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кихна, Dратко I
Кихна, брвтно I Ха наздраве
туА е първия н анвкъ,
вечъ кеквото 11 да правишъ,
т11 ще те напипа пакъ I

Тя - нtмнин1па гореща,
скоро ще те навести,
приготви се да посрещнешъ
гостенката мила тн I

Тя е весело 'момиче
и бохемка по душа,
тя напигнигв обича,
вtрвай, братно, не грвша I

Кихна, братко! ха наздраве!
туй е първия й зненъ, -
Съ болестьта си да се спра-

вишъ
екипирай се съ конянъ I

Фона Фоиачъ
На гости

Иванчо е у лелини си.
Леля му то много обича и
го поставя на трапезата • до
себе си. 'Иванчо приказва за
всичко. Донвсятъ ,хубав о
опечена гжска и я слагвгъ
препъ него.

И в а н ч о: Ето тлъстата
гжске поставиха точно до
мене.

Леля му го г л е д а оби
дена.

Иванчо се досеща, зачер-
вява се и казва :- Извинете, пепьо, но аэъ
неиетина кваввиъ 311 гжснвта,
гдето е на масата.

Каква спужбе имв твоя
мжжь въ учреждението ?- Счетоводителска.- Така ли? f\зъ пънъ го
мислехъ архивврьl? Е, да той е наэначенъ
за архиварь, но сега изпъп-
нява счетоводителска работа
+всвкн день изчислява 1181< ·

ва заплата ще по11у•1ава спо-
редъ новитt ививнения на
таблицитt . , ? ,

Опасно било.,

- Иванчо, . внимавай
да не се• подхлъзнещъ ...- Защо?- Опасно е ... Тате
казва, че леля като се
подхлъзнала веднажъ и
не » може да се изправи
вече: ..

За,. примвръ
Госпожа Кица бtше осо-

бено доволна, че се ожени
за г. Домакиновъ. Особенно
спедъ първата брачна нощь
доволството и стигна до оча ·

роввние, Щомъ отвори очи
и реэгпедв сгвягв, тя випв,
че ижжътъ и бtше станвлъ,
почистилъ праха по мебели·
тв, подредилъ всичко, при·
готви?ъ и млtко съ какао,а
саиъ той се бръснеше предъ
огледалото.- Браво, каза си тя, азъ
ще б1i1да царица въ тая кж-
ща!

Мжжътъ, като забел вэа
възторга на жена си, извика:- Доброутро, миличка! Ха-
ресва ли ти?- Отлично, вели1<олепно,
ти си незаменимъ мжжъ!-· Видишъ ли? f\зъ не
обичамъ .да държа слугиня
въ кжщага си.- Не ни трвбва.- ... и ставамъ рано да
работя. Днесъ самъ турихъ
въ поряцъкъ всичко за да
те запозная съ реда въ моя·
та кжще. Отъ утре ти ще
вършешъ всичко това ...- ?!.

................................................,,,,,............

Веднъжъ Насрадинъ ход-
жв иэкаралъ магар_енцето си
на паша. Запапипь си чубу·
на ходжата, иэтеrлилъ се
поаъ, едно първо на свнкв
и запсчнапъ да мечтае за
пипяфа въ Мохамедовия рай.
Презъ това време бедното
добиче, сладко хрускайки рос ·

_ нета трева, незабелtэв_но се
приближило до една аъпбо-
на пропвсть. И докато ход-
жата му се. ,щитече на по·
мощь магаренцето се под-
хnъзнаnо и полетtло надо-
пе, Приближилъ се клетия
?<fСрадинъ погпецналъ въ

/пропастьта и коситt му нает·
ръхнали.- Уцр.яйии се отъ намънъ
на камъкъ иагеренцето се
носело сремглаво надоле. Най
после паднало н? земята и
не мръднало вече. Насра-
динъ ходжа му изпратилъ
последенъ прощаленъ nor·
nедъ и презъ сълзи си ка-
эалъ:- Добре се научило бед·
ното ми магаренце да лети,
но не умtе да кацне.

•
Опnакалъ Нвсрадинъ ход-

жа магаренцето си и на след-
ния паэаръ си купилъ друго.
Върэалъ добитъчето съединъ
оrлавникъ и го повелъ къмъ
обора си. Видtnъ го еаинь
безпвпнинъ, тихичко се при-
блнжилъ, иэмъкналъ огпвв-
ннна отъ врата на магарето,

напенапь го на своя вратъ, а
добичето предалъ на друга-
ря си да го продаде на па-
заря.

