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Széli Kálmánt megoperálták Bécsben/
if
(í

nagy tekélyes szemölcs nőtt ki balmellén, a szive fölött; diónagyságu, kampós orrú zsidófejhez hasonló^faggyu-mirigy.)

Orvos: Sokkal mélyebb gyökeret vert máris, mintsem képzelni lehetett volna! És ha az operációval nem
sietünk, hát könnyen végzetessé is vált volna.
— Lám, lám, miniszterelnök ur! Milyen veszélyes az ember szive fölött sensus judaicust táplálni.

* Hiszen éppen az a baj, hogy minden magyar államférfit Bécs operál meg. Szedő.

'
í

„Magyar Herkó Páter44 melléklapja«
VIH£Lr! p lá ru filtó k ie le n t é k a n v k e d v a z m á n v h A n ráflT»AfilnAlr

Konyakozott mandátum. Vajh mi lett az ára? Följutott keservesen a nagy Kúriára...
Látván ezt Paizs Bandi, mi telhetett tőles “Nagyot ütött botjával a szamár fejére*.

Rang.

Olcsón.

W. Lajos gróf egyszer leereszkedett Petőfihez, de valamin
összekülönböztek. Л gőgös gróf végre figyelmeztette Petőfit,
hogy mennyivel fölötte áll.
- A gróf téved — felelt Petőfi — most én állok fölötte.
— Ne m ondja!
— Igen, mert nekem van igazam !

Nagysád is járul valamivel a jótékony estélyhez ?
Hogyne: magammal!
Nem értem.
Én leszek a megszólás tárgya.
Hogyan ?
Nem leszek ott.

Rablóvár alatt.
— Az a rom odafönn Rózsahegy!
Igen, az volt a régi rablólovagok vára.
De ezt a korcsmárost is Rózsahegyinek hívják!
— Igen.
Talán utódja azoknak, kérdezzük meg !
Fölösleges, a fizetésnél majd elválik, hogy ő is rabló-e.

Változás.
— Milyen ember az a Jakab ?
Mióta az üzlettel fölhagyott, a legbecsületesebb.

Ok nélkül.
Kohn és Lévy a Kovács vendéglőjében pisztrángot rendelnek. Pirók, a pincérnő, hozza is a két adagot. Csakhogy
bár egy az áruk, a nagyságuk nem egy. Kohn kínálja Lévyt.
Lévy a nagyobbikat veszi ki.
Wie hájszt?
bikat ?
— Te kínáltál.

dühöng Kohn — vettél te a nagyob

De ha te kínálsz emgem. én a kisebbet vettem volna.
Nü, hát mit haragszol, hát nem megvan neked a
kisebb ?

,
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Zuhany.

Újabb időben a m. kir. Kúria Ítéleteit sokan elitélik.
I>e a gáncs, a támadás megtörik az erős
on.
*
A Petőfi-Társaság fejei Petőfi fejét keresik.
De nyilván azok találják fején a szegét, akik azt állítják:
hogy a kutatók, ha fejükre állanak, sem találják meg a nagy
népköltő koponyáját, mert az ismertető jelt, jelesen: a ferdén
nőtt fogat, az idő vasfoga rég elemésztette.

j

Bolgár Eerdinándnak uj kormánya, az uj kormánynak
uj programmja, az uj programmnak — régi hibája van:
S/timbulovhoz közeledik, Sztambultól meg távolodik.

*

Olvastam a lapokban a napokban, hogy Széli: Szélit
dorgálásra ítélte.
Lehetséges ez? Oh igen. Aki kételkedik, kérdezze meg
ama város polgármesterét, amely város oly messzire van
J Jeruzsálemtől.
Tisza Pista gróf, a nagy magyar honatya és honfi, az
abrudbányai oláhokat angol flegmával francia pezsgővel traktálta; mellőzve minden spanyol etikettet: amerikai s manillai
szivarokat osztott ki, miket svéd gyufákkal saját ősgrófi kezével
gyújtott meg. Este görögtüz volt bengáliai fénynyel és veszt
fáliai sonkával, hollandi kakaóval, német rajnai lazaccal, olasz
makkarónival s svájci Altvater-likőrrel. (Az öreg Cica, a
tékozló fiát elátkozta!)
*
I

Higyje el, nagysád, én többször voltam Afrikában,
de semmi bajom sem lett.
— Természetes.
— Hogy-hogy?
— Maga még Európában is élvezhetetlen.

