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Őszinte honfi könnyek



Bánfív nagyokat mond.
BanHy nagyokat mond 
Híres Szögedében.
Részedé fekete.
Mint az igaz ében

Nag yot kukorékol,
Mint az eber kakas.
Csakhogy a temaja 
Szörnyű, szörnyű lyukas

A klerikálizmus 
Terjed, attól fazik,
A sován nagy lelek 
Rttól már rókazik.

Csodálom, hogy Szeged 
Nem rokazott vala.
Mikor díszpolgárán 
Kitört e nyavalya.

Katholikus varos,
Katholikus többség,
Megei derali, hogy ily. 
Pellengérhez kössek ?

Vagy hat tálán a zsák 
Megtalálta foltját ?
Ellenünk a szép szót 
Hogy oly bátrán ontják ?

No hát, tudja meg a sógor hogy bármennyire sze
retjük is a honvédséget de ilyen tiríigy alatt még az 
>em kap tiszti tizetés emelést mig a magyar katonai
tigyek rendben nem lesznek.

Igen is.
A u sztria  diktálni szeretne. Meghiszem én azt

csakhogy szöszt ér a harag hatalom nélkül.
Régen volt az, mikor Ausztria a hatalomra éhes 

leM puskás államférfiakat kihasználhatta egymásra 
u>zitván őket Mert hála Isten az egy Bánffyn kívül 
ilyen kapaszkodó, és rálicitáló firmánál most nincs több.

*

Az irgalmas-rend uj főnöke Thuróci Kornél lett 
újólag. Szeretem a hazafias barátot.

Hát még a jó nemzet gazdászt.
A pesti, egri, zágrábi kórházukat újjá építette 

és felvirágoztatta ez az ember. Ném kis dolog ám ez ! 
S/ekvesztrum alól kiemelte a budai császár fürdőt is. 
Ilyen gazdász kell a magyarnak. I>e hiszen az ir

galmas barátok amint látszik ismerik is ám a maguk 
fajta emberét. Kljén!

A Her ki fater mindig t sok ratalal a szeg fejére.
Ez az, amiért a Herkcf iiért olvasni es terjeszteni un

virtus

Dfllapmtéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzesei.
Hep Cices drágái jó kívánságai.

Az orrodon djöjjön khi a thóz.
mint a sárkángynak.

*
A fhoiejideii phejig inengyen

be t víz.
*

Birgyál the bagoly szemek vei, 
liodj ue led jen szemphillád, és 
soha se lássál uapphal.

Macheszen khöljön nekhed meghlznyi.

Értse m eg az osztrák ! Hogy még a magyar 
katonai követelmények meg nem lesznek, addig nem 
lesz, tiszti tizetés emelés >em. Punktum !

Szeretem a büszke spanyolt ki korgú gyomorraj 
öres zsebbel henceg az utcán és félre vágja a kalapját, 
mint az osztrák. Majd ha megéhül majd adja az alább is.

Mi várhatunk í
Az egyezség még csak papíron kész.
Katonai engedmény nélkül egyszerűen nem hajt

juk végre.
*

A honvéd tisztek fizetés emelése akar lenni a 
varázs köpönyeg amely alatt azt hiszi az osztrák hogy 
lépre csalhatja a magyart.

É letbölcscsség.

Ha a hadnagynak van vagyona, akkor megnősül
het, ha a menyasszonynak van vag)ona, akkor szabad 
neki megürülni, ha pedig neki adóssága van, akkor
meg kell nősülnie !

C síp ős m eg jeg yzés.

tiazdag özvegy: Tehát én elhatároztam magam, 
hogy a Sziikösi bárót meghallgatom és a felesége 
le>zek ! Mit szólsz te hozzá ?

Barátnő: Hogy azt jól teszed szegényre ráfér!



P ap u cs férfi. Főben járó ok.

Asszony: Hs ha meg nem teszed ezt nekem ma, 
megteszed holnap, de megmutatom neked, hogy mégis 
megpuhitalak!

Férj; Hiszen éppen az a baj, hogy más egyebet 
ugy sem tudsz, mint folyton csak és folyton csak 
engemet, puhítani de a nyelved az örökké kemény 
marad.

Szatm áry dicsérete.

Mit the szólsz Mesiige, a Szatmáry hitsorsos leg
utóbbi, önzetlen, nagystílű beszédéhez, melyben khikel a 
közvetítő pénz hiénák ellen, a kis parasztok javára.

— El khöll azt ösmerni barátom, hogy ez egy a 
kor színvonalán álló, olyan szép beszéd volt, melyet 
sajna, nemsokára nekünk is követni kell, ha akarjuk, 
ha nem.

Mond csak édes Pajtikám, hát nem tudnál te be
törés nélkül is tisztességesen megélni ?

De hogy nem ! Csak hogy nem olyan jól.

Több annál.

Bella: Képzeld el ! Mikor tegnap a jegyző úr meg
látott az új ruhámban, azt mondta, hogy csókolni való 
vagyok!

Erna: Az semmi! Mikor a múlt héten találkoztam 
vele a ligetben az én új ruhámban, nem szólt semmit, 
hanem megfogott és egyszerűen csak megcsókolt!



A sszo n vi válasz. F elhaszn ált alkalom .

Tréfás képrejtvények

Ki nem hiszi ide nézzen !
Hol van az én ÍJO éves arcképem.

Tessék megkeresni?

Kapuban dőlt széna boglya. 
De hol van a vén csoroszlya.

Tessék megkeresni ?
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Hn nem értem Ducika, akár hajón akár gőzösön 
utazunk a legelső pillanatban észreveszik rajtunk 
hogy fiatal házasok vagyunk

Hja, Aranyos az onnan van ám, hogy maga 
úgy vi elkedik mint egy jóllakott óriási zuzár, ahelyett, 
hogy egy kicsit legyeskednék, mint a jóravaló méh

Perem i: Ah képzeld csak el! A feleségem a 
nevemnapjára meglepett egy gyönyörű szép pénz
tárcával !

Kovács: És tett is valamit bele?
* Perényi: Oh igen! Kgy kifizetetlen számlát az 

ö szabónojétol!
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