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Itt a vakáció. Nincs iskola, azt hinné az ember, 
hogy a szegény tanítónak most jó  dolga van. Pihen, 
nyugszik. uj eri>t gyűjt. Ördögöt! I.ót-hit a párbér 
kévék után egész nap. mint a szekeresló. De ne is
beszéljünk arról.

*
Az egyszeri kollegát disznótorba hívták, ahol 

meglehetősen elázott. Hazamenet beleesett egy mély 
árokba és nem tudott kijönni.

Egvszer csak rágyújt vakmerőén erre a szép
Máriaénekre:

N yú jt* ki m ennyből. óh *züz Anyánk, kezedet

Valami imposztor meghallja és ezt visszaénekli:
Bűnös ember, nézz ;iz e*rr»
K* gondolt meg e napot.

Vakmerőség volt a szűz Anya kezét kérni, hogy 
nyújtsa ki. De bármilyen sikerült is volt a válasz, 
t hbet ért volna azt hiszem, ha a nótázó kisegítette 
\ Ina a szegény kollegát az árokból. Azt én mondom.

A jó diák nemcsak maga tanulja meg jól a 
leckét, de másoknak is tud teladni, még pedig jó
leckéket.

Úgy látszik, Szerbia is elég jó  diák. Mert ugyan- 
>ak jó kis leckét adott megint Goluchovszkynak a 

Sk< »da-ágyukért.
A kis szerb kormány egyértelmiileg a vám- 

háboru mellett foglalt állást és meg is fogják mutatni 
( foluchovszkvnak, hogy ö nekik nem olyan ágyú kell, 
amellyel ok legyenek meglőve, hanem olyan, amely-
ivei ok löhessék meg a németet.

Achim képviselő olyan nagyon szeretné már a 
püspökik és a grófok birtokát felosztani.

Hát mért nem ad jó  példát maga is ? Ossza fel 
előbb az ö kis H Hl holdas birtokát. Hátha jó köve
tőkre akad De azt mondja a hires cucilista apostol, 
hogy o azt az Istennek se ossza tel. No lám. a jeles 
népboldogitó, akarom mondani népbolonditó.

Ki ruházza fel a jó gyermekeket?
A jó Isten
Hát a medvét »s ? ,

— Azt is.
— De mért nem tudja a medve is levetni az 

bundáját ?
— Mert csak a jó Isten tudja, hogy hol vanna. 

azok a gombok, amivel az be van gombolva — volt 
egy kis lány okos felelete.

A tanítói fizetéseket is megígérte Apponyi, d. 
biz* én azt hiszem, hogy csak a jó  Isten tudja, hog\ 
hol vannak azok a gombok, mellyel ezt a kérde : 
kigombolja.

Hogy fáj Az Ajságnak most egyszerre az arad 
Tizenhárom ! Szinte csodálat.

Mig a fazekak körül lebzselt, addig nag\ böl
csen hallgatott róla folyton.

Most aztán egyszerre neki ront |ustnak, hog\ 
micsoda disznóság igy megfeledkezni. Mintha ö nekik 
csak valaha is eszükbe jutott volna. Lám, lám ! Vala
mikor a török hadak után csapatostól jártak marta- 
lócok, akik még a halottakat is megrabolták.

A most le vitézlett lesipuskás Tisza-ujságok é> 
politikusok is ilyenek.

A léghajósok, ha azt akarják megtudni, hogy 
merre szállnak, minő a szél, akkor apró papírdarabo
kat szórnak le kémszolgálatul.

Popovics pénzügyminiszter lesz, Írták a lapok, 
de csaknem kivétel nélkül rokonszenvteleníil.

No hát, ez a híresztelés is olyan puhatolózó, 
a léggömbből leszórt papirszelet volt csak.

Láthatja tehát Wekerle inár, hogy Popovics 
nem kell. +

Tani Tani bizony könnyű, csak élni nehéz.

A kis áruló.
Gyurica műkor a mamája a konyhába lépi: Mama! 

A szakácsné igy csinált, n i! Azzal fogja a fözökanalat, 
belenyúl a kompótos tálba és a teli kanalat a szájához 
viszi. »

Megnyugtatta.

Boltiszolga: De már kérem, én ezt tovább cl ne: 
tűröm, hogy az a segéd mindig azt mondja nekem, ho*o 
vén szamár !

Főnök ; Teljesen igaza van önnek hiszen maga i 
is olyan vén még !

Kétségbeesés

Dolfi: Miérth vadj the olejan nadjon szomorú ? 
Móci: Merth oz o Régi olejan harzasztu cshúnya 

hodj nem hirom elvenni feleségül.
Dolfi: Háth akkhur ne vedd el, hagyd ott.
Móci: De mikhar neklű olejan nadj hozomángya

van !

Mérték.
— Mama, jönnek a katonák !
— Sokan ?
— Legalább két skatulányi.



Szem telen pincér. Zsidó filozófia

De kérem, nagyságos ur, hogy lehet ilyen elő
kelő párnak csak öt krajcár borravalót adni? Hiszen ez 
szégyenletesen kevés ! Nézze csak, a méltóságos asszony 
már is szemére tette az ókulát, hogy a szeme ki ne 
égjen!

— No, hallja pincér! Ha még csak szemtelen 
valaki, elnézem. De ha arcátlan is, azt nyakon törü
löm ám !

Hibátlan számítás.
— Mikor fizet ki már egyszer, hogy ne küldjék 

minden héten felszólítást ?
— Ne is küldjön többé hanem Írja a postabért 

javamra : egyszer csak kvittek leszünk.

Átlát a szitán Miért vesztette el a fejét a párizsi börze ?

— Nagyságos főnök ur, ‘'rendkívül lekötelezhetne 
ha kegyeskednék a mai délutánra szabadságolni. A nagy- 
néném halálos beteg, hivat Gödöllőre ki.

— Miért ne, kedves barátom, nagyon szívesen. De 
tudja mit ? Egy negyed óra múlva én is oda megyek, 
ahova ön — Alagra, a versenyre. Menjünk együtt.

Mert a milliárdjait most már nem a forradalmárok
tól kell féltenie, hanem a tönkre jutott cártól és az őrült 
nagyhercegektől.



Finom kosár.hmeletcs papucs

Nem értem édes, hogy ma miért oly szótalan 
sót tartózkodó.

— A papa tél vagyonát vesztette ma a borzén, az 
>»rosz papírok árfolyamán.

Hát muszáj nekünk i*OO,0l>O forint hozomámt 
kapni, ha csak 100,000 jut ?

— He annyi sem jut ám Azt mondja a papa.
— Ne higyjen a papának, aranyos. A pénzemberek 

mindig ilyen zsugoriak.
— Már pedig én hiszek.

Szép vigasztalás
Nem szabid többé sört innia, lég t«»g tudni 

szokni róla >
Hogyne! Hiszen már hetek óta pálinkát izzóin

helyette.

Azt volna jó tudni már most,
Melyik itt az olcsó János.

Hol t Tessék megkeresni.

Itt egv csavargó kiabál,
Kredj, keresd meg fiam. Pál.

Hol? lessék megkeresni.

Kjnye, hiszen Grönlandon nincs is gyopár!
Az gMv! j'aitás. de már mégi> csak meg- 

mit mond ma .t feleségem.
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