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Spongyát rája.
Letört a nagyszáj! . . .
S a Zoltán-kodánkodásnak vége . . 
S ki hitte volna
Hogy Pista bátyánk lakói meg érte 
Zilach támad 
Kecskemét bánja 
Spongyát rája!

Dolapintérí Bonrágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései

Széchenyi László. Széchenyiesen kezdi Meg 
érkezett haza Őrmezőre, már 25 ezer korona alapit 
ványt tett nemzeti kisded-ovodára.

Hitesse érte a magyarok Istene soká.
Törődni kell a néppel — szeretni és nevelni. 

Meglátszik a grófon, hogy’ Amerikát járt ember. A 
gyakorlati oldalán kezdi a dolgot.

Főuraink közül tanulhatnának tőle sokan.
Szinte előre látom már, hogy pár év múltán a 

milliárdos angol missböl milyen tűzről pattant ma
gyar menyecske lesz. Jól van ez igy.

*
K.sebesi oláh gimnáziumban tiltott könyveket 

használnak.
Véletlenül pattant ki ez az igazság a megsér

tett tanítványok közül melyet a hazafiatlan tanárság 
sietett letagadni. Csakhogy persze nem zörög a 
haraszt ha nem fújja a szél.

Megvagyok róla győződve hogy a kulturminisz- 
ter is tudni fogja a maga dolgát.

*

A erenthál k ű lű g y ér Budapesten van. Vájjon 
hozott-e valamit. Vagy vinni akar ? Ez egyszer mégis 
hogy hozott valamit.: rövidesen talán ki is fog tudódni.

*

Visszaélésen kapott szakszervezeteket sorra 
oszlatják fel. Nagyon helyesen A budapesit székes- 
fehérvári jó példa után Kaposvár is ráütött a íakab- 
urík fi-körmére.

Helyesen tette. Valóságos orgazdálkodás folyik 
ott a munkások filléreikkel hol a tagok csak fizetnek 
a Jakabok pedig minden ellenőrzés nélkül költenek.

Végre ideje annak ezeket az atyafiakat egy 
kissé megrendszabályozzák.

Magyar labdarugók tényes győzelmet arattak, 
vasárnap a cseheken. Hajdanában karddal és gereh K .j 
is győztük a harcot. Ma már lapdával se gyöznok * 
Bizony idáig ők voltak az ügyesek. — Remélhető:- 
azonban a jövőben ez már másként leszen.

Az oláhok és tótok obstrukciója letörött. Telhe
tetlen dühökben el is hagyták a termet. Se ba ! 
Legalább kevesebb lesz a hazugság rágalom és a 
szószátyárkodás. Kifogyott a szusz — kell hát egv 
kis haragot színlelni — mint ha még győzték volna. 
A Herkópáter csak át lát a szitán.

Ez az, amiért a Herkofáiért oh’asm ét terjesztem un
virtus.

Izidorka pozdorjái.

— Udje, the is vadj cdj égi thest mint a hold ?
— Mithtt >
— Mer a tháti mondott hodj fodjathékos vadj !

Erélyesen.

Mama : Ez a Kovács már egy kicsit nagyon soká 
jár hozzánk! Ha ma nyilatkozik előtted, azt mondod 
neki, beszéljen a mamával! Ha pedig vem nyilatkozik 
megint, akkor azt mondod neki, hogy a mama akar 
vtlf beszélni!

M egnyugtatás.

Móric: Thátelében ! Nem adod the nadjon olcsőn 
azthat az egri bort 3 kharanáért edj liter ?

Apa: Ledjél the egész ujugalommal í Thudok én 

mith cshinálok! Eltiször nincs is edj egész lither, má
sodszor penigh nem is egri bor í

A templompersely.

Idegen : Tegnap leszakadt a nadrágomról egv 
gomb és elveszett ! Ugyan mondja hol kaphatnék ebben 
a faluban egy másikat?

Falusi korcsmáros: Oh kérem! Csak tessék itt 
harmadik házba menni, ott lakik az egyházfi, annál mii 
dig van elég!

Aerenthál jön.
Aerenthál nr jón, sót itt is van már 
Fontos dolog mi nyomában jár 
Lesz tiszti gázsi, ha lesz versenyszó 
önálló bank és magyar zászló.



F aji erények. K ivá gta  magát.

Lássa Márton barátom, én nem vagyok cucilista.
sőt gyűlölöm őket: __ Itt az étlapon fácán van. Hol veszik maguk

Hanem azért ezt meg kell engedni, hogy az a a fácánt ?
Meeőfi, sok szép és nagy honmentő beszédeket tar- Most lövi az ur.
tott már az országhazában. De hiszen azok galambok.

Hagyja el, Samu barátom az ilyet. Mán ha Igen, de fácánosán* lesznek készítve
en meg akarom mentetni a hazát valakivel — csak 
nem bizom én azt zsidóra.

V itéz  férfiú K ecskem éti szentencia.

> — Micsoda? Már te megint nyelvelsz ? Te, te
\ semmiházi ! Te.

— Dehogy is nyelvelek édes anyjukom, csak 
% megfeledkeztem arról egy kicsit, hogy még te is itt vagy ! 
; Tulajdonképpen még nem is szóltam egy szót
s sem, csak mert a gyertyát akartam fújni, még csak 
l annyit szóltam hogy

— No Koma! A Szappanos bátyánk hát meg
kapta a mit keresett Kecskeméten.

Bizalmatlanságot szavaztak neki.
— Fogadni mernék Koma, hogy mire Peste ér 

vagy elfelejti, vagy ha el nem felejti, hát letagadja. 
— Mert röstelli és szégyenli ám cudarul.

— Még Lengyel Zoltán föl nem ütette nem 
kellett annak szégyenkezni.

i



Tekints körül s im hol láss.
Hol van az ősz korcsolyás ?

Tessék megkeresniTessék megkeresni ?

Jéiatl kArut • m v k
ItksertH mölntézttét az efisz magfar közönségnek a legnagyobb múmiáktól a legkisebbig. Olcsón vállal minden « uakba 

M^ysftdelést gyorsan és pontosan szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt (Vidékre utánvéttel.) _ _

Tréfás képrejtvények.

Mamucim! Elkiildhetnéd hozzánk holnap a házi- 
orvostokat. Az uram eg> pár nap óta — nem beteg 
u^yan, de oly kék zölden nt 7 ki, hogy szinte saj
nálom.

Tudod mit Bella, nem a doktort küldöm én, 
hanem a szakácsnénkat.

— Kedves barátom, bocsáss meg, de kénytelen 
voltam a feleségedet - hétre elmarasztalni nem a 
nyelveskedés miatt, hogy utcai botrányt okozott, 
hanem a hamis levél miatt, a mellyel védekezett 
okirathamisitás címén.

— Rosszul tetted pajtás, hogy nem két hónapig 
marasztald el — legalább addig — boldog embert 
csinálhattál volna belőlem.
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