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Széli Kálmán.
Sréll Kálmán meghibbant 
A fejébe szála.
Az a sok millió 
Ami seft volt nála.

Elkezdett őkelme 
Franciát beszélni,
Közös banknótával 
Osztrákot sególni.

Szegény Deák Ferenc 
Szegény Vörösmarty,
Ha tudnák, ez ember 
Hogy most kivel tart k i !!

Franciául beszélt,
Mégis csehül áll mán, 
Közös bankkal együtt 
A híres Széli Kálmán.

OtUapiatéri Bonrágyi Kalamáris nótárius uram kfiijtfyzitti.

Képviselő ne kaphasson se rendjelet se címet, ezt 
határozta el a mai napon a Ház. Okosan tette. Elég szép 
cim és rang magában véve az, hogy valaki képviselő, 
ne akarjon magára még egyébb bécsi cafrangot, mert 
akkor már nem a nép érdekét, hanem a császárét akarja 
megoltalmazni. Bizony okosan tette ma a Ház, hogy erre 
törvényt hozott. Ez is elég szép vívmány.

•
Mit olvas a trónörökös, ezt firtatták a minap a 

lapok. Valaki kisütötte, hogy a trónörökös csak a Vater- 
landot, a Pressét és a Reichpostot olvassa.

Hát az meglehet, hogy ezeket is olvassa, de én 
saját szemeimmel láttam a Bel vederben, hogy bizony ol
vassa a trónörökös a Magyarországai, a Mátyásdiákot, a 
H e r k ó p á t e r t  is.

Sőt rájok elő is fizet.
*

A szerb radikális párt kilépése a nemzetiségi klub
ból okos dolog volt. Annyira okos dolog, hogy csak az 
a kár benne, hogy már régen meg nem történt. Mert a 
szerb a legjózanabb magyar nemzetiség, mely az anya
országgal a legönzetlenebbül egyet ért.

Tartsa meg az Isten a szép szokását.

Kossuth Bécsbe készül. Valami tehát van a levegő
ben. A Burgnak mindig is nagyon jó csiga-biga szarva volt.

*

A megmentett Hoíer András. A krisztiániai rendőr
ség azzal szerez magának hirt és dicsőséget, hogy szigo
rúan ügyel fel a mozgófénykép-szinházakra és az olyan 
képet vagy jelenetet, amely szerinte a közerkölcsöt veszé
lyezteti, azonnal betiltja. Ez a dicséretes szép szokás 
Budapesten is el kelne elég sokszor. Az egyik mozgó- 
fénykép-szinházban a napokban a tiroli szabadságharc 
emlékére rendezett ünnepi játékokról készült felvételeket 
akarták bemutatni. A természethü mozgófényképfelvétel 
természetesen az ünnepi színjáték utolsó jelenetét is meg
örökítette, amely Hofer András agyonlövetését ábrázolja. 
Ezt a jelenetet a kiküldött rendőrtiszt viselő a próbaelö- 
adáson nyersnek és diírvának találta és másnap a rendőr- 
kapitány a jelenetet betiltotta A mozgótényképszinház- 
ban ennélfogva most a tiroli szabadságiinnepélyröl készült 
felvételt Hofer agyonlövetése nélkül mutatják be. A kato
nák célba veszik a szabadsághőst, a vezénylő tiszt meg
adja a jelt, de ebben a pillanatban a vászon elsötétül, 
majd óriási hetükkel a következő felirat jelenik meg 
a vásznon :

«A halálos ítélet végrehajtását Krisztiánia város 
rendőrsége betiltotta és ezért elmarad.»

Nem is volna bolondság ezt nálunk is életbe léptetni.

A Herkó csak mindig rátalál a sztg fejére.
Rt az, amiért a Herkópátert olvasni és terjeszteni un virtus.

Bácsi Gergöly
csatári dékány ur uradalmas szavalatjai a helyzetről

T is z te lt C im fi Nacságos Főtisz
telendő Képviselő ú r !

Jelenlegi volt káplán urunk.

Az politikai válság folyami esedé
kessége körül felmerült cikkelyek kibon
takozása ellen legalább én határozottan 
tiltakozom.

Mert nekem 67-es politikai gyiklo- 
mácia éppenséggel nem köll.

Wekerle fokozatos igérvényi ámbátorkodásainak nem 
egyszer volt szerencséje már becsapni az nemzetet. Ezt 
én további folyamatba hozni egyáltalán nem inditványo- 
lom, sőtt határozottan tilalmazom.

*

Andrássy bujkálási hadgyakorlatainak csak az 
osztrák közös bank rendezhet nagy vigalmi bizottságot, 
mert, mivel hogy az király nem akarja az önálló bankot, 
azt nagyon könnyű dolog mondatba foglalni, főleg ha 
bizonyos magyarok meg az osztrákoknál is kétesebb 
sikerű dicsőségre pályázgatnak.

Szomorú csillagzat, mely bús sugarakkal ámbátorkodik 
az magyar politika beborult egén, világosítsd fel minden 
magyar lelkiismeretében a szabadságot a haza javára.

Sőtt csakis 
Én Bácsi Gcrgö/y.



Könnyű önnek Justh barátom, ha azt a súlyos kar
dot is a mérlegre teszi.

— Tehetem! Miért ne tenném? Ha ön is tehetné, 
hát nem tenné meg ?

— Sőt duplán is.
— Nohát akkor ne tessék panaszkodni.

Ügyes terepfelvétel.

— Aztán mit tanultak kendtek abban az Amerikában ?
— Böcsületet.
— Azt itthon is tanulhattak volna.
— Csakhogy az önmegböcsUlésről nekünk idáig 

fogalmunk se volt ám.

■agára vall.
Férj: — No az az egy tulajdonság minden nőben 

meg van, hogy mindig ellent mondanak.
Feleség : — Ez éppenséggel nem igaz.

Fenyegetés.
Palika semmi szin alatt sem akar spárgát enni. 
Várj csak te haszontalan, szól a mama, ha katona 

leszel, majd megtanítanak a kaszárnyában spárgát enni.

Pórusért hasonlat
— Van-e a kertben sütni való tök, János?
— Hojjé, de mennyi, akkorák, mint a fejem.
— Azzal ugyan nem mondasz sokat, mert a te 

fejedben ugyan kevés a sütni való.

Gyanús ámbátorkodás.
(Hegyalján.)

— Kedves Aladár, a papa nem a k a r j a  a kauciót 
sehogyan lefizetni.

— Talán nem t u d j a  édes ?
— Dehogyis nem, tudni tudná, csak akarni akarná
— Akkor a többit csak bizd rám Aranyos.

— Igyék Márton gazda. Adott a felséges Úristen 
nekünk is, had ihassék más is. Mit szól hozzá?

— Isten éltesse a nagyságos urat. Mivel, hogyhát 
másoknak is vagyon esze, hát mondok hadd lehessen 
nekünk is.

Nagy lecke.A helyzet mérlege.



Kuruc asszony.

Aki most itt lebzsel. 
Hol van a házmester ?

Tessék megkeresni.

Kit egész község vár, 
Hol a vándor tanár ?

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat g y m  "2

— Micsoda? Te" beteg mérsz lenni? Aztán ki en
gedte meg ?

— Hát legalább csak te engednéd meg.
— Jóhoz fordul kee ! Istennél az engödelöm.

— Jessus! Mit csináltok gyerekek?
— Vasutat játszunk papa.
— De, hogy jut a vasúthoz a szivarzás ?
— Én vagyok a lokomotív, papa.

Megvan indokolva
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