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Á lta la f gratuláció.
Újév napján birálgatva a múltat,
Oratulálva lesz általunk magunknak 
Herkó jóslat beteljesült S csak ez fáj.
Hogy egy akol, egy a pásztor, s egy a nyáj.

— Hát komám biz ez cudar állapot. Talán 
zsidó az az uraság.

— Nem zsidó az, mer az a hunyadmegyei fő
ispán.

— Mohát akkor aligha tud az a dologrul. A 
gazdatisztjét pedig felkellene csaptatni, hogy tiz 
darabba hulion vissza.

— Mégis érdemlenék !

Srenzáció Jakab mint diktátor.

Száztizenegy millió a fölösleg az állampénztárban.
Herkó úgyse szépen hangzik, fen ugyan örülök 

neki, de mi haszna, ha az nem az én fölöslegem, de 
még csak az országé sem mert azt ugyan vissza 
nem kapjuk soha, legfeljebb csinálunk hozzá még 
újabb 100 millió kiadásokat... sokat.

*
Supiló urat lefülelték és hazudságon kapták.
() azonban a Napra keni a hazudságot és a 

hamisítást Mit szól mindezekhez ön dr. Domokos 
Ödön, akarjuk mondani Sexpir Zoltán ur.

Hát aszondja a Zoltán ur, hogy semmit, hanem 
folytatjuk tovább.

Mindjárt gondoltam is.
*

Ötvös Károly a vén vajda már megint fenyeget, 
megígéri Yázsonyinak, hogy most már aztán igazán 
kivégzi Wekerlét (nem szükséges azt tudni senkinek, 
hogy csak félórával előbb járt fenn nála gyatulálni.

FÍz is olyantéle história, mint mikorJózsaGvuri 
cigánya megtámadta gazdáját az erdőn.

Pénzt vagy életet, csukolom kezsit.
— Megbolondultál Kuka.

Igen is csókolom kezsit, most zsiván vagyok.
— Aztán meddig.

Hát kenyergem inig nem kapok valamit.
A Herkó csak rátalál a szög fejére
Ez tíz, amiért a f fér kupáiért olvasni és terjeszteni 

úri virtus.

M it beszéln ek  a malom alatt.

— Komám, én azt gondutam, hogy a vasárnapi 
munkaszünetnek föforrása a vallásra való tekintet 
vót, azér csuknak el üzletet, botot délelőtt, hogy az 
ájtatos hívőket ne háborgassák buzgóságukban, ne 
botránkoztassanak senkit isienfélésében.

— Magam is azt hiszem komám
— Hát lássa kced, Maros-Hlyén láttam szent 

karácsony napos napján. hogy az uraság szekerei szalmát 
hordtak, másnapján pedig hordtak a trágyát, a templomba 
sie/Jk orra előtt.

Se pénz — se jövő. írja! De előbb húzza alá 
jó vastagon, had lássa mindenki jó messziről ezt a 
zseniális vezércikket, melyben ugyan egyetlen igaz 
szó sincs, de ki keresi manapság az igazságot ?

Szenzáció kell a magyarnak és nem igazság.
No de aztán szenzációt kap is eleget. — 10 

ezer példánynyal ha több fog elkelni a lapból, mi 
szépen a markunkba nevetünk — mi már célt értünk. 
A többi már nem tartozik ránk. — írja.

W e k e rlé t le lep lezik !
Supiló leplezi le.
W e k e rle  paktált.
W e k e rle  {elsült.
— De kérem hiszen éppen az ellenkezőjét

állítja Supiló.
— Az minekünk mindegy. Kz az újévi szen

záció nekünk megér 15 ezer koronát. Megfogja látni, 
hogy be is jön. S ha már egvszer ez bejött, miat
tunk Supiló akár kézzel-lábbal is tiltakozhatik —
fujunk rá.

E m elik a létszám ot.
Kartel bankot akarnak 90 évre. írja és húzza 

alá jó vastagon. Ha nem igaz is, az nekünk wurst. 
De érdekes és szenzációs, az is bizonyos. Nekünk 
pedig csak szenzáció kell és nem igazság, mert aki 
igazságot akar, az olvasson bibliát ne pedig a Napot.

Hopp megálljon! írja:
Szerelm i öngyilkosság a fővárosba. Hogy 

hol. ahhoz nekünk semmi közünk, mert ha nincs is 
most, szokott lenni máskor. Címnek pedig igazán 
pompás. Sallangozza ki jól. írja le érdekesen a 
kabátgomblyuktól a cipógomblyukig, különös súlyt 
fektessen rá, hogy az iskolás gyerekek is falhassák

Tülapintéri Borvágyí Kalamáris nótárius uram körjegyzései



Méltó válasz. Segítség*.

— No More és te a dánosi eset után is mersz 
még vajda bottal járni?

— Mirne, csókolom kezsit — szeretném eltérni 
a gazsembereken, mér gyilkótak olyan csudarul.

— Hogy kisült mindjárt, hamarosan ugy-e bár.
— Hát persze, soha senkinek sem kellett vóna 

arrul még csak álmodni sem.

— Mi az a antiszemitizmus, Mamukhám. 
Addij örülj mig nem tudod Samukám.

— De én mindenáron szeretném tudni.
— Az antiszemitizmus gyermekhem az egy 

betegség, amelyben mindig mások vannak — 
ami mindig csak a zsidóknak fáj.

— Aranyos. Ha maga engem szeretni tudna 
valaha — én megtudnék önért bolondulni.

— Hát vegyen el.
— Hőnyire’ bolond mégsem vagyok.
— Oh — gazember.

— Belátom Zsuzsi, hogy magának ma roppant 
sok dolga van, — segíteni szeretnék magának — 
mondja, hogy mit tegyek.

— Ne segítsen — kezeit csókolom, akkor ha
marabb készen leszek.Toalett

Z.) — Osztég mongya keed, azokon az indiánu- 
sokon éppeg semmi sincs, a mi a testüket takarná?

— Honne vóna. Van rajtuk bőr.
Kihúzza.

— Ne húzza ki úgy azt a portékát Mózsi ur, 
majd nem lesz ki a méter.

Cigány morál

Mp<rmí» (rvapá7tfl



Súlyos önvallomás Kivágta magát.

Kis Gyuszi arra kiváncsi, 
Hol itt a nevelő bácsi.

Tessék megkeresni

A bátorság immár lohad.
Hol a másik rabló lovag.

Tessék megkeresni
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sora Amerikában.
— Ej édes fiam, ha idehaza annyit dógoztam 

vóna, mint a mennyit ott köllött, már régen i  sze^sios 
gazda lehetett vóna belőlem.

— No emberek! A ki mer az nyer.
Egy numerus két krajcár.
— Ha tunnám hogy nyerők, nem mondom, hogy 

nem vennék.

Ejnye Mózsi de jó téli kabatja van.
Van annak, aki meg nem issza 
Ezt a saját korcsmájába kellene gyakrabban 

hangoztató .
Hát illik ott kötelet emlegetni a hun akasz

tott ember van.

Spuriusz.

Vedd meg a lovamat More. 
Nem vagyok én börkereskedé.

Aufclo-nyomUi Vln* 4f.
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