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Fran czia magyar barátkozás Páriában.

Mindkettőnk átka a nőm et szellem e —  Szövetkezzünk tehát im  e llen e.!
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Szedet—szeggel.

— Fiam, a leves megint sótlan volt.
\ agy igen ? Nohat akkor kérek a legközelebb egy

kissé több * szerelmet.

Ok ada tolva.

Maga már 45 éves es még sohasem volt beteg ? 
Hogy lehet az ?
Hát kérem, mert nincs orvos a faluban.

Zsidó lakodalom.

Kn is kaptam meghívót zsidó lagzira. 

Olvasom, a menyaszony : Szüssman Regika. 

Vőlegény ur idegen, hívják: Mózsi Pessz,

No már én is elmegyek, ugyan hát mi lesz.

V
Lehettünk vagy hatvanan, jön a tabledó 

No gondolom, itt már lesz sok falni való 

Ámde jön a mamele. karján Régika 

Jó  kor' nagy tányérral, hej, de üres a !

V
A helyett a mamele ily szókat rebeg: 

Régikámnak uraim, hozományt szedek,

Aki talán ehetnék ott a vendéglő,

No, az ilyen lagziba csapjon a Nemtő.

Rikk.

Jó  kiheszéd.

Szomszéd ur az anyám aszonta, hogy kévés 
sebbet adott vissza,

— Ej Jó ska! A te anyádnak mindig van baja 
velem.

Az is baj ha többet — fogok itt, meg az is 
baj, ha kevesebbet adok vissza,

— Menj csak szépen haza

Verstalány.

Domb vagyok, mert domborodok, 
De idővel lehorpadok 
Belsőm üres. mégis tele 
Mi bennem volt künn van fele. 
Láthatják, hogy mi vagyok 
(Vannak kisebbek, nagyok),
Mégis fejjel látnak el,
Fából többszőr, mint kővel, 
Szomorú fűz a barátom,
Kg\ütt vagyunk télen nyáron 
Találják ki a nevem 
S mikek hívják a jelem.

•Bjfej 89 jigBeküldetett Egerből.
Mik ezek?
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Szaván fogott dádé.
(Czigány észjárás)

— Apát siveggel seretnim eltemetui a Lulugyát, 
annyira áldott teremtis vót.

— No jó van More! Apátsüveggel harminc forint 
a temétés.

— Csókolom kezsit szent atyasága, azs egy kicsit 
sok les.

— Mit sok! Hit menj te végig abban az apát 
süvegben a templomtól a temetőig, én adok neked 80 
forintot.

— No hát jól van sent atyasága! Itt a 30 forint.

Czigány mentség.

— Éjnye hogy a menydörgös istennyila a fekete 
pofádba, more! Mit kereső te éjnek idején a házam 
falán. Hé:

— Hát kirem alássan. Rövid látó vagyok — és 
csak meg akartam nézni a nap órán, hogy van e már 
éjfél.

V
-— A tanítás tudomány, a nevelés művészet.

Agg szüzek.

/
I. — Én azt hiszem komolyan, hogy a házasság 

végre is nem más, mint sorsjáték.
II. — Határozottan én is azt hiszem, csupán csak 

azt nem tudom, hogy hol lehetne egy ilyen sorsjegyet 
szerezni.

Geszti monológ.

— Tisza: Catilinát az öregek tanácsa Ítélte el.
— Cicerót az ifjúság átkozza mindenütt.
— Én mégis több vagyok mind a kettőnél, mert 

engem az öregek is meg az ifjak is egyaránt szeretnek 
— átkozni. v v

Kellemetlen.

— Ellopták az aranyórádat?
— El.
— No az igazán kellemetlen.
— Kellemetlen ám ! Főleg azért, mert én akar

tam éiöbb azt elzálogosítani.

v v
Kgyre megy.

— Mond csak Dini ki laArik fölöttetek.
— Hát tudod vagy egy opera énekes, vagy egy 

foghuzó! mert éktelen ordításokat hallok naponta on
nan felülről.
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PAPP ANTAL
ngyal arcú, szelid lelkű ember 

\emc-ak névleg, de igazi pap:

Boldog I ngvar ki lelki fejéül 

Ilyen derek jó  püspököt kap.

N így Firc.iknak edes nevelése, 

íme tehát kitűnő magyar.

Nagy Rákó» i fö'djének szülötte. 

Szerénység* sok erényt takar.

Jó ruihenek, van édes a’yátok 

Nem uj ember, régi féifi már.

Sok jeles közt 5 a legjelesebb 

í dvözlégy ma szép kies Ingvár.
■

A legnagyobb pontosság

Mama: Meddig kisérted el a nénit?
Mici: Egészén odáig, ahol két holló ült egy 

faágon!

V o rs ze ru  fokozatok!
I tik a kovácsok a vasat. Még jobban ütik a tö 

rökök. bolgárokat és szerbeket, de legjobban üti Lukács 
László a közbiztonságot agyon.

Rövid az élet, még rövidebb a nyúl farka, de 
iegrövidebb a munkapárt esze, hogy még mindig fejjel 
megy a falnak.

Gyenge a szopós gyerek, meggyöngébb a fővárosi 
tiszta tej. De leggyöngébb a mungúk becsületérzéke 
és köztisztessége.

Laza a mostani erkölcs. Még lazább annak gon
dozása. De leglazább azon erkölcsi kapocs, mely a mun- 
gokat a magyar nemzethez fűzi.

Tiszta a kristály. Még tisztább a börze a tiszta nye
reségtől, de legtisztább már az a közvélemény, hogy 
Tisza Lukácséknak pusztulni kell.

A goromba legjobban szeret az igazság zászlaja 
alatt hadakozni.

Tréfás képrejtvények.

Műszaki Nyomda R.-T^ Budapest, Vili.. József-utca 56. szám


	45

