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P arabolák .
Apponyi a rudról egy jó példát mondott.
De meg is orolták ám a darabontok.
Egy megfordított rúd! Hát e meg már mia ? 
Alattomos célzás, cudar infámia!
Máskor jó Apoonyi ha rúddal lesz dolgod. 
Előbb kenj meg vele minden darabontot

Erő fogyott marhák, kimustrált vén ökrök 
E példa is a szemükbe ötlött 
Szemelyeskedésnek vélték bizonyára —
Hja. kinek nem inge ne vegye magára

Adja egyszerűen közre a közönségnek amit tud, lega
lább annyi hasznunk nekünk is meglesz belőle, hugy 
ha kell, hát vissza is tudunk vágni a sógornak

*
Kossuth megint beteg. Hanem azért egyre dol

gozik, két ember helyett is holott ha nem dolgoznék 
aszondják az orvosok, hogy már régen meggyógyult 
volna. Dejszén mondok én — első az egésszég, mén 
úgy a munka is édesebb ám.

Magamról tudom.
A Herkopáter tntndtg csak rátalál a szeg fejtre.

Ex ax, amiért a Herkopatert olvasni és terjesxtrm ttri virtus

Dülapintén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzesei Hábelesz Áron
thörülmetélt anekdothái.

A magyar kormány elhatározta, hogy jövőre, minden 
sürgős osztrák, kincstári megkeresést azonnal elkel inézni 
németül és ennek a fejében, ok is tartozni fognak hasonló 
dolgukat rögtön magyarnl is elintézni. Értsük meg a szót 
uraim ! Tartoznak ! Milyen szép szó is az. De nem fognak 
ám azért egyetlen egyetse elintézni, egyszerűen azért 
magyarul nem is tudnak — de nem is akarnak.

Mi sem egyszerűbb, mint kifogni a ravasz német 
sógoron, kifogni úgy. hogy mi meg németül nem tudunk 
mert nem is tartozunk tudni ,

Tartok azonban nagyon is tőle, hogy a magyar 
hivatalok azért mégis lépre mennek.

*
Főispánok Andrásainál. Igen kevés kivétellel csak

nem valamennyien ott voltak a minap.
Ez pedig mindig jelent valamit. Most alkalmasint 

a szavazati jog nyélbe sütését jelenti
Pgyhallom, hogy a 48 as megyék Ő7 es főispánjai 

ravasz furfanggal metéltetik, és nyesik a régi kerületeket 
ott is hol nem Kellene.

De majd a fi körmükre koppintunk ám a jó atya
fiaknak. *

A bécsi sajtó átkozottul szemérmetlen. Mihelyt 
valami hivatalos titok fellebbentése az ö malmukra 
kellemes vizet hajt, rögtön kilotyogják.

A magyar miniszterek tartoznak titkot tartani. 
Az osztrákok pedig nem. Hát ez rendén van igy?

Nem ártana érte az atyafiakat egy kissé
megtapogatni.

Ne titkolózzék a magyar kormány semmivel

7 hoiiok én ni szép khts messe.
Pénzt vag\ életet! Szólt a városligeti rabló ur
Thessék itt van a tárcám, csak hagyja meg az 

életemet. De amig a pénzt olvassa legyen szives köcsö- 
nrtzni legalább a revolverét. S a rabló ur oda is adta.

Erre a megtámadott utas így kiált — Azonnal le
lőlek gazember, ha a pénzemet vissza nem adod.

— Csak bátran hiszen üres a revolver.
— Vagy úgy ? I Hiszen a tárcza is üres ám !
Ganz richtig tkorténte így most a kávésok pucér

sztrájkjával is
Ha föl nem emehlek a tűzetést urak, hat sztrájkba 

állunk ám.
Hala Isten ' Csakhogy megszabadulhatunk ti fjen 

követelő bandától.
Erre a hős pincérek rögtön vissza is m a r a d ta k .  

Hja mert az o revolverük, meg a gazdák thárcája is 
üres volt. Ezoj.

%
A páji mester iszákosság miatt, valahol 10 évvel 

ezelőtt elcsapták
Am jó ! Csak még egyszer ülhessek fel az 

orgonára, aztán nem bánom.
Hát fel is ült és ezt énekelte :
Ilyen helyre ilyen kell! Különb helyre különb kelt. 

Es a jó pályiak meg is tartották ütet, errül róla gyutja 
nekhi is eszibe a Mamu és Vajda urak beszámolója -  nk 
is erősen fújják mint a páji mester, ilyen helyre ilyen 
kell, különb helyre különb kell, csakhogy persze ük 
oláhul csinálják eztetet.

Hát ördög ott vigye tikét is meg az olyan oláho
kat is. Méltók ük edjmáshoz.

Nüs nem ?



Elértette.

Fbfizet Mózsi ezután a dupla krétás zsidónak 
eg\ krajczárt is, nem a magyar ember — azt én mondom.

No no nó! C.sak ne legyen maga olyan nagyra 
azz.d a < iiinter-féle javaslattal! minden ajságban olvas
hatja, hogy theli van hibává !

Kj Mózsi! Mégha vóna is, e nem hibája.

Világosan kifejezve

Fiatal úr : Most majd a gombokon számlálom meg 
>zeret-e engem nagysád ! (Miután magában morgott.) No 
ezek azt monnják, hogy nem !

Hölgy: Akkor az ön kabátján hiányzik egy gomb.

Ismerik már egym ást

Thodja mit kedves hitsorsos az igaz, hogy a 
maga baja theljesen gyógyíthatatlan — hanem azért ne 
búsuljon, mer ha én khezeiem thalán még 100 évig is 
elélhet

— Cshak ?

Egykis elszólás.

— Mondja csak Beluci. Azt a havasi gyopárt, mi 
tegnap maga nekem átadót igazán maga szedte ?

— Még pedig nagy életveszély között.
— És ha én bebizonyítanám, hogy az közönséges 

posztóból van ?
— Akkor becsaptak !
— Ugy-e kereskedők ?
— Oh nem, a — hegyek — !



Mond valam itEgyátalában

Igazán nem érthelek bennetheket, hogy mér csinál
játok thi olyan khépeket amiatt, hogy én bele lépthem 
a judeo mokrata phártba.

Mert annál khelemetlenebb valamibe nem is 
,éphettél vona bele egyáthalában.

Ur Hogy 
vagyunk a divat bolondjai ?

Hölgy: És talán nem? Hát kik fizetik meg a díva 
költségeit ?

Meglátni már e kofárul 
Messziről is, hogy mit árul

Hol a negyedik piczike
Micike!

Tessék megkeresni

Nyomtatványokat
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