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MAKK08 GYULA

Szerep" csere.

Oróf Vázsonyi Vilmos úr megveregeti a városházán Andrássy Jakab demokrata vállát:
Jó jó édes barátom, majd teszünk az ön ügyében is valamit, hiszen ön oly jól viseli egy darab idő óta magát 
Majd valami kis o k l e v é l r ő l  csak gondoskodunk.



Andrássy dala.

Volt énnekem programmom csak egy 
B t r a f j o  gta est császári kegy 
Bs m  Tala a asent közös bank,
Mely miatt ma szittya-virtus pang

Már olyasmit U gondoltam én.
Hátka Kossuth nekem lépre mén 
A k ésés bank esent Burg orm ira 1 
M ladérékre végkép felvidul.

Lépre is ment Jó Kossuth ssegény, 
Ámde Jétt Justh e durva legény,
S felborított engem Is, meg öt,
9  tetten kapták mindkét cselssövót

Mert késbejétt egy örült ssamár 
Bgy lelketlen hülye granicsár,
Ki nem Ismert semmi taktikát 
Ba helyettünk feltolta magát.

Már hittem , hogy be is ugratom  
9  be le ugrott a vén kanmajom, 
De as ördög mégsem vitte el 
H elyette most menni nekem kell.

Lám a megmelegedett granicsár I 
Idáig csak mosolyogni mert, mint a rongyos sztlr 

kínkeservesen; a bécsi kegysugár után már fenyegetni
is mer.

#

Miért bukott meg Andrássy. Mért lett á császár 
előtt is kegyvesztett ő is, meg a hát megett lelkin álkoz ott 
bukott koaliczió is.

Mert Andrássy kikötötte, hogy Apponyinak házelnök 
nek — Kossuthnak, közmunkatanács elnökének, Szterényi 
nek pedig Államvasutak elnökének kell lenni Ettől még 
Bécs is megcsömörlött.

KUlönös fogadás.
B író : — ön  azzal van vádolva, hogy Nagy ura: 

megverte. Miért tette ezt ?
Vádlott: — Mert Nagy ur a város legjobb sak

kozója.
Biró : — Nos ? és ? . , , '
Vádlott: Hát én megfogadtam, hogy a legjobb

sakkozót megfogom verni. És a fogadást még is nyertem

Dalipiitérl Bonígjl Ealutiris nótárius aram köqtgyztui.

Még Hieronymi is elismeri az országnak az önálló 
bankhoz való jogát. Csupán csak nem akarja megcsinálni. 
És ezt ö czélszerüségnek nevezi.

Kinek használ ez a célszerűség ? Ausztriának.
Hieronymiék tehát nem mások, mint osztrák czél- 

szerllségi eszközök, ami magyarul annyit tesz. mint 
osztrák fogdmegek.

Ezt már aztán megérti minden magyar. Én is! Más is ! 
*

Aerenthal újabb kudarcza az, hogy Izvolszky való
sággal leintette őt. Az orosz miniszter úgy látszik még 
idejekorán belelátott Aerenthál ur kártyáiba.

Uram fia ! Oroszországnak kell közbejönni, hogy a 
Balkánon készülő Trializmus ellen tiltakozzék I Ezt a ma
gyar miniszterek nem látják.

Vagy talán nem is akarják?
E nágy kudarcz után misem természetesebb mint 

az, hogy* a trónörökös pétervári útja is egyszerűen el
marad.

*
Sőt más hangnemből is fogunk még mi beszélni, 

miután szabad kezet nyertünk mondja Khuen.

Közhírré tétetik, hogy:

Andrássy Gyula kedvvel  vonul félre, miután a
császári kegy nem rája, hanem Khuenre esett

Tisza István sirógörcsöket kapott örömében, hogy
Kossuthtot a jövő kereskedelmi tárca reményében betudta 
ugratni egy újabb koalíciós ajánlatra a Burgban. 

v

Kossuth roppantul örül, hogy legutóbbi ajánlata, 
mely felkinálkozás nélkül való volt a Burgban csúfosan
megbukott.

Szterényi már ki is szemelt magának egy galíciai
kolostort Óbudán, hogy ennyi siker után ö la félre fog
vonulni.

Csupán csak 3 és fél év óta becsületei utón azer-
zett 4 és tél millió vagyonát akaija még elhelyezni az
angol bankban.

Khuen feltalálta a puskaport, mely ceak Bécs ellen
sül el.

v
Az Andrássy-párt gerinces vitézei naponkint aazpikot 

reggeliznek és vacsoráinak. A kocsonyát gyűlölik.

A hetenkint 1« o ld alb an  megjelenő HERKÓ PÁTER t r a  é v n e g y s d e n k ta t a k o r  v i ......... .....

nak kisiparosoknak a korona P1I"T*



Kioktatás Arisztokratikusan.

— Aszondják biró uram, hogy a darabont kor
mány tok pénzt hoz a választásokra.

— De becsület nélkül.
—  Hát a becsületet ki adja hozzá?
— Azt majd mi. És pedig úgy, hogy a pénzt, ha 

kínálják elvesszük, de oda fogunk szavallani a hová a 
becsület parancsolja.

Székely humor.
Ma keét hete nem éttem meleget annyjuk, hozd 

bé azt a szalonnát mög a kenyeret had eszem.

Nem is önhitt.

— Mit szólsz hozzá pajtikám, hogy most meg már 
a déli sarkot is felakarják fedezni ?

— Semmit. Az én sarkom minden délben fedezve 
van a Royalban égy táb lával: El van foglalva.

Sajtot kérek.
— Müyet parancsol?
— Akármilyet, csak ne olyat, mint a minap abban 

legalább egy félfont lyuk volt

Csípősen.

A h *tenkint t6 oldilban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  kor., vasutasoknak, postások
nak kisiparosoknak 2 k oron a,



Ügyes visszavágás

/ /

— Bácsi, most ejtettem le egy hatost, ha megta
lálja adja vissza. .ia pedig nem találja meg. akkor a 
magáé lehet

— Tudja mit széphugám, ide nézzen-e! Nem e j
tettem le ezt a hatost, hanem leteszem a pultra, találja 
meg k e r e s s e n  maga is valamit.

Elveszi a kedvét.

Néni : — Fürjes ur, önnek oly szép állása van
aztán mégsem nöstil rneg. hogy van az ?

Hja kérem, én szoktam referálni a törvényszék
nél a válópereket.

Nagy tűz.

Úgy hallom koma, hogy kentekné tűz vót az
iccaka.

— Vót.
Aztán legalább nagy vót-*?
Fényét vót. Gyertyavilágnál köllfltt óttanyi.

Gyerekszáj

Gyermek, a család ismerőséhez :
Bácsi, mondja csak meg nekem, hogy ki találta föl 

a puskaport 3 Mert a papa azt szokta mondani, hogy 
nem ön az. aki feltalálta.

Tréfás'képrejtvények.

; N y om látványokat
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