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D a m j a n i c s n ó .

A hl*. a csaták ktlzd5 oroszlánt 
Bitdn Yégazte drága életét 
Szánt vértanú le tt és most csillagként 
Bagyogja vissza 5t a magyar ég

De 3 oeak egyszer halt meg a honért. 
Híg h5e arája épen hatvanszor 
Helyik nagyobb his. ki birálja el?
Légy üdvöz áldott oh te szent asszony.

BUapiittrf Bonágyi Lüuáris nótárius áru körjegjzm i.

Berlini jogászok Pesten. Nincs szebb dolog, mint 
mikor két nemzet ifjúsága összebarátkozik egy közös 
Ment cél érdekében a haza védelmére, kivált akkor, mikor 
a  közel jövőben jóslás nélkül egymásra nagyon is szüksé
gük lehet.

Az ideális német deákok amily tisztán közelednek 
a magyar deákokhoz, az szép és lélekemelő dolog.

De az intrikus és pertid német diplomácia mikor 
hátba kerüli a magyar külpolitikát, az bizony nem szép 
dolog. Ezért lesz kevés eredménye egyelőre a német 
látogatásnak.

A német császár trónbeszéde a 3-as szövetségről 
szép és férfias dolog volt, főleg az a része melyben hang
súlyozza, hogy a világbéke fentartása mind három ország 
tavára szolgált.

A német császár nagy lélekismerö, sőt jó magyar 
ismerő is, tudja azt, hogy a magyar a nagy mondásokra 
hamar felhevül — azonban mióta Berlinben a magvar 
nemzeti küzdelmek iránt annyira begombolóztak. szónokol
hat miattunk a legzseniálisabb német császár is.

•
Wekerle, Apponyi, Kossuth kooperációs törekvése 

teljesen dugába dőlt azt már látom.
Andrássyt, Wekerlét nem sajnálom, mert azok tudták 

előre, hogy mi lesz. De szegény Kossuthtot őszintén szólva 
nagyon sajnálom, mint áldozati bárányt, akit csakis úgy 
kellett belecipelni ebbe a csúnya hadjáratba, mert amily 
nagy szive volt, oly könnyen lehetett is félrevezetni.

Akik figyelmeztették őt, azoknak nem hitt. Akik 
hízelegtek neki, azoknak hitt. íme itt van a szomorú 
eredmény.

Most már Bécsnek sem kellenek felfelé, meg a 
magyar népnek sem lefelé.

Egyetlen mód még volna a két megtévedt úgy 
nemzeti erő megmentésére. Jelentsenek beteget 2—8 bé-
napra, aztán ugv jöjjenek vissza harcolni mikor legna
gyobb lesz a harc heve. A jó, magyar nép ezt a kis 
szépséghibát talán észre sem venné.

Én legalább az én közönséges jegyző estemmel 
így vélném jónak.
A Herko csak rátalál a $Meg tejére.
Ez az, amiért a Herkótdtert olvasni és terjesztem úri virtus.

HAbelesz Áron
thörülmetélt anekdothái.

7 Ködök én edj szép khis messe,
— Tessék kitérni tekintetes ffísolgabifé ur, mert 

ha nem, akkor! . . .
— No, akkor mi lesz cigány ?
— Hát akkor én fogok kitérni.

•
Akkuráte igy tett most Becsesei szemben a le

szerelő párt is.
— Tessék ám azt a bankot megadni Bécsben, mert 

ha nem ! akkor ! . . .
— No mi lesz akkor ?
— Hát bizony jó lesz akkor minekünk a közös 

bank is.

Szeretném én azt látni, van-e olyan cudar korcsma, 
a hová én he ne mennék, vagy van-e olyan cudar lőre 
melyet az én gyomrom be ne venne, monta az ecceri 
khortyodi fráter is.

Ganz richtig vonja magát igy sok 67-esből vedlett
48* as honatya is.

Szeretném én azt látni, hogy milyen párthoz ne 
csatlakoznám én, ha az jól kifüzeti magát.

És szeretném én látni, hogy milyen elveket ne 
vallanék én azonnal, csak a mandátumomat biztosítsa a
hatalom.

Nüs nem ?

Az iskolából.
— Tanító ur a Pista egy disznót cseppentett az

irkámra.
— Nem úgy kell mondani Jóska azt hanem egy 

— foltot.
— Másnap: Tanító ur kérem a papám tegnap egy 

nagy foltot ölt és önnek is küldött belőle egy kié késte* 
lót tessék.



Visszamondta nekik.

— Hát a báró ur csakugyan megnősült?
— Őszintén szólva, egy család eltartását rengem 

és vagyonom után megengedhetem magamnak.
De, mint legény ember nem birtam már tovább a 

kiadásokat.

Kerülő utón.
Elfogták a zsebmetszőt, Bíróság elé állítják 
Biró: — Mi a rendes foglalkozása ? 
Zsebmetsző: — Kézimunka után élek.

— Főtisztelendő uram mit tesz a z : szerbusz ?
— (Tréfásan.) Hát biz az nem valami nagyon szép 

dolgot tesz, rendesen vissza is szokták mondani. Miért 
kérdezi ?

— Hát mert a tens nemes ispán ur azt szokta 
nekem mondani folyton.

(Plébános, hogy az ispán úrral haragban van, azt 
Gergő tudja és elmegy az ispán úrhoz a másik nap.)

— Tudja mit az ur! Szerbusz a maga felesége, a 
lánya, meg az egész famíliája.

Népkortesek falun. Csak.



— Ezen a kutya Pesten még kenyérrel sem igen 
lehet jólakni.

— Bizony elvtárs! Itt csak a cucilista vezér urak
kal meg a házmesterekkel lehet jólakni

Theologice
— Bizony kedves pajtás ez a mai terminus nélküli 

küzdelem olyan, mint egy requiem, melynek se glóriája, 
se krédója nincs.

TRÉFÁS KÉPREJTYÉNYEK

Vadászatból ma nem le>z haszon.
Ördög hozta* ezt a vén asszonyt

Tessék megkeresni

Három vadász hetvenkedik. 
Ugyan hol van a negyedik ?

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat -r V m  S

— Hallottad pajtás, hogy Henrik porosz herceg 
mekkora 3 medvét lőtt.

— Könnyű volt neki! Odavezették a medvét eléje 
9 lépésre, mikor lefotograíálták, a medvének még a 
gyűrű is az orrlukában volt.

— Szakasztott igy járt a mi trónörökösünk is 
Torontálban.

— Hiszen ott nincs is medve !
Már hogyne volna! Mikor azokat is Betlérröl 

szállitották.
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