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A legrégibb pesti 4£-as közlegény,
Ki a sarat mindig'Allta a maga helyen.



Púra számtan.Egán Ede és a zsidó bíró.
Szövetkezeti gyűlés volt Kis-Bereznán. A gyű

lésén megjelent a felvidéki ruthén nép gyámolitója 
a 6. e. Kgán Kde is S egyben szigorú kötelessé
géve tette a falusi bíróknak is a szövetkezeti gyű
léseken való pontos megjelenést, (összegyűlt a nép 
Bocskoros, kiéhezett alakok, akik között idegesen 
?árt kelt egy pirosképű feketeruhás barna alak, — 
hosszú pajesszal. A szegény ruthén nép tisztelet- 
teljesen nyitott neki utat hisz zsebében volt.

Megérkezett Kgán Kde. Megnyílt a gyűlés.
Hol a bíró ? Kérdezte fürkészve Kgán Kde.
Itt vagyok, fonagyságos ur, szólt s előlépett 

a kaítános.
Maga a b iró ... itt zsidó a b iró. . .  hogy 

lehet a z .. .  ti m ed vék ... ti barm ok... ti szamarak 
hat zsidót, nvuzótokat választottátok meg bírótoknak, 
ordított Kgán Kde. De a zsidó végre is megunta a 

>̂k méltatlankodást s gorombáskodást, kezdett Kgán 
Edével. Kgán Kdének sem kellett több, megsuho- 
^atta a mindig magával hordott kutyakorbácsát s 
hanem mielőtt rá ütött volna, gondolt eg\ okosat. 
\ iz^gaiatot tartott és több szabálytalan eljárásra 
bukkan. LTg> el csapta a birót, csak ug\ ropogott

( l ül túr,)
Nem tudja

A béres na ott ül az ökrök előtt míg az apja ra
kodik a >zenaval Az ökrök kerodzenek A gyerek csak 
nézi >okáig, hogyan mozog a szájuk, egyszer csak 
megszólal

Édes apáin ezek az ökrök valamit beszélgetnek 
dt en nem tudom hogy mit. Bizonyosan kedet szidlak, 
a mén annyi szénát rak a szekérre.

Izidorka pozdorjái.

Mung) ai cshak mamileben, a thati voth tennap j 
a menyországba ?

— Vóth a pokholba.
Hát akkor mer mondott hód] mar járt PhoiKi-

ustul Philátúsig, senki se nem segett?

Mámiiében. Szerencse, hódi a thati meg nem
fholladt?

~ — Mithü?
— Azt nem thodok. csak h#di hallottam thennap 

miKor mondott, hodj <nu rz a thorkom ra fo r r o t t .»
' v» *

— Monc cshdk Mimiiébe*. tháti edj múl?
— Már hodj volna.

*So j«» rncr aszongya u, hodj iher.nap
pkaiba.

Nem tele, hodj a tháti megvakholja magát
— Mithü? K
— Aszthat the legjobban thucc, hallottam thennap 

mikhor mondott, hodj mindennap a szemire hánysz neki.

\Z) — Hánv csirke van ott te?
— Hun 22, hun 28.

Szamár vagy, talán csak nem szaporodnak 
meg fogynak, mint a hódvilág. • •

— Egy cudar van köztük, az számlálás közben 
hun előre szalad, hun hátra gytin, attu van, hogy hun 
több, hun kevesebb.

Akkor azt az egyet számítsd le.
Ha leszámítom, akkor csak 21 le>z.
Hát add hozzá, birka,

--  Akkor meg 24 lesz. _
Vigyen el a Manó csirkéstül együtt, hát felezd 

meg. Mennyi van már most?
22 meg fél.

A kollega ur,

H. Kel miniszter \adaszaton volt. Rövidség okaiért 
egymást kollega ur»-nak címezték. A hajtő, mert sok
szor hallotta e ne\et említeni, azt hitte, hogy valamelyik 
urnák az a neve. Közeledvén a vad, bizalmasan igv 
szól a hajtó ur egvik miniszterhez:

Kolléga ur tessék mar lőni. S a luiuisster a 
nagy nevetéstől bakul löt.

