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Ur Jézus köszöntése а XX. század küszöbén.

Oh, Ur Jézus hódolón köszönt ma 
Téged Árpád hősi nemzete;
Három hal mos, négyfolyós vidéki«
Winden hithü igaz gyermeke.

Örök Ige ! Vajha ugy vezetnéd 
\ magyarnak minden lépteit,
Hogy az téged áldhasson, szeressen 
Az időtlen idők végéig. M.
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Л legérdekesebb politikai hir szerint Ikinífv ujra
le h< >1 ? ! . . .  К >tve hisszük, 

s in gvar haza legmegromlottabb kerülete is
ennyire tudna vétkezni.

Szentes város épvisek'választásra készül. Nem 
 ̂ ‘hinni hogy Sima i erenc immáron

■ i gyen, hogy most már erkölcsi tőkéjét 
sidó skális érdekében.

•rt :!"d Molnár Jenő ur is egyike azon két ballábu 
' !:ív ..: knak. akik valamikor jerichó falai körül

' t pertlit, az több, mint bizonyos.
*

Jan icsárok  végnapjai. Rendkívül érdekes és fondor-
- zdag szintere van most a szabadelvű-körnek, 

gaíoit méhkas hozza képest csak a tenger sima 
• >/r, hogy persze! Nehéz a vicinális térfiainak 

:i az a nagy köztisztesség.

Tiszáék pucscsa Biharban és Zsukon egyaránt a «tör- 
, jog- s igazság ellen irányul alattomban, nyíltan 

- 11 h ita mögött sütköréznek.j Set 
a hajlómért. Most, hogy a pucscs kudarcot vallott 

m’>st kifelé forditják a rudat. próbálkoznak, ahol csak 
ma-uk azonban tovább is benn maradnak a párt- 

bar. De csak úgy, ha lehet!

A szent-év küszöbén a pápa igen kedvesen emléke
zett me^ a magyarokról.

A Lumen de coclo! Vajha még a jövő században is 
soká ragyogna magyarok hazájára.

*
Az nj korm ány csak folytatása a réginek. De már 

ez nem igaz. Zúgja Rakovszky. Azért Ikínffy még sem jön 
már vissza. Vágott közbe Förster Ottó, Pulszki szavára.
I két közbeszólás a leglüíbb tükre a mai helyzetnek.

*
Szélső  jobb és szélső  bal. Tiszáék és ( )tvös Károlyék 

bukott rendszerük föltámasztását most a protestántizmus 
cégére alatt szeretnék újra forgalomba hozni. Remélhetőleg 
jó protestáns barát ni em lesznek annyira rövidlátók, hogy 
a bihari pontok szegreakas/tőjának fölüljenek. Inkább Tiszát 
is oda kívánják, ahol már pontjai függnek 25 év óta.

*
Kossuth Ferenc ujra meggyalogolt. Ismét azon zsidó 

szociáldemokratáik pártja közé lépett, amely a függetlenségi 
eszméket csak cégérül hordozza.

Lássa ő! Nagy apja kis fia.
*

Érdekes tünet. Tisza-IUmífyék és Otvösék leglnibb 
ellenzéki titkos barátkozásairől csak most pattanik le az a 
bizonyos titkos lepel voltaképen.

Akkor hallgatva, sutytyomban, most pedig lármái/va, 
nyíltan ölelkeznek. Csakhogy azt akkor alig hitte valaki, ezt 
pedig már nem is titkolhatják.

*
Ismét az egyházpolitikai alakulások kisértenek, jegyzi 

meg a multnapi Fstilap. Ugyanazon elemek állnak egymás- 
sal szemközt és karöltve, mint akkor, csakhogy leplezettebb 
céllal.

És ezt az Esti Újság csak most látja, mikor mi már 
évek óta trombitáljuk.

*

Protestantizm us, katholicizmus, igy szeretnék sokan 
a kérdéseket élére állítani. Tiszáék és ( Mvösék is ebben fára
doznak. Pedig hát törvény-, jog-, igazság, ez sokkal szebb 
jelige, sőt cél is, akár a protestánsoknak, akár a katolikusok
nak. Nekünk sem kell egyéb, de ez mindenesetre kell. S ezért 
harcolunk is.

Ugyanaz a jog, ugyanaz a törvény és ugyanaz az igazság 
minekünk bizvást jó lehet, ami protestáns testvéreinknek is.

És mihelyt nem lenne jó, az már a zsákból kidugott 
macskakörmöt jelentené akaratlanul is.

Búcsú az ó-évtől.

Letűnő század, vén bűnös korszak ! . . .
Te sóztál öli ránk olyan sok rosszat.
Eredj ! Enyészsz el4! Miként az árnyék 
S nyomodban egy szebb hajnal sugárzzék, 
Melyben hit-, vallás-, polgárerények 
Többb üdvöt, áldást, sikert Ígérnek.
A közm egrom lás  volt jelletnzéked,
Ez is legyen a sírod teneked !



(тАЦАХТЩС) / ( )ТТ НЩЕЦ.

