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Lovag Ajnéphi Hencegi Izor
(Azelőtt Ebis Spanga is.)Gyászdal

Mit ? ! a keblem ? ! a hasam ! ez az elcsigázott. 
Oh az életrendje szörnyen elhibázott.
Kinek rósz a gyomra: kamrája telve,
Karlsbadban folyik le életének fele.
S en ki megennem a spekelt egeret.
Alig látok néha egy darab kenyeret

Dülapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

A közművelődési kongresszuson Széli Kálmán 
szépen kivágta a rezet. Magyarok vagyunk, azok is 
akarunk maradni, és ebben semmiféle megalkuvásra 
helyet senkinek nem adunk. Hanem szeretettel, kö
rültekintéssel feltétlen meghódolást követelünk.

Szeretem az őszinte, férfias szót máskor is. 
De kivált nemzeti szempontból most,és mindenkoron 
helyén való volt is az.

Szinte kevés is az amit mi igy dolgozunk. Az 
oláhok suba alatt sutty ónban sokkal többet tesznek 
sőt mernek is.

*

Mozognak a felvidéki tótok is. Meg pediglen 
nagyon.

A cseh-tót barátság veszedelmesen dühöng, a 
melynek szegén} tótok fogják meginni a levét előbb 
utóbb, mert amig a magyarokra hallgattak, ezer év 
tanúsága rá, hogy addig voltak tótok, de 50 év múlva 
ha igy tart ez, csak csehek lesznek a Kárpátok között 
mert azzá lesznek a tótok is szűröstől bőröstől. |ól 
tudja ezt Szkicsík és Hodzsa is, de ők tagadják 
mert jól fizetik őket ezért Prágából.

*
Valami Simplicissimus német lap, melynek, saj

na. Magyarországon is elég sok előfizetője van, a 
császárfelvonulás alkalmából a magyar hordákról 
is megemlékezett egy otromba német vicczel, mely 
vérlázitó arcátlanság.

Hát csak az amerikai Szabadságot szabad kitil
tani Magyarországról, amely pedig becsületes poli
tikát üz a német szenylap pedig nebáncsvirág -

Kivárnám a kormánytól, de még a magyar tár
sadalomtól is, hogy ezt az idétlen német lapot ki
golyózza mihamar.

Hagyok magamnak 
thecczeni, hogy egy khö- 
zönséges bőr-kreislerosból 
nemcsak ajnéphi földbirtho- 
kos lehettem, hanem hogy 
ed khi ödjes manőverrel 
immár akhosz-telekbe, akha- 
rok mandani, khösztelekbe 
is begyothottam.

Óh én khedves Or- 
phintyókás, akharok mon
dani orpingthoni tyokjaim 
thi szerezthétek meg ne- 
khem ezthetet a khariert, 
nem számitva az ökhör 
apha állatok khörül khifej-

fejtett bokros érdemeimet.
Sokban szerethik énnekhem a szemire vetni, 

hogy még nem vót is khutya bőröm, addig is elég 
vasthag khutyabörom vót én nekhem, csakhogy ehez 
senkhinek semmi khöz.

A jövőre nézve phedig átfogok alakhitani az 
egész világot csupha khözgazsági, akharok mondani 
közigazgathási thényezövé.

Tisza Phista se vót smuzig, 200 ezer frt.-ért 
khinálta, 80 ezer fhorintér odaadta a khotya bort 
Én se lehetek tehát smuzig, ha a khöztheleknél be
vallott adok-e 82 krajezáros gyerek napszám helyett 
adok 28 krajcárt, a 2 frtos khaszás napszám helyett 
phedig adok 1 írt. 20 krajcárt

Csophán csak azt az egyet nem szerethek a 
khöztelekben, hogy még khissé sok ott a z  antiszemita 
No de remélhetőleg idővel erről is fogunk tenni

Pholitikával egyelőre nem foglalkhozok. De az 
ökhőrapha állatok fölfödözése othán bevallók őszin
tén. legjobban thecik nekhem a Lengyel Zoltán sze- 
rénységi pholitikája, khi mint én, soha se nagyzol, 
soha se henceg, azt én mondom a szakértő

A jnéphi H encegi Izor lo v a g  aathöbbi.

Kölcsönösen.

Beütött a kánikula 
Bosszúsak a honatyák,
Hogy őket a nagy melegben 
Állandóan itt tartják.

Hát a szegény nép egész n a p ,.. 
Kinn hogy verejtékezik! ? . .
Sőt nem csak árnyéka nincsen.
De silányul étkezik.

Ök dolgoznak miérettünk.
Mi meg értük dolgozunk, 
ügy a legszebb, ha egymásért 
Kölcsönösen áldozuk.
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Folytatja.BemJősi Bendegúz.

—' Még ma nem ettem még. Nagyságos uram!
Legyen nyugodt, ettem én maga helyett i s ! 

— Attól én nem lakom jó!
Takarodjék innen — én már jó laktam ma-

Iilénvszerii

- Mit ebédeztél Zsuzska?
— Húst, meg cseresznyét.
— Az már valami’
— Azaz, hogy pecsenyét gytimöcscsel.
— Ördöggel; mond ki csak igazán, kukacot 

cseresznyével.

— Iluska, haragszom:
— Nagyon sajnálom főhadnagy urat7 ha azt 

hiszi, hogy ez nekem elég ok a békiilésre.
— Hát mit tegyek ?
— Ami jól esik.
— Akkor hát folytatom!

Á tlát a szitán.

— Engedje meg a méltóságos báró ur, hogy magamai 
szives jó indulatában ajánlhassam.

Ha egyebet is nem fog kérni, hát ezt még szívesen 
megengedem.



Rettenetes

— Az uram álmában beszél . . . valami Rózsit 
emleget, . . , reggel első dolgom lesz, hogy elker
gessem a szobaleányt.

Az idén nem fogunk fiirdözni és le van !
Úgy is elég adóságot csináltál.
— De édes, hisz ezzel tartozunk a mi társadalmi 

állásunknak.
— Micsoda ? Te már a társadalomnak is tar

tozol ?
Kz rettenetes!

H ova gondol

X Leégett az este a gőzmalom?
Le-e? Pedig százával vót ott a jó nulla liszt. 

— Főgyurhatták vóna hainaroslag pogácsának,
le szépen meg sutt vóna.

A gróf ébren vigyáz, 
Hol itt az orv vadász ? Már bizony az megesett 

Két turista szikláról leesettTessék megkeresni?
Tessék megkeresni?

Ny omtatvány o kát
Anglo-nyomda, Bpest Baross-u. 47,
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