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Felelős szerkesztő: MARKOS GYULA

Krausz Simi ur, mint börze Napóleon.

— Akarom, szűnjék meg a börze 
derűt! (s a börze derűt meg
szűnik) .

— Hát hittem volna én, hogy ek
kora az én hatalmam?! (De azért 
ments Isten, hogy még egyszer 
meg kelljen próbálni.)
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Magara vall.

Mamelében! Én itt valami büdöset érzek
— Kikérek magamnak minden célzást.

Hiszen eszem agában sem volt semmi célzás.
— Azt te énnekem most már atólag könnyen

mondhatsz.

Helyesírás.

Mamukám! Mondd meg csak hamarjában
hány p vei kell írni ezt apa?

Égyan már hogy lehetsz ennyire lusta
Mórickám !

— Hiszen mig kérdezed, addig leírhattad volna 
akár 3 p vei is.

Gondolatok.
Bátorság csak annak való, 

aki győzni tud.

V
— Mig temető lesz, templom is

lesz.

V
A pénz, a legreálisabb érték, 

mert legfőbb fantázia fűződik hozzá!

V
Sok gyerek születik és felnő,

kiből soh'e lesz ember.

fr

Az ész olyan, mint a szekér, 
vigabban, halad ha nincs megrakva.

V
A hallhattanság nem a halottak 

hanem az élők problémája.

V
Nem tudomány, hanem ész kell 

az élethez.

V
Sohse lesz a sró egészen azé, 

aki szereti,-hanem azé aki meg
érti.

Vadászaton.

— Koca vadász (Elhibázza a njulat) Óh ezek a
cudar dögök . . . .

— Erdész: Óh kérem, csak szidja őket egész
bátrán tovább

Mert ezek ugv sem érzik magukat találva.

V V
Ó vatos.

Hova hujtsak Nagyságos ur !
— Lipót mezőre

Akkor kérem alásan előbb a fuvar bért.

Fekete József.

Az urhatnámság netovábbja.
Egy kis főzelék, egy pohár sör nem is lett 

volna elég magának, mikor tudta, hogy úgysem tud 
füzetni

— Kellet még kacsa pecsenye és pezsgő is ? 
Rongy fráter! Ez hallatlan szemtelenség.

-  Ki doboni Így is úgy is csak kidobtak volna, 
hat gondoltam, legalább mint gavalért dobjanak ki

V V
Nem baj.

Ennyje Kata! Hiszen a vőlegényed dadog.
~ A z  nem baj! Hiszen én úgysem fogom 

szohoz engedni, csak legyen az uram.

-
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Korszerű kérdés.

—  Mit̂ 4 gondolsz, mi szükségs egy b a u k alapításához .’
— Hái egy kis kurázsi, mag egy főkönyv, egy Werthe im 
kassza és végül egy amerikai útlevél.

Parancsára

— Vigye el kendet bundás, az ördög!
— Igenis, parancsára főhadnagy uram!

— D ijszen tekintetes Báró ur! Már mint hogy én tele 
flaskát vágjak valakinek a fejéhez, az tisztára ki van 
zárva. Az teljes lehetetlen.
— Miért lehetetlen ?
— Hát mert előbb bizonyosan kiittam volna.

Alapos gyanú.

— Lehet Márton gazda, hogy ez a mai bor azért nem 
ízlett magának úgy. "mert talán a hordó nem vót eleg 
légmentesen elzárva?
— Dcjszen Mozsi, mondok az nem vona még olyan 
nagy baj ta'án, hanem én inkább, azt hiszem, hogy nem 
vót elég vízmentesen elzárva.
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Kérdés Imre, Válasz Adam.

— No koma, hát kitört a háború!?
— Kiám, koma, de egy kicsit soknak is találom 

én azt a sok szerb győzelmet, amit olvasok az újságba.
— Szó ami szó! Kezdem félteni a jó törököket.
— Maga is koma ?
— Én is bizony Mert túrós mákos uccse nem 

szeretném ha azok vesztenék el a harcot.
— Szakasztott én is igy vagyok vele koma. De 

mellesleg meg azt hiszem, hogy itt is csak úgy lesz, 
mint a nagyhangú legénynyel szokott a kocsmába tör
ténni, addig-addig hetvenkedik, mig lepedőbe viszik 
haza.

— A hercegócokat, ugy-e koma?
— Hát persze!

v
— Mit vél a koma a munkákról?

Hat kiaba.. mint suszter inas a sőt étben, hogy 
féljenek tőle

J t i e ddí g .

Tisza István bölcsen hallgat 

Vele egész pártja.

Halásznak a zavarosban 

A vak is meglátja.

Már tudják, hogy meg kell halni

Szedik hát a koncot.

Magyait tipró. Bécsnek talpát 

Nyaló udvaroncok

Addig addig napolják el,

A jó tisztelt Házat.

Mig a biztos penzióra 

Jól rá nem dupláznak.

Tízben jöttek, januárban,

Kuenék kormányra.

Teljes ministeri nyugdíj 

Megjön jMiuárra.

t ra elesett a harcon Bolgár szákács morog, dörög
Sírva sir egy bús szerb asszony. Hol teseék megkeresni. két és két férfi török.
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