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Régi adoma uj kiadása.

Fötisztelendö Rabbi ur, szeretnék én is bemenni a* maga anyaszentegyházába. 
Ugyan hova gondolsz te édes fiam? *
Hát mert csúffá szeretném tenni az egész famíliát!
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Négy főispán.
Fornbsch Károly, Vay Gábor 
Mindegyik egy külön tábor.
Egy hadvezér, egy hadsereg . . .  
Kik miatt még Bécs kesereg. 
Dootor Bella Battyányi Pál 
Mindkettő labancot pipál . . . 
Nemzet legszebb két hajtása 
Árpád apánk is meg lássa.
Ott, a hol majd ők harcolnak, 
Sziklaszirtek leomolnak.
Borba hullik ott a rabság 
És győz a magyar szabadság!

DtlaptatArt B oná|j1  b i n á r i s  nótárius u ra i  kftijtfyzéstí.

Batthiány Tivadar gr ót érdekesen világit be a mai 
uomoru helyzetbe: Kossuth Ferenc, amidőn Andrássv 
tervének szolgálatába állott, bármennyire is hirdesse 
elveinek íöntartását, tényleg cserbenhagyta a gazdasági 
függetlenség álláspontját és a gazdasági közösség fön- 
tartása? mellé állott. S hogy ezt könnyebben megtehesse, 
nem átailotta saját pártjának kettéválását kierőszakolni. 
És mindezek a szégyenletes behódolások sem elegendők, 
mert Bécs, ami igen természetes, vérszemet kapott az 
urak behódolási hajlandóságaitól és most már a kikönyör- 
gött fügefalevelet sem hajlandó megadni. Amit ezek az 
urak kerestek, megkapták, úgy kell nekik

_ Harcolnunk kell tehát az egész vonalon minden 
rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel, a legnagyobb 
eréiylyel és meg kell és meg is fogjuk akadályozni, hogy 
a nemzetet ilyen szégyenletes megaláztatásba és anyagi 
tönkretételébe belevigyék. Evégből oly harcot fogunk 
megvívni, amely a magyar törvényhozás múltjában párját 
ritkítja. Megindul a harc az egész vonalon, amelynek 
vége nem lehet más. mint teljes győzelem az egész vo
nalon. A nemzet érdekében kívánatos lenne, hogy ez 
megtörténjék. Attól tartok azonban, hogy résziikre a lej
tőn lefelé nincsen megállás.

A racconigi találka óta híjába tagadja Ausztria és 
Németország is, roppant feszültség uralkodik az európai 
konstellációban.

A francia, angol, orosz antant most az olaszszal 
roppant fontos bázist nyert. Itália még tagja a 3-as szö
vetségnek névleg. de tényleg már nem. Magyarország

a legerősebb oszlopa volna még, de a telhetetlen német 
gőg, mely csak terheket ró a magyarra, nemzeti aspirá. 
cióit pedig megfojtani segít, ne számítson őszinte támo
gatásra, mert itt hatalmasan izzó parázs van a hamu 
alatt, a hivatalos diplomácia bármit mond is

•

Hohenzollernok és Habsburgok szeretkezése szinte 
szemmel látható és kézzel fogható, tiintetésszerü jelenség 
az igaz, de nem őszinte egyik részről sem. Szükséges
nek látszó ellentüntetése a racconigi látogatásnak

S valljuk meg őszintén ez utóbbival a magyar nép 
sokkal jobban rokonszenvez, mert elnyomói ellen való 
tüntetést lát benne.

Híjába oly hatalmas Németország, most egy nép 
állandó elkeseritése rettenetesen gyenge szövetség.
A Hét ke csak rátalál a szeg fejtre.
Ez az, amiért a Herkotátert olvasni és terjeszteni un virtus.

Önvallomás.
Kitiil veszi a borait korcsmáros ur ?
Ej hát nem tudja, hiszen öntől vásárlók már

10 éve.
— Egy ? Tőlem ? Akkor kérek inkább egy pohár 

jó sört.

Ellenméreg.
— Jesszusom! Nagyságos ur, a nagysága leharapta 

a nyelve hegyét és le is nyelte.
— Szerencsétlen ! Rögtön szaladjon az orvoshoz és 

mondja meg, hogy hozzon ellenmérget vipera marás ellen

Izld orka pozdorjái.

— Mámileben, nem 
lathok hodj the radjog- 
nál.

—- Mér radjogjak ?
— Mer the vadj edj 

cshillag.
— A baland eszed. 

Háth akkhor mér
mondott a tháti, hódi 
meglhog a the ősthököd:

•
— Mámikám
— Cshak edjet khé- 

rözök.
— Nü?

Mongyál cshak, hun s/urkhát m e g  théged a 
tháti tinivel ?

— The balond í
Phejig aszondott, hodj a műt héthen ráncba

szedett.
*

— Mami the!
— Mongyál csak, hun van az akácthának az osthor
— Van nekhi veszekhedett f. . e.
— Háth akkhor hodjan hajt khi ?



A két főhős már újra együtt van 
Csak harmadik hiányzik még,
De várjunk, megjön'az is 
A helyzet már oly drága szép.

Addig alakoskodjék és keverje 
inig az elevenjére nem kopintok.

Nem vagyunk ám mi Szerbia!

A nemzet oda csórdít Aerenthál kancellár urnák. Tresz faciumt kollégium

Csípős dicséret.

— Mit tapogatsz öreg olyan gondosan, hiszen 
végre, ha megrepedt is, neked egy kerekeddel rende
sen több szokott lenni.

— Ugyan édes Phál barátom, csak ne 
legyen annyira elkeseredve amiatt a bank dá
tum miatt! Hiszen c s a k  1911. jan. elsejétől 
odázták el bizonytalan időig.

— Ej Ábrahám. Ha a te váltód határide
jét valaki s o h a n a p j á r a  halasztaná el, majd 
meglátnám én, hogy hogyan dagadnának az 
erek a te nyakadban.

Csak.



Keserv de félelem, vagy félelmes keserv. Az ö orvosa.

Ah, a lelkem is irtózik, 
Valaki itt hallgatózik.

Most járt itt a bátyja, 
Nem látja ?

Tessék megkeresni. Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat

— Könnyű neked Duci, te meg nem voltál 48-as 

és én mar nem vagyok az. Hanem ez az ember itt 

még mindig az És te nem tudod, hogy ez mit jelent, 

de én tudom.

— No gyűjjék el keed Mihály ekkicsit 
a kocsmába.

— Nem mehetek. Megtiltotta az orvos
— Az orvos? Talán a bugyeláris.
— Na persze, isze az az én orvosom.
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