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Francia Cailaux: Soha hittem, fogalmam se lehetett róla, hogyf Európa közepén^Hungária őfelsége ezeréves 
tris- ségében. még mindég oly elragadó és szép . . .  De persze, a bécsi kninai fal ..  .

— Csak csöndesen jó lovag, mert ha kiaszott neném megtalálja hallani az udvarlást, mind a kettőnknek vége van !
— Szerencsére, ettől már nincs mit tartanunk.



Egy malteros vitéz.
Benedek a János 
A nagy demokrátos 
Szent Istvánt a minap,
Le gazemberezte . . .
A beste!
De azért Szent István,
Csak Szent István marad .
Míg Hajdúböszörmény
Ki fogja most lökni, e fűles szamarat

Dfllapíntéri Borrágyi Kalamáris nótárius uram köijegyzései.

Erdélyt meg kell menteni. Ez volt a jeligéje a 
most lefolyt székely kongressusnak.

Megmenteni! De hogyan ? Nagyon egyszerű. 
Még mindig nagyon sok szép állami birtok van a kor
mány kezében és éppen az oláh megyékben. A szé
kely falvak pedig úgy túl vannak tömve, hogy akár 
egész uj községeket lehet belölök kikerekiteni - és 
az oláhok közé rakni szigeteknek. Tessék megpróbálni.

*

Walodi Mire v orosz pánszláv tábornok Zágrábban 
vendégszerepei és egy kis lánynak adott arcképével 
a következő szavakat irta :

Boldog vagy te mert megfogod érni a nagy 
szláv eszme diadalát, mig mi csak a hajnal hasadását 
láthatjuk.

Meghiszem én azt hogy a felpálinkázott tábor
nok ur ezt szeretné megérni, csakhogy persze a 
Kárpátoktól a Dráváig valami kis hangya hely és 
darázsfészek van ám még közbe.

Tudtommal Patsor orosz tábornokot tavaly 
Prágából egyszerűen kitoloncolták, hasonló buzgól- 
kodásért

Hát ami derék bánunk alszik most Zágrábban ? 
•

Külföldre kell menni barátokat szerezni. Hirdeti 
a képviselöházból ki ebrudalt Vajda Sándor.

Hát hiszen úgyis külföldre járnak ezek a nép- 
mankok már régen. Most legalább be is vallják, noha 
idáig erősen tagadták, hanem azért anélkül is tudtak. 
Botot ezeknek az áruló gazfickóknak és ebrudat, 
mihelyt beteszik a lábukat újra az ország házába.

Anglia és Németország egyre barátságosabb 
viszonyban kezdenek élni egymással. Olvasom a lapok 
hasábjain, hogy ez a szép virágbokrétába kötött ba
rátság mennyire őszinte az, rögtön kitetszik egy 
legközelebb hírből.

•

Anglia újabb 30 nagy hadihajó építését rendelte 
el 2,500 millió korona áldozattal.

T yhű! Be szépen dühöng a barátság és a béke
Németek konstantinápolyi veresége. Most sül 

csak ki, hogy az egész ifjú török mozgalom angol 
munka, fis pedig nagyon ügyesen sikerült munka.

Anglia ugyanis régóta rósz szemmel nézte, hogy 
Vilmos német császár minő nagy befolyást gyakorol 
a szultánra.

Ennek a befolyásnak vetett véget most Anglia
Ez az, a miért a Herko pátert olvasni és terjest- 

tetu úri virtus.

Schnobeles Knobeles.
szalon enyelgésci.

Snób. The Knóbi, már nem viselsz the a midért ?
Knób. Mi az ?
Snób. A mivel a lángyok cshinyánok a khar-

cshuságot.
Knób. Hát nem moszáj lenynyi nekhem edj

kharcshunak.
Snób. De akkhor khöne nekhed ennyi kevesebbet. 
Knób. Hát thocc mit ? ha the ólján nad- 

jon szerecc aszthata miderth. én mondok nekhed, 
hodj thetess the midért a nyakhadra a Bálival, akkhor 
leszed the kharcsu is, meg nem is moszáj enynyi 
thübet soha. Ezoj!

Ez is kritika.

Festő: Képzelje el nagysád! Az én képeimet 
nem fogadták el a tárlaton!

Hölgy: Bizonyosan nem jó színeket választott 
hozzá!



E lé g  v ig a szta lá s.
(A lipótvárosi korzón.)

Ism ertető jel.

— Theccik thenekhed ez a roppant szigorú 
uzsora thürvénv, a mely miatt mahónap tisztességesen 
csalni se lehet ?

Theccik a fenének !
De vigyázz csak the én reám, én thartok most 

i> a magyar khözmondással.
Nagyokat futni hagyják, khis gazembereket^ 

hurokra kapják.* S ez elég vigasztalás lehet nekünk i
D icséret

— Maga finánc vagy honvéd ?
— Finánc vagyok.
— Mingyá gondutam, mer igen vékonyát köpött.

D ehogy lakott.

Szakasztott olyan, nint az apja. * 
Akko hát lessz is a nyakán kötél!

— Hát jól laktál már Misu?
— Már míg nem dázgurám de sak a szácskád 

eifájulta kicsikát.



Az oroszlán bőszen ordít 
És szegény tevére ugrik 3 hölgy is van s nincs gavallér 

a cilinderes pallér?
Tessék iTessék megkeresni

Nyomtatványokat^ ; , „Angio-nyomda
---- -,̂ ,r nsxsv^n*  B̂aross-tttcza 47, (Józsefkórut sarkán

Anglo-nyomda öarosa-ulcaa 47,

— Ejnnye te More! Te rakod azt a bagót be
felé és soha ki se veszed.

— Hátha a nemzsetes ur csukrol sopogat — 
astat talán ki vési ?

— Csakhog} én lenyelem ám !
— Hát mittudhassa a nemzsetes ur, hogy én is 

nem nyelem-e le.

Tugya-e édes apám, az ember mér fullad 
bele a vízbe ?

— Hát azt hiszöm mert többet iszik a kelleténél,
— Keed is többet iszik a borbul keilcténc, ínég 

se fullad meg,
— Szamár vagy kőlök, mit értesz te ahol.
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