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-  Kedves Tónim, késsen légy, őrváltás következik. Én egy sorral hátrább, te egy sorral 
előbbre Jósé !



Jíioáuesiak oaó\ ui\k
Kíváncsiak vagyunk, hogy most kit támadnak.
-  Mert támadás kell, egy erős. edzett hadnak.

Qerure-borura.
Polónyinak az volt a legnagyobb kara.
Hogy rátaláltak benn Herkules sarkára.
Ami szemet szára
Mérges nyilaikat reá irányozták
Levágták a törzsró1 akár a káposztát

J}e Günther bokáján nincs sebezhető pont 
Reá mérges nyíllal, bármily hadsereg ront 
Ó Integer vitae l«
Itt meg az lesz a baj. látom én előre 
Hogy szűz, mocsoktalan. szeplőtelen bőre 
S előre ez vitte
Mert nagy hiba ám az sokaknak a szemeben 
Aki alabástrom. nem fekete ében

Mert a tiszta jellem ha magasan szarnyal 
Megeshetik vele. ami a báránynyal 
A farkas széttepte
Semmi oka sem volt rá. hogy belekössön

f)e talál ürügyet, ádáz cudar ösztön 
S ha nincs, majd lesz vétke 
Csak a papir-buza orgiáit bántsa 
Bőre hamar úgy jár, mint a hársfa háncsa.

Csak a Getto-morált. az uzsorát sértse 
Tudom neki esik a sok bószült vércse 
Kifent. éles csőre
Csak a poloskáknak útjait ne tűrje, 
hogy a sajtót fői ne verje a gaz pörje 
0  jut szégyenköre
A gazok kiáltják erényünket gaznak 
Mihelyt érdeke nk kissé szétágazrak 1

Pedig a Gettóból már csúnya bűz arad 
5 annak terjesztésén rr nden ördög fárad,
S fokozódik láza.
Hol van a férfiú, ki ezt megakassza.
Mikor érdekében nyílik annyi kassza 
Hol. ki mega azza ?
Nekünk reményünk van Gunther nem paholytag 
S ily Therms-papok mar sok gazt elpáholtak1

<í>

Kérdés Imre — V álasz Ádám.

Hallotta koma, hogy az öreg Szappanos 
bátyó határozati javaslatot adott be, amelyben a ma
gyar hadsereget kívánja azonnal ?

— Jól tette, koma!
Jó ám, csakhogy ez most tiltott gyümölcs 

két-három esztendeig.
— Nehéz is vót az öreg Szappanost kapaci- 

táni, talán ippeg ezért. Hallom, Wekerlének mégis 
sikerült.

— Sikerűt bizony, de csak egy kis huncut
ság árán.

Hogy-hogy, koma ?
Hát azt kérdezte tőle Wekerle : »Adsz te 

valamit a becsületszóra, Pista bátyám ?« »Már hogyne 
adnék!* »Nohát akkor csak adj is rája, mert a király* 
nak becsületszavunkat adtuk, hogy mig átmeneti 
kormány van, addig katonai kérdéseket . nem tár
gyalunk!* No, hát ha már becsületszórul van szó. 
akkor hát csak betartom én azt magam is «

— Hallotta koma, L uegtr-u tca  lett Becsben. Azt 
írja egy két ballábu lap, hogy bizonyosan ott fogjak 
építeni e bolondok házát

Szó sincs róla, koma. Nem bolond az, aki 
Bécs városnak gáz- és villan} világítást es villamos- 
vasutat szerzett olcsó pénzen. Nincs is ott deficit, 
mint Pesten, mégis olcsón utaznak. Hol maradt ettől 
az embertől Márkus?

— Mi lehet az oka koma, hog\ rövid idő alatt 
minden megdrágult ?

Azt hiszem koma, hogy a sok munkakerülő
cucilista.

— Aligha el nem találta koma, mert amióta 
azoknak büdös a munka, azóta kell azt duplán meg
fizetni és ezáltal mindennek dupla lett az ára.

Milyen ember lehet koma az uj igazságügy
miniszter ?

Nem ösmerem koma. de a mai világban, aki 
a maga erejéből odáig tud emelkedni, annak vagy 
nagy szive, vagy nagy eszének kell lenni, vagy 
mindkettőnek.

