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(jfzenguz nép palátok kezdet óta 
Azt -eT tud átok honnan jöttetek 

sa* anny áll. hogy ennek a 
hazanakf

°J3Z ördögeivé lettetek.

Eskuszegést boszult meg Janku 
• ' népe.;

Esküszegést boszult meg a mokány 
Mert békés nép. de védelmezi jogát 
És „ciné mintye a román.

T 2 atkcs szazad óta elősködtök 
Mint vérszomjas poloskák e hazán 
Es sokat tűrt. de semmit sem 

felejtett |
Mert ne mintye“ a román.

* aba hős honvédek Janku ellen. 
Hiába *ős tyukászok vittanak.

zent Kossuth s Hatvani 
végre.]

Esk- zegéshez folyamodtanak.

Hiába minden, minden . . .  el fogsz 
veszni,)

Jogtipró ázsiai söpredék !
Hiaba alkudozol Isteneddel.
Hogy őseid jövőd megbünhódék. *

Ok saját vétkükért bűnhődtek 
akkor. |

Te vétkezel e század hajnalán.
És feltámasztod botorul a boszut. 
Mert „ciné mintye* a románl

Alma nem esik messze.
Apa: Te haszontalan gazfickó! Tudod, mit ir a 

tanitó ur ? Azt Írja, hogy te vagy a leghaszontalanabb 
gazember az iskolában !

Fia : Nekem pedig azt mondta a tanitó ur, hogy 
szakasztott olyan vagyok, mint apám !

A kocsis.
A börze veszteség.

Kondoros* X aJ j  Isthen oz ég fülütt! Igaz oz o 
i t h  ballotbam, h«»dj tbe barzasztlui sokh pénzt veszthe

ttél o börzén ?
Kenderes Bizony nadj i kheveredtem ! Száz

ezer kharanát veszthettem edj slágra ! <) legbarzaszthubb 
benne oz, bodj >>z én phénzeinböl is valtha kiiztbe öt
száz kharana!

— Hát kocsis lett belőled Jankó?
— Az a !
— Aztán tudsz te hajtani ?

Honne ? Aszondta a gazduram, hogy a lónak 
úgyis több esze van, mint nekem, csak hagygyam ü rá, 
én csak tárcsám a gyeplöt.

Hát mondok szót is fogadtam.

Téli diskurzus.
Vicém pro vice

Mama Micsoda ? ? És te igazán iegyet váltottál 
Haltai úrral az én tudtom és beleegyezésem nélkül ? 
Hiszen te nagyon jól tudod, hogy ki nem állhatom azt 
az em bert!

Leány: Oh mama! Az nem tesz semmit! Hiszen 
>em állhat ki téged s igy quittek vagytok !

— Van-e kendteknél hó ?
— Micsoda ?! A nagy fehérségtől nem látunk se 

eget, se fődet.
— Hát farkas jár-e?
— Gondunám, mer siirü a kutyaugatás écaka.
— Különben, hogy mint vannak ?
— Ki él, ki bal. Pap, mester nem panaszkodhatnak, 

az életsorsát meg csak kitartjuk szalonnán, pálinkán.
Baj van

Hadnagy : Ja n csi! Vidd ezt a levelet postára, de 
ragassz rá előbb egy bélyeget!

Legény: Oh ja j, hadnagy ur, bajban vagyunk ám ! 
Mert nekem sincs ám tiz fillérem a bélyegre !

Átlát a szitán.

Nagyszerű eszme.

Zeneszerző: Tudod, én szeretnék valami rendkívüli 
szerzeményt Írni, olyasvalamit a mi még nem volt itt!

Barátja: Tudod mit? Zenésitsd meg a zsidó-latin 
szótárt !

Asszony : Hanem ballod-e Berti, ami sok az sok f 
\zeWt olyan szolid ember voltál s most egyik lumpolás 
a másik után ! Mi lessz ebből ?

Férj : De édes Micikém szó sincs lumpolásról, ha
mm tudod, mi egy csillagászati társulatot alakítottunk és 
tanulmányozzuk csillagos eget!

Asszony : Nekem úgy tetszik azonban, hogv ti 
csakis azokat a csillagokat vizsgáljátok, amelyek éjfél 
után jönnek fel!

Gyakorolja magát.
Hamari : Mit keresett itt a »kék baknál.
Vigyázi : Ebédeltem !» rm*j
Hamari: Micsoda? Itt ebédelt.' hiszen mindig az, 

arany szarvas-nál szokott étkezni ! Hogy lehet onnan, 
ahol oly kitünően főznek, ebbe a lebujba jönni, ahol egy 
i«'» falatot nem lehet kapni ?

Vigyázi : Lgy-e nem érti ? Nohát akkor megmagya
rázom ! Azért járok ide, hogy lassankint hozzászokjam a 
rossz ételhez: mert három hét múlva megnősülök !

Fráter Veridikus
köppentyü* röppentyűi

A havas olyan, mint 
az irópapir, fehér

A zsidó olyan, m int 
az üveg, metszik.

A cukor olyan, mint 
a skótszövet, kockás.

A mostani kikelet olyan, mint a rozsdás lakat, 
nehezen nyílik.

*

A büntetés olyan, mint a nadrág, kiszabják.



Pléh-Szem Jó mentség.

Orvos: (Egy hires verekedőhöz, akinek egyik sze
mét kiverték.) Hát tudja, itt mi most már nem tehetünk 
mást, mint, hogy egy üvegszemet teszünk he !

Verekedő: Doktor ur kérem, csak azt ne! Hiszen 
•Inap újra kiütik nekem! Talán inkább valami 

>et.

Xassága kérem! ezekkel az erzsébetfalvi gyújtókkal 
egyáltalán nem lehet tüzet rakni, mer egyetlen egy sem 
gyulád meg közülök.

— Ejnye már micsoda egy beszéd ez. Hiszen éppen 
tegnap próbáltam végig az egész paklit, szállankint külön 
külön nálam mind meg gyuladt.

Pedzi.



— Xacscságos Vajda uraság csukolom a kezsit, 
libalopásban á riá i Ián vagyok .

— Ki a Xacscságos. Te bides ?! Hát zsidó va
gyok én? Csak olyán komiss csigán, inig ha vajda is, 
mint te.

De mert a libalopásban ártatlan vagy, husonet 
botot kaps. Dikhec !

Mond meg csak Pistukám, de igazán, kit sze
retsz jobban, engem vagy az anyuskát.

— Téged apa.
— Ks meg tudnád mondani, hogy mért ?
— Hogyne! Mert az anyuskának több esze 

van. semhogy olyat kérdezzen, amit úgyis tud.
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