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Szerelmi dráma.
Beállithott Lilienthal
«Mi boj ? khérdezett Sonnenthal,
Sirva mondott lilienthal:

Fhái az enyim sziiv, Sonnenthal .

Sói
«Mér fháj o s'tiv, Lilienthal ? »

,,Yan edj virágszhál. Sonnenthal. 
Khiiér meghal Lilienthal

cMithet beszélsz, Lilienthal ?>»
Kii fokhadt khi a Sonnenthal,
S vett khorázsit Lilienthal:

„Virág o lángyod, Sonnenthal!”

Letth erre dohos Sonnenthal 
Mith the akharsz, I ilienthal ?!»

S megragadt üthet Sonnenthal 
S lette khíivül Lilienthal. Julius.

Krix krax.
Hogy valakit becsületében tönkretegyünk, 

elég egy szó, s hogy erkölcsileg ismét lábra- 
állhasson, sokszor egy halmaz akta is kevés.

<
. _________ _— i r*— - - - - - - - -

A kor csodái.

Leves íortyogása, 
Ká^a tortvogása. 
Szépen belejátszik 
Zongora hangjába,

Modern úri asszony 
így áldozik könnyen 
Konyhám ti veszetnek 
S zenének is egyben.

Ú jság óság.

- Hallotta, főtisztelendő uram, az újságot? Zsidó uraságot 
j kapunk.

Nem újság az már, János gazda! sőt annyira régi dolog,
( hogy már szinte rongyosak vagyunk tőle.

Miért tanulna ?

Fiam, miért nem tanulsz ? így soha sem lesz belőled
( semmi.

Hisz édes apámat is kicsapták negyedik iskolás korá-
| bán, mégis szolgabiró lett

A vér.

Egy társaságban a társadalmi osztályokról folyt a beszél
getés. Egy nagyszájú demokrata, aki különben «nagyságol- 
tatta* magát, ugyancsak szidta a nemességet.

- Én a nemességre nem adok semmit! — szólt neki- 
tüzesedve — ember és ember között nincs különbség.

- Már pedig bizony kell lenni! — vágott közbe egy 
j öreg ur mert ugy-e van telivér ló, f^Ivér ló, közönséges 
| i *raszt ló." Azt sem lehet eltagadni, hogy a vizsla sokkal

finomabb faj a kuvasznál, pedig ez is eb. No, ha a lovak és 
kutyák között van vérkülönbség, miért ne lehetne az emberek 
között is 0 í Hát azt mondom én spektábilis, hogy igenis an 
különbség közlünk.

Revánzs.

Hallom, hogy a nagyságáék nem mennek fürdőre, hát nem 
akarom megszóllatni magamat, hogy ilyen-amolyan helyen szolgálok.

Isten megáldja, így hát mégis fiirdünk — legalább a bol
dogságban, hogy maga elmegy.



F IA T É I*  VHI{IT)Ií\lJS
koppentyns röppentyűi.

A szomorúság olyan, 
mint a felhőszakadás: 
lever.

*

A jó fejőstehén ol>an, 
mint a mozgóposta: e/ 
is lead.

*

A feketehimlő olyan, 
mint a lópatkó: nyomot 
hagy.

*

A/ újszülött gyermek olyan, minta szépen zöldelő vetés: 
r:r,ényeket éleszt.

A kiejtés.
Tanító: Kraebmandel Móni, mondjál nekhem edj város, 

•mi khezdődik J-vel.
M óni: H át. . .  Jöngyüs!

A szem telenség  netovábbja.
Útonálló (egy hírlapíróhoz, akit tökéletesen kifosztott) : 

No most van anyaga egy érdekfeszitő cikkhez. Tiszteletdija 
felét majd elküldheti — postautalványon.

Tromf.

Még azon fölül.

NŐ: Látod, lezajlik a nyár is és én ĉ ak itthon maradtam a I 
fürdőről

Térj: Llég baj az nekem.
Hát talán nekem nem ? ! j
Az is az én bajom még azon fölül.

