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Egy kicsit.Keserű engedelmesség.

hs nem meleg így nyáron ez ; 
kerékpár, Simi ?

Szó sincs róla pajtikám, de az iga
zat megvallva, én magam többnyire beleizza
dom egv kicsit a sportba.

I g\\ úgy ! Szíveskedjék csak szépen levakarni azokról a kár
tyákról az »»sztrák-magyar birodalmi kancellár aláírást, mert az ilyen 
nincs is, meg nem i" kell.

Hónap végén.
Hölgy: Megbolondult? Hogy merészel 

engem megöl- lm ?
Jogász: Oh nagysád, bocsánat. Azt hit

tem, hogy a pénzeslevélhordó !

Elszólás.

Hz a legújabb szövetünk, nagysád 
Nem lóg megfakulni?
Dehogy, hiszen már egy éve van

i, ( iyurkó, Gyurkó, 
kis bércig lurkó.

Hol? lessék megkeresni.

1, mi lelt engem, 
feleségem.

Hol? lessék megkeresni

József kftrut sarok ■ — ■ ■
Ajánlja gazdagon felszerelt műin'rzetét az egész magyar közönségnek a legnagyobb munkáktól a legkisebbig. Olcsón vállal minden e szakba 

vágó nr.c grende és* Gyorsan és osntosan szállt mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)
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A király tréfája.
C. Gy. II. Frigyes porosz király nagyon kedvelte 

Pölnitz bárót, de gyakran tréfálta meg. Kgy nap magá
hoz hivatta Pölnitzet és felszólította, olvasna neki fel 
A szolgák behoztak egy bőrrel bevont széket, ameh 
azonban szurokkal lett kenve a király parancsára. Pöl- 
nitz leült s miután egy félóráig olvasott, a király abb.i 
hagyatta. Pölnitz fel akart kelni, de a széket is mag 
val emelte. Kgy pillanatra meghökkent, de rögtön tudott 
magán segíteni. Kivette zsebkését és a szók köréből 
anynyit vágott ki, amennyi rá volt ragadva a nadrágra 
> evvel mintha semmi sem történt volna, bement az 
udvari estélvre és elvegyült a társaságban, amely nem 
tudott semmit erről. A király azonban, ahányszor csak 
rátekintett, nem tarthatta vissza nevetését.

Nem sik erü lt
l érj : < >ly borzasztó fejfájásom van és a gyomrom 

is olyan ro>^z, hogy egy kicsit ki kell mennem a fris> 
levegőt színi. Kérlek Annus, add csak ide a kapukulcsot.

Asszony: Itt van édesem! De tudod mit, én nem 
hagylak ilyen bajban egyedül menni, hanem majd én is 
veled megyek.

— Mit szól Slézinger ur a Rónai-féle lappanamához 1 
Nem óriá>i disznóság ez '

— Lássa Koroda ur, micsoda pechem van nekem? 
Kngem sohase tudott érni ily disznó szerencse!

Király és inas
? Ernő Ágost hannoveri királynál; csodaszép fog- 

v»ra volt. Büszke is volt rá. Volt egy kedves cseh inasa, 
aki a király fogait, haját és arcát gondozta. Még pedig 
úgy, hogy valósággal nélkülözhetetlenné tette magát. 
Vissza is élt a helyzettel és visszamondogatott urának 
elég gorombaságot. A király többször el is kergette, de 
az inas másnap azért mindig újra beállított, épen mintha 
semmi sem történt volna é̂  a király is úgy tett.

Egyszer borotválás közben a király telugrik és a 
tükörbe pillant.

— O, te elsőrangú barom! — kiáltott az inasra.
Az inas elkeseredetten felelt.

Hogyne volnék elsőrangú barom ! Persze, hogy 
az vagyok ! Hiszen ha nem volnék az, nem álltam volna 
ki tizenkilenc esztendeig Felséged szolgálatában ezt a 
i ’ i ásodrangu szolgálatot.

A király a hasát f<»gta nevettében és >zent volt 
a béke.

A sszonyt ok.

