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Általai remény.
BanfTitol meg reménykedve van. 
Hogy a helyzet rósz, határtalan 
Mert felül vagy alólról bukik
A korm ány, de valam i ju t itt.

Ha felülről bukatik  tá lán .
Akkor m ar tőlünk jö v e tik  am 
Ha alulról lesz koim ány bukott 
Felm aszatnl majd általunk fog.

Dulapintén tíorvágyi Kalam áris nótárius uram körjeqvzesei

Szeretem a büszke spanyolt, ha spanyol. Az 
olasz tenoristat is. ha olasz. De Krausz Izraelt nem 
'Z e re te m , ha Carusso Knriconak adja ki magát. Mert 
vegre i> nincs arra szükség, hogy mért kelljen egy 
olasz zsidónak szégyenleni azt, hogy az o hangja 
zsidó — és nem olasz.

Ha Carusso magyar zsidó lett volna, bizonyo
san Kondor, vagy Kárász! gyanánt lép fel. Még ezt 
is értem. De a hitsorsosi felfújt reklám után, ha Ká- 
raszi ur nem elégít ki énekével, akkor a szégyen már 
a m g y á r  Karászié.

Kz az, ami nekem sehogy sem tetszik

Az osztrákok magukkal hoztak már a kiegse- 
zesi tárgyalásokra, az ö Sieghardt-jokat. Ami magya
rul kemény győzelmet jelent, akivel szemben mi 
sajna, nem tudtunk egy Kemény Győzőt szembe 
álHtani.

Egyszóval, mit elhódít a magyartól kemény 
győzelemmel Sieghardt nehez kipótolni a magya
roknak azt Erényivel.

•

Úgy hallom, Kristótfy ur szeretett volna <>kt. 
10-én magának egy monstre szocialista felvonulást 
és este fáklyás zenét biztosíttatni. Amelyre Jakab 
urék szívesen is vállalkoztak volna, csak keveselték 
az érte járó baksist. Ezért dűlt dugába az egész.

Hja, mikor valaki már nem miniszter, akkor ne
hezebben potyogtatja ám már a 100 ezereket

Ugv hallom, hogy VVekerle szerdán este ma
gához kérette a 48-as párt mértékadó, hangadób
képviselőit.

A többek között meg is jelentek: Hédervári 
Lehel, Farkasházi Zs., Lányi Mór, Hódi Gyula és 
Mólnál Jenő urak, kiknek valósággal sikerült is le
fújni a közős bankot.

A Herkópáter csak fején találja a szeget.
Ez az, am u rt a He r köp átért olvasni és Erjesztem  un

v/rf.t c.

Visszaadta neki.
Karr Alfonz ismert tranczia humorista nyári laká

jának tőszomszédságában egy olasz grófnak volt bir
toka, kinek rendkívül gazdag könyvtára híres volt az 
egész környéken. Eg\ nap Karr, az előtte személyesen 
még nem ismert grófhoz küldött és egv könyvet ké
retett tőle kölcsön. A gróf visszaüzente, hogy ö elvből 
nem ád ki könyvet a házból. Karr ur legyen oly szives 
és fáradjon át ö hozzá t könyvtárba melv az ö szá
múra egész nap rendelkezésére áll.

Nemsokára rá kén\szerülve látta magát a grófiró 
szomszédjához átküldeni és egy öntöző-kannát kölcsön 
kérni. A humorista a következő válaszszal küldé vissza 
az inast „Én elvből nem adom kölcsön a kannámat 
házon kívül. Hanem ha a gróf ur öntözni akar, szíves
kedjen hozzám fáradni, a kertem egész nap az ö ren
delkezésére áli í"

Jól adja.
Menyasszony! Mondja csak, merné-e ön életét én 

érettem kockáztatni?
Vőlegény : Ön nagyon jól tudja, hogy az én életem 

az öné és igy még álmodni sem merek arról, hog\ az
ön jogos tulajdonát bármily veszélynek kitegyen;!

Ok a szerelemre.
Kirí: Mondd csak, hojjy .szerethetett a Kini ebbe .» 

Listába ?
Mici; Ostobaság az egész! A Pista valaki előtt 

azt mondta a h miről, hogy a szája akkora, mint egv 
holgv-keztyü gomblyuka! Ezt neki elmondták és azóta
szerelmes beléje í

Szép kilátás.
Nyílt verandán folyt a tárgyalás 
Buda ormán a Duna fölött. 
Élvezőnek is az osztrák kollegák 
De a bicskánk benn nekünk törött

Mert habár tündérl nap volt is 
Es ragyogó a pompás kilátás.
Mi haszna mind, ha az osztrákokba 
Éppen nem volt, de semmi belátás.



Tisztelt Izrael ur, ha maguknak olyan terhes 
»/. a losszunap, hát rövidítsék meg.

— Legyen nyugodt maga khedves barátom, hogy 
mkhább a uaphot rövidítjük meg, mint sem magunkat. 
Áztat én mondok.

— Mondjál csak Schlamones, mér van olyan bor
zasztó pénzzavar most Magyarországon.

— Hát merth cudarul kapzsiak az osztrák hit-
sorsosok.

— No lám phedig tudhattam volna, hogy a phénc 
Ausztriában is csak zsidó kkézen van, mint nálunk.

.M a g y a r  H erkó P á te r , melléklapja.
Vidéki elárusítóknak |00 drb. postf* küldéssel együt| §0 k»s vagyis 80 fillér tfeftd fcawm-

Bajai csendélet.

Tekintetes Takarék ur, egy olyan sorsjegyet 
.szeretnek vásárolni, akin egy milliót lehet nyerni hama
rosan .

— Tessék barátom, ezek éppen olyanok.
( >akhogy kérem a szemem előtt tessék meg

hamisítani hogy én is hozzá szólhassak még.
l^\ >zer tettük csak édes barátom és még 

.  ̂ is rr ! koldulunk. Ments úristen!

Azt ő mondja.

Szinte kacagtató barátom az a roppant erő, 
amivel ránk fekszik a hatalom és még sem bir velünk.

Pedig nekünk egyebünk sincs csak szakszerveze
tünk — és ez ugylátszik egyelőre elég is minden 
hatalmi tényezővel szemben. Ments azonban Isten, hogy 
csak eszibe is jusson valaha valakinek a szakszerveze
teket szétrobbantani, mert akkor igazán azonnal végünk 
lenne ám szöröstül-bőröstíil.

Apróság.
No cigány, hát hogy smakkol a házasélet ?

— Hát csókolom kezsit, lábát, mint a pogácsa 
tepertyii nékiil.

Talán nyelves az asszony, vagy lusta?
— Se nem nyelves, se nem lusta, egv kis más 

hibája van.
— No?

Kevés benne a pressió, mindig ires kosárral 
gyin haza.

Mond valamit.



— Mondd csak Aladár, meglehetne-e azt állapítani 
egy ilyen csontvázról, hogy lérti, vagy no volt valaha?

— Keltélien bizonyosan.
— És miről?
— Néz 1 csak aranyos, ha csukva van a szája

akkor férti, ha pedig nyitva maradt akkor bizonyosan 
asszony volt. _______________________

Szivem az ideál tele dobog,
I>e pénz és s/iv az két dolog.
I nádom a szépet eszményileg,
S a tok fejé leszek erszénvileg.

Fény és árny vagy szív és ész
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