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Boldog újévet!
(Ez volt a helyzetkép csak még tegnap is.)

Hanem, ha Bécs még tovább is igy halad .
Sprengoljuk ám mi Ts a „nagyhatalmat0!

.M agyar Herkó P áter, melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tlsita

hasson.

Végre is kifog sülni, hogy nem is Szterényi
panamáxott Grodelékkel, hanem Marx János.
Én ugyan tudom, hogy ez nem igaz, de fogad
janak, hogy mégis akad barom még Szterényiék tá
borában is, ki erre esküszik.

Tere-fere.

P olónyit pörre kényszeriték annak idején, jó l
tették. Elitélni úgysem tudták.
A ndrássy 'azonban sokkal k ényelm esebb, ö b i
zony nem indit port senki ellen sem, m ert hátha
még eltalálnák Ítélni.
*

A kormány nem porol,
iáként panamákat,
S ' t;■rrn v * r .i n i 'a
Az ősszes talpfákat.
jó Andraasy nagy gavallér
Kaszinó áll őrt helyette.
Magáénál sokkal drágább
A Polónyi becsületje.
Őt a perbe tolta
Nagy gavallér volta,
Mit aggódna saját pőrén.
Maradt pőrén !

Marksz fődözi Szterenyit,
Hol van az erény itt ? . . .
Hogy gyanúba ne hozzák.
Hát elmarxkirozzák
Mi lesz veled Wekerle?
Téged ex-lex teper le,
Mondja rája jó Kossuth,
Biz-e nem volt okos ut.
•

Támadják meg röpiratban
A köztisztességed,
Védjen meg a panamától,
Bartha Ödön téged.

O lyan vag y ok , mint a szálfa, ne búsuljatok,
szólt Justh G yula a folyosón ag g ód ó barátainak, a
burgbeli aud encia előtt.
Ezt is ritka m agyar államférfi mondhatta el előtte,
sőt utánna is. Ez az. a miért a bank szén ája rend
ben áll, ha eg y elő re m ég nem is.

A közös bank visszaszivja kérvényét, nehogy
leszavazzák a Házban.
Ez is valam i!
H íjába settenkedik W ekerle, azért ez sem fog
használni a közös banknak.

Dttlaplutári Borrájji Kalamáris nótárius uram körjtgyzésti.
Szakértői méltatlanság.
— Nézd nézd, az a végrehajtó, hogy löködi azt
a bort. Pedig csizmadia legény korában megitta volna
poharastól, bogarastól.

Kackiásan

Lehet, hogy lesz sajtópör. lehet, hogy nem, a
W ekerle. K ossuth panam ája eimü röpirat ellen. Így
nyájaskodott ma W ekerle a folyosón a képviselők
között
Ha a döntő bizonyítékokat sikerült előbb eltün
tetni, vágott vissza egyik tüzesvérü képviselő, akkor
bizonyosan lesz
Erre aztán W ekerle is sietett eltűnni a másik

oldalfolyosón.
Még a döglött szam arat sem szép rugdalni. Hát
akkor a kimúlt oroszlánt — Én mégis csak aszondom.
Marx János. — Ez az aranyos makula nélkül
való becsü letes miniszteri elnök-igazgató irta alá az
összes panam ista szerződéseket. Írják a lapok
Hej az ördög soha sem is volt szamár, ez már
bizonyos!
Most értem csak, hogy mért volt olyan különö
sen keg y es Marxhoz mindig is Szterényi

Hallod-e Sári, uem illik ám minden tisztességes
becsületes legényt csak úgy félvállról kikosarazgatni.
Legyen nyugodt édes apám, majd a Pistát nem
is kosarazom ki én se.
— Hát ki az a Pista ?
— A Pista ? Az, édes apám, akit én magam is
tisztességes, becsületes ifjú embernek fogok fartani.

Házassági előnyök.

A jó lélek.
K a ti: — Hallom, hogy a te uraságod válni akar,
mennyire vannak már ?
Zsófi: (hírneves jó szakácsné.) — Hát semennyire.
Mikor én megmondtam nekik, ha elválnak, én egyikhez
se megyek, inkább együtt maradtak

Melyik boldogtalanabb

— Hogyne volnék én boldogtalan, mikor oly an
gyali kis teremtés a feleségem — és folyton beteg . . .
— Boldog ember te, de mit szóljak én ? Az enyém
meg vén, mint az országút, kötekedő, mint egy baka
káplár — és még sohasem* volt beteg.

Indokolt sirás.

X Jjé v i k a la n d .

Balambér úr látja.
Hogy valaki fut utánna.

Rosszat sejtve, ö is fut,
Fut, fut, fut. a hogy csak tud.

S im a kaland, hogy ér veget.
•Szerencsés boldog Újévet!

T R É F Á S K É P R E JT Y É N Y E K .

Mi az, mi oly visszatetsző ?
Pénzt lopott egy szemfényvesztő.

Már micsoda hóbort!
Egy vezető, ki mindenkit csókol.

Tessék megkeresni !

Tessék m egkeresni!

Nyomtatványokat
AngJo-oyomda Badapw t. Haroaa-o
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