Az órásnál.
—* Hallja órás ur, hogy van az, hogy ez a vik 

óra itt a kirakatban mind máskép jár.
— Hja kérem, ez onnan van, mert egyik jobban 

jár, mint a másik.

Schnobeles és Knobeles szalon enyelgései

Suob. Hogv húznak föl az órát Knóbi?
Klub. Kulcsval.

Hát az ember orrájál hogy húznak föl?
Knob. Szamár, aztat nem föl huzijak.
Snvb% Már hogyne húznának fbi, • zum bei' 

niikhor théged fölhúz a Báli thensur," akklídrv folh 
eccerre az orrada t is. Vagy nem ?

Ktiob. Húzzanak tégedet le pusztai <•
ezer a viccér de rögtön.

•M .gy«r H erkó P á te r , melléklepla.
Vidéki elárusítóknak 100 drb postai kaidéul . r Ou  60 lr., vmnu M OUdr UssU k u n .  =



Pették keverés Alapos aggály.

Kjnye szép kicsike, de piros ! Beillenék rózsának.
Annak is hinak ha nem bánja
;Iól hívják, mert látom hogy tövise is van.

— Khépzeld Móric, ez az én sógorom a házasságával is 
valóságos testhékkheverést vitte véghez.

— Hodj hodj?
— Kinszor elvett a Gmn Szálit, azothán a Blau Zsenit, 

inosihan az onokhanovérenaet khért meg a Roí/i Khaticát
Naccerö! És legérdekhesebb a dologba, hodj íit Geibnek 

hinak és vót már eccer S va r c s .

Költészet és valóság.

— Khedves phapelében. De mennyire ha 
sonlithol the Khossuth a Ferenchez. A mire

! vagyok én oly biiszkhe.
Hát hiszen van a dologban valami, 

mert nekhem is vannak csuzos bántalniaim. De 
hun veszek az én csuzomhoz ólján phapát, mint 
amilyen volt tineki ?

Fogadtatás.
Bandi üdvözli a nénit:
— I)e jó hogy jösz néniké. A mama éppen 

tegnap mondta, hogy csak tv hiányoztál.

Sógor és Pajdás

— Hallod-e Sógor. Nagy kutya jár a ti
lábatokon. Már az Önálló magyar bankot is 
elakarjátok sinkófáni, a kihöl ippeg semmi jus
sotok sincs. i

— Hád ne enketvéteg Pajdás !
— Hiszen nem is engedjük .Sógor és nem 

csakhogy nem engedjük, hanem meg is csinál
juk 3 év leforgása alatt.

— Áztat mek mi nem enketyüg Pajdás.
— Ha ti nem engeditek is Sógor, a még 

nem baj. Csak a magyar kormány igazán akarja. 
Kapálózhattok ti már aztán. A magyar kor- 
^uányt pedig majd csak bizd te miránk.



Szegéin teiem azon töröm. 
Ki döntötte tel a söröm.

A két kutya egyre kutat. 
Keresik a gazdájukat.

MagyarázatInkább

Khedves Orosz ur, azt a 70 röf lila selymet 
visszahoztam, cserélje ki, mert a lányom vőlegényének 
sehog\ se tetszik.

Nagyon sajnálom khetives Darvainé önagvsága, 
de az theljes lehetetlen. Szíveskedjék inkább a bájos 
ánva khicserélni a vőlegényét.

Üzlet.
Persze, Izsáky a legjobb vendége?
Meghiszem azt Ez itta össze a második lányom

hozományát. •

Jegyes: légy eljegyzési lakomán) Én igazán nein 
értelek. . .  A magad eljegyzésén szomorú voltál és itt 
a barátnénkén meg vig.

Ara: Pedig ez könnyen érthető. Az, a ki ma 
mással jegyet váltott, még mindig lehet az én jegyesem 
ts\ de az én eddigi jegyeseim mind más lányokat vet
tek e l!

Megnyugtató.
Hogy adhat annak a kis gyermeknek pálinkát? 

Nem való az ilyen kis babának alkohol.
— Oh mit is ért az ilyen kis cseppség az alko

holhoz.

ánglo-nyointl* Budapest. Vili. k«r. Barosi-utra


	34

