostali sami, Kacprzak
zwrócił się do kolegi.

ulicy.
Do sklepu wchodzi Pome— Co słychać u pana? —
ranc
i zwraca się do sprzeda
pyta wilk.
jącej:
— Poproszę o pięć jajek.
— Nic nowego — odpowia
Tylko
prosiłbym, aby były oda doberman — stara bieda.
ne
jajkami
czarnej kury.
A co pan porabia?
— Niestety — mówi sprze
— Stołuję się na mieście. Żo dająca — nie umiem tego roz
poznać. Mozę pan to potrafi.
na na letnisku.
— Ależ naturalnie.
— No, to niech pan będzie
Nagle doberman spostrzega
łaskaw sam sobie wyszukać.
małą suczkę.
Pomeranc po paru minu
— Bardzo pana przepra tach szukania podaje sprzeda
szam- ale muszę iść — mówi jącej do zapakowania pięć ja
jek.
do wilka. — Późno jest.
Zaciekawiona tym właści
— Pozwoli pan, ale boi się cielka pyta:
— Niech mi pan powie,
pan takiej małej suczki?
skąd pan wic, ze akurat te jaj
— Nie — odpowiada dober ka zniosła czarna kura?
— Proste. Czarna kura zno
man — ale muszę panu coś wy
si tylko największe jajka. (1).
znać: ona ma zimny nos. (1).
— Czy to ten? — zapytał.
Przyjrzałem się jegomościo
wi — był młody, wysoki ja
snowłosy.
— Tamten nosił czapkę —
powiedziałem — ten jest bez
czapki.

— Nie wie pan — dziwił się
myśliwy — na złodzieju czap
ka gore.
I zaaresztował zwierzynę,
na której zgorzała czapka.

Mój przyjaciel Fredzio ma
numer telefonu bardzo zbliżo
ny do numeru znanego skle
pu kolonialno - gastronomicz
nego „B-ci Pikulskich".
Na tym tle pow>stają liczne
omyłki doprowadzające Fre
dzia do białej gorączki.
Któregoś dnia mój przyja
ciel siedział przy biurku i pi
sał- Nagle zadzwonił telefon.
— Hallo!
— Czy to „Bracia Pikulscy"?
— Nie! — burknął Fredzio
gniewnie i odłożył słuchawkę.
Po chwili złośliwy aparat
zaterkotał znowu.
— Hallo!
- Czy to „Bracia Pikulscy“?
Nie, do ciężkiej cholery’
wrzasnął Fredzio z pasją.—
Omyłka!
Po minucie znów dzwonek
— Hallo?
— Czy to „Bracia Pikulscy“ ?
W mózgu mego przyjaciela
zaświtała nagle jakaś myśl.
la k jest — odparł uprzej
mie.

— Powiedz mi tylko, Pietrek, dlaczego właściwie ja
dostałem tydzień paki, a tyś
wymigał się od kary!
— Bbb.Jbbo... trz... trz... trz..
trze... trze... bba u... u... u... ummieć mmm... mmmó... mó
wić!!! (t).

ANEGDOTY
Gdy w roku 1476 wojska
szwajcarskie stanęły pod Mur
ten, by stawić opór Karolowi
Śmiałemu, ich wódz ukląkł i
zaczął modlić się głośno.
— Wielki Boże! Jeśli my
mamy rację daj nam zwycię
stwo! Jeżeli wróg ma rację,
daj jemu zwycięstwo! Gdybyś
jednak przypadkiem nie mógł
ustalić po czyjej stronie jest
słuszność, stań sobie na ubo
czu i tylko patrz, jak my,
Szwajcarzy potrafimy bić! Amen. (t).

Fotomont. Marc

Passo Romano
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— Tu hrabina Bryndza 1’upska...
— Sługa, pani hrabiny!
Czy macie ostrygi?
Właśnie nadszedł świeży
transport, pani hrabino!
— Wobec tego proszę mi
przysłać sześć tuzinów.
— Już wysyłam, pani hrabi
no!...
*
Wieczorem wielkie przyjęcie
u hrabiny- Brak jeszcze tylko
ostryg.
Mija godzina, dwie...
Goście się niecierpliwią, pa
ni domu zdenerwowana. Czas
już siadać do stołu, a ostryg
jak nie ma, tak nie ma.
Około jedenastej w nocy
dzwonek u drzwi wejścio
wych.
Po chwili lokaj wnosi na ta 
cy depeszę.
Hrabina otwiera ją i czyta:
„Nie przybędziemy. Ostry
gi”.
Me-Wa.

