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Október 6.
A magyar nagy Golgotának napja, 
Honfi eszmék szent nagy láncolatja . , 
Nagy temetés, mély gyász, honfibánat 
Halál, melyből szebb új élet támad.
Én nemzetem, én hazám imádkozz ! 
Dupla áldás mit e szent nap rád hoz 
A nagy örök szent porának áldás 
A nemzetnek dicsőség, s megváltás.

Üfllapmtén Borvágyl Kalamáris nótárius uram körjegyzásei

Isten tudja.
Az én egyszerű paraszt eszem azt sugje nekem. 

Aki magyarul imi és olvasni tud, az kapjon 2 szava
zatot, aki nem tud, de fajmagyr, az is kapjon egyet.

De 3 szavazatot legalább én nem adnék sen
kinek sem.

A nemzeti érdek igy volna a legszebben meg
oltalmazva.

*
Bosnia Annektálására én is csak aszondom, mint 

amit az egyszeri eigány a malacvészre' mondott, 
hogy azs «bizs okos dolog..

Csakhogy persze nem úgy ám. amint azt Supi- 
lóék elmondják maguknak, mert különben még ma 
visszaadnám Törökországnak.
A Htrko csak mindig rátalál a ss*g fejlre.
Etát, amiirt a Htrkopáltrl oh<asm ts Urjtsntmi nn virtus.

Hep Cices drágái jó kívánságai.

Áldjon inét; a |chova. de 
csali holtod uthán.

Ugyhallom, Kristóffi újra mozog. Sőt nem csak 
inuzog, hanem még az utcát is ö mozgatja.

{ókainak volt egy szép verse. Mar egészen el 
is teleltettem, de a végét még tudom. «Minek is jár 
vissza, ki el van temetve Tisztelt darabont úr önnek 
is illenék ezt a szép verset tudni, sőt követni is

♦
Barabás Béla meg is mondta már Kristó úrnak 

hogy a mit o most akar, az valósággal hiéna tempó 
Reg elhantolt hullákat ne akarjon ő se újra ki ásni. 
Felfegyverzett lakabjaitól pedig nem félünk.

Tegnapelőtt a jakab urak lőttek is már az utcán 
de az elfogott csirkefogók egyikénél sem találtak
revolvert.

Hanem azért a Népszava hősül vari ma a mailét 
kérdezvén: «Nohát hadd lássuk kié is az utca?*

Nos hát én az ilyen utcától őszintén szólva 
egy cseppet sem félek.

A pruláris választó jognak noha hive vagyok, 
mégsem zárkózhatom el egy-két komoly aggálytól 
mely már másoknak is elég fejtörést okozott. Ez pedig 
nem egyéb, mint az hogy az ügyvédek 70o/»-je. Az 
orvosok 75" o-je. A színészek 90/u-je. A kereskedők 
95o/u-je. A könyvelők és egyébb hivatalak 70 -75",'0-je. 
— a Jakabokkal hitrokonságban álló, még most 
ugyan 48-as elem, de nagy rokonszenvet árul el már 
most is a Jakabok iránt.

Nos tehát, nem jutunk mi e szerint csöbörből 
vödörbe ?

Kheressél the a beeshöle- 
thed. de ne thanájál mag.

*
Sárkhefével tisztogassanak 

le mindennap a phofádat.
*

Sirgyál the versengyt a szhellővel.
*

Szhürjön meg théged az élet, szhürö nékün

Az órodon ledjen thenekhed a virágos kherted 
és a fheleséged djomlálgasson aszthat a khörmivel.

«
Légy the ülnök — de csak Vácon.

♦
Viseljék nekhed gondodat — mások.

*
Az erszényed heljet vessicsél el az eszed.

#
Thakarózr.i thogyál, csak nyójthózkodni nem.

Igazat mondott.

Fiatal festő: Ugyan mondja csak, hogyan mond
hatta azt a Karinak, hogy maga nekem ingyen állt 
modellt ? Hát szabad így hazudni és az embert igy
meggyanúsítani!

Modell: Ugyan hová gondol ? Hiszen én azt 
nem úgy mondtam, hanem, hogy én a pénzt az 
állásomért majd csak akkor kapom, amikor maga 
egyet a képeiből el fog tudni adni 1



F alu si m érték.

— Mit 6zósz Gyurka a spanyol királynéhol. 
Minden újság azt Írja, hogy milyen roppantul szép
asszony.

— Haszen királynénak ölég szép lehet, de tu
dom Istenöm, nem tudna mögfőzni magátu még 
csak e tál paszul levest se.

Hát mit ér akkor az ö szépsége.

F ura bosszú.

— Holnap te*főzesz asszony.
— Miért éppen én?
— Mert meghívtam Emilt ebédre.
— - De fog neki izleni az én főztem ?
— Az mindegy! Úgysem állhatom ki azt az 

embert — hát éppen azért.

K ölcsön ös v issza v á g á s.

— Gúnyosan kérdi a zsidó a mulató székelyt
— Van-e még az örökségből valami Peti ?
— Van van, egy darab legelő, ha arrafelé já r ' 

a Mózes ur, hát szívesen látom ebédre.
— Khöszönök földet nem eszek.

K ifog  a zsidón.

— Kitűnő helyem van itt a sarkon — mig~a 
hosszunapom tart — átengedem 3 koronáért.

— Átengeded azt te Jebi ingyen ia.
— Szó sincs róla, mert hozok ide egy más 

keresztény hordárt.
— Ki van zárva, mert csak ketten vagyunk 

keresztények és a másik pajtásom beteg.



Kn Istenem, én Teremtöm,
Hol van az én jó megmentöm ?

Tessék megkeresni !

H«>gy itt van, fogadni merek, 
Hol van itt a szedő gyerek ?

Tessék megkeresni!

Nyomtatványokat

Én is Padija) vagyok! 
Kikkérem magamnak!

rgyan  the papa! Már hogy tud
ta J ide rendelni tennap mind a három 
kérőmet egyszerre.

íltllga>s Kégi, the eztlietet 
nem rrc ’ Hogy minél jobban lenyom
janak a hozományt. 1
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