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Szterényi a magvető

lm igy szórt konkolyt utánna.



A császárok csókolóznak
Pohár köszöntőket rónék,
Amely tele ven békével 
Kettős hérmes szövetséggel. 
Mégis, mégis velemennyi 
Nem tud ezért nyugton lenni,
Építik e négy hejóket 
Dobálják e milliókét.
Sőt ujebben helyökbe lép 
A sok szérnyes repülőgép. 
Szegény ország, szegény nemzet 
Terhek elstt esek úgy görnyed, 
Henem azért e királyok 
Csókolózve esek járkálnék,
He igy dühöng még e béke 
Tudj' Isten mi lesz a vége

MlapiatÉri Borrágyi Kalmáré nótárius kóijtfyztei.

szállást, kiver a házból. Régi jó magyar közmondás 
ez. Ugylátszik, hogy a régiek is tisztában voltak 
ő saját külön tótjaikkal. S ime mégis a tótok készül
nek Szegedre gyászruhában Szkicsák receptje szerint 
panaszkodni, hogy Hlinkáéknak nem szabad most 
kövekkel és botokkal megrohanni a templom szentelő 
kanonokokat. Ej, ej !

*

Mérsékelt tótpárt van keletkezőben aszondják
Valószínű ez is csak olyan, mint a mérsékelt 

román párt. Egy kutya. A mérsékelt román is csak 
a Tiszáig szeretné hozzácsatolni Magyarországot 
Romániához.

A mérsékelt tót is csak Szarvasig szeretné le- 
nyujtani a cseh-morva határt.

Szerencse még, hogy sem a tót sem a román 
fák nem nőnek az égig.
A Herko csak rátalál a sseg tejére.
Em om, amiért a Herkotdtért olvasni és terjeisteni úri virtus.

Zaplacsek Janó levelei a szerkesztőhöz.

'Panye (Redaktor!

Ság Zisten zalgya m ega  panye Jozsip féherceg 
kirali zurunkat, hogy zidetett zudvartartast mi kezinkbe 
Nagytophcsányba.

Zolán jól esig nekünknag való hányszor ma
gyarul minket megszólítja. Dober Dam! főm nabot! 
Zagyom Zisten!

Izs mégis Szkicság és Hodzsa mer panaszkonyi, 
hogy zelakamak nyómkoni szegen tótokat. Pedig
2 l S . ZUCSe’ 8enki 8* nyem zakar elnyomni sen- kitcskát sem.
• ^ t?<4 sa sok kis pinyazt kapta a Pragabul
L * - " * * *  hál T  ,gaz’ sa« hoK)' az nekünknag csipiszt se nyem zad abul.

Panye Hlinka zuraság csak maragyon zottanag
18 ka?ta sok' sok Pin* Pragaba és sze- 

gm totognak zegy fagarast se nem segitolta belile

m , n y " s ? ^ «  *°'°g
t . j®l*nt e z ! Azt, hogy van szegény todnag 
s*^ fiw ™hat ,8’ hane|n aztr mégis csag Nryeh zsije 
s>np Magyar zorszag izs a boldog totocskák.



Legjobb rendszer. Nagy baj.

— Mi az P ista!
— Hibát csinváit az kutya és most hozzá verem 

az orrát.
— Ejnye Pista de kár, hogy nem hozzád járnak 

tanfolyamra a pesti rendőr urak.
Pedig ez volna ám a legjobb rendszer acucilis- 

tákkal is.

A kegyetlen.
Fűzfapoéta: — fin a verseimet mindig álnév 

alatt szoktam közölni!
Kritikus: — Ez pedig nincs ám rendjén, mert 

ez Utal sok ártatlan embert tesz ki a meggyanusitás-
nak!

— Mondjátok csak, miért nem látni már jó ideje 
a Palágyi urat egy táncestélyen sem ?

Zelma: — Hát tudod az a szerencsétlen szörnyen 
bandzsít és ha egy hölgyet táncra szólított, rendesen 
kettő-három is fölkelt és emiatt sok kellemetlensége 
volt!

Az önérzet bukása.
Uracs: (arogánsan.) — Én bátorságot vettem és 

a kedves leányának tölajánltam kezemet és hizelgek 
magamnak, hogy kedvezőleg vétetett fel és most az 
ön jóindulatába ajánlom magamat!

Apa: (dühösen.) — Nos, ha ön mindent olyan 
szépen maga tud elintézni, legyen oly szives és dobja 
is ki önmagát!



Most nyerített, halió, halló. 
Ugyan hol lehet itt a ló.

Adta szedte vette, hol van 
Az a cudar csirketolvaj.

Tessék megkeresni. Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat 'ZZ'ZZSL *&'?5Z»“ÍS

Csípős. Tulajdonképen.

Blau : — Tudja Rauch, hogy az ember meggaz
dagodjék, annak száz és száz módja is van, de tisz
tességes ut arra csak egyetlen egy van.

Rauch : — És az melyik ?
Blau: — Látja Rauch, én azt előre tudtam, hogy 

maga éppen ezt az egyet nem ismerte soha.

(A jegyes két egyforma nővérhez.)

De igazán aranyos mókuskák, ne okoskodjanak 
már, hanem mondják meg, hogy melyiköket is szere
tem tulajdonképen.

Virágnyelven.
Háziasszony : — Ejnye, ejnye Kovács ur olyan 

keveset eszik !
Kovács: — Csókolom kezeit nagysád, mert

tudom, hogy a végén jön a ja v a !

Anglo-nyomda Budapest, Barom. 47.


	34