Po pierwszej wizycie Mussoliniego w Berlinie, i drugiej
Hitlera w Rzymie, do Berlina jedzie król Wiktor Emanuel.

Rys. H e n ryk Tomaszewski

Wiktor Em anuel

TRZECI

A P A R A T E M i N O Ż Y K IE M

„ECLIPSE"

WYCIECZKI OSOBISTE

M. BR.
ANTI - JURANDOTUM.
Rymotwórcza raz ochota
naszła imci Jurandota.
Więc wola żonę na chwilę:
Stefanio piszmy paszkwile.
Porucznik John Parker przy
bywa w odwiedziny do swego
przyjaciela Toma Mac Killopa, plantatora w Gwinei.
Tam spał na hamaku, a ca
łe jego ciało było pokryte
chmarą krwiożerczych moskitów.
— Dlaczego nie odpędzasz
tych bestii? — zwrócił się Par
ker do czarnego służącego. —
Zagryzą przecież twego pana!
— Nie massa, nie trzeba —
odparł murzyn. — Najpierw
massa Mac Killop być tak pi
jany, że nie zwracać uwaga na
moskity, a po tern moskity
być tak pijane, że nie zwracać
uwaga na massa Mac Killop!

Kilka dni temu spostrzegłem
na ulicy może 12-letnią dziew
czynkę, która prowadziła za
rękę małego chłopczyka. Chło
pczyk trzymał w zębach dwu
złotówkę.
Zaintrygowany podszedłem
do dzieci:
— Dlaczego — pytam — ten
malutki trzyma w ustach pie
niądz?
— A to, proszę pana, mamu
sia mu gębę tym zapchała, że
by tyle nie gadał.
— No, dobrze, ale on to mo
że połknąć.
— Niech się pan nie boi.
Mama nie jest taka głupia. T o
jest fałszywa dwuzłotówka.
O).

Stefcia figlarnie mrugnęła okiem
i kolo męża przysiadła bokiem
cicho, cichutko ledwie, że dysze,
a imć Jurandot pisze i pisze.
Że szpilki — szmilki, Kamil nie Jerzy,
że Lec i Szeląg: ...niech mi pan wierzy,
i, że Fokszański, to wcale nie 1leinc,
że on wogóle tę całą ferajnę....
Słońce już zaszło, wieczór spływa ciszą,
a oni ciągle piszą i piszą.
Gdy napisali już co do literki,
zapakowali te swoje papierki
i konsekwentni w zbrodniczej akcji
mkną na Hortensję do cichej redakcji.
Naczelny E... z początku się wzbrania,
prosi Jurandot i blaga Stefania.
On rękę ściska, ona wzrokiem mami...
Aż w konsekwencji.... zresztą wiecie sami.
*
•
*
Z tego wszystkiego morał najszczerszy:
rób co ehcesz z żoną, tylko nie pisz wierszy.

i
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Ks. Michał Radziwiłł porzucił w Paryżu Panią Suchestow
i uciekł z Angielką.

Rys. H enryk Tom aszew ski

PANIE KOCHANKU!...
CO SŁYCHAĆ
W „ZOFIÓWCE".

Z z rn rw
aa r\ofafvia&
tą, 'nw ujłu'
dfrfpłz/nicL

Szyja Perechodnik, poboż
ny Żyd, zapad! na chorobę umysłową. Krewni oddali go
do zakładu pod Warszawą i
wynajęli mu prywatnego pie
lęgniarza.
Nazajutrz po przybyciu do
zakładu Perechodnik zwraca
się do swego nieodstępnego
towarzysza:

- Panie Kranc, kup mi pan
pół kilo winogron, dwa kilo
pomarańczy, kawałek łososia
wędzonego, paczkę „Ergo" i
ćwierć kilo dobrej, świeżej
szynki.
— Jakto, pan, taki pobożny
Żyd z porządnej, nabożnej ro
dziny, chce jeść szynkę?
— Co znaczy nabożny Żyd?
A wariat to ja już nie jestem,
co? (b).

