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MAKKOS UYXTLA.

Sexpir Zoltán röptetése.



Vigasz.
Busltja a Zoltán lelkét.
Hogy stepen kitesaékelték. 
Hja biz e t  a „nagyság  átka. 
Ezt most már ö Is belátja

Csimborassó cslmborassó!
Óh te draga kedves szép szó. 
Letaszitál ? Oh te gyáva'
De van meg uborka — faja

Dülapintéri Bonágyi Kalamáris nótárius uram k árjegyzései

Készülődik valami! Még nem tudom hogy mi, 
de alighanem jó sejtem. A 4N-as tábor meg fog nö
vekedni, és pedig érdemes elemekkel.

Régen vártam már reája, de még elég jókor, 
örülök, hogy megérhettem.

Ausztriában mihelyt magyarokról van szó, rög
tön összeretten minden ellenségünk, és közös erővel 
eljönnek ellenit k. Mért ne tannlhatnók ezt a némettől.

Bárcsak már elöv h rájöttünk volna

Az öreg Madarász is megszavazta a S órás
üléseket. Kz már csak valami. Sőt fogadni mernék
hogy ott is lesz rajtok végig.

*

A horvátok ismét Visoke szaboréznak. Most már 
tehetik.

Pukkadjanak bele.
*

Hajashida, japán államtitkár Pesten jár az or
szágházat tanulmányozza. Tokióban is uj országházat 
akarnak építeni.

Aszondja, hogy eddig a magyar országház tet
szik neki legjobban. Meghiszem azt. Nekem is !

*
Mezöfi Vilmos barátom feltette magában, hogy 

ezentúl minden szerdán interpellálni fog az általános 
titkos választó jogért.

Nagyon olcsó dicsőség, mondhátom. Mikor bi

zonyosan tudja, hogy f>5 nap alatt úgyis be lesz 
terjesztve.

Ha olyan nagy dicsőségre akar szert tenni, meg
súgom neki hogy mit sürgessen, a galicziai atyafiak 
ellen való határzárt. Abbia !

liarantirozó Kóbi megbízható hírei

Lengyel Zolthán 
11 jjabban khezdi ó szin
tén fájlalni, hogy Po. 
lónyit véletlen meg 
tlialálta gvanósitani.

•

A dánosi czigá- 
nyok roppant emléke
ző tehetsége minden
kit bámulatba ejt. Szü
letésüktől fogva min
denről tudnak, fis erről

töredelmes vallomást is tesznek

Bokányi Dezső, mihelyt meg lesz az általános 
választó jog, le fog mondani a munkások javára, 3fi 
ezer koronás eddigi ö-féle miniszteri fizetéséről.

*
Szappanos Pista bátyánk tegnap 91. év helyett 

19-ik születésnapját ünnepelte.
*

Tisza Pista roppantul helyesli, hogy az egész 
ország egv ts-as táborban fog egyesülni.

*
Valamennyi borsát képviselő megrohanta teg

nap a zágrábi Jellasics szobrot, és lehúzták róla a 
vén tábornokot, azért hogy hogy merészel karddal 
vágni Magyar*>rszég fi-lé.

Akin mindezt el nem hisz, thedje róla.

Szórejtvény.
--  IlllillS. --

A hogyan az ágyút töltik 
K/t ép megfordítva töltik,
Amazt hátul, ezt még elül,
Vagy ha tetszik, mondjuk : felül, 
De mindegyik tűzzel járja,
Célját csak tűzzel szolgáljo 
Amaz durran, emez pötTög, 
Sokszor hozzája még szörtyög, 
De ha jól ver, passió,
Kedves, szórakoztató.

Mi ez ?



A kis őszinte.

Jó, jó. édes aranyom, te írhatsz nekem minden 
nap is levelet a Tátrából. Kn azonban kéthetenkint irok 
c<ak, mert sok a dolgom. Azonban a 4 hétre adott 
o.izsiddal ki kell jönnöd ’> hétig, különben a hatodik hé
ten a hetedik heti gázsit már nem küldöm utánad.

Czigánv észjárás.

— Bertácska ! Az olyan korban hogy nevezik a 
leánykát, mikor még bölcsőben fekszik ?

— Csecsemőnek.
— Hát tiz-tizenkétéves korában ?
— Xevendéknek,
— S abban a korban, melyben én vagyok ?

— Nos, mért süti le a szemeit? Nem tudja ?
— (félénken) De igen, csakhogy nem merem meg

mondani.
— Nem meri ? No csak ki vele.
— Apácska azt mondta hogy vén skatulyának.

A  harm adik aki nevet.

Meglássa a tekintetes ur, hogy a Tutát nem lehet 
felketni, mert nincs korona tánuja.

Dehogy nem More! Majd az akasztófa lesz a ko
ronája, ö pedig maga rajta a tanú.

— Ha csák igy nem kirem álássan1

Konopi: Hallottad már azt a hallatlan esetet? A 
Megyeri megszökött az anyósával !

Gereben : Hogyne hallottam volna ? De tudod-e 
hogy azóta az apósa is eltűnt ?

Konopi : Valószínűleg ment ókét ielkutatni! 
Gereben: A manót! lnkáb elbújt, hogy többé rá ne 

találhasson a felesége !



Valaki az almafán van 
És lakmározik javában.

Ni a Tinka leskclödik 
Leskelődik ? Nem ! Évodik.

Tessék megkeresni! I essék megkeresni

N v n m ta tv á n y n ^ f -‘(‘" klT“CIIW!"'*yor~ Anglo-nyomda

— Mondja csak Liliké, ha a nők is megkapnák a 
szavazati jogot. Választana ön valaha no is képviselőt f

— Soha !
— No lássa tehát, ezért nem is fogják megkapni 

a jogot soha, mert ideáig mink is csak férfiakat válasz
tottunk.

Félre Mózsi ! Még nem kértem a negyedik itcét. 
el«*bh c kicsikét gondukodom !

Legyen nyugodt Phali barátom. Ettől ki fog józa-
nodni.
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