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Elővigyázat.

Temesvári Véherfári lári-fári Honfedt-miniszter.
t

Másutt az ily hóbortos vén poltrónt 
Viszik rögtön a Lipótmezőre.
Nálunk Lipót-rend nagykeresztjével 
Tüntetik ki, s igy halad előre.

*
Imperium Britannicum.

Nem áidozik le a nap e roppant 
Birodalom határán; — nincs vége!
A nap nem, — de leáldozik John Bull 
Jó hirneve, régi dicsősége! (fí n.)

Gyermekész.

- Légy jó, Palika, mert a nagymama most az égben 
van és lenéz reád.

— De nem lát ám !
— Nem lát ?

Igen bizony, mert itt felejtette a szemüvegét.

Különbség.

— iWicsoda? Ön maga borotválkozik, holott a borbély- j 
Iyal egy házban lakik!

— Igen ám, csakhogy én szereztem az ő feleségét s azóta 
aszondja, hogy az ő élete se bi/tos.

Én vagyok a legszerencsétlenebb asszony!
— No, no!

Csak azért nem kell az ebéd most, mert én főztem ! 
Mindent lenyelek, amit mondasz, ne kívánd, hogy 

még azt is lenyeljem, amit főzöl.

Bálban.
— U ram !
— Tessék !
— Ön vagy megkéri testvéremet, vagy megnevezi segédeit.
— Helyes, holnap találkoznak segédeink.
— Hah, nyomorult gyáva!

Zsidó gőg.

Hogy jutott eszedbe, Kóbi, a havasokban venni 
birtokot ?

— Hát, mert azt akarom, hogy nekem külön menjen 
le a nap.

Képzelt beteg.
— Mi a baja ?

Nem tudom.
— Étvágya jó ?
— Igen, orvos ur.
— Az ivás jól esik ?
— Igen.
— Jól alszik ?
— Igen.

No hát várjon, majd irok egy szert, ami rögtön segí
teni fog mindezeken a bajokon.



Hát az ellenség a korcsmában fogott el benneteket, 
ti jó madarak, mi ? Hat napi kurtavas!

De asztal alá ittuk ám őket és mi kisértük be az ellen
séget ! . . .

Holló! Akkor hat napi kurtavas, nekik!

Ida nagysám, én önt imádom!
Menjen, maga vén csacsi! Engem bizony ne imádjon, ' 

hanem csak tiszteljen.

Összhang.
Ez a hadnagy igazán szép ember, igazi remek kép. I 

— Hja, mert a felesége az aranykeret hozzá! )

Törvény előtt.
B író : Neve ?
Tanú: Dercsikai Ida.
B iró : Hajadon?
Tanú: Tízezer korona hozománynyal.

Udvarias.

És honnan tudja, hogy nekem még egy ikertestvérem
nek is kell lenni ?

— Az nagyon egyszerű! Mert Írva van, hogy a szépség 
és a jóság gyakran ikertestvérek!

— Hogy tudsz te ilyen késő éjszaka hazabotorkálni, te j 
ember? Hát nem félsz te a sötétben a hétfejü sárkánytól, a j 
vasorru banyától! Mi ?

— Hagyd el, anyjuk, már mi ördögnek félnék én ezek
től ? Hát nem szokhattam meg őket már 25 éve otthon.



Es meddig jártál jegyben ? 
Két kötet naplóig.

Biztatás.
Nagysád, kérem a kezét.

-  Minek ?
Hogy kiolvassam a jövőjét.
Hiszen abból úgyis csak a magáét látja meg.

Hivatalos ostobaság.

Életben-léti bizonyítvány is kell.
— Itt van.
— Ez csak idei, a tavalyit nem hozta el ?
— Minek ?

- A törvény szerint az is kell a folytonosság igaz* 
lásához !

Szörnyű álom.

Mi a bajod ? Egészen lázban vagy.
Kocavadász: Képzeld, azt álmodtam, hogy vadászatin 

kell eltartanom a családomat!

Csalódás.

Sajnálom, hogy férjhez mentem.
— Miért?

Mert most ingyen kell azt végeznem, amit előbb fize
tésért dolgoztam — mint szobaleány.

Tréfás  kép re j tvények

Ellepte az utat a hó,
Nem győzi a hókaparó!

) Hol? Tessék megkeresni!

Most szólt ki a kis ablakon,
Hogy van, hogy őt nem láthatom ?

Hol van ? Tessék megkeresni!
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