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Pap Elek 25 éves képviselő jubileumára.

48-m  vén kuruc a lelked, 
A ki rád néz látja . . .
Tartea meg ezt a jó virtust benned.
A magyarok nagy Istene.
Drága Elek bátya 
Szép asszonnynak, jóna*
A jó járó lónak . . .
— És a jó kurucnak 
Kár megöregedni.

Dtiapintén Borvágyi Kalamáris nótárius uram köijegjzései

Lukács Lászlóval, Hédervárival ijesztegetik a 
*7-«sek nap-nap után a 48-as tábort. Ugylátszik 
azonban, hogy a 48-asok erőik tudatában legfeljebb 
is csak fütyülnek a derék mumusokra. A lő —20-nak 
hirdetett bankcsoportról végre is kisült, hogy az 
maga az egész párt.

Nem sikerült az alaskoskodó, kibérelt sajtónak 
összevesziteni, sem szétszakítani a pártot. Pedig 
ugyancsak verték ám a vasat.

*
Még mindig volna raja idő, hogy a két 67-es 

patt csatlakozzék a 48-ashoz. írják a kitartott lapok 
egymás után.

Kn azonban azt hiszem, hogy ez az idő pont 
ápril tC-ika óta elmúlt A Herkópáter dátummá tette 
e napot, mint a 1W4 nnv. lS-ikát Fel is hívta a két 
pártot a csatlakozásra Mikor szükség lett volna rá- 
)ok az egység szempontjából, nem jöttek, sót ránk 
támadtak. Most már csak maradjanak

*
Boszniára rátette kezét az osztrák.
Magyar vérrel, magyar pénzzel meghódítani jó  

Volt. De magyar évszázados jusson kormányozni már 
nem jó.

A telhetetlen osztrák sógor olyan, mint az zu- 
zár Mindent" benyálaz, mielőtt lenyelné.

.Most folyik ez a benyálazási kísérlet. De majd 
elrontják vele egy kissé a becses gyomrát.

+
Andrássy, hogy belebukott az ö f»7-es nagy 

osztrák szerelmébe, őt nem sajnálom.
De Wekerlét, ki egyenesen Andrássyék áldo

zatául esett, őszintén sajnálom. Vigasztal azonban az. 
hogy a mily zseniális ember Wekerle, ő még ki tudja 
vágni magát ebből a fondor slamasztikából.

Hiszen valósággal ugv hurcolták öt el Andrássy 
és Széli az alkotmány pártba szint vallani

fcs valósággal úgy revorvelezték ki tóle .mint 
azt a Herkópáter meg is rajzoltai a t»7-es szerel
mek iránti nyilatkozatot. Mert tűrhetetlennek tartották 
régen, hogy W ekerle a 48-asokkal oly szembetűnő 
módon rokonszenvez.

S Wekerle sajna Andrássyra hallgatott 
A Herkő csak mindig rátáiul a fejt re.
E l az amiért a HerkopdUrtolvasni is  terjeszteni úri virtus.

Cserkészet Bécsből

A bank csoportéi* lapja tele van k d \c /ó  poli
tikai hírekkel, melyek szerint a válság rövidesen a 
4S-as kívánalmak szerint oldatnék meg Ments Isten.

Kzek a leverő hírek szerencsére nem nyertek 
hivatalos beigazolást. Legalább is nem kvadrálnak 
a mi előre elkészített sajtóterveinkkel, mely szerint 
most nem a 48-asok, hanem a darabantoknak kell 
jönni és átvenni a politikát. Hiszen akkor árulás tör
tént ! Gyalázat!

*
Wekerle visszaadja megbízását. Mért? Kz tud

tunk nélkül történhetik.
Hisz a függetlenségi párt kebelében nézetelté

rés megnyilatkozására, még csak alkalom sem nyílt. 
Pedig az volt a leghatározottabb törekvés, hogy a 
pártot össze veszítjük Kossuthtal. Aztán két felé ugrat
juk okét. Hiszen akkor ebben is árulás történt.

*

Térjünk magunkhoz. Ks egyesítsük erőinket! 
Miután nem sikerült az egész nemzetet Bécs lábai 
elé kegyelemre oda vetni, most fordítsunk ügyesen 
köpönyeget és képmutató szent hivatással csapjunk 
fel újra az egység apostolának.

Mentsük meg a mi még megmenthető! Nem a 
hazát, nem a nem zetet! Ki törődnék már ezzel, ha
nem a saját irhánkat és üzleteinket a jövőre.

Hz a legszentebb parancsolat

Csak hazafias politikát kövessünk.



— Az egész világ tele van az önálló és a közös 
bankról való harccal. Mi a véleménye a bankár ur
nák, mint szakértőnek.

— Hát tudja kérem. Az önálló bank nagyon is 
jó volna, h a már megvolna.

_ Akkor hát érdemes is volna egy kicsit küz
deni érte.

— Azt hiszem éppen nem volna érdemes egy 
esti küzdeni, mert Ausztriának is van ám hozzávaló esze.

— Mit választott ki aranyos, jutalomjátékául ?
— Stuart Máriát.
— S mért épen Stuart Máriát?
— Hát tudja kedves Báró ur, az igazgatóné- 

val most haragban vagyok és az fogja adni Erzsé
betet, igy tehát szivemszándéka szerint vagdalhatom 
a tejéhez, hogy mit gondolok róla.

Megtiszteli. Balambérné tudományoskodik.

Megtisztelem a tens lódoktor urat, tessék 
megnézni a beteg sógoromat.

— Hova gondol maga, Gábor szomszéd, hiszen 
én baromorvos vagyok csak.

Nem tesz semmit kérem, hiszen egész éle
tében ó is szamárnak tartotta magát

Érdekes szakvélemény

— Mondjon csak kedves nevelöné, igaz lehet 
az, hogy a Szahara sivatag előbb tenger volt ?

— Én legalább nehezen hiszem.
— Már pedig lássa, valami lehet a dologban, 

mert a szerecsen benszülötteket mai napig is úszó
nadrágban szokják rajzolni.

Kettős szerep.



itt a szép Nana ! 
Hol a mama?

A finánc jól cserkész, 
Hol a másik csempész?

Tessék megkeresni Tessék megkeresni

Nyomtatványokat

Szaván fogták. Nagy feladat.

Kopaszi u r: — Aranyos gyérnek ! A ki úgy 
tud szeretni, mint én. az egy asszonyért mindenre 
képes fog lenni.

- -  No, ha képes megnöveszteni a haját is, akkor 
hozzá megyek.

— Tudod, ha a vőlegényem nálunk van, az 
én jelenlétemben nem szabad neki dohányozni, han
gosan beszélni vagy tiityölni, sőt még inni sem.

— Hát akkor tulajdonképen mi szabad neki?
— Boldognak érezni magát.
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