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Felelős szerkesztő: MARKOS GYULA

—  Magyar közvélemény: Felség! ez a két ember itt nem csak Magyarországot, de 
meglásd, hogy Ausztriát is tönkre fogja tenni.
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Gondolatok.

Egy nő sohse felejti el azt a 
csóaot — amit nem kapott.

V
Minden embert lég biztosít! bán 

lehet legyőzni a saját fegyreivel.

—  Mondjál csak mamele, 
Nagy város lehet ez a Tönk?

— Mért kérdezed te eztet?
— Mert ugv hallom, kivált 

a háborús világ óta. hogy 
nagyon sok ember már Tönkre 
ment.

Sok csak ember azért szolgálja az 
Istent, hogy az Isten őt szolgálja.

V
A szép jó és igaz úgy függ 

össze egymással, mint a rut, 
gonosz és hazug.

V
Az ördög mind ■>nütt megfordul, 

ahol súlyt fektetnek a jó modorra.

V
Sok emberről azt hiszik, hogy 

gazdag, mert négy btigyelarisa van.

V
Az élet örök költészete, hogy 

mindig jönnek újra uj fiuk uj 
dalokat zengeni uj leányoknak, 
uj szerelemről.

Fekete Józsel

— Mamuskám a fordalom 
az egy ablak?

— Már, hogy kérdezhetzs 
ilyet ?

— No igen, mert hát az 
az is ablak kiszokott törni!

V

Törvény elő tt.

— Halja barátom Csalmai, sokkal jobb. ha maga 
.nőst mii.dent szépen bevall, mert akkor legalább haza 
bocsáthatom önt a végtárgyalásig.

Hiszen éppen azért nem vallók.
-  Miért ?

M‘ t benn akarok maradni, mi az ördögöt is 
c- na én most otíhon, ebben a komisz hideg időben.

V
Eey kis félreértés.

— \ falusi zenekarba, válogat a kántor tagokat
egyik másik legény, elég jól kezeli a hegedűt.

— Kottistak talán maguk ? Gábor ?
— .Vem kántor ur, kálomisták vagyunk.

Hízelgő.
— Ökröt vett a földesur a vasárban, ehez az vol

a szokása, h gy oda állót az ökör első lábához és azt 
aKarta. hogy akkora legyen az ökör. hogy ő a szemével 
i c lásson keresztül az ökrön. A földesur, nagyon erős. 
magas ember volt.

— Ha Így akar csak ökröt venni a tekintetes ur, 
nem hinném, hogy az egész vásárban találna akkora 
ökröt, mint maga.

V
Jó  czimtábla.

— Egy angol zeneművész Kelti, bormérést akart 
nyitatni. Mert művészetéből sehogyse tudotmegélni. 
Tanácsot kért Sheridántói hogy mitévő legyen.

— Nincs ellene semmi kifogásom de a táblára jó 
lesz kiírni, hogy zenekereskedő és bor mérő.
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Nem ijnlfts.

=  Te Ilus! egy fess katonatiszt jön, utánnunk 
már jó  ideje. Nem félsz?

=  Kár, hogy nem kettő.
— Tehát mégis, félsz.
— Dehogy is! legalább mindegyikünkre, jutna egy*

Bürokrácia.

= Olvastad már a műszaki tanácsosnak, remek 
jelentéseit?

Könnyű volt neki remek jelentéseket csinálni, 
eleget törte rajta a fogalmazója a tejét.

Máraniarosi sorozás után.

Zsidó észjárás.

=  Kedves Áron lében ! Annyi szerencsét kívánok* 
én theneked a név napjára, mini amennyi khellene ahoz* 
hogy én khitudjam fizetni neked azt, amivel the tarto
zol nekhem.

— Ejnye te Kóbi ! te még piszkosabb vagy, mint 
az öcséd a Slojme.

— De vagyok is egy évvel öregebb.
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Hráitn varras

— Képzeld el, alig egv arasztnyit vart csak a 
d k ; a abana szárán és 150 korinát kő üt operáció 
költséget főzetni.

— No és ?
— Hat képzeld, mennyibe kerüln e tőleegy egész 

öltöny varrása.

A malom alól

-  Végre tehát Tisza mégis rmgy.
— Dehogy is megy. dehogy is megy, ugyfogják 

kidobni csak úgy röpül, de még igy is annyira kapasz 
kodik, hog; valami biszony félő itt hogy marad.

Tréfás Köprejtvenytk

A kis mama bosszankodik rajca 
Hova tűnt a dajka.

Három szerb a szírt tetején 
Nézi hova tűnt a török lovas kém.

Mfiszak Irodalmi es Nyomdai Részvenytarsasag.
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