PRADZIADEK
Pradziadek Teofila był juz
bardzo słaby. Miał blisko sto
lat.
Porusza! się z trudnością, wi
dział bardzo kiepsko, słuch
miał przytępiony, lecz mimo
to nie tracił 'ochoty do życia.
Pewnego pięknego poranku
majowego Teofil wyniósł pra
dziadka do otaczającego dom
ogródka i posadził go na ławe
czce.
Słonko
świeciło wesoło,
kwitły bzy, ptaszki śpiewały
radośnie...
Nagle
twarz pradziadka
skurczyła się, wątłym ciałem
wstrząsnął dreszcz, a z zaci
śniętego gardła wydarł się zdu
szony,
nieartykułowany
dźwięk. Ni to jęk, ni to kwile
nie niemowlęcia...
— Ooo... aaaj... oooj...
Teofil nadbiegł zaniepokojo
ny i lekko uderzył staruszka
w plecy.
— Aaaj... iii... oooj... — nie
przestawał jęczeć pradziadek.
Nie tracąc ani chwili Teo
fil pobiegł po doktora Comberka mieszkającego w sąsie
dztwie.
Medyk zbadał starca, dal
m parę kropel jakiejś mikstu
ry i wcisnął mu klucz w rękę.
Na próżno.
— Eee... khy... khy... oooj...
— rzęził dalej pradziadek.
Doktor Comberek poradził
wezwać niezwłocznie profeso
ra Czubatkę.
Znakomity specjalista przy
był natychmiast i zaapliko
wał sędziwemu pacjentowi zi
mny okład na czoło oraz gorą
cy na piersi, a gdy to nie po
mogło zastosował sztuczne od
dychanie.
Bez rezultatu.
— Uuu... oooj... iii... aaaj...
— jęczał pradziadek.
Słynny profesor rozłożył rę
ce.
— Niestety — oświadczył z
grobową miną— w tym wypad
ku medycyna jest zupełnie bez
silna!
— Krrrhy... aaaj... krrrhy..
— ksztusił się tymczasem sta
rzec.
— Ależ, pradziadku — zawo
lał Teofil głosem pełnym prze
rażenia — co ci się stało?
Staruszek uśmiechnął się do
brotliwie:
— Nic, moje dziecko... Sło
neczko świeci... Ptaszki świer
gocą... Kwiatki kwitną... W io
sna dokoła... Wesoło mi. Więc
śpiewam sobie!...
Me-Wa.
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SZKOCKIE ALIBI.

POW ODZENIE
Brichanteau i Escartefiąue,
dwaj słynni śpiewacy marsylscy siedzą w popularnej wśród
Lola jest gotowa do wyjaz aktorów kawiarence na Candu, a w) każdym razie prawic nebiere, rozprawiając o swych
sukcesach artystycznych.
gotowa.
— Kiedy śpiewałem ostat
— A pies? — pyta.
nio w mediolańskiej ,-La Sca
— Co?
li" — mówi Brichanteau — mu
— Zabieramy z sobą psa?
— Nie — odpowiada Tymo sialem szesnaście razy biso
wać, a na zakończenie dosta
teusz.
— Tak — odpowiada Lola. łem od rozentuzjazmowanej
I zabierają ze sobą psa. Pies publiczności kosz kwiatów wy
jest to mały potworek broda sokości pięciu metrów! Rozu
ty, włochaty, kudłaty, kancia miesz, pięć metrów!...
Escartefiąue uśmiecha się z
sty, zapalczywy i hałaśliwy,
który jednak czasami zgadza politowaniem:
— Mój Boże, kosz kwiatów,
się siedzieć na tapczanie spo
kojnie. Gryzie tylko wtedy, wysokości pięciu metrów, to
kiedy go się głaszcze. Pozosta istotnie nie wiele, mój biedny
przyjacielu!... Ostateczna nę
wia włosy na poduszkach i u
braniach tylko wtedy, kiedy dza.. kiedy przed paroma ty 
się porusza. Czasami nie szcze godniami występowałem w Me
ka. Tymoteusz posłusznie przy tropolitan - Opera w Nowym
wiązuje mu smycz do obroży. Jorku oczarowani widzowie o—Piesek również powinien fiarowali mi znacznie więcej!
— Jeszcze więcej? — iromiskorzystać z pięknej pogody
suje Brichanteau — Cóż ta
— mówi Lola.
kiego, ciekaw jestem?...
— Oczywiście...
— Drapacz nieba!
Tym razem państwo już ja
— Drapacz nieba? Przesa
dą.
dziłeś, Escartefiąue,
grubo
*
przesadziłeś!.. PrzedewszystPaństwo już jadą... A w każ kim nie mogli ci przecież rzu
cie na scenę całego drapacza
dym razie prawie jadą.
Tymoteusz trzyma psa na nieba...
Masz rację — odpowiada
smyczy, na ręku ma płaszcz
nieprzemakalny Loli, jej książ Escartefiąue rzeczowo — to
kę, aparat fotograficzny, rów też nie rzucili mi go w całości,
nież (czasowo) torbę, i, trze tylko, tylko każdą cegłę osob
ba dodać, rakietę, i pantofle no! (t).
(czerwone).
Możnaby na nim zawiesić
tabliczkę: „Zajęte". Właści
wie nie możnaby na nim za
wiesić tabliczki, gdyż nie ma
na nią miejsca.
Lola powada z dobrocią:
— Poczekaj- kochanie, pięć
minut. Pójdę tylko po mamę.
— Cbcesz iść po twoja mat
kę?
- Tak, prosiłam ją, żeby po
jechała z nami. Sprawi ci to
przyjemność,
nieprawdaż,
drogi?
-— Ależ, oczywiście...
mfiTERJOkV
*
Teraz, kierując się do rze
komego lasku na przedmieś
ciu, idą wzdłuż zakurzonych
dróg, spalonych słońcem i
wstrząsanych autami.
Matka Loli mówi o śmierci.
Pies szczeka.
Reszta — to literatura.