Mit szól hozzá?

Az Apponyi Albert gróf által vezetett «liberális* kon
gresszusi többség előtt nem az a főcél, hogy a katholikusok
győzzenek, hanem, hogy a kormány vereséget ne szenvedjen.
Megható!

(

Hogy úgy etetett, itatott-e Teleki Domokos gróf a deési
választás alkalmával, amint ezt Dánielék állítják: még ma
sincs egészen tisztázva; annyi azonban kétségtelen, hogy
Teleki — torkig van a Kuria Ítéletével és egészen — jól
lakott vele. S a közvélemény is jól Te
le — k i!
*
Goluchovszky gróf, Minister der Aussern szerint, a német
szövetség alapja, sarkköve, támasztéka, oszlopa, mestergeren
dája
külpolitikánknak. Bülovv gróf miniszter pedig fity
málva beszélt minap az osztrák magyar szövetségről.
Birodalmi kancellár U r! Jól teszi ön, ha kis eszével a
nagyeszű külügyminiszterünket ily kedves leleplezésekkel
lepi meg !
(B—n.)

Modernül.
Korcsmárosné bort ide a kupába,
Hadd igyék a szegény jogász bujába!
írja fel a kézelőm elejére,
Hány itce bort ittam én meg hitelbe.
*
Magasan repül a daru, szépen szól,
Hitelezőm betoppan és imigy szó l:
•Ne várasson Szendrőy ur sokáig,
Úgyis tudom, adós marad koporsóm bezártáig!»

— Mit the szólsz, pajtás, ehez a dr. Thomka-féle esethez ?
Nü, mondjad !
Már minthogy én mit szóllok? E z o j! ... Hát mit
szólnék mást, minthogy a szegény ördög hamarabb rajta
vesztett a manipiiláción, mint khözülünk akhármelyik. Hászt
e m aiér!

Kosár.

Várjunk jo b b időkig
Várjunk jobb időkig,
Mig eljön az óránk,
Mely nem újabb terhet
S megalázást ró ránk.

De valamit lesnek,
Azért mind oly gyáva,
Hitvány önzés székel
Mindnek az agyába.

Autonómiánkra
Most rósz szelek fújnak,
Hírhedt vitézei
köpeny alá bújnak.

De akiről látjuk,
Hogy ellenünk tör még,
Annak a törvénynyel
Ütjük le a körmét!

A maximum helyett
A minimum készül,
Mi csak a koldulnak
Juthat osztályrészül.

Ezek biz eladnák
Krisztusnak köntösét,
Azért sietnek, hogy
Az alkut megkössék.

Mind «jó katholikus»,
De önérzet nélkül,
Miattuk az Egyház
Háta azért kékül.

De mi jogainkról
Soha le nem mondunk,
Hanem követelni
Lesz a legfőbb gondunk.

Nálunk nélkül pedig
Nem esik a vásár,
Jegyezze meg ezt jól
Minden kútár, sáfár!

Cybebe.
N agybácsi. Aranka, akarsz a feleségein lenni?
U nokahug: Köszönöm, nem akarok a saját nagynéném

♦

Lefőzés.

lenn i!

- Ön tegnap társaságban volt, ahol azt állították, hogy
én szellemes ember vagyok és ön ezt kétségbe vonta: ez

___ ______ _____________ __ _ ______

vért kiván !

Legyen nyugodt, egy szó sem igaz belőle.
Uram!
Még soha sem voltam társaságban, ahol önre ráfogták,
hogy szellemes

Ф

______ _ n___ __

Leplezve.
K

H áziasszony: Épen az a három asztalkendő hiányzik,
ami múltkor veszett e l . . . (a cselédhez): Mondja csak, Anna,
nem kölcsönözhetné csupán mára vissza nekem ?

Tréfás képrejtvények

Hangját halljuk bár,
De hol a madár ? hol a madár ?
H ol? Tessék megkeresni!

Itt a tiszt és a guvernánt,
Keressük, hol? Mondja a Tánt.
Hol ? Tessék megkeresni!

