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A nagy közjogi csecsemő,



Bánni búcsúja.

El lett menve alulam 
>ajna i*ren távol.
Miután elcsapattani 
Vezer bizottságból.

Kosz ta tetetett altalam 
48-;i* tü/re.
Ezért lettem én tehát 
K"Zül**k elűzve.

Eli szegedi levelein 
Ha ezt tudtad volna 
Hogy a te édes gazda* 1 
l!\ csúnyán lak**l ma.

Inkább menettél volna 
Poklok országába . . .
Mint sem ilyen nagy szégyent 
Hoztál a gazdadra.

Hóka \oltani eddig i- 
Ausztria rókája.
I>e híve lett általain 
Hogy nem jónnek raja

> un la, ni, hogy rá jöttek 
Szeg kibújt .4  zsákból 
S kudarc lett a nagy Ilire?* 
Bán!fi ravaszságból.

\ tanulság nn^ hat levonatik tólem,
J *vöre majd ügyesebb róka lesz belőlem

jTani Tani mestram uram naplójegyzetei

Azt kérdem  a minap egyik gyerektől, hogy mi a 
székhelye H ajdú megyének r

Hát, K ovács ( iusztáv halottas kocsija, vágta ki 
a kölyök. Adtam neki egy jókora barackot, de nem az 

kí nmei, hanem a beföttes üvegből.

Kérem mester ur az Iszalag Jóska erővel fö- 
ispány akart lennyi köztünk, hát e kicsit eláttuk. Aztán 
nekem orvosér köllött mennyi. Knnyi az egész.

Franciaországban mégis csak akadt katona tiszt 
többesszámban is, ki a templomrabló rendeletnek ellene 
mert szegülni, pedig azok talán esküt sem tettek az 
alkotmányra.

Honvéd tiszt nem akadt egyetlen egy sem. ki az 
országház betörésnél meg merte volna tagadni, a hóhér 
parancsot, pedig ezek tel i* esküdtek.

Hz az amit én nagyon szégyenlek.

Bizony sok ur, katona és tisztviselő tanulhatna 
jellemszilárdságot a legközönségesebb magyar paraszttól. 
Aki inkább nem pipál, nem iszik, csakhogy abból a 
németnek se legyen haszna, sőt alig várja, hogy mikor 
lesz az, amikor majd mbtxiny<tjuttkunk f i  kell m* nm .

Nem híjába ebek harmincadjára jutott az egész 
ország, de alszik is ám a kath. Autonómia is, meg a 
kongnia is.

Láritárí ur ugyan vetett oda egy kis mézes mad
zagot a klérusnak, de inkább soha se legyen rendezve, 
mint ö általa.

Kérdem a nebulótól, hol van Becs. Aszóiig) ;i 
Ausztráliában.

— Bárcsak igaza volna.

Kérdem a nebélótól, láttál-e már hős cinéért. 
Aszongva, igen is.
No hát milyen vót ?
Hát aszongva: két nagy fUrészbajusza vót, kard vót 

az oldalán és tollas csákó volt a fejében.
Kjnye adta lurkója, láttad te a Herkó pátert.

— Hds apám járatja.
— Így már értem.
Tani-Tani bizony könnyű, csak élni nehéz.

K özös gondolat

Tennap kaptam meg én is a minisztériumból a 
hív pecséttel ellátott és ügyvivő ténsur aláírásával szen
tesíte tt levelet, a melyben ugyancsak rám mászott. Azt 
irta, hogy felfüggeszt, ha ott nem leszek a főispán
installációján.

Hát persze, hogy ott lessek, de záptojással, meg 
halottas kocsival. Aztán ha köll hát el is búcsúztatom a 
föispány urat, akár az életttil is. Rrkölcsi haldoklása 
tolntt már úgyis kongattyák a lélekharangot.

Mér nem gyütté tegnap oskolába — kérdeztem 
a nagy 48-as Tulvi F*éter tiát.

— hn csak azt szeretném tudni, hogy miért jársz 
az iskolába, ha nem akarsz tanulni ?

— Kedves papa, erről igazán már én is többször 
gondolkoztam.



Okos zsidók Bakfis gyász

— Meg lássál khedves hitsor sós, hogy az a sok 
gyalázat, nagyban vissza száll ránk is, amit most a nem
zet nyakába zudit Vészi . . .

— De csak úgy ha tölünk érte illő jutalmát el 
nem vészi.

— Kovácsot csak el kalapáltuk szerencsésen, de 
hát mit lehetne csinálni Naszádyval.

— Hát tudja koma a naszádot tengeren meg szo
kás fúrni . . de száraz földön nem tudom igazán, mit
lehetne vele tenni.

— Meg kell lékelni pajtás, ha nem is alul de felyttl.
— No hát a recept nem ipeg rósz. Még meg is 

kaphatja könnyen . . . hiszen a nevével hozta.

— Bélucim, én elakarok válni magától.
Csak nem ettél bolond gombát aranyom.
De bizony édes, mert maga a birka akolba akar 

menni én pediglen — be akarok menni — már.

Zsidó kávéházban.

— A te gyerekeid már újságot olvasnak ?
— Nem, csak új papát keresnek a hirdetések közt.

Nómen ómen.

— Hogy lehet már valaki ennyire oktondi, hogy 
valaki hetek óta gyászt visel egy meghalt gimnazista 
után.

— Pedig lásd Irma még a kávémat is tej nélkül 
iszom azóta.

Kelem es csalódás.



Nehéz toborozás.Az öntelt Ausztria a a lged rasi kongreszuson

Bibi fejét azon törte,
Hova ttint el a kis törpe.

Tessék megkeresni

Nincs szerencsém ilyen formán, 
Megint egy vén boszorkány.

Tessék megkeresni.
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Mint Vilmos császár kedvére kényére táncoló medve. 
Kacagtak is rajta jó izün nevetve.

Klaszikus.

Hallja mit János gazda, gyiijön föl Pestre 
deputációba jó pénzért. Fejérvári miniszterelnök 
ur minden tisztelgőnek ÓO koronát ád, megfogja 
látni.

Ha tunnám, hogy ezen ÓO korona között 
a gazdájáé is ott lesz talán el mennék.

?) A parlamenti palota ablakából nézegette a nagy Dunát 
Kristóffi miniszter Vészi, született Weisz Józseffel és eltűnődött.

Furcsa ! — mond Kristófti — milyen tiszta ez a Duna a Biztos jel.
forrásánál és miiven ronda itten, alig lehet ránézni. _ . . .  . . .  . .. . . .  u . n au — Lesz-e háború Móricz ur ?A maga apja is bizonyosan egy derek ember volt — szolt
közbe egy arra menő és . . . — A miniszter lángvörös lett, de ^ é g  nem thodok, de ha ugrik a bor
nem talált feleletet. ara, máj szólok.
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