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Lueger újra polgármester.
Lueger újra polgármaater 
Most ötödszOr.
Noha király őt vissza dobta 
Újra többször.
S hogy végre mégis sikerfllt 
Az úgy történt,
A vas kitartást honorálta 
A király önként.
lm itt a példa, hogy kitartsunk 
A bank mellett 
A vas kitartás gyözedelmi 
Biztos jelleg

Dfllapiotérí Borrágyi Kalamáris nótárius uram kfiijcgyzásei.

Abauj feliratot intéz a Házhoz, hogy a nemzeti
‘ i küzdelemben résztvett pártok tuziónáijanak. Helyes

Lépjen tehát be a két kisebb párt a legnagyobb 
]> partba a 48-ba. És dolgozzanak együtt í Csakhogy a j-les 
|> felirat ezt megfordítva szeretné. Hogy tudniillik a 48-as 

párt csak a címét tartsa meg és alakuljon át egy régi 
vaskalapos 67-es maradi osztrák párttá Nohát ebből nem 

> fog pipálni sem Zemplén, sem Abauj 
[ Mert a Duna híjába akarna belefolyni a Rákosba,
/ vagy a Vágba, nem férne bele. A Vág is, a Rákos pedig
r* jél tudjuk, hogy szépen beleférnek a Dunába.
|

Az Abaujiak leghelyesebb indoka az, : hogy csak az 
egységes pártalakulás biztosíthatja a határozott irányú 

d politikai vezetést
'> Ám jó, akkor hát tessék besétálni a 48-ra minden

utégondolat nélkül és szent a béke 
< *

»(iazdasági hitelügyi függetlenségünk alapján* kell 
<! dolgoznunk tovább, mondja a derék felirat Mi szives 
«' »römmel is elfogadjuk ezt. Dehát akkor az alkotmány 

párt mért akar tüzzel-vassal közös bankot most. Igv nem 
\ alkuszunk. Bizony nem ! Sőt, ha meg nem változik az 
i1 alkotmánypárt törekvése, hát nagyon könnyen elérheti, 

hogy 3 hét múlva be sem vesszük őket.

részre asztam. aztán az agyik ré tié t hajszolja ellenzékbe, 
a maradi felével pedig feküdjék bele a régi szabadelvű 
mocsárba Andrásiakkal együtt.

Amennyire én Kossuthot ismerem, erre ö nem fog 
kapható lenni
A Herko csak mindig rátalál a szeg fejtre.
E i a i amiirt a HerkőpáUrt olvasni és terjesztem un virtus.

H ábelesz Á ro n
thöríilmetélt anekciothái.

Ihodok in edj szép kkis messe.
Sok emberthül a szabadság abból áll, hogy mindent 

tehet amit más akar. Errül róla jutja eunekhi is eszibe, 
hód Bécs minekünk is csak olejan függetlenséget szerelne 
adni, hogy mindig csak az thöiténhessék amit a császár 
akar. Nüs / tvt !

T an ítan i kán tram  uram
iskolai szél jegyzetei.

Az én egyik szemfüles nebulóm az alábbi kérdésre 
a minap igy felelt:

Én : — Ha egy kiló hús egy korona, akkor egv 
hétre hány kiló kell és mibe kerül ?

Ö: — Hatszor egy az, hal koronába.
— Mért éppen hat koronába ?
— Mert mi pénteken nem eszünk húst.
— Meg vagyok róla győződve, hogyha Battyányi 

Tivadarnak most valaki az alábbi kérdést adná fel ez is 
szórul-szóra igy felelne:

— Ha a közös bank idején 308 szabadelvű képvi
selőt választottak, ha most újra sikerül a közös bankot 
nyélbe sütni, akkor a legközelebbi választáson hány f>7-es 
képviselő fog bejönni ?

— Batthányi Tivike:
— Egy sem, mert mi már többé semmiféle közös 

bankot nem fogunk nyélbesütni
Tanítani könnyű csak élni nehéz.

Ügy veszem észre, hogy a 67-esek mesterkedése 
már odáig jutott, hogy Kossuthot is szeretnék már meg
környékezni. Hogy ő legyen szives becses pártját két



Gyermeknapon Visszavágott

Megfogadott tanács.
Bállá : — De mond inejí;, hogy mehettél el ilyen 

vén emberhez ?
Mili: — Hát tudod, úgy mondják, hogy az em

bernek már íiatal korában kell gondoskodni a vén-

Monológ.

— Nem szégyelsz magadat Aladár khilenc osztendés 
kherában szemüvegvei !

— Hiszen the szoktál mondani phapa, hodj szemes
nek áll a világ.

— Szemesnek igen de nem a szemüvegesnek.
— Hát akkor mért hordozol the is szeművogt ?
— Szomár! Hát nem láthol, hogy ez esak cwicker!

Jó tanács.

már,Apa : — Ugyan kérlek Emma, ne bolondozz 
hanem hallgasd meg a Sanyi barátunk kérését!

Leánya: — Soha édes apám! Inkább felakasztom
magam az első tá ra!

Apa: — Tudod mit? Mondok neked valamit! Menj 
te csak nyugodtan hozzá feleségül és biztosíthatlak, hogy 
egy hónap rr.ulva ő fogja magát a legelső fára felakasztani.

A nagy geogrráf.%

Ah, itt jön az a kis aranyos, aki egyre csak mo
solyog, de soha egy szót sem szól.

A múltkor is, amint a cilinderemet levettem 
csak egy édes szót rebegett, de mai napig sem 
hogy mit mondott azt-e, hogy : a holt! vagy : A

előtte
tudom,
hold. van

— Mit the szólsz Móni a délisark felfedezéséhez.
— Semmit! Az én sarkom minden délben fedezve 

a Pannóniában, egy tháblával : El van foglalva.

Mama : Azt még értem Bella, ha bakfis lányok
megsarcolnak gazdag ficsurakat az elhagyott gyermekek 
javára — hanem, hogy grófi csemeték asszonyokat és 
lányokat sarcoljanak meg az utcán — hát az már még
sem járja !

— Ugyan édes mama hát nem eléggé elhagyott 
gyerekek azok is ?



Átlát a szitánMagyarul

Hapúk4! .̂Miféle állat ön önkéntes ur Grtln •dah»/«
civilben ?

— Gyógyszerész vagyok
— Hát ammeg mi istencsodája ?
— Orvosságot csinálok
— Hát mért nem beszél kend tisztességesen ma

gyarul, hogy: patikánus !

Fokozatok
Pető: — Igazán a legnagyobb élvezet egy ilyen

fehér jó bor !
Boros: — Már nekem még jobban tetszenék egy 

hordóval belőle !

— Mennyi vagyona van Pál gazda?
— Hát megkövetem alássan a tekintetes ügyvéd 

urat, milyen sorbul tetszik azt kérdezni ?
— (!sak a perköltség irányában.
— 40 és félhold í
— Tehermentes?
— Nemjkérem alássan, Ö00 forint erejéig viselés.
— Jól van Pál gazda ! Klmehet.
— De hiszen akkor az ügyvéd ur még jobban 

elmehet, mer én inkább kiegyezem a szomszédommal 200 
forintba, mint 800 írt. perköltséget fizessek.

E kis csoport azért zavargó, 
Mert meglopta egy csavargó.

Hát hol az a szerény 
Jó vőlegény.

Tessék megkeresni!Tessék megkeresni!

iUé«e« k iv ite lben , g y o r-  A n g l o - n y o m d a
>aD 0 lc* ^ n »*álHt BaroM-utca 47. (József-körut sarok

Anflo-nyomda Budapett, Baroaa>u. 47.
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