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^  t> A L> A j-f É Т "R Ő L>
Meg mind g Paris es Egán 

\\\t er a szó. beszed 
Parist fajialja Izrael

S ez vegre tőle szép ! .. .  
Egant pedig hőn áldja mind.

Az egesz felvidék.
De mar ez meg szebbnél is szebb. 

Sőt mi több. derek.

W lassics urunk, a vallásos.
Nagy mester kőmives. 

Az ilyen torz művészétről
Ah, már regen hires. 

De meg is fogja adni am 
Az árát érte meg.

Mert hűtlen szolga nem em ber' 
S nekünk ő már eleg '

No. lám, derek, tudós, hires 
J4aldokló jó urak. 

Tinektek e kazár szatócs
Mi jó példát mutat, 

jdogy első sorban a saját
Nyájunkat védjük csak, 

j-fogy bliktri csak sok ál-humán 
M odern parancsolat.

lm. Izraelnek legkivált
Csak az fáj oly nagyon, 

jdogy feltétlen ur nem lehet.
S nem dúlhat szabadon. 

Katholikus magyar pedig
Azért boszus. de bőn. 

}-fogy féltett önkormányzata
Csak korcsszülötte lön

Napokban halt meg egy zsidó.
\\\ sok vagyont hagyott. 

Főihez tanulni jertek oh.
I^atholikus nagyok.

О mindenkep. minden garast 
Csak zsidó célra tett. 

Csak mint zsidót, úgy gyámolá 
A hazat s nemzetet.

Szegény Ugrón, ugyancsak hogy 
Most rája jára rúd. 

Testveri pártja hoz reá
Folyton uj háborút. 

Node sebaj a ЯаЬопЬап
Majd kivágja magát.

Míg a kucseber a börzén
butrizgat s él tovább

Mer* az minő szörnyű botrány, hogy az megeshetik. 
j-h'gy a F ran cé  gyereket nem arr ba jos-kén t tisztelik 
Pedig minő kis különbség, csupán egy ok os ut, 
Jdiszen az is. ez is m indegy’ mind a kettő Kossuth.

Bírák kellenek!
ín; ' szintén nin 1 teles magánjoga. Épen, mint 

’ ;nk. < sakhogy Angliának fizetett, nagytudoinányu és 
г? >st - u bírái vannak akik nem kapnak, de nem 

ijegyeket sem vasútra, sem hajóra, sem für
dőbe, ^em ( >s- Búd avarába.

\ min ip egy ilyen biró nyugalomba vonult negyven 
: >/ i !at itán és most az egész angol sajtó az ő dicső

ségét zengi.
De van is miért!
V n - Korr Malcolm valóságos medve volt külsőleg, 

- ' * : vid és fanyar. De a szive, az drága kincs volt.
*

^hiúiig tárgyilagos ítéletet hozott. Ma egy angol Eötvös 
h előtte és bizonyította, hogy kivételesen igaza van,
/ :eg Kerr kimondta az Ítéletet.

De bíró ur! kapkodott az Eötvös.
No, mi lesz ?
Még öt tanúm van.

— Tegye el őket! 
í )e megjelentek !

- Az ön ügye be van igazolva; ön tanúival csak költ
séget akar szaporítani; nincs szükség fölösleges bizonyí
tékokra.

D e ... 
t  Íjon le!

Az uzsorásokat becsületes skót szivének teljes hevével 
gyűlölte és igen fájt neki, ha nem segíthetett az áldozatokon.

Különösen haragudott egy Parall Jakab nevű nadályra, 
aki sokszor hurcolta eléje áldozatait. Néha pompásan meg
tréfálta a zsidót.

Az alperes azt állítja, hogy csak tiz fontot kapott.
- Nem igaz.

Hát?
Hanem húsz fontot.
De tanuk vannak, hogy csak tizet kapott.
Azok csak tizet láttak; ott a váltó, az bizonyít.
Persze, persze! és mennyi kamatot fizetett már az 

alperes 0
Nem tudom bizonyosan.
Mégis ?

— Hát valami öt fontot.
Nem ötvenet ?
Úgy éljek é n !
Kgy szóval: az alperes kapott kölcsön tiz fontot, öt 

év alatt fizetett ötvenet és még adós húsz fonttal ?
Kérem, a váltó beszél.
Sajnos! kénytelen vagyok az alperest elmarasztalni, 

de jogom van figyelembe venni a körülményeket; rendelem 
tehát fizessen az alperes havonta egy pennyt részletül, mig 
az adósság törlesztve nincs.

