
— No Ferikém, hogy tetszik ez a fényes trónbeszéd?
— Nekem nagyon is, de nem tudom, hogy azoknak a szürke embereknek, akik a Házban lenn marad

i k ,  hogyan fog tetszeni.



Meglapulva, félre bújva. 
Baránybórbe bár.
Kaján csikasz seregestól 
Körültetek jár.

Aki Pállá Saulból lett. 
Többnyire svihak.
5 mai napság ilyenektől 
Hemzseg a világ.

Mosolygó arc. méz*mázos szó. 
Szolgalelküség 
Ne tévesszen ; önzés szüli 
Azt mind. nem hűség.

A gym nasium ban
Tanár: Kovács?! A maga irodalmi dolgozata 

Iván, hogy az magától egyedül ki nem kerülhetett. 
Mondja csak, ki volt az a borjú a kivel együtt boronál- 
ták azt össze ?

Tanuló: A tanár ur fia!

A hős
Mit tett, hadnagy ur, eddig a hazáért ?

— Esküt, felség

Jó ajánlat.
Ur : De mondja csak mi a fenének biztositassam 

eleiemet ? Nekem nincs senkim és csak azért fizessek, 
h g\ az örökösök még jobban örüljenek a hagyatéknak 
\zt már nem teszem ! Úgyis boszszankodom, hogy azokra
marad !

I gynök Hát ha az örököseit jól meg akarja bosz- 
szantani, akkor csak biztositassa nálunk az életét, mert 
úgy bizamasan megsúghatom, hogy a mi társaságunk 
egy fillért sem tud fizetni.

Szakszerűen.
— Milyen cim alatt könyveljem el a báróné 

Öméltóságán végzett műtétet ?
javítási költség, könyvelő ur.

Sikerült m entség.
Űr: Hát hisz kénytelen vagyok elhini, hogv nagy- 

sád most harminc éves, csak azt nem tudón* össze
egyeztetni, miért mondta ezt már három év előtt is igy ?

Hölgy : Hát tudja ez onnan van. hogy a mig fia
talok vagyunk mindig szeretjük magunkat inkább idő
sebbeknek mondani!

No koma, ma hát becsaptam a Salamont. 3 frt 
kocsmaadósságom vót a s* intésre felírva és letörültem.

— Látta valaki ?
Senki !

— No, akkor el lehetsz készülve rá, hogy pár nap 
múlva már nem 3, hanem 8  lesz a helyére Írva.

Nem tudja.
Találkozik Szófrigy szolgabiró egy öreg paraszttal és 

kérdi, hová megy. Mire az öreg azt mondja : « Nem tudom ! - 
A szolgabiró dühös lett ezen a beszéden és még egyszer 
kérdi, de a mi jó emberünk csak makacskodik, hogy nem 
tudja. No, majd megtanítalak én téged becsületre !> kiált 
dühösen a szolgabiró és a hajdújának megparancsolja, 
hogy kisérje he ezt a makrancos parasztot. Mikor haza
ért a szolgabiró, felhozatta a parasztot és kezdi vallatni, 
mire az igy kezdi: «Hát nem mondtam én igazat, hogy 
nem tudom, hova megyek? íme, én elindultam, hogy a 
városba igyekezzem és belekerültem a tömlöcbe. Mán 
pedig arra esküt is tehetek, hogy nem volt a szándé
komban oda menni!* A szolgabiró elrestelte magát, hogy 

'gy elhirtelenkedte a dolgot és rögtön szabadon bocsáj- 
*otta jó emberünket.

Lehetetlen.

A figyelm es pincér.
Vendég: Hallja pincér! Ennek a sültnek szaga van. 
Pincér: Krém lásan, én is mindjárt megéreztem, 

amint behoztam, de nem akartam semmit szólni, hogy az 
étvágyát el ne rontsam !



Mentség Jussa van hozzá.

Kdes doktor ur, maga úgy látszik, minden beteg
nek ugyanegy orvosságot ir.

Kedves barátom, legyen nyugodt, mert az áruk 
nem mindegy ám.

Magyar Miskás válasz.

— Mondja csak rendőr barátom, mért vág maga 
folyton oly somolygós füzimiskát itt a poszton?

— Hát kérem alássan, mert én vagyok itt az 
Országház előtt az 1848-ik számú löndér.

Nagy különbség.

— Nem szégyelsz magadat Lebele, hogy becsöle- 
teses demokrata létedre el hagytál adni magadat a Tisza- 
párti Nagy Dezsőre? Pfuj ! :

— Bocscsánat khérek Kükele barátom^ 9 ^ edj khis 
tévedésben van, mert én nem eladni hagytam magam, 
csophán csak megvenni. Eztet phedig egészen más ám !



Pedxi.

— N agy s adat is a hazatiság hozta ide ?
— Nem : a mama !

Beteg baba, nagy kiváncsi 
Hol marad a doktor bácsi.

Hol? Tessék megkeresni.

Jó m entség

Ejnve te haszontalan lurkó, hogy mersz te már 
szivatozni.

_ Hiszen nem szivarozok én édes káplán ur, csak
a bátyám szivarját tartom, aki bement a keresztapánkhoz 

— Hát aztán mért nem a kezedben tartod akkor? 
— Ne hogy szinya találjam, aszonta a bátyám.

Itt van ám valahol,
Hol az őrült spanyol.

Hol ? Tessék megkeresni.

„ANGLO-NYOMDA“ Bu d a pest . vul baros s -utcza  «t.
^)ánl)a gazd ién  felszerelt műintézetét az egész magyar közönségnek a legnagyobb munkáktól a legkisebbig Olcsón vállal minden e szakba 

vágó megrendelést. — Gyorsan és pontosan szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)
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