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PłIJ§§Yt[§fr Dwósa Ptw{l§uY.
w jednem z miast niemieckich byl sławny pi-

wosz, ze za:wodtt weterynarz, którernu pod wzglę-
dem wypróżniania kufli nikt dorównać nię zdolal.
Pewnego dnia spotyka go sąsiad i z taiernniczą minąF szepcze mu do ucha:

- §łuchajcie sąsiedzie! Nowy praktykarrt zdo_
ła więcej wypió od was!

- Co? odemnie? pralktykant? 
-,zaurołał o,o-ra-, żony w srł.cj dumie piwosz.

- Zobaczymy! wiesz kochany sąsiedzie, * od-
. powiada sąsiad, - dam ci rrastępującą radę: W ober-

ży,,Pod złotym baranem" są tylko kamierlne kufle
z cynowemi pokrywami, z których nię poznaó czy
się pije piu,o, czy wodę. sąsiad pić nic nie będzie, jak

, wodę. \B ten chytry sposób. praktykant głowę so-
bie zaptuszy, a sąsiad pozostanie trzeźu,yun i sławę

,,, .' ,swą uratuje. I* zaŚ ze swej strcny wtaiemniczę
,. w rzx,z ca}ą karczmarkę, ażeby -vszystko poszło

gładko.
: - lVodę małn pić! * i na jei wspomnienie

: ' firfo-wi€,przeszlo po piwoszu, Przeawyciężyl jednak
obtz7rdzenie na wspomnienie niebezpiecznego kon-
,kurenta, o którego pobicie chodzilo.

W kilka minut póżniei slpotyka sę,dzia orakty-
kant-a i powiada do'niego:

Wie pan jĘ najświeższą nowinę? Oto pan
weterynarz zamierza Pana dziś wieczorern nobić
w piciu. Ja go do tego nakłoniłąn. Jeżeli pa$ pra-
gnie pobić, wówczas powiniei pan pić samą wodę., Kubki są kamienne, nie poznać zalem co się pije.

.', |Z karczmarką także rzgc,z umówię" ażeby wsŻyŚtto
gładko poszlo.

: ,_ I praktykant wstrząsł się na vrspomnienie wo-., dy, ::le maiąc te same rarrńaty, co lego przeciwnik,
, ] przy§tał na układ
: . wiecz,oreni w aznaczonym czasię zimłil się! ,,pod złotyln barangm" §ędzia.

- Gosposiu, - powiada do karczmarki, dziś
q/ieczorern pić będą panowie weterynarz i prakty-
kant samą wodę. Ale oni w*iedzieć o tenr nie po-
winni.

Poie,dynek się roz,począł. Weterynarz i prakty-
I*ant wlewają §r sieble wodę z praurdzivłem zapar-
ciąn się, a jeden spoziera z boku na drugiego, cz!
nie kurzy młl się już z czwryny. w końcu, gdy
wskutek nadniiaru §,ody, zaczą| im pot kroplisty
czoła oblewać, poczęli wzaiernnie na dobre się nie-
cierpliv,ić, no i _ępojrzcli so,bie w kub,ki-: Przerażenie i złość ogarnęły ich na widok tego,
co tlirzeli. Z wściekloScią ołróirzeli się za sęóńą',
ażeby mu nalvvmyślać. Figlarza ńie ńyło juZ je-
dnak na sali, Piwosze przez dluższy czas nie po.
kazali się nikomu na oczy. całe miasto barvilo się
bowię,m ,uvypłatanynr im figlem.
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NIEm§źLIwoŚc I MoŻttwoŚc.
Nigdy ptzecie słonia

komar nie urodzi,
Leci przez wieś piesek,

tso co mu to szkodzi?
L.eci sobie piesek,

Pewno co się stało,
Odyby drugi leciał.

Toby dwoch leciało.
Koń ma cztery nogi

Wstajniiwzaięciu;
Ale tytrkó cztety,

No - bo nie ma pięciu!
Jedzie pan na koniu

wytwornego stanu:
Bo nie może przecież

Jeclraó koń na panu...

-*-
§ZyBKoŚc.

* trociĘg z Bytomia do Chebzia iedzie tałr'
§z*Ibko, że raz zdarzył się następujący wypadekl
Ulicznik trlokazal pewnemu panu'ięziŁ na 

-d*o.cu
w Bytomiu. Pan T,rymierzył mu policzek. W tei
chv,ili nociąg tis,szyl, a policzek ten-otrzymał luż za.
miatacz stacyi w Chebziu

+ts-
J}I.ĄJĄTEK w GARDLE.

Komornik: Tak ztes,ztą.niczę:go niema do
zafantowania?
. M ąż śpi e wac zki: zapieczętui pan mojej
żcnie u-sta, ona twierdzi bowiem, ze ńsiadi maiątek
w gardle.

§ZYBKI TELEGRAM.
_ List'onosz'wieiski: Pan z pewnością

spieszy d<l dziedzica do pałacu?
|9d'óżny: Tak jest, czy idziemy razem?,

_ Li sto no s z: Naturalnie! 
-Niosę 

właśnie te-
lęgram z doniesieniem o pańskim wzylezdzle.

PAN I §ŁUGł
_ P a n: , Sł]rszałem, ź;eś się znowu upił w prze_

szłym tygodniu.
S ł u g a: Tak, proszę pana; odebrałem wia_

domość o śmierci szwagra. musiałem więc napić
się na frasuneŁ'P 

a n: Ale i wczonl także byłeś piiany?
S l u g a: Prawda, proszę pana, siostra moia

właśnie y*ry§zła zasnaż, mnsiajem więc upić się
z radoścl


