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őszinte válasz.

— Mondjál csak Lebele ! hogyan maradtál te ma
gad eJ agglegény, holott mint házasságszerzö, örökké j 
nőkkel trafikáltál.

Xohát ippeg azért ’ A jó pharti nem megy 
házasságközvetitohöz. A rosszat pedig elsózza az ember 
mindig másnak

Magyarázat

Béla : Micikém, az a Pali mindig fénysugárénak 
nevezi a jegyesét. Pedig én akármily szemmel nézzem 
is. de olyan szépnek sehogysem tudom találni !

Tilda : Hát tudod, ő ezt az elnevezést tisztán az 
alakjára vonatkoztatja! Mert olyan vékony és hosszú, 
mint egy stearin-gyertya'

A képlet folytatása.

Kiélt fiatalember: ^dideregve támaszkodik a fütött 
kályhához.) No ha még egyszer a világra jövök, kályha 
leszek.

Hölgy: Az ugyancsak megjárná, aki önt akkor 
megvenné, hiszen önben már most sincs egy csepp
meleg sem!*

Fordított világ.
Beregi : Mondja csak, ki volt az a három ur, akik

kel ön előbb beszélt ?
Nyeregi: Az az öszes ember az öreg Kovács volt 

az a fehér hajú annak a fia és az a kopasz, az meg az 
unokája !

Kényes ffil.
Nagysága: a zongoránál ülve játszik, a szoba

leánynak.) No Juci! Hát magának mit vegyek kará
csonyra ? Mit szeretne a legjobban ?

Szobaleány: Legjobban szeretném, ha nagysága 
már egyszer meghangoltatná ezt a zongorát, olyan ha
misan szól!

Mégis óróni
Kanyargi: Ez éjjel gyönyörű álmom volt. Azt 

álmodtam, hogy az anyósom végre-valahára mégis csak 
elutazott.

Hanyagi Ugyan micsoda bolond beszéd ez inát 
megint. Hiszen ön nem is nős.

Kanyargi: És higyie el, mégis örültem az álomnak.

Veszélyes fenyegetés
Piringóné: (a magas Tátrában) Jancsikám, te arra 

a hegyre nekem nem mégy fel, mert azt hallom, az 
nagyon veszélyes ut.

Herényi: Ugyan kedves Piringóné nagysám. Hagyja 
csak kedves urát bátran menni, hiszen már veszedel
mesebb dolgon is ment ő keresztül.

Piringóné: Hát én nem bánom. Magára bízom az 
uramat. De azt is megmondom ám magának, ha valami 
baja találna esni az uramnak, akkor maga vesz el 
feleségül.

Herényi: No akkor már csak inkább magam 
megyek fel.

Megnyugtatás
Lakáskeresö ur A szomszéd lakásban egy zongora- 

mester lakik? Hát az nem a legkellemesebb szom
szédság.

Háziasszony: Oh az ne zavarja uraságodat. Ennek 
a zongoramesternek tizenkét élő gyermeke van s azok 
olyan lármát csapnak, hogy attól ugyan egy zongora
hangot ki nem hall.

Kellemetlen.
Apa: Ugyan Juliska, menj át és hozz a szekrény

ből egy pár szivart, hadd kínáljam meg a vendégünket'
Juliska: a mellékszobából.) Papa! Mind a kettőt 

hozzam he egyszerre ?



A javíthatatlan cucil Miska

— Ej édes főtisztelendő ur, de nehéz a szegény 
ember sora, ebben a keserves világban, munka nélkül.

Ebben igaza lehet Pál gazda í De hát mért 
nem dolgozik, hisz a munka nemesit.

— Ej lötisztelendő uram, nem akarok én nemes 
ember lenni.

— De tisztességes megélhetést is biztosit.
Biztositő társaság sem akarok lenni, édes fci-

tisztelendő uram.

Koldus humor.

Megnyugtatás.

— Jaj the phapele, de átkhozott büdös ez a ben
zin fost. Egy csöpet sem csodálok most már aztat, ha 
theneked mindenki csak aztat mond, hodj büdös zsidó.

— Légy nyugaton, the khedves mameleben. Mond- 
thak aztat már énnekem akkor is, mikhar még automobi
lunk se nem volt.

Megmondta.

— No hallja fiit* barátom, kár magának olyan nagyon le
szűrni azon a pádon, inért itt a parkban én vagyok az ur.

— Majd ha a kastélyban fent, egy koronával kidugja ura- 
"ágúd a szememet, akkor ha tetszik elhiszem, — különben ne 
tt*ssek itt láhatlankodni nekem.

— Sajnálja a méltóságos asszony a gróf urat, de 
de nincs itthon.

— Hát ha nincs itthon, akkor hogyan sajnálhat, 
Jucika ? !

— Sajnálja az a gróf urat ha itthon van is.
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Jelenet az Andrássy útrólMegmagyarázta

Nem volt ideje

Biro Mondja csak, hogy jött ön arra a gondolatra 
hogv a gépkocsin hajtónah épp azt kiabálja oda: babi
loni marha.

Vádlott Hat kérem olyan gyorsan hajtott a kocsi
val, hogy nem is maradt időm, mást kigondolni.

— Hol nyaraltatok az idéu, ed^s V
— (leli am See-be.
— Es ti kedves ?
— (>11 am Pé-ben.
— Ejnye no és mióta hívják Török

bálintot, Cell am Seenek?
— Hátamióta Pécelt, f>ll am Pének

Két térti nagy kiváncsi ám,
Hogy hol itt a negyedik lány.

Tessék megkeresni?

A tináncz azt kérdi, hol van,
Csak most volt itt ép egy tolvaj.

Tessék megkeresni?
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Maga az a híres usztatómester Briill Alfréd ur 
aki a világbajnokokat győzelemre segíti?

— fen vagyok barátom !
— No hát úsztassa meg kérem az én birkáimat 

is viz néktin, ha tudja. Vagy pedig úsztasson ki en
gem abbul a bajbul. amiben most járvánvkodom, elfogyott 
a pénzem . . .

— Hja édes barátom a pénzben én magam sem 
úszom ám !

Megfoghatlati.
Mici: • aki fözöiskolába jár- fen nem értem már a 

papát. Ezen a kuglófon nyolcán dolgoztunk leányok és 
még mindig nem ízlik neki.

Anglo-njomda Baroes-ulca 47.
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