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K ü lönbség .
Kossuth panaszkodik.
Hofy mióta nsm mlnlsztsr már —
Hát szántul biz ö
Csak közönséges konflison jár.

Ds bezzeg Szterónyi
Nem Jár eztán sem konflison
Hanem konflis helyett.
Mert neki van, gyors automobilon.

De bizonyos vagyok róla, hogy ha már ítélt erről a 
nemzet, ezt nem fogja Khuen ur még egyszer kívánni 
magának.

•

Programm. az most mellékes, mondja Héderváry. 
Persze, hogy mellékes. A Khuen Héderváry név már 
maga egy kész programm, benne van minden nemzet- 
ellenes vállalkozás.

Magyar sógor. — Német sógor.

DtliptaMrl Borrifyl Kalsairts nótárius i n a  kóijtfyzárni.

Tisza újra uralkodni akar. Megunta ugylátszik a 
geszti m agány és azt a csattanós pofont, melyet a ma
gyar nemzet adott neki 1905-ben.

Akkor még Andrássy is Tisza ellen volt. Tehát a 
pofont csak Tisza kapta. Most legalább majd megosz
tozkodhatnak rajta szép testvériesen.

Kossuthék a várakozás álláspontjára helyezkednek 
Khuennel szemben. Szép kis pásztor az, aki a farkassal 
szemben várakozó álláspontra helyezkedik a bárányok 
között.

Andrássy kibékült Tiszával, Tisza Wekerlével. 
Wekerle Lukácscsal, Lukács Kossuthtal. A többit már 
aztán minden közönséges paraszt tudhatja már.

Régi osztrák taktika az már. Először fenyegetni’ 
azután vesztegetni és végre könyörögni. Khuen egy kissé 
megváltoztatta a sorrendet, írért ő már először ^veszte
getett. most már csak fenyeget. Hanem azért még meg
fogjuk érni azt is, hogy könyörögni is fog.

*

Az uj választásoknál mindenáron a Kossuth-féle 
<mérsékelteket» kell támogatni. Khuen Hédervárinak ezt 

a jelszót Aerenthál külügyér adta ki a Fremdenblattban.
Ne neked jó Kossuth Ferencz, de hát akkor kifog 

téged támogatni a rr.agyar nemzetnél, ha a császár 
embere ily tulon is túl buzgó.

•

ítéljen a nemzet, aszondja Héderváry. Rendben van.

— No sógor mi újság ?
— Te kerteszel enkimet ? Hád nem látsz a császár 

empereit stlrökni-forokni ?
— Csak hadd forogjanak és kergüljenek sógor, 

azért mi nem félünk ezektől, még ha a fejük tetejére is
állnak.

No-no. Csag ne elfelejcsél te azst sókor, hot a 
császár nat és hatalmas.

— De a törvény még a császárnál is hatalmasabb
ám.

— Mit használ esz, de ha mintik akatják a hitvány 
matyárok, akik mintenre képesek.

Eszem azt a fancsali Darvinmajom ősapádra 
ütött fűzi miskádat sógor, csak ebben ne volna igazad.

— No ja . Mért enketje a császár Justhnak, mikor 
kap helyette rögtön 2 Antrássit, 3 Tiszát, és 10 Héter- 
fárit is.

— Csakhogy a jó  császár vargát fog ám fogni 
még pedig nagyot velők, hol marad akkor tekintély és
a fenség.

— Eztet majt reperálni fok Aerenthál.
— Es Aerenthált ki fogja majd reperálni ?
— Pánog is én.
— Nohát akkor én se bánom sógor.

Talán az segít

Asszony: Nohát, ha te azt, amit én főztem,
semmikép sem tudod megenni, akkor azt egyszerűen 
odaadom a te kutyádnak.

Férj — Bánom is é n ! Dögöljön meg az a cudar! 
Úgyis már régen bosszant engem a kutyaadó.



Mi a baja. Variáció.

K a ti: — Az a kérdés, hogy szeretem-e kendet ? 
Nézzen csak a szemembe, onnan kiolvashatja.

P e ty i: — Hogy a fene egye meg a dolgát tubicám, 
hiszen ippeg az a baj, hogy engem nem tanitottak meg 
óvasnyi.  ̂ |

Kisebb a baj.

Orvos : — No mi történt, nagysád, hogy oly sür
gősen hivattak ?

M am a: — Oh Istenem, doktor ur, képzelje, azt 
hittük, hogy a Lacika egy tizkoronás aranyat nyelt el!

Orvos : Na és ugy-e, hogy nem igaz ?
M am a: — Hála Istennek, nem, mert az csak egy 

kétfilléres volt
— Hisz az teljesen egyforma nagyságú.
— De nem egyenlő értékű.

Hát nincs nekem pechem a szerelemben Aladár ? 
Az első jegyesem meghalt, a második megcsalt, a har
madik meg nem akar, sőt nem is tud pumpolni semmit.

•

Férj : — De mit gondoltál asszony ? Talán csak 
nem akarsz ilyen hiányos öltözetben látogatóba menni?

Feleség : — «Ejh, mit értetek ti férfiak a nők 
öltözködéséhez. Nem látod, hogy a gyűrűket, a karpe
recét, a fülbevalókat, a gyöngysort és az övét még nem 
vettem fel ?

A jó falusiak a pesti múzeumban.

Itt lehetett ám szép kis verekedés a napokban koma. 
Kinek feje, kinek keze nincsen.



Önismeret. Elhibázott mentség.

Azt olvasom egy könyvből, hogy én roppant 
•kos ember lehetek.

— Hogy hogy ?
Mer aszondja az a könyv, hog\ a legnagyobb 

bölcsesség az embernek megismerni önmagát.
És ?

— No és ? Hát mer én már régen tudom, hogy vén 
korhely vagyok.

Hallja baráthom, én kin nem állhatok a zené' 
— Hát akkor miért tetszik zenés kávéházba jönni ? 

Háth hol a Ihenébe szhórakhozzék oz ember
inanap ?

Épp most vált el 
A 4-edik korh ndi fráter

Itt a gólya, mama, 
De hát hol a haha.

Tessék megkeresni I essék megkeresni.

Nyomtatványokat


	05

