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A szabadság honja
Szép magyarhon a szabadság honja 
Ezt kétségbe már senkise vonja, 
Mert szabad itt minden a világon ! 
Ami osztrák kamarilla járom.

inkább idehaza a mi házunkban ordítsanak, mint sem 
az egész világ minden portáján. Ez roppant elhibázó.
politika volt.

Ez az, amit jegyző nélkül is nagyon meg kell je 
gyeznünk Bizony.

Itt szabad a többséget letörni 
A jó népet, mint bárányt leölni.
Választani osztrák milliókkal 
Basáskodó hős szolgabirókkal.

Itt szabad a törvényt megkerülni 
Nép elvét és jogát porba gyűrni.
Csak kívánja egy hetyke miniszter 
Ki se jogot, se elvet nem tisztel

Egy nem szabad csak csupán manapság 
Komolyan venni a törvény parancsát.
És még egy — de ez zokul ne essék
Nem szabad még a becsületesség M.

OdJjpiitért Bonáfjl bináris nótárius urán körjsjyzései

Ausztriában kezdenek észretérni már, a nagy győ- 
zedelmi mámor után, mert előre látják, hogy ennek a vá
lasztási farsangnak is meglesz a megtorló böjtje. Jönnek 
a nagy katonai terhek, bosnyák költségek, hadihajók, 
újoncok Delegációk a sok uj milliók, melyeket kiakarnak 
préselni a magyarból minden ellenszolgáltatás és jog nél
kül, az pedig, amint én az én egyszerű jegyző kobakom
mal vélem, nehezen fog menni, mert végre is HO tagból 
álló 48-as ellenzék mégis csak valami 

*
A két függetlenségi-párt egyesüléséről beszélnek 

i\jra. Hiszen ha meglehetne csinálni be jó is volna, csak 
hogy a tűz meg a viz, a kutya meg a macska nagyon 
megférhetetlen rokonok. Kossuth európai »műveltsége* 
lusth egyenes magyar virtusa nehezen fognak egy malom
ban őrölhetni.

•
Úgy hallom, hogy az ellenzéken a legújabb jelszó: 

Megtorolni mindent, amit a kormány a választásokon 
elkövetett 120 peticiós megtámadott mandátum ! Ez aztán a 
cifra világ. 50 —60-at bizonyosan mégis semmisítenek belőle. 
Ejnye be jó lesz. Hova lesz akkor az a nagy többség ? 

*
A nemzetiségeket tehát csakugyan letörtek. Én sem 

szerettem őket, még is aszondom, hogy nagy kár. mert

Parancs szerint cselekedett.
Egy uraság elhívta a cigányt fát vágni s azt mondta 

neki: — Ha ezt a fát máma mind összevágod, dupl 
bért kapsz.

— Sok lesz nagyságos uram, szólt a cigány.
Nem tesz semmit; dolgozol, mint egy megkö

tözött állat.
A cigány, fejét vakarta és azt dörmögte :
— Mint egy megketezsett állat! . . . ?
— Igen! Akárcsak egy megkötözött állat és este

feljössz a napszámért; helyes?
— Helyes nagyságos ur.
Az uraság elment, a cigány pedig lefeküdt a gyöprt 

s ezzel megkezdte az erős munkát Este felment az ura
sághoz a bérért, mit meg is kapott.

— De most majd megnézzük ám, hogy mit csináltál
szólt az ur.

S mikor meglátta, hogy a cigány nem csinált sem 
mit, ráförmedt : — Ejnye te gazember, hisz nem csinál
tál semmit!

— Instálom á nemzsetes nagyságos urat, hisen a 
megketezsett állat nem tud dolgozsnyi.

Snóbelesc — Knóbelesx.

