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A vice.
(Humor.)

Kopogtak a mennyek kapuján 
Szt. Péter ép puha pamlagán 
Egymagában csibukozott 
S kiált: „Ki az ? Isten hozott!4*
A, kapu egyet fordula 
S belep azon sompolyogva 
Egy ember fogdosván hasát 
Imígv hangoztatá szavát:
Atvam, Szt Peter kerlek 
Biz én helyet keresgélek.
Ha pár evét itt tölthetnék.
Halaval eltelve lennek.
A földről most jöttem ide.
Ajánlkozom, köll-e vice ?
Végig néz rajta az öreg,
Átfut rajta hideg, meleg,
I át ja az embert nyögdicselnt 
Hát csak nem kezde tőle felni 
A hogy az nyomkodta hasat 
Visszafolytvan kinos jaj-át 

.Golyó van a hasadba tán.
Hogy ig\ nyavalyogsz pipogyan 
Aha! tudom, te vagy a Stadler.
Az a pesti viceházmester 
Tudom, tudom, durva valál 
Akár csak egy böszült sakál 
Rút. goromba durva fajzadék!
Oh, hogy nincs a kezemnél fazék .
Nekünk nem kell am hej durva vice!
Vagy mész innen! vagy az ördög visz e'!

Kuruc.

Dfliapintén Borvagyi Kalamáris nótárius uram körjegyzesei

tiró i Forgács belgrádi követünk szemére hányta 
a szerb ..ínisztereinüknek hogy hamis térképekét 
használnak a szerbiai iskolákban, Délmagyarország 
fele és L •: ia is mint Szerbia van feltii -tetvj.

bezzeg nagy lett erre a szerbek haragja, s ahe
lyett hogy megjavultak volna, elkezdték üldözni 
F rgác> grófot — és ezen diplomáciai hajszában még 
Ausztria is Forgács ellen van hangolva.

Lám, iám! Az oláhok be berajzolják Erdélyt a 
Tiszáig a mappájukba a szerbek délmagyarországot 

és nincs magyar külügyminiszter, aki az ö kör-
mikre üssön, aki pedig ütne, azt mégmegfenyegetik.*

Az uj ágyuk kudarca. Azt a Csicseri Bursó,

kif korsós mivoltját azoknak az uj Ágyuknak, Mos: 
mikor már 100 millió koronát kidobtunk érte, most 
sül ki róla, hogy alig ér többet mint egy jó bodza
fapuska.

Mintha Magyarország csak arra volna jó, h.<g\ 
minden V—5 évben 100 milliókat uj ágyukra, és Uh 
milliókat uj hajókra pazaroljon.

Nem jól van ez így! Még szerencse hogy Cm 
cserics ezredes észre vette a tévedést. Talán még 
valamit lehet a d<*lg..n segíteni.

•
A  dAnosi czig á n yo k  a törvények elé kerültek

végi e.
Egyetlen egyikük se tudja hány éves, sót azt 

se tudja, hogy o-e Ö. Akire gazeniberséget sütnek 
Az más lehett, o nem volt.

Letagadjak a csillagot az égről, az elnököt a 
dobogóról. Bizony megérjük még, hogy a dánosi 
korcsmáros és Családja rabolta ki őket.

Kam pel B annerm ann angol miniszterelnök 
meghalt. Kár erte ! Nagy baratja volt a magyarok 
i ak Személyesen is járt nálunk a múlt évben.

Meg is szerettük! Hát nem tudodt helyette 
meghalni Björnzon vagy Tolsztoj ! Bizony!

Hz az, a m u r i  : / let cpatert oh asm es terjesztem úti
virtus.

Jó SZÍV

Erdosi : Én ismertem egy embert, aki egy viccen 
ugv nevetett, hogy hetekre elvesztette a beszélö-ké- 
pességét!

Birka* : Mondja csak ! Tudja-e még ezt a viccet? 
szeretném elmondani a feleségemnek !

E lő zéken y.

Anyós: Hová szándékozunk a nyáron utazni 
Tátrafüredre vagy Baiatoníüredre ?

V ö: Ez attól függ, hogy a kedves mama hova 
szándékozik menni!

Anyós : Na ójülök annak, hogy már egyszei 
olyan okos lett és az én kívánságaimra is ad valamit 
én a Balaton mellé megyek okvetlenül!

Vö : Na ez okos dolog! Akkor én a feleségem
mel meg a Tátrába utazom. *

T a lá ló  ötlet.

Z, — Ez üiós tészta? Hát hol van ebben a
dió ?

Benn van az csak nem látszik a tésztától.
No még ezt se hallottam ?
Hát kérem, a kehét sem látjuk, mégis ben 

van az emberben.



Jó fiská lis. A  dolog n y it ja .;

Maga nekem ne hazudjék édes barátom, hanem Végrehajtó. Én netn látok itt semmi értéket, Merő
«ak mondjon el mindent úgy a hogy volt . . rongy és piszok itt minden.

Majd a mit le kell hazudni vagy tagadni azt biz*.;; Segédvégrehajtó. Kz azért van, mert a polczon ott
sak maga én rám. Kn azt jobban fogom tudni. va|J az a f|ask6

— Igen is kérem, akkor hát majd elörül kezdem

A n y ja  lánya.

Nem is lesz addig itt érték a inig a polczon ott 
áll az a fiaskó.

— Akkár tehát Írja tel és végre fogjuk hajtani.

Bolond doktor.

E m m á c s k a .  Mi leszel te Bandi, ha megnölsz? 
B a n d i k a .  Mérnök. Hát te ?
E m m a. Én «j ó p á r t i  leszek.

Az én Szálim életfonala egyre rövidül — ű phedig 
napról napra hosszabb recepteket irja.



Érti már.
Szom orú  b&azkeaég.

Szórakozott orvos: Hej Izé! |uci!
Itt van ez az izé. menjj be a másik izébe, nyisd 

ki az ize ajtaját, ott van egy ize skatulyába ’d izé, hozd 
el az egyiket.

— Szoba lány. Nem hozhatom ki nagyságos uram 
egyiket sem, mert az inas tegnap elszitta mind a hármat.

Hallom |ózsi te is kápolnai vagy, büszke lehetsz
rája.

— Ugyan hagyd el pajtás9 Annyi inár a zsidó 
Kápolnán, hogy m thón tp zsinagóga lesz belliié.

Tréfás képrejtvények

Ki t kankant játsza 
11* *1 van a pojáca?

Nagy ég légy irgalmas 
Hol van .1 lezuhant lovas?

Tessék megkeresni! I essék megkeresni
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