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Dtiipintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

Legyen ezer kormány és ezer parlament, mondja 
Holló barátom, de az mind meg fog bukni, ha MHO-re 
tel nem akarja állítani az önálló magyar bankot.

Kz már aztán beszéd, sót nem is csak beszéd, 
de már is cselekedet.

Kidült keresztfának nem szokás köszönni. íme 
Polonyi is csak egy maga lépett ki, pedig ö még 
mindig azt hiszi, hogy 30—+0-en is követni fogiák.

Hát nem csuda ha úgy járt, mint Bánffv 
tisztára magára maradt.

De azért csak hadd higyje még mindig, hogy 
ö is tettekkel tényező.

Az öreg Szappanyos is kilépött. Őneki szabad, 
mert ő róla mindenki tudja, hogy semmi mellék ér
dek nem vezeti. Tehát nem is fog lengyel-zoltános- 
kodni. Egy-két hónap múltán mög majd újra cs.ik 
vissza fog lépni, aztán mindön röndbe lösz

Lengve•! Z It.m tir bontogatja Kossuth Li <»s 
a . » Egyelőre persze csak a napban ízlés J. ga ! 
Akik idáig nem mentek Lengvel után. azok a 

jövőre se mennek vele, akárha a Mohamed profét; 
zászlaját bontja is ki.

Akik pedig idáig is vele voltak, az<»k meg úgy 
sem adtak máig sem Kossuth Lajos zászlajára.

Minek tehát ez a nagy erőlködés.

A Herkópáter csak fején találja a szeget.

Bácsi Gergöly
A kilépési hadgyakorlatok mes

terséges szertartásaiból nem akartam 
panaszemelési indítványt érvényre 
helyezni, mégis azonban, sőt csakis 
minden egyes kilépőnek nagy meg- 
rovási kalandot szavalok meg.

Mert amikor az haza közérde
keltsége veszélyben vagyon, akkor 
a küzdelem hiány folytonossága helyt
állási maradványokat parancsol köz
érdekeltségre.

Es aki gyáva hagyományozásra helyhezi sze
mélyi közbiztonságát, az a kötelesség mesterségét 
nemcsak rosszul értelmezi, de annak hadgyakorlatá
ban helytelenül ámbátorkodik is.

Lengyel Zoltánt idáig sem tartományoztam, 
nagy köztiszteietbeli figurának, de mai naptól fogva 
még kevésbé inditványolotn ugyanazon érzelmeket.

Pólóin i viselös dolgairól pedig kár szavalati 
ámbát<>rság<>t megreckirolni.

Ha eddig nem is volt hibás, az mai naptól fogva, 
mert nagy sulykot veteményezett el, méltó arra, 
hogy az köz és világitélet felette napirendre tér
képeden. Sött csakis.

Én Hitesi H trgely  csatári dékány.

Hep cicesz drágái jó kívánságai

Hasonlítsál the a rósz vershöl,
f  ledjen nekhed is sántha a láb 

♦
Nekhed a filstfölhö hozzon

essöt.
a

A khovács végezzen rajthad 
manikhurát és \\ thalpajon is 
meg.

I dj várjanak théged othun, mint a hodjan a
sáskhát várják, seprűvel és botval.

Ne harangozzanak elejbéd, cshak othánnad.

Jól felelt

Tanfelügyelő: Gyermekek mondjátok meg, mért 
nem tudnak a halak beszélni ?

A gyermekek egymásra néznek, susognak.
1 anfelügyelő r Na, bátran mondja meg. aki tudja. 
Palkó: Beszéljen a tanfelügyelő ur. ha viz alatt 

van. Pedig a tanfelügyelő ur nem is hal.

Privát khos/t heljett khaptyál the a vendéglő
khoszt.

Gyüjjön rád az őszi hervadás.

Drágaság mián gyussál the a themetöbe.



Dungyerszki mentség.

ue niszen 1 n> forint pezsgo-szamlád volt. 
Úgy töltötték belém papa !

Kibökte.

Tisztiszolga : Itt küld a hadnagy ur a nagyságának 
egy csokor erdei világot, amit ö maga szedett össze!

H *lgy: Na ez ugyan keserves fárasztó munka 
lehetett!

Tisztiszolga: Meghiszem azt! Mikor haza gyiitt, 
ug\ káromkodott mint a záporesö!

Jó orvos

A doktor ur mindennap megteszi ezt a 
*étát és mindig csak délután 3 —4 közt. Most is ott 
jön a fák alatt.

Ahán, most már tudom, az ingyenbetegek ren
d e lő  órája akkor szokott lenni

Fura vigasztalás

— Kedves Töpörtősné asszony, szinte jól esik, 
ha látom. Mindig eszembe jut, mikor még mi is hen
tesek voltunk.

— No ugye, hogy akkor több sütni valójuk is 
volt, mint most.

Aprópénzzel.

— Megállj apucikám, még mondok valamit! 
Nem állok meg, mert úgyis tudom, hogy

mit akarsz mondani.
— A Kigyó-utcában azt a dupla gyöngysort 

akarod, ugye ?
— Az nekem nagyon olcsó, mert van énnekem 

ennél sokkal drágább gyöngyöm is idehaza — te.



Már ismeri. Gyengéd célzás

Aggy Isten !
Fogaggy Isten !
Há megy kee ?
Kicsit kört! nézek a kocsmába.
Én is oda céloztam.
Jó is lesz, legalább ee támogattyuk egymást

Z No, Pál gazda, mit csinálnak a tyúkok? 
Váltógazda>ág< »t folytatnak kóbi!
Hogyan?
Ma egyik tojik, holnap a másik, 
í gy látom Pali, hogy maga igen jó tyuk 

lett volna, int i t kend is csinált tegnap áOO korona 
váltó gazdaságit.

A korcsolya pályán valahol,
A feleségemnek udvarol.

Ki ? Tessék megkeresni.

Romvár telő egy katona,
Karddal rohan ugyan hova.

Tessék megkeresni.
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