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Ketvezs matyár zsókor! Atom en tenegi et gittiné orfossák
— Köszönöm sógor, majd beszedegeted ezt te* magad lassanhint! Mikor ra se gondolsz!

TOROK SZIGFRID. Megjelenik minden vasárnap. MARKOS GYULA.
Szerkesztőség Budapest. t
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Osztrák újévi ajándék.



Mohamed zavarban
A hire> francia történész Maximé du Camp, 

barátja du Motay által meghivatott, hogy résztve- 
gyen az ö házában rendezett spiritisztikus estélyen, 
mivel a szihtén hírneves vegyész ez id«»tait igen ér
deklődött a ^piriti>ztikai ki>érletek iránt. Knnek foly
tan úgyszólván naponta tartattak ülések házánál és 
egy hírneves médium* segélyével a leghirnevesebb 
szellemeket idézték. A folytonos unszolásnak en
gedve egy szép napon du Camp is elment és a szo
kásos bűvös körbe ö is beült. A médium felszólli- 
totta du Campot nevezné meg, kit óhajt idéztetni. 
Du Camp Mohamed szellemével kívánt társalogni. 
Rövid vártáivá két kopogás hangzott annak jeléül, 
hogy Mohamed hajlandó szóba állni a halandókkal.

Első kérdésre, hogy miért kell a Mekkába za
rándoklóknak hajuk és körmeik levágott részeit Ména 
völgyében elásni, eléggé találó feleletet kapott

Másodszorra du Camp jelzé, hogy eg\ igen 
fontos kérdést kívánna tenni a minisztériumokat ille
tőleg, de csak úgy, ha megígéri, hogy feltétlenül

telel reá Ismét következett a kettős kopogás, jeléül 
a beleegyezésnek. Ekkor du Camp lassan és han
gosan, nehogy félreértés támadhasson mondá :

Ktneim u etneim yubku kém ?
Mohamedet úgy látszik zavarba hozhatta a kér

dés. mert ötölt-hatolt, ezt is mondta, azt is, csak a 
kérdésre nem felelt Du Camp azonban n e m  tágított 
újra meg újra ismétlé hangosan kérdését, mit Moha
med megunva, végre semmi feleletet nem adott. Pe
dig a kérdés nem volt egyébb, mint a próféta anya- 
nyelvén :

Mennyi kétszer kettő ?
Du Camp látva, hogy a próféta anyanyelvét 

sem ismeri, ezután békét hagyott a szellemeknek és 
vele még sokan az ottlevök közül, mikor nekik a 
kérdést franciára lefordította.

Visszavágás.
Önnek már az arcáról leri a gonoszság!
Biró ur, úgy látszik tükörnek látja az ar

comat ?!

Helyzetkép.

Az örül t  Gal l  k ak as ,  imhol ,  k len  az ördög  lovagol

Falusiasán.

Hamar a fecs
kendőt, biró 
ur, tiiz van !

Nem lehet, 
most fürdik a 
hordójában a fe 
leségem.

Természetes

Csakis szem
üveggel tud Írni?

1 )ehogy, csa
kis tollal !

Velősen

Hol voltál ?
Vadászni.
Találtál ?
Igen.
Mit ?
Ismerősöket.

G ő g .

Báró ur, in
tést hoztam. 

Mifélét ?
A rendőrség

től, bizonyosan 
át tetszett hágni 
megint valami 
szabályrendeletet.

En nem hág
hatok át semmit, 
mert én nem 
lárok gyalog !



Tesuram, istállóm, ha ecscser az in hegedi- 
loenut megtecscsik hállgátnyi, soha se kívánkozik 
más hegedit hállányi.

Zaplacsek Janó.

Xyics olan zujesztendé, a inelliken ne kellene 
drotoznyi.

Parasztőszinteség

Most hallom, hogy Filep, a vén hülye bankár 
megkérte annak a kis gyermeklánynak Tininek, a 
kezét, s az a boldogtalan hozzá is megy.

Én abba semmi különöst nem látok. Sőt 
tanulhatna Fellegi ur ön is attól a hülye bankártól.

Oda vágott.

Ez hát jó étel.
Micsoda ?
A puliszka tejjel.
Biz annál jobbat is tudok 
Mellik a ?
A kóbász tormával.
Meghiszem, csakhogy ahoz disznó kell. 
Hát a kukoricához nem köll.

Csak azt ne!

S ma r̂a nem is igen lát más marhákat, mint a 
elveket őriz

De igen is, ha í g y  másunnan ide vetődnek.

O n o s  (egy híres verekedőhöz, akinek legutóbb 
az egyik szemét kiverték): Hát tudja, itt mi most 
már nem tehetünk mást, minthogy egy üvegszemet 
teszünk be !

Verekedő : Doktor ur kérem, csak azt ne! Hiszen 
azt mindjárt újra kiütik nekem !

Egy kis félreértés !
N a gy sa ga : Zsuzska! Én már többször mond

tam neked, hogy ne mondd nekem mindig csak úgy 
hogy m a g a !«

Falusi c s e lé d :  Ja j Istenkém, hát én nem mertem 
magának azt mondani hogy : te !



Most bujt* el itt mond a kofa,
A vén tolvaj, ám de hova

Hol, tessék megkeresni.
Két angol vadász a pusztán,
De hol a meglőtt oroszlán.

Hol, tessék megkeresni.

„ANGLO-NYOMDA* todapbst, vni. baross-utcza m
r J  ■— ■ J ó m c f  k ő r ú t  « a r o k  ». . ■- ■—

gudagor. M siertlt mómtézetét az egesz magyar kozonségne. a legnagyobb munkáktól a legkisebbig Olcsón vállal minden e szakba
i  lr'5'Üt.nÍ e- e- ll  - -  9 j  y 'f  n.  "l'nnernu megrendeli nyomtatványt ?,de«re utánvéttel.)

A nyomén Buénpnnt, B tros* U óa

Mi az ördög találta magukat, Ferkó, hogy min
den héten 2-3 tűz eset is fordul elő a faluban.

Hja Méltóságos uram, nagyon sok minálunk a be
biztosított zsidóbolt.

Dirr-Durr.
János született Pólában 
Azért nem ringott pólyában. 
Ott hevert apja ólában.

A bO-as évek óta 
Nem repül már a banknóta, 
Azért sir a magyar nóta 
S legtöbbjét a kóta tóta.

Valami különlegesebb étele nincs?
Van, csiga.
Azt nem szeretem, építőmester vagyok 

nem szeretek még evés közben is haz a i  bíbelődni
Hát kiköltöztessük ?
Azt már csak bízzák önök a háziurakra !

A szép idők

A ssz on y : Tudod még Pistám? Húsz év elót 
itt ültünk ebben a lugasban ! Kn a fejemet a vál- 
laidra hajtottam és egész este szótlanul ültünk igy 
egymás mellett boldogan és csöndesen

l ' t r j : Bizony, ugv van! Azóta sem esett ez 
meg rajtunk !
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