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Sexpir Zoltán.
Lengyel Zoltán megtette 
Jó  magát Sexpirnek,

S lehet, hogy van is egy kis 

Alapja e hírnek.

Mert mig Sexpir jó  drámát 
I r t s  lett dráma király. 
Addig Lengyel Zoltán ur. 
Rósz drámákat csinál

Drámát írni — s csinálni. 
Kissé nagy különbség.

Imi cda szellem kell.
Csinálni — őrültség.

Ottlapintén Borvágyi Kalamáris nótái ius uram körjegyzései.

Mindkét fráter véres szájú újságot szerkeszt és 
bolonditja a népet. És ezek az emberek még szabad
lábon járnak. Igazán szomorú.

*

A püspöke ellen fellázadt, simoniáér elitéit és 
elcsapott Hlinkával azonosította magát Lukácsiu ur 
is, a parlamenti szavazás alatt. Van szerencsém tisz
telettel megsúgni az o felettes hatóságának.

Xo ez a két ur igazán passzol egymáshoz.
A Herkópáter csak fején találja a szeget.
Iiz az, am iér t a H erkopátert o lva sn i é s  terjesz tem  

u n  virtu s.

Lengyel és Hajdú urak uj közmondása
Verba volantur,
Akta lopantur.

Lgron Gábor maga kérte a part mozgékonyabb 
elemeit, hogy honorálják Supiló magyar felolvasását 
és ne igen szóljanak közbe, maga pedig leült Supiló 
elé és szép csendben hallgatott. A többiek is.

Alig olvasott Supiló 25 sort, maga a csendre 
vigyázó l gron Gábor volt kénytelen többször közbe 
szólni.

A kori atok m egcsa ltak  bennünket *
— Kiszakadást hirdetnek önök.

Elárulták a saját nemzetük érdekeit és slb. 
Lám lám ! Mikor a legmérsékeltebb jóakarat is 

kénytelen megszólalni. Ott már aztán csak nagyon 
vissza kellett élni

De vissza is éltek ám!

Faxi-Maxi.
Lueger ur tévedésben van 

ugylátszik, mert már Magyar- 
országot is oj khapunak néz 

No de hagyján Ezt mi 
judeo magyarok mégis engedjük, 
mert mi thodjuk, khi szoktlia 
az oj khaput nézni.

Halálos beteg volt a zsidó. Felajánlotta Istennek, 
hogy 1<mi frtos tehenét, 25 krért elád a legelső ve vö-
neki. Meggyógyult a zsidó és nagyon megbánta a 
togadást, de az Istent inég sem merte megcsalni, 
hóna alá vette a kakasát és úgy ment a vásárra.

Hogy ez a tehén ?
25 krajcár! Csakhogy a kakas nélkül nem 

adom ám, a kakas ára pedig 100 frt
így fogott ki a zsidó, még az Istenen is 
Az oláh és tót agitátorok is csak igy árulják a 

hazát, a magukéért 25 krajcárt, a mienkért pedig 
100 forintot szoktak kapni.

Hát akkor miért ne a mienket árulnák el a 
khölföldon. Ha azért thöbbet kapnak.

Bizony igy a helyzet sohse javol.
Hja Wohl !

Mi nem  id e ig  ó r á ig  való politikusok  va gyunk , szolt 
Wekerle Supilónak. Vájjon m it j e l e n t  ez f

Ugylátszik legalább is annyi, hogy a kiegye
zéstől fogva, már többé nem átmeneti a kabinet, 
hanem állandó.

*

A felbujtott boldogtalan tót népért senki se fe
lelős oly mérvben, mint Hodzsa és Szkiesák, akik 
Csehországból kapnak arra pénzt, hogy a jóravaló 
tót népet a szuronyba kergessék.

Izidorka pozdorjái.
Mone cshak the mámilében, a tháti elbír

edj khocsit?
— Hodjan khérc the iljent?

Mer ii aszondott, hodj thennap udjan cshak 
bevóth fogva.



Kóser ábránd. Azok a gyerekek.

Láthod Régikhám, ez itt a jövő zenéje, majd 
csak akkor lesz jó világ, — ha minden községben 
ilyen lesz a thempli, meg a fötisztelendö plébános.

Meg is süthetitek akkor a ti világtokat papa 
\ agy legalább is csak macskazene lesz az és nem at 
jövő zenéje.

Ártatlan gyanú

— Mond csak édes Richárd, mi volt az a szen
zációs berlini per amelyikből én 80 ivet olvastam és 
nem értettem egy szót sem.

— Annál jobb édesem ! Magasrangu férfiak 
durválkodtak egymás között.

— Akkor hát ti mégis okosabban csináljátok, 
csak a zsidót és parasztot szidjátok, no de azok 
nem is csinálnak belőle port . . .

— Az Isten szerelmére, mit csináltok gyerekek?
— C sendéletet játszunk, mamuska.
— De ilyen rettenetes lármával és felforgatással?
— Hiszen ha még te is lármázol anyuka, akkor 

még nagyobb lesz a zaj.

Mond valamit.
Hölgy: Oh az életben fura dolgokat lát az 

ember. Nekem például feltűnt, hogy ismerőseim kö
zött olyan sok az elvált asszony, holott elvált férfit 
alig lehet találni. Honnan van ez a furcsaság?

U r : Hát tudja, azok csupa örömből mind meg
halnak.

Fő az üzlet.

— Tessék szép virágot venni megholt kedve
seik sírjára.

— A mi kedveseink szép hugám, még élnek
mind.

— Hát akkor azoknak, nagyságos uram !



Nem igy számított.

Tokióban sok idegen barangol, 
Ámde hol a most jött angol ?

Tessék megkeresni?

Majd meg esz a méreg, 
Hol a kis testvéred?

Tessék megkeresni?
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B ir i : Hát tudod L aci, én már látom, hogy itt 
az ideje az igazat megmondani A papa óim on korona 
hozományt ad velem !

L a c i : De hiszen ez pompás dolog ! Akkor . . .
B iri: Igen á m ' de csak úgy, ha máshoz inegyek 

és nem hozzád !

Egyedüli mód.
A lm ási: Na tudod, bennem semmiféle gépkocsi 

reg y csep p  kárt sem tehet, úgy kitudom őket ke- 
ttilni!

Hagymási H ihetetlen! Hát te már repülni is 
udsz ?

Após: Most hallom csak, hogy a vömnek ren
geteg nagy adósságai vannak ! hs nem értem, hog\ 
ön, akinek erről tudnia kellett, hogyan ajánlhatta 
ötét nekünk?

Bankár : Tudni tudtam, de tetszik tudni, nekem 
is tartozott 20,000 koronával és azért ajánlottam!

Burkoltan.

Báró: Tegnap szerencsétlen napom volt. Tíz
ezer kor* mát vesztettem a lóversenyen.

(írót: Na és aztán az eljegyzésed is felbomlott. 
Hát az együttvéve mennyi ?

A n^k)-nyomda Budapest, Baro»*
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