Az ősök.

Egy jogász nagyban kérkedik nemesi származásával s 
büszkén mondja, hogy már a mohácsi csatában is három őse 
harcolt.

— Ezt én is bizonyíthatom — szól közbe egy Cseh nevű j 
hallgatója — mert olvastam, hogy az egyiket Tomory alól j 
lőtték ki. |

Te nem beszélhetsz — vág vissza a jogász — mert 
az se bizonyos ám, hogy Árpád cseh muzsikával jött be az 
országba.

férj .'Látod, milyen szerencse, hogy az én feleségem lettél, 
'ha sem tanultad volna meg a szivarozást!

Nő; Bizony, legalább elmélkedhetek a füstbement szerencsékről.

Konzekvens.

Kend megen kapatos, körösztapám ?
— Mirü tudod ?
— Ollankor kend mindig beszél magába.
— Hazudsz gyerek, nem én beszélek, hanem a — bor.



Beállithott Lilienthal — 
i Mi boj ? khérdezett Sonnenthal,
Sirva mondott L ilienthal:
— ,Fháj az enyim sziiv, Sonnenthal”.

nent
«Mér fháj o s'tiv, Lilienthal ?»

„Van edj virágszhál, Sonnenthal. 
Khöér meghal Lilienthal

•Mithet Ikszelsz, Lilienthal ?»
Idj fokhadt khi a Sonnenthal,
S vett khorázsit Lilienthal:

„Virág o ángyod, Sonnenthal!’”

Letth erre dohos Sonnenthal 
«Mith the akharsz, Lilienthal?!*
S megragadt üthet Sonnenthal 
S lette khiivül Lilién*hal. Julius.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Szerelmi dráma. A kor csodái.

Krix krax.
Hog} valakit becsületében tönkretegyünk,

s ■' bra-
szor eg . :: ... ' s • • s.

Leves fortyogása, 
Kása tortyogása, 
Szépen belejátszik 
Zongora hangjába

Modern úri asszony 
Így üldözik könnyen 
Konyhaművészetnek 
S zenének is egyben.

Újság — óság.

A vér.

Egy társaságban a társadalmi osztályokról folyt a beszél
getés. Egy nagyszájú demokrata, aki különben *nagyságol- 
tatta* magát, ugyancsak szidta a nemességet.

Én a nemességre nem adok semmit! — szólt neki- 
tüzesedve — ember és ember között nincs különbség.

Már pedig bizony kell lenni! — vágott közbe egy 
öreg ur mert ugy-e van telivér ló, félvér ló, közönséges 
i raszt ló r Azt sem lehet eltagadni, hogy a vizsla sokkal

finomabb faj a kuvasznál, pedig ez is eb. No, ha a lovak és 
kutyák között van vérkülönbség, miért ne lehetne az emberek 
között is ? ! Hát azt mondom én spektábilis, hogy igenis van 
különbség köztünk.

S zakácsn ő : Fölmondok, kézit csókolom !
Ú rnő: Mi az ördög baja magának?

Hallom, hogy a nagyságáék nem mennek fürdőre, hát tien 
akarom megszóllatni magamat, hogy ilyen-amolyan helyen szolgálok. í 

Isten megáldja, igy hát mégis fiirdünk — legalább a bol- j 
dogságban, hogy maga elmegy.



A szomorúság olyan, 
mint a felhőszakadás: 
lever.

*

A jó fejőstehén olyan, 
mint a mozgóposta: ez 
is lead.

¥

A feketehimlő olyan, 
mint a lópatkó: nyomot 
hagy.

¥

Az újszülött gyermek olyan, mint a szépen zöldelő vetés: 
reményeket éleszt.

A kiejtés.
l'anitő: Kraebmandel Móni, mondjál nekhem edj város, 

ami Khezdődik J-vel.
Móni: H át. . .  Jöngyüs!

