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Kancellár ur.
Addig kevert ön rossz kártyát 
Míg ezárt most jól megmártják, 
A fekete sárga lábé 
Fulladnál a fenekébe.

Aerenthal ur, Aerenthal ur 
Be trappéit ön most kutyául, 
Szószba esett nyakra-főre. 
Hogy mászik ki most belőle?

Márt jön Pestre most etyafil 
Hogy furfangját itt adja ki ?
Ki ad önre Itt valamit,
Jobb, ha gyorsan elillanik.

Nem vagyunk ám mi Szerbia, 
Törököt fog ön most bíza! 
Jobb, ha mihamar eltágul 
Pitire esett kancellár ur.

MapMfel Borrágji b ináris nótárius u n  köijqyzésti.

* Gyáva népnek nincs hazája!« Nem gyáva a magyar 
nép, képviselelete se rakhatja le önvédelmének törvényéé 
fenyvereit, akkor se, ha minisztertanácsból szólítják töl 
erre a bécsi Burg asztaláról kapott utasításra.

Vén vagyok, beteg vagyok, de Te Benned bízom, 
s a makói gyttlés óta újra kezdek remélni, hogy nincs 
veszve minden. Még vannak férfiak, még van párt, mely 
küzdeni kész, * mert enélkül egy elnyomott nemzet célt 
nem érhet. Ha fölbukik, föl nem szabadulhat!

A behódolás politikájával > rabok leszünk, nem 
szabadok f.

Válasszatok !
Tisztelő híved:

Kaas Ivót levele Just Gyulához.
Tisztelt Elnök u r ! Kedves Barátom! Üdv neked 

és üdvözlet mindazoknak, kik veled a magyar jog és 
alkotmány védelmére kelnek. A bátrak ! A leszerelések 
gyáva politikája lemondásra vezet, s államiságunk el
vesztésére.

Mióta Széchenyi megírta »Hitel«- ét és Lónyai 
Menyhért munkáját a >bankkérdés«-ről, világos, hogy 
gazgasági önállóság és modern haladás nincs, ha idegen 
állam rendelkezik pénzforgalmunk és hitelszervezetünk 
felett. Képtelenség tehát oly függetlenségi politika és párt, 
mely lemond tényleg az önálló bankról. Kossuth Lajos 
megteremteni iparkodott azt, az osztrák rögtön eltörülte, 
s bankóit elégette. Elméleti jogfentartással ipart és jó- 
létet szerezni, jogot gyakorlat nélkül föntartani nem 
sikerülhet.

Egy kabinet megalkudhat mindenre, hogy hivatalát 
megtarthassa és hiúságát kielégítse : az ország jogát és 
érdekeit ennek áldozatul dobni nem járja. Magyar hazafi- 
ság, férfiak és jellemek kellenek ide, más megoldás e 
válságból nincs! Minden egyéb kísérletezés és intrika, 
mely kiszolgáltatja Magyarországot Ausztriának és az 
udvari politikának: ez lehet sokaknak hasznos, — hazánk
nak veszte !

Előbb Budapesten kell a helyzetnek tisztulnia, csak 
aztán dönthet Bécs. Lám okos a német. Nem ad még 
hatodrangú vívmányt sem oiyan kormánynak, mely nem 
tudja garantálni a sikert. Ezzel tehát a kooperáció be 
is döglött szerencsésen.

A Kossuthtal kivonult 70 ember közül 50 a régi 
szabadelvüpárt tagja vala.

Érdemes volt ezekért szép pártját ketté szakitan 
Szerencse, hogy ezt Kossuth sietett még idejé 

megcáfolni.
A Herko csak mmdig rátalál a szeg fejére.
Rt az amiért a Herköpátert olvasni és terjeszteni un virtus.

Hep Cices Drágái jó kívánságai.
Thogygyál hodj hun szorétth a 

the csizmád, de ne tehess róla. 
a

Ledjen nekhed várandód a Ha- 
verda örökség thü.

a
Ne lehessen the rád félthékengy

senkhi.
Csak the thüled fhélgyenek.

a

A fhüled mellett ledjen a the szhélmothatód.

A cár atyuska.
A cár atvuska immár hazatért, 
Szerzett magának szép olasz babért. 
Megtett mindent, mit csak tudott,
A hármas szövetségen jót rúgott. 
Berlin pedig jó képet híjába vág,
Ez nagy kudarc volt látja a világ.



— Ah, Pityukám, csak most kezdem érteni, hogy 
mi szép az élet . . . igy bál után.

— Tele ábrándokkal ugy-e ?
— Bizony, sőt ábrándnál is gyönyörűbb valamivel.
— No akkor menjünk szépen haza, mert te beteg 

vagy látom.

Vidéki: — Mönnyiér visz engöm a déli vasúthoz ? 
Kocsis: — 3 koronáért, uram !
Vidéki: — Köszönöm; csak tudni akartam mennyit 

spórolok mög ha gyalog megyök!

A medve bőrére. Sikerült.

— Zagyon zegy kis pálinka moss már a legjobikbul.
— Adni adok, de előbb hol van a phénc ?
— Pinyaz az nyics van, de ipeg más vettek fel 

szavazó listába választónak. Máj lesz a képviselónak.

Látja.

— TeHát sikerült önnek azt a makacs fájós fogát 
kihúzatni Atielesz ur ?

— A fene megette. Úgy érzem magamat, mintha 
a fejemet húzták volna ki és csak a fogamat hagyták 
volna benne.

Takarékosság.



Áll a muri már most. 
Hol van a csapiáros.

Tessék megkeresni.

Tarlott erdőn, zörgő haraszton,
Hol itt a nagyságos asszony.

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat

Tréfás képrejtvények

OkadatolvaKivárta magát

Gyegző uram, kőcsönőzzön néköm 10 koronát. 
Szivesen tenném, de nincs nálam pénz.
Hát odahaza ?
Köszönöm kérdését jól vannak mind

— Mi ütött hozzád Ferkó, hogy te harmadsza 
ugyanazon családból házasodsz ?

-  Ki akarom irtani, Vica, az egész talamiát
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