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Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Egri Gábor.

Kérdés Imre — Válasz Ádám.

Mit szól koma, hogy a delegáció kötelessé- 
gé\é teszi a lóassentáló katona uraknak, hogv ezen
túl magátul a lótenyésztőtől kell beszerezni a lovat.

Ej koma, sokszor elhatározták már ezt, 
hanem azért a zsidó lócsiszár egy év múltán, ' agy 
még e öbb megint csak a zsebébe rakja az ei/ész 
lókomissiót.

Csakhogy most majd lesz, aki utánna néz! 
Ej koma, dehogy lesz. vagy ha leaz ia,

híjába néz.
Hát nem olvasta, hogy a hadügyminiszter 

leírt a városokhoz és községekhez, hogv - jelentsék 
be, kinek van eladó lova és ki fog szállni a lóko- 
míssió . .

Iszom-eszemre és traktára építenek ezek az
urak megint.

Amint én látom, nem ez lenne annak a
módja.

— Hát mi ?

— Tartson a kincstár minden nagyobb vá
rosban egy bizonyos hónapban általános lóvásárt, 
ahova mindenki elvihetné a jószágát, akkor aztán 
válogathatnának, de zsidó nékün és lócsiexár né- 
kün ám !

— Mit szól hozzá koma, hogy befagyott a ki
egyezés ?

Hát hiszen elég hűvös van hozzája nálunk 
is meg Ausztriában is, hála Istennek !

De hát mi lesz akkor, ha egyik ország sem 
akar belemenni egy újabb egyezségbe?

— Hát majd csak a lesz, ami a perlekedő 
házasfelek között szokott lenni. Elválnak először 
ágytól és asztaltól — a többi majd azután magától 
következik.

— Ej koma, nem hiszek én a németnek, amely 
kutya nagyon rászokott a fiatal csirkére, nehezen 
tud az leszokni róla !

— Csakhogy az ilyen kutyának ratg szokták 
ám tapogatni az ódalát, koma.

— No, de meg is érdemli ám !

— Igaz-e koma, nogy a megyéken a régi da
rabontrendszer megint kezdi feltitögetni a fejét ?

— Sok helyen igaz, koma.
— Mit kellene tehát tenni eziránt?

Hát tudja koma, a jövő megyebizottsági tag 
választáskor ki kell buktatni még a hírmondóit is 
azoknak a gazoknak.

— Ámen, koma.



Mond valamit Csak higgadtan

— Nédd csak, az a nagyszakállu h o g y  levesz 
a kalapját az előtt a bajusztalan előtt.

— Az attul van sógor, hogy emberségre akarja 
tanítani azt a másikat.

— Angyali nagysád, én önt őrültem imádom! 
O r v o s k i s a s s z o n y :  No jó, jó. Hanem 

előbb tessék helyet foglalni és majd megvizsgáljuk, 
hogy minő lábon áll az ön idegrendszere.

Kétségben.
A g g s z  üz : A múlt nyárén egy cigányasz- 

*zony azt jósolta nekem, hogy egy év alatt férjem 
lesz. Az év e^ u lt, de férj még mindig nem jelent
kezett. Most dcsak azt nem tudom, a czigányasszo- 
nyok oly megbízhatatlanok, vagy a férfiak !

Meglepetés.
Vőlegény (néhány nappal az esküvő előtt): 

Kedves Ilmácskám ! Hát tudod, nem akarom elhall
gatni, nehogy aztán azt mondod, hogy megcsaltalak, 
hát bevallom, hogy itt-ott megiszom szívesen a korsó 
sört, vagy a pohár borocskát, sőt némelykor egy 
pohár pálinkától sem ijedek ám m eg!

Menyasszony : Azt hiszed, hogy talán én meg
ijedek? Majd meglátjuk, ki bírja jobban! Csak legyen 
miből!

Jó ajánlólevél.

Gyenge felfogású.

A n y ó s :  Nohát ez mégis csak borzasztó vidék 
lehet, ahová vöm uram leányomat vitte! Már három
szor akartam meglátogatni őket, de nem lehet. Elő
ször azt írták, hogy az utak járhatlanok, másodszor 
meg, hogy a viz kiáradt és elöntötte az egész várost, 
most meg, hogy föltettem mindenáron odamenni, 
hát irjók, hogy ragályos betegség ütött ki az egész 
városban ! Borzasztó!

Lekenyerezés

— S ha felfogadom, mennyi időre számíthatok, 
hogy műhelyemben marad ?

— Tessék elhinni, hogy én soha se mozdulok 
rendesen a mestereim szoktak megszökni t ő l e m.

— Édes jó  khutyus boráthom, csak ne bántson 
tnogo engimet, husvétkhor fogja khapni maga énthü- 
lem friss, ropogós, finom maceszth !



Ep most mászik a magasba,
Egy lurkó a lámpavasra

Hol, tessék megkeresni.

A kis lányka zenére jár,
Ámde hol a zenetanár.

Hol, tessék megkeresni.

„AMGLO-NYOMDA" B u d a p e s t , v m .  b a r o s s - u t c z a  «t.
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í .íqc megrende.est. — Gyorsan és oontosan szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)

h c c o lv  9 Hozzon nekem a trafikból egy hathlléres 
bélyeget.

— Bocsánatot kérek, de nálam is van egy hat
filléres bélyeg. Ha tetszik.

Ej mit ne feleseljen és velem! Nekem a 
trafikból kell egy ti filléres bélyeg

— Bocsánatot kérek, de én most innen olyan 
messze nem mehetek, mert itt a hátam megett egy 
urnák 300 frtos uj bundája lóg és nem szeretném ha 
eltűnnék addig, mig én a bélyeggel megérkezem.

En nem is tudom jegyző ur. mért fizetem a
feladót

A fejétől nagyság.
Elvesztettem én azt mar régen ! Azt tartom, 

nem is kellene már azután fizetni.

Anglo-nyonda Bpe»t. Baiova-u. *7
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