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Átok
Falu gyermek nélkül.
Fő, fa virág nélkül. 
Dögveszes kór, átok, 
Rombadőlt világok.
Nagy harsány ! E szegyen 
Csak a tied légyen . . .
S ha nem javulsz vele, 
Hát pusztulj is bele.

Tülapintén Borvágvi Kalamáris nótárius uram

A keleten póruljárt Oroszország most a magyar-
országi szlávokra vetette magát kárpótlásul.

Röpülnek a rubelek, a munkavezető Hodzsák pedig
dolgoznak.

Polit a régi Hungáriát élteti egyre. A ravasz cin- 
cárnak, a már meghalt hungarok sokkal jobban tetsze
nek, mint az éló sovének. Hát persze, hogy persze.

___________  A Herkópáter csak fején találja a szeget.
Ez az, a m u r t  a H erkapáiért oh 'a sm  é s  ter jesz tem

körjegyzései. urt virtus.

Polonyi nem tagadta meg magát. A nagy ordas 
fiskális, mióta pervesztett lett a Lengyel Zoltán által 
fabrikált mii k '/vélemény előtt, most boszuból <> i> 
:gyanaz«*n l- nitár ' 1 iparkodik fegyvereket szerezni. Rá- 

Itánra, h gj ő még nála is olcsóbban
adja.

A becsületes hazaszeretet és nemzeti érdek ? Az 
k> 'i>k M -t két kengyelfut * fut lihegve egyik a Zolti, 

lak a Géza. Miért tatnak? Hogy melyik tadja le- 
s k l Mi k se ehei az ontágnak? Semmi.

I >e egv'en megegyeznek mind a ketten, feltűnési 
\ '/kete^^egb- »1 mind a ketten korlátlanul vétkeznek a 

és sz etkezn k még a nemzet ellensé
ge ' Szid; :k a lázad - horvátokat, de azért s/épen 
együtt szavazgatnak

ilyen kknbéri krokodüns mükönyekre nézve 
régen tisztába vagyok.

‘ >ak arra vagyok kiváncsi, hogy ha el nem kellett 
v Ina hagyni Polonvinak a miniszteri széket, akkor is 
g\ alkézre dolgozott volna-e? Szó sincs róla.

K- ítl Ferencz nagvon ügyes szónoknak bizo- 
i . t lag. Kengyel Zoltánt valósággal pozdorjávátépte 

ködö pökhöndi magatartásáért Hát persze, 
l i  sz. * r .doni cn azt, hogy mi ketten nem versenyez
het : h gy ki mentse meg jobban a hazát, mert ebben
! _ cl /oltár ^kkal nagyobb tehet>égnck tartja sze
rénységből maga-magát.

Pánszlávok fészkelódései megint életjelt adtak
magukról.

Most már aztán igazán látszanak a valódi macska 
körmök.

Szaftgeber Ignácz jó tanácsai fiához.

Halsz ide Számi! 
fogom neked adni edj 
naccerü thanács.

Klsö sorban is, ba
romfi khiállitásra, min
den félreértések elkhe- 
riilése végett, soha meg 
ne jelenj — még ha 
a József főherceg nyit 
is aztat meg. Érc ?

dörögd le mennykhövekkel a bűnt — ostorozzál a bak- 
sî t és személyi ögyeket utáld ha azok nem jól khi 
főzetnek magukat.

De azért ogv nézzél a dologt, hodj valakhinek 
minden cikk után tharthassál .i markhodat.

Mint cucilista agitátor hirdessél teleszájval a jog- 
egyenlöségt, de az»:rt nézzél mindenkit csak parasztnak 
hozzád képest — és könyököld oldalba azt a vakmerőt, 
khi veled egyenlő akhar lenni. Érc?!

Mert a jogegyenlőségnek csak fölfelé van értelme. 
Thodsz ? !

Túlzott siker.
Kgy kopasz úr bemegy egy borbélyüzletbe és haj

növesztőt kér. A borbély ad egy pomádét.
I r : < iondolja, hogy ettől megnő a hajam ?
Borbély: Annyira bizonyos vagyok benne, hogy 

mindjárt hat fé-iit is kell hozzá vennie. Tessék, itt van
nak a fésűk is.

Szép szék.
Polónyi a cséplő gép. 
Csavargőzössé lett — szép! 
De mit nem. tesz még 
Az a miniszter szék?!



Amit főztél, azt meg is fogod enni.
Inkább veri meg édes uram, csak .ízt ne kívánd.

— Hiszen nem is igy értettem én azt te bibasz. 
Hanem úgy, hogy ha te minden áron magad akarsz főzni, 
akkor fogadj legalább szakácsnét.

— Tudod mit Herei, akkor sokkal olcsóbban ront
hatok el minden ételt én egyedül is.

No, ha már ennyire vagyunk, akkor hát csak 
ebédeljünk,

Megfejtett talány.

No sógor, hallom hogy kutya van a kertben a kendtek 
portáján is.

— Esztetet én nem érteg, mit agarsz te mondani pajdáss. 
Hát mondok, alig ha les/, a kiegyezésből énekes halott

Ausztriában is, amint én veszem észre.
Esztetet mék joppan nem értem.
No hát majd mingyárt megérted sógor. Eb emel nek

tek kvótát sógor.
— No ja észtét már értek. Oh jaj, csak hot esz nem igaz. 

Már pedig ez nagyon is könnyen igaz lehet sógor.

A malom alól.

— Ejnye de elegáns vagy ma pajtikám
— Hja kérlek ma üzletet nyitottam.
— Mit nem hallok. És mivel?
— Hát feszitővassal.



Mama, hallom a szavadat,
L)e nem látom, hol vagy magad.

Tessék megkeresni.

Itten a vár területén,
Rajzot készít Hol van a kém.

Tessék megkeresni

Jól felelt.

Főnök: (gumósán Hogy fogadnék 
én fel egy könyvelőt, a kinek ig\ szét 
áll a füle? Hiszen maga nem is tudja 
a tollat a füle mögé tenni.

Könvvelő jelölt : Nem is érek én 
rá arra, mert én dolgozni szoktam 

Főnök: Fel van fogadva.

Hrtckcs ajándék
A Apa billiárdozik a fiával.

Fiú: fedés apám, ma van a szüle- 
t n̂.ip- ’u. mit kapok tőled ajándékba? 

Apa: Adok neked 110-hói 1*2 tort

Tréfás képrejtvények.

Ez is bók.

Kisasszony maga nekem ma nagyon tetszik, oly szép p i r o s  az arca, 
mintha a tavasz nyakon ütötte volna.

Pilulák.
Az ebéd végén szöllovel kínálnak bizonyos borkedvelő urat K - 

S7 'nőm, utasítja vissza, nem szoktam a magun borát piluiákban bevenni.

Amtto -nyomda Budapest, Baross u.
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