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— Akkor tehát gyerünk ! Hódolni a kapukhoz !



Söpör a söprő . . . No lám, hogyan jönnek ki a sógor lovai a zabból.
Mi idáig csak paritásról tudtunk, igaz, hogy az sem 

ért kutyát sem, mert nem tartották be, de a német sógor 
igazán csak most szólta el magát, mikor nyiltan bevallja, 
hogy neki az eddigi túlsúly kell. No hiszen, gyere csak 
sógor. El múlt ám a talpnyalások és hátgörbedósek id^je. 
Abból ugyan nem eszel í

*

Kaas kor báró, a néppárt szive, esze, lelke, a ki 
idáig azokat a magvas, keresztényszellemü és hazafiasán 
lángoló szép magyar czikkeket irta, kiesett a néppárt 
kegyelméből ugyannyira, hogy még kerületet sem fog 

| kapni. Az oka pedig az, mert látván az idők és események 
következetes folyását, elég vakmerő volt kijelenteni, hogy 
ö most már csak 48-as néppárti programm alapján fogadja 
el a jelöltséget No de sebaj ! Lesz még szőllő és lágy 
kenyér. Tovább fog Kaas Ivor báró élni, mint 48-as nép
párti, túl fog élni rövidesen minden 67-es intézményt. 
Meg fogják látni. Sót maga a néppárt sem tehet egye
bet, mint vagy beleolvad a 48-ba, vagy megszűnik. És 
mi bizonyosak vagyunk afelől, hogy be fog olvadni leg
később 3 év múlva.

Ne vegye tehát rossz néven a néppárt Kaas Ivor- 
tól, hogy 3 évvel előbbre lát a czéhbeli vaskalapnál.

Hallom Bánffy újra fellépett Szegeden. Ments 
Isten, hogy megválasszák. Ez lenne Szegednek a legége
tőbb szégyenfoltja, melyet akár egy uj Tiszaárvizzel sem 
lehetne tisztára mosni.

Rámosolyoghatsz az emberre, ha már egyszer pofon 
vágtad, mondja Tompa A pofont vissza kell adni annak, 
a kitől kaptuk, ez a legjobb medicina. Bánffy már adott 
egy pofont a nemzetnek, most tehát a nemzeten, sőt 
Szegeden a sor, hogy azt visszaadja.

Dtllapiiitén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései a * az amiért a Hcrkopáttrt olvasni és terjesztem un
virtus.

Práter Veridikus
koppentyQs röppentyűi.

Ifjú l ’gron Gábor ugocsai főispán.
F.zt már szeretem ! Csak hiába, sast nemzenek a 

sasok. No de hiszen legyen is ám az apja tia. Egy ember
öltő időt töltöttem az ellenzék önzetlen szolgálatában és — mm*' —
hova jutottam ? A nélkülözések kenyerére — panaszkodott viz télen . befa_v
a minap Lgron - holott ha már 67-ben Tiszához csat- *
lakozom, meggazdagodhattam volna. Adjuk hát az öreg .
elveszett karrierjét vissza a fiának. A VIZ o|yan, mint az árulkodó: eláztat

Az emlékezés olyan, 
mint a vászon: szálai 
vannak. *

A vászon olyan, mint 
a tisztességes leány: 
házi.

A ház olyan, mint a 
lu tri: rakják.

♦
A lutri olyan, mint a

Az eddigi tuisulyt Ausztna mindenáron biztosítani 
akarja magának Magyarországgal szemben, zug a bécsi 
Reixrátban az interpelláció.

A varrólány olyan, mint a kigyó nyelve : öltöget. 
*

A kigyó olyan, mint a szolgaiélek: csuszmász.



Tani Tani mestram uram n^plójegyzetei
/ A papom néppárti, magam pedig 48-as vagyok, de
[ azért szent a barátság közöttünk. Tiszteljük egymás 
]> elveit Főleg, mióta a papom megtudta, hogy mit mon- 
V dott a mi képviselő jelöltünk nekem, hogyan korteskedett 
t velem. Nohát hogyan t Kérdi a papom. Hát mondok, 
S a szűnt a, hogy :
( — Én egy pár nap múlva úgyis elmegyek, te pedig
/ itt maradsz, a papoddal együtt. Igen nagy kár volna, ha 
j én miattam zavarnátok meg a jó összhangot, főleg azért, 
< mert a papnak, meg a mesternek csupa jó példaadások

ból is össze kell tartani és egyet kell érteni.
Igen ám, csakhogy én még a papom kedvéért se 

leszek néppárti, habár a jó összhangot magam is >zeretem.
— Tudod mit, korteskedjen más, te a papod ellen 

ne tégy semmit. Ugvis mi \ agyunk többségben, hát mon
dok nem érdemes ujjat huzni.

