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Lengyel Zoltánt szeretik a vasutasok.

Hát hiszen elhiszem én, hogy az urak engem igen is szeretnek, csak legalább ne szeretnének ilyen 
'Ken nagyon.

•M agyar H erkó P á te r , melléklapja.
Vidéki elárusítók Jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Nevető fejfák.
Keednek a Husvét lett átka,
A mián ment más világra.
Szegény Sala i'á ri Vendel,
Oda a jó kedvünk kenddel)

Sok tréfáját megnevettük.
Talán sose is felejtjük,
Különösen az utolsót,
Amikor kend fél kiló sót 
Megevett, tiz főtt tojással.
De fölsült e fogadással,
Mert, hogy vizet nem ihatott,
Az nap este orra bukott,
Husvét hétfőt már nem látta,
Szentül tudjuk, meg is bánta.

Kétféle modor.
Ha dr. Pürösi ügyvéd valamely port megnyert, te

lének igy irt:
Ezennel teljes tisztelettel arról van szerencsém érte

síteni, hogy én a Zabosi elleni pörünk m egn yer tem  stb.
Mikor pedig egy pórt elvesztett, igy irt:
Ezennel értesítem, hogy Ön a Kecskési elleni pő

rét elvesz tette stb.

Az iskolából.
— Dnmmelveisz Náci! Mi az a számtan ?
— Az edj khenv.

Nem úgy értettem. Tehát egy könyv. Most 
részletesebben mond el.

— A számthan edj ólján khenv, a minek van a 
thábla és az ára 32 krajcár.

Óvás.
Reggelizett a cigány s hatalmas étvágygyal fogyasz

tott el egy nagy darab kenyeret s egy darab szallonnát. 
A plébános — aki végig nézte a reggelizést, igy szól:

— Szeretném a gyomrodat Móré !
— Jaj, — mondá a cigány, — ne kivánnya istá- 

lom, mert mindenéből kipusztitaná.

A hely drága.
Színházban volt a külvárosi szatócs fiával s fenn 

lebzseltek a kakasülön. A gyermek egyszer nagyon ki
talált hajolni s nézett alá az erkélyszékekre és a föld
szintre. Apja rákiált:

— Náci, le ne ess mert ott alul edj helj 1 frtfVOkr
a

Csak kedélyesen.
Vendég: Hiszen itt a levesben egy döglött légy 

úszkál!
Falusi vendéglős: Na az is csak éppen most dögöl

hetett meg, mert mikor a levest hoztam, akkor még vígan 
úszkált benne !

Megértheti.

Berkesné: Mondom magának Birkás szomszéd, hogy 
az a Szügyiné nagyon hamis egy asszony ám ! A múlt
kor mindenáron ráakart arra beszélni, hogy magán'*! 
rosszat mondjak !

Birkás: Hát hogyan akarta azt magából, kedves 
szomszédasszony, kihozni!

Berkesné: Hát úgy, hogy folyton azon nógató t, 
legyek már egyszer bizalommal hozzá, és mondjam el. 
de csak neki, titokban, hogy én mit gon do lok  m a gon  l*

Csakis úgy.
Szedres: Én önt most már egy félórája figyelem, 

hogy a doktornéval franciául beszélt. Én nem is tudtam, 
hogy ön franciául is tud !

Vedres: Nem tudok én egy kukkot sem abból a 
nyelvből, de tetszik tudni, azalatt a félóra alatt egyszer 
sem bírtam szóhoz jutni, oly buzgón beszélt a doktorné 
és én bizony most sem tudom, miről beszélt !

A fogak.
Tanár: Mondja csak, hogyan lehet megkülömbóz- 

tetni a csirkét az öregebb baromfitól ?
Tanuló: A fogakról!
Tanár: Hogy mondhat ön olyant hiszen a csirke* 

( nek nincs is foga ?
Tanuló: De van nekünk.

Sohaftgeber tanácsai fiához.

Halsz ide magadat 
én thíilem the föles ? 
mondok theneked ed 
jó  thanács. Ha vadj 
the edj földes oreság 
vagy bérlő most Ro
mániában, nem khöl 
akkor bevárnod az- 
tatat, hodj felgyuj- 
csanak, hanem állj a 
pharasztoktul az éiire 
és vezessél ükhet 
akhár hova, csak the 
feléd ne ! Értsz ?

Ha vagyolsz the edj cucilistavezér Magyaror
szágon és észre veszed, hodj a thitkos szavazás 
rosszul üti khi magát rádnézve, mint vezérférfiur 
hát mielőtt megbuknál, jó  előre siess lemondani es 
a szavazókval össze thartani és inkhább the bokta- 
másokat, mint mások thégedet. Thocc ?

