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Akarjuk mi is a bankot!
Akaijuk mi is a bankot I 
Csakhogy nam moatl Mondják Széllék! 
Hét mikor f i Majd soha napién ? . 
lamarjQk .már az affélét. . .

0

KI, amikor ég a háza,
Nam akkor olt, hanam később,
Az vagy szamár, vagy gazambar, 
Bioskát érdsmal, vagy vésőt.

MlaptaMrl Borrágyi Kalimáris idtárins aram körjigyzésti

A trónörökös és az abesszinai Negus. hogy ke
rülnek össze egy címen, szinte elképzelhetetlen és 
mégis nagyon találó és jellemző kis történet ez.

Az afrikai Negus országa nagyrészt keresztény 
már. Éa mikor európai hittérítők jelentkeztek nála. 
megkérdezte tölök, hogy amely országokon keresztül 
jöttek, azok mind megvannak térítve?

Szó sincs róla, válaszolták a hittérítők. Akkor 
tehát csak menjetek vissza és előbb a közelebbi or
szágokban buzgólkodjatok. aztán jöjjetek ide.

A trónörökös is elmegy Szinajába apostolkodni, 
és barátkozni, országot látni és népeket szeretni.

Idegen országgal megtette már ezt, Magyaror
szágon pedig még nem. Talán itt volna már annak 
az ideje is, hogy a trón várományosa necsak 50 per
cig mutassa magát Magyarországon, mert ez minden 
esetre csak fájdalmat okoz nekünk. Mi őt nagyon 
akarjuk szeretni. Miért nem jön tehát közénk 
és hozzánk?

A (beteg ember* a sarkára állt ám! Törökor
szág tudtára adta Oroszországnak, hogy ő bizony 
nem fogja visszavonni csapatait a perzsa határról.

Ehhez különben Oroszországnak tisztára semmi 
köze. Sőt ő kérdezhetné joggal, mit keres Oroszor
szág Perzsiában?

A jövőben pedig tudja meg Európa, hogy Tö
rökország nem fog neki minden szére-szóra engedel
meskedni. Meggyógyult ám tehát már a beteg ember.

*
Perzsiában is jól kezdik. Máris kimondták a 

bojkottot minden orosz áru cikkre. Jól teszik. Szere
tem azt, mikor egy nemzet meg tudja emberelni 
magát.

Örülök neki, hogy a trónörökös látogatása körül 
felmerült félreértések szépen elsimultak. A zászlósér
tést pedig gyönyörűen letagadta Románia. Ez is elég
tétel. Sokkal jobb, hogy nem igaz.

A  H e r k ó  csak mindig rdiaUU a
Rt az amiért a Herkőpátert olvasni és terjeszteni un  virtus.

Kétértelmű.
Baloghné: — Ugyan' mit csinál az a Havasiné, 

hogy olyan szép kezei vannak ?
Kerekesné: — Az ? Nem csinál semmit.

Az ő felfogása.
Hölgy : — Áh, báró ur! Éppen jókor jött Mi most 

éppen a nőkérdés felett vitatkozunk. Mondja csak ebben 
a tekintetben mi az ön véleménye ?

Báró: — Ah! Nőkérdés ? Ez már borzasztó sok 
pénzembe került, jobb lesz erről nem szólni semmit

Félreértés.
Orvos: (miután Nemes ur anyósát, ki súlyos beteg 

megvizsgálta, ehhez halkan.) Nemes ur! A maga anyósa 
sehogy sem tetszik nekem.

Nemes: (sóhajtva.) No látja doktor ur! Hogy talál
kozunk mi Ízlés dolgában.

Divatos.
Asszony: — Nekem a válópör tárgyalásához egy 

uj ruha kellene.
Férj : De azt már csak nem én fogom megfizetni ?
Asszony : (sírva.) — Tehát akkor továbbra is együtt 

kell maradnunk, mert anélkül én oda el nem megyek.
— Hát tessék akkor itt az uj ruha ára.



Hármarosi csendélet. Elszólta magát.

— Milyen szépjiap ez a mai, aranyos Irmicska.
— Bizony Aladár, gyönyörű egy nap ez e mai

— Thaláljál el Smüle, hodj most mi van az én Mé* eljegyzésemen se volt üyen szép idő.
khezibe. Akasztóra humor.

— Hát edi thető!
— Nem igaz, mer khettő.

— De azthat az egyet khijelentek, hogy én
Th.bl«d6b. semmiféle balathoni hal., nem ««.k . ^  é m .)

I  Na “h ílfe  "hol ennyi nU népbank fbr»d -  Mennyi á  idd! ^
minden níp.mSgdtiaztelek én azthat a halat, akhi Úr: (nyugodtan.) -  Itt van baritont, nézze meg



Politikait dijbirkózók •pőtfyakoplatai.
Asszonyt fürfang.

Férj: — Na hallod, ez már 
mégis so k ! Nem elég, hogy egy 
kalapot vettél 40 koronáért, most 
még hozzá ezt a prémes sipkát 
vetted meg 60 koronáért! Ugyan 
mit gondolsz te ?

Asszony: — Hát tudod édes 
apucim, ezt a sipkát csak azért 
vettem, hogy már békében hagy
jál engem és ne vesd nekem 
mindig szememre azokat a drága 
kalapokat.

Nem tesz semmit
Kovácsné : — No hallja szom

szédasszony, maga engem tegnap 
szépen lóvá tett, hiszen az nem 
is igaz, amit maga nekem a 
Lajtosnéról mesélt!

Kelepiné: — Oh Istenkém, 
hát tesz is az valamit ? Hiszen 
édes lelkem én máma már egé
szen mást tudok róla mesélni

Különböző felfogások.
Mama: — Most mondd el a 

papának, hogy miért is büntet
telek meg ma !

Palika: — Nézd papuska, a 
mama olyan fejes volt, hogy sc- 
hogysem akart nekem csokoládét 
adni és azért még nekem kellett 
a sarokba állani!

Hol van Gyulus, hol van Peti 
t Hát az ki őket kergeti.

Tessék megkeresni!

Itt a romvár mely nem erős, 
De hol van belőle a hős.

Tessék megkeresni!
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