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t  Lányi Géza.
Szomorú hirt hozott a drót 
Budapestre,
KI ment Lányi Menyországba 
Czimbalmával, ciimbalmozni 
Tegnap estve.
Szent Péter mint m eglátta őt, 
Ment eleje
Czimbalmoddal czimbalmozni. 
Gyere, lépj be 
S azóta a szent angyalok  
Meny országban.
Mind bokázva dicsérik az 
Örök urat alazattal; 
Naphosszában.
Mert nekik most, a jo Lányi 
Szivrepesve
Czimbalmával, czimbalmozik 
M űvészileg ej jel nappal. 
Reggel estve.

ÜOlapintéri Bonrágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

Örülök neki hogy a jó  török testvér nemzetet 
olv melegen üdvözölte a magyar parlament

Sokat reméllek én ettől az uj török mozgalom 
megszületésétől, mely már rövid idő óta is ekkora 
eredményt ért el.

•
A balpárti fenegyerekek úgy látszik maguk 

sem tudják hogy mit akarjanak. Egyben megegyeznek 
valamennyien. Hogy rövid látók, kellemetlenek és 
hogy politikai alalfabeták.

Nem is adott ám nekik a jó magyarnép még 
egyetlen egy kerület sem, és alig ha fog is adni 
már nekik, sőt amit idáig adott nekik, még azt is 
visszaveszi.

•
Rosszul vannak az osztrákok Bosnia miatt. 

Szeretnék osztrák tartománynyá tenni, de se 
nem merik, se nem tudják. Apponyi és Wekerle 
különben is megmondta már, hogy abból nem lesz
semmi.

*
Perei dalmát képviselő a horvát király jogán 

óhajtja hovátországhoz csatolni. De hol van manap 
horvát király? Ugyan ennyi fáraddsággal Perei 
uram magyarországot és magyar királyt is mond
hatott volna.
A lUrko cím k rátalál a szeg tejére, 
liza *rt a Herkoúátert olvasni is terjeszteni urivirtus.

Szenzáció Jakab
Hogyan szerkhesztiilőd k a Nap.

Az én közönséges jegyzöieszem ugyan nem 
talalta fel a puspa port, de a magyar bankó hamar 
telfog találni minden osztrák huncutságot, sőt nem 
csak feltalál de valószínűleg orvosolni is tud.

A legelső magyar bankóval is a H crkópáttrra 
fogok előfizetni, mert az volt egyik legharcosabb 
katonája a magyar banknak.

Andrássv^Bécsbe járt. Ez jelent valamit. Aszond- 
ják, hogy a jó  öreg király szeretné már Kossutot is 
látni — hz is jelent valamit. Wekerle pedig most 
megy Bécsbe Ez is jelent valanit.

Nem szeretek zsákba macskát árulni, tehát csak 
kimondom, hogy alighanem hoz a kis (ézuska Ma- 
gyaroszágnak valamit.

— Katonai engedméuyek is lesznek, még pedig 
aszonnják, hogy akkorák hogy Ausztria szinte bele 
fog pukkadni. Ha tudnám hogy ez igaz, akkor talán 
még a katonai engedményeket is elengedném.

Eladtak mindent.
Arc re játszottak mindent.
hlámiltak mindent, írja, De hiszen kérem se 

el nem adtak se kézre nem játszottak, se el nem 
árultak semmit. Ki hiszi ezt el minekünk.

Menjen maga két fülü szom er! Hát igazság kell 
nekünk? Hát hitel kell minekünk?! Szenzáció kell 
nekünk, ha nem igaz is. írja! És húzza alá! Jó vas
tagon hadd lásssa mindenki.

Es hamár látt és ha már megvette ? Kia fene 
törődik az igazsággal ha a 2 krajcár már benne van 
a zsebünkbe.

Elpaktált bank f
Hamis vívmányok!
Gyalázat ! Írja.
Mit Khaczag maga Szomér? Csak írja. A pha- 

rasztnak .uinél vastagabb a betti, annál jobban tecik
neki,

Úri ember phedig úgy se veszi ami lapunkat 
Hat azoknak írunk, akik veszik. Így lesz milliómos a 
a butha pharasztok zsírján. Szenzáció Jakab.



Alighanem eltalálta.

— Fogadjunk fel, hogy eltalálom Berger. ur mos 
mit gondolt.

— Fogadjunk fel ezer frtba. Mohát mit gondoltam ?
— Hát berger ur azt gondolta, na ahogy ez a 

Juszt csinálja, érdemes már ma is magyrr bank rész
vényeket jegyezni

— Itt van az ezer frt!
— Hát csakugyan eltaláltam?
— Éppen nem, de mondok ez a tanács megér 

nekem ezer frtot.

Kérdésben a felelet.

— Szép nagysád én imádom önt.
— Nem hiányzik magának valamije?
— De igen, egy pap, aki mindjárt össze is adjon.
— Nem pap kellene ám magának báró ur hanem 

kovács, ki az eszit egy kissé helyre kalapálja.

Az is csak a mi hibánk.

— Az is csak a mi hibánk sógor!



Most volt itt és mégse látom,
Hol a lányom?

Tessék megkeresni.

Harmonikái itt egy^legény 
A kert csücskében ül szegény.

Tessék megkeresni.

N y o m t a t v á n y o k a t  -  t,i' i'clbcn *-vor'  A n g l o - n y o m d a
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— Koldus az ur?
— Az én! De miből gondolja.
— Hát csak mert oly jó ruhája van 
Az ember úgy elképzeli magárul.

No hála isten, csakhogy kend 
gyógyult! [árt keedhez doktor?

— A vót a szöroncsém, hogy nem járt.

is ineg-

TREFAS KEPREJTVENYEK.
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