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Bucsusztató.
Andrássynál immár a 
Szittya virtus pang,
Azért nem kell ö neki 
A nemzeti bank.

Kezet csókol — mondja ő,
S gúny ja forr belül —
48-as pártnak, ha 
A bank sikerül.

Csakhogy persze a dicső 
Azt nem mondta már,
Hogy ő folyton ellene 
Küzd a császárnál

No köszönünk szépen mi 
Ilyen minisztert,
Aki minket két évig 
Csak hátba tiszteli

S kinek nem kell az, amit 
A nemzet akar,
Az menjen el gyorsan mert 
Megbukik hamar.

M. Gy.

Udlapintén Bonrágyi Kalamáris nótárius uram túljegyzései

Hátha még nem volna a z ! Mit merne írni akkor ? 
De ezt se merné ám, ha nem tudná, hogy az ő kenyér
adó gazdájának is tetszik az. Mertha nem tetszene régen 
elcsapta volna. Ehelyett királyi tanácsossá tette öt.

Dejszen mondok, itt biizlenni kell valamivek, ami
ről hamarossan tenni kell valamit és amint hallom 
fognak is.

*
ügy hallom egy Lap, mikor már a legutólját járta 

egy koalíciós állam titkártól 30 ezer forintott kapott, 
csakhogy őt nebántsa. Öt ugyan nem bántja most, de a 
48-as pártot aztán annál inkább öli, vágja ahelyett, hogy 
a darabontokat vemé.

Nem akarom a nevét annak az úrnak kiírni hogy 
ki volt ez, pedig tudom ám. Nohát ez sem más ám, mint 
a 48 hátbatámadása. Ezt én mondom.

•
Wekerle Bécsben valóságos tojás tánczot jár az 

önálló bank körül, pedig nem is volna neki muszáj. 
Állna a 48-as párt álláspontjára, mindjárt többre menne. 
Sőt ha még sokáig nem fog állani, attól tartok, hogy 
már is lekésett.
A Herko csak rátalál a szeg tejére.
Ezaz% amiért a Herkotátert olvasni és terjeszteni urivirtus.

Sexplr Zoltán
politikai fenegyerek az önhitség Csimborasezó ormán.

Andrássy egyetlen feljegyzésre érdemes cselekedete 
a Jakabok megrendszabályozása, a szakszervezetek felosz
latása.

Ugyan igy kellett volna tenni már régen a darabont 
megyékkel is, de azon a cimen, hogy ők i s 67-esek, el
nézett mindent és nem tett semmit. Pedig én tudok 
olyan darabont megyét is, ahol nyíltan Tisza huszár az 
egész vármegye. Ezeknek azonban a hajaszálla sem 
görbül meg.

Tovább megyek. A gazda felelős az ö kutyájáért. 
Andrássy lábzsumája a Tisza huszár Márkus Miksa olyan 
húrokat mert pengetni, csaknem rég is, sőt azóta minden 
aap mely az arcába kergeti a vért minden 48.as pol- 
polgárnak és képviselőnek. Ez a fráter úgy látszik el
felejtette, hogy a 48-as párt a kormány gerince és 
többsége.

A bankkérdést is hiába oldják meg nélkülem, ha 
megoldják is. Mert ha Poiónyinak a nemzeti bank tetszik 
az az ő baja. fcn Polónyival soha igy véleményen lenni 
nem fogok. Tudom, hogy Wekerle szeretne megnyerni 
Bank fődirektomak, — csakhogy ebből nem lesz semmi, 
megfogjuk látni.

Newton pénzügyileg, nagyobb szamár volt még. 
mint Achim András. Azt én mondom !

Kossuth a gyáva nem mer Wekerlének ellene 
mondani, holott ő fújja csak bele a szuszt, mint az oláh 
a dudába, s mihelyt nem fújná. Wekerle rögtön bukott 
ember lenne. (Csakhogy persze ehez Lengyel Zoltáni 
zsenialitás kellene, amihez szegény beteg Franci bátyám 
nem ért.

Andrássy tőlem is várt egy újévi sürgönyt, Vár
hatsz babám elvárhatsz.

m
György szerb trónörökös titkos instruktora én 

vagyok. Azért tapsol az ő politikai érettségének egész 
Európa.



Okos paraszt. A maga kezére.

— Köszönöm Nasságos ügynök ur, a jó szives- 
séget, de mán csak itthon maradok én Magyarországon 

Mit csinánék én Amerikába azzal a 200 hód főddel 
egy magam, mikor ott a szóga drágább mint nálunk a 
akarékpénztár, legtöbbször meg nincs is.

(Z.) — Szomorú szüne van az üdőnek Náthán.
— Bé lehet azth thöstenyi János szomscid.
— Be-e ? Osztég mivel ?
— Háth még maga aszthotat se thod? Megiszik 

edj phár litherrel több itthend én nálom ebből a sillerből, 
meglálhi, hodj mingyá phiros leszi thüle a lebögő.

Vágy.

Magyarán.

Kóbi: Táte! Én szeretnék egy paraszt lenni.
Táte: Bah, te bolond mért épen pharaszt?
Kóbi: Mert aztat olan szépen hangzik, ha valakive



Falusi iskolában Megunta.

Tanító: Hány deci van egy liter sörben, Kiss Jóska? 
K. Jóska: 1. liter sörben hét deci van!
Tanító: Ugyan fiam! Mért lenne hét deci?
K. Jóska: Mert a többi három deci csak hab_

(Z.) — Hát megest hajába kompért adtá ?
— Abbu van legtöbb
— Hát iszen jó van, majd aztán eccer vissza- 

tanálom annyi avva, amibti legkevesebb van a házná.
— Mi a nó?
— A furkósbot.

Csak most volt itt dolga 
Hol van a szép Olga?

Tessék megkeresni

Áll a farsang félre gond. 
Hol van itt a fő bolond?

Tessék megkeresni.^.
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