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BÉCS.

Béos csak ámul. Bécs csak bámul.
S titkos mű tajtékot ont.. .
Hogy kapott egy szalon képes 
És finom magyar pofont.

Eddig husánghoz volt szokva.
Mit könnyen parírozott,
Oe már ez meglepetés volt,
Mit ma rája Juszt hozott.

Tudunk ám mi finoman is 
Adni pompás nyaklevest,
S ezt jegyezd meg drága sógor
Sőt adunk is örömest M.

Dülapintéri Borrágyi Kalamáris nótárius uram túljegyzései.

munkával többet ér el a haza és nemzet is9 mint ton- 
dorkodó taktikával, mely csak Bécs malmára hajtja a 
vizet.

•
Sándor Pál a nagy törzs dzsentri nagy lármát csa

pott az adóreform miatt. Rettenetesen fájt neki, hogy a 
lipótvárosi pénzeszsákokon erőt vesz már végre a finánc 
keze. De persze ezt ő nem ilyen szavak kíséretében 
mondta, mert ez nagyon komikus lett volna.

Hanem el kezdett jajgatni a kisemberek miatt, 
holott nagyon jól tudta, hogy ez az adójavaslat éppen a 
kis emberek érdekében készült. Hogy végre fizessenek 
egy kissé többet a lipótvárosi pénzarisztokraták is. De 
hogy a kisemberek is kapjanak valamit volt szives 
közöttük Sándor Pál nehány grófi birtokot felparcellázni.

Emődi szemére is hányta ezt Sándor Pálnak, hogy 
könyü ám a másét felosztani! Ossza fel a magáét, ha 
oly kegyes, mire Markos Gyula azon melegében oda 
reptette a Há> közepére: mi pedig egyszerűen felosztjuk 
magunk között az egész Lipótvárost.

A tréfa kitünően hatott. Az egész Ház kacagott 
belé, csak Sándor Pál esett gondolkodóba, hogy mi is 
lenne akkor, ha a grófi birtokok helyett előbb a Lipót
várost találnák felosztani.

Baross János, Váradi szép beszédeket tartottak.
Wekerle is remekelt, de hiszen ez nála nem volt

újság.
A Herko csak mindig rátalál a szeg fejére.
Es az, amurt a He rkupáiért olvasni is  terjeszteni un virtus.

Fráter Veridikus
kAppentyQ? röppentyűi

fuszt Gyula sikere Bécsben teljes volt. Budapesten 
még teljesebb. Hasztalan igyekeztek némelyek bizonyos 
etikett formaságok árán kifogásokat támasztani, melyek 
még ha igazak volnának is. őket az elért siker teljesen 
lerontja.

Az én közönséges nótárius eszem is csak aszondja 
erre. hogy az már csak döglött lovon patkó, mert amit 
a siker megkoronáz, ha mindjárt nem is glaszé keztvü- 
vel történt a beszéd, az nyomot hagy.

Kossuthnál különben is feltárt mindent őszintén 
Juszt Kijelentette, hogy nem akar hát mögötti vezér lenni, 
mert ő vezérével Kossuthal együtt akar csak dolgozni 
tovább is.

Ezért a párt Jusztnak is és Kossuthnak nagy ová
ciót rendezett.

Mind a kettőt okosan tette. Azt én mondom. Sőt 
én még tovább mentem volna, mindjárt ki is kiálltottam 
volna az önálló magyar bankot. Had prüszkölt volna 
tőle Bécs

•

Legyen vége tehát az akna munkának hangsú
lyozza most az egész 48-as párt. Mert hogy voltak akna 
munkák nem csak a bank, de a párt ellen az bizonyos. 
Maguk az akna munkások sem tagadják

Legyen vége tehát az akna munkának én is azt 
mondom a magam falusi nótárius eszével, mert vállvetett

A kukorica olyan, 
mint az imádság, le
morzsolják.

Az imádság olyan, 
mint az orvosság, meg- 
konnyit.

Az orvosság olyan, 
mint a törvény, előírják.

A törvény olyan, mint az öregember, tisztelni kell.

Az öregember olyan, mint a suszterszék, három
lábon jár.

A leves olyan, mint a tudomány, kanállal eszik. * S,

Halsz Lévi, a galíciai zsidó mondja a fiának, khi- 
khöltözzttk magunkat innen s medjünk a Madjarországba.—
S, ha nem leszi szöröncsék nekhünk ? — Az nem teszi 
sémit, akhor medjünk thovább. medjünk az oj Asuztriába 
vadj az Olaszországba s elindulnak. Ez jellemzi a zsidót 
Neki mindegy akár hol, ma itt, holnap ott. S ez onnan 
vanf mert nekik volt nem Vörösmartyjuk, csak Mózesük



Debreceni cívis vélemény.

] Szeretnék én látni azt a legzseniálisabb finánct,
> akhi az' én biláncomba el rejtett jövedelemt, khi szi- 
j inotolni thod.

-  Dejszen Rózsi a te házasságodba nem egye
zem ám bele. Te e kicsit még nagyon fiatal vagy.

— De édes apám, hiszen ekkicsit a Pista is 
nagyon fiatal még.

Látott már kend automobilt ?
Látni nem láttam még, de már éröztem.

Rejtett adó.

Jó mentség.

— Mit szól koma a híres balpártnak a Tisza' 
párti Dégenfejd gróffal való szövetségéhez ?

— Éretlen gyerekség és semmi más.
— Úgy is mondhatta vóna a koma, hogy idét

len különcség !
— Hát a hogy jobban tettszik!



Fura szempont Zuprlnger logika

Hei fé tistelendi szent atyaság de jó 
ntkink is egy kis jó kiadós feldrengés. 

Megbolondultál More ?
De hog} is kirem ! Legalább nekink is

tenének.

ló hogy jön Madám Szakácsnénak sehogy 
tudom már elhelyezni, inéit egyáltalán nincs most 
kereslet, hanem mivel tudom, hogy maga elég szépen 
zongoráz is, hát el szerezem zongora tanárnőnek. Jó?

sem

Szököm mint a cincér! 
Hol les itt a pincér.

Halló ! Ki beszél 
Itten, Széli.

Tessék megkeresni £ Tessék megkeresni
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