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Szenzáció Jakab mint diktátor.Dülapmteri Borvágyi Kalamáris nótárius uram köijegyzései

r _ \ a n c s a k  el kelt már a lecke a délszláv álma
d< >zóknak.

Szeretem, hogy W ekerle ur a fikörmükre 
:x ppant tt nekik. A fejük búbjára sem ártana tán,
n Je ami halad, az nem marad.

Rücskös fráterok annyi igaz, nagyon vastag a 
. ;>k*»r drága szép orcáikon, mely pirulni nem tanult

talán soha.
Igazán csak a magyar naivság és élhetetlenség 

. tt lehet ennyire visszaélni valamivel.

Általai deputáció lett vezetve Bántíi úrtól teg- 
; . a mar stordai rakoncátlankodó darabontok fel-
v múlásával, ifj. Ugrón Gábor ellen.

Vndrássy Gyula sem volt rest: < >nök persze az 
bizalmasom és elveim letéteményese ellen jöttek 
panaszra? No hát abból ugyan nem esznek az 

g\  én L’gront elejtsem. Sőt kijelentem önök- 
v. »gy iia meg nem javulnak és tovább is har- 

x inak, hogy akkor aztán csakugyan lesz ám 
de abba ón k fognak belepusztulni. Isten áldja 

meg önöket.
Hz már aztán vi ágos beszéd volt Mégis

ért tték.

Minden áron békét akarnak a horvátok, de csak
szóval.

Tényleg azonban obstruálnak tovább.
Nekem i> minden áron csak a horvát barátság 

k e az ilven horvátok nélkül.

L.ngyel Zoltán immár túl tesz a horvátokon is. 
M- a horvátok már abbahagyták az obstrukciót, 

ura kezdte é> 3 óráig beszélt hetet-havat.
ivettenetes fráter. Nem mondom, hogy ember,

mert még nem az.
Bárcsak az vóna, de félek, hogy nem is lesz

soha.

A Herkópáter csak fején találja a szeget. 
hz az, am iért a Herkopatert o lva sn i és terjesz ten i u n

v ir tu s .

Halotti beszed. írja! Apponyi lejárta magát, mert 
Lengyel Zoltán ellen mert beszélni.

De hiszen kérem ezt nem fogja senki ko
molyan venni.

Az nekünk ganz tutegál, csak 10 ezer példány
nyal több lap fogyjon el és hogy erre a vezércikkre 
el fog fogyni, az több mint bizonyos. Ki törődik 
végre is az igazsággal. Ugyan kérem. írja : \\ekerle 
huncu t, Apponyi laban c, K ossu th  lakaj. írja. De előbb 
jól húzza alá, hogy vastagon szedjék őket, mert ez 
kell a magyarnak.

Minél öregebb és feketébb a betű, annál kapó- 
sabb, annál szen'ációsabb. Nekünk pedig csak 
szenzáció kell és nem igazság.

— De hátha sajtópört kapunk érte?
Legyen barátom nyugodt. Akkor ini annyi 

alkalmat fogunk szolgáltatni a bíróságnak, hogy 
egyszerre bele fog fulladni az egész magyar judi- 
katura.

l'oUuyi ga z em b er . írja.
-  Bocsánatot kérek, talán még sem illik az 

ilyen meztelenül.
— Ne féltse maga Polónyit, hanem Írja. Polónyi 

meg volt vesztegetve 10 ezer frttal.
De hiszen kérem ezért már el is Ítélték

Heltait.
Az egészen mindegy csak irja, de vastag 

betűvel irja, mert ez kell a magyarnak.
*

Mi lesz a m a gya r bankkalf
Mi lesz a kvótává 11
Mi lesz a k iegy ez és s e lf
írja de előbb húzza alá ezt is jó vastagon, 

mert ez kell minekünk és nem az igazság.
Tízezer példánynyal többet nyomunk ebból is, 

mert a paraszt úgy sem érti.
De 10 ezerszer két krajcár az 200 írt. Azt

| pedig mi nagyon is értjük. E zaj!