A szem telenség  netovábbja.
Útonálló (egy hírlapíróhoz, akit tökéletesen kifosztott): 

No most van anyaga egy érdekfeszitő cikkhez. Tiszteletdija 
felét majd elküldheti postautalványon.

Tromf.

Férj :\Látod, milyen szerencse, hogy az én feleségem lettél! 
soha sem tanultad volna meg a szivarozást!

NŐ: Bizony, legalább elmélkedhetek a füstbement szerencsékről.

Még azon fölül.

Nő: Látod, lezajlik a nyár is és én csak itthon maradtam a 
fürdőről

Férj: Elég baj az nekem.
Hát talán nekem nem ? !
Az is az én bajom még azon fölül.

Az ősök.

Egy jogász nagyban kérkedik nemesi származásával s 
büszkén mondja, hogy már a mohácsi csatában is három őse 
harcolt.

— Ezt én is bizonyíthatom — szól közbe egy Cseh nevű 
hallgatója — mert olvastam, hogy az egyiket Tomory alól 
lőtték ki.

— Te nem beszélhetsz — vág vissza a jogász — mert 
az se bizonyos ám, hogy Árpád cseh muzsikával jött be az 
országba.

Konzekvens.

Kend megen kapatos, körőszt a páni ?
Mirü tudod ?

— Ollankor kend mindig beszél magába.
— Hazudsz gyerek, nem én beszélek, hanem a bor.



Magyarok Istene!
Magyarok Istene, védd, óvd meg nemzeted, 
Megpróbált napjain kisérje őrszemed ;
Bárha tán nagyon is vétkeznénk ellened,
Te mégis Atyánk vagy s mi a te nemzeted.

Nem kérünk diadalt, vagy győzelmes babért,
Csak adi elég erő!, jól megállni a tért.
Csak barátainktól óvjon meg szent kezed. 
Meggyőzzük magunk is az ellenségeket.

Add főleg azt, hogy az apostoli király 
Ki most kormány képes férfiakat bírál 
Úgy tehesse kezét nemzet literére,
Hogy az célt érhessen, megnyughasson végre.

Minden hivő magyar egy szent apostol ma,
\ döngetett szikla erős szirtoszlopa,
Ha mindenki magát téríti is csak m eg ...
Hév szent kötelminek már is eleget tett.

Magyarok Istene, csak kissé légy velünk,
Százados álmunkból inig végre fölkelünk;
Meg fogsz te áldani még millió kebelt,
Ki téged áld, szeret s többé sohsem hagy el.

Mi a gyalázat?

Kedélyesen vacsorái egy fővárosi szabómester a cZöld 
hordódnál. Borjú vésést eszik uborkasalátával.

Amint legjobb étvágygyal falatozik, egy adósa lép be a 
korcsmába. Meglátja a szabót vacsorázni és elébe ül.

No hallja az ur, már az mégis csak gyalázat, amit 
maga tesz!

Mit uram ? kérdi az ollóművész hüledezve.
- Itt borjuvesést eszik uborkasalátával és engem mégis 

háromszor zaklat hetenkint annak a két rongyos öltözetnek 
az áráért.

A Király utcában.

Hallotthál the a legojabb ojságthot?
Nü mi az? |

- A tnonkhácsi szulgabiró gálickhiivel khüvezett ki az egész 'j 
uthokat.

Nü, megbolondultba m ogáth?
Clletikhezüleg, nekhi van esz, fhéli a kholerátul.
Nü, hát van öthatul kholera ?
Az nincs, de van hétezer zsidó.

i'
Jól mondta. |

Csavargó: Beszélni akharok a nodjságával edj bizemos 
özlethi ödjben.

Inas: Koldulni, ugy-e?
Csavargó: Nü, no hát! Hiszen a khódolás nálam az 

özleth !

A tigrist e percben láttam Hogy föifaljon, szinte vártam.
Hol van ? Tessék megkeresni!

Nero! Hol vagy? Nem láttátok? — Bizonyosan künn 
hagytátok. Hol van? Tessék megkeresni!

- V. M Bl.'GAAEJTf*
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