Kívánat szerint.
Kobi : (a lócsiszárhoz.) Nekhem edj lónak khell 

lenni, omi egészen szholid, shenem ágaskodja, shenem 
rúgja, shenem megszükhi mogát!

Lócsiszár : Van ólján is, csak az a kérdés: vessző- 
paripát akar-e, vagy hintalovat az ur.

Ha nethalán elcsiphik thégedet a khülfoldön 
zsebmetszésért, akkor siess verni a mellet thetüled. 
hodj vadj the edj becsületes m agya r. De ha véletlen 
vadj edj színész és Iától, hodj igy jobban khifíizett !i 
mogát a dolog, csak írd khi büszkén a the nevedet, 
hodj Schaftgeber. Ez Berlinben mindig elég jól 
fest. F. z o j!



Maga az a Hajnali Tündér ? aki 11 .*>(» alatt itt 
nekem taktikát adott ? Mondhatom, hogy őszintén sajná
lom, hogy ennyire csalatkoztam.

Ks ön az a Lengedi Adolár aki 511/a alatt 
a/t az elbűvölő szép levelet irta ? őszintén sajnálom én is.

Mond valamit.

\ ólegeny: Hát tudod édes, én már a nászutazás 
programmját is megállapítottam. Eszerint legelőször is 
Velencébe megyünk.

Menyasszony : Szó sincs róla édesem, ott én már 
voltam, az első nászutazásom alkalmával.

Sajátságos az Dóri, hogy akhár szemben akhár 
■fiiban, mihelyest együtt látnak bennünket, rögtön khi- 
dja mindenki, hogy mi vagyunk egy ikrek.

— Thodolsz mit, brúder ! Az még sokkal hízelgőbb,
1 1 mindenki aztot hisz, hogy mi vagyunk ikrek, mintha 
' ‘t hinne mindenkhi, hogy mi vagyunk edj ökrök.

— Márthon gazda fogadjon föl velem 100 kho- 
ronába, hogy van magának m a  100 khoronája.

— Mibül gondolja azt a Mózsi ur.
— Az ünnepi mándli állásáról, meg a khelmed 

járásáról.
— Az igaz, hogy ma adtam el a Riskát, de hát 

ehöl mi köze kendnek Mózsi uram.

KishirdetCsck utáni találka. Első ellenmodás.



i a találka 
van a leányka?

Tessék megkeresni.

Itt egy örült üt, rúg kapál.
Lefülelni jóvolna már.

Tessék megkeresni

Azt már tudom pajtás, hogy a sör butit, mert 
észre veszem.

— Én is pajtás.

A jogász sejtelme
Apa a vendéglőben. Na fiam ! Ma van nagy na

pod ! Ha sikerrel teszed le a vizsgát, akkor 1 *z pez>gö
dosztig! !

Fia: Tudod apa, azt hiszem legjobb le ;z, ha mi 
majd inkább a sörnél maradunk és 1 lost mini íjárt meg 
is kezdjük !

J ó  jel.
Plébán«»>: No Gergöné, hogy vagyunk ? Mit csinál 

a Gerg" * Már elmúlt szerencsésen a; influenzája ? Nincs 
semmi baj ?

Civrgoné : Kezeit csókolom, fóti sztélén dö úr í Hála 
Istemiek szrencsésen túl van már a kijön a Geigö, mert 
tegnap már úgy be volt rúgva, mint az ágyú!

Hallja barátom maga roszkor gyütt, mer mivelhogy
zsidónk van már elég.

— Thodja mit biró uram, nincs olyan thele szénás 
szekér, amelyikre még egy khicsi ne férne. Ha tehát én 
rosszkot gyiittem is, csak jok h o r  maradhassak, szent lesz 
a békesség.

No hát akkor csak hadd maradhassék — Koszkor 
gyütt uram örökkétig.

Visszafizette.
Kszti: bizalmassan.) Édes Nellikém, nem haragszol 

meg, ha valamit mondok? De igazán nem haragszol? Hát 
tudod, nincs nyugtom, ha el nem irondom ! Aludni sem 
tudtam az éjjel.

Nelli: Nohát nem haragszom, hanem rajta ! Nyögd 
ki már no í

Eszti : Mikor innen tegnap elmentünk, a te vőlegé
nyed a sötét lépcsőn megcsókolt engem !

Nelli : Szerencséd, hogy nagy sötét volt, mert bi- 
i zony ha látott volna, alighiszem, hogy megcsókolt volna.
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