Наближилъ хопжате кж ·

щата си, обърналъ се - как-
во да види - внвсто мага·
ре, човвнъ води, ..- f\ллахъ, аппахъ, изви·
квпъ зачудено той, кой си
ти? Какво си? ..- Ходжа ефенди, отгово-
рилъ бвзввпнине, азъ нвко-
rа бtхъ много пошъ и не·
послушенъ синъ. Вепнажъ
майка ми се разсърди и, въ
гнева си, ме прокълна: .Не-
прокопсано чадо, дано вп-
пвхъ те направч магаре",
Стигна ме майчината клетва
-станахъ магаре и вие ме
купихте. Но види се мама
се е съжалила надъ мене и
ми е простила. И ето азъ
пакъ сганвхь човвкъ.

Съжалилъ се и Насрадинъ
ходжа, пусналъ го и се вър-
налъ на пазаря да си купи
друго добиче.

Но тамъ видвпъ панъ дру-
гаря на безделника води не-
говото магаре и го продава.
Тогава ходжетв се прибли-
жилъ ДО ЖИВОТНОТО И тихич-
ко му пошепнапъ на ухото:- Синка, квнъвъ н о в ъ
грвхъ направи ти, че толко-
ва скоро се преобърна пакъ
на магаре? ..

Прев. Ф. Ф.

ИНФIDУЕНUМЯ
Отъ грапъ на градъ походи тя капризна,
премина властна превъ мъгли и хпапъ,
огъ тунъ хининъ, огъ тамъ нонянъ си близна
и спрв се тя въвъ то·я каленъ градъ.

*
Възсецнала въвъ мраморна карета
тя тръгна изъ града на ширъ и плъжъ,
Здрависа се съ особата на кмета
и рече му: - о, вий сте чуL1,?нъ мжжъ 1

*- Кметувате навtрно·отъ години,
а може би отъ сноро ДD ere тукъ,
но тамо где каретата ми мина
все има каль и локви и боклукъ.

*
И най-nобре,,, защо ще се морите
съсъ грижи за доброто на градътъ.
нали вий други облаги ще творите.
а хората, безъ туй нали си ?1ратъ?

*
Н 11осле гласъ наnу като фортуна
и вредъ noct и тръпки и бодежъ,
госпожи и ГОСПОЖl,ЩИ целуна
съсъ своята целувка като скрежъ

*
Съсъ всичкитt аптеки 11осле сключи
контрактъ за нtкакъвъ процентъ,
отъ доктори хвалебствия получи
и пи съсъ тtхъ „Цинца1ю" и абсентъ.*
И вижте днесъ,?кжде ли тя не ходи,
кжде ли не развtва своя флагъ, ...
лtкуватъ ни по най-фарси методи,
но ето че лежимъ пребити пакъ.

Безпаричвиятъ пажъ

за ОКРЖЖНИЯ С)Ветъ- Защо окржжниятъ
съветъ не заседава въ
градския театъръ, ами въ
читалището?- Защото не желае
да конкурира театритtl

межцv чииовииАи
Двама чиновници раз-

говаrятъ по новия зако·
нопроектъ за пенсиитt.- Че хичъ може ли
такова н-вщо, кой ще
достигне 65 rодишня въз
расть!- Кой ли? Тия, кои·
то rюлучаватъ по 60 хи-
ляди лева месечна заn·
лата,-отговаря другияrъ

комv какво можемъ 110 кnжемъ по сnvчой
кризата и ищlJnvенцото

На M1eнucm1,pr, Мол-
лоаъ: да изплати януарс-
китt заппати на чинов-
ниuитt и даде въ ав11нсъ
февруарскитt и Мi'рrен-
ски заплати за облекче-
ние кризыа.

На 611/mznca: Какво си
тръгналъ отъ КЖЩё:! на
кжща като инфлуенция
отъ човtкъ на човtкъ.

На 6а1Салина: давай на
вересия, Пd ноrато дър-
жавата ни си върне за-
ема удържанъ отъ зап
латитt за януари, февруа-
ри и март по 10 "/n ще ти си
платимъ всички вересии.

На 1сръ11.марл: Не ела·
rай водr1 въ виното, по-
неже въ нея, се въди ба-
цила на инфлуенцията.

!-!а до.но1?рите:жате ·

лл: Да намали наема на
ю?артиранти1 t си, та да
има по-малко да взема.

I-la аr,здържателитп:
Да почнатъ да пиятъ

- Защо си се нака1-щи11
калъ така?- По два случая.- Именно?- Първо да се дезинфек·
цирамъпротивъ инфлуенцата
и втора, понеже днесъ е
патронния ни празцникъ Св.
Трифунъ ....

спиртни питиета, защо-
то тогава ще поумнtяrъ
и тогава ще разбератъ,
че алкохола не е нинак·
во зло, а -наnротивъ и
въздържателитt лtкар11
почнаха да предписватъ
на болнитt отъ инфлу-
енция нонякъ съ чай.

