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MARKOS GYULA.

Ejnye te vén bolond Dáde, hát neked Is '  ínségedre ment el az 
Míg szép és fiatal volt ez a vén szlpirtyo, addig nem kellett . Most meg



Jól asszekurál

— Nyugodt lehet ország-világ, úgy megy az ország 
jója, ahogyan én mutatom most az irányt.

— Nézd anyjukom itt a testamentumom.
— lézus szent szerelmére, csak nem akar meg

halni kee.
— De nem ám ! Sőt ippeg evvel akarom ma

gamat asszekurálni még 20 esztendőre. Mert mondok 
ha el‘*bb megtanálnék haanyi, kételen lesz a buta 
német nekőd ö ezer forintot fizetni kárpótlásra.

No hátakkor ne is téljen kee, édesapjukon!, 
mert inkább 2o esztendőt is enged még a német, 
csakhogy fíizetnie ne kelljen egyet is.

A harang.

Mongya csak komám, a reformátusoknak 
mér nem megy el a haranggyuk a nahhéten Rómába?

— Mer nem tud úgy röpünyi, mint a katoli
kusoké Hát nem hallotta keed, hogy harangozáskor 
is csak a félódalát veri, mintha balogsüti vóna.

— Hát azér ?!

A kalács

Sütöttetek-e sok kalácsot Pista?
— Be se fért a kemencébe.

Kaptál-e ?
Hát.

— A dióbul is?
— Abbu nem.

Hát a mákosbul ?
— Abbu se.
— Hát mellikbü ?

A köleskásásbu, mer aszonnya gazduram, 
legénembernek attu női a bajsza.

— Az igaz, csakhogy a dióstul meg az esze 
gyün ám meg az embernek P esta !

A hiányos felügyelet.

Csibész Jan csi: Most hallottam Peti, hogy téged 
tegnap alaposan elvertek a kivági csárdában!

Betörő Peti: De mennyire az árgyilusát! Még 
most sem bírom a karomat emelni, a hátam meg 
olyan, mintha az úthenger ment volna rajtam keresz
tül. Ks azt hiszed, hogy az egész cécó alatt csak 
egy rendőr is mutatkozott volna? Dehogy! No most 
csak azt szeretném tudni, hogy miért állok én akkor 
rendőri felügyelet alatt, ha ilyenkor sem jön a segít
ségemre senki!

A pökhendi légy. Akinek nincsen szerencséje.

1 lolgy Még mindig agglegény jegyző 
ur ? Hiszen, úgy tudom, már régen meg
akart nősülni! Mi az?

Törvényszéki jegyző: Hát kérem én 
mindig akarok, de mikor nem lehet. Tet
szik tudni, én ebben a tekintetben is na
gyon szerencsétlen vagyok. Mikor már 
egyet igazán megszeretek, annak bizonyo
san nincs pénze *

Korhű kép.
Bella: No és hogy tetszik a vő

legényed ?
Dóra: Ugyan kérlek! Mit törődöm 

én avval, hogy a papa a pénzéért milyen 
vöt vesz meg magának ?!

A fösvény.
Asszony: Zsuzsi! Ideadta m ir az ur 

azt a tizkoronás bankót ?
Cseléd : Még nem ! . . . Most csak 

búcsúzik tőle. »G. Gy.i



Tréfás csoportkép, Bölcs ítélet.

Pajkos fecskendezek buzgón sürgölődnek

— Mondja meg nekhem rabbilében, melyik 
ember boldogabb? Akhinek van 100 ezer forintja és 
egy lánya sincs, vagy pedig az-e akinek hét lánya 
is van de egy forintja sincs?

— Hát thudja mit Gedajle ? Akhinek hét lánya 
van, az sokkal boldogabb, mint akinek 100 ezer 
forintja van. Mert akhinek van 100 ezer írt az még 
többet akar. De a khinek van 7 lánya, az már iga
zán nem akhar többet. Nüs nem ?

Ah .' Itt egy trombita! Menten belelőnek, Jelenet a határszélről.

A trombita rajok visszafordul 
S a két fecskendező nagyot mordul

Magyarázat.

Birkás: Szegény L ab i! Szörnyen rosszul néz 
■'! Nagyon megviseli a felesége halála! Nem is 
ütem volna, hogy annyira szeresse!

Berkes: Hiszen nem ott van a baj ! Hanem 
■gv negyven évig, amig házas volt, nem volt sza- 
*d dohányoznia, s most, hogy a felesége meghalt, 
ra kezdte! hát azért.

tehenemet
azért a pár rongy garasért, hát meglássa, hogy rája 
gyújtom a viskóját, én is magára . .

— Csak ne szemtelenkedjék Pityu, mert mi 
még nem vagyunk ám Romániában!

— Haszen magam sem szeretném ám ha oda 
jutnánk.



Kölcsönös kiábrándulás. Átlát a szitán.

Senkit nem lát, hiába néz,
Mégis, hol van itt az erdész.

Tessék megkeresni.

Ej, hogy a rozsda enné meg,
Hol itt az a buta német.

Tessék megkeresni

_ANGLO-NYOMDA“ Bu d a p e s t , v i i i . b a r o s s -u t c z a  n .
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l^io-üyom dt B vd tp ti, f ü l ,  Baron-iU c* *'•

— Nagysád az. aki Kam élia*  név alatt hirde
tett a t f r i s s  ú jságban  ?

— Igen uram s ön ?
Én Ananász vagyok.
Kár volt azt a szép nevet felvenni, bátran 

írhatta volna magát akár krumplinak is.
— Nagvsád is inkább karalábét Írhatott volna.

Ez is szerencse
Sényi Valószínűleg sok szerencséje volt fiatalko

rában a hölgyeknél ?
Yénvi: ( >h igen! Valamennyi kikosarazott!

Ugyan édes uracskám, talán itthon is marad
hatna ma este, a születésem napjára.

Nem lehet kedvesem, 4 súlyos betegem van.
— No lásd édesem, ha jó  ember volnál, azoknak 

is megkegyelmezhetnél — mára.

A nagy ut.
Icig : Száli! Én holnap elutazok ! Pakholjál be 

nekhem khét inget!
Száli: Micshede ? Két inget? Cshak nem akarsz 

the a föld khörtil othazni?

Jegyesek.
Vőlegény : Édesebben is tudhatnál csókolózni édesem.
Menyasszony : Na te vagy az első, aki emiatt pa

naszkodik !
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