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Apróságok.A paraszt és a korcsmáros
Mese.

Egyszer egv szegény paraszt és egy gazdag 
zsidó egyszerre haltak meg, és leikeik egy idő
ben értek a menny kapuja elé. Elül ment a paraszt. 
Mikor a menyország kapuján kopogott, szent Péter 
kinézett a kapu kicsi rácsos ablakán s meglátva az 
atyafit egy kis mellékajtót télig kinyitott, hogy az 
csak iigvgvel-bajjal tudott betérkozni rajta. Jött 
utána a zsidó, de amint azt sz. Péter meglátta, 
kinyitotta a nagy kapu mindakét szárnyát és az an
gyalok zenekara sz. Péter egy intésére odasietett és 
nagy trombitaharsogással fogadták a zsidót és 
sok-sok angyal sorfalat állott és nagy diszszel vezet
ték be a menyországba. A menyországban csupa 
r»P»m és vigadozás volt. A mi parasz atyánkfia ezen 
szörnyen elcsudálkozott. Mindjárt fogott is egy kis 
angyalkát félrevonta és kérdezte, hogy ugyan miért 
fogadták ezt a zsidót olyan nagy ünnepély Ível ! 
nng őneki csak az oldalajtón volt szabad betolakod
nia, hiszen az sem élt jámborabb, becsületesebb életet 
mint » ' Mire ez igy felelt: Hja édes felem! Paraszt? 
Az j<>n be minden pillanatban! De zsidó? Az 
c>ak minden száz esztendőben, ha eg) jön!!

A ki gyanakszik

— Hallja vendéglős, ez a káposztás rétes nem
elég borsos.

Tessék csak addig türelemmel lenni, még a 
számlát hozom.

+

Apa, neked régebben nem volt jó  szaglásod?
— Dehogy nem.

Hát mért csak hogy most neveztek ki sz a ga i  
tanárnak ?

— Tessék adni hajtót
Hajtót? Mit akar kend hajtani? Talán vásárra

készül?
Dehogy készülök tésuram, ollan hajtőt kévá- 

nok, ami erányómban vóna egy kis megindétással. 
Akkor hashajtót akar.

— Igen is.
*

Kéreti édes apám a jegyző urat, ha át tec 
cene jöni, de azonnal.

Mond meg édes apádnak, hogy azonnal nem 
mehetek, de w in gya t  ott leszek. * *

Gergő: Hallom sógorasszony, hogy a leányain 
mind szerencsésen tuladott !

Gergőné: faj lelkem, sógor uram, úgy kapkodtak 
ám utánuk, mint a kalács után !

Gerg fó, jó ! Csak attól félek, hogy ez a kalács 
ai d megfekszi a vö urak gyomrát!

Sok szakácsáé

Háziúr. Mondhatom ma kellemes napom volt! A 
házban csupa zűrzavar és izgatottság ! A 7 leányom a 
tó/ iskolai tanfolyamot elvégezte tegnap és ma be akar
ták mutatni a tudományukat és az első ebédet főzni! 
A telységem, az anyósom, egy látogatóban levő nagyné
nim és még a cseléd is segítettek, és végtére is . . , . 
val:r ennyien elmentünk a vendéglőibe és ott ebédeltünk! 
A többit elgondolhatja ! !!

Visszaadta

Vendég: Mondja csak vendéglős ur, hogy miért 
nevezte el a vendéglőjét a zőldvadász -hoz ? Én már 
jó ideje járok ide. de sem zöld, sem kék, sem semmiféle 
más szinü vadászt egyet sem láttam ?

Vendéglős : Az meglehet, dehát lássa én a városban 
voltam már vendéglőben, amelv a három oroszlán -hoz 
volt címezve, pedig higyje el, egyet sem láttam!

Fráter Veridikus
koppentyűs röppentyűi

A tarisznya olyan, 
mint a hold : megtelik 

*

A hold olyan, mint 
az aczél: hideg.

Az acél olyan, mint a fűszál: hajlik.
*

A fii olyan, mint a sajt: vágják.

A sajt olyan, mint a tavaszi ibolya :

vonul.
Az ibolya olyan, mint a szegény ember: meg

Jó l felelt
— On ajánlkozott fürdő szolgának?
— Igen.
— Érti a vízkezelést?

Hogyne ? Két évig borkereskedésben voltam 
alkalmazva.

A szegény ember olyan, mint az értéktelen zá
log : nem sokat adnak rá.

A fül olyan, mint a harang : csendül.

A harang olyan, mint a nebuló füle : húzzák.



A cselédtörvény falun Cigány íurfang.

— így gerbiljek meg tétistelendi uram, ha azsokat 
a libákat én loptam.

— Persze hogy nem te loptad, hanem valaki más, 
csak hogy te adod el.

— Azt ne tessék hinni a fé tistelendi urnák, mert 
minden becsiletes csigán amit maga lop, azt maga is 
adja el.

— No látod hogy most elszóltad magadat!
— Hiszen ezt én nem is magam adom el, mert itt 

kinn áll azsajtó megett a rajkóm is aki rám várakozsik!

Igaz-e nasságos uram, hogy most már a cesléd 
nek is lesz törvénye az országgyűlésen 

— Igaz biz a Pali szógám.
No ezer hála Isten, édes nasságos uram. Csak 

hogy n án ezt is megérhettük.

Csípős.

Azok a nők

Ez a kiállhatatlan tanitó megint a s; 
riasszam el végre már, adj tanácsot Miczikém.

— Annál könnyebb sincs. Valid meg neki, hogy 
szereted.

De ökörhajcsár formának 
romeos kosztümödbe.

— Már a Gabi is mondta. De főleg mióta előtted 
állok a látszat csakugyan indokolt is.



Nászutazás villamoson. Olcsó fuvar.

Azthán mennyiért vinne be maga engemet Brassóba 
Kstván gazda.

— Hát *d írtért, istálom alássan.
— Ugyan ne okoskhodjék már khe Estván gazda, 

hiszen khe egy kocsi fát ű írt. 10 krért visz be Brassóba.
— Csakhogy, istállóm alássan, az fa.

Nohát csak semmi mentség rakjon föl nekhem 
egy khocsi iát Brassóba, oszt kifizetem ott érte a 
’1 irt. 10 krt., megyünk együtt és levan.

(Megtörtént.)

Uáthod Szhali, laikhor az ember \ idegén, meg 
gésj mái a világ Moatb mi utha/zuk 

Vv \: !c  holnap phenig the tholod cdj khis khacsit
a chitromv ah én phenig chipelek a khotfert valami pa- 
x tsirtul a N> ng»>tih >z.

Négyből még t  disznó itl \an, 
1>»* hova tűnt el a tolvaj.

Tessék megkeresni

Két vadorzó arra \Í£\az.
Hol les rajok a fővadász.

Hol tessék megkeresni
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