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A jó molnár.

Magyar gazda : No van-c még sok örleni való ?
—  Nincs bizony ! Mindent megörültünk m á r ! Csak még ez az egy zsák van hátra.
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Kleh István t
Hulnak, halnakjegyre halnak,
Szine java a magyarnak.
Törzsfiai Hunniának 
Az ös m agyar mohikánok.

Kik szó nélkül is beszéltek 
Mert a tetteikben éltek,
Hangot, fényt ök magok adtak 
Annak, miben szorgoskodtak.

Egy -egy darab termésarany  
Kiveszendő ősi alanv . . .
Tisztelendő szép bálványok 
Kár értetek Kléh Istvánok.

M. Gy.

Megmagyarázta.
Háziasszony: Mondja csuk doktor úr. mi baja le

het az uramnak, hogy minden este úgy panaszkodik 
gyomor fájás m iatt:

Orvos : kit a háziasszony egy koupica papramor- 
gótval meg kínált ) Nem esodálom! Én is igy tennék ott
hon, ha a feleségemnek ilyen kitűnő gyomorerösitöje volna

V
Rettenetes.

Imádó , Hallod Micikém a te apád is furcsa egv 
teremtés !

Micike : hogyan miért ?
Imádó : kébzeld el csak, mikor tegnap elmondot

tam neki hol és mennyi adóságom van, azt kérdezte 
tólem. mikor szándékozom én azt kifizetni !

V
.Nemsikerült dicsekvés.

Kóza : oh én miattam már egv férfi agyonlőtte 
magát.

Margit ; Nagyon igaza volt! .Mert ha teged elvett 
vona, úgy is kénytelen lett volna azt később megtenni!

Komolyan kell venni.

— Mennyire megy a fizetésed Po'ya?
— A harmadik emeletig.

Ne beszélj már bolondokat nekem.
Nem is, mert ott lakik a szabóm

Akik nagyon szerelmesek.

Harta És merre volt a n'zsutazás?
— Menyecske Ezen még most is törjük a fe 

jónkét mindaketten. hogy voltakép hol is voltunk 1

V
Hiirósagnál.

— Vádlott: Ezennel kijelentem, hogy vádló Hir- 
kási sem nem szamár, sem nem ökör, mint azt dü
hömben kimondtam. L)e megjegyzem hiró ur. hogy
megeskudni erre nem fogok!

V
Már tudja miért.

Leány: Mikor beleegyezésemet adtam, akkor 
Adolár vagy egy negyedóráig egy szót sem birt szólni 
a nagy boldogságtól!

- Apa ; Én meg azt hiszem, hogy számolni kéz. 
dett. mennyi marad neki a hozományból, ha az adós
ságait kifizette!

V
Kétféle

— Hella: No szépen feiültettél vele! Azt mond 
tad a Kaivai nagyon gazdag, aztán nincs sem m ije!

— Kari: A manót mondtam! Azt mondtam hogy 
több pénzé van, mint esze!
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Győzött.

— Hiszen férjed rettenetesen ellenezte, hogy jó- 
* célú hangversenyen énekelj és mégis énekelsz.

— No igen azzal fenyegettem meg. hogy ha a 
hangversenyen nem enged énekelni, akkor otthon fogok 
énekelni.

Nem baj

— A gazdag Goldéknál a házasság közvetítő je le 
nik meg egy még gazdagabb íia 'a 'em bem l háztüz 
nézőbe. A beszélgetés egy idő múlva kissé megakad 
é.‘ akkor félre inti Goldné a közvetítőt és kérdi:

— Mit gondol Grün, zongorázhat neki valamit a 
I. ike? Mire Grün ezt mondja: Oh egészen bátran, ü 
nem ért semmit a muzsikához.

V
A gondos apa.

— A pa: (kinek négy férjhez mehető leánya és
n». v felnőtt fia van.) No halljátok lányok, most már 
ig in ideje volna, hogy mindegyiktek férjet tudna ma- 
g k fogni, és ti fiuk. mondom nektek, aki nekem
a 1 jön, hogy meg akar házasodni, annak egyszerűen 
k erem a nyakát!

Anti culturember.

—"Hallom a koma'Pesten járt.

— No és mi szépet látott mondja el.
— Pénzt adtam én azér sógor, ha kiváncsi hát 

menjen el és költsön maga is.

Lelkiismeret.

— Tudós.- (kinek felesége éppen egy könyvet 
felfog, hogy azt férje fejéhez vágja) Ja j Istenem, Elzám, 
csak azt a könyvet nem, mert ez az akadémia könyv
táráé ! Hiszen van elég az enyémből is erre a cé lra !

V
Felvilágosítás.

— Bányai: (a színházban.) Most csak azt nem 
értem, hogy miért muszáj éppen a hősnek most meg
halni ?

— Kányái: Hát bizonyosan azért, mert különben 
ez nem lehet szomorujáték!

V
Következtetés.

Ha egy balettáncosnő brilliáusokat kap a nagy
bácsijától, akkor vagy a brilliánsok nem igaziak, vagy 
a nagybácsi nem igaz.V
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Sem fog ki a zsidón.

Mérjen nekem Dávid még valami kis italt.
— Sokat akar. vagy jót ?
— Amelyik olcsóbb.
— Wiheiszt olcsóbb? az egyik azért drága, rrert 

jó, a — másik meg azért, mert sok.

V

Anyai zsem.

— Valami nagy baj lehet ami szegény katona 
fiunkkal apjukom.

— Dehogy is, hiszen azt Írja, hogy ő is kedves 
egészségben van, amit nekünk is kiván.

— Igen ám, csakhogy ez az első levél amelyben 
nem kér pénzt.

Tréfás képrejtvényrt

Pali, Sári itt van 
Hát az 1’us hol van ?

Ide talált ép egy tüzér. 
De hová tűnt el vezér ?

Mű' aki Irodalmi ** Nyomdai Rmz enytar»a*áj:.
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