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Nők az alkotmányban.
A magyar nők a politikában,
Most sajátos Kimet varrnak. 
Valóságos angol e mintára.
Szavazó jogot akarnak 
A magyar nők eddig is szavaztak 
S meg is lett az, akit ők akartak. 
Jog sem kellett, pedig ő nekik 
Jog helyett voltak erényeik,
Sőt eztán is bizonyosan lesz még 
Ne féltsük, mert tudják ők a leckét 
Ezt a jogot nem is ők akarják, 
Csak a flancos nemzetközi kajlák 
Ezeknek meg kár volna a jog,
Mert hazátlan álapostolok.
Az asszonyok választó joga :
Ott a konyha, meg az ovoda 
Szivüket a honszerelem hassa át 
Az ő legszebb urnájuk: a család.

Dülapiotéri Borvágyl Kalamáris nótárius uram köijegjzései.

A repülőgépet nem magyar ember találta fel. 
de telefonozni a gyorsvonatról, azt már magvar 
postatisztnek köszönheti a világ.

Csak úgy ne járjon Végmann is, mint Irinyi, a 
gyufa feltalálója, ki maga csaknem éhen halt és titánná 
jövő gyufagyárosok milliókat szereznek belőle még 
ma is.

A pozsonyi villamos vasút kezdi inegteremtni 
a maga gyümölcseit.

Már azzal sem elégeszntk meg, hogy az osztrák 
részt osztrák cég építi, hanem már a magyar részt 
is ők akarnák megkaparitani.

Most fog aztán csak igazán kitűnni, hogy a 
pozsonyiak mellverdeso magyarsága mennyit ér.

*
Magam is szívesen hódolok a román barátko 

zásnak, de végre is le kel. számolni a román túl
kapásokkal. Ki kell ábrándítani a mi kedves oláh 
kontatóinkat. hogy Erdélyt a Tiszáig Romániához csa
tolhassák. fis ebben nagy része van az oláh püspö
köknek is. mert egyenesen püspökeik parancsára

szegültek ellen a tanítók és a pópák a m agyar iskol 
törvénynek.

Fizessék tehát a püspökeik most a kirótt birs* 
gokat. De végre is hajtsa ám őket Apponyi.

Itt nem vallásszabadságról van most szó, hanei 
nyílt lázadásról a m agyar állam ellen.

Bratianu »hagyományos román politika nevében 
biztosítja Aerenthált a barátságról.

Ismerem én már ezt a hagyom ányos barátságot 
melyből nem kérek semmiféle folytatást, agitátorok.!, 
nevelni és fizetni ellenünk — az nagyon hitvány é 
alattomos barátság.

A slavoniai görög katholikusokat a szerajevm 
érsekség alá helyezték. Ez a kapcsolat egyenesen 
közjog ellenes, mert ahelyett, hogy még Zágrábot i 
visszacsatolnák szent István hierarkiájához. melyet 
pedig Markos Gyula egy felszólalásában meg is sür
getett, de sikertelenül — ahelyett most az anyaor
szág testéből is kikapcsolják és idegenbe visznek 
egész püspökséget, hát ez legalább is bosszantó 
osztrák tudatlanság, vagy rossz akarat.
A Herko csak rátalál a szeg tejére.
Ez az, amiért a Herkőtátert olvasni és terjesztem úri virtus

Bácsi Gergöly
csatári dékány ur uradalmas szavalatai a helyzetről

Tisztelt Cimfi Nacs&gos Főtisz
telendő Képviselő úr!
Jelenlegi volt káplán urunk.

Az cséplési hadgyakorlatok ez 
idényi rangsorozata is megkezdődött.! 
magam is folyamatba léptem ez erány- 
ban az Pista fiammal. Mintha csak 
osztrák és oláh fejezeteket igtatnánk 
sorozat alá úgy puffngtatjuk a kévé
ket az cséplési műtárlaton.

Az idei termés szemtelensége gyér bővelkedés- 
sel szűkölködvén sanyarú az eredmény.

•

Az politikai gyiklomácziában való részvényes 
ségem. mig a munka tart, csekély erányu szívesség
ben ámbátorkodhatik csak, mert nem igen érek rá

ígérem azonban, hogy mihelyt egy kissé köz- 
gazdasági tanfolyamom előadásai megengedik, kifogón 
pótolni mulasztásomat.

Kossuth wiesbadeni fürdőzése legmagasabb köz 
tetszésemben érvényesül, mivel hogy hallom, hog 
az magyar csuzt sikerült nékie az németek szám ár  
értékesíteni. Az önálló m agyar bank m egterem ték 
irányában pedig az állandó kitartás betartását rendi: 
letlen buzgalommal folyósítani ne terheltessünk.

Sőtt csakis 
Én Bacst Gergöly



Aranyos gyermekajk.
(M egtörtént S. fon.)

Zongora lecke.
Báró Hatvani Deutschéknél.

Mondd csak Berciként, nem lesz teneked valami 
bajod azért, hogy közös katona létedre kitűzted a 
melledre a nemzeti szallagot.

— Nem ! Mert az ezredes is kitűzte és pedig 
azon titulus alatt, hogy jelző zászlókra a hadseregben 
minden szín alkalmas.

— Ej édes fötisztelendö uram sehol olyan kis 
templom nincs, mint nálunk. Mért nem építtet hát már 
nagyobbat ?

— Épitetnék én édes ham, csak volna rája 
pénzűnk.

— Hát mért nem kér az édes Jézustól, az ara
nyos Istenkétől. aki. mint tudom az oltári szentségben 
minálunk is jelen van.

Az almádi lellei kirándulás szép tanulsága.

— Kedves Adolár ur! Ha az édes papa báró 
lett is, azért maga nincs feljogosítva arra, hogy »f« 
helyett.»fis*-t fogjon és »b« helyett »as«-t Mert a 
zongora törvények azt meg nem engedik

— Hagyja thanár ur. Látthain én már zongorát, 
akhi minden thörvények nékhiin is. magától különben 
játszott, mint maga.

— Kedves Adolár maga nem jól tudja, hiszen egy 
ió gép a legpontosabb törvény'.

Cívis önérzet Döbröcönben.
(Legújabb mentelmi jog.)

Micsoda kulcs ez ?
Semmi köze hozzá az urnák. 
De, hiszen ön vesztette e l ! 
Éppen azér.
Vigyázzon, m ert letartóztatom. 
Le á m ! Ha cívis nem vónék.



A fövadász bármint vigyáz. 
Mégis ott van az orvvadász.

Szegény csempész vigyázz, 
Sarkadban a finánc.

Tessék megkeresni Tessék megkeresni
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Fara kívánság.Pályatévssztés

— Könnyű magának Bleier ur Két szép fia 
van, mind a kettő pályavégzett. Egyik huszárfő
hadnagy. a másik bankár.

— Jaj khedves szomszéd uram, hiszen ippeg 
az a baj. hogy a jerekek pháját tévesztettek.

Mert a khatona csinálja a válthókat, a bankhár 
pedig thapogatja a lovakat.

— Anti sógor nem nézett kee egy kissé nagyon 
is mélyen az itce fenekére, hogy olyan bizonytalan 
a járása ?

— Dehogy is bizonytalan öcsém, (ittasan tántorog)
— Akkor talán beteg ?
— Hej, Hár mindig csí*k ilyen beteg lehetnék.
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