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Haszon a kárba.
A Granicsár mégis hozott
Valami jót . . .
Magtörött a szemünk előtt
Egy nagy diót.
És azóta meg is jött már
Ami eszünk,
Hogy egymás közt immár többé
Nem veszekszünk.
Hanem inkább egyesülve
ö ss z e tartunk,
így már aztán Bócs nem fog ki
Többé rajtunk
Köszönjük ezt jó Granicsai
Százszor néked,
Hanem azért mégse kisebb
A te vétked.

Aerenthál ur bukófélben van. Ezt nem kisebb lap
írják már Zukunft.
Rajta csípték valósággal Aerenthált. hogy a na y
nemet érdekek háta mögött Oroszországgal kacérkodott
A szerb sikereket azonnal számon kérte tőle Berlin.
Mikor pedig már Berlin elejt valakit, az hát el
is van ejtve.

Miklós a standon

OOlapintárt Bonájyl Kalamáris nótárius uram körjegyzésc .

Polónyi leleplezte Andrássy urat ma tisztán pucérra
•Követeljük a valuta rendezését, az önálló bank meg
valósítását és pedig a törvény által megengedett leg
rövidebb idő alatt »
Aláírták Andrássy, Wekerle, Zichy is. Ejnye bejó.
Hogy az ördögbe is nem tudtuk ezt ini idáig ?
Nézze meg az ember.
No Andrássy ! Ez egy kissé tulon is nagy kegyelem
döfés ahhoz képest, mint amit <*n adott valamikor
Polónyinak.
Szépen, okosan és tartalmasait beszélt Polcnyi még
azután is. de főleg az volt a legtalálóbb kijelentése, hogy
A magyar alkotmány nem olyan zengő cimbalom,
melyen a császár tetszés szerinti nótákat verhessen ki
Pedig Andrássy és Tisza most azon Kujonkodnak,
hogy azzá legyen. Csakhogy nem félteni én ettől már
többé a nemzetet, mely oly szép érettségi vizsgát tett
190f>-ban.
•
'Megszegte a király a hitlevelet az állal, hogy
Boszniát közös tartománynyá engedte degradálni.*
Kemény szó ez. Vajha igazis ne volna. Csakhogy
persze még nincsen vége És egyhamar nemis fogjuk
engedni, hogy vége legyen
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Ennyi ostort, botot, husángot az én lovam sohasem
kapott világéletében, mint ez a most bemutatkozó Kujon
kormány. No de rá sem szolgált ám. Kujon, pedig meg
tizszer több iitlegre is rászolgált.
Mert az én lov mnak legalább hasonló helyzetben
lett volna orcája — de ezeknek szemük sincsen.
Végig hallgattam a karzaton azokat a vaskos go
rombaságokat. amiket ezeknek a Bécsből szalajtott urak
nak a fejükhöz vagdaltak, én azt hittem, hogy a szemlik
rögtön ki fog égni Dehogyis égett ki. Mosolyogtak.
Ebből láttam én. hogy nincs ezeknek még szégye:
érzékük sem, hogy lenne hát becsületük ?
No hiszen szép kis brancsot küldött a mi nyakunkr
a császár.
Ne csudálkozzék tehát, ha Magyarországon a kirá’
hűség hamarosan azt fogja kérdezni .
Hová kérem alássan ?

A párbaj
Midőn az ékeiről híres lord Keedl halálán volt, ke
orvosa, dr. Steven és dr. Parson, akik kezelték, de
kezelés mikéntje miatt folyton civakodtak egymással, ot
álltak ágya mellett.
— Ugyan mit fognak rólam mondani, — kérdé
lord dr. Stevent, aki közelebb állt hozzá, — hogy é
két orvossal is gyógykezeltettem magam ?
Hogy mit fognak mondani lordságod ? — kérd
álmélkodva az orvos.
— Nos — hogy én egy párbaj áldozata lettem —
tnondá a lord és meghalt.

HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3
n&k kisiparosoknak 2 korona.

kor., vasutasoknak, postások

Konok orvos

Ja v á r a

'i

llj.t, ked\,s ' ...U<»m, lia <>.. b..marosan meg
akar gyógyulni, akkor okvetlenül le kell szokni a do
hányzásról.
11
— De hiszen soha életemben nem dohányoztam.
\
— Akkor előbb meg kell tanulnia.

Úgy hallom kedves (irün ur, hogy a maga édes
eánya, indulatos, házsártos, pazarló, pletyka, sőt álhaju is.
Jó, jó ! barátom! Ezt én mind az ön javára Írtam.
Különben csak nem gondolja, hogy önnek adom
10 ezer korona hozománynyal.

Üzleti bosszú.

Lipótvárosi szellem esség .

Blau

— Hogy tudtátok a Regikét odaadni a ti üzleti
konkurrensteknek feleségül ? Hogy lehessen ezt érteni ?
— Hagyd el édesem. Az uram volt az a borzasztó
okos, ki azt mondta, hogy elégtételt akar szerezni magának
azzal, hogy én leszek annak az embernek az anyósa.
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— Képzelje csak Aladár! Tegnap az erdőn
méhraj lepett meg.
Bizonyára királynőt kereslek
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Az en betegeim hamar gyógyulnak ?
Nem volt még hosszú esete ?
A leghosszabb nyolc hete> volt.
No látja/nekem volt egy betegem, ak.t nyolc!

ice z v ltv ü

I

A Nagy ég ! Az lehetett ám ntég csak eg^i»éfe|
ember, hogy kiállta!

Tréfás 1céprejtvény ele.

Házmesterné hangját hallum.
1>e hol van

maga vájjon ?

Tessék megkeresni.

íNyomtatványokat

Farsang van, sok bolond van itt,
De hol van a legnagyobbik ?
Tessék megkei

ti-

