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Nehéz idők.
Csak nehezen nyerte vissza 
Népe lelkét a király,
És, hogy azt megint elveszti 
Újra ott tartunk mi mér.

Áldatlan tanácsadóit.
Érje érte majd a vád.
Sőt a trónt is, mért hagyta úgy 
Félre vezetni magát . .

A magyar csak alkotmányos 
Királyt tisztel és szeret. 
Alkotmánytalan személynek 
Szivében nem ad helyet

M.

Qíliptntéri Borrágyj Kalamáris nótárius u n ó  köijegyzései.

Ausztria fejős tehene még a német császár szép 
hegyes bajusza kedvéért sem leszünk. A már szent igaz. 
Ha a königréci hősök ivadékai nem is látják, hogy már 
a kertek alatt hallgatózik az angol, a francia, meg az 
olasz, hogy mi lesz Magyarországon — hát majd meg
látja azt a szemfüles német császár és fog tinni. róla, 
különben is bolond az a gazda, aki az ö jó fejős t.-henét 
csak azért üli, hogy több tejet adjon, ahelyett, hot?v iól 
étetné. 1

Egyébként akármily szelíd állat legyen is a tehén, 
azérö nem egyszer felrúgja a tejet is, meg azt is aki feji!

Bolond világ ez a mai, a rövidlátó osztrák gög az 
úgynevezett szerb győzelemtől most annyira el van "'va
kulva. hogy se lát, se hall.

No de sebaj. Majd észre tér még véres keserven is . . ,  
♦

Akikkel én együtt működtem a nemzeti ellenállás 
idején én azokkal együtt is maradok -  mondta Apponyi 
a minap. Szép! De ha azok nem jöttek át Apponyihoz 
Most Apponyi megy újra át Andrássiékhoz ? Hiszen akkor 
valósággal kár volt az egész fáradság, jöttek volna And- 
rássiék, még nem volt késő Apponyiék példájaként át a 
48-ra. ne adtak volna szarvakat az osztrák szamaraknak 
majd meglátták volna, hogy minő másként fordult véna 
a világ sora. De talán még most sem volna egészen késő.

*
ül ^ ?S21t” a CSâ  erös hitvány magyarokattalál, kik kötélnek állnak melléje.

Akadályozza meg azt Andrássy ha tudja, talán még 
jóvá teheti amit elrontott. Nem a 48-as párt letörésért 
kellett volna dolgoznia, hanem annak megerősítésére. Az 
derekabb munka lett volna, mint az, amiért ki is kapta 
már a lauf paszt.
A Ilerko csak rátalál a szeg tejére.
Ez az, amiért a Herkofiátert olvasni és terjeszteni úri virtus.

Az mis.
Ügyvéd : — Hjaj édes uram, a felhozott okok nem 

elegendők ám a váláshoz.
Férj : — Nagyszerű! De mikor megnősültem, a 

kutya sem kérdezősködött az okaim után.

Cserkészet Bócsből.

Mig a közös bank jól fizetett, mért ne támadtuk 
volna hátba és oldalt a jó 48-at ? Hiszen kifizette magát. 
Most, hogy a nemzet erőit már sikerült meggyöngiteni, 
miért ne csaphatnánk tel most újra a magyarság meg- 
mentöinek. túl licitálván még a legkurucabb kurucot is 
hiszen most már nem fizet az osztrák.

•
Andrássi a mi jó kenyéradó gazdánk is elhasalt 

szerencsésen, híjába tartottuk benne a szuszt, híjába töm- 
jéneztünk neki Kossuth rovására és Ausztria javára. Most 
már azonban mi sem gátol minket abban, hogy Kossuth 
higgadt bölcsességét egtkig ne magasztaljuk azért, hogy 
a haza örömére együtt tudta tartani azt a pártot, melyet 
mi minden áron szerettünk volna ketté sőt hárommá is 
re ibbantani.

*

Biztos forrásból értesülünk, hogy Lukács próbál
kozása kudarccal fog végződni, mert felajánlott legoda- 
adóbb támogatásunkért sem akart adni semmit sem.

No de sebaj ! Jön helyette Khuen Héderváry, akit 
már mi egyszer nem kis haszonnal és hűségesen támo
gattunk. Igaz, hogy az se hoz semmit a nemzetnek — 
de nekünk még hozhat. És ez a fő.

^Szeretnénk mi látni azt az uralmat, amelyet mi 
busás haszonra ne támogatnánk.

Csak hazafias politikát folytassunk.



Gyengéd célzás Papucs.

— Mért akarja a báró ur megnézni mindenáron a 
kezemet ? Csak nem akarja belőle kiolvasni a jövőmet.

— Nem is az önét. Inkább az enyémet.

Ez a vége.
Végzett nagy ur : Volt birtokom, nyaralóm, kocsim 

motórosom és Isten tudja még mi minden és mi marad 
meg belőle ? — fcn magam pusztán !

— Hová lett Alírédkám az a te gyönyörű 2 ezer 
frtos gyémánt gyűrűd ! Régen nem láttam rajtad.

— Hát tudod! Azt most a feleségem ujján viselem.

A színházban.
Leány : — Nézd csak mama nézd, a Márkus mi

lyen nagyszerűen tud elájulni, mintha csak igazán úgy
volna !

Anya : — Látod édesem, tőle még sokat tanulhatsz!

Nagy életböleselet.



— Miattam 
anyádhoz.

— Azért sem!

— Hogy van az Béluci, hogy a statisztika szerint
sokkal több nőt ér a villámcsapás, mint férfit.

— Az nagyon természetes. Mert a nők egyáltalán 
jobban vonzanak.

Nagyon természetes.

A helyzet kissé bajos,
Hol a lezuhant léghajós ?

Tessék megkeresni.

Kocsis kérdi szomorúan, 
Hol az uram ?

Tessék megkeresni.
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