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Dfllapintéri Bonágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései. F U R C S A

Mi kellene a Vaterlandnak. Igazán mulatságos, 
hogy ez a fekete-sárga bach huszár n iért dühöng 
nap-napután.

Azért, mert Magyarország nem akar olyan őrült 
lenni, hogy azon mocskos cucilok kezébe teg\e le a 
politikai hatalmat, kik osztrák talpat járnak nyalni 
hetenkint Bécsbe.

Dehiszen ennyire még sem szamarak, sem gaz
emberek nem vagyunk.

Hogy a csiga-biga is háziúr.
Hogyha széjjel törnek valamit és mégis azt mod- 

akra. hogy össze törték.
Ha a szolga urizál.
Ha a nyájas nyájtaian
Ha az utánzót majomnak nevezik
A szerelmest meg bolondnak.

N E M  F U R C S A .
Ha egy közvetítő vetít.

Supilóék megtapsolták vicispán merénylőjét. 
Ejnye be jó. Sót valószínű, hogy ök bérelték

is fel.
Ezek a rongyolódi fráterok minő komiszságoka 

mernek megreszkirozni a magyar országházban is. 
de soha a hajokszála sem görbült meg. S tán éppen 
ezért íme ók maguk mutatják meg, hogy milyen 
argumentum való nekik.

A bot, a bot, a bot.
Izidorka pozdorjái.

Magyar nemesifjak a bolgár test őrség ben.
Nem hiába járt nálunk Ferdinátid bolgár feje

delem. Már is látóik a/ eredménye Több nemesit* ú 
kapott udvarában hivatalt.

Híjába, mégis csak van valami haszna ennt k a 
fejedelem járásnak.

Mért éppen frakkban akar megjelenni több képvi
selő az udvari bálba Azt hiszem frakkja minden 
lakájnak van, de disz magyarja nincs ám.

A mi szép festői, fejedelmi ruhánkat csak hadd
lássák azok akiknek jól esik, sót azok Is akiknek nem 
esik lói.

No de volt is ám diszmagyar elég. Csak Polit 
és az oláhok jöttek frakkban.

— Mámi lében ? 
Mith akharolsz? 
A táthi khezd

bolondulnyi ? Dehogy 
ozérth kheringül mert 
hosszú nop von

Mámikhám í 
Van the bennéd eg\ 
szeg ?

— Már hogy volna 
Phedig a tháti

tegnap isazthat mon Jót 
hogy rád szegezte a

szemeit, mikhor először meglátott.

Mi sem természetesebb mondja Andrássy, hogj 
a választó jogot nem szándékozunk a műveletlen 
utca kezére játszani. És ez okosan is van nem csak 
mondva de téve is.
A  H e t k v  c s a k  m i n d i g  r a  a l a l  a  > zeg  f e j e i t .

Ez az. amurt a Herkupáiért olvasni és terjeszteni un virtus.

Mondjál mámikhám a gólya szeret a bort? 
Hogyan jösz te ehez ?
Hat akhor mithli! phiros az orra?

•
Mamtikhám van a sasnak sok csiriz ?
Minek köne a sasnak a csiriz.

— Hát akkor mivel ragadoz.



T a n u lsá g K ik éri m agának.

{fi.; Berta: Akartam venni egy lexikont, de 
mert az drága, hát inkább egy Tudós pruleszorhoz 
mentem hozzá feleleségül.

— Igazad van édes, inkább az élőnek egy szál 
virág, mint a halottnak a koszorú

M egfejtette.

— Mit szól keed koma, gytinnek ezek a katonák
vagy mennek ?

— Aho vesszük; hogyha előttük áll az embör. 
hát gyünnek ; ha utánunk, akkó mennek; ha ódalt, 
akkó peig gyünnek is, mennek is.

— Elnye, keed mégis igen tudálékos embör 
lehet!

— - Mondjál csak phapelében. Mért khezdődik a 
mi ajeszthendőnk, az eszthendö végén.

— Ugyan khérlek, hát te még azthatat se tudod, 
hogy a zsidónak minden hátulrul khezdődik. Alul van a 
föle, felül az alja háturul az eleje, elül a hátulja csak 
úgy mint az Írásának, és a gondukhozásának is

— Má phedig eztet én khi kérek magamnak.

( >9zintén szólva Samu, mit vettél észre the 
Becsben a birodalmi nagy szociálista khongreszuson.

— Hát őszintén szólva azt, hogy a szociálisták 
thábora Bécsben is csak túlnyomókig a jakabok-
ból áll.

M ond valam it.



Ki itt titkon lebzsel, 
Hol az erdő-mester?

lm a léggömb leröpült, 
Hol van aki benne ült ?

Tessék megkeresni Tessék megkeresni

Nyomtatványokat S -S l  SiÉZSZSSiZ

Tréfás képrsJiTények

Csak. Okadatolva.

Hová megy Péter bátyám ? 
Miért kérdezed ?
Hát csak kérdezem.
Hát akkor én is csak megyek.

Ejnye Laci, hol jársz folyton hogy felénk se 
nézesz.

— Hát tudod nem közlckedhetem mindenkivel, 
mert én vegeteriánus vagyok, és az embernek nagv  
része nekem «Wurst
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