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A kissé megkésett Mikulás.



ügyvivők bukása.
Akik nem akarlak «fejjel menni falnak,*
Azok mostan fura dolgot tapasztalnak, 
fa lla l mentek neki a saját fejüknek,
£ám az Jeten néha hot nélkül is büntet.

A • legyőzhetetlen császári akadályt 
feátoán hasraestek s behódoltak mindjárt.
A pártot tervszerűn gyorsan ketté oáyták,
A megerősülést éppen ettől oárták.

f it te k  ezt, hogy majd |écs nagylelkűn meghatna 
g  nagy behódolást tulon is méltatja.
{  íme megcsömörlöít az a szolga hadtól 
{Íézzel-lább8l rúg, hogy meneküljön attól.

Jlyen nereségef, ilyen nagy csúfságot 
fzo lya i talpnyalás még sohase látott.
Jm a császár maga önti rá haragját 
gs szélnek ereszti most az egész bandát

Otlipiitárl Bonágyi lilaaáris adtáríns uras körjtgyzéui.

Barabás békét akar csinálni. Ezt okosan teszi, sót 
üdvös is volna. Csakhogy egv kissé körültekintően kell 
hinni a vén cigánynak, mert ö neki dupla lelkiismerete 
szokott lenni bizonyos dolgokban és a becsapáshoz jobban 
ért mint a sátorbeli cigány dáde.

Ha őszintén közeleg, szóba lehet vele állani, de 
ha csak a bankot megkerülni jő, akkor azonnal ki kell 
dobatni. *

Nix deutsch tovább. Mondja Justh Gyula a próbál
kozóknak, elég volt 8 hónapig. Most már nem alkuszunk 
tovább. VTagy menjen a dicstelen kormány ahová való, 
vagy pedig appelláljon a király végre a nemzethez, de 
már ennyi alakoskodást nem fogok tűrni tovább.

Hogyan szokta Wekerle sürgetni az ö felmentését.
— Felség csak még 8 napig kegyelmezzen, akkorra 

feltétlen bizonyosan lábai előtt fog heverni a nagv füg
getlenségi párt

— Elég volt már a komédiából.

— Csak még 8 napot kérek felség, vagy legalább 
azt, hogy egyelőre döntés még nem történt.

— Hiszen már 36-szor adtam önnek azt a bizo
nyét 8 napot.

— Csak még egy utolsó előtti kísérletet.
— Semmit. Vége a komédiának. Akarom, hogy 

menjenek.
Másnap a lapok egyhangúlag •' Őfelsége nem tud 

szeretett kormányától megválni. Annyi bizonyos, hogy 
'sak a mai emberekből óhajt új kormányt alkotni.

— Zsán, dobja ki ezeket az urakat.
— Hányszor egymásután felség ?
így marasztalja a király a mai miniszter urakat, 

mióta tudja, hogy becsapták őt régen.
A Httko csak rutaiul a sseg tején.
Em au, amiért a Herkotátert olvasni ét Urjessteni úri virtus.

Lári-fári V eh érfá ri

Szám, szám a swarcgelb drentisited a mai politi
kai kuruckodasoknag

Eccer sikerült engimtet is peugrasztni, hogy letyeg 
énn a minisztereimig. Lettem is. Császár parancsolta. 
.Miérd ne? Nohhát. Vót, ami vót. Sajnálog.

Csiszár hozta énnegem vilákhirü orvost Berlinbül. 
aki enkimet, a vén 75 éves szamaratt uty mekokerált. 
hoty újra 21 éves lajtinand lettem.

A császár kifizette az én minten pecsüledpeli dar- 
toszásomat — ety ilyen királynak énn nem szót fokatni 
duttam folna ? Soha se nem, csaghot Pudan is eccer 
mekvót kutyavásár. Élik vót énnekem is. Ut soha se 
nem szétyelettem makamat, mint mikor tarabont minisz
ter fótam. Aminek most már Ausz ist.

Hanem aszérd Fegerlénél mékis fótam én et ki- 
lenp, mert lekaláp a császárnag nem h aszút a m zsoha 
se nem.

Most, mikor enkimet Fegerle kértez, hot micsinál
nék én, ha a császár újra rám parancsolna. Erre rája 
én etenesen asztat montam.

Mint kattona enketelmes lenék, te regten kolyód 
röpítenék asz én fejempen.

Reméllekk, hoty esz haszatiasap eljárás, mint amind 
Fekerle és Antrássi itáig csinaltag, mert manaptul fogva 
ők a Lári-fán Fehérfán



Egy kis különbség. Alapos ok.

— Már egy tél órája, hogy várok és nem hoz 
semmit.

— Türelem, szennai fogom hozni.
— Bocsánat én nem türelmet, hanem rostélyost 

akarok ebédelni.

Kerekes: — De bátyó, miért veri maga folyton 
úgy azt a szegény asszonyt?

Karikás: Mert nem akar lenni a feleségem. 
Kerekes: — Ugyan de furán tréfál. Hát mi akarna 

más lenni ?
Karikás : — Az én urmm.

Haladás.

Apai örömek.

— No Pál gazda, hát hogy van a tanuló ka a 
városban ?

— Nagyon jól főtisztelendő uram, gyönyörűség nézni 
milyen jó egészségben van.

Ella : — Ejnye te Bella, hát már megint felbomlott 
ez az eljegyzésed is ?



Magénak számol Kölcsönösen.

— Számi the, hozzál ide nekhem az irónt!
— Thessék Phapele. (adja a dupla krétát.)
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