
Felelős szerkesztő: MARKOS GYULA

A szekszárdi beszámoló után.

Mondja csak édes Méltósá^os uram, ezek a szociálista urak csakugyan olyan derék emberek ? 
Bizony, édes barátim, ezek az urak teljesen „udvarkópesek41, de sőt *  hazafiság tüzpróbáját
megállották.
Akkor hát az Isten éltesse őket!
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Jííncs kibontakozás!
Nincs kibontakozás, zavaros a helyzet,

Mást akar a király, mást akar a nemzet. 

Egymással régóta hiába alkudnak.

Egyezséget kötni úgy látszik nem tudnak.

Mit kivan a nemzet, s a király mit akar, 

Melyik hat az oka, hogy még tart a zavar ? 

Mondjon Ítéletet fölöttünk a haza 

Kell, hogy az engedjen, kinek nincs igaza.

Dülapintéri Borvágyi Kalamáris 
nótárius uram körjegyzései.

Hanem ha még egyszer, győzni fog a nemzet 

Es többséget ad majd mai ellenzéknek,

Jól megértsd ám ktrály az idők nagy jelét.

Mert a jó nemzetnek már tulon is elég!

Kocavadasz

— Mit csinál azzal a báró ur amit lő?
— Többnyire kórházba szoktak kerülni.

v
Hasbeszélö.

Az asszony KM) koronára tartotta a disznói a vásárban.
— Nem érek én 50 koronát sem hangzik a disznó

felöl egy ismeretlen hang.
— Az asszony sietett eladni a disznót GO koro

náért (a hasbeszélönek.)

V
Gorombán.

— Az én apám már akkor vasúti főnök volt, 
mikor én születtem.

— Igazán nagysád ? Hát már akkor is voltak 
vasutak ?

V

Helyes.

=  Miért nem kell önnek az a ritka becsületeségü 
cseléd, akit ajánlottam.

=  Mert énnekem csak mindig becsületes cseléd kell.

V

Valamikor l ’gron Gábor szikrázó fényes beszéd 
keretében szólt az udvarhoz, hogy a két farkucseh 
oroszlán egy magában is elég veszedelmes Ausztriára 
nézve. Nagyon bölcsen tenné tehát a dinasztia, In egy 
erős nagy nemzeti Magyarországot nevelne, aki úgy a 
cseh mint a kifelé kacsingató németeket egy maga is 
képes legyen ellensúlyozni.

Ehelyett Ausztria egy elcsigázott kiélt nemzetétien 
demoralizált Magyarországot teremtett, pedig csak most 
láthatja igazán Ausztria, a kis Balkán államoknál, 
hogy mit tesz az öntudatos nemzeti érzés ápolása.

Tele van Európa nemzetközi komplikációkkal. Ki 
fogja megvédeni egv orosz háború alkalmával a Habs 
buzgókat? Talán a csehek, tahin a horvátok vagy a 
szerbek? Akik tömegesen szöktek át most is a tisztjeik
kel együtt a határon?

Ezt jó  lenne megszívlelni. Nemzeti elnyomás he
lyett — magyar sovinizmust neveljen az egész vonalon 
akkor még mehet valamire.

Ezt jegyző nélk 1 is m •glehet jegyezni.

( oromba.

— Mit szólsz a lamom hangához?
— Noha sokáig így folytatja én azt hiszem,hogy 

szétfogja énekelni az eljegyzését.

V

Ősi baj.

— Aztán régen van magának már ez a gugája? 
Bizony orvos ur, már az anyámnak megvolt

mielőtt megszülettem.
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Czigány [észjárás

— Fé tisztelandö sent atyaság vóna nekem ebben 
a nagy hidegben egy vadonat uj ködmenyem.

— Annak csak örülhetsz, More,
— Ugy-e tehát elhozhatom.
— Én miattam elhozhatod, de mit csináljak én

azzal,
— Engedje meg, hogy viselhessem.
— Már mért ne viselhednéd ?
— (Lopott tehát egyet a tisztelendő ur felbátori- 

ására )

Női tromfok.

Nem számit.

— Monikhám ! Tudod-e mi a külömbség a házaság 
és a caőd között,

— Nem tudom. Hát mond meg.
— Hát az, hogy a házasságban a nő veszi fel a 

i férfi nevét.
— A csődben pedig a férfi a nő nevét.
— Célzás akar ez lenni ?
Ha kézrül beszéltem volna, akkor talán vehedted 

célzásnak, de én névről beszéltem csak. Egy névleges 
pofon pedig nem számit.

Egyszerűbben!

— Igazán nem értem, hogy lehet egy kopasz 
embert annyira szeretni ?

— Ah csak csendesebben egy kicsit, hiszen a te 
urad se külömb egv hajszállal sem, mert ugyan olyan 
kopasz.

— De legalább nem bálványozom,
— Hiszen te nem is vagy ám az ö bályánya.

— Hallod e Mózsi. Rögtön kapsz egy pofont.
— Inkább adja ide Márton gazda érte azt & 20 

koronát, amit a törvényen kapnák érte.
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l.icitát

— *Azt uvastam Koma az újságban, hogy a múlt 
evekben nemzeti z-inü h* d világ vét Kgerben

— Mért nem lehetett véna, mikor en fekete sár
ga kugyat is láttam már eleget.

Megmagyarázta.

c .
Csak azt szerelnem tudni, hogy mért viselnek 

a nők oly roppant nagy kalapot.
— Annál egyszerűbb sincs ! Hát, hogy megtakarítsák 

vele az esernvöt.

Tréfás Keprejtvénytk.

A remete tudfa mar 
Hogy holvan az ifjú pár.

Műszaki Nyomda R.-T.. Budapest, Vili., József-utca 56. szám.
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