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Herkulesek Herkulesfürdőn.

liev legyintéssel agyonüthetnénk ott azt a kamaszt és nem szabad!
Nem agyonütni kell' azt pajtás, hanem kifogni rajta, hogy a guta magatol üsse meg. mihamar

VII. évfolyam.

l ÜltÖK SZIGFRID

38. szám. Budapest. 1906

Megjelenik minden vasárnap.
Szerk esztőség  Budapest.
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A Lajtán túl. fondor osztrák. Beck I 
Gutta régen ütte volna meg.
Mit nem akar. mit nem akar 
A kis álnok.
Xamtmonarchit Ausztriának

Kéne néki uj kiegyezés.
A, mai sáp neki még kevés. 
Lenyúzna ó három bőrt is 
Egy rókáról.
De kivált Magyarországról.

Úgy ne járjon, mint a kutya járt. 
Mikor húst vitt az a folyón át.
A kapzsiság ördöge ot 
Úgy megejté 
Meglevőt is vízbe ejté

Kéne neki tovább közös vám. 
Közös tankkal, de örökkön ám I 
Csakhogy persze az a terven 
Sokat rontott:
Nincsenek már darabontok.

A Lajtán túl. szép kis város Becs. 
Magyar zsíron pislog ott a mécs 
De ha jobban nem vigyáz most 
Magyarország.
Még a bőrét is lenyúzzák 1

M

KÉRDÉS IMRE -  V ÁLA SZ ÁDÁM -  Aszongyák koma, hogy Bántty és Lukács, 
ök ketten voltak. Iga/, hogy Lukács Bántíyra, Bántty 
Lukács nyakába tója. Kgymásról letóni azonban egyik 
sem tudja.

— No hát koma, akkor a/ ilyen ember legjob
ban tenné, ha hallgatna és szépen meglapulna.

— No koma, vót-e a szógedi iparkiállitáson >
— Votam, koma. Igazán szép vót.
— És mit látott ott, koma?

Sok minden szépet, de legföképen azt, hogy 
mi minden lehetne a magyarból, csak vóna neki egy 
igazi királyi édesapja.

— Nem értem, koma !
— No hát, mondok, úgy értettem, hogyha nem 

lennénk mi az osztrák császár mostoha fiai, majd 
lenne mingyár magyar ipar.

— Most má’ értem, koma !

Igaz-e koma, hogy Bántty erősen kurucko- 
d» >tt a szógedi bank vétón ?

— Igaz biz' a \ homa. De én sose szerettem azt 
a rókát, akinek az a szöllö, amit elérni nem tudott, 
az neki mindig savanyu vót. Aki az ischli klauzulát 
meg akarta csinálni a német sógor számára, az leg
jobb, hogy ha bölcsen hallgat.

— Nem értem koma, hogy mi vót az a klauzula.
— Xa'ddolog vót az, koma. Az annyit jelentett 

vóna, hogy az önálló magyar ipart és kereskedelmet 
magyar sallangos, cifra koporsóba örökre eltemessék,

A fenének ajánlom igen becses testét-lelkét. 
bárki volt is ez a híres kuruc.

Hallotta koma, hogy most már a cár is par
cellázni akar, kínjában ?

Kj koma, pedig vóna ám a cárnak mit par
cellázni, mert kétszer akkora birtoka van egym agá
nak. mint az egész Magyarország.

Hászen akkor mért nem kapnak rajta a derék 
muszka forradalmárok ?

Hát mondok azért, mert attól tartanak tőle, 
hogy ezzel is csak úgy járnának, mint a Dumával 
Mihelyt egy kis lélegzethez juthatna a cár, rögtön 
visszavenné, amit adott.

Mi az a flotta, koma ?
— Hát aszongya a fötisztelendö plébányos ur. 

hogy tengeri hadsereg, száz, meg száz hajón.
Aztán nem kap tengeri betegséget néha az

a hadsereg ?
Isten tudja, koma! Lehet is ám, mer külön

ben aligha kötne ki olyan gyakran.
Lsak nem azért kötött ki most is Fiúméban

az anglius flotta ?
Ki tudja koma, mi rontotta el a gyomrát az 

angol flottának.
— Lsak nem az osztrák politika?