PRZYJEMNOŚCI WIOSENNE
Tymoteusz, stojąc przed lustrme w spodniach i koszuli,
zwrócił się do żony:
— Możebyśmy pojechali na
wieś? Byłoby nam tak dobrze
we dwójkę pod drzewami!
_Ależ — powiedziała Lola
— nie mam co włożyć na sie
bie!
Już na Wielkanoc Lola nie
miała co włożyć na siebie. Ani na Zielone Świątki. W lipcu również nie będzie miała co
na siebie włożyć. I w sierpniu
Nie należy jednak się przej
mować...
I -Tymoteusz nie przejmuje
się,
_Jeśli dobrze poszukasz...
— powiada.
_Moja wieczna ondulacja
nie frzyma się.
_Poprawisz sobie karbówkami.
— Nie jestem gotowa.. Za
wsze mówisz mi w ostatniej
chwili.
— Ba! — zakonkludował fi
lozoficznie Tymoteusz.
*
Ostatecznie Lola przypom
niała sobie, że właśnie wczoraj
kupiła suknię, którą w ostate
czności można włożyć, że jej
pończochy są dość ażurowe,
pantofle dość wiosenne, jej
kapelusz (jeden z jej kapelu
szy) również dość wiosenny, i
żc wieczną ondulację zrobiła
sobie dopiero 6 dni temu (po
nieważ wieczna
ondulacja
gwarantowana była na 7 mie
sięcy, zostało jeszcze trochę
zapasu).
— Nie mam prawie nic do
kupienia — powiedziała.
Rzeczywiście prawie nic.
Tylko nową torbę, dopaso
waną do rękawiczek, parę rę
kawiczek, dopasowanych do
torby, apaszkę dopasowaną do
paska puloweru, pulower, do
pasowany do apaszki, nowy
puder dopasowany do rużuruż dopasowany do pudru, pa
rę pantofli (czerwonych), że
by można je było włożyć pod
zielonym drzewem, aparat fo
tograficzny, płaszcz nieprze
makalny, rakietę, nową po
wieść — i Lola jest gotowa do
wyjazdu.
Tymoteusz nie przejmuje
wymownie.
*

Sandy Mac Lean stoi przed
sądem oskarżony o zabój
stwo. Tylko stuprocentowo
pewne alibi mogło by go ura
tować.
Obrońca rozpoczyna swe
przemówienie:
— Wysoki sądzie! Mój klijent dostał na krytyczny wie
czór bezpłatny bilet do teatru!
Czy przypuszczacie, panowie
sędziowie, że mógłby on z
niego nie skorzystać?...
Sandy Mac Lean został je
dnogłośnie uniewinniony! (t).

„ S T A R T"
Składnica sportowa
Warszawa,
Chmielna Nr. 26.
»

Telefon 295-96.
P o le ca :

trwały i niezawodny sprzęt
sportowy, gimnastyczny i tu
rystyczny.
Największy wybór!

l&RYPlEjKArARZ&

ANGIELSKIE
żądajcie

Najniższe ceny!

____ T O W . H A N D L .

T E X IM

OLLA -

ZIELNA 3 0

t r o p ić i

Tłom. Allan.

„S z p ilk i" u k a z u ją s ię co

ty d z ie ń . — Przedruk bez podania źródła wzbroniony.
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Jak doniosła prasa, na posiedzeniu Ligi Narodów, kfoś krzyknął „Niech żyjeFpokojl"
Po wyprowadzeniu go z sali obrad, stwierdzono, że był to wariat

i nx

00

W A R IA T ]]

Rys. M . Reif

