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Válságos napok.
Nincs megoldás, nincsen döntés. 
Mond Ausztria várhatunk.
Csak hadd várjon, míg jól esik. 
Ezen mi sem bánkódunk 
Amíg ő vár. mi sem könnyebb 
S kellemesebb mi nekünk.
Mert legalább nyugszunk addi», 
Es semmit sem fizetünk

Ami törvény, biz a törvény. 
Szigorú parancsra hi.
Még ha nem is esik tán jól, 
Tessék csak megtartani. .
A nemzet sem adóz bizony 
Valami nagy szívesen,
Oe a nemzet nem szegte meg 
Még e törvényt sohasem!

F.zért lehet igazuk azoknak, akik 
bankot Becs helyett Berlinen át remélik.

A helyzetnek a legrikitóbb szatírája nem az, 
hogy Szterénvit tartják a küszöbön álló hivatalnok 
minisztérium fejének, hanem az, hogy ezt mindenki 
el is hiszi. A többek közt magam is. Mert Szterényi 
annyira kitűnő Seftsman, hogy még Kossuthot is rá
tudta venni sokáig Andrássyék és VVekerléék támo
gatására.

Csak mióta észrevette Kossuth, hogy ezek az 
urak a nemzet megrontására törekedtek és a 48-as 
párt letörésére ; azóta nem hisz már Szterényinek sem.

Csakhogy végre rájött Kossuth, hogy Szterényi 
az o balkeze volt mindig is. Ez már elég vívm ány!

•

A kibérelt magyar sajtót, mely év óta Ausztria
szolgálatában áll. Valósággal szeretném köríilmetél- 
tetni, ha ugyan már el nem végezte volna ezt Khon 
Sámuel ur előttem.

Hja kérem ! Ami igaz, az igaz. Rákosi Jenőt sem
kivéve. K rebs! úgyse !
A lierko csak mtndig rátalál a
E t as. amiért a Herkopitertolvasni Is un virtus.

Dfllaplitórl Borrágyi Kalamáris nótárius aram körjegyzései M iklós a standon.

A német császár és a 3-as szövetség az oka 
minden magyar válság elfajulásának. F.zt lehet hallani 
utou-utfélén. ha az ember az ország közhangulatát 
végig tapasztalja.

Mért. mert amióta a német császár azt a szép 
budavári felköszöntöt elmondta, azóta a Habsburgok 
való ággal féltékenyek a Hohenzollernokra. fis hogyan 
akarja az osztrák bölcseség ezt a remek politikai 
megnyilatkozást ellensúlyozni? Úgy. hogy valahányszor 
magyar dolgokról van szó, mindig ö saját maga ipar
kodik belegázolni mindeube. hogy azért a magyarok 
a német császárt okolják

Most Grossmeserichben tartott csúfos manőver 
levét is a magyarokkal akarják megitatni. Azért 
szegül ellene Bécs annyira az önálló magyar banknak.

Pedig bizony sem dreagnantot. sem uj ágyukat, 
sem létszám emelést nem kap Ausztria e nélkül.

A magyar sajtó osztrák bérben. Ugyan csak 
szép jelenség ! Csöm öriét'

Idáig a magyar sajtó legalább hazafias volt, ha 
nem is volt is szin magyar

Ma már a seft ördöge, még a hazafiság mázát 
is lekotorta.

Én csak egvgyen csodálkozom, hogy a magyar 
olvasó közönség akkora birka, hogy neki minden
szecska jó.

Ausztriában sorra égették volna régen azokat a 
lapokat, az ifjúság is, meg a nép is, amelyek Magyar- 
ország mellett mertek volna állást foglalni.

Az ilyen élhetetlen újságokat tisztességes ember 
ne vegyen kezébe. Aki eddig járatta is, küldje vissza. 
Majd észre térnek akkor mihamar.

Kn nem vagyok ujságiró, de azért az ostor- 
nyelemmel szeretnék egy kis csattanós vezércikket 
imi Rákosiék. Légrádiék. Rónaiék satöbbiek hátára. 
Majd észre térnének tudom Isten Mindjárt jobban 
tudná a nagy publikum is, hogy

Hová kérem alássan ?



Ungvári idil. Bleriot le van főzve.

— Hja khedves barátom, ha the magyar zsidó 
akhorsz lenni, akhor te itt ne járj khafthánba.

— Hát mibe járjak ?
— Járjál becsületbe!

— Hidje el mamikhám, hogy ez a Bleriot csak 
ed haszontalan reklám hős.

— Hogy értsem én ezt phapele ?
— Mert én ügynök koromban 20—30 évvel 

ezelőtt — r ö p ü l t e m  má r .

Kis különbség.

— Bankos-e a koma, vág}’ bankós?
_ Hát persze, hogj bankos, mert akarom az

önálló bankot. ,
-  Hejössen felelt a koma. hogy egy vesszővel

kevesebbet akart, mert ezt a vesszőt hamarosan az 
osztrák zsoldban álló bankós urak nyaka közé fogtuk 
atreczálni.

— Boldogtalan Id u s! Hát igazán füstbe ment 
az a te szenzációs boldog partid?

— Füstbe bizony, mert a hires báró csak addig 
akart boldogítani, a m i g  c s a k  ő é l. Én pedig azt 
vetettem ellen, hogy nekem csak olyan ember az 
ideálom, aki addig boldogíthat, amig csak én élek.



Ugyan kérem,
Nem látta a feleségem ?

Tessék megkeresni!

D órele!
Hol van a the phapele ?

'lessék megkeresni!

Nyomtatványokat r V T S  S (Józsefként
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Magasabb igényekNem fél a veréstől

— Zsuzska, én téged elveszlek.
— És aztán?
— Ha már a feleségem le sző, jól el is foglak 

verni, ha nekem úgy tetszik.
— Adná a jó Isten minél hamarább!

— No Zsiga, hát mi újság!
— Zsidó vótam tegnap, a fene egye meg.
— Hogy, hogy!?
— Hosszúnapom vót, nem ettem egész náp.
— Hát mért nem jöttél be hozzám, adtam volna 

egy darab kenyeret.
— Hisen bejönni, bejöttem azs iccsáka, csak

hogy a libaól jó bevót zsárva.

Tréfás képrejtvényeb
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