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MAKKOS GYULA

Az elcserélt cimcr.;:

Úgy ni, ez Így szebb is, jobb is, 
És a mellett találóbb Is.



A megvásárolható szavazókhoz

Konclesó Bitangok.
Kik e adók vagytok 
Qwi, -?:.- r  '
K.k s«mm t sem adtok. 
Ujjongó örömmé1 
Ceppedlit járjatok.
Közéig a választás.
Nagy lesz az aratok.

Nézzetek igiora.
Mint írták a lapok.
Egy tót a voksaért 
Ezeret is kapott 
Csergő, szép koronát 
Vagy kék hasú bankót.
Ma Janót igy vették 
Hogy vesz'k majd Jankót1 •

Khuer. a császárnak 
Muséges szolgája.
Nem nagyon tirtatja 
Hogy voksolok ára 
Kisebb-e. nagyobb-e 
A mit kértek, adja.
Mert csak így növekszik 
Szó oa atkész hadja.

Fizethet, mart nála 
Az országnak pénze.
Igaz. hogy a magyar 
véres verítéke.
Nagy kínnal szerzi azt.
No. de hát az nem baj1 
E szegény nemzettől 
Megszokott már a jaj.

Ra ta hat konciesók 
Emelni - taksátI 
Magas arra tartsa 
Mindenki a voksát.
A megvett baromnak 
Madd legyen nagy ara!
Csak semmi tekintet 
Az édes hazara

Ti fogjatok Khuent 
Támogatni abban 
Mogy megva ósitsa.
M agyába' lappang.
Mogy e szegély hazat 
Szolgalancra fűzve.
Újra Ausztr a 
Rabságába űzze.

Egri G áb o r.

Dr Ballagj Aladár ugyancsak kemény leczk \ ' 
adott ma a város atyáinak a főleg Vázsonyjaknak a 
demokráciából. Hogy most, mikor a 48-as kormát 
csak nemrég húzta ki a csávából az eladósodott f :- 
várost, most ahelyett, hogy a kis hivatalnokok é , ! 
tanítok fizetését javítanák, a főpolgármesternek 
ezer. az alpolgármesternek 24 ezer korona fizet? 1
javítást erőszakolnak ki Szép kis demokrácia ! Hog 
rúgná meg a bagó. !

• I 1

Aerenthál külügyér balsikerének kell betudr. 
Izvolszki legújabb berlini sikerét, mely szerint Német 
ország is hozzájárult, dacára a :t-as szövetségnek ; 
hogy Ausztria a Balkánon, a közel jövőben veszteg 
maradjon. Lám Oroszország mennyire szemfüles. Csak 
nem ezért maradt el a trónörökös szentpétervári útja? ' 

Németország előtt Aerenthál a mai naptól fogva g|
holt ember. !

Vasárnap lesz a Vigadóban az * úgynevezett« 
nemzeti munkapárt megalakulása.

Lesz még ennek a vigalomnak böjtje is, csak
váriunk még

OfllapiAtért Borrágyi Kalamáris oőtános aram körjtgyzésti.
Cserkészet Béosböl.

A király és nemzet k- zótti egyetértést akarják 
most mindenáron helyreállítani azok — legalább ez 
a jelszó, akik mindent elkövettek idáig, hogy a jó 

bán n egl I ti <k a nemzet e> a 
kirá. v között az ó szaba ldvflck a régi tiss i 
huszárok

L^er szerencséje a nemzetnek, hogy ezen ura- 
' ’t politikai rak a • k é t  .......m ck

lehat biztosan belefognak bukni szemforgató 
huncutságaikba.

*
Már Ötvös Károly is Kuenék táborában. No 

hiszen csak ez volt hátra még. A nagv kókler épen 
jó helyütt lesz Ahol annvi bolondot elkövettek már 
egygyel több. vagy kevesebb.

Legalább 1 esz  egy kis hunK.r is. Mert hiszen 
kivenne meg komolyan a nagy eszlári zsenit?

