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— Emelem a poharam a magyar nemzetre s a magyar királyra
— Látszik, hogy nem osztrák — mert szívből kívánja
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Ritmusos statisztika.

Szinte hajmeresztő 
Annak minden száma. 
De hát lássuk, milyen 
Ej  a panoráma I

Ezerhatszáz negyven 
Kathollkus jogász, 
nyomán 1300 és 
Tizennégy zsidó mász.

Az orvosi karon 
Hégyszázhusz keresztény 
766 meg
Csakis zsidólegény.

A bóicsészi karon.
Mely legnyomorultabb, 
Kissé szebb az arány, 
Kincs annyi talmud tag.

714-re,
260 esik.
E szegényes pályát 
Kevéskbé ók lesik.

Tízmillió összes 
Kathollkus számunk 
És csak egymillió 
Zsidó jő utánunk.

Tudományos téren 
Megvan már fordítva,
Ez a statisztika 
Kérlelhetlen titka.

Ami protestáns van.
Az csak alig számit,
Ez se múlja fölül 
A sok Goldstein Számit.

5  ha a keresztények 
Egymást ütik, tépik, 
hamarosan jutunk 
A legrutabb képig.

Mert a nyakunkra női 
Izraelnek járma.
Melyhez már az ősfaj 
Igen közel jár ma I

A többi iskola 
Sem fösthet már jobban, 
Az egyetem szive 
Mert azokból dobban. Cybebe.

Dtlapiitfrt Bonrágyi Kalamáris nótárius uram köijtgyzései

Wekerle közvetítése egy olyan formát találni, hogy az 
Istennek és az ördögnek is kijusson egy-egy kis gyér-
ty ácska.

Abból pedig azért nem lesz semmi, mert már régen 
írva van, hogy az Istennek is meg a Mammonnak is 
egyszerre nem lehet szolgálni.

a
Erősen de okosan megállni a sarat, hogy édes hazánk 

állami önállóságát kitudjuk építeni. Ezt mondta Kossuth 
az aradi küldöttségnek.

Ebben aztán benne is van a legjobb marsch ruta, 
hogyan kelljen a válságot legjobban megoldani, de ezt 
nemcsak mondani, hanem mégis tenni.
A Herko csak mindig rátalál a szeg fáért.
Ez az amiért a HerkópáUrt olvasni és ŰrjesnUni un  virtus

Ha nem tudta
Vendéglős. Uraságod egész éjjel égette a villanyt* 

mért nem tetszett eloltani ?
Falusi ember. Fújtam én ölöget, de az üvegen kÖ-

rösztü hiába fújtam.

Jajtelesz: Micsoda, maga felmászott erre a magas
hegyre ?

Igen, mert a Löwi felment és nem tudtunk úgy 
megalkudni a két mázsa gyapjún, hát utánna másztam.

M iklós a standon.

A trias! Hát e meg már miféle bolond gomba ? Se 
nem több, se nem kevesebb, mint csak az, hogy mi ad
juk oda Horvátországot, Dalmáciát. Boszniát az osztrák
nak. jobl an mondva a kurvátoknak, a kiktől aztán ük 
majd könnyebben eltudnák kobozni. Horvátország helyett 
aztán kegyesen átengednék nekünk Galíciát és Bukovinát. 
Tréfának sok. Őrületnek kevés. Lueger rossz tréfájánál alig 
taksálható egyébnek.

Horvátországban félmillió magyar él, azt szeretnék 
a jó osztrák sógorék, de abból nem fognak pipálni.

•
A választási reform körül egy kis huncutság készük 

ha jól látnak szemeim.
A 67-esek látták a minap, hogy Justh és Kossuth 

között ebben nézeteltérés van, hát azért forcérozzák, hátha 
beugrik a 48-as párt, összevesz és kétfelé szakad.

Csakhogy van ám a 48-asoknak is még egy kis 
eszük Csak had jöjjön az a plurális jog. Azért a 48-as 
párt csak azt szavazza meg belőle, a mi neki jólesik.

Lukács László mesterkedése kezd tetszeni nekem
Királyi megbízott gyanánt szeretne szerepelni a 

derék férfiú. Még pedig olyan formán, hogy csak a bel
ügyi, pénzügyi és a honvédelmi tárcát bízzák rá semle
ges férfiakra. Ugylátszik, hogy Andrássy, Fejérvári és ő 
maga számára szeretné kikaparni a gesztenyét, csakhogy 
ebből immár alig lesz valami. Andrássy ur a kényes 
gentelman immár alkuszostul sem riad vissza ? Nagyon 
meglehet szorulva szegény.

A 48-as párt csak éppen ezt a tárcát nem hajlandó 
odadni, még a Herkó páternak sem. Jól ia teszi

*
A mi a programm a képviselőnek, az a kötőfék a 

lónak. És ez jól is van így. I)e hát akkor a miniszternek 
mi való ? Uszoda! Mert ott kitilnöen lehet bukni.'

Bukjon is meg a ki megérdemli, akkor a nemzet 
Tögtön tudni lógja : Hova kérem alássan ?



— Na Petör, mivel a mi teheink nyerték a legelső 
dijat — hát jutalmul eljöhet velem a sziliházba.

— Mi az a színház nagyságos uram ?
—A hol sok minden szépet lehet látni ?
— lnnya is?
— Innya nem!
— Akkó inkább valami szép kocsmába tetszenék 

elvinni talán.

Jobban tutaja.

— Mit szól a nászom ehől a kölökhöl e má tuggya, 
hogy mőre van Amerika.

— Asztá honnan tudja ?
— Hát az iskolai makfáru.
— Beszéhet énnekem a kölök — mer én azt job

ban tudom, hogy nem az iskolábu, hanem Fijumábul 
szoktak Amerikába kijárni.

— Natyon sajnálog Méltózsákos páró ur, de Aerenthal 
exelenc ma senkit se nem fokad.

— Dehogy is nem fogad!
— Natyon sajnálok méltóncsakos páru ur, de most 

éppen József főherceg van nála.
— Akkor hát mondja meg neki, hogy itt van a 

kocsisa, mikorra parancsolja, hogy érte jöjjek.



Itt vagyok a hegytetőn, 
De hát hol a vezetőm.

Négy utas itt töprenkedik, 
Hol lehet hát az ötödik.

Tessék megkeresni. Tessék megkeresni

omtatván

VigadniMost már érti

Hja reverendissime, könnyű maguknak Ausztriában 
keresztény szocialismust csinálni, mert ott mindenki ke
resztény is, meg szocialista is. De minálunk hála Isten 
még nem ! S remélhetőleg nem is lesz.

• — Nem értem í
Pedig nagyon egyszerű, mert nálunk a szoci

alisták többnyire és szerencsére zsidók, a keresztények 
pedig 48-asok.

— Még így sem értem.
— Hát tudja Clariszime Hálunk a 48 az, mi önök

nél a Kristliche socíalist vagyis a nép zöme és szine 
java.

— Igen igen ! Most már értem.

— Mit szól Schlesinger ur ahhoz az újpesti Vigadni 
(Lusztig) Somához, a ki a házát előbb jól bebiztosította 
aztán benzinnel és petróleummal jól megöntözte.

— Mi van abban ? Semmi! Hát mások is nem igy 
szokták ?

— Igen ám, de Vigadni urat rajta is csípték és rá 
is bizonyították.

— Hát legföljebb e- y pár várossal tovább megy 
Vigadni.

— Példának okáért Vác, vagy Illavára egy pár 
évig — Vigadni.
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