


F o r d u l  a  k o c k a .
Árulókban éa elvtagadókban 
A királynak nincs bizalma már. 
Onérzatas embereket keres 
S ha igazán keres, majd talál.

Megtávedni, avagy félrelépni 
Közönséges emberi dolog,
De ki rosszba beleátalkodik 
Az már bűnös, megrögzött konok

Wekerle elzárja a király elöl a nanizet igazi 
akaratának megnyilvánulását. Aerenthállal összetrafi- 
kálva. a legnagyobb párt vezérférfiait valósággal el-
torlaszolják a király elől.

Ennek a levét m egfogja inni Aerenthál, hijába 
bízza el inagat a szerb sikerbe.

Goluchovszky is azt hitte, hogy a cimboraszónál 
is erősebben áll és egy szép reggelen bukott ember 
volt. Könnyen igy járhat Aerenthál ur is.

Ki a harcot mindvégig megállta 
öt illeti csak a győzelem.
Mert a küzdés bárha drága áron 
De feltetle:i diadalt terein.

Mint a tűzben az arany is tisztul 
S külön válik tóle a salak 
Hogyha más nem ez »z . eredmény 
Kitűnt már a küzdelem *. ait.

A 48-as párt idő előtt került többségre, mondá 
Kossuth Ferenc.

Szó sincs ró la ! Mert még ha igaz volna is, a 
magyar nép erős és becsületes küzdelme, sőt diadala 
m egteremtette hozzá az időt is.

Csak a gyávák nem tudnak a magyar nemzet 
ideáljaival lépést tartani. Ezek azonban idő előtt fog
nak lakolni is.

Most hadd jöjjön minek jönnie kell 
Harc vagy béke elet vagy halál . .
A nemzetért való küzdelemben 
A Hon minket helyünkön talál. M.
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Nem megyek fejjel a falnak, mondá Kossuth 
Ferenc.

És ez nagyon okos mondás is. Hanem azért 
Kossuth Ferenc mégis fejjel ment a falnak akkor, 
mikor a 48-asok helyett a 67-es urak segítségére ment.

Markos Csanádpalotán kijelentette, hogy mi pe
dig neki megyünk még a falnak is, de nem fejjel, 
hanem csákánnyal.

Elmegyek a harcban odáig, inig legyőzhetetlen 
akadályokra nem találok, mondá Kossuth.

Ez nagyon hasonlít azon zsidó katonához, aki 
ütközet előtt azt mondta hol az én ellenségem, had 
béküijek vele ki. minek tegyünk egymásba kárt.

Hála Isten a függetlenségi párt megszűnt absolut 
többség lenni

Nem tudom kimondta ezt. de akárki mondta is, 
az sohase volt függetlenségi

Azért nem hiszem el, hogy ezt Kossuth Ferenc 
mondta volna.

Hej jó  Kossuth Ferenc. Hej jó  Apponyi Albert, 
de milyen kár a ti nagyvitézi és vezéri voltotoknak, 
hogy ilyen olcsó fagarasokért leengedtétek járatni 
magatokat nem is annyira Bécs, mint inkább a ravasz 
sváb W ekerle fifikájának.

Nem hijába, hogy nagy fának nagy az árnyéka 
is, de nagy árnyékot is vetettetek eddigi fényes neve
tekre, győzzétek csak kiheverni.

Nagynak, tudósnak, bölcsnek nem muszáj lenni 
mindenkinek, szokta mondani a jó  Herkópáter a nép 
között — de becsületesnek bizony mindenkinek muszáj 
lenni még a politikában is.

Apponyi és Kossuth most ennek isszák meg a 
levét, hogy 4— 5 hét óta nem csináltak becsületes 
politikát.

A H erko csak m tndig rá ta lá l a  szeg ftjére .
E* az am iért a  H erkopáiert olvasn i és terjeszteni un  virtus.

Iz id o r k a  p o z d o r já i .
— Udje Mámikhám, 

khi khoronáz meg az 
oroszIángyot ?

Senki.
Hát akhor kód

ján lehet ii az állatok 
khirálja ?

— Mondgyál cshak, 
a mi khocsisunk is van 
ólján beljeg, mint a the 
arangydjürüdön ?

— Minek vóna ?
Mer a tháti udj

mondott nekhi, hodj 
the 13 próbás gazamber.

— Mámi édes !
—  Nű?

Miuta lett a táti fulóbii ceruza ?
Semmióta
l‘edig ű maga bevallotta, hodj thennap hagyezte

a fülit.



Kellemetlenkedik Konok páciens.

Borsyné; — Ki nem mondhatom, hogy mennyire vá
gyódom már a tavasz után.

Bercsyné: — Bizony édesem, azon egy cseppet 
sem csudálkozom, hiszen a prémed úgy hullatja a szőrt, 
hogy Isten csudája lesz, ha kitart tavaszig.

Észezel.

Férfi: — De vájjon a mamád bele tog-e egyezni, 
a mi egybekelésünkhöz ?

Leány: — Azt csak bizd én reán. Én a papát 
rábeszélem, hogy ő rögtön ellenünk beszéljen és akkor 
nyert ügyünk van.

Papa! Hiszen magának nem szabad alkoholt 
inni, mert megvakul, mondta az orvos.

— Haszen nem is alkoholt iszom én, hanem ko
nyakot, a mitől máj vakul, csak jöjjön az orvos.

Eltalálta

Egy vadász Hamburgban egy okos kis eleven he- 
ringet vett meg, kit első nap egy percig, második nap 
2 percig és igy tovább kivett a vízből.

Végre annyira megszokta a levegőt, hogy 20 nap 
múlva sétálni ment a promenádra urával.

Csakhogy mikor egy sétacáónakozáson a vihar fel
borította a csónakot, vadász komám kiúszott a partra, 
a hering pedig belefulladt a tengerbe (melytől elszokott.)

— Ahán értem fővadász ur a célzást, hogy mi 
67-es 48-as képviselők annyira hozzá szoktunk a koalí
cióhoz, hogy végre Kossuthostul együtt belefulladtunk a 
48-as tengerbe.

— No lássa grót ur, hogy eltalálta.



ta*rő : — Hallom, hogy az ördögmasina elgázolt 
tégedet a minap. No, de csak adott érte valami tájda- 
lomdijat

G>uri: — Adni adott 100 irtot, de az ördög oda 
hozta a feleségemet is, az meg mindjárt el is szedte azt 
tőlem !

Dupla halasét Bor humor.

—  Megint részegen jösz haza, te vén lump. Csak 

már végre azt érhetném meg, hogy legalább egy hétig 

leszoksz a borról.

— Anyjuk! Csak nem akarsz örökéletü lenni. ^

Tréfás képrejtvények

A nevelő néni,
Itt van ám kis Léni.

Tessék megkeresni

Kertész itt azon mulat.
Hogy nem lát meg két nyulat.

Tessék megkeresni.
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