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Karácsonyi hangulat.

Az ég boltja szürka, színtelen.
Egy két csillag, az is fénytelen,
Igaz hisz nyugaton vagyunk 
Keletnek ott — ah, més a fénye,
Ott akárcsak a csillagfény égne.
Itt olyant mi nem is várhatunk.

E földnek itt nincs Bet ehemje 
Csilagfénye sincs, amely vezetne 
Fénytelen utakon megyünk 
Hamis tüzek vak lobbanása.
Akár a szív halk dobbanása 
Irányt nem is tűzhet nekünk

Sötét! homály I . , . Szemem lezárul 
Elébe egy látomány tárul.
Lelkem a képtől megremeg 
Kis jászolban egy gyermek alszik,
Fenn a légben rhosanna~ hallszik 
S önkéntelen letérdelek.

Zombori Gyula

OalapintérS Bonrágyi Kalamáris nótárius uram árjegyzései.

As/ondják Becsben, bog) hajlandók ;t magyar katonai 
kívánságokat teljesíteni, mert hiszen azok nem gátolják 
a h id sereg közösségét és egységét. No lám, csupán csak 
az volna hátra még, hogy egy kis reális garanciát lássa
nak biztosítva, ami jó magyaiul annyit tesz, hogy majd 
ha jól viseljük magunkat a jövőben. Krtjíik sógor, értjük*

*

A Bank ügyében is azt a végzést hozta a legutóbbi 
ministertanács, hogy a lehetőséghez képest, oly megoldást 
fognak hozni, hogy az mindenkit kielégítsen.

( Csakhogy éppen ez az, ami sehogy se tetszik én
nekem. Mert. hogy a kecske is jólakjon, meg a káposzta 
is megmaradjon, ez egy kissé gyanús határozat én előttem, 
aki tudom, hogy a kecske mi lennénk, a közős bank 
pedig az osztrák káposzta. Olyan nincs a sifonerba.
A Hrrkó csak mindig rátalál a szeg fejére.
Et át, amuri a H  rkupáiért olvasni és terjeszteni un virtus.

Nehéz a váráa
(Z.) Nagyapa. No nézzétek gyerek, ez a

tietek lesz ha meghalok.
Unokák, (türelmetlenül) hát mikor hal meg

nagyapa t

Thálta.

(Z) Hallom hogy Szarka uréknál színészek
voltak

— Vótak-
— Tudom hogy hoztak sok io nótát.

Azt iszen hoztak, de akoszt árát meg e vitték.

Czigányhit.

(Z) -  Adta semiházi cigánya, hát te kathoiika 
létedre a reformátusok úrvacsorájára?

— Csak a pogácsa nr.ián, istálom alássan, 
máskülönben tista katalikos vagyok.

Zaplaosek I.

Ság dicsirtessik a szih jezuska! Panye szerkesztő 
/uram ! /isten zalgya meg magát, hogy minket tigyel- 
meztette a tavai, hog\ mig tötök vótag magyar barát 
zadig nem vota baj, Ság miutatul totog járnák a Prá
gába ziskolaba meg polityikára. azutatul féb'i nagyon 
izs, hogy egyser sag nyem lesz tót. Hanem sag cseheg 
leszneg mind a szip Tatra zaljan.

Tehád nyem a a magyarokog a zclemsig a totog-
nak hanyem a cseh.

Bolom Hlinka, Bolom Szkicsák, bolom Hodzsa eztet 
nyem /akarnak belatnyi mer nekik sok pinyáz van Pra- 
gabul. Hanem ha zeezer megharagszunk tudom zisten 
hogy vissza kergetytik ziket Pragaba. Menyenek pokolba.

Magyarok pedig is a totóknak muszáj zegymasnak 
segjtolni a kezes munkába, mer ha van szib Magyar 
zorszag, akkor van szib tót zorszag is. Vót is ezer esz- 
tendékig zagyon zisten hogy legyen tevab is.

Zisten ziltessen minyajukokat!



> — Korbács kellett vóna neked Pista, nem asszony.
Ej idfl* apám. hiszen nem is asszonyt kaptam én, liánéin 

korbáastit!

Kóser szellemesség.

— Gyite, Zebuzeus !
Mártiion gazda maga czélozgatni akkarjrán
— Ha én magára czélozgatni akarnék! ♦ í*kkor már 

régen a nyakad közé suhintottam vóna ezzel a korbácscsíl.

M ilyen az úr olyanba szolga.

I Báró: Megmondta a czipésznek, hogy nem va-
— Még ma nem ettem még, egy pái krajcárká gyök itthon?

édes u r f Inas: Nem én? fen a szobalányt küldtem ki hoseá,
— Szívesen barathomkátska, tud vathani edj mert tetszik tudni, én is tartozom neki egy pár k#-

j ezerest ? rónával!
I>



Czucilista tvukok Baka negélv

No kuuiam Mezőny tojnak e szépen a maga Uukjai.
— Hogy a menkö ütötte volna meg azok;*t a czuczulis 

takat! . . Mar a tyúkokat is elrontották ! . . . Azok is atraj
kóinak.

Vöt . > > e * t* 111 ma il'igom ho-nyakkui . . . aki fél
tulük Azt n mond* ni l

—  Hol-e? Hát a túri vasáron. Botot, pipát árut a kut\a

Itt sziDte kétségbe esnek.
Egy nőt annyira keresnek.

Tessék megkeresni!

Nyomtatványokat

Az ifjú asszony nem látja, 
Merre van a vetélytársa.

Tessék m egkeresni!
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