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Három királyok

A három királyok Betlehembe menve 
Sok orgyilkost látnak titkos idegenbe.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



cBánffi hamar al(ar
Bánffi hamar akar mindent. 
Látszik hogy nem bölcs. 
Egészén mást tanít nekünk 
A higgadt erkölcs

Mért kevesli szegény jámbor 
Mások tetteit ?
hisz. mikor ö ült nyeregben 
Penész lepte itt.

Róma város sem épült föl 
Egy félév alatt.
Romulusz is csak lassacskán 
Rakta a falat.

Bánffi egykor fönn kukorcolt 
A lágy pamlagon.
M.t most sürget, minek hagyta 
Akkor parlagon ?

Vastag penész ült mindenütt 
hordón s a dongán,
Szorgos méhként én akkor is 
Pülébe dongám.

De fölépült s máig is áll 
5 a neve örök.
Le nem rontja sem a német. 
Sem pedig török

Semmit sem tett a nyavalyás 
M kor módja volt.
Ez a múltján lemoshatlan 
Örök szégyenfolt

Sőt darázsként fulön csíptem 
Pofahártyáját 
Mikor ebül keverted 
haza kártyáját.

Az egyesült pártok is így 
Epitnek nálunk.
Most elég. hogy az alkotmány 
Sáncain állunk.

Vagy talán a farmatrmgnak 
Eke rajt a disz?
Ily bolondot ez az ország 
Nem hiszem, hogy hisz.

Most is fülön csípem öt és 
Azt mondom neki.

Lassabban*, mert a józan ész 
Majd kineveti.

Mert az ex-lex átkozottul 
Rongy s csúfabb vala.
Mint ahogy áll alkotmányunk 
Mostani fala

Türelem hát exminiszter. 
Ezt súgja a múlt.

Szép a róka. de még szebb, ha 
A múlton tanult!

Cybebe

Kérdés Imre Válasz Ádám tok a kormány szemeláttára mindent mernek és min
dent kivihetnek.

Hát ezek ellen nem tud tenni senki semmit?
— De. koma! Polónyi már megígérte, hogy a/ 

egész városházát ki fogja forgatni a sarkaiból, l i 
választási, uj községi törvényt csinál, hogy a klikkek 
ne ficánkolhassanak oly vígan a jövőre.

Kj koma, kellett volna már ez régen!
Még elég jókor van az most is, koma!

Mondja csak koma, h o g y  történhetik meg 
az Budapesten, hogy a becsületes kormány szeme
láttára győz a darabontok klikkje a városházán?

Kj koma, sok és nagy disznóságnak kellett 
megtörténni addig, még ez lehetséges volt.

— Nem értem, koma.
— Várjon csak koma, majd mindjárt megért 

maga engem. Hát hitte volna-e koma, hogv Márkus 
polgármester a klikkektől titko> sápot, sőt m iit fize
tést kapott ?

Még polgármester volt, addig nem hiszem, 
hogy kapott volna, de most már tudom, hogy kap.

— No lássa koma, akkor csak nem lehetett 
bebizonyítani, most meg már be is lehet bizonyítani, 
hogy a klikkek öt jól fizetik.

Hát amig ilyen egészségtelen állapotok 
megtörténhetnek, addig nern is csuda, ha a darabon

Hallom koma, hogy a fiumeiek nem akar
jál; a magyar anyakönyvezést.

Nem ám koma, dejszen az eb se menne 
vásárra, ha meg nem ütnék az inát.

Mi csakugyan nem akarjuk a fiumeiek olasz 
nyelvét bántani, hanem itten azok se merjék ám 
bántani a magyart!

— Mit szól a nagy hóhoz, koma?
Nagy hó, nagy áldás, koma. Lesz takarója 

a vetésnek, tavasszal pedig nagy harmatja.
— Abbizony, koma.

-  Hát
koma ?

Nagyon is át lehet a szitáján látni, koma, 
tehát nem veszélyes. Ugratni szeretne a inacska- 
bajuszu székely, de valószínűleg öt magát fogják 
megugratni megint.



Kardos menyecske Cigány furfang.

Ugyan kérlek benneteket. Micsoda katonák 
vagytok ti ? Te is felvitted már az ezredességig és 
még csak álmodban se láttál háborút.

Hát nem elég háborúság az, hogy te velem 
tulyton hadi lábon állsz — az pedig nem is csak 
álom, hanem kézzel fogható valóság.

No én ugyan ezt aligha mondhatnám el a 
ti hadi b« dcsességtekröl.

Kár az ilyen jó asszonyért.
Hej sógorasszony, ha úgy kendöt is meg 

lehetne fejenyi !
Megfejel engem az én uram naponként ! Most 

be van ütve a fejem.

Ki van fizetve.

Micsoda szemtelen komiszság rólam feltenni, 
én önnek adósa maradok? Azt kikérem ma

ii-innak
Bocsánatot khérek, méltóságos uram, sőt már 

1 erzem, hogy khi vagyok fizetve.

Láttál-e erre nyulat, More ?
— Igen is láttam, ippeg most futott erre egy 

keresztül.
— Hát mért nem fogtad meg akkor.

Ha ád egy hatost elib, akkor meg mondom.
Megkapja a hatost.)

— Hát azért nem fogtam meg a cudart, mert 
akkor még nem álltám itt, másodszor pedig mert nem 
akartam a nácságos ur kedvét elvenni, fogja meg maga.

B laukopf Dolfi: Mégis csak barzasztú dalog az, 
hodj a szerb marhákat nem átengedik ide. Penig 
azok a marhák . . .

B lüm ele Áron (aki nagyot hall): Ogyan. menj ! 
Sehol nem láttam ezt a szerénytelenségt! Mindig 
magadról beszélsz !



SzellemesenTátrai étlap.

Pincér, mit ajánl ebédre !
— Ilyen felséges kilátás előtt osztrigát kaviárral, 

utána debrecenit édes tormával, aztán gödöllői fácánt 
öntött porcos fejes salátával, meg egy pár pohárka

Itt eg\ káposzta a ködön.
Ámde hol van Mautner Ödön.

Hol, tessék megkeresni.

( .sipje meg a cmcer. 
Hol van itt a pincér.

Hol, tessék megkeresni,
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