Hogy tarthatod ezt a buta cselédet, Minka ?
— Hálából.

Hogy -hogy
— Múlt héten î  leöntötte a regi ruhámat és a 

férjem kénytelen volt divatosat venni.

Fedjenek irántad csöndes részvéttel.
Mi az az idealizmus ?
Ha tiz gombócot ehetnél, de csak ötöt bírsz el.

Paraszt világnézet.

Modern.
Kszh avasságot kötsz?

— Igen.
Mennyi a hozomány?

— - Tízezer. •
Hiszen az még szerelmi házassághoz kevés.

— Hja kérlek, ha azoknak nincs több pénzük, hát 
nekem kell több eszemnek lenni.

Hep Cicesz Drágái jó kívánságai.
Fedjen a the nyakszirthed jó 

merev, akkor is, mikhor nem akarsz.
*

Hordozzál the egész életliedbe 
theli porsolt, de othun ne ledje edj 
krajcárod se ne.

♦
Fedjen a the életbe . olejan 

rozsás, hodj még a tehened is
phiros tejt adgyon.

*
A szárazföldön is lédj the örökké tengeri betegségbe. 

*
\ seljembogár khépezzen a the üszvis házi állathodat. 

*
A thenger fenékben ledjenek elrejtve a the kincseid.

Faji erények.

I nnepeljenek théged a bécsi madjar házban.



Pincéríogás Korszerű,

Ha a feleségem kérdeztetni találja, hogy hány 
pohár sört ittam, hát csak ötöt mondjon.

— De azúrt kifizeti mind a tizennégyet?
Szó sincs róla ! Különben hogyan esküdjek meg 

rája? Inkább holnap délután utána fogom fizetni.
— |ó, jó kérem, majd meg fogom üzenni öt fizetve, 

d hitelbe maradt.
— Az Istenért

ur, kérem, tisztán láttam a saját szemeim
mel, hogy az a hercegné, aki most a boltból kiment, egy 
ezer forintos brüsszeli csipkét zsebre dugott.

— Akkor azonnal küldjön orvosért.
Egy írnok pedig ugyanakkor emelt el egy húsz 

krajeáros nyakkendőt.
— És maga nem rohant rögtön rendőr után ? Pfuj •

Modern

— Mondd
férjeddel ?

Tudod mit, édes, őszintén szólva, legújabb fér
jemmel jól jövök ki, csupán a konyhapénzzel, amit ad, 
nem tudok kijönni sehogyan sem.

— Hallja barátom, ön most már harmadszor jön a 
nyakamra, én tehát most ki fogom önt dobni. De egy 
választást még is engedek : hova szeret szívesebben esni. 
a hátára-e vagy a hasára ?



Sajátságos, hallja, de nem látja,
Hol kiabál az ibolyás lányka.

Hol? Tessék megkeresni.

Ah ! itt rósz világ lesz már.
Menekül az orosz cár.

Hol ? Tessék megkeresni.
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Patkányok a Házban.

Ugrándoznak szörnyű lázban.

K edélyesen

Két havi fogházra, >záz korona bírságra és egy 
Ovi hivatalvesztésre van Ítélve. Megnyugszik, vádlottnö?

— Kérem, biró ur, nem lehetne a többi helyett 
inkább életfogytig való hivatalvesztést kapni?

Te Jóska !
—  Hallom biró uram, hallom.
— Klmész az alvégre, ott a < iuti Gyura házában 

lefüggönyözött és nyitott sötét ablakon át tanácskoznak 
a pesti cucilis urak. I>e be ne menj, mert az utcaajtó is 
zárva van.

— Krtem biró uram, érrem.
Krted a fenét! Ki fogsz menni az ablak alatt 

és suttogva, de elég hangosan, hogy benn is meghall
hassák, csak ennyit mondasz: «Krre csendőr urak, erre ! 
Akkor aztán hirtelen elszaladsz a kert aljára és meg
nézed, hogy néztek ki azok, akik arra lefutottak. A vas
útnál aztán meg fogod nekem mutogatni.
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