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I

Két győzelem
Biharban és Szigetvárotf 
Nagy mérkőzés volt minap, 
Alaposan el buktak a: 
Lengyel Zoltán partiak

Es helyettük győzött fennen, 
Zrínyi Miklós szelleme 
E szép józan bölcsességet 
Eltanulni kellene

Dülapintén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

A háború v a ló s á v a l  úgy lógg a fejünk felett 
mint a Damokles kardja egy hajszálon.

A régi közmondás is 'az t  tartja, hogyha békét 
akarsz akkor készül háború.

Semmi sem bizonyítja jobban, hogy az öreg 
király békét akar, mint az, hogy lassanként készen 
áll immár a háború is. Szerbia is bizonyosan hamarabb 
befogja vonni vitorláit, ha látja, hogy az ö baklövé
seinek nagy..n könnyén magja is lehet.

Kárpátokon túl elnyomott román testvérek érde
kében tartanak most népgyüléseket Romániában. Lám 
lám az Albina é> egyébb román takarékpénztárak 
lO^-ával licitálják el és teszik földönfutóvá a derék, 
székelyeket Erdélyben és mégis ->k az elnyomottak 
Maholnap még magyarul szólni is alig lehet ahol 2-3 
román eg\ iitt van, mert lebicskaznak bennünket, de 
azért a románok az elnyomottak.

Tudóin én azt, hogy miről jó ez a kis hecc 
manőver. Mániuéknak, \  ajdáéknak egy kis romániai 
pénz kellene

*
Kik akarják határozottan a békét? A király és 

a két miniszterelnök.
Ki a háború párt feje? A trónöröki >s és a 

táborkar.
így okoskodván: Mig Olaszország és O rosz 

ország semleges, addig kellene megtanítani a kis 
cincogó Szerbiát.

Az az idő pedig most a legalkalmasabb. Ha 
Jedig  már ez a két ország nyíltan is támogatná Szer- 
q‘lB akkor már úgyis lekéstünk mindenről.

r.s ebben van is valami.

Széchenyi győri püspök hazatiságán sem igen 
látszik meg, hogy* a nagy Széchenyieknek rokona. 

Erről jobb többet nem is szólni.
♦

Én semmi egyebet nem csodálok annyira, mint 
csak azt, hogy a lángoló szavú és lelkű Apponyinak 
a nagy nemzeti vezérnek, a hazafias cselekedet ré
vén származott hibával, csak a fegyelemsértés tudott 
eszébe jutni, a hazafias érzés pedig semmi ment
séget nem talált. Egyébként sohse féltem én Apponyit. 
Tudja ö a maga dolgát.

A Herko csak mindig rátalál a szeg fejére.
Hz az, amiért a Herkcpatert olvasni is terjeszteni un virtus.

Fráter V erldikus
köppeut)Qs röppent) üi

Ahamisitott arany 
olyan, mint a zsidó

ul} becsületszó, érték
telen.

*
A könyv olyan 

mint a pézn, olvassák
*

A hivatlan vendég 
olyan, mint a rossz 
regény, megunják.

A nap olyan, mint a pék, síit.
*

Némely óra olyan, mint a lusta diák, késik.

A szivar olyan, mint a levegő, szívják.

Bakássan.

(Z) — Jaj jaj fiam magzatom, micsinyász, ha 
elvisznek Boszniába?

Mit? Rácot früstükölök,bosnyákot y „ sorálok.
— De mit iszó?
— Iszok rá egy kupica generálmarsot, a . án

Paraszt filozófia.

— Halat vesz keed?
— Ara kiváncséskodok.
— De ara bor is kö.
— KöU a t—ét, látott mán keed halat ba? .bzo
— Csakhogy átkozott ám a hal a 3-ik virqj
— Ha átkozott is, az mán az ő hibája.



Híjába mondolsz, hogy a Khüves egy khódis, mert én mon
dok nekhed, hodj o Khüvesnck van phénz, van sok phénz.

Berele: Ha volna nekhi sokh phénz. miért nem fizethi sen
kinek se, okhinek tartozik?

Pinkelesz: Vadj the edj nagyAszomár iJÉppen azért van keki 
phénz, mert senkinek se füzeti.

Mitüi függ:/

Sajátságos egy ember maga kántram uram, öt 
év óta ugyanazt a napilapot járatja, mindennap ele
jétől végig elolvassa az utolsó betűig és mégis min
dennap szidja az újságot, hogy nem áll benne semmi.

— Haszen ha végig nem olvasnám pontosan, 
akkor honnan a fenéből tudhatnám azt.



Tréfás kcprejtvények

Ali g várom, hogy me^ lássam 
Hol van három úti társam?

Tessék megkeresni!

ÍNyomtatványokat

Az már mégis csak borzasztó,
Hova tűnt a falragasztó ?

Tessék megkeresni!

Megcsípte.Az igazi.

Agglegény: <a nos barátjához.) Mondd meg 
sak barátocskám, hogy miről érzi meg az ember, 

sa egy nőre talál, hogy ez az igazi ?
Férj: Hát csak arról, hogy aztán már többé 

hehogyse tudsz tőle szabadulni!

— Lássa főtisztelendö uram, én szives örömmel be irat
koznám abba a „Népszövetségibe, csak az a kár benne, hogy 
nem tudhassa az ember róla,' hogy népszövetség-e vagy „Néppárti
szövetség.

Legyen nyugodt Pál gazda, hogy azézt a mégis csak
Neppártiszövétség ám.

— Hászen ippeg azért nem iratkozom be.
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