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Kossuth Lajos szózata

— A magam részéről köszönöm azt a fogásnak szánt pálmaágot. Én helyettem inkább adja azt a császár 
az én jó fiamnak, nagyobb szükségé lesz annak arra a megharagltott nemzettel szemben.



Oülapiatéri Borrígyi Kalamáris nótárius uram köijtyyzásei.
Ur&ságoktól levetett elvek régiek gyanánt adatnak

el. Viselhetők mérték szerint önérzetesen és mérsékelten 
a kerületek hangulata szerint. (Csak határidőre nem.) 

Cim: Pannoniabeli pártkör.

Ház, lerombolás, párthurcolkodás miatt rendkívüli
olcsó áron adatik el egy még egészen uj mandátum. 
Villanyszerelők és más leszerelők előnyben részesülnek. 

Cim : Újpesti likos hatos.

Cselédszerző intézet, hol mindennemű lakájok, 
komornok, inasok, szolgák azonnali elhelyezést nyernek.

Némi csekély politikai kaució fejében főszolgabirák, 
főispánok, képviselők és államtitkárok számíthatnak azon
nali elhelyezésre.

Cim: Gizellatéri kereskedelmi palota.

Küldöttségek és tisztelgések bármily elvű és 
irányú politikai urak számára 24 óra alatt nagyon jutá
nyosán szállíttatnak.

Cim : CeglédigBachus pince.

Bort, azt nem adok egy cseppet sem, mert nincs is, 
de kenyeret, azt tetszés szerint adok amennyi csak kell 
monc.á az egyszeri gazda az ö kapásainak.

Mikor aztán kisült, hogy kenyér sincs, elkezdtek 
zúgolódni a munkások.

Csakhogy persze jó későn, mert délig már meg
kapáltak mindent.

Ép igy csapta he tíécs is a magyar minisztereket 
a katonai vívmányokkal

FURCSA.

A magyar vezényszó az felségjog, melyhez hozzá
nyúlni a császár sehogysem enged, de gazdasági előnyök
höz, mint a bank és a vám, teljes szabad keze marad 
a nemzetnek.

így hirdette Bécs is a koalició első napjaiban. *
Mikor aztán jött a bankügy, akkor ismét katonai 

vívmányokat kínált a bank helyett.
Végre is se pénz. se posztó, se katonai, se gazda

sági vívmány.

Ha Békésen zavar van 
*

Ha Bornemissza megborosodik.

Ha egy vak ács, Takács.



Tengerész gőg. A halhatatlan hős,

— Hanem aztán küldjön ám nekem 
Írást, ha a háborúban megtalálna halni.

— Ne busulj Erzsók, fogok küldeni.

Korkép.
Bankár: — Kedves kisasszony! Bevallom, hagy 

már a hetvenen fölül vagyok, de van 2 millió koronám ! 
Mit gondol, nem vagyok önhöz képest egy kissé nagyon 
idős ?

Fiatal hölgy: — Ellenkezőleg, ön nekem még egy 
kicsit nagyon is fiatal!

Pocsék szárazföld! Hullámzani se tud mé£ 
nem szopja az ember magát. Gyerünk a vízre

Józan paraszt ész

— Semmit koma! A ki főzte majd meg is eszi, nek a « hózent ráger»-nak mi a német neve.



Helyre háziasszony

Itt a két szerelmes,
A harmadik hol les ?

Tessék megkeresni.

Itt egy gazdátlan szamár,
Hát a gazdája hol jár?

Tessék megkeresni.

Tréfás képrejtvények

— Hallja barátom, öu egész éjjel égve hagyta a 
villanyt, ezér a szoba árán kívül még 1 írt 20 kr. fogok 
számítani.

— Taroson a vendéglős ur előbb becsületes vilá
got Százszor is megfujtam, mégsem akart elaludni.

Ah, a grófnő mint szakácsné, maga megy a piacra 
Nem is rossz gondolat, magam is utána fogom csinálni. 
Hol szerezte hozzá a kosztümöt? Nem a kosztüm itt a 
fő, hanem megfogom tudni legalább, hogy mennyit szo
kott megtakarítani naponkint a Zsuzska a boltban és a 
mészárszékben.

Intelligens vendég.

áagkMiyoaMU Bndapwl, B i w  a. 47.


	50

