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€ b r n d.
Hát Tiszáék. még sent mennek a gazok? 
Pedig hát m ár tudják, hogy nincs igazok ' 
Akkor tehát mit várunk még ö velők?  
Legyen a poklok tornácán a helyük.

Nincs ezeknek se leikök, se orcájuk.
Azért fér oly könnyen minden hozzájuk 
Immár mennyi kárt tettek a m agyarnak. .  . 
"  a bestiák mégis élni akarnak.

Csakhogy kinyílt m ár a nem zet szeme is 
Készül rajok a panam ás Nemezis 
Tisza Lukács bármit hisz is. Vége már 
Hbrudon megy. mint hogy jött a két tatár.

Paraszt filológia.

— Mondja csak birkás, vet maga katona V
— Yótam!

Ha netán begyiinne a magyar vezényszó hogy 
mondaná maga vorvvártz, ruckwartz laden schissen '

— Hát édes föuram, valami olyanformán. Kló 
tüccs! Hátú iü jj !

A kis ravasz.
Biro Vádlott! Nős ön?
Vádlott : Oh én nagyon szerettem volna már 

megnősülni, de mert folyton elzárnak nem jutottam 
na<ig addig hozzá !

Az mar más.

— Hallotta bátyám uram, hogy a patikusék 
szógája patkánymérget evett és bele is hall.

=  Üli a szerencsétlen ! Hat akkor már legalább 
ember mérget evett volna.

Dühben.

Pali: (a kaszinóban.) I r a m !  Ön engem buta 
fráternek nevezett!

I r .  Kérem szépen, eszemben sem volt! Nem
önt értettem.

Pali: Kikérem magamnak! Semmi mentegetés 
ön másra nem is mondhatta, n int reám !

\7
Az allatkertben.

Lacika: Apuska? Mért hívják ezt az állatot le
vének ?

Boros papa Mert ez a szemtelen dög tizennégy
napig kibírja ivás n é lk ü l!

V
Fölösleges munka

Háziasszony : No Juci, maga most a gyerekek 
ruháját egyáltalán soha sem porolja ki ?

Szobalány: Minek ? Hiszen a nasságos ur min
den nap ki porolja az ifiurakat !

V
Vendégszeretet.

Meghitam a kántramuramat vacsorára, anyjuk 
No bizony keed is várhatott vóna vele 

hónapig — ollan jé> kis halunk van mára.

VA
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JCotányi János 
paprikagyáros csipős 

édes paprikái.
— Paprikás hangulat uraiko 

dőlt minap nemcsak a képviselő
házba de a főrendi házba; is.

Eddig Tisza aratta le a Tisza 
házban a legnagyobb Paprika 
Jancsi babérát.

Pedig Lukács a sima és fi
nom főrendiházban vívta ki ma

gának a legnagyobb Paptika Jancsi nevet
Borsos kedvében volt ma a közhangulat is — 

Az egész ország elítélte a panamistákat.
A német császár állítólag azt a paprikás kije

lentést tette volna egyik socialista vezér kijelenté
sére. ki a Dreadnautok megszavazását kizártnak mon

dotta .
— Megfogjuk szavaztatni a la Tisza: az az hit

vány erőszakkal is.
— Csakhogy mi nem élünk ám Magyarorszá- 

on, vágott vissza a socialista. Ugv látszik a néme
teknek nincs még Paprika Jancsijok.

Dicsekszik

—  Bíró: Ön azt panaszolja, hogy a felesége 
vasalót vágott a fejéhez

— Igen, biró uram.
— De hiszen nem is látszik a fején semmi.
—  A fejemen nem, de tessék megnézni a vasalót.

A jónások.

— Szerbusz Jónás, de bégen láttalak, hogy vagy?
— Hát csak mint a bibliai Jónás.
— Csak nem nyelt el téged is valami.
— Debizony elnyelt komám az adósság.

Egy kis túlzás.
Kanyargó: Te pajti táncoltál a kövér Ilonával, 

mered-e ajánlani, mint jó  táncosnőt!
Habari: Isten ments! Az oly álmosán táncol, 

hogy az ember lába elalszik mellette.

V
Kellemetlen következtetés.

A lagi: Csak azt szeretném tudni, hogy Korgó 
ügyvéd miért hord folyton kesztyűt a kezén?

Forgó: Bizonyosan azért, mert folyton szennyes 
pórok fordulnak meg a kezén!

Verstalány.
Ha felfújnak nagyobb leszek 

Lég nélkül meg össze esek, 

így bennem bármit tarthattok 

Amúgy semmit sem használok.

Becsem kevés, alig számit,

Mégis sokzor van, ki áhit 

Gazdasszonvok nyár időben,

Hol van gyümölcs eltevőben.
Mi ez?
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N’eui is olyan rettenetes.

— No h?.!!od Berti csak most tudtam meg
hogy a Baloginé előbb egy közönséges szakácsáé 
volt csak.

Önhirálat

Atya ; Mit válogatsz annyit ? Nem vagy szép, nem 
vagy fiatal, csak 500 forint hozományod van; hál mit 
válogatsz úgy a kérőkben ?

Leány : A Khon Reginek csak 4O0 forintja van, 
ő is vén és csúf, mégis válogat.

Atya (dühösen): De annak tisztességes szülei vannak!
— Harcsak te is az lettél volna

Tréfás képregényét

Csak tudnám már most 
Hol a két kocsmáros /

Nemzeti megváltás 
Huncolkodik Lukács.

Müst&ki Irodalmi ét Nyomdai R étn  éRytár«aság
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