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Radó Putifárné és Egri József története

Fütyülök Nagysám az ön b an k jára ! —  Alászolgája a lászo lg ája !

Biró előtt.
Bíró : (a tanúhoz.) Nős vagy nőtlen ? 
Tanú: (hallgat és nagyot sóhajt,)
B iró : (az írnokhoz) í r ja : nős.

V

Ö már tudja
— Asszony: Kiváncsi vagyok, hogy a tavasszal 

milyen kalapok lesznek divatban.
— Férj Tudod, az uj divatu kalapok megint két 

fajtájuak lesznek ; az egyik fajta nem tetszik neked, 
a másikat meg én nem bírom fizetni!
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Neugeboren.
Neugeboren az egyetlen mungó
Kiben még egy szikra jellem volt
Az is büszkén ott hagyta a partot
Lerázván a mungó úti port.

Választóim nem helyeslik azt. mit
Eddig tettem én s a munkapárt.
Leteszem hát im a mandátumot.
É ' nem teszek többé semmi k á r t !

j  f> "Zél az. kiben még jellem van.
s  erre csak a munkapárt röhög.
I1- ilnm tsaiekszi még ezt is.
M-rt környezik már az ördögök.

*

Jerzeviciáüak.
A munkapárt vezetőségével szemben ellenkező 

véleményen vagyok a választójog dóiéiban ebbu nem 
' na.ok titkot, mert mint jellemei politikus fe.tem a 

magyar nemzetet — de ha a munkapárt ellenkezőleg 
cselekszik, abba is beienyugszom.

v
En jeliemes, becsületes cigány vagyok, soha sem 

i'ogo* lepni többet libát, de ha egyszer újra alkalmam 
uy.t á nat *sse a kő , abba is könnyen belenyug-zom.

V
A császári eskü szent előttem, mert mint katona 

t .gedelmességgei tartozom de ha a lázadók jönnek es 
azt mondjak, hogy ^ b b  a köztársaság, hát abba is 
belenyugszom.

V
Sikkasztani, lopni nem szabad, ezt mint pénz

táros nagyon jól tudom, de ha egy pár ezrest vélet
len ei tudok csenni, mért ne lehetne ezt is szépszóvai. 
*ng a Berzevici példa áll.

Njütszivünég.
— Mái Tudod Kózsikám, neked bizalmasan 

megmondom, hogy a te vőlegényed nekem egy csöppet 
sem tetszik.

— Rózsi; Hát tudod, ha ö a te vőlegényed volna, 
u ^ r  9 nekem tetszenek am egy cseppet sem !

k vittek

Herr Lerer! Kn dutom et naty titok, ha mek 
iker, hot nem mek montya senkinek, mek is montom.

— Mek ikérem.
Hát, minten tyerek asztat peszil, hot a Lerer 

maga sémit se tűt. minlent a tyerekektil gértesz.
- És asz makának titok, amit minten tyerek

peszil ?
Azt hittem Vetter ur, hot maka okosabb

emper !
— isten piszon tanító ur, én is!

Ismeri magat.

Miéi: Nagymama* Szabad egy darabkát venni 
abból a kalácsból?

Nagymama Nem, Mici, ma nem!
— Mici: Hát mikor?

Nagymama: Hogy ha majd egyszer nagvon
jó leszel!

Mici Éjjé! Addig az olyan kömény lesz,hogy
többe meg sem lehet enni!

V
Az igaztal n világ,

— Nagymama Mi baj van Lacika? Iliért bőgsz
úgy ?

pl a úgy elvert, hogy a 
nadrágom is e la k a d t ,  most meg a mama vert rne g



éB e r k ó  P á t e r
Természet törvénye

— Mondom önnek Pali hogy Tapadi tanár ur 
beszéde a nőeg\leti gyűlésen igazán gyujtóhatásu volt!

— Pali: Az nagyon is természetes mert bizonyosan 
sok szalma volt a teremben!

Keserves vigasz.

Péter (keservesen panaszolja Pál barátjának házi 
kínjait és igy végzi) Minden fáradságom, hogy házsártos 
feleségemet megjobbitsam, karba veszett, minden esz
köz hiábavalónak bizonyult.

Pali: Hát bizony nagyon keserves állapot. Igazán 
szívből sajnállak. De egy vigaszod mégis marad. Hogy 
ha a feleséged már javulni nem is akar, de az igaz, 
hogy már rosszabbá sem lehet.

Váratlan felelet.

Brün: No tessék ! A mi utcánkban megint van
egy uj gyár!

Grün: És mit csinálnak ott ?
Brün : Rossz üzleteket!

Ábránd és való.

Tanfelügyelő: aki az iskolát látogatván látja, hogy 
egv rakoncátlan kölyök folyton zavarja az egész osz
tályt. U*yan tanító ur. üsse már nyakon azt a haszonta
lan kölyköt

Tanító: Sajnos, tanfelügyelő ur, hogy az iskolai 
rendszabályok folytán azt tennem nem* szabad.

V
A derék fiú.

Pagonyi: Mondja csak mester ur, igaz az, hogy 
édes apja költő, édes anyja meg színésznő volt ?

Cipészmesier: Akkurate igy van az Bagonyi ur!
Bagonyi: De Isten aldja meg mester ur, hogyan 

lehetett az. hogy ön meg cipész lett:
Cipészmester: Csupán gyermeki szeretőiből, mert 

különben szüleimnek mezítláb kellett volna szaladgál
nak a világban.

v
Az őszinte főnök.

Megmondtam a főnökömnek, hogy megházasodom
Es mit felelt ? Azt kérdezte, vájjon a munkát 

untam e meg, vagy az életemet.
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Jacsi 6ergöly
csatári dekány urada’mas szavalatai

A váiasztmányjogi szavalatok 
joggy&koK :ta irányúban beter- 
je s r c t t  ivaslatok ellen kénytelen 
vagyok kiteremteni a sz'gor.atot. 
azaz hogy nem helyeslem:

V
A kinyilatkoztatott szavalás mig pénz, erőszak 

cseleksz. az dolgozatot — káros — ezt gyakorlati ön- 
tapaszta ásómmá, elégszer lattamoztam ten szememmel.

Azért tehát az én barati viszonyom, inkább a 
titkos irányában járványul.

Mer ig y  legalább mindenki s z ív  szőrén szaval
hatja ki beiső küsöségeit).

Azért is tehát a 1 iszu Lukács féle alkotmany- 
t pro szakszervezetet kárhozatra inditványoloni. Meg 
nem szavalom, sőt ellene mini törvény adta aikotma- 
nyos tényezőt hadilábra állitván — mozgósítani fogok.

Sőt csakis Ln
Bácsi Gergöly

Helyzet dal.
Csendörlovak cirkálnák 
Fényes Pestbudában . . .
Tisza-Lukács gyűlést tart 
A vén tisztelt Házban.

Rendőrség m ost künn nincsen,
Most belül tanyázik —
—  Miez V Tisza és Lukács 
Alkotmányost játszik ?

Gyönyörű kis alkotmány,
Szuronyerdön ! T a lm i!

Inog az a trón melyet 
így kell tám ogatni.

Az igazi szerelem
— Mama De biztvs vagy abban, hogy ő szeret? 

Lány: l'gyan mama, micsoda kérdés? Hiszen 
csak latom, miiyen szemekkel néz ö ram, mikor én 
nem is nézek fele je!

Tréfás képrejtvenye*

Aki itt áll ki lenne m-s 
Az a vén vörös uzsorás.

Magányos ház ibkatlan távol 
Hol a jegyespár hol az Ámor ?

megkeresni.
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