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Ez is olyan

L. gróf és neje tátravidéki kastélyuk erkélyén 
ültek és gyönyörködtek a szép vidékben. A grófné 
érdeklődéssel szemlélte, mint döntik a favágók egy
másután le a százados fenyőóriásokat

« Ugyan mit kereshetnek ezek az emberek nap
jában e nehéz munkában ?» Kérdi férjét a grófné.

•Ha olyan kiváncsi vagy, majd felhivatok egyet, 
az majd megmondja!. Felelt a gróf és mindjárt el 
is küldte az inasát, hívna fel egy favágót. Rövid vár
táivá meg is jelent egy az erkélyen és a grófné 
mindjárt vallatni is kezdi:

• Hogy hinak fiam?*
• Instálom alássan Búzás Kelemen az én böcsü- 

letes nevem!*
Mond csak mennyit keresel úgy egy nap a 

favágásban?*
Úgy egyremásra három koronát napjában?*

«No és hogyan osztod be a pénzedet

P rá te r  V eridikus
köppentyOi röppentyűi.

Az edény olyan, 
mint a harang, cseng.

A harang olyan, 
mint a szekér, húzzák.

A szekér olyan, 
mint a rokka,kereke

A mazsola olyan, mint az aforizmák szemelik.

*

A harang olyan, mint a hegedd, húzzák.
*

A pogácsa olyan, mint a virág, szakgatják.

Az ezdst huszas olyan, mint a nadrágszij, ki
lyukasztják.



Katona dolog

Vr: Egy pár öreg cipőt kér? Hát azt 
bizony nem adhatok, mert öreg cipőm most 
nincs!

Koldus: Oh kérem alássan nagyságos 
ur, hiszen annak nem muszáj éppen nagyon 
öregnek lenni.

Nem rósz gondolat.
Bíró: Maga azt mondja, hogy utolsó 

büntetése után tisztességes módon akart meg
élni. Hát mihez akart fogni?

Betörő: Gazdagon akartam nősülni.

Elhamarkodva
Bevetted a porukat?
Be, mind a 12 egyszerre.
Csak nem?
De igen, ugorka salátára hintettem.

Fiatal ur: Édes nagysám, hallgasson 
meg. Őrülten szeretem magát.

Hölgy: Mondja csak hány leányt csalt 
meg már maga evvel a mondással.

Ur: (elragadtatva) Oh nagysám. Becsü
letemre mondom, ön az első.

s hálaisten használt.

Szépség hiba

Biztos jel

Pali: És szép a menyasszonyod?
Kari: Azt én nem tudom, de ha villa 

nyosra szállunk, ő mindig kap ülőhelyet.

A beteg asszony.
Orvos: imiután megvizsgálta) Háj én 

majd a kedves férjének azt a tanácsot fogom 
adni, hogy nagysádat legalább négy hétre 
Tátrafüredre küldje.

Hölgy: Én is már erre gondoltam 
(Bizalmasan* De ugyebár doktor ur más 
bajom nincs.

A megkínzott gyerek
Estók bá : Hát mán magam gyiittem el 

mestram uram, hadd hozzam rendbe a dógot, 
mondok. Az én Gyurica fiam mindig azt 
panaszolja, hogy mestram uram mindétig 
kínozza űtet és íí nem mén többé oskolába.

Tanító: Én kínozom a Gyuricát? Eszembe 
sincs. Inkább azt mondta volna el, hogy 
soha sem vigyáz és nem tanul semmit.

Mondd csak Gyurica, mennyi kettő meg 
három ?

Gyurica: Látja kend apjuk, mármegent 
kezd engem kinoznyi.

— Szerbusz tiélus, ma tettem le a
— Ha én oly szép volnék mint te 

15 évvel ezelőtt.
— Ne hidd, hogy azok a professzorok oly korlátoltak és 

rövidlátók.
— Hiszen én nem is tartom őket rövid látóknak — hanem 

azok a szamarak tartanak engem annak.
— Ez az a bizonyos szépség hiba, a mi kettőnk között van.

Igaz is.
Laci: (8 éves) No ez már mégis rettenetes világ. Most három 

napig jól viseltem magam és papa már azt hiszi, hogy ennek 
mindig igy is kell lenni.
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Miért van a kedves nászom annyira elkeseredve.
— Hát mer megjöttek a vendégek, akiket régen

várok.
Dehisz annak >rülni kéne inkább.

— Igen ám, csak hogy a végrehajtók ám azok a 
vendégek, a kik mielőtt ide értek vóna előbb ezt a pro- 
t< kollurnot kiildték maguk helyett.

Qkvm*

Kjnye Hali bátyáin, maga azelőtt HM) és egy 
okot tudott felhozni minden házasság ellen é s  mégis 
megnősült. Hogy értsem ezt?

— Haszen tudni tud tam  pajtás, csakhogy akkor 
még nem h itű m  bennük.

Férj teleség van itt halva,
Terítve a ravatalra.

Tessék megkeresni

Hol van itt a picike 
Harátném a Micike.

Tessék megkeresni.

„ANGLO-NYOMDA“ b u d a p b s t , v m .  b a r o s s - u t c z a  4 7
gazdagon felszerelt mflintézetét sz égési magyar közönségnek, a legnagyobb munkáktól a legkisebbig. Olcsón vállal minden e Sl 

me$r«ndelést. — öyorsan és pontosan száll# mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)

Anglo-nyotnda Barost-ulua i7.
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