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Felelős szerkesztő: MAKKOS GYULA.

A belga és osztrák küldöttek üdvözlik a magyar
munkásságot

Heil dir / In Siegeskranz ! Magyar sógor még mit kívánsz 
Mást most nem is kívánok —  Csak a választó jogot.
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A mindenes leány.

— Kónyiné : Hogy vagy megelé

gedve az uj cseléddel Nina?

— Nina: Ön mi nagyon jól 

férünk meg eg}m ással! Amit ő 

parancsol nekem, azt megcsiná

lom. én amit én parancsolok neki, 

azt is magam csinálom meg, és 

igy szent a béke!

JCotányi János 
paprikagyáros csipős 

édes paprikái.
Csataldzsa körül meglehetős 

paprikás a helyzet. Még pe
dig nem is valami rózsa pap
rikás. Farkas szemet néznek 
újra a háborús felek, hanem  
azért talán még megmenthe
tő a béke.

V
Azt mondják, hogy nem sokár világcsoda 

fog történni. Ami még soha se történt. Egy 
Paprika Jancsit gróffá fognak kinevezni ! Vájjon 
ki lehet azV Lukács bizonyára jobban tudja.

V
Gróf úri tök Károly ur ismét előtérbe nyo

mult. Áz ö émelygős mosolyai önkéntelenül m eg
kívánnak egy kis jó zöld paprikát, még pedig
hegveset.

V
Wekerle is megjelent újra a láthatáron az 

Országos kaszinóban főz jött egy kis dem okrati
kus alapon való választójogi gulysát paprika nélkül.

Hogy az én rózsapaprikám csípje meg.

Nyelvtan.

— Tudsz e még mondani egy mondatot jelenben
Gabi?

— Van pénzem !
— Mond ezt a jövőben.
== Nincs pénzem.

Az ő felfogása
— Pájtvné: Önt nem izgatja a kávé ?
— Kapiné: Dehogy nem, különösen ha czigória 

érzek benne!V
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Dfilapintéri Borvágyi Kalamáris 

nótárius uram körjegyzései.

A mármarosi orosz hatóságok fájdalom, a h á ts á 
gok rövidlátása folytán veszedelmes sikerrel jártak.

Itt az ideje, hogy a kormány végre tegyen is 
valamit. Csakhogy nem ez a kormány ám, mely maga 
még bünösebh, mint maguk a kontatók

Az ö felfogása.

Menyecske: Édes Lacikám, te igazán furcsa vagy! 
Nekem~mindég csak arról prédikálsz, hogy nag\on kell 
takarékoskodnom, de azért te folyton mu’atozol és egy 
csöppet sem takarékoskodol magadon !

Férj : Tudod nálam az egészen más! Én gazdag 
leányt vettem el és azért nincs okom valamit is meg
vonnom magamtól, mert van amiből telük. De te sze
gény emberhez mentél nőül és azért minél inkább kell 
takarékoskodnod, hogy tisztességen megélhessünk!

Szegény jó Papp Antal ungvári püspök, aki m a 
a megtestesült szeretet, ugyancsak nagy zavarban lehet 
most. De se baj! Majd csak kitalálja a dolog helyes 
nyitját a boldogemlékü Fircák jeles tanítványa.

A hol kell, kaláccsal!
A hol kell bottal!
Mindent móddal, okkal.

V
Ortinskit kellene haza hozni Amerikából egy kis 

deresre.
Az ilyet jegyző nélkül is könnyű megjegyezni.—

A hármas szám.
Pali : Mond csak Jankó, miért iszol te minden 

reggel éppen 3 kupicza pálinkát ?
Jankó ; Azért öcsém, mert egy kupicza az én fö

löstököm, de úgy meg szoktam már, hogy a fölöstökörn 
előtt is után is muszáj egy kupiczával meginnom !

Könnyű a \aiasztas.

— Dicsértessék az ur Jézu s!
— No mi járatba vagy Marci?
— Házasodni szeretnék fótisztelendő uram.
— Hiszen most van az ideje/
— Csakhogy nem tudom a Bera Márton két 

jánya közü melliket szeretem jobban.
— Az már baj Marci-
— Tessék hát nekem egy jó  tanácsot adni.
— Vedd el az idősebbiket Marci.
— Dejszen ászt már nem teszem.
— Na hiszen akkor már könnyű a választásod 
hogy melyiket szereted jobban.
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Pali : Mond csak Jankó, miért iszol te minden 
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löstököm, de úgy meg szoktam már, hogy a fölöstököm 
előtt is után is muszáj egv kupiczával meginnom !
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— Dicsértessék az ur Jézu s!
— No mi járatba vagy Marci ?
— Házasodni szeretnék fótisztelendő uram.
— Hiszen most van az ideje.1
— Csakhogy nem tudom a Bera Márton két 
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Kledet mond

Fari: Hidd el barátom, hogy tízévi házasságom 
ideje altt egyetlen egvszer mondtam a feleségemnek 
egy pár goromba sz t !

Dani : No és ?
Fai) : Nahát nekem evvel a kísérlettel eppen ele

ge n volt!

kivágta magát.

kedves gróf, vegye meg nekem azt az ékszer 
amely olyan nagyon megtetszett magának is.

— Tudja angyalom a maga óhaja nekem parancs. 
Parancsol d pedig — nem engedek magamnak.

V

Tréfás fcéprejtvénye'i

Itt van az asszony. Hol pipál az erdőmester bácsi.
Hol? Tessék megkeresni.
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