Húsz fontban épen négyezernyolcszáz penny lévén, a 
kétségbeesett uzsorás négyszáz esztendeig várhat, mig ki 
lesz fizetve.



Kinek akar minden ellenjelölt tiszta választást? Mirét 
sem akarván hallani semmiféle áldomásnak ?

Másnak.
Midőn Kossuth Ferenc minden idegen pénzt hazafiat- 

lannak tart. Mit szólna hozzá, ha egy eltussolt halott — vájjon 
ki az? sírjában egyet forda na?

A «Fortuna». *
Minő azon magas nemzeti erény, mely a búrok lelké

ben harcol, melyet csodaszámba megy nemcsak elképzelni, de 
meg is tenni?

Isteni! *
Kik vették meg Rimler röpirátát, hogy Ugrón ellen ki- 

játszhassák ? Oly mesés összegről lévén szó, nézzük csak, 
; mik az árak.

I A kazárok. *
Kossuth Ferenc erőlködése után a 48-as függetlenség 

hogy áll ma Szatmárott?
Maszat már ott.

Garantirozó Kóbi megbízható hírei.

Oajárelesz Ödön a világtul a legbecsületesebb potya
fráter. Banffy-féle párt kasszából soha egy garast nem látta. 
10 20-féle inkompatibilis sápot nem üsmer, ii mindig is a 
legideálisabb realista voltba magát.

*
Miutátul fogva Fehérváry Budapesttül van edj disz- 

plialgár, azutátul fogva Judapest odj el biz magát, hodj még 
Parist és Londont is lenéz.

*
Az angolok edj idü othátul fogva Afrikában annyira 

győznek hodj már maguk is khezdenek félni attul a 
roppant jőzelemtül.

*
Krüger elnök mindenáron megakharja adni magát teljes 

khegyelemre. De Khicsener ezt nem el akar fogadni.
*

Kit szolgál azonban Ferenc ur, midőn egy szent kap
csot tör szét ?

A börzét!

j gabb emberek vagytok, mint mi, boldogtalan családapák.
Mert ti szabadon vizbeölhetitek, agyon korhelykedhetitek 

j s főbe lőhetitek magatokat, amikor tetszik, minekünk a bol- 
( dogság e nemére gondolnunk sem szabad.

Lévai Lajcsi, a péri kerületiül a khöpviselő már azért 
se lehet édj hazaáruló, mert ii legföljebb csak edj haza vevő 
lehetne, mert a mandátumát is úgy vett 4().(XX) frtér.

¥
Hodj Rimler ór edj igazi becsölethes szélhámos, akhit 

még sehol khi nem dobtak, akhit meg soha nem főzettek, 
akhi még soha alávaló khémszolgálatot nem theljesitett. Az 
szent igaz.

Akhi mindezt nem el hisz, thedje róla.

Sajnos igazság.
— Bárónő csakugyan férjhez megy?

Igen.
— A fiatal Tasnády grófhoz ?

Isten ments! az nagyon is öreg nekem. 
Hát kihez?
Az öreghez, aki nála sokkal ifjabb.

Cudar mentség.
— Te tegnap pénzt kaptál ?
— De már nincs.

Megadhattad volna a tiz forintomat.
Nem lehetett.
Hiszen százat kaptál.
Igen, de csupa huszkoronásban, tízforintos egy sem 

volt közte!



Itt van Thuán, a vérbenjáró,
De hol van Ketteler báró ?

Tessék megkeresni!

Asztal-regény.
(t iatal há/asok első három hetéből.)

Itt megy egy mula, ott kettő várja,
Hogy hova tűnt el a gazdája?

Tessék megkeresni!

bura mézeshetek.

Sok virág, közel s/ék, mámor, ábráiul, szerelem. 
II.

(Áron Samu méheket lopván, a méhek rettenetesen
összeszurkálták.)

Na, thodja mit Márthon gazda, még olyat se láttam 
e :ar mint az a b< Idogthalan Samó gyerek. Л khezei 
akkhorák, mint thiz ember liba edszerre. Hát még a feje!

Ha mindenkidnek ilejen keservesen khullene küriisztiil 
esni a mézesheteken, todom hodj még az ördög se nem 
házasodna meg.

Kis virág. Távol szék, Vitatkozás szüntelen. 

111.

Nincs virág! Szembe szék, minden perc kész veszedelem.

Vt'«*** V •- ■




