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Mig a két nagy panam a hős bőszen tör egymásra. 
Addig majd ez a harmadik nevet a markába.

Egy kicsit.
—  Majszter uram ! igazítsa össze egy kicsit 

kabátomat.
— De hiszen az egész szét van dőlve.
—  No hát az egészet igazítsa össze egy kicsit

Jó  m entség.
— János t e ! ki kóstolgatja az én konyakoma 

mondd csak?
— Ne tessék azt hinni méltóságos uram, mert 

én ilyen erős maró lúgot meg sem bírnék kóstolni.
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A malom alól.
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Kérdés Imre Válasz Adám

— No mit szól koma a belga szocialisták tö 
megsztrájkjához ?

— Az általános titkos választójog miatt ug\e?
— Hat persze.
— Úgy hallom, hogy méltóságos szépen vise

lik magukat és ép emiatt győzni is fognak.
Nem akadt nekik méltóságos grófi pártfo

gójuk aki a kitörés napján félre vezette volna őket.
— Értem a célzást koma, igen is.
— Különben a magyar sztrájk is sikerüti volna 

bizonyosan.
— Miért nem mondja a koma hogy a válasz

tójog sikerült volna.
— Hát mert az akkor mindegy volt.

Bizony mindegv Es bezzeg nem ülne most 
is Lukács és Tisza a nemzet nyakán, kiket Andrássv 
akarata ellenére mentett meg ^

— Ez a baj koma!

Megfelelt.

Mond meg nekem Dolfi, hány lába van a cse
rebogárnak ?

Dolfi: A cserebogárnak v a n . . . i z é . . .  Mondja 
nncs magának más gondja?

— Milesz Tiszával ha megbukik?
— Húzza a fizetést tovább
— Öreg hiba nem a fizetésit kellene hanem 

öt magát kell fel huzni

Örmény dicséret

Igaz hogy a Lukács mindenféle hájjal meg 
van kenve ?

Nem igaz mert a kőztisztesség hajával 
ugyan csak nincs megkenve.
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Parlamenti Kaszárnya,
Parlamentben kész már a nagy kaszárnya, 

Amely rávall félkegyelmű Tiszára.

Hatvan csendőr revolveres mihaszna,

All ki majd az Országházban a placzra.

Idáig csak az mehetett oda be,
0

Kit beválasztott a nemzet szerelme.

Eztán pedig kit a Geszti vérbasa,

Jónak talál, hogy a házat bosszanísa

Idáig az ellenzék — ha úgy tetszett 

Kormány ellen szavazott, igy volt legszebb. 

Most pedig less/, ki kormányra nem szavaz, 

Sortüzet kap és kardlapot mind biz az.

Mégis csak jó , legalább Becs hasznára,

Hogy elkészült ez a geszti kaszárnya.

Bar igaz hogy ezt a bandát csúnyául, 

Kipofozták már egvizben Tiszástul.

Paprika Jancsi.

Nem úgy gondolta.

Fűzfapoéta! És tudja azt kedves nagysád, hogy 
éppen kegyed volt az, aki az első poétikus gondo
latokat fakasztott fel bennem és ösztönözött a köl
tői pálva útjára lépni?

Hölgy : Ugvan kérem az már igazán nem szép 
'>̂ 101, hogy n saját hibáját igv rám akarja tolni.

*

J J o z h i r r é  
tétetik, hogy

Lukács I.ászló Becsbe érkezeti.
(nem a magú jószántából)

V
A munkapárt alkalmas fejet keres magának, 

(azért oly nagy ott most a fejtelenség.)

A
Lukács László panamájáaól, állítólag ellenzéki 

képviselők is kaptak volna, (hát akkor már nem is 
volna panama a panama?)

V
Neveket kérünk, neveket! Zúgják az örmény 

róka fülébe mindenünnen (hja persze de miko • 
éppen a neveket nem tanácsos elárulni, hiszen 
úgyis ismerik azt a kettő hármat.

V
Hazai bárót akarja küldeni Becs, Fejérvári 

szerepével (hiszen elég darabont volt idáig is Hazai ur)

V
Khuen hősi önfeláldozásra készül, át akarja 

vállalni a megszorult I.ukács mentségére az orgazda 
szerepet, (könnyen megteheti.)

Pech.

Hölgy í (ki biciklivel az árokba fordul.)
No tessék ez aztán az igazi pech.
20 hamis fogam van és most mégis az igazi 

törött ki leghátul.

V
Túl udvarias.

— Mennyire irigylem a kétarcú Jánost a hitt 
regetanból, el sem képzelheti nagysád.

— Vájjon miért ?
— Csupán azért mert ha esetleg két leánnyal 

beszélt, egyiknek sem kellett hátat forditani.
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Megmagyarázta.

Te nem tudod Ilonkára milyen ember a
költő .*

— Költő az olyan ember, akinek ha azt mon
dom. hogy bíbic, a/t feleli kibie: ha az mondom 
lámpás, azt* feleli csámpás és igy tovább.

— Milyen szép. és ez ebből él.

Bátor legény.

Bárónő: Mielőtt én magát felfogadnám, János 
még egyet megjegyzik. hogy én némelykor borzasz
tóan heves szoktam lenni!

Já n o s : Attól ne tartson a Bárónő mert ha az 
eleven ördög édesanyja volna is én mégsem ijedek 
meg. Tetszik tudni, már három feleségem volt, 
már valamennyi olyan sárkány formájú is mint a 
bárónő.

Tréfás képrejtveiiyet

Gyerünk és « sináljunk rendet 
Ki veri föl itt a csendet? Hol a másik utas?
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