Snób.: — The Knób ? !
Knób.; — No mia ?
Snób. — Látc otth azth a lovath ?
Knób. : — Láthok
Snób.: Nüs, hát oz volomikhor oz enyim volth

Ezth o luvat oz én Icigh fhiam okhi mosth edj kithünö 
zsokhé. edj éves khorában udj megülth, okhár csokh mosth

Knób.: — No ozth már nem hiszekh el.
Snób. : — Fhaggyunk fhül 10 thlőrba.
Knób : — Gemakth! Itt a 10 fhlőr. De mosth bi 

zonygyitsál be, hodj igoz.
Snób.: — Nú, háth ü mosth ozth o lovath sehogy 

shem üli, csokh éppen udj, minth edjéves khorábo nem
Knób. Oh the gyolázathos khotya, idj becshapr. 

edj böcshölethes emberth ?
Snób.: — Wie heiszth böcshöletes ? Háth böcshö 

lethes emberekh szhokhtak ülni Váchon, Munkhácson 3 
Khendosz!
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Érzést még csak lehet hazudni, de észt nem 
*

A vénség legszebb dísze az a darab fiatalság, amit 
az ember magában meg tudott őrizni.

*

Sok dolgon csak azért találunk örömet, mert az 
nincsen másnak.

4

Soknak az okozta boldogtalanságát, mert a boldog
ságot nagyon is korán tanulta ismerni.

*

Mikor az emberek valakiről nagyon hangoztatják, 
hogy annak szerencséje van, avval többnyire kiakarják 
kertllni érdemeinek elismerését.

Némely ember azt hiszi, hogy ö állatszeretö, mert 
egy rabmadarat etet.

Dalfi : — Na Rézikhám, Őröljél Thonáltham nekhsd 
edj khütönő vlllegén.

Leány: (örömmel.) — Igen ? Aztán milyen a haja ? 
Fekete ?

Dalfi : — Nem.
Leány: — Szőke ?
Dalfi : — Az sem.
Leány: — Hát gesztenyeszin ?
Dalfi: — Gar ká Réd! — Szót se többet!
Leány : — Juj, talán vörös ?
Dalfi: — Na ne ijedjél meg. Nincs nekhi vörös haja 

se. Nines neki - - semilyen.

A kis ravasz.

Legnehezebb széttörni az aranybilincset. 
♦

A legszebb álmokat ébren álmodjuk.

Védekezés
Bíró : — Ön leütötte a panaszost és kirabolta. 

Elvette a tárczáját, a gyűrűit, csak az órát hagyta ott.
Vádlott: — Micsoda? Meghagytam az óráját ? Na, 

láthatja a bíró ur, hogy részeg voltam

Helyes definíció

— Mondd osak papám, mi az a nőemancipáció ?
— A nőemancipáció ? Nohát az, amikor a nő a 

lovaglóostort főzőkanálnak nézi.

Cigány házasság papnál,

— Hát aztán miféle házasság ez te More ?
— Érvényes, fétistelendé sentatyám.
— Érvényes-e, mikor nem is törvényes?

v _  Tervinyes kirem, csákhogy nem vágyunk meg- 
eskidvel.

— Mama, a homokgödörbe beleesett valaki ét min
den gyerek nevetett rajta, csak én nem.

— Hát miért nem szivecském ?
— Mert én voltam az a gyerek.
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K i n n  djt, én surefrm Oot 
Késő, már van, aki szeret. 
Én jobban szeretem.
De az el is vesz.
En jobban elveszem.

— Ivókúrát rendelt a doktorom ! Ez aztán az orvos 
gendoltam magamban! Végre aztán kisült, hogy bizony 
csak karlsbadi vízzel.

Ejnye aki lelke van, igy nem lesz ez jó, tudtam 
már előre. Le is alkudtam mohai a.

Hanem ezt már lelkiismeretesen be is tartom de 
persze mit tart( xik m r az orvoshoz, hogy én azt a mohait 
mibe és hogyan iszom.

Tréfás képrejtvéíiy

Kortyondi észjárásSzerelmi árlejtés

Nini! Csak nézz oda’
Ott jön a Gyuszi lova

Tessék megkeresni

Hova lett, hogy nem jön elő 
.4 turista vezető ?

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat
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