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Szent Hubertus napja.
Szent Hubertus napja, 
Drága egy szép nap, 
Magyar naptárban ma 
Külön czikkelyt kap 
Mert ezért maradt el 
Miniszter tanács —
S ebben még Andrássy 
Sem lehet Tamás.

A magyar válságnak 
Ez fő napja volt,
De mert vadászatra 
Sok kopó csaholt . . .
Mit az ország dolga,
Szólt Andrássy rá . . . 
Hadd várjon a paraszt, 
Hallali! Hajrá!

S igy lett Szent Hubertus 
Több. mint az ország ■ . 
Mert a vizsla kopó 
Az drágább jószág.
Az ország maradhat,
Fő a hallali! . . . 
Miniszter tanácsról 
Ilyet hallani. M.

OtUaplutéri Borrágji Kalamáris nótárius uram kórjqyzásai.

tilt fel, hanem vigyázott rá duplán is, hogy tábora együtt 
maradjon.

e
A kaposvári megyegyülés ma, amint én hallom, 

nagyon épületesen folyt le. Van itt egy úgynevezett 
48-as főispán Kapocsfi, aki a 67-es Pállávichiniek ked
véért mindent elkövetett, hogy az önálló gazdasági törek
vések Somogybán berekedjenek.

És minden hatalma dacára sem tudta ezt keresztül 
vinni. Nem pedig azért, mert Széchenyi Aladár gróf és 
Gaál Gaszton őt ebben megakadályozták. Mit akar tehát 
még a 48-asok érdekében elsikkasztani, Kapocsfi ur ? 
Egy mandátumot ? Arról is lekésett. Úgy ám !

»
A Herkó Páter politikája a 3-as szövetség ellen 

Franciaországban is élénk figyelmet keltett. Csak a minap 
történt a 48-as pártkörben, hogy Visontai, Hock és még 
többen, nyílt vitát folytattak Németország azon pertid 
viselkedése miatt, hogy mi velünk fedezteti nagy hatalmi 
állását a 3-as szövetség révén és mégis hátba támadja 
legönfeláldozóbb szövetségesét Magyarországot, ki óriási 
áldozatokat hozott idáig — legjogosultabb nemzeti küz
delmében is. Hogyan, hogy sem, meghallották ezt Párisban 
s. G ratuláltak is hozzá. De folytatni is fogjuk.

Snóbeles* — Knóbelesz.

Tanuljunk az osztrákoktól. Dalmáciában a horvát 
nyelvet tették meg hivatalos nyelvnek, azon hozzáadással, 
hogy amely községek nem tudnak horvátul, azok ipar
kodjanak megtanulni a hivatalos nyelvet.

Ez már aztán okos beszéd. Köszönjük német, hogy 
erre minket megtanítottál.

íme itt a legújabb recipe, hogy hogyan kelljen ami 
kedves oláh és tót atyafiaink számára elrendelni a hiva
talos magyar állami nyelvet. Úgy t. i.. hogy amely köz
ségek nem tudnak még elég jól magyarul, azok ipar
kodjanak azt minél előbb megtanulni. Gemacht!

Kossuth gyönyörű szépen megkerülte a 67-es szi
rének csúf hangjait melyek a multhéten mindenáron 
arra akarták őt rábírni, hogy üssön szét végre az ő 
lázadó táborában és siessen Andrássy segítségére az ő 
értékesebb elemeivel. Kossuth, mint okos hadvezér nem

Snób.: — Knóbi the, thucc-e the, hodj mikhor 
khezdi magáth oz ojeszthendő ?

Knób: — Thodok hát. A dechember éjfhil othán. 
Snób : — Nem igoz. A jonojár elsükhor.
Knób: — Háth aszthotat nem mindedj ?
Snób : — Hodj vóna mindedj ? Háth mindedj vóna 

nekhed, ha éjfhélkhor akhasztanának fhöl théged vadj 
reggel ?

Knób : — Akhasszanak fhöl théged phont débe.
*

Snób: — The Knób!
Knób: — No mia mámeg ?
Snób: — Vadj the akkhora nadj ganef, hodj nem 

is thucc olejantot mondanyi, ami vóna igaz.
Knób: — Fhagaggyunk, hodj thodok.
Snób : — Fhagagyunk. Mibe ?
Knób: — Akhár üth phöngőbe.
Snób : — Güt. De mán mongyái, mer vadjok én 

edj najgirig a the igazmondásodra.
Knób: — G o z e m b e r  a n e v e m.
Snób: — Nyerthed a fhagadásthot the, the, the

codár.



Viszonylagos öröm. Osztrák eldorádó.

— No Samu, mi jó áll abban az újságban, hogy 
annyira örül.

— Nagyon is jó. Márton gazda! Egy koronával 
drágább lett a búza

— És maga ennek örül most, mikor aratás előtt 
meg annak örült, hogy megócsult.

— Hisz ez nagyon is thermészetes. Akkor vevés, 
most eladásra örülök.

Tromf

Könnyű Katót táncba vinni.

— Én ide nem szállók be édes, hiszen valóságos 
füstfelhő jön az ablakon ki.

— Csak szállj be aranyos bátran! Az angyalok



Szaván fogta. ön szellemeskedések

Én az ily fajta gyalázatos névtelen leveleket egy* 
szerűen fel sem szoktam bontani.

— Hát akkor, ha fel sem bontottad, honnan tudod, 
hogy az névtelen volt?

Tiszta lelkiismeret.
— Fgy hallom, hogy a Gelbtusz megint bephörölte 

téged sikkasztás és csalás miatt. Igaz ez ?
— Hogy bephörölt ez igaz. De a csalásról és sik

kasztásról még nem nyilatkozhatok, mert még nem be
szélhettem az ödvégyemmel.

— MondjoiV nekem Krausz úr egy vict
— Micsoda vict ? Hát vagyok én egy

vicispán ?
— No ez vicnek is elég jó! De azért 

thodom, hodj egy isphán mégis csak jobb 
szeretné lenni — nálam.

Xróf&s képrejtvényeh

A vadorzó vigyáz,
Hogy hol a fövadász ?

Tessék megkeresni!

Itt a terraszon,
Fest egy kisasszony.

Tessék megkeresni!
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