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Lm i  fuciól mért n« Unna T I . . .  
Hisz nagy szükség is van arra ..  
Iggz szívvel emelt fővel,
Tömör, egyesült erővel 
Kell munkálni valahára,
A nemzeti köz javára . . .
A tér nyitva, egyszer-mindenkerra 
48-as független táborba

M. Oy

M ipfcttfri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzesei

gans. panaszolják az alkotmánypárti lapok és nem a
politkusok, most nekik ezidáig nem volt okuk erre.

Bárcsak igazuk volna egy kissé azoknak a la
poknak, talán nem is volna olyan nagy baj.
A Herko csak rátalál a szeg tejére. 
Em az, amiért a Herkőt>atert olvasni és terjeszteni urivirtus.

Szenzáció Jakab
Hogyan szerkhesztülődik a Nap.

Mióta Széli Kálmán felsült az ö közismert bank 
formulájával, mely a közös bank malmára hajtotta 
volna a vizet és az önálló bank szemébe csak port 
szeretett volna hinteni, azóta a formulákra rossz idő 
jár.

Azt mondják. \ \  ekerle is buzgolkodik egygyen. 
Kár érte. Wekerléér is, meg a formuláér is.

Kiamil bej az ifjú törökök egyik szellemes vezére 
Bpesttn jár.

A 48-as pártkörben is ott volt.
Gyönyörű szépen beszél franciául. Krtelmes 

intelligens megnyerő külsejű rokonszenves egyén.
Frős s jellegzetes turáni koponyája van
Nemcsak a viselkedéséből, de a fajából is ki

tetszett, hogy erős magyar rokonság van benne
Csokjassa ! Szeretem én azt, mikor a testvérek 

barátkoznak inkább, ahelyett mintsem civakodnának.
*

Sürgős lett az ujoncjavaslat. Meghiszem én azt. 
De a bank még sürgősebb ám Becsapatni pedig nem 
hagyjuk mi sem magunkat

A Reichsrátban újra kiütött száj és körömfájás. 
A csehek ordítoznak és trombitálnak. A néme

tek pedig a fejtik tetején táncolnak dühökben Kedves 
egészségükre kívánjuk. Jó mulatságot u rak !

A 48 -as többség nagyon is követelőző és arro-

Tfiz vonalban. írja! Hanem előbb húzza alá 
vastagon, hadd lássa mingvár messziről mindenki.

Hogy kivan a túz vonalban, az teljesen mellékes 
ránk nézve. A fö az, hogy szép hangzatos a cim, mely 
nekünk okvetlen megér 2 krajcárt.

liiz vonal! például Ausztria ellen, vagy a közös 
bank ellen! No nem? Az persze mellékes dolog, hogy 
mi ultra 4S-asok most Debrecenben Tiszáék tűzvonalá
ban harcoltunk, Degenfeld mellett, Kossuth ellen.

Jellem hiénák! írja! Írja ujnyi vastag hetükkel. 
Hogy kik a hiénák az mellékes- Azaz, hogy megálljon. 
Tegye meg hiénáknak Wekerlét, Kossuthot, Apponyit, 
az egész kormányt, kik a nép zsírját, vérét kiszipolyozzák.

— De hiszen mindenki tudja, hogy nem szipo
ly ózzák.

-  Az nekünk mindegy! Szenzációsan hangzik, 
tehát írja, na nem igaz is

Hát igazság kell nekünk? Szó sincs róla!
írja.
Tombol a terror! Veszteget a  kormánypárt!

Hallatlan er iszak történt Debrecenbe* Mindenki a ken- 
mány jelöltjére szavazott. Muszájból szavazott *! Parin ! 
Van még a szótárában kedves Kacsa ur egypár nagy
hangú szór írj utána mind, legalább a Debrecenben ért 
kudarcunkat lesz mivel kendőzni egy kicsit.

Bukás e lő tt! Írja:
Hogy mi állunk a bukás előtt már, mert a kutya 

se vesz bennünket komolyan, azt ne Írja. Hanem buk
tassa meg ahelyett 100-szor is a kormányt.

Ks, ha meg nem bukik a kutya, hiszen az is elég 
szenzáció! mely nekünk bizonyosan megér 2 kr.-t. szá- 
monkint.

Azt én mondom. Szenzáció Jakab.

Alapos segítség.
Menyecske: Az már mégis csak borzasztó evvel a 

tésztával! Az ágyba is tettem, a kályhára ia, utói jár* 
már a spirituszforralóra is, de hiába, akármit is csinálok 
vele. nem akar kelni!

Férj : Legjobb volna ennek a dinamit.



Farsang végén. Szolgálatkész.

Vén leány : — Tudja mit Lizi néni, ha még ezen 
a farsangon sem kérne meg senki, akkor igazán nincs hegyet ? 
már más hátra, mint . . .

— Mint ?! . . .
— Minthogy várni fogok még tovább.

Visszavágott.

— Fltudnád-e huzni nekem more a Szent-Gellért 

El én, csak tegye eléli kocsira

Fura világnézlst.

— De csókha szilnü phofád van more ?
— Legalább ketten kiadjuk azs osztrák zsáslé sinét ?
— Buta te !
— Semmi buta! Én fekete vagyok, te pedig Mézsi vagy tisztességes ember leszek és fejbe lövöm magamat,



Ify m  rossz Koldus arisztokrácia.

Kérdi Mariska, 
Hol a Riska

Tessék megkeresni!

Szól az asszony szomorúan,
Hol a papám, ho! az uram.

Tessék megkeresni!

Nyomtatványokat ill<,e‘ klTl,c"*° Anglo-nyomda
»  *  san és o l c s ó n  szállít Barosa-utca 17. (Józaef-kSnit sarok.

Uraságod tót ?
— De magyar!

Tehát magyar ?
— De tót í
— Tehát magyartét ? 

Nem, tótmagyar.

— Gyere az ingyen kenyérbe 
kolléga!

— Micsoda ? csak nem alázom le 
magamat annyira, hogy kenyeret kérjek, 
mikor koldultam annyit, hogy pálinkát 
is vehetek.

TRÉFÁS KEPREJTYENYEK.
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