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Kont — Botond,
Mennek a Honatyák,
Mennek újra Bócsbe, 
Kossuth lesz az útra 
A csoport vezére.
Ő viszi szerepét 
Régi Kont vezérnek.
Bátran oda mondja,
Amit akar — Becsnek.

Nem is Kent kell oda,
Egy Botond kellene,
Aki buzogánnyal 
Verné Bécset fejbe. 
Megtanulhattuk már 
A német sógortól,
Nem fél az egyébbtől 
Csak, mint kutya — bottól,

DüUpiutéri Borvágji Kalamáris nótárius uram köiiqyzései.

Az osztrák fondorlatok egyre nagyobb hullámo
kat öltenek De én ezekre csak fittyet hányok.

Hanem a kibérelt magyar lapok magaviseleté a 
legaljasabb fortelemnél is alább való. A Budapesti 
Hírlap, a Pesti Hírlap, a Magyar Hírlap. Pesti Napló. 
A Polgár, a Budapesti Napló, a Pester Loyd. azok 
a hírhedt magyar lapok, amelyeket ily nyílt árulás után 
tisztességes magyar embetnek járatni nem illik.

•
Egy már bizonyos, (hála Isten) hogy 48-as kor

mány nem lesz már. így sóhajtanak lelkendezve nem 
az osztrák lapok, hanem a fennt kibérelt lelkiismeretű 
uiság lepedők. Pedig még nem is olyan nagyon bi
zonyos. Csak szeretnék, ha már is bizonyos lenne.

Azonban két hét alatt már keserű kiábrándulással 
fognak meggyőződni az ellenkezőről.

*
Apponyi az országos népgyíilésre nem tudott 

eljönni. De Galanthán tudott sietni Andrássy kupéjába. 
Hja minden szentnek maga felé áll a keze. A ki a 
48-as pártba csak hálni jár haza. attól ez a 67-es 
szerelem nem is igen nagy csuda.

Mi találhatta ezt a ritka becsületes politikust, 
akinek már egyszer sikerült egészen korrect kon
zekvenciát levonni ? Csak nem tett fogadalmat arra, 
hogy ezt többé nem fogja tenni?

A némer császár mint a magyar válság kerék
kötője. Csak nemrég adtuk hírül, hogy a német csá
szár a bécsi látogatón a lovagias magyar nemzetről is 
megemlékezett, még pedig oly formán, hogy a katonai 
és bank kérdésben a magyarok kielégítését hangsú
lyozta. Most igen megbízható helyről ennek éppen 
ellenkezője bizonyult be. Jó éjszakát tehát drága 3-as 
szövetség, mely minket csak kizsákmányolni segít. 
Megfogjuk ellene indítani a legádázabb harcot az 
egész vonalon.

A 48-asok még jobban is megfognak retirálni 
— ha meg kapják a kormányt, irta a tegnapi N. 
Freue Presse. Vagy igen? Hát már megretiráltak va
lamelyest ?

Ne higyje ezt a jó sógor! Mert 260 48-as kép
viselő közt szerencsére nincsen 10 leszerelő.

•
A belügyi tárcát át fogják engedni a 48-asok 

Andrássynak. akkor csakhamar rendbe fog jönni a 
válság, írja ugyanazon lap

Csak a belügyi tárcát nem fogja átadni többé a 
48-as párt senki ember fiának, azt megfogja látni 
nemsokára Ausztria.

Más akármely tárcát talán, de ezt seho
gyan sem !

AHerko csak rátalál a szeg
Ez az, amiért a Herkótátertolvasni és terjese fent úri virtus.

Közhírré té te tik :
Hogy :

Andrássy csak azért ment 
Bécsbe, hogy minden kö
rülmények között a 48-as 
Kossuth kormányt ajánlja.

•
Kogy a király is meg

fogja tartani a tételes tör
vényt. ha erre öt a 48-as 
párt becsületes állás fog

lalására kényszeríteni fogja.

Hogy Apponyi éberhardi sürgönye oly roppant 
lelkesedést keltett a 48-as párt körében, mintha 
Vampetics összes savanyu uborka készletét egy szuszra 
kellett volna lenyelnie.

Hogy a bécsi közvélemény azonnal befogja adni 
a derekát, mihelyt a 48-as párt megígéri, hogy többé 
soha sem fog a sarkára állni.

*
Hogy a király elvárja a 48-as párttól, hogy a 

paktumban vállalt kötelezetséget teljesíteni togja. E 
végből a 48-as párt is elvárja a király tói, hogy alkot
mányos kötelességeit tudni fogja.

Sokat akar.
Csendőr: — Megállj, more, mert lövök!
More: — Lii ? Hát ázat mongyá még meg á csendir 

ur, hogy el is ákár tánányi ? ?



Nem hipotéka Furcsa munkában

— A báró ur meg van lepetve attól, hogy a 
leányaim kezét megtagadom ? Pedig ez nagyon egy
szerű. Én mindig olyan üzletet szoktam kötni, a hol 
nem nekem kell ráfizetni, hanem a hol én kapok.

— Hiszen velem is kap, rangot, címet.
— Mit ér az nekem r Az olyan féle hipotéka, 

mint a tajtpipa, szép is, mutat is. a zálogházban még 
sem adnak rá semmit.

Mit csinál az aranyos Gizi. miért nem jött

No hallod, az van ám csak most furcsa mun* 
A papagályát tanítja beszélni, az urát meg

Felismert valaki.

Egy kis félreértés



Oldal válaszFelsült kisértés.

Idős anyám, mért olyan piszkos mindén 
hogy egész nyáron fiirőnnyi U«*>11 nekik ?

Mert \an módjuk hozzá, idős lányom.

— Hallja maga Phál gazda í Nem muszáj az ember
nek ol túl pontosnak lenni, hogy éjfélre okvetlen haza
érjen.

— Nem ám! A feleségemnek próbálja ezt meg
mondani Icig uram Inkább a poklok tornácába ménné* 
szívesebben, mint haza — éjfél után.

A buzgóság netovábbja

Lót-futnak a népek. 
Hol a veszett német ?

Rohan a muszka a csatán 
Hol a japán ?

Tessék megkeresni! Tessék megkeresni!

Nyomtatva ny okát
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