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Hábelesz Áron

p lu v a ti.

thörülmetélt anekdothái.
A mogszoppont és a bazárt
H orvitok most Budapestre futnak,
Ah, most már |ó : Magyarországi
És Jobbja Kossuthnak.
Noha eddig Ausztriával
Kokattirozgattak . . .
Azért sa baj, jua a mi jus,
Elégtételt kaptak.
Rauoh báró ur nagy despota,
Tudta is már azt mindenki régen,
Mit érdemlett Ő kegyelme,
Érte is már szégyen.
Hanem azért Supiló la
Bár mit is kiáltoz,
Megtalálta zsák a foltját,
Méltók ők egymáshoz.
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M iklós a standon.

h o d o k é n

edjszép k'ni

— Maga a gecséri zsidót arcul Ütötte, ezért füzet
5 frt. Értette? Szólt az edszeri biró.
— Vádlott khárörvendve m osolyog...
— Mit mosolyog maga ezen?
— Megkövetem ássan a tens nemes biró urat, az
a pofon megért 10 irtot is.
*
Ganz richtig, vanja idj a dolog a phlllitikában is.
A 48-as párt a koalíciónak adott egy phofontot,
miért a khirály litet újabb 5 havi elnapolásra büntette.
— Mit nevet a 48-as párt?
Mer az a pofont megérte 10 hónapot is.
*

Ugyan édes, hogy tudod kiönteni a haragodat azon
a cseléden, mikor te törted el azt a tálat, hiszen arról ő
nem tehet.
— Már hogyne tehetne ? Mért nem törte el ő.
*

Kossuth a pluralitás mellett, ezt kürtölték vi
lággá a lapok a minap. Csak mosolyogtam magamban,
hogy akinek a gyeplő a kezében van, azután indul a ló is.
A gyeplő még nincsen teljesen a kezében Kossuth
nak. Bárha már nagyon közel van hozzája . . . miért
ne essék tehát jól Andrássynak és Wekerlének is egy
kis jóakarat — papiroson.
Legyen csak egyszer a gyeplő Kossuth kezében
egéiuen. Meg vagyok róla győződve, hogy az a bizonyos
pluralitás, majd csak a hámfáról fog potyogni, ha potyog is.
m
A kormány megfoltozása őszig nem is volt rossz
gondolat. Valahányszor a Simlim belesántul valamibe,
hát az is restitucionsz fluidot szokott kapni, amitől aztán egy darabig egészen jól fut
Az őszig való elhalasztás a kormánynak is ez a
birenyos politikai restitucionsz fluidja,
így lagalább tudjuk, hogy:
Hová kérem alássan ?

Vaautl vizsgán.
. ~ Mondja csak, ha majd pályaőr lesz valahol s
látja, hogy két vonat halad dübörögve szembe egymással,
mit fog tenni.
— Befutok a feleségemért, hogy gyüjjön ki. mert
még illem nem látott.

— Ugyan édes Lukács, hogy haradudhat maga arra
a szegény Kossuthra, hiszen ön törte el a kibontakozás
bögréjét, mit tehetne arról Kossuth ?
— Már hogyne tehetne róla ? Hát miért nem thörte
el ö ?

Izidorka pozdorjái.
— Udje Mámileben.
a cshikos legéngy ha
sonlít a zebráhol?
— Már hogy hasonlithana ?
— Hát zebra is nem
cshikós ?
— M ongyál csak
khérlek. hun van a
thátinak az uj gubája?
— Micshede guba ?
— T hennap mon
dott ű, hodj eben gu
bát csh erélt

Koldus gőg.
Ez az asszony ime 50 krajcárt adott nekem.
— Ez vagy szerelmes belém, vagy fél tőlem.

Gyanús ráduplázás.

Modern.

— Mondja csak Balanibéri ur. Igazán oly fiatalnak
nézek én ki, mint azt az emberek mondják,
— Oh kérem, még sokkal fiatalabbnak.

Gondolomformán.
(Z) — Az ur itt a vendéglős ?
— Nem, én vendég vagyok.
— Pejig azt gondutam, mer ölég pocakos hozzá.

Cigány erkölcs.

— Nem jönnél el fát vágni more ?
— Istállóm, nem értek a famunkáhó, én válogveté
vagyok.
— Hát gyere el, rakd csomóba a vályogomat, van
vagy háromezer.
— Istállóm, én csak a friss váloghó vagyok sokva.
— No, Manó a bőrödbe, a döglött disznót meg
szereted.
— Ást is csak ha friss deg, istállóm.

most, mikor oly szépek a vetések.
Maholnap alig ehetünk kenyeret.
— Legyen csak nyugodt Márthon gazda, majd
ócsó lesz azonnal, ha majd a pharaszt eladni akhar.

Asszonyi hiúság

Kedélyes vádlott

Bíró: — És mit csinált avval a pénzzel,, a mit
lopott ?
^
Vádlott : — Először is nem pénzt loptam, hanem
csak pénztárcát: másodszor a pénztárca üres volt har
madszor pedig mi köze a vádlónak ^ahhoz, hogy én a
pénzemmel mit szoktam csinálni.

Leány: — Mamus? A papa azt mondja nekem,
hogy egy cseppet sem vagyok szép! Hát nem hasonlí
tok én rád?
Mama :. — Nem bizony leikecském, egy cseppet
sem! *

Két ur kivel nyájaskodik,
Ugyan hol van a harmadik,

Két hőig}’ azon tanakodik,
Hogy hol is van a harmadik.
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