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Schnobeles és Knobeles szalon enyelgései

Snob.: The Knobeles, mondjod meg nekhem, hodj
mi a khülümbség a Vezúv hedj, meg a thuliphánt, no
meg a 8 napos zsidódjermek között ?
Knob. : Szomár. Edjik hedj, o másik virág, o hormodik meg djermek.
Snob.: Nincs igozságod the tinikkel ütött fejű. Ha
nem oz o khülünbség, hodj o Vezúv hamulett, a thuli
phánt amulett, a S nopos zsidó djermek phedig Schamulett.
Knob. : No, theneked meg minél de elübb mondja
nak, hodj Pokhobu lett.
— Tekintetes ispány uram, mi az az aratósztrájk?
Lgy hallom, hogy itt urak járnak és füzetnek az ember
nek, hogy csapjon fel közéjük.
— No Pista, mivel kérded, hát én csak megmon
dom. Az aratósztrájk szerződésszegő gazemberek bandája.
— Hiszen akkor azokat be kellene csukni!
— Be is csuknók Pista, csak megfoghatnánk a
gazembereket.
— Itt isznak téns ispány uram a Becsaii zsidónál,
férhangos ablakok mellett.
Ez is kívánság.
Lacika a majomház előtti: Mama! Honnan jönnek
a majmok?
Mama : Azokat is a gólya hozza !
Lacika: Mama ! Kérd meg a gólyát, hogy jövőre
nekünk is hozzon gyerek helyett egy kis majmot!
A k is fejes.
Mama : Bozsike í Légy okos és jöjj hozzám !
Bözsike : Mama ! De én nem megyek ám !
Mama : Gyere ide szentem, mesélek neked valami
szépet!
Bözsi : Ilyen kis lánynak nem kell mindent tudni!
A patikában.
Vevő: Kérem, én a múlt héten vettem itt egy
flastromot a zsába ellen.
Patyikus : Emlékszem! Mi tetszik most ?
Vevő: Most kérem adjon vala : it, amivel lekaphat
nám magamról azt a flastromot.
Házi ur fia.
— Mondjál egy szót, a melyet fokozni lehet.
— A házbér, tanító úr.

Snob.: Mondjál the nekhem edj nédjlábu röphülö
állat.
Knob : The, ne khisércsél engemet. Azt csak todom.
Snob.: Nü ?
Knob.: A büregér.
Stti b .: Botha. Kilét veréb. Hát oztot todnál-e mon
dani khinek f» lába von, oztán röphül ?
Knrb.: Phersze, hodj thodok 3 veréb.
Snob. : The Bálám szomoro, hát o légy!
Knob.: Oh, hodj o légy nélkhöl is mondják neked,
hodj khotya légy.

H ABBLBSZ ÁRON
thöriilmetélt anekdothái.
Thodom én edj szép kis
messe. Mikor a rákokat főzni
tettek. Baldogok voltak, mi
kor kezdte a viz melegedni.
Szinte khéjelegve sütkérez
tek magukat a fazékban, de
bhezzeg, mikhor khezdette
I mindjobban meleg lenni, bez'zeg azonnal tűrhetetlen kezjdettek forgolózni, nyargalászn:, m g végre megfőltek.
Ganz richtig vanja magát egésze . igy az osztrák
helyzet is Idáig csak kéjelegve síi khéreztek a maguk
fazékéban, de mióta Wekerle befütött nekik, most már
valósággal toporzékolnak és dühöngenek.
Mire föl ? Hiszen ha igy folytatják, hát mihamarabb
meg is fognak fölni, hogy ne mondjak aztat, hogy fel
fognak sülni. Nüs nem ?

Kire ütött?

M egm agyarázta.

De jó képviselő lett volna ebből a kölökböl,
apjuk. Nézd csak, mekkora szája van márég is.
— Szája hiszen csak vóna anyjukom, ebben te
r 1 ütött. De mi haszna, ha zsebje, pénze nincs.
— No, ebben meg te rád ütött.
R övid szerrel.

Gratulálok Muki! Hallom, már lovaid is vannak.
(
— Még csak kettő.
— Szeretném őket látni
— No, akkor hát csak várj egy kicsit, mindjárt itt
lesz a Balog Peti is, rríert ti vagytok ketten az én
| lovaim, többeket nem tudtam oly könnyen lóvá tenni.
A tréfa.
Szolgabiró: Hallja maga Csóri Pista, az a panasz,
hogy maga a Csukási 4 Ferkót a búcsún úgy elverte,
hogy az nyolc napig nyomta az ágyat! No mit szól
hozzá.
Csóri Pista: Hát én csak ammondó vagyok, hogy
ha ű nem érti a tiéfát, akkor máskor maradjon otthon.
M ajd m egtudja.
Pistike: ( 6 éves) Papa mond csak, mi az a tengeri
betegség ?
Apa : (odaadja a szortyogó pipáját) Ha ezt a pipát
elszívod, rögtön meg fogod tudni!

— Ki maga ?
— A hajléktalanok menhelyét keresem.
— Jöjjön utánnam, majd én megmutatom magának,
•gy hol van az ilyen embernek menhelye.
— Azt azonban kijelentem, hogy a kapitányságra
nem megyek.
— Nem is szükséges az barátom, mert itt a kapu
ban áll a tolonckocsi.
T ulm odern.
Apa : Pincér, egy pohár sö rt!
Fiú : De papa, akkor neked nem lesz !

A jó
— Lássa édes
engedhetné, hogy én
ban itt kiránthassam,
dem meg akármikor,
káposztámban főzheti

szom széd asszon y.
szpmszédasszony, maga most meg
a magam csirkéjét a maga zsírjá
azért aztán meg én szívesen enge
hogy a füstölt húsát meg az én
meg.

4
O rvostanárnő óráján.
— Jelölt ur, mi gyorsítja a szívverést ?
— A nagysád jelenléte.

A d a szakállára.

Sokatm ondó bejelentés.

— Kit legyen szerencsém bejelenteni ?
— Ha a méltóságos gróf ur itthon van, akkor
jelentse be, hogy itt van báró Muki. Ha pedig csak a
méltóságos aszzony maga van, akkor csak úgy mondja,
hogy itt a Mucus!
B ölcs m ondás
Ahol egyik kéz mossa a másikat, ott rendszerint
mind a kettő piszkos.

— No sógor, hát mit szól Wekerle diadalához ?
— Hát édes sógor, csak annyit, hogy ez az első
szakálltalan ember, akinek a szakállára merek adni.
Időszerű felfo g á s
K o lo m p i : Ugyan, ugyan! Hogyan mehetett ön abba
a kétes vállalatba, hiszen önnek nincs is vagyona hozzá ?
Dorongi: Hiszen ha vagyonom volna, akkor úgy
sem mentein volna bele !

A gyermeksereg azon bámul,
Hogy hova tűnt a tanár ur.
Hol? Tessék megkeresni
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vágó r.fq r^ rd e est. —

az egész

magyar

közönségnek a legnagyobb

Két utas gyullad bosszúra,
Hogy hol lehet a ház ura.
Hol ? Tessék megkeresni.

munkáktól a legkisebbig

Olcsón vállal minden e szakba

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