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C se r n o c h  J á n o s  p ü sp ö k .

Nagytudalmu, kegyeslelkü 
Püspök, légy ma üdvözölt.
Trónodon a Herkó Péter 
Áldó szívvel, Hőn köszönt, 
Rátermettéi e nagy tisztre,
Elismeri mindenki,
S az a te fő büszkeséged.
Hogy gáncsolod nincs senki.

lm egyszerű tótfiuból.
Magyar püspök hogy leszen.
Látod Björson? Ha van arcod,
Most pironkodhatsz ezen.
Mert ki szép magyar hazáját 
önzetlenül szereti.
Tót, vagy oláh, magyar nemzet 
Azt sohasem keresi.

DtUfintiri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

Többszörös lesz az általános szavazati jog.
Ezt már értein. Mert igaz ugyan, hogy a hazá

ért én is csak egy életet adhatok, de én 2, 3-féle 
diplomámmal 2 szer háromszor több és nagyobb 
szolgálatot tehetek hazám ügyének, mint az, aki 
olvasni sem tud. Az is bizonyos. Már a minap is 
hallottam több jómódú péri polgártól, hogy hát- 
már nekem is csak annyi jogom legyen, minta szol
gámnak, hol itt a jogegyenlőség ? A szolgámnak is 
legyen egy szava jó. De nekem, ki ő utánna is 
fizetem az adót, legyen kettő. — Grófnak, plébános
nak lehet miattam három is, azért két kisbirtokos 
mégis több, mint egy gróf.

*

Telefon a Balaton körül.
Úgy hallom Kossuth beteg ágyában is egyre 

dolgozik. Most csinálta meg a telefont a Balaton 
kerül.

E felett bizonyára sok jo magyar örül.
A Herkó csak rátalál a szög fejére.
Em az, amiért a Herkopátert olvasni és terjesztem 

úri virtus.

Szentenciák: Lengyel Zoltán Hir-be hozta a Na főt.
Nincsen újság a Nap alatt. tíetiakiba.

Politikai fenegyerek.
a csimborassó ormán.

Kossuth Lajos annodaczumal egy ízben lebo- 
rult a nemzet nagysága előtt.

Jól tette. Én előttem pedig leborult már több 
ízben is a nemzet nagysága. Ez a kis különbség van a 
kettőnk között.

Egyébbként szerencséje Kossuth Lajosnak, 
hogy már meghalt, különben az én szerény csekély
ségemmel már régen túlszárnyaltam volna.

Ezt különben nem is én mondom, hanem meg
mondta már régen a Hir és a Nap.

♦
Wekerlét, a nyomni ultat megfogom buktatni, 

még ez év folyamán Kossuth Ferenccel együtt, ha 
csak magas kegyeimbe járni utólag nem buzgólkod
nak. Mi történik aztán, lássák ök.

A mostani udvari táncestélyre csupa mágnások 
voltak csak hivatalosak, de az udvari kancellária 
tudtommal puhatolózott az én irodámban is, hogy 
volna-e esetleg kedvem nekem is, mert azt mondják, 
az én kedvemért szívesen tettek volna egy kis kivé
telt is. Én azonban határozottan vissza utasítottam 
minden próbálkozást.

Sótt, de aztán köztünk maradjon, Sratt Katalin 
is élénken kezd egy idő óta érdeklődni irántam, 
aszongya, hogy az öreg császártól hallotta, hogy én 
milyen helyre fenegyerek vagyok, hát szeretne meg
kaparintani a saját számára házi ügyvédnek. En 
azonban fölényes szerénységgel iparkodtam elhárí
tani magamtól minden bizalmaskodást, mondván az 
osztráknak nix Deutsch !

Ha sejtelmeim nem csalnak, azt hiszem nagyon 
jól tapogatok, mert az öreg császár se Kossuthtól, 
se Wekerlétöl, se Apponyitól nem tart annyira mint 
tőlem. Ugylátszik tehát, bizalmas udvarhölgye által 
akarja tigris körmeimet lesimogatni. Csakhogy át 
látunk ám a szitán. Kedves Sratt — mondom én — 
nagyot nöjjön ön odáig. Pá!

m
Klotűrt szájkosarat akar a kormány behozni a 

parlamentbe. Kinek? Ahorvátoknak ? Nem. A nemze
tiségieknek ? Nem. A 48-asoknak ? Nem. Hát kinek ? 
Nekem egymagámnak. És erre én büszke vagyok. 
De tudja meg a kormány, hogy nekem egy száj
kosár kevés lesz, sőt 100 is kevés lesz.

És ezt én szerény csekélységemmel merem 
mondani. Mi j. Napóleon Sexpir Zoltán.



S zam ár tám ad, szam ár bánja
3 képberTszöveg nélkül.

csókolom kézit. Lehet-e valakit 
úgy eljegyezni, hogy a szomszéd fia Amerikában van, 
az én lányom pedig ide haza.

— Hászen lehetni lehet, Pál uram csakhogy az 
mégis sokkal okosabb ám, ha a vőlegény előbb haza jön,

— Csókolom a kézit a fötisztelendő urnák — de 
a lány akarna ám utánna menni.

— Az már öreg hiba. Pál gazduram. Csakhogy 
persze, ha már igy áll a dolog, lehet ám azért akár, 
inegesküdni is úgy, hogy a vőlegény Amerikában van 
a menyasszony meg itt. Csakhogy persze ez drága.

A gyerökömér ki állom azt is ft. uram.

Félreértés.

A fiatal ember végre nagy kínnal nekivág és meg
kéri az öreg ur leánya kezét. Mire ez kérdi: Jaj mondja 
csak barátom előbb, hogy elbírna e egy családot tartani 
egy áltálján ?

Kérő: Nem én! De hiszen azért kértem én csak a 
leánya kezét meg és nem az egész családét!

nem volna képes 
arra, hogy egy lányt csak azért vegyen el, mert nagy 
vagyona van?

Kelemen ur: Semmi szinalatt. Csakhogy arra sem 
volnék ám képes, hogy egy lányt otthagyjak, csak azért 
mert nagy vagyona van.



Salamoni ÍtéletÜgyes válasz.
(a/ óbudai m ok rátáknak.)

Bíró: Klem ur, önt hamis kártyázás és zsebmet
szés miatt van körözve.

— Igen is, tekintetes biró ur, éppen azért jelent
kezem.

— És ha én önt most bizonyíték elégtelensége 
miatt felmenteném mit szólna ön ehhez ?

— Esedezek tekhintetes biró ur, ha lenne olyan 
kegyes és márciusig még folytatná a vizsgálatot.

— Mert ugy-e most hajléktalan és nincs meleg 
szobája ?

— Őszintén szólva, biró ur.
— Nohát akkor én önt azzal büntetem meg — 

hogy most fölmentem,

Beszélhet az ur énnekem a demokráciárul 
mer én is csak a hajdúböszörményiekkel tartok, z 
már tavai megmondták Benedek Jánosnak, hogy m 
a t*-ban benn van a demokrácia, de mivel a dem 
ráciában nincs meg a 48, aszerint tehát nekünk í 
kell az olyan demokrácia, mint a mit a Kóbi ti 
ajánlgattiak. Isten áldja meg az urat.

A korzón.
Férj: egy hölgyre mutatva Xézdd meg. Ez most

a legdivatosabb Írónőnk
Felesége: Lehetetlen. Ez, evvel az ódivatú kalappal?
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