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Politikai erkölcs Ua az ember gyorsan össze vissza olvassa a lapot.

A legnagyobb rangfokozat 
Inkább már hatalmi állás 
Akt előtt hódolattal 
Hajlik meg pér ás a mágnás 
De csak addig, mig a népben 
Tisztelet él, ragaszkodás.
Ha az eltűnt, szerencsésebb 
A haraszton járó Kondás

nahplotérl B onágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzése'

Hh én Merry Del Yal vagyok, a pápa államtitkára 
há én H sony minden körülmények között fogadtam volna 
Rosevelt i merikai volt elnököt.

Mért ? Mert egyszer s mindenkorra leköteleztem volna 
R neveltet nagamnak. ha másért nem. azért, hogv az 
ári éri ;ai katolikusokhoz jó szívvel legyen.

Mert at csaknem bizonyos hogy Rosevelt It-gk - 
zclebb íjra a nerikai elnök lesz.

hát p ’rsze akik leszokták nyelni a tevét is. azok 
szűrik m w 'le ‘gyakrabban a szuny .got

H‘>g\ a választás határidejét titkolják. Értem. 
Nagv.m kávés rmá

ben i.iai I s/óíná bővebben

Kgv repülő törvénykönyv milyen nagy izgágát 
teremiett s eddig azt a -<• k-» >k füstbe repült törvényt 
senki zeni vette észre.

A kor gyermeke.

Ap* - - Nohát tanító ur, hogv van megelégedve 
a kis r Sárnál?

itó: - Nagyon jól, csak a történelemből vagyok 
vele meg kadea. mert ö az évszámokat folyton felcseréli 
a letefons hunokkal.

Hátha.

1 es anyám ! agvgyék egy csaókot
M inek keö az ?

— H itha röggé hóvá ébredek fö

Az Etn i háborgása, a Mikszáth-jubileum alkalmára Ungvárra 
érkezett és az inzultált miniszterek a rendőrségen kitör
tek A lava 1 méter óránkint.

A horvát országgyiiiés öngyilkosságot követett el 
Mossmer nagykereskedésében.

Az ni postabélyegek a német trónörökös levelein 
N ' i I lásá Spas Onttgyél
Erzsébetfalván elsikkasztotta

A parlamenti válság hó és fagy miatt szünetel.

kristahn kanosuk pálmasarok a katasztrófa után 
kiütéses tífuszban hunyt el.

Mendik halála, Siculia gyógyvíz. Az opera zenészek 
a miniszternél vizsgálatot indítottak a nagy hőség ellen 
Amerikában.

Hep Cices Drágái jó kívánságai.
Röpkhögygyenek fhejed khörül 

a khalamárisok, mint a cshere- 
hogár.

Ihe thiiled izenynyen a cshászar 
Magy.tr. *i szagba.

Az k;nit'r oraság khüzclegygven 
fheléd.

1 ! ' > Ijmi östhokö*

Az lásson el a házodat gá/. világíthassa! is.

Politikai hangok.

No sógor, hogy állunk ?
— Sehogy.

Azt látom, éppen azért jól állhatnak kendek
Támogatás köl! nekünk
Azt is látom Majd támogassa kendteket a

— Támogat is.
— Azért áll kend rosszul.
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Nem fél

Nem lel kee, hogy az üstökös megsimogat ben
nünket az üstökével ?

Minek télnék, hiszen mindakét fiam ^borbély

Különbség’.

Stylus

Huszárkapitány. — He ordmánc, hol van az ez
redes ur ?

Ordonánc. Nincs itthol instálom, kiment a mél- 
tós.igos asszonyt megjártatni.

Megreparált Petőfi.

Megy a juhász szamáron 
Térdig ér a lába,
Nagy a legény, de nagyobb a 
Dologtalansága.

A statisztika.

Tanár: (a statisztika fönségétől elragadtatva.; — 
Mondja csak meg kérem, hány őrült van Magyarországom?

Tanítvány: (rövid gondolkdzás után.) — Egygyel 
több, mint tanár ur gondolja.

Jogosult szemrehányás.

Kérdi a tisztelendő a cigánytól, hogy gyónt-e már ?
— Gyóntam egyszer a bíróságnál tetistelendő uram, 

de egy kilembséggel
— És miféle különbség volt az ?
—, Azs, hogy ott nem feloldoztak, hanem meg- 

kéteztek.

moró ?
— Az tháte lében, hodj vagyak én egész életbe 

edj echt izreoht. Diamant.
— Van az a legkhevesebb bajt, Dalfikám, hát 

edszeríien meg fax modjoroskhani thetüled a névt!
— De ez az orr phapa ! — De ez az orr. Ezthet 

tódnál te megmagyarositani!
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Angyali asszony. Kivégzés előtt.

Mikor jössz haza apjuk ?
Majd, ha nekem tetszeni fog.
|ó. jó, csak tovább ki ne maradj.

Porkoláb: — kocz János, itt van az anyása, be
szélni saeretne magával. Beerosaam ?
( , Elitéit Ne. az Isten szerelmére. Az uteleé szét
magamnak akarom mondani.

Tréfás képrsjtvénysk.

Jaj, ha utol érném 
Hol ti«t a néném ?

Tessék megkeresni'
Hol a Peti? 
Ki kergeti.

Tessék megkeresni
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