Kényes lelkiismeret Megfelelt

Anyós: Elvárom Béluci, hogy nekem az esküvő 
után rögtön fogatot veszesz.

Vő: Teljesen fölösleges lesz édesem, mert ígé
rem, hogy téged örökkön a tenyeremen fognak 
hordozni.

— Csak arra vagyok én edj neigirig, hodj az a 
Helthai a Pholonyi pörben honnan thodta aztat elíire 
hodj iitet fognak edj fogházra ítélni.

Hja barátom, phedig az nadjon edszerii í 

Sugtha neki elíire, a khényes lelkiismeret. Egyházi átok.
Ellopták a *-i román lelkész káposztáját a saját 

hívei. A pap nem ment panaszra, nem fordult a tör
vényhez, hanem a legközelebbi vasárnap, ég felé 
emelt kezekkel, pathosszal átkot mondott a tettesek 
fejére, hogy igy meg úgy járjanak azok, akik az ö 
káposztáját ellopták, ég föld be ne vegye stb. stb. 
Az átok hatott, hétfőn virradóra vagy tiz kocsira 
való káposzta állt garmadán a pap kertjében, több 
mint a mennyi volt a termés, mert mindenki meg- 
toldta egy pár fejjel, csakhogy a gonoszt elhárítsa 
magától.

A múzeumban

(A) A viaszbábuk között járva, az egyik ur meg
szólítja a másikat:

— Bocsánat, ön nincs viaszból ?
— Nem vagyok, felel a másik hidegvérrel. 

Hát ön ?

Filantróp

Boldog házasélet

— Mondd csak pajtikám, te ép oly szenvedé
lyes vadász is vagy, mint amily gépkocsis?

— Meg nem ölnék egy vadat, a világ minden 
‘öncseért. — Nem volna lelkem nézni a boldogtalan

ad végvonaglását.
— Hát mikor egy embert gázolsz el?
— fen sohasem gázolok el embert, azt tudd 

meg ! Legfeljebb kocsim.

(A) Házi orvos : Nagyságos asszonyom, férjének 
állapota nagyon aggasztó, tüdeje erősen meg van 
támadva, ajánlom, kogy rögtön csomagoljanak és 
még ma este utazzanak a Riviérára.

Hü feleség: (könnyezve) Lehetetlen, kedves 
doktor ur, toilettjeim csak 14 nap múlva készülnek el.



Kerülő ut Süge jVlesüge

Nem látja egváltalján,
Hogy hol van egy ál-talián.

Hol ? Tessék megkeresni.

Iaj a tárczám jaj hol van,
Elvitte egy zsebtolvaj.

Hol? Tessék megkeresni.

„ ANGLO-NY OMD A“ ■ 11 ■ ' ■ Jösscf kflrut tarok. ■■ ■■■ ^

Andi: Te már megint pumpolni akarsz ?
Bandi: Pumpolni, dehogy, csak irra kérnélek, 

hogv add nekem vissza előre azt a száz koronát, 
amit én a jövö hónap elején neked örömmel fogok 
kölcsönözni.

Mongyál csak Siige, hogyan thudtha í ’tvös 
Khároly a világ legelső fiskárisa elvesztheni Polonyi 
elLn eztet a phört ?

Hát mert a mai naptul fogva ü a világnak 
a második tlskárisa. Másoccor pitédig mert a Polo- 
nyinak vöt esze, hogy a dadai hullát idejekorán 
kit. >gja. A meghalt l Ilmán tanúskodása megkerülésével.

A iözöiskolaban
Tanárim: Mondja kisasszony, miként készít maga 

húslevest.
Növendék: Veszek I.iehig-féle huskivimatot é̂  a 

használati utasítás szerint járok el

A/ifclo-Gyónnia Budáéit, V11 n  Hí Dcp-o. * *
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