— Adja Isten, koma.

Igaz-e koma, hogy azt mondta Kristófi'i, 
hogy leszek én még miniszter !

Aszongyák, hogy igaz.
No lássa milyen szamár az a kristótti Még azt 

se tudja, hogy Budán is csak egyszer volt kutya vásár !
Sőt ellenkezőleg ! Azt hiszi a kút} a. hogy újra 

meg fogják még űt venni drága pénzen, kutya nékíin is.
kutya legyen az is, aki megveszi !



Jön a vezényszó. Borzasztó.

No Pali öcsém, hát inár mennyire vattok a ma- 
cyar vezén szóval?

Kezdünk jó lábon állani vele, Gabi bátyám. 
Xo hála Isten és mini gondolod öcsém?
H it mert már minden nimét hadnagy tud 

már magyarul káromkodni.

Téli mulatság.

Resztvettél a korcsolya-versenyen?
Igen
Nos, mit nyertél ?
Két fagyos lábat, de azok is az enyimek votak.

Még ily bátor zsidót se láttam, ki igy maga felé 
*i fordítani a pisztolyt.

Tessék csak megvenni ez edj khitiinö pisz- 
1 \ Biztosítom, hogy soha se fog elsülni.

Tessék főnök ur, hoztam egy aláírni való ivet*
— Ez már borzasztó! Ennyi munka! Ma már 

a negyedik aláírás ! Borzasztó.

A halászati kiállításon.
Hermán Ottó halászati kiállítását szemlélte egy 

csoport vidéki ember. Valahogy szóba jött Migazzi 
gróf is, aki tudvalevőleg szintén szenvedélyes halász.

— Aztán csakugyan olyan szenvedélyes halász 
az a gróf ? kérdi az egyik szomszédjától, a ki éppen 
odavaló, a hová a gróf.

— Meghiszem azt, hogy igen. Sokszor egész 
napokon át horgászik s ha a halak nem mennek a 
horgára : akkor az inasnak kell a vizbe ugrani, hogy 
a horgot a szájába kapja.

A legújabb irány.
A : A mi Kapari barátunk nagyszerű munkán 

dolgozik!
B : Ugyan mi lehet az ?
A : Egy könyv, a melynek óriási sikere lesz s 

különösen a hölgyek tömegesen fogják venni!
B : Ugyan ne bolondozz !
A : A dolog úgy áll, hogy a könyv húsz 

regénynek utolsó fejezeteiből lesz összetákolva s a 
hol csak kinyitjuk, mindenhol boldogan egymás kar
jaiba dőlnek s örökre egymáséi lesznek! Érted most 
már?

Nagy különbség

Francia vendégeink egyike, — persze tolmács 
segítségével, -  beszédbe ereszkedett egy szegedi 
gazdával.

— Mind egyenlők az emberek, én is olyan 
vagyok, mint ön — szólt a francia.

A mi gazdánk erre végignézi az idegent s csak 
úgy félvállról odaveti:

— Dejszen uram, nagy köztünk a különbség. 
Itt az ur nem v á l a s z t ó ,  de én az vagyok !



F e l e s é g :  Valóban! A mama o ’ v kitün en ; ‘
£ van eltalálva, hogy csak éppen — a szája nem 
) mozog!

F é r j :  No hiszen csak az kellene még, hogy 
tt is mozogjon !

No pajtás, e'mehetünk ! Feltalálta a rendőrség 

az ujjlenyomat fotográfiáját. Arról is rá tud ismerni, 

hogy ki a betörő !

Sebaj! Kzut tn keztyübe fogunk betörni!

Tréfás képrejt vényei;.

Már az egyik megvan, ohó !
Hol a másik csirkefogó?

Hol ? Tessék megkeresni.

A kis lány nem látja,
Hol a másik bátyja ?

Hol? Tessék megl eresni.

^ |ín l)»  gazdager felszerelt múlntézetét az egész magyar közönségnek, a legnagyobb mun tik tó l a legkisebb g. Olcsón vállal m ind;n  e szakba 
vágó megrendelést. Gyorsan és pontosan szállít mindennemű megrendelt i.yomtatványt. (9l< ékre utánvéttel.)
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