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Goromba koldus.

(S. Fv. Jö Koldus: Uram, könyörüljön rajtam ? 
Egyik lábomat elvesztettem a csatában, és

Zsidó bankár: Nű, és azt gondolja, hodj én 
megthonálthom? Mi? Kn ott se voltba, mithethet 
okhorja hát én thüle

Koldus: íKalapját fejébe nyomva> No. ilyen 
csámpás zsidót nem is lehetne oda használni' Ha 
csak ágyutölteléknek nem. De abba szívesen bele 
gyömöszölném mindet.

Bizonyitvány

Kerék kötés

János gazda: (Mózsi zsidóhoz, aki csö
könyös, sánta — vak lovával egy kis eresz- 
kedön tart lefelé) szomszéd, álljon meg, hadd kössem 
meg a kereket, mert hátha elragadja a Mérges, ennek
a \ og> nek Ív- Khon közül a khi a lányomat levélben megkhérte ön az

Mózsi: fa Mérgesre az ostornyellel egy jo  na- . J *
gvot huzva) khösse khe meg az esze kherekhét, a lon\ .f*  . i i j w . i r r  * Hat kherem alassan az orommal,fene edie meg khedet. Mit cshutoli a szegem embert.

Iskolaépítés

Sz. község elhatározta, hogy: a régi düle- 
dezo iskola helyett, ugyanazon helyre újat épit. 
Mig az elkészül, ad lig a régiben tartatnak az 
előadások.

(Oh, kupaktanácsi bölcsesség! •

Mi akar ez lenni
Menyasszony: Ne is tagadd, mert saját szeme

immel láttam, hogz a Műikének hogyan csaptad a 
szelet ! Valószínűleg a csinos pofácskájába bolondul
tál bele !

Vőlegény De édes Klárám, te tévúton vagy . . 
Tudod, a szép arcnak egyáltalán semmi hatása sincs 
énrám !

Rábeszéli

Annus : < )h azok a férjek ! Az enyém például 
azt követeli tőlem, hogy én  főzzek!

Magdus Ks igazán, ezt meri követelni? No ha 
egyszer a férjem ezt tőlem merné csakugyan köve
telni. én irgalmatlan volnék és főznék is neki!!

Megleckéztette.

Bíró: Miért verte el a feleségét olyan kegyet
lenül, maga durva ember ?

Vádlott Mert nem akart átereszteni a korcsmába. 
Biró : Lárifári1 Ez nem mentség ! Hiszen akkor 

nekem mindennap meg kellene verni a feleségemet!?

Sajnálja őket
Farkas: vendéglős) Hodjan aludta maga nálom 

Her von Hedjesi ?
Hegyesi : Én jól alodtham egész éjjel, de azok 

a szeghény phalaskák nem alodtak semmit se nem 
egész éjjel!

H ep cicesz d rág á i jó  k ív á n s á g a i

Phijaci khenjéren iharcsál the 
12 thagu csholádot.

*
Legyen a the minden phénzed 

a khassai thakarékban.

F.dj khékfüstödjárban jussál 
the khíilszinhüz.

A the fijad ledjen a világon a legeredethibb
kitold usdiák.

*

Soha se lássál the vacsora phillét.
a

A legkhedvesebb djerekednek ledjen öszthön- 
dija a Phapakhoszta-alapbul.

♦
Viselgyenek théged cüphö gyanánt

a

Hanem azér senki se ne sirasson théged.
*

Cshak a csholádod üljön érthed, de Váchon.
*

Ledjen a the füledbe edj igazi dot>.
♦

Rabiga heljett hordozzál the jármot.
♦

F.dj gazdag hóhér adoptháljon théged.

Ledjen a fheleségednek szebb phofaszakáll 
mint nekhed.



Másodvirágzás.
(25 éves házassági jubileum.)

A rany középút

— Őszintén szólva még ma is elvennélek, ha 
nem volnál a feleségem.

— Főleg ha olyan ifjú liba volnék mint akkor, 
ugy-e ?

— Hagyd el mamus, elég liba vagy te még 
ma is.

— Siófokon sok a zsidó ! Földváron pedig sok 
a gróf — Tudod mit, válasszuk az arany középutat 
és menjünk Szemesre.

— Mondasz valamit csakugyan, ott legalébb jog
gal mondhatja az ember, hogy szemesnek áll a világ.



MézeshetekbenKomplikált halál

Most itt arról vagyon a s/ó, 
Hol itt a magán nyomozó.

Hol, tessék megkeresni.

Ki mondja meg nekünk már most.
Hol van itt a kerékpáros.

Holvan? Tessék megkeresni.
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Kérj : Miért kaptad el a fejedet Uuska ?
Ifi. asszony: naivul) Azt gondoltam, hogy meg

akar csókolni.
Férj : Panasz akar lenni ez, vagy mentség.
Itj. asszony: Ahogyan jobban esik magának —

édes.
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