Kétszer se mondom koma, hogv nem. Mert 
az angol szövetségese ám az olasznak. Az ellen pe- 
dig ippeg az öszszel akar Ausztria tengeri vakpará
dét folvtatni.



Már a vérében van Azok a gyerekek

— No hallja moga Phollák, odok én mogánok edj 
jó thanácst. Ne tháncoljon moga oz én húgommal angvit, 
merth öszinthén szólva, nem szerethném, ho obho o hírbe 
khevernék bele, mintho moga el akarná ütet venni.

— Thodja mith, khedves Zíisz collega ór, ledjen 
moga nyugodt. Nem nézi engemet olyan butánok senki 
se nem.

Virág Ktraim : Dalli! Micshede edj nadj gozember 
i the ? The megeskhöttél, hodj én nem attham nekhed 

'thathat 150 korona. Nem attham ozthot nekhed csopa 
1/ kharanás orondjbon o thied özlethben o khezedbe ? 

Köves Dalfi : Hiszen én thodom jól, de muszájn 
ozthot o bírónak is thodni ?

Mangya cshak gyógyszerész ór, nem sakh ezért 
t khis üveg ha shajt hóért 3  kharana ?

Nem, mert ez a legkitűnőbb.
Khell is nekhem olyan khittinö, cshak khözön- 

- h ■ Non, oz is elég lenne. Sőt ha valami el has z-
r uk> -i'h tajtháju okhodna, azt legjobban szeretném.

Ugyati az és m ég sem az.
hn csak azt csodálom, hogy a kisasszony milyen 

hirja azt a hangot kitartani!
Kn meg azt, hogy a hallgatók hogy bírják ki

irtani azt a hangot!

Meg tudnád-e mondani fiam, hogy ősszel miért 
költöznek el tőlünk a fecskék ?

— Szöknek, fötisztelendö ur, mert tudják, hogy
akkor kezdődik az iskola. !

i

Egy öreg ember gondolata.
— Milyen szerencsétlen időben is éltem én ! Mig 

fiatal voltam, hallgatnom kellet, mivel akkor az illem úgy 
kívánta, hogy az idősebbek voltak a szóvivők ; most meg 
hogy megöregedtem, megint halgatnom kell, mivel most 
meg a fiatalság viszi a nagy szót!
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V isszavágott.

Zsidó felfogás.



Valami rág itt, apukám '
Az ám ni, egy estim a patkány!

Hol ? Tessék megkeresni.

Azt megtudni de jó volna.
Hova tűnt a vén matróna.

Hol? lessék megkeresni

„ ANGLO-N YOMDA“ b u » a p h 8 t . m  b a h o s s -u t c z a  w .
Ajánlja gazdagon faszereit műintézetét az egész magyar közönségnek, a legnagyobb munkáktól a legkisebbig Olcsón vállal minden e sza 

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

Anglo-nyomJa Bpest, Baross

Micsoda tllás ! Micsoda tartás! 1’gv nézz bun- 
dás, mintha a t íóncöl szekerének a riulja ágaskodna a 
hasadba!

Önfeláldozás
Orvos: N,> tiergn, megitta a felesége tegnap az 

irót amit küldtem neki ?
lierg 'i: Nem itta a meg, doktor ur, mert nagyon 

savanyú volt neki, hanem én beletettem cukrot és aztán 
magam ittam meg.

Adj Isten, Benkó ur, szinte szeretem, hogy tolál-
kozunk, mondja csak maga, mért nem kéri meg már 
végre azt a j«» kis Nellytr

Ah nagvsád, roppant nagyok cs magasak az o
igényei.

— No lássa barátom, hogy mennyire nincs igaza, 
én hizonvosan t u d o m  hog\ még magához is hozzá menne.

C selédeink.
Ass/.m\ : I c Mari ! I gyláts/ik, holnap van a kimenőd? 
Marc-a (>h nem! Holnap a nasságán van a -*r'

A kaszárnya udvaráról Leszállított áru igények
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