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őszi eső.

Őszi eső hull szép csendesen, 
Szántás alá jő ez kedvesen 
Szánt a gazda, szépen boronái 
És jövőre gazdag termést vár.

Noha szüret még meg sem eredt 
A lugasból sok. szép fürt mered. 
S bár a búza gyér szemet adott, 
Tán a szüret helyre hozza most.

Egek ura, népek Istene,
Szép hazánkra ma tekints Te le. 
Rossz politikai aratás után 
Adnál kissé jobb szüretet tán.

Dtlapiitéri Bonrágyi Kalamáris nótárius uram kóijegjzésci

Földes Béla eseményszerű beszámolója tetszik nekem.
Az egyetemi tanárok többnyire száraz, unalmas 

emberek szoktak lenni, de ez egyszer igen kellemesen 
csalódtam az egyetemi professzorban.

Vesékig ható magyar zamat volt minden szavában, 
mintha csak én mondtam volna őket, olyan szt igazság:

A mai válság lényegileg semmivel sem , mint 
a magyar államiság érvényesülése, vagy visszafejlődése.
Nevén van nevezve a gyerek. Fején van találva a szeg

*
Ha ezen érvényesülésünkről lemondunk, nemzeti cél

jainkat feledjük, mi haszna van akkor a mi alkotmá- 
nyauknak ?

Szent igaz! Csak a kibérelt gaz újságok hirdet
nek mást.

*
«Vannak esetek, hogy egy párt azonnal minden 

piogrammját megvalósítani nem tudja, de hogy azokat 
egyszerűen bebalzsamozza, az már nem járja.

Pedig de nagyon szeretnék ezt a 07-esek. Csakhogy 
híjába szeretnék ám, mert abból nem lesz semmi.

♦

«A dinasztia egyenes érdeke volna Magyarországot 
mesterségesen is naggyá tennj. mert ez volna a legnagyobb 
biztosítéka a nagy hatalmi állásra..

De mi haszna, ha az osztrák rövidlátás ellen híjába 
minden pápaszem.

♦ Mert a monarchia nem lehet sem német sem szláv. 
A magyar államiság európai szükség.*

Ez tény. Sőt több. Kézen fekvő valóság.

Ezért nem lehet Európában sem két német, sem 
két szláv nagy hatalom.

De iszen ne is legyen ám. Mikor még egy is sok. 
•

«Ha elődeink mindig lemondtak volna és mindig fél
tek volna a harctól, Magyarország már régen nem volna.*

Férfias bátor szavak ezek, valóságos harci riadó.
De követjük is ám.

*

A pragmatika szankciót is aranyon úgy össze vá
sárion iőurak és nemesek játszották kezére a cs^zárnak 
akkor is, mint most szeretnék a közös bank millióin 
megvásárolt politikusok és hírlapok.

Csakhogy azóta kissé nagyot fordult ám a világ 
kereke.

Bizony! Szerencsére.
Az áruló bérszolgák most az egyszer felfognak sülni 

A Herko csak mindig rátalál a szeg / éjire.
R t az amiért a Herkopitert olvasni és terjeszteni un virtus.

S a ítg e b e r Ig n á cz  ta n á csa , fiához.

— Dalfi the, halsz?
Most ide vigyázzál.
Adom the neked egy 
olean atyai thanács, 
akhibül lehetsz the edj 
milliónér.

Ha the egy orosz 
menekült zsidó volnál 
és ha Magyarországon 
bankbetörésen, vagy 
kasszarabláson találná
nak megcsípni, se ne 
láss, se ne hallj sem
mit, csak hallgass.

Fogsz látni, hogy a 
magyar hitsorsos ajság- 
irók nem fognak nagy 
port felverni vele, hogy the vagy egy zsidó, ellenkezőleg, 
ha külföldön ért a kalamitás, akkor meg azt fogják Írni : 
Berlinben, Londonban elfogtak egy szélhámos magyart.

a
Edj naccerü ötlet khinálkozza most az olcsó khe- 

nyérvel.
Tholakogygy oda minden hatósági pékboltba és 

vegyél fi krért sok-sok khenyért és add el thizér.
Fogsz látni a sok hasznot.
Jó nekhed aztat mindenek felett thodni, hogy első 

a phénz, a rebach, csak azután jön a becsület. Amely 
végre is jó ha van, de nem okvetlen szükséges portéka.

E zoj !

Modern gondolkozás
Lajost szeretem az igaz, de ha Pista meg kér — 

mit tehetek én arról — csak nem adhatok neki kosarat.
Mert annyira nem szeretem Lajost sem, mint gyű

lölöm a kosarat — és tűrhetem, még azt a mafla Pistát is.
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Katonásan. Nagy zeneértő.

— Mit szól ezredes úr ehez a Mátyás féle pokol
géphez.

— Tisztára őrültség. Node szerencséje Junga ba
rátunknak, hogy még idejekorán katonakézbe került az 
ügye.

— Mért még idejekorán.
— Hát amig a buta rendőrség egyéb súlyos dol

got is ki nem sütött. így legalább 3 — 4 hónapi szoba
fogság erejéig kimondjuk Jungára az őrültet, aztán szol 
gálatképessé fogjuk tenni újra s quitt.

Nőmén ómen.

— Édesem, ne haragudjál, ha én a the zen e ta 
národat elbocsátom.

— Ugyan mért édes phapa.
— Mivel saját füleimmel hallottam, hogy thi nem 

zenéltek, hanem khártyáztok. Ma délelőtt is aztat mondta, 
hogy fogjál egy «asz»-t. Ezt én nem thürök.

A jö hitves.

— Tudod mit aranyos, azok után amiket hallottam
, , , ... , tőled, legjobban tennéd, ha egyszerűen elválnál az

— No hallod mama, nem érdemes most mar Aligara uracjtól
se jönni fürödni, mert itt akkora folyton a szél, hogy — Mit? Én, elválni, szó sincs róla. De már ekkora
az ember a saját lábán alig áll. örömöt csak nem szerzek neki.



A ki most itt barangol 
Hol van az a vén angol?

Tessék megkeresni.

Kutass utánna csak kutass !
Tarisznya itt, hol az utas?

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat

Heg van. Cigány kifogás

Most már tudom, [hogy mért van annyi orvos} Budapesten. 
Felfedezték "a hacilus mentes vakbelet. Csak azt nem tudják'még, 
hogy milyen szemüveget [tegyenek rája. Minden orvos köteles a 
magáéval kipróbálni.

— Értsél meg M óré! Theneked csak meg kell gyújtani azt 
a rongyos kis viskót, kapsz érte egy éló malacot

— És ha engem is bele találnak dobni a tüzsbe.
— Szamár! Iszen magányosan áll a szólóben. meg jól be

is van biztosítva. ‘ aP*.
— A pince ha be van is, mi haszna ba én nem vagyok 

bebiztosít vá.
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