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A kutya egy, csak a nyakravalója más.

— Hát a répa a kezedben ?
— Hát instálom, megfogócskodtam egy répába,
Isten tudja, kicsúszott a földbil.
—
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— A zsák, instállom. (félre). Hogy azs erdeg pus
titotta volna el a zsákot, erre má nem is gondoltam

Tanilani kántram uram
iskolai szél jegyzetei.

A jus placetum dolgát (eszegették a minap ai
országgyülésen. Kár
1
Az ilyen hálátlan thémáról jobb nem is szólni
Főleg miután nincs is rája törvény Azt én mondom
A többség türelmetlen. Lám a sok nulla Mégis
csak beszél Milyen hamar a te Ükbe szállt a bátorság
holott idáig csak a sarkokban folydogált káposzta lé a l a k .
jiban No de sebaj Adják ők alább is.
Magyar ajkú gyermek a romár, iskolában addig
marad az első osztályban, míg románul meg nem tanul
Egészen helyes — volna, ha nálunk, Magyarországon
is igy csinálnak a nemzeti kultúrái, csakhogy sajna,
minálunk nem merik ám ezt megcselekedni.

Majd c*ak akkor lesz a 60b Erlich-íéle szer
igazán csudaszer. ha egyszeri beoltásra az ember zsebébe
60*. korona tűnik elő. Akkor aztán magam is befogom
oltatni magamat többször is szivesen.
A vérbaj gyógyítását én idáig sokkal hathatósabban
szoktam gyógyítani Igaz ugyan, hogy előbb le kell
bújni az embernek a föld alá. de hát föl is jut az ember
hamarosan
Én injekciót a hordónak szoktam adni hébérrel,
onnan a pahárba.
Aztán az az injekció ami a pohárból származik
fogadni mernék még nem fájt senkinek.
Az i yen gyógyítást jegyző nélkül is könnyü meg
jegyezni.

Cigányfurfang.
Az X-i plébánosnak gyönyörű kertje volt. a hol
többek kozott répát is termelt. Hogy azonban vélemé
nyeit a tolakodóktól biztosítsa, egy hatalmas komondort
tartott, elnevezvén ezt «Cigány»-nak.
Egy alkalommal taluvégí cigány, zsákkal hátán, belopódzott a kertbe mialatt a plébános véletlenül a tornácra jővén, szólította a kutyáját :
— Cigány.
— Itt vagyok, kezseit csókolom — szól oda
sompolyogva a cigány.
Mit látok? Hát te mi a manót keresel itt?
Kenvergem alásan, nagy sélvés volt s bele
dobott a tistelendő ur kertjébe
A hetenkir.t

“ 1

A jó öreg tanítókat skartba teszik egymásután.
Nagy lelketlenség, mondhatom. Alig valamivel kü
lönb, mint mikor a kivénült házőrző kutyát kihúzzák a
sövény alá, aztán agyonütik,
Szép kis kultúra mondhatom.
Tanítónak születni
Nagy és szép gondolat.
Oe előbb, hogysem születnél
Jól gondold meg magad.
Mert mig tölcsérrel méred
Te a szent tudományt.
Neked csak kegy fillér jut
Alamizsna gyanánt.
Olvastam egy régi versben.
mennyire igaz.

í)« most

látom csak.

Hja bizony, tanítani könnyű, csak élni nehéz.
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Békülő rokonok.

Tükördarabok.
Az igazság sántikál, a hazugság repül.
A nö akkor ismeri he, hogy öreg, mikor többé nem
törődik a divattal ; csakhogy ezzel még a koporsóban is
törődnek.
Sokakat tartanak a maguk urának, pedig csak a
maguk rabszolgái
A bakfis könnye nyári zápor, az eladó lányé őszi
eső s a hitves könnye kiapadhatatlan forrás.
Kereshetjük az Istent eszünkkel, megtalálni azonban
csak a szivünkkel fogjuk.
A kinek gyermekkarában nem voltak ábrándjai, aki
ifjúkorában nem volt poéta, férfikora kezdetén ideálista,
aggkorában mosolygó ilo/.ófus az nem is érdemli meg
az ember nevet.
Csupa ábrándkép, csupa illúzió az élet s a leg
utolsó illúziónk az hogy már nincsen illúziónk.
Az agglegény olyan, mint a rossz gyújtó : meggyül,
serceg is egy darabig, de lángra Jobbani már nem tud

Városligeti tekintélyek

— Béküljetek khi. Adjál oda a Khonnak a béke
jobbodat. Ne félj. nem harapja le azért ü a te orrodat.
— Nem is attól félek én, hanem attól, hogy én
harapom le a Khon orrát. Ha már kibékült.

Megbízható inas.

- Hallottad Gabi, hogy az a boldogtalan Gelb
Ignác maga magát rabolta ki ?
Én ne hallottam volna ? Hiszen én adtam neki
a tanácsot is, csak legalább rajta ne csípték volna.
A hetenkint 16 oldalban megjelenő

—

U r : Aztán használható ember lenne-e maga mi ?
Inas : Oh, biztosíthatom a nagyságos urat, hogy én
első tekintetre felismerem, kiknek részére nincsen itthon
a nagyságos ur.
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História lóhátról

Zuhany

—
—
—
kit még

Szép kis hely ez a Solymár.
Szép annak «. históriája is
— Hallom.
— Nem Sólymairól kapta ám a nevét az, mint
Mit szólnál, ha elválnék tőled ?
sokan hiszik.
Semmit.
— Hál?
f .
Hát Beatrix és Mátyás ugyancsak ezen a helyen
És nem bánnád, ha újra férjhez mennék ?
^ lov ag oltak 500 évvel, hol mi. Budától fogva szótlan jö tNem én.
t1 *tek idáig. Beatrix akkor olaszosan igy szólt Mátyáshoz:
— Hát sólj már.
Ebből látszik, hogy milyen szívtelen vagy
Lássa grófnő, mily kár, hogy ön nem Beatrix.
Furcsa ! Mit sajnáljak én egy olyan valakit, a
Azt hiszem, hogy az sokkal nagyobb kár, hogy
nem is ismerek.
ön nem Mátyás.

TRÉFÁS KÉPREJTVÉNYEK.

Ez most kiáltott harmadszor
Hol van a tudós professzor ?
Tessék megkeresni-

Nyomtatványokat

Liszka !
Kié ez a tarisznya
Tessék megkeresni.