Mihelyest meghallotta ezt a papom, azonnal fel
csapott ő is 48-asnak. Az Isten éltesse.

*
Tetszik nekem az a nagy köpönyegforgatás, a mit 

most a bukott Tisza-párt cselekszik.
Sorra lépnek fel alkotmány párti programmal.

A 48-as zsidó honvéd is folyton kapkodta a fejét 
a golyó elöl és folyton hátrább húzódott és bujkált a 
harcz alatt. Mikor aztán az ellenség meg lett verve, 
odarohan a zászlótartóhoz, kicsavarja a kezéből a zászlót 
és a Mózsi orditozta legjobban, hogy : Győztünk !

Most ezek a mocskos fráterek is egészen igy csele- 
kesznek. Mig a harcz tartott, folyton ránk tüzeltek és 
bujkáltak, de mire a csatának vége lesz, bizonyosan ezek 
fognak legjobban orditozni : Megmentettük a magyar 
aIkotmányosságot !

Csakhogy persze a jó magyar nép is ismeri már 
ezeket a csúnya lesipuskásokat.

*
— Megállj Pista, csak keresztül mehessek én ezen 

az árkon, majd megtanítalak én téged keztyiibe dudálni, 
fenyegetőzött az egyszeri falu hőse is !

Erre a Pista maga ment át az | árkon és kérdi a 
Jóskától : Mit is mondtál előbb ?

— Hát mondok csak azt, hogy szerette**, hogy te 
át nem akarsz jönni ide, mert majd megtanít nal te engem 
keztyiibe dudálni.

Mintha csak a lipótvárosi Slézingeri Sándor Pál 
hetvenkedéseit hallanám.

De remélhetőleg majd ő is rátalál az ö emberére, 
a ki őt is megtanítja még keztyiibe dudálni.

Miért vannak azok a gyakori földrengések, tűzokádó 
hegyek kitörése.

Azért, mert a bukott magyar kormány most szállott alá a 
poklok fenekére, és az ördög gyomrát ez* rontotta el, az tehát 
caömörletében háborog.

K óser
Záli: Végre uj szerencsétlenség!
Rebeka: Hol ?
Záli: San-Franciscoban.
Rebeka : Legalább uj jótékonysági elő

adásokat rendezhetünk.

Állatvédők.
— Az alelnököt el fogjuk csapni.
— Miért ?

Képzeljétek csak ! rovarirtó port hasz
nál az ágyában!

A papucs.
Kit jelentsek be asszonyom !
Naszódy grófnőt.

— És ez az ur ?
Azt fölösleges bejelenteni, ő a férjem.

Korcsmában.

— Különben hozzon inkább szamorodnit, 
vend glős ur.

— De kérem, hányszor tetszik még vál
toztatni a rendelést ? Hiszen most már har
madszor cserélem ki a czimkét az üvegen.

Felfogás.
Ur : Te nősülni akarsz ?
Szolga: Igenis, báró ur. (
U r: Megfoghatatlan ! Pedig nincs is 

adóságod.



Lipótvárosi hazaflságDöglenek a legyek

No látod Lébele, hogy nincsen igaza 
a Herkó Paternak a khi Sándor Phált hernyónak raj- It, 
mert U inkább edj szemtelen veréb, a khi még ma^t is 
meri a Thisza Pistát csiripolni, csakhogy más hangon.

Nohát látod, hogy mégis a Herkó Páternak van 
az igaz, mert az egész lipótvárosi zsidóságot az ü haza- 
riatlan viselkedése miatt Sándor Phállal egytitt ugy kel
lene elthiporni, mint egy hernyót.

Megjött rájok a dér, no meg egy kis nemzeti mvariitó por iv

Félreértés
Hát nem maga lopta el a csirkéket' 
Nem, bíró ur.
Vannak tanúi ;
No persze, majd tanuk előtt fogok lopn

Az urfi megáll 
Ki kiabál -

I es^ék megkeresni, Tessék megkeresni

á u g io  nyom da Budapeftt,
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