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— Aggy Isten !
— Fogaggy Isten !

Há megy kee?
Kicsit körű nézek a kocsmába.
Kn is oda céloztam.
Jó is lesz, legalább ee támogattyuk egymást

hazafelé.

Z No, Pál gazda, mit csinálnak a tyúkok? 
Váltógazdaságot folytatnak. K óbi!
Hogyan ?

— Ma egyik tojik, holnap a másik.
l/gy látom Pali, hogy maga igen jó tyuk 

lett volna, mert kend is csinált tegnap áOO korona 
váltó gazdaságit.
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Jóbarátok.
Átok. átok a horvatok.
Hat ezek is jobaratok ?
Csak az ily barátunktól 
Ments meg minket Isten, akkor 
Majd elbánunk könnyűségnél 
Magunk is az eUenseggel.

Justh Gyula nagyon jól teszi, ha a házszabá- 
lyokat szentségnek hirdeti és tartja. Csakhogy ezt 
ne a folyosón hirdesse, hanem az elnöki emelvényen. 
Ks ne csak a magyarok számára, hanem a horvá- 
tokkal szemben is.

De ne csak hirdesse, hanem cselekedje is. 
Megfogja látni hogy nem lesz szükség rája, hogy 
az o régi nagy tekintélyét foltozgatni kelljen. Azt én 
mondom és megfogja látni o is.

Az egy szakaszos kiegyezési törvényjavaslatot 
magam is megszavalom, ha azzal egyúttal a horvát 
obstrukuiót is sikerül letörni. Aszondom.

A Herkópáter csak fején találja a szeget.
Ez dZy am iér t a  H erkopátert o h  a sm  é s  terjesz ten i

un virtus.

Mint szövetkezet

Kiikele Mórt becsukták 14 percentes uzsoráért. 
Mikor kiszabadult, megbotránkozva tapasztalja, hogy 
másokat 30 0 uzsoráért nem csuknak be. Hja barátom, 
azok azt min/ szövetk ezet csinálják ám. Fogta tehát 
magát cs ö is kitűzte a cégtáblát.

A házszabályok revi/iójára éppen semmi szük
ség nincs. Ks esze ágábán sincs senkinek. Híjába 
kurjongatnak a darabont lapok, hogy azt ö nekik 
kell megvédeni, arra nem lesz sem szükség, sem 
alkalom.

:*0°/o-ra bárkidnek azonnal adok én, Kiikele 
m in t szövetk ezet.

A Szécsenyi-Vanderbillt nász már teljesen biztos. 
Érdekes egy párti, annyi bizonyos. Csak üo milliót 
ér meg koronákban.

De hányat érhet meg még erkölcsben.
Ha minden évben csak két ilyen házasságot 

tudna kötni egy egy gavallér mágnásunk ez nem
csak neki, de az országnak is kedves frigye lenne.

És csakhamar boldog lenne a magyar.

Lacika: Mond csak mama, mikor járnak a kotlós- 
tyukok vörös papucsban?

Mama : Na már csak a/t szeretném tudni, hogy 
ki mondta ezt a butaságot neked?

Lacika A papa mondta, de nem nekem, hanem 
a Béla bácsinak, hogy: Csöndesen maradjunk pajtás, 
mert az a vén kotlóstyuk minden pillanatban becsoszog
hat avval a vörös papucsával! Aztán vége a sörcsarnoknak

Pabricus.
Fabricus szászba oltott dalmát. 
Megkapta már dicstelen jutalmát. 
Azért, hogy feloszlatá a házat, 
Tábornok lett! Szégyen és gyalázat.



A két N esztor a kilépésről Faji felfogás.

Ha te oly szép volnál mint én — amily csúnya 

meglehetnél elégedve. És mivel te nem vagy 

^el megelégedve, jele, hogy te sokkal csúnyább 

7ép vagy mint én, amily szép — csúnya.

Hitted vóna the Töhötöm, hogy ez a Sándor 
Pál ilejen nacceriien khezel a khardt.

Hja barátom, akhi khuponokat lói thod
vágni y az mást is jól todhat vágni.

V áratlan köszönet.

Tosti. római hercegnek legnagyobb öröme az volt, 
ha rendkívül nagy étvágyú embereket láthatott enni. 
Hogy ilyen élvezetben többször is részesülhessen, a híres 
nagyevöket többször meghívta magához és nemcsak 
nagyon válogatott jó  ételekkel, hanem töméntelen meny- 
nyiségggel is traktálta őket.

Egy napon nagyon jó  kedve volt és azt monda a 
s'akácsnénak : «Ma te hijjál meg három embert, aki 
rendkívüli jő étvágy hírében áll és csinálj ebédet, de 
annyit, ami tizennyolc embernek Is elég legyen Hadd 
lássam, hogy birkóznak meg vele. Nem bánom, lehet 
az a három ember akárki, csak enni tudjanak jó l.>

A szakács kiment a Tiber rakpartra és az ott 
ácsorgó teheihordók közül a három leghatalmasabb 
alakot kiválasztxa, szépen felöltöztette őket és elvezette 
a herceg palotájába. Az asztalon már oda volt tálalva, 
ami csak szemnek-szájnak jó l esik, de töméntelen 
mennyiségben

A teherhordók természetesen nem soká kináltatták 
magukat, hanem derekasan hozzáláttak Isten ddomá- 
nvának az elpusztításához. A herczeg egy függöny 
mögé elbújva gyönyörködött vendégei munkájában és 
még inkább nevetett a lelke, mikor látta, hogy aránylag 
miiven gyorsan tűntek cl az asztalon felhalmozott drága 
étkek a legutolsó falatokig.

Mint igazi rómaiak azonban, nem feledkeztek meg 
az ételpusztitók az illem kötelezettségeiről és egyet 
maguk közül elküldték a ház urához, megköszönni a 
szives vendéglátást. Egv szolga a háziúr elé vezette a 
küldöttet.

«Nos — kérdé az öreg ur barátságosan mo- 
solvogva — ízlett nektek az ebéd?*

«Rendkívül, excellence — válaszolt a küldött —  
bárha egy kicsit kevés volt, de nagyon jó !*



Csudálatos Berci, hogy te ekkora esőben 
sem hozol ernyőt.

Minek az ernyő annak, aki már úgyis el 
Vdn ázva. Főleg ha bellürii í

Az iskolában
Teruska, itthon van a tanító ur ?

Teruska: Nincs!
Gondoltam, mert nagy csöndesség van az isko

lában.

— Itt egv fekete is fel van számítva, pedig 
nem is ittam.

— Boccsánatt kremalássan. azt mi minden grófi 
vendégnek feszoktuk számítani, ha nem is volt Ks 
ők rendesen nem is kifogásolják.

Hiszen én sem kifogásolom, csak nem fizt-
tem ki.

Itt a szép kert gazdátlanul, 
Vájjon hova tíint el az ur.

Tessék megkeresni?

Ejnye itt a jelmezbálon 
A íö maskarát nem látom.

Tessék megkeresni.“  *  V O O  V H  I I I  V# ^  Zm v  1  v w
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