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Keveredés . . .
Keveredés ven négy, 
Beiben leszünk Bécscsel, 
Szép ezó üt nem késznél, 
Menjünk neki oséppel, 
Addig üssOk-verjOk,
Még osak egyet szusszan, 
Vagy még utoljára 
Végleg meg nem pukkan 
Magyar a némettel 
Nem jón ki dűlőre,
Annak órókóeen 
Ores a kendője 
Örökösen falná 
Magyar ember zsírját — 
Végre hát ássuk meg 
E törekvés sírját.

Kuruoz.

Dülapiitári Bonrágyi Kalamáris nótárius aram köijtgjzésai

A politikában, ha valami nem igen passzol az 
államgépezethez, azt szokták mondani: Baj baj.

Most hogy a bank miatt össze van gabalyodva 
mind a két ország most már nem csak baj, bajok
vannak. Se baj!

Mig a magyar képviselők hivatásuk magaslatán 
állanak nem is lehet, semmi baj, legalább Magyaror
szágon, mert a mi jogainkat törvények biztosítják. A 
törvényeket pedig respektálni kell, még a királynak is.

#
Kossuth lemondásáról suttognak uton-utfélen. 

Ez persze csak ijesztés akar lenni.
Kossuth ha le mond is, az nem a 48-as pártra 

lenne rósz, hanem Bécsre nézve. Mert ha Kossuth 
többé már nem mint minister vezérli a pártot, hanem 
csak mint pártvezér, az ránk nézve annál jobb volna. 
De azért csak maradjon meg ministernek is, mert 
szükség van rá. •

A messina* földrengésre magam is szívesen ada
koztam sőt gyűjtök is, hanem azért mióta az ajkai 
bányaszerencsétlenség meg történt, szívesen osztom 
megábegyült garasokat a magyar szerencsétlenekkel is.

Csupán csak attól tartok, hogy mig az egész 
világ most csak a messinai földrengéssel van elfog

lalva divatból, egészen el fog feledkezni a szerencsét
len szegény magyarokról. Ea az öreg hiba volna 
csakugyan.

Megindult már az adó reform tárgyalása is. Ha 
semmi egyebet nem tudnék a reformról, hogy jó-e 
vagy rósz, egészen elég volna nekem az, hogy a 
milliomos zsidók képviselői. Sándor Pál és Vázsonyi 
Vilmos jajgatnak miatta legjoban.

Hát hiszen végre már ök is bele nyúlhatnak 
a zsebükbe egyszer, eddig úgyis csak tömték azt 
vagy legjobb esetben a mások zsebeiben kotorásztak.

Had legyen egy kis nyugsága végre a szegény 
nép zsebének is.
A Htrko csak rátalál a steg

E tát, am iirt a Herkótátert olvasni is mrivirtus.

A nehéz hajszál
Erna : Igaz-e az, amit hallottam, hogy egy haj

szálon múlt csak, és te a báró felesége lennél ma márt 
Emma: Nagyon is igaz. Csakhogy az a hajszál 

apámnak egy kicsit nagyon nehéz volt, mert nágysaáz 
ezer koronába került volna.

*
— Mit árú kee ?
— Magyar dohányt,
— Aztán nem fél kee ?
— MitU ?
— A finánezoktu, hogy meg csípik.
— Nem bóhák azok, hogy esiptyenek.
— De iszen, rosszabbak a poloskáná is.
— De van ám nálam poloskairtó is.
— Micsoda ?
— Ez a furkosbot ni!

— Mi vót a te apád ?
— Könyvkötő,
— Csak? Az én apám lókötő vót.

Hep Clces drágái jó kívánságai.
A tyukszemekkhel edjütt ledjen 

aekhed thizenkethö szem.

A hácod thözénél thodjál the 
phípára djojthanyi.

*
Zsidó léthedre is ledjen nekbed 

a feleséged egy nagy khöröset.
a

Udj khérdezzenek thtlled a bóthba: kboset vagy 
kboszt ?



Bgy kis félreértés. Diplomatikus válaez

— Olejan borzaszthón el vagyok fáradva, hogy 
csak nem leesek a lábamról.

— Hát öljél le magadat.
— öngyilkhos azért nem akarok lenni.

— Mit szósz te kögyelmesöm ehöl a Fejérvári 
esetből?

— Magunk között legyen mondva, nem híjába 
paprikával dolgozott, de valóságos paprika Jancsi is a 
1 rátér, nem méltó a kardbojthoz.

— Hát ahoz a bécsi osztrák komiszsághó ajanics 
ügyben ?

— Ha már úgy is tudod, hát mit kérdezed.

Kosár.

— Mondja csak Weisburger, maga nem zsidó?
— Jelentem alássan nem.
— És ezt maga Schwarz aut Weisz meri mondani.
— Akár úgy is merném mondani, ha tudnám azt, 

hogy mi az, hogy Schwarz auf Weisz.
— No most már látom, hogy akkor ön csakugyan 

nem zsidó.

Akhar-e báróné lenni, szép kisasszony? 
Miért ne?(trAkár cigánybáróné is — csak 
No és miféle csak ?
Csak zsidó báróné nem . . .



— Számi hozzál ide a krétát összhe akharok számi- 
htolni, mivel thartozunk még még az oreságnak az áren- 
dában.

— Számi : hozza a kocsmai dupla krétát,
— Szamár a khi vagy! Csak nem fogom a magunk 

adósságát is dupla krétával Írni.

— Egy levelet szeretnék föladni, mit fizetek érte?
— Üres a levél ?
— Má hogy vóna üres ? Tele van mind a négy 

oldala írva.

Csufolódik egv eszelős 
Hol fi7. ötödik evezős ?

Tessék megkeresni!

Min tűnődnek, oh be fura 
Hol a legnagyobb maskura?

Tessék megkeresni!
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