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MAKKOS' OTULA.

A pórul járt Betlehemei.

Vagy hozz mát Betlehemet! . . . 
Vagy mit kapsz rá, elviheted.



B o lo n d  a  h e ly z e t .

Bolond helyzet, szertelen bolond!
A a. ország, mint a hangyaboly forrong. 
A;: az forrongna és dühöngné tán.
Ha tudna ily nagy tespedés után.
A nemzet első legfő nagyjai,
Hazudtak sorban . . . mily gúny hallani.

A legmagasabb trón király előtt.
Hogy megcsalhassák a közel jövőt.
De a hazugság a torkukra forrt 
És kaptak érte egy rémséges orrt. 
Elcsapta őket végre a király.
Ki, amint látszik méltóan bírál.

Az alnok kormány tehat megbukott,
Mert nemzet ellen győzni nem tudott.
De vájjon mit hoz, ki most útban van ? 
Az bár előttünk még bizonytalan.
De már is mondják, meg nem él tovább, 
Ha nem hozza a nemzet óhaját.

OflJapiBtéri Bonrígyi Kalamáris nótárius uram köijegyzései.

nak. a mai angol újság is csak megerősíti a múlt
napokban a Newyorki Tim es rólunk szóló hasonló 
czikkét. Loubet minapi elszólása is aligha volt puszta 
véletlen. • ..

Tudva azt, hogy a m agyar válság kudarca is 
Berlinen át érlelődött meg. Feren c József Berlin 
miatt marad oly hajthatatlan, ne csudálkoizék rajta 
egy cseppet sem, ha egy szép napon a folyón át 
hustvivö kutya szerepére jut, mely a szájáb, n tartott 
húst is elejtette a folyó tükrében látott látszólagos 
husírt.

Szóltunk Csirszky kománknak, hogy Aerenthál 
bátvám urunk is érthessen belőle.

Előérzet.

— Látod More. Ha nem irtóznál annyira a mun
kától, most beállhatnál hozzánk harangozónak.

— Csókolom kezsit lábáját a fétistelendi urnák. 
Nem lehet, mert nagyon filek mindeníile ketiltil.

Zaplacsek Janó levelei a szerkesztőhöz

Xem et-angol világháború küszöbén állunk 
Angliából nagyon komor hirek érkeznek

Ugylátszik Anglia, Franciaország. O roszország 
és Itália sokkal hamarabb elkészültek a háborúra, a 
végső leszámolásra, mint azt az öntelt Németország 
hitte volna.

Mi nem egyszer emeltük fel szavunkat a pöffesz- 
kedö német gög miatt, amely Ível M agyarország bel
ügyi dolgaiban viselkedett irántunk Becsen át. Mi 
nem egyszer hangsúlyoztuk, hogy egy kielégített, 
nemzeti becsvágygyaí eltöltött, erős M agyarország 
szívesen harcol a 3-as szövetség oldalán, de egy 
agyonesigázott és lenézett kifosztott M agyarország 
egy világháború esetén gyönyörű szép tronfot adhat 
az elbizakodott németvilág uralomnak, mert amelyik 
h idakozó fél mellé áll M agyarország Európa közepén, 
«7 f^g győzni 10-szeres hatványnyal. És ne is ál
modozzon Németország arról. hogy. noha közös had
seregünk van Ausztriával, majd mi nenr találunk rá 
elég okot, módot, hogy az elbizakodott német had
sereg hátát nyitva tartsuk, sőt egy kissé meg is ne 
tapogassuk.

Csak az orránál tovább nem látó osztrák dip
lomácia az. aki nem látja, hogy az ugvnevezett 
Drang nach Osten czélja micsoda^ Ausztriát is be
kebelezni le Triestig  Németországba. Szerencsére 
közbe esik C sehország és M agyarország is.

Ezek a dolgok már rég en 'a  levegőbe kavarog



Uzsorás humor. Becsület

— No hallod Khükhele, ez már mégis gyolázat 
Thegnap ismét hamis ezüst forintossal fhizettél nekhem. 
Ez becstelenség mást igv becsapni.

— Udjan khérlek csak ne jö jj azért oly nagy dühbe, 
egyszerűen add vissza és adok helyette jót.

— Na jo phersze! Mikhor már én is thul adtam 
rajtha.

Kárba v eszett fáradság

Ugyan kérem, mi kifogásuk lehet az urak iák az 
ellen, hogy én sohasem hordok keztyüt ? Hát nem elég 
az nekem, hogy a legnagyobb hidegben is az urak z s 
beiben  tarthatom a kezeimet ?

Egy pap, ki magára vállalja a válást.

— Most akarnak elválni Pali ? Mikor már 25 esz
tendőt békés családi boldogságban együtt éltek ? Hová 
gondol?

— Főtiszteiendő uram, köszönöm a szép tanácsot, 
el is fogadom. De nem lehetne-e azért mégis v?!«'.iogy 
úgy ráijeszteni az asszonyra, hogy megse \*dja ?

— Már hogyne lehetne, csak b;~za rám.

— Akárki mit beszél is, Justh királyi audenciája 
óta én is bankos vagyok és merem verni a mellemet.

— Ne tessék fáradni kedves ur, mert úgysem hisz 
ö inek most már senkisem.
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