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A drabant uraknak.

A drabant uraknak,
Amint halljuk, 
Éppenséggel nem lesz 
5emmi bajuk.

Egynek sem görbül meg 
Majaszála,
Koszorújuk sem lesz 
Holmi zsálya.

Máskor szalmából volt 
Ily »szüzeknek«.
Kik ily magas célra 
így születnek.

Intő példa sokra,
Ki nagyot mer,
Törpék között lesz csak 
Nagy az ember.

Az alkotmány tiprás 
íme nagy bún,
»A haza iránti 
Szerelemből*

Nem is esik rajtuk 
Semmi bélyeg, 
Kackiásan járnak,
Mind legények

Királyi palástnak 
Jó az árnya.
Nem fér ide sem ölyv. 
Sem a kánya . .

Dtlipiitéri Bonráfji Kalamáris nótárius uram körjegyzesei

Valami gimnáziumi protessor azt mondaná, hogy 
Damokles kardja lóg a béke teje fölött. Én azonban 
csak kimondtam egyszerűen, hogy biz a béke csak paraszt 
hajszálon lóg.

Sokkal szomorúbb, hogy még ha győzünk is, a 
mi bizonyos, még akkor is csak veszthetünk, — mert az 
ördög sem tudja bevasalni Szerbián azt az ezerötszáz 
millió koronát, amibe ez a háború kerülni fog

m

Ha végre a jó hazafias magyar papság is meg
kapja az öregen megérdemlett kongruáját. ( isupán csak 
az a szépség hibája van a javaslatnak, hogy mig a taní
tóknak is van kárpótléka, addig a papoknak nincs. De 
remélhetőleg majd mégis csak lesz.

Nem vetek neki 2 évet sem. Mert abban meg 
Apponyinak van igaza, hogy mintsem még 2 -3  évig 
kelljen várni a kongruára, inkább most ad, amit csak lehet.

*
Feltalálták a déli sarkot az angolok. Rendkívüli 

nagy és tudományos fontossága van annak
A déli sark tehát szárazföld kőszén hegyekkel.
A mint hallom, hogy egy kostököt és makrapipát 

is talált ott Sakleton — jele tehát, hogy magyar ember 
is járt már ottan, tehát megelőztük az angliust.

Maniu urék már fegyvereket is rejtegetnek ? Ahán! 
Egyelőre csak 50 drb manlichert találtak egy pópánál 
— jó lesz megmotozni a többieket is.

#
Maró Gergely tanár urat sehol sem akarják befo

gadni. Próbálja meg Kristófti urnái, az gyakran jár Bécs- 
ben. S neveztesse ki valami hercegi vagy császári ins
truktornak
A Herko csak rátalál a szeg tejére.
Ez az, amiért a Herkoúátert olvasni és terjeszteni úri virtus.

Bácsi Gergöly
csatári dékány ur uradalmas szavalatjai a helyzetről

tiszelt Cimfi N acságos Főtisz- , 
telendő K épviselő úr!

Jelenlegi volt káplán urunk.
Az háború érvénye iránt ki jege- 

szesült közhangulat mérlege szerintem 
is Szerbia elleni utalványra főzetendő.

Az Kolozsvári túl buzgalom őszinte 
szavalati érdekeltségben nem magyar 
tempó. A legelitélobb részvénytársasággal gratulálok 
ellene.

Nem értem az újságok irodalmi rangsorozatát 
azon célirányában, hogy feltalálták az déli sarkot.

Találtam én már este, sőt écczaka is sarkot, 
még pedig sarkantyúval együtt, még se voltam vele 
oly nagyravágyó.

Találják meg végre az önálló bank sarkait azok, 
kik kereskedelmi hadgyakorlatot végeznek ez iránt, 
Az már aztán vívmány lesz Sót csakis.

Kolozsvár.
Kolozsvár, Kolozsvár, 
f)e nagy a hűséged,
E fólkináikozást
Hogy nyárson süssék meg I

Zágráb valamikor 
Megelőzött! . . .
De te most unnál is 
Jobban győzöd ?

Ili Károlynak 
Te vagy szája ize.
Gimplije, verebe.
Csiripelő csíze

Alkotmánypárt azért 
Megfogsz halni 
Mert mű zajod is 
Csupán talmi

Pragmatica Sanctio! ? . . 
hát vezényszó? —
Erről nem szól a sok 
Csúszómászó!



Szemrehányás

Atya : — Látod, Emma látod ! Már most harminc 
esztendős lettél és még mindig nem mentél férjhez • 
Mit csinálsz te most? No anyád kíilömb lány volt 
ám ! Még húsz esztendős sem volt, mikor már 
férjnél lévén, te megszülettél!

L eánya: — Hát bizony édes anárn is várhatott 
volna még vagy tiz évig és én akkor most csak húsz 
éves volnék !

Sértett önérzés

Könyvelő: — Főnök ur én felmondok.
— Főnök — Megbolondult, Grtin L r?
— Nem én kérem, csupán csak azért teszem ezt, 

mert valahányszor a városban együtt sétálunk, foly
ton ezt kell hallanom, hogy *itt megy az a zsivány* és 
én soha sem tudom, hogy ez nekem szól-e vagy 
főnök urnák, — hát azért.

Lám, végre mégis csak kisült, hogy 
szereti még az Isten is a szocialistákat.

Ok egy borzasztó földrengést kértek Messzinél 
bán, — és kapták is, de rögtön.



Béke, háború, háború, béke.
Az ördög tudja — mi lesz a vege

( Irat háláljál Mamehen énneklii, jót .illők róla, hogy ilyen 
tituláló khosztum senkidnek se lesz az egész halon*

Hogy, hogy ?
— Hát mint Birnza sajt fogok megjeleníti.
—  A standul lemezt, azt latit*>k rajttól, de hol van a sajt?
— .VI hach! Az illatott hozzá majd saját magamthól fogom 

kliAlcsAiiftzni.

Ugyan édes Bélus mondsza,
Hol bőg itt egy komisz boca

Tessék megkeresni

A kis Duci nagy kiváncsi 
Hol van itt a Kari bácsi

Tessék megkeresni

Nyomtatványokat^ :
A op*o-nyomda Bn4»wl, Baroas-u. 47.
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