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Ugyan kérlek Dezső 1 Hiszen ünnepiünk! 
Könnyű tinektek, ti beszélhettek, én nem.



Károlyi Sándor gróf.
Egy nemzetrontó nagy veszélyt felismert.
Meglátta lent a vergodó kisembert.
Kit húz az a* is, s a kiélt rögön 
Csak küzködik es teng örömtelen;
Kit a szegénység hajt újabb robotba.
Nincs reménységé, csak a vándorbotja,
A nagy úr látta, megfájult a lelke.
S a föld szegényei gondjaiba vette.

S a négv folvam honában szertefutva, 
Áldás-hozóvá lesz a .Hangya* útja 
Nyomat a kártyán jelző zöld csikók 
Megannyi falvak, — mind oázisok 
Ezernyi nyájas, mosolygó jelenség 
Vallja, hogy innen megfutott a szükség.
Útban a jo mód. s a föld emberének 
Hallgatag ajkán ez a legszebb ének

Bárd.

Oülapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram Eljegyzései.

Latkóci esete után remélhetőleg nem lesznek 
30—10 eves patikárius segédek. Én legalább egy 
cseppet sem sajnálom a kegyelmes urat, ha neki 
nem volt ahoz való lelke, hogy ne az érdemes kis 
emberek szája elöl szedje el a falatot.

#
Nekem teljesen egyre megy az mar, ha a Ba

konyban kérges tenyertl zsivány üt le a lábamról, 
vág) ugyanott glaszékeztyüs bitangok cselekszik
meg ugyan azt

Mióta a keresztény-szocialisták is c&ak úgy fel
írtak a királyhoz, joboanmondva a császárhoz a ma
gyar nemzet ellen Nohát én őket is csak olyan kö
zönséges Jakaboknak tartom, mint a többieket, főleg 
mióta tudom, hogy a keresztény-cucik is a nép fillé
reiből és a szakszervezetekből utazgatnak és napi- 
dijazgatnak. Sőt. ha jól hallom még a kath. sajtóra 
gyűjtött drága garasok nagy részét is ezek herdál- 
iák el

Nohát. modok eben-gubát cseréltünk csak.
*

Az egyenLö titkos választási jogról Sárközi Pál 
péri kisgazda barátom mondta ki idáig a legjobb 
szentenciát.

Hogy én a szógámmal egy jogon legyek, akit 
én fizetek? Olyan nincs, legyen neki is anyi mint 
nekem, akkor majd egyenlők lehetünk,de előbb nem.

És tökéletesen igaza is van.
A gazdának legyen két szavazata, a szolgának

egy. Ez az igazság. Majd, ha a szolga is gazda lesz 
neki is lehet kettő, ha rászógá, aszondom.

*

A horvátokat megint leültették a delegációban. 
Jól tették.

Mit akarnak olyan nyelven kukorékolni, ame
lyet az ördög sem ért. Ha megakarják értetni ma- 
gukat. hát tanuljanak meg először is magyarul.

Szeretném ha Juszt Gyula is megjegyezné 
magának ezt a kis leckét

Megérteni szívesen akarjuk mi még a rossz 
testvéreket is. de a fejünk tetején táncolni bizony 
nem engedjük őket. De nem ám.
A Hetko (sak rátalál a szeg /tjére.
Eb az. amu rt a Herkótátert olvasta és terjeszteni un virtus.

Mojricz Rajszenfeld.
Zíorgon phoét Khónszittva dalaiból.

Mikhor bulldog a Jakap,
Ha sok gaj penct U ja khap 
S szép a cucil, ha mokhány 
Khivált, ha Jakha-bokány

Butha paraszt khi vezet, 
Théged? A szakszervezet! 
Adózz thehát (lnekhi,
Mert pezsgőre khű neki.

Szülő f6dem széphatára 
Ott vagy fenn Galíciába 
Onnan jöttem, o drága khegy 
De majd a fene vissza megy.

Mikhor itten magyar honban 
A legszebb khazár zsargonban 
Ezereket kereshetek 
Rőf helyett zengek verseket.

Oh Adanáj, oh Adanáj 
Van itt hagyma és libamáj 
Sót ami főként lelkesít 
A lanttá előlépett síp.



Megértette. Javíthatatlan.

János ha még egyszer meglátom,"hogy maga üti a esi- 
kokat, hát elveszem ám a kedvét magának.

Dehogv is ütöm tekintetes ur, csak s z ó l  itatni szok
tam egy kicsit.

-  ló, jó, majd akkorién is fejbe szólítom magát, értette ?
— Igen is értettem.

Nemzeti a g gály .

Ej, főtisztelendö uram, Noé apánk se vetette"meg a ŝzölő 
levét, mégis 100 évig élt.

— Csakhogy ö még nem ismerte ám a bor erejét! *1
Az az fi hibája vót — mer hogy én megösmerem ám.

Dupla haszon

— Ejnye, Kóbi szomszéd mit csinált a lovaival, hiszen 
olyan soványak, hogy nem bírnak mág a rúd mellé se állni.

Kóbi sz : Háth thodod Hasele, amjg ennyi attham 
nekhik, addig nem gyózthem rájukh gyöphiöth vennyi; oszth



— Nagy szamár vót az a Latkóci, azt én mon
dom pajtás.

— Mert nyugtát is adott?
— Dehogy is azért, hogy már előbb el nem 

|; ment szanatóriumba, mielőtt ezt a patika jogot meg H an»'» szövetkezetbe akarok menni, a Károli Sándor
csinátta volna.

Kis Mariska, nézz ide! 
Most volt itt a nénike.

Tessék megkeresni:

Szól a hu, ohó 
Hol a lepke fogó?

Tessék megkeresni !
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