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Szégyenük a cégért.
Szégyenük a cégért, a régi jó oégért 
Az uj darabontok.
Pádig valamikor, az nekik jó busás.
Kövér koncot ontott.
Ki beszél már itten szabadelvUségről ?
E lejárt firmárul?
Senki, mert ez gyanús, ma hangosabb címmel 
Zugnak „munka pártrul.*

Pedig egy a kutya, csak a nyak örve más 
Ezt mindenki látja . . .
Hogy tódul ma vissza a levedlett korszak 
Temérdek zsebrákja.
Sebaj! Csak hád jöjjön a sok osztrák szolga 
A nép mindent lát, hall 
El fognak pusztulni a múltkorinál is 
Csúfosabb halállal

OflUplaUri flonágyl Kalamáris nótárius uram köijigyzéui

Német lap Khuen vállalkozásáról: A magyar kor
mánynak máris sikerült pártot toborozni, amelylyel a nyár 
elején megejtendő választásokba belemehet.

\ alóban csodálatos az az alakulás, mely a toborzó 
dob szavával Khuent és Tiszát összehozta. Nemcsak a 
négy éve tönkrement szabadelvű párt támadt fel újra. 
hanem a nemrég feloszlott alkotmánypárt számos tagja, 
a néppárt töredékei, sőt egyesek a függetlenségi pártból 
is csatlakoztak az uj pártmozgalomhoz.

Mint a múlt századok zsoldos hadai, úgy szállingóz
nak Khuen táborába azok, akik győzelemre és zsákmányra 
szomjaznak.

Azt persze senki sem várja ettől a tarkabarka tár
saságtól. hogy nagy elvek fogják vezetni. Az uj párt 
programmjának minden mondata két részből áll. Az első 
rész valamely demokratikus, vagy nemzeti követelés, a 
másik pedig körülbelül mindig ez * amennyire lehetséges 
Khuen követeli az önálló bankot, -amennyiben ezt gaz
dasági érdekeink megengedik»: kitűzi az általános vá
lasztójog zászlaját. < amennyiben összeegyeztethető a 
magyar nemzeti állam követelményeivel*. Az egyetlen, 
ami némileg határozottan hangzik, az, hogy a közjogi 
vitáknak végét akarják vetni Ez Bécsben bizonyosan 
megelégedést kelt. Meghiszem én azt.

ük * Fr^ k#urter Zeitung Írja és mondja. Annál
szebb es világosabb

Megalakult a fővárosi párt is. Mi ez ? Ah kérer- 
ez a klikkek szövetsége, akik valósággal úgy fogják ki 
nevezni a maguk embereit képviselőnek a főváros nyakára 
Ne tessék mosolyogni. Megfogjuk látni.

*

A néppárt is kacérkodik már a granicsárra, ezt Írják 
és suttogják a benfentesek.

Állítólag, mert Bécs mindenáron egy kalap alatt 
szeretné látni a 67-eseket.

Ne adja Isten, hogy igaz legyen.
Tisza István és gróf Zichy Nándor.
Ez lenne ám aztán az igazi messzáliánsz.

*

Tiller Samu katonaegyenruha szabó lép fel Somogy- 
csurgón Khuen-párti képviselőnek.

Mulatságos látvány mindenesetre mikor a kecske 
fel ül a köszörílkőre. Már Tiller ur is próbálgatja.

»

Andrássy elmegy Apponyi után Olaszországba El
mehet már. Igazán elmehet kukutyinba is.

Ez az egyetlen aspik kocsonyaember volt az oka 
hogy a becsületes magyar politika nem mehetett semmire 
sem, mert a királyt félrevezette a bank dolgában, a 4b 
ellen pedig jellemtelen aknamunkát végzett.

Rajta igazolódott be az a magyar közmondás, hogy 
aki másnak vermet ás, maga esik bele. Bele is esett 
maradjon is l enne.

F U R C S A .



Megindokolta
Prima deputáció.

— Édös
— Enyje 

azért, hogy az 
a moly.

Mert ha 
csakugyan nem

Ontelt füstösök

A József föberczeg bálján láttad azt a szép szőke 
komteszt.

— Láttam ! Tetszettél neki ?
— Még a hegedűm is ! hát még én.
—  No de legalább te mégse vagy szerencsétlen 

llótás mint én! Engem meg is szöktetett már egy rop
pant szép, de kissé vén főhercegné

—  Mit gondol Mózsi, elfogadnának-e *engem is 
deputációba Pestre ?

— Micsoda ? Ha öth khorona napidijjal és khét 
hétig thartó szabadjegygyel megelégszikh, akkhor maga 
edi valóságos prima deputáció.

—(^Nohát megelégszek.

f  Jászberényi malom ]aloi * j" J

— Hallom Apponyi a pápánál járt.
— Miattam járhat. Elhibázta az utolsó kenetet.
— Ki, a pápa vagy Apponyi ?
— Hát Apponyi! Mer ahelyött, hogy képön kente 

vóna annak idején Andrássyt, inkább neki ment Justh 
Gyulának. Justh pediglen hogy nem hagyta magát, jól is tette.



No koma, hát mit szól a Khuennek a legújabb 
M u n k a  p á r t j  á-hoz.

Hát csak azt. hogy a naplopók m u n k á j á t ó l  
nem lesz boldog a magyar.

I raknak a munka az. a mi a cigánynak a szántás. 
Nem is szokta ' No de meg nem is tudja ám.

czukrot?
Mire megnősz Ham, majd már te is tudod, hogy 

mért nem.
— Ej kérem bótos bácsi ' Hát törjön egy hosszú 

szálat kétfelé, aztán majd a másik felét megveszem 
máskor

Tréfás képrejtvények.

Itt van a tudós Li-Hung-Csan,
De hQl a vérengző Tuan ?

Tessék megkeresn

Ejnye adta, hogy ver engem 
Az én gonosz feleségem

Tessék megkeresni!
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