Még csak Lengyel Zoltán hiányzik akkor aztán 
k<s* . a legújabb kabaré Remélhetőleg ö sem fog 
sokáig késni *

Páros nap van ma ? Vagy páratlan ? No ha páros 
nap van, akkor egy kicsit hájazzuk meg a bukott koalí
ció szekerét is, mert azoktól is szép kis summát kaptunk, 
melyek áldását még máig is élvezzük.

»Kossuth, Andrássy és Wekerle tagadhatatlanul 
nagy államférfiak, ezeknek végre is együtt kell lenniük 
nemsokára a haza érdekében.* Mert a mérsékelt ele
mekre kivált manapság égető szükség van.

Hol együtt? Hát természetesen Khuenék táborában 
Csakhogy persze ezt már nem Írjuk ki. Egyformán ki
találhatja ezt akár a buta paraszt, akár az okos úr.

Mi legalább együtt leszünk Khuenékkel. Hiába csak 
a ki fizet, az mielöttünk az igazi nagy államférfid

• Nekünk teljesen közömbös az a viaskodás, mely a 
két függetlenségi párt között folyik.. Misem természete- 
>ehb \ esszén Justh az ő hóbortos terminusos önálló 
tankjával, megérdemli. De, ha netán uralomra jutna a 

jövő választáson ?
Ah, az már más! Rögtön ő lenne a világ legelső

politikusa. Higyie el.
De nem ingyen ám ! Azt gudolhatia. A sefttöl csepegő 

szuzi tiszta markunkat ajánlanám neki legelső sorban.

Csak hazafias politikát folytassunk.

a  l6  oldalban n,e0 d t n8  HERKÓ PÁTER ára évnegyedenklnt 3  kor, vasutasoknak, po.táwk-
nak, kisiparosoknak 2 korona,



Korkép.

— Ön azzal van vádolva, hogy a zsebében mindig 
nyitva hordozza a bicskát.

— Tekintetes biró uram ! Szíveskedjék elnézni ezen 
kis hibámat. Mert mai napig Isten bizony nem tudja az 
ember, hogy mikor kerül rá a sor egy kis — politikára.

— Higyje el Mucus. Mindennap gondolok magára. 
Kaszirnő: — Az felesleges. Csak elsején gondoljon

rám legalább a doktor ur

Fontos ok.

Endesz urat elcsípi a detektív.
— Hé ! Egy kicsit megakartunk szökni! Mi ?
— Eszembe se volt, kérem alássan!
— Hát akkor miért hagyta el a várost ?
— Csak nem vihettem magammal! . . .

A mézeshetek fullánkjai

__ Kedves gazdám, mi lesz most velem ? Te nem 
akarsz nemzeti munkapárti lenni, én pedig szeretnék.

— Ne szamárkodj kedves Miksám. Hát hová men
nék én is máshová, mint a Khuenék táborába, azzal a 
kis külömbséggel, hogy te a főajtón, én pedig hátul 
, óvatosan — 2 — 3 hónap múlva. Nézd csak hogy ezt 

már ezek a többiek hogyan tudják.

— Atyád azt mondá, hogy a kezed után százezer 
koronát fogok kapni.

— És nem kaptad meg te háladatlan ?
—. Az egyiket. De tudtommal két kezed van neksd 

vagy mi? . . .

A hetenkint tö oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  kor., vasutasoknak, postások
nak kisiparosoknak 3 k o ro n a ,



Mentség:. Egy kis félreértés

— Vitéz káplár uram, "szintén szólva, nem tudom 
hogy mért kaptam e::t a kurtavasat.

Szamár kend. azért! Nem szalutált tegnap az 
ornagv úrnak. Pedig ha n meglegyezheti magának 3 
száz marha pofáját, mért ne jegyezhetné meg 3 száz 
marha egy ét.

— Mtért kiildted el azt a derék, becsületes könyve
lőt papele ?

Őszintén szólva mert t h e l e  van iróniával. 
Az már más! Isthen bizany nem thodtam eddig, 

hogy a thetiit iróniának is hívják

T R É F Á S  K É P R E J T V É N Y E K .

Vigyázz, mert rád verek !
Hol a csufolkodó gyerek ?

Tessék megkeresni.

Aki minket néz itt most.
Hol van a csut kantinos ?

Tessék megkereső
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