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Végre.

t

-  Felséges uram. be kell vallanom , hogy n*''« már hátra más. mint a 48-asokkal elkezdeni,

* t4*Y Ílál21*kedve. W ekerle, ugy-e megmondtam én önnek, hogy az a bizonyos Juath és 
Ho.Tó csoport »!ig hacsak 15 20 emberből fog allanl.



Lueger jön.

A fesche Kari Kismartonba jön,
Van is e miatt rettentő öröm.
Csak egytől tart a nagy sörházi hős. 
Hogy rendőrség ott nem elég erős.

A ..rebellhund" a „kanászén magyar'- 
A > mongol horde< dühbe jön hamar.
A sok szitokért, mit ő rájatolt.
Azért kissé elővigyázó volt.

Nagy korcsma, hős úr, legyen osak nyugodt, 
Görbülni önnkk hajszála se fog 
ön lesz nekünk a legfájóbb tanunk,
Hogy bizony mink már kultur nép vagyunk

M

Dülapintéri Borvágyi Kalamáris nótárias uram körjegyzései.

A legkisebb magyar vármegyéből Győrből, az idén 
473 ember vándorolt ki. Hja kérem, mikor minden ki
vándorló után bizonyos írástudó urak 10 frtot kapna, 
hát ez nem is csuda.

*
A nemzetiségek is az önálló bank ellen vannak 

Hát hiszen az természetes is. Nekik a legfő érdekük, 
ahol csak lehet, gyengíteni Magyarországot.
A Herko csak rátalál a szeg tejére.
Ez az% amiért a Herkot átért olvasni és terjeszteni úri virtus.

Izid o rka  pozdorjái.
— Mámikhám, a 

villám mind zsidó ?
— A botha eszed.
— Hát phejig az is 

szokhatt becshapnyi.
*

— Mongyál cshak, 
van az égbe khatlan ?

— Mith thodok én ?
— Khö lenynvi, más- 

khéppen hunnan lenne 
landjos esti ?

•
— Mamele udje, the 

mán beleszurkháltál a 
thátiba ?

— Nem vadjuk én djilkhos.
—  Phejig  tháti aszondott, hodj khiölthél belliié

minden érzést.

M ik ló s  a standon.

Diese Cngarn habén ein sauglück in dér jetzigen 
Kriese. ist Dér Kaiser Auch Auf ihrer Parthei. Micsoda 
disznó szerencséjük van ezeknek a magyaroknak, a mai 
válságban is ő velük van a király és nem velünk Azt 
mondják Bienert osztrák miniszterelnök mondta volna azt

Eleinte magam sem hittem, de mióta olyan nagyon 
cáfolják, hát lehet a dologban valami.

Adná az Isten í
•

Azt írják Bécsböl, hogy Wekerle nem tud kibon
takozni

Hát mért bontakozott be annvira

Andrássyról mind kevesebb szó hallatszik, ö már 
tudja, hogy holt ember. Csak azt nem értem, hogy 
gavallér mágnás, hogy beszélhetett oly két szinüleg a 
király előtt a nemzet ellen.

•

Szeretem a telet, — kivált ha szánkózni lehet. Mert 
a tavasznak nincsen párja, — azt mindenki várja. így 
szól egy szép kis versike. Szeretem a büszke spanyolt 
is kivált ha van neki mire büszke lehet, de a büszke 
67-eseket kivált most, nem szeretem, mivel nincs nekik 
mire büszkék lehetnének. Hacsak arra nem. hogy most 
Bécscsel össze trafikálnak és szeretnék még a királylyal 
is felrugatni a világos nyílt törvényt is. No erre csak
ugyan büszkék is lehetnek.

Ha én kiadom a lovászfiunak, hogy abrakoltassa, 
itassa meg a lovat, esetleg vigye el patkoltatni is ; és ha 
ehelyet a lovászfiu a lovat egyszerűen eladja, sőt újat is 
vesz még pedig rosszabbat, hát a bizony nem felelt meg 
a parancsolatnak és valósággal korbácsot érdemel.

Wekerle ügyvivő urat is felküldi a lemondott 
kormány, hogy jelentse a királynak, hogy a 48-as párt 
nélkül nincs kibontakozás — s mit tesz Wekerle ? Jelentés 
helyett elkezd újra alkudozni az osztrák politikusokkal, 
-7-ig tartó közös vámmal és örökös közös bankkal.

Hiszen erre nem is kapott megbízást. Ciazda nélkül 
vállalkozik a lóvásárra, mint az a bizonyos lovászfiu. így 
tehát, \Y ekerle is megérdemli ezért a korbácsot, ha igaz 
az a bizonyos bécsi híradás.

Én a politikához nem sokat értek, de nagy kár 
volt mégis Wekerlének a 48-as pártot hátba kerülni 
Ezért nem tudja ö most már, hogy

Hová kérem alássan.



En végzett jogász vagyok. 
Én végzett theologus.
Én végzett földbirtokos.

Udvariatlan vő.

|  ^Ercsy : — Igaz, hiszen az önök házában lakik a
tanácsos úr is ! Gyakran jönnek önnek össze ?

Bányay: — Avval? Igen! Az idén már kétszer 
találkoztunk ! Egyszer Balaton-füreden, másodszor meg 
Fiúméban !

Meglepetés

— Hallja maga Johán ! Tisz krajcárért fog hozni 
ma nekem töpörtylit vacsorára.

— De hiszen Pinkelesz báróékhoz van meghiva a 
hadnagy ur vacsorára.

— Akkor tehát 20 krajcárért fog hozni töpörtyüt
—Jmagának.

— Merre jár a maga kis esze fiam uram.
— Biz az nagyon messze kedves anyósom, 

lánykorában.



Sőt. Enyhítő körülmény.

Tréfás képrejtvényeh

Ördög adta rossz kutyája, 
Hol uszítja a gazdája ?

Nyomtatványokat

Mily szép zenei kihívás.
Hol van itt a harmonikás ?

Tessék megkeresni.
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