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Halottak napján.
De sok halott Tan eltemetTe . . .
De sok halott Jár, Jön, morog . .
De sok halott Tan elfeledTe,
De sok k! köz száján forog 
Egyik halottnak paszta sírján 
Nem kerül egy rósz mécs darab.
A másiknak fáklyás m enettel 
Díszeleg a rongyfödte had 
Oh, ez a kór szörnyű ta lány! .
De mindig is Így lesz talán ? .

Kuruc.

Dfllapintéri Borrágyi Kalamáris nótárius uram köijegyzései.

Az amerikai magyar püspökség mielőbb való 
megteremtése égető szükséget képez.

Mert Ortinszky nem az az ember, aki ott békes
séget tudna teremteni. Sót mint a jelek mutatják az 
ö jelenléte határozottan elrontotta a már is szomorú 
viszonyokat.

Ma-holnap minden ruthén a schizma oltalma alá 
fut, ha ettől az embertől meg szabadulni nem tud. 
Hallom. Apponvi már is intézkedik

*

Bécsi aknamunka ellenünk.
Nincs az a cudarság amivel a mi kedves oszt

rák sógorunk nem kedveskedne nekünk ha megteheti
Pedig senki jobban nem tudja mint ők, hogy a 

Supiló és társai Magyarországon teljesen lejárták 
magukat, mihelyt meg ismerték az ö törekvéseiket, 
és mégis nem átalja ez egész bécsi sajtó, hogy még 
most is meggyanúsítsa érte Kossuthot.

Az amerikai elnök választás Tah győzelmével 
végződött Az összes magyarok is ő rája szavaztak. 
Taft, zseniális és nagy emberismerő ember, azt hiszem 
jól járt vele nem csak az egyesült állam, de az 
egész politikai dolog is.

+
Boldog a király. Végre annyi kellemetlen félre 

értés után, a mely a nemzet és a király között volt, 
felderült a nyomasztó fagyos köd.

A király maga mondja, hogy örül és boldog 
mert hív magyaljai nagyon kedvében jártak.

Mint örvendetes dolgot én is szívesen jegyzem fel.
A Herkó csak mindig rátalál a szeg fejlre.
E tát, amurt a Herkopatert olvasni ét terjesztem nri virtus.

Hábelesz Áron
thörülmetélt anekdothái.

Iködök en edj szép khis messe.
— Mi van a kezedbe ?
— Semmi tanító úr .
— Rögtön tedd le !
Mit akar az ügyvéd, képviselő ur ez örökös 

vádaskodással, kérdi Lengyel Zoltán.
— Semmit bíró ur! Csak az igazságot.
— Ne csodálkozzék akkor az ügyvéd úr, ha 

kénytelen voltam elmarasztalni.

— Hogy áll a csalási pöröd Snullal ?
— Ki egyeztünk.
-- Milyen alapon ?
— Elvette a leányomat.
— így persze nem ő téged, hanem te csaptad 

be ötét — és ez bizonyítható is.
— No ja.
Hogy áll a jakabok azon gyanúja, hogy ők 2o 

mandátumért össze paktáltak a belügyminiszterrel
— Ugylátszik, hogy ki egyeztek, mert kölcsö

nösen tagadnak. Tehát bizonyitható is.
— No ja.

12 ezer korona, Jakabfizetés.
Bokányiak Weltnerek és 
Más Jakabok,
Be nevetnek a markukba 
Egy jó nagyot.
Micsoda?! Hát sokalják a 
Fizetésünk , . .
Hát még, hogyha tudnák titkos 
Számvetésünk . .
Mert nem ám tizenkétezer 
Ami zsoldunk
Hanem mennyi nekünk tetszik, 
Csakhogy persze vallomáson 
Ennyit mondunk.



Nen tudnak megegyezni.

(Ji.) — A báró urban van valami az isteniből 
Semmiből is tud valamit csinálni.

— Ottó : Hogy-hogy.
— Tudniillik a báró ur önmagából is csinált valamit

Protzol.

Cucilista: Hát bizony az úgy van ám, hogy socia- 
lizmus már égető kérdéssé lett !

Hivatalnok: Az ám ! Csakhogy az a fene baj van 
vele, hogy nem lehet vele befűteni a kályhába!

Cucilista: Mit jajgat? Hiszen maguk már kaptak 
drágasági pótlékot is ? Hán ?

Hivatalnok : Kapni kaptunk, csak az a baj benne, 
hogy a pótlék kicsi, a drágaság meg nagy!

Cucilista: Akkor miért nem próbálnak maguk is 
strájkoini ?

Hivatalnok: Ahhoz nekünk nincs időnk !

Főbenjáró ok



B űvös szó.

— Bozse m oj! Elfeledettem a vásárban venn c , » % . . .  %*
J  — Sehogy se tudom megtalálni az uramat, pedig

mizet és eczitot. tűvé tettem már érte az egész parkot.
-  Semmit sem tesz: úgy sincs pálinkára valónk, — Ej azon köunyü segíteni! Kiáltsa csak el

amit a mizzel megédesítenénk vele, ami pedig az magát «cvikk»*) s fogadom, előkerül a föld alól is a 
iczotot illeti, te magad sokszor olyan savanyu vagy, niilyen kártyás ő kelme.
hogy igazán nincs van szükség iczotra* •) egy kártyajáték neve.
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Itt már mostan csak az a fő 
Hol az állat szeliditö.

Hol van? tessék megkeresn

Csak most surant itten át 
Kern littad a kis papát

Hol van ? tessék megkeresni.

Nyomtatványokat Angio-nyomda


	47

