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Dülapintéri Borrágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései lett. azon hamis jelszó köpönyege alatt, hogy az ön
álló bank kártékony lenne.

Hát persze kártékony, csakhogy nem nekünk, 
hanem Ausztriának. Kzt pedig védni kell.

Kertelő bank-e vagy kár-teli bank 
vetette fel a kérdést a minapi számában 
Páternek Bácsi Gergöly ur.

Noshát én is teljes mértékben csatlakozom a 
♦elvetett eszméhez, hogy nekünk sem kertelő, sem 
kár-teli bank nem kell. Hanem csak az önálló. Ámen 
A Herko c*ak rátalál a szeg tejére.
Ez az , amiért a Herkotátert olvasni és terjeszteni úri virtus.

Arcübaszew.

A pártok egymás iránti bizalmának megromlá 
sáról jajgat egyik másik lap, épen azok, kik Kossuth 
levelét a saját szájuk ize szerint úgy magyarázták, 
hogy bezzeg adott Kossuth nagy orrot a lázongó 
48-asoknak stb.

Hogy ez a magyarázat mennyire légből kapott 
volt. semmi sem bizonyítja jobban, minta mai helyzet, 
midőn ezen 67-es lapok most meg azon panaszkodnak, 
hogy a pártok között elhidegült a kölcsönös bizalom 
Hát ez ugylátszik, hogy sok tekintetben igaz is, de 
ezért teleljenek azok, akik ezt előidézték Egy közel 
300 tagot számláló párt ereje tudatában, hogy nem 
hagy magával packázni senki részéről, azt nagyon 
is jól teszi.

Bank provizóriumot szeretnének a tisztelt f>7-es 
urak. Nohát ez egyszerűen halva született gyerek. 
Amit különben Justh Gyula elég érthető formában 
már ki is fejezett azzal, hogy: Én pedig semmiféle 
provizóriumba bele nem megyek, becsapatni sem ma
gamat sem az országot nem engedem.

»Határrendorség a galíciai bevándorlás megszi
gorítása tárgyában nagyon elnéző eljárást tanúsít

Ez magyarul annyit tesz, hogy a galíciai hit
sorsok teljes szabadon minden korlát nélkül özönle
nek át Magyarországra.

Sőt, állítólag van Budapesten egy izr. hitközségi 
iroda is, amely tervszeríileg foglalkozik a galíciai 
zsidók beözönlésével és ahhoz segédkezet nyújt és 
pénzt ad.

Pedig nekünk már tulon-túl is van ám már elég 
zsidónk ! S ezt a magunk zsidai is önként belátják.

*

A bankbizottság újabb ülése szerdán 10-én 
volt. A bizottság minden akadály nélkül tárgyalja 
tovább a bank dolgait.

Különösen Földes Béla terjesztett elő érdemes 
és gazdag tanulmányt az arany megszerzéséről és
megőrzéséről

S miután a kormány megígérte, hogy még hus- 
vét előtt dönteni fog a kartel bank dolgában pro 
vagy kontra, tehát a tárgyalások egész higgadt me
derben fognak folyni.

*
A néppárt az önálló bank ellen van sőt teljes

erejével azon dolgozik, hogy e kérdésben inkább 
Ausztria érdekében harcol, mint Magyarország mel

Arcübaszew „SzaninMja 
Tehát veget ért.
Nem hajtja mar fejünkbe 
S arcunkba a vert.

Szégyenkeztünk, pirultunk 
E piszok miatt, 
Szarnyrakeltevei a jó 
ízlés fölriadt.

Egy zülött orosz zsidó 
Fercmunkája ez,
Melyben hitet es szűz erényt 
Végképp tönkre tesz.

Krisztust az emberiség 
Atkának vallja ;
Ennél már csak nem lehet 
Szörnyűbb nyavalya.

Es akadt piszok Ízlés,
Kinek megtetszett. 
Fordításával nem Is 
Kesve egy percet.

Hogy hitsorsos akadt csak 
E piszokra kész.
Ahhoz nem kell fejtörés 
Hisz mind ékszerész.

Nincs olyan aljas dolog. 
Bárminő nyüves,
Hogy pénzzé ne üsse azt 
Egy aranyműves

így lett nálunk a Szánin 
Dús aranybanya.
Aranyért meg az erényt 
A bolond szánja

Mig a bíróság nem szab 
Korlátot neki.
Addig pöffeszkedessel 
A gojt neveti.

Végre ez is megtörtént, 
Érjük be vele.
Mikor már az árával 
Egy gaz zsák tele !

Mert belőle több kelt el 
Mint hány biblia 
Azt toliamnak aligha 
Kell kiírnia.

De hát azt mondja — nem 
Talmud vagy Misna, 
Szemesnek áll a világ 
Vaknak az alamizsna I Cybebe.

i



A center kalandja

1. C e n tc re zö  nn g n u  mindent 
ű Két liu eg\ kalapba követ *'sent 

Cen terezö  h a jr á !  Kiírja,

Ijedtség:

FURCSA.

í Tyhü ! A kutya ujja búbja. 
;> Cipője is roncs, laza, 

Fiakkeron megy haza.

Hogy a lavinának nincs 
bor ize.

Hogy a karénekes a szá 
jával énekel.

Hogy a vonat tolat.

Ha a szélhámos nem csi
nál szelet.

NEM FURCSA.

Ha mozgósításkor földre- 
ugrás van.

Ha egy epileptikust lopti- 
kán visznek.

Ha egy kapás kapós.

Ha egy tűztorony kigyulad.

Ha egy kukta kutat és 
kukucskál.

Ha a bodegás podegrás.

Ha a szökőév gyorsabban 
múlik, mint a másik.

Feleség: — Oh, — Móric, hogy megrémültem én! 

A konyhába voltam és öltözködtem mialatt egy férfi az 

ablakon benézc t t !
Férj : — Vigasztalódjál Sára, mert az még jobban 

megijedett.



Azt kérdi a szép bajadér, 
Hol a második gavallér

Tessék megkeresni.

Birike mit kiabálsz. 
Hol itt a finánc.

Tessék megkeresni.
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Hidegvér Álarcos bálban

A: — Maga szemtelen részeges, hülye? (Isataló 
B: No hallja*! ^Kikérek magamnak mindennemű

kétértelműséget í
barátok közt

És ha kérdezni lógják ki vagyok, mit mondjak 
apuskám ?

M«ndd csak, aranyom : »A porticsi néma.«

_ . . .  . , Színésznő: - -  Milyen furcsa az, hogy minél régibbAy — Találkozik egy jó barátjával.) Pénznél vagy
öregem ? arcképeimet nézem, mindig fiatalabbnak nézek ki rajta !

B: — meghökkenve) Hsznél vagyok öregem!

Furcsa.
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