Mára ma ros vá rniegy e közi gazga tá s i h i z( )ttsága cl ren de 1 te. 
( hogy ezután a képviselőválasztásokon a jegyzők nem a zsi

dókkal, de a papokkal fogjanak össze. Miből kifolyólag 
' a zsidók most azzal fenyegetődznek, hogy kivándorolnak

egytől-egyig Palesztinába; miből kifolyólag a főispán oly 
nagy zavarban van, hogy távirati utón fordult utasításért 
a belügyminiszterhez, hogy hogyan kellene itthon marasz- 

I tál ni e drága népet.
! ' *

Máramarosvári negye körjegyzői gyűlést tartottak az 
uzsora megszüntetése érdekében, hol az alanti határozatokat 

f hozták :
1. Hogy ezután zsidóval csak magyarul fognak beszélni.
2. Hogy ezután zsidótól községházának házat nem 

j bérelnek.
Hogyha adót mennek szedni, zsidóhoz nem szólnak.

4. Hogy vasárnap adót nem szednek.
5. Hogy készek ezután inkább szomjan meghalni, de 

f zsidótól bort nem isznak.
6. Hogy a papokkal barátságban fognak élni, s együttesen 

j fogják a népet megvédeni az uzsorásoktól.
1 7. Hogy végre is belátván, hogy a nép fizeti őket, s igy
\ kötelességük azt védeni, a legnagyobb lelkesedéssel és egy- 
\ hangulag elhatározzák, hogy ezután valamennyien néppártiak 
j lesznek.

8. Az ezen gyűlésről szóló jegyzőkönyvet valamennyien 
aláírják (és írták is) és külön-külön példányban a főispán és 

I a belügyminiszternek megküldik.
Akhi ezt mind nem elhisz, thegye ru la!

MIIiLÓjS A jS TA N  DON *s>

( )vasom az újságból, hogy egész 
Pécs megbámulta a mi lufó szé
kel} rabonbánunkat a delegációba.

A hadvezérleti copfot ugyan 
hogy megráncigálta, de nem is 
vót kár érte.

Mindenki azt a nagy szónoki 
! oserőt csodálta benne. Nem Injába, 

hogy fejedelmi vér.
1 látha még meg is értették volna, 

í amit mond azon m elegibel...

Az egyetlen hájas Münnichet kivéve, nem is merte senki 
kritizálni, ó is csak a zsebibe merte az öklét fölemelni rá. 

Pulszkyt uszitgatta ellenne, kinek ez egyszer több esze
volt.

Széli is gratulált neki. Meg is érdemelte.
*

hz uj század küszöbén elég jóizii kis kóstoló ez az oszt- j 
rák elhetetlenség konvháján.

A hármasszövetség se teszi ki az ablakba, amit Ugrón- ; 
tói kapott.

*

í)e meg a Wacht am Rein búzavirágait is jól m egei ró- (
gáttá ám.

Híjába csakjió. Nem híjába lépett ő be a delegációba. J 
Nem is kéne olyan több, még csak 3, 4. Akkor aztán hamar j 
megtudhatnál velem együtt minden magyar

Hová kérem aíássan ? J

A leghübb ellenzéki támadások.

(iömbi-gömbi-gömbikém, Titkon csak Pécsért buzog, 
Titkos jó uram, mi kén ? Mert az édes hatalom
Döngessétek jól a Szélit, Üdvözítő alkalom! . . .
Úgy érhetünk csak mi célt, Akár német, akár cseh
Mert ha megbukik a pucscs, Segít rája, szentucscse!
A sápnak örökre fucses! Hát a baksis, jó koma,
Azért szélbal és széljobb, Meg lesz az is jókorra,
Szükséges ha összefog. Csak előbb hadd bukjon Széli,
Szidva Szélit és paktumot, Ki ránk a legfő veszély.

Darvinizmus,

vagy :

hogyan lesz disznóból zsidó.

\

\



Jókai Mór

Csitt-csatt.
( )h, virág van mindenfelé.
Lehet gyönyörködni!
Csakhogy nem tudja mindenki 
Bokrétába kötni.

Minden lépés az életbe 
Igazán találva
I jw ersm ind, akárki mit mond: 
Lépés a halálba.

•K
Hadd hallom a tréfád,
S hogy ki vagy, megmondom, 
Mert a tréfa jellemednek 
Igaz tükre folyton.

Héber.
A máramaros-szigeti vasúti állomáson

tt két
kis emelő gép, mit röviden tájszólás sze
rint m hébernek ' neveznek ók. A két hé
ber előtt állt történetesen két zsidó is.

Hej, Pista, .Miska, kapjátok föl azt 
i két hébert és hozzátok ide, szólt a 

j fölügyelő.
\  két zsidó látva, hogy a munkások 

arra tartanak, uccu vesd el magadat és 
: elszaladtak. Bezzeg, volt kacagás.
i___________ __

Hogyan készül a Dedek-féle Szentek Élete ! 
a Pallasban

ki felesége imakönyvéből'imádkozik. és hátulról ]tekintve.

Angol csokoládé.

Ki hitte volna el ? így sóhajt Viktória,

Hogy az én csokoládém lesz a búrok víg torja.
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