На !{.мета: Да бжде
харно съ съвета и си
гледа рахата, за да i:t-
мa нриза й да го нега ·

зи политическа инфлуен·
ция.

На бай !Ордана:-Да
избtгвu режисирането на
въздържате11ски пиеси,
максръ и срещу хонораръ
кило мастина, понеже ще
го хване инфлуенцата.

На Бенебе - да да-
ва вече ззплатитt, че
безъ тi;хъ инфлуенцата
се обръща въ скоротеч-
на туб?ркулоза.

Изъ коnониит,
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- Чудно нtщо, 1н1къ не
му омръзна на тоя Бобчев-
чески да скита постоянно
изъ колониитt I-·

Защо пъкъ изъ коло·
ниитt?- f\ми на! - нато Мари-
усъ отива въ Цейлонъ, като
.Фазълъ" - въ f\лжиръ, а
като Бобчевски тtэи дни
отива и въ КърцН<В1111 ...

Усnужва му

РеаnМСТ'Ь
-f\зъ имамъ за 1000

лева имотъ к о й т о ще
дамъ като зестра на дъ
щеря ми. Вие какво имате- f\зъ ... , азъ притежа
вамъ изкуство, азъ съм
художникъ.- Добре де, но н
кс.лко може да 1:е ·ОЦе
ни този вашъ имотъ?

ПИ[аr,ель и ФВВав[И[ТЬ,

- Ребека, ти познаввш
ли Шаломь f\шъ?- Какъ да не си го энамъl
Той - голtмо финанс11ст:ьl- Не финансистъ, Ребека
а rолtмо писатель си
нашъ Шоломъ f\wъl- Да извинявашъ I О н
си било писатеnь, ама en
челилъ много пари от? нн
ги и сега си е голtмо- ф
нансистъ I

- Ти какво предпочиташ1-,
да имашъ да вземашъ, или
да имгшъ да давашъ.- Разбира се; че да имамъ
да вземамъ.- Тогава дай ми хиnяnа
лева, че да имащъ да взе-
машъ.
............_.....,.,..,......ll'Ш'.l......."'81!!1..........._...........?......

Хитъръ Петърь се главилъ
ратай. Веднажъ господарыъ
му го изпратилъ да занесе
подаръкъ на единъ свой при-
ятель въ съседния градъ две
добре угоени г.жсни. ,

Хитъръ Петъръ nристиг·
налъ въ rpana но, вмtсто
да иде направо на мtстоназ·
начението си, се отбилъ въ
една кръчма да си отпочине
и да глътне чашка, две за
здраве.

Но следъ дветt чашки пос-
ледвали други две, nocJJe
още лве и нашиятъ прия·
тель хубавичко се натрtс-
калъ и съвсемъ забревилъ
мисията си. Облегналъ се
на масата и тамъ задремалъ.

Презъ това време цигани-
на Мутю тихичко се приб-
лижилъ задигналъ едната
rжска и избtгалъ.

Сnедъ два часа Хитъръ
Петъръ отрезнtнъ и се се-
тилъ эа работата си. Потър·
силъ гъскитt, но видtлъ, че
останала само една.- Ей, кръчмарино кжде
? едната гъска?

Въ ржцетt тиl- f\ другата?- Трtбва да е избtrала...
Бре тукъ гъска, тамъ гъс-

на, търсилъ нввсtн.жде хит·
рецътъ, преобърналъ uiiлaтa
нръчма, но нищо не нвме-
рf1лъ.- Дяволъ да я вземе, ка·
зелъ си той, то11 хейванинъ

отъ кжде ще знае, че r
подарьтъ му праща две rъ
ки? Ще му кажа, че е едн

Тъй и направилъl ·
1

Чорбаджията обаче, код
билъ предупреденъ тenerp
фически, че му се изпр
щвтъ две гъски, эапит11n
хиrреца:- Две гъски ли нзпрвщ
господарьтъ ти, или една?- Една, разбира eel- Добре, азъ ще ro п
питамъl

Потропалъ тихичко на ст
ната и високо нзвикалъ:- Бай Деnю, една rъск
ми изпрати ти или две?
съ присторенъ тихъ rna
самъ си отrовориnъ:- Две гъски ти и:,праrн- Видищъ ли?

Хитъръ Петъръ отг_овор- Щомъ живi?е1е тоnк
ва близко съ rосподар1 с
1 урно едната гъска е изб:
ra11a въ негови? даоръ,
да си я хванешъ•.•

Фотоzрафъ: Снимкв
ще бжце по-естестве
ако синъ ви си тури
ката на рамото ви.

Бащата: f\но е за
тествено, би трtбваnь,
постави ржката си
джеба на моя портфе


