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Vigyázzunk!
Kőművesek s a vakolok 
Összeálltak újra.
Hogy keresztünk dicsősége 
Le legyen tirorva.
A Krisztusi igazságok 
Hs maga az Isten.
Mint nem ismert tekintélyek 
Pusztuljanak innen.

Hallod magyar, mint üvöltnek 
Harcot azok ellen.
Kikben m ez van meg az igaz 
Keresztényi jellem ?
Latod magyar, mire jutott 
Hz a szegény ország ?
Hogy hitünknek ellensegi.
Mint pók, behálózzak!

Kóser erkölcs, atheizmus,
Hzek szent portékák;
Kiáltani tilos rájuk 
Kígyót avagy békát.
Oh de a szeretetforias,
A Krisztusi szellem
Nem allhat fönn, mert csak ez tor
A gonoszság ellen.

Vigyázz magyar, nyisd ki szemed 
S lásd meg ellensegid.
Akik szóval es irasban 
A hitedet tépik.
Lss szét köztük, másként elvesz 
Maria országa.
Nincs szükségünk vért szipolvzo 
I ndok viperákra

Tiszaparti

Bolond volt az a gróf is, aki legelőször szociális 
iskolát állított, de még nagyobb bolond volt az a 
tanító, aki vállalkozott neki, legnagyobb bolondok 
pedig azok a szülök lettek volna, ha a grófot is tani- 
tóstól el nem csapják.

Szeretném én látni azt az iskolát, ahol egyszei 
Marx és Lassale erkölcsei által megfertőzött diákok 
kimondják az általános sztrájkot, hogy ok bizom 
nem tanulnak, mi lenne akkor!

fin bizony, ha tanfelügyelő volnék, tanítóstul 
együtt egyszerűen megvirgácsolnám őket.

Apponyi megígérte a tanítók fizetésrendezését, 
a tanítók gyámolitását, sőt a tanítók szabadjegyét is 
Mert ha már az államiak megkapják, mért ne a köz
ségiek is ? Mennyivel különbek azok ?

Attól tartok azonban, hogy a beütött jogegyen
lőség miatt most majd azok se fogják megkapni, meg 
mi sem.

Pedig az igazság az volna, hogy azok is, meg
mi is.

Tani Tani mestram uram naplojegyzetei

A bogötei cucilista kollégám is sokra vitte. Bör
tönben ül Vácott. Hja amice, aki a morált kirúgja a 
lába alól, az ne csodálkozzék azon, hogy olyan isko
lába jut, ahol darócba bujtatják az embert és tinta- 
leves és papirgaluska helyett rabkenyeret kap.

*
Avagy talán fogott rajta valamelyest a börtön

levegője ?
Dehogy ! Kgy legújabb sztrájkot fedezett fel. 

Az éhsztrájkot. Érdemes is volt amiatt Yácra menni! 
Mikor mi azt a mi kis falunkban is megtaláljuk elégszer.

Politizálni nem igen szoktam, mert a jó  tanítóról 
is azt tartom, amit a világ tart a legjobb asszonyról. 
Mely szerint az a legjobb asszony a világon, akiről 
a legkevesebb szó esik, vagy eshetik.

Még sem tudom megállani szó nélkül, hogy 
Arad most a régi ál fS-as Tisza huszár Komjátit lép
tette fel Barabás utódjának.

Vájjon mit keres — nem Saul a próféták ko
zott — hanem Judás az apostolok körében.

Kötvös Károly is sokra vitte már. Az úgy ne
vezett Népszava nívójáig emelkedett alá. Ott pana
szolja el, hogy miket félt a reakciótól.

Kj ej, szerelinetes Káró bátyánk hát kell na
gyobb reakcionárius a világon, mint akinek még 
Lányi, kiistótty sőt Fehérvári is kitűnő magyarok 
voltak csak persze, egy kissé szamarak. «Nem 
tudtak séminek becsületes formát kölcsönözni.* Hogy 
a bagó rúgná meg őket, önnel együtt, édes Káró 
bátyám, de nemcsak a VII. kerületben.

Tani Tani bizony könnyű, csak élni nehéz.



Egyszerű.

Mondja csak, édes gróf ur, azt a

— Hidd el papa, minden gondolatom a meny- 
iszonyomé.

— Nagyon helyes fiam minden gondolatod, főleg, mert de soha egy rósz szót sem hallottam az én férjemtől.
•*bból meg is élhetsz, még pedig nagyon szépen. 150 — Olyan kíméletes?
ezer koronával már lehet is kezdeni valamit. — No nem, csak óvatos.



Okos phapelcIsmertető jelek

Rozctiberg szomszéd ! Úgy hallom, a Samu ihu 
rat elcsípték a csendőrök az arató-sztrájkra való tel* 

bujtás miatt.
Sneidere daj! K> honnan thod ezt maga?
A ham látta Kapósba. Aszongya, akkora kar- 

pere ik  voltak a kezén, lábán, hogy’ szinte megsajnálta.
— No, akk'»r az még se nem lehetett az én fiam, 

mert az csak ir, de ahol baj van, oda nem megy. 
Annál okhosabb.

Nagyvárosban.
Mit néz az a s<*k ember?

— Azt, hogy mit néz a többi

I átholsz phapekben, még Dreyfoszt is lehetett 
rehabilitálni, t’ e pedig énnekhem három ezer khorona 
adósságomat se akarsz rehabilitálni ?

F.löibb gyűjt* nek a hitsorsosok a the hazaáru- 
h‘>Md elkhenésére is Ö(ht millió franct, akkor majd én is 
máskép fogok g<»ng«ákhodni.

Félreértés.
Megígéri, hogy javulni f«*g ?

— Igenis, hiró ur, máskor nem leszek ily ügyetlen.

Most is hangzik a szava,
Ugyan h«»l a kis baba?

Hol f lessék megkeresni.

Retket vasal a tanár ur 
S egész vásár rája bámul

Hol? lessék megkeresni.
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