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Kész fizetés.

Alkudozik |ó Wekerle Béotben 
Közös bankos bél lobog a mécsban, 
Hol eloltja, hol pádig maggyujtja 
Mit csináljon Q maga se tudja.

Kész fizetést akar minden áron,
Hogy át jusson valahogy a sáron.
De az osztrák csak nevet markába 
Olyan biztos a közös bank nála.

Jó Wekerle minden törekvése, 
Hasztalan tör a kész fizetésre. 
Osztrák mér nem. ez látszik egészen 
No de mi őt kifizetjük szépen

Tanítani kánt ram uram
iskolai szél jegyzetei.

Andrássy kijelentette, hogy ő az « atyja hagyo
mányaival áll vagy bukik.

Kossuth is ugyan ezt jelentette ki, most már csak 
arra vagyok kiváncsi, hogy melyik apjának vannak 
erősebb hagyományai.

Tanítani könnyű csak élni nehén.

Mond valamit
— Izsák szomszéd, mér nem kőrösztíiködik ki ?
— Minek az ? Nem ölég ha én magam mindég 

khórösztölök a bort a mith khetek megisznak ?

Cserkészet B ó csb ö l.

Alig, hogy elkezdődöt az iskola évad, már is eljött 
hozzám Pityi Palkó édes apja megkérdezni, hogy minek 
a gyereknek az a sok feladat

— Hát mondok, hogy a gyerek el legyen folvton 
foglalva és annál kevesebb ideje jusson pajkoskodásra 
és verekedésre.

Lgy veszem észre, hogy most Bécs is arra dolgozik, 
hogy az örökös kibontakozási tervekkel a nemzet folyton 
el legyen foglalva — mig csak az időből ki nem fogy. 
Szerencse azonban, hogy a nemzet már nem iskolás 
gyerek.

*
Egy folyton verekedő, harabdáló nebulót arra Ítél

tem a minap, hogy tessék neki megharapni a saját kezét, 
de híjába volt ám, mert minden verés dacára sem akart 
a maga kezébe harapni.

Ausztria is mindenáron ami saját kezünkbe szeretne 
haraptatni bennünket. Hát csoda-e ha nem sikerül neki ?

*
A gyerekek is úgy szokták fogni a legszebb ma

darakat, hogy egy nyitott kalitkába belekötnek egy 
sielid madarat és tele hintik búzával. Ha a becsalt 
ma<̂ r a kalitkába már bement, akkor az ajtót, mely 
cérnával függ össze, szépen bezárják.

Ilyen forma szépen szóló madara Wekerle is 
Ausztriának. Csakhogy a magyar most már nagyon is 
ismeri ám azt a madarat is, meg a kalitkáját is ám.

« Meg kell tosztani a sértett magán érdekeket a nem- 
ztti színű ügyektől — s nem engedni, hogy más térre 
vigyék a vitát, mint ahol valójában van a helye.*

Sértett magánérdekek természetesen csak a ban
kosok között találhatók, mert ami érdekeinket gyönyört! 
szépen honorálta már a közös bank előre.

*
Szükséges azért, hogy a közvélemény határozottan 

az alkotások politikája mellett nyilatkozzék meg.
Alkotások politikája alatt értjük mi azt, hogy az 

alkotók azok, akik nekünk pausalét és egyéb baksist jó 
bőven biztosítanak.

«A frázisok politikája az ebi dek lant á etek politikája. * 
Ezt sietünk mi másokra rámázolni mé& mielőtt a szekér 
rudját, a mi saját nyakunkba vissza nem forditják, mert 
farizeusabb politikát mint mi, e világon úgy se csinált
még senki.

*
A fenyegetőzések és fogadkozások politikája célra 

nem vezet.
Ezt értse meg |usth Gyula és jegyezze meg, mert 

ez neki van atreszálva, mert olcso diadalokkal még sehol 
sem alkottak nemzeti államot.

Igen is ezt mi joggal bizonyíthatjuk is, mert amivel 
ami sajtó kerekeinket meghájazták, az csakugyan nem 
volt olcsó.

Csak hazafias politikát folytassunk.



Ráadásul. Cucilista szempont.

—  Dupla fizetés és semmi munka, hát vau ennél imárlan* 
dóhb álláspont ?

— És látod azok a buta munkaadók mégis folyton zúgolódnak

Mit riadoz?— Az a Blau igazán nagy szamár volt, hogy azt a csúnya 
leányt elvette.

—  No lásd, hogy nem is volt olyan nagy szamár! mert a 80 
ezer koronát vette csak el és a lányt valósággal ráadásul kapta csak.

Az önálló m agyar bank mint döntő érv.

— Khedves Rónai barátom, a mai zavaros bank viszonyok 
közOtt én nem adhatok önnek nagyobb kölcsönt 4 és fél százalékra

— Akkor hát majd megvárom mig az önálló bankot ielállitják
— Micsoda hát ön még 15 hónapig is tudna várni? akkor 

inkább csak én adom meg. (Megtörtént).

—  Mit szól a koma tornyai riadóhoz?
— Régen köllött vóna mán, koma !
—  Most se vót még későn !
—  Sőt a legjobbkor, koma !
—  Nohát akkor mitjriadoz tőle ?



Ki itt oly sok badarat mond, 
Hol a bolond.

Tessék megkeresni!

A lányt el is rabolta már, 
De hol itt a szegény tatár.

Tessék megkeresni I

Nyomtatványokat ‘A1!*!! “T*!!1!? Angio nyomda
« ..........— -------------------*-

Megadta neki. Kávéházban

— Ugyan édes P ista ! Mit csinálna maga az én 
kezemmel, hiszen maga még valóságos gyerek.

— Már is nagyobb vagyok, mint maga. Tilda.
— Nagyobb igen, de nem előre látóbb és 

okosabb!

— Vess már egy kissé barátságosabb arcot 
rám Mucus, mert végre is nagyon zsenant igy tár
saságban ez a hadi állapot torma eljárás.

— Csitt és egy szót sem többet. Azt akarom 
hogy hadd tudják meg. legalább mi házasok vagyunk
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