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Dttlafüttéii Bonrágyi Kalamáris ndtários uram köijegyzései

Megalakult a Sexpir Zoitán pártja. F ü g g etlen 
ségi balpárt lesz a neve.

Gusztus dolga í Ha engem kérdeztek volna meg 
hát én sokkal jellemzőbb czimet is tudtam volna 
pld: Fűllen tdségi Balek párt.

Először mest füllentenek is, másodszor mert 
balekekre vadásznak.

De remélhetőleg az ország nem fog balek lenni, 
hogy nekik létjogosuliságot adjon.

Megalakult ugyancsak ugyanakkor a kontra 
koalíció is melyben ötféle nemzetiség foglal helyet. 
1) Lengyelek, ű oláhok. 3t tótok. 4) horvátok, 5) 
végül a Jakabok.

Szép kis csoportosulás mondhatom, lengyelék 
mióta kifogytak szuszhói, azóta oláhok povedálnak. 
Mire ők is kifogynak megjönnek a horvátok. Szép 
szövetség annyi igaz ! De hiszen tagadják is ám 
és szégyenük bevallani a Ház színe előtt, hanem 
azórt mégis csak együtt dolgoznak ! Jó étvágyat hozzá.

A Herkó Páter csak fején találja a szeget.
Ez az, amiért a Herkupáiért olvasni is terjeszteni 

úri virtus.

U J Idusa.

Talpra magyar hi. a haza I 
«Nap»*ot vegyünk, most vagy soha 1 
Szenzációs, pikáns Napot?
Ez a kérdés. Válasszatok!
Braun Sándorék üzletére 
Esküszünk, esküszünk!
Mától fogva mindig csak 
Napot vészük’

$ehonnai bitang ember 
A ki szájaskodni nem mer 
Kinek drágább rongy élete 
Mint sem a Nap becsülete l 
Braun Sándorék üzletére 
Esküszünk, esküszünk I 
Matói fogva mindig csak 
Napot veszünk I

Ludtollbó! van Napnál a kard 
Kit Valaki nagy bérben tart:
De tele is ám a markunk 
S Kossutthal azért nem tartunk 
Braun Sándorék üzletére 
Esküszünk, esküszünk!
Mától fogva mindig csak 
Napot veszünk t

Vádolhattak mostanáig 
Kárhozott jó ős apáink 
£)e tovább nem vádolhatnak 
Mert jó zsoldja van a Napnak 
Braun Sándorék üzletére 
Esküszünk, esküszünk!
Mától fogva mindig csak 
Napot veszünk I



F u ra panasz. Neki nem imponál

Az ördögbe is! Ki a menydörgős menykő látta 
egv hiczikli útjába sorba fákat ültetni.

Kérő : Higyjefcel uram ! Én a leányát imádom ! Aten erei
men fogom örökké hordani! . . .

Apa: Ugyan ne fecsegjen össze nekem annyi ostobaságot 
Talán nem ismerem ezt az ilyen üres beszédet. Annak idejében 
magam is igy beszéltem az apósommal.

Hz is valam i.

A fölismert irigység.

Magda: Ugyan mond csak, ki volt aza kiálhntatlan csúnya 
ember, akivel te az előbb beszéltél ?

Ilonka : Na már csak szeretném tudni, honnan szimatoltad 
ki, hogy azaz én vőlegényem ?

No Micikém, hát meg lepett-e az urad születés 
napodra azzal a bizonyos gyémánt gyűrűvel, amelyet 
annyira Ígért.

— Még nem, papa. de megígérte, hogy már 
karácsonyra bizonyosan meg fog vele lepni.

Nagyobb biztonságokért a füleimet már is 
kifuratta.



Megmondta,P a n a sz k o d ik -e  v a g y  d ic se k sz ik ?

— Sajnálja a méltóság** asszony a gróf urat, de nincs
itthon.

Hát ha nincs itthon, akkor hogyan sajnálhat. Jucika?! 
Hát csak úgy hogy:

Sajnálja a/ a gróf urat ha itthon van is.

Zavarban.

Orvos: <a beteg diáknak.) Kbböl az orvosság
ból vegyen be csak pontosan minden félórában egy 
kávéskanállal és aztán mindjárt jobban lesz. A diák 
zavartan nézi az orvost* No mi baj? Nem tetszik 
talán ez a szer ? Más kellene ?

Diák : Az éppen nem ! Hanem egy óra !
Istenem ! Ha elgondolj.! az ember milyen hamar 

az idő ! Éppen ma egy esztendeje voltam 24 éves.

A tolvajnak itt a sálja.
De hol van a beste maga Csak ép most, mintha itt látnám.

Most tűnt el az én kis lánykám. Tessék megkeresni.Tessék megkeresni
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