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cMégis föltániad!

Zugion a harangszó !
A legmélyebb, a fegbúsabb. 
Legmesszebbre hangzó! . 
Kárpátoktól Adriáig 
Valahány harang van.
Zúgjon szakadatlan 
Remegő búgással.
Ünnepélyes gyásszal ! .
Mert akit temetnek.
5ír ölébe vetnek. 
Márványlappal fednek ;
Az egy ország. Magyarország 
Ezeréves, drága.
Ősi szabadsága !

A hatalmas törpék 
5zakgatták. gyötörték ! . .
Kárörömmel, gúnykacajjal 
Ép tagjait törték ! .
Minden szennyes szolga 
Szent testét tiporta !
Oégig ostorozták.
Mint a rosszak rosszát. 
Míg csörgött a vére! . . . 
Fájdalmas fejére.
A halott-fehérre.

Be szomorú ének ! 
Éles. hegyes tövisekből 
Koronát tevének ! . .

És ott, ahol végbevitték 
Szörnyű kínzatását:
Pillogó, bősz szuronyokkal 
Kik állottak strázsát /
Kik azok ? Kik voltak.
Akiket a vesztőhelyre 
Odaparancsoltak ?
Kik mentek a gyászos házhoz. 
A szabadság-gyilkoláshoz 
Diszórséget állni?
Jaj. kegyetlen bánat.
Jaj. halálos vétek 
Isaszeg. tfácz unokái.
Szép magyar honvédek ! . .

hát jó ! . . Csak temessék ! . .
A Kálváriáról.
A feszitó fáról 
Szirt-üregbe vessék 1 .
Zárja el a bús föld 
Borzadalmas mélye 
5 a világ minden hóhérját 
Állítsák melléje! .. .
És legyen sötétebb 
Kőbe vájt kriptája 
Mint a pokol szája 
És rettentő nehezékül 
Ezer-mázsás kősziklákat 
Gördítsenek rája ! . . .

Kijön onnan mégis! 
Kisegíti börtönéből 
A föld is. az ég is ! . . . 
Minden gőgös, kába 
Zsarnokság hiába ! . . . 
Nem használ se ármány. 
Se vérszomjas vadság : 
Föltárnád sírjából 
Ragyogó pompában 
A magyar szabadság ! . . 
Föltárnád a sírból 
Lángolva, dörögve ! 
Megváltó Istenként 
Élni fog örökre! . . .

Ábráim  Emil.

Kérdés Imre Válasz Ádám.

— No koma, hát mégis csak feloszlatták az 
>rsz ággy ülést

Szó sincs róla koma, mert a Ház nem vette 
tudomásul a király feloszlató leveleit, süt annak elle
nére uj országgyűlést hirdetett febr. 21-re.

E szerint a mienk a 21, a Lárifári uraké 
pedig a fucscs!

A fucss és a pucscs!

Igaz-e koma, hogy az országház előtti téren 
tele volt lovas és gyalogos katonákkal, a folyosók 
pedig betolakodott rendőrökkel.

Igaz koma.

Hát akkor hol maradt a nemzet szabad 
tanácskozási joga ?

— Hát az is csak papiroson, koma.
— Hát erre a király nem tett esküt koma?
— Dehogy’ nem kom a! csak ugy, mint a honvéd 

tisztek a magyar alkotmányra.
— De hiszen akkor . . .
— Csitt koma, ki ne mondja f Mert mai napság 

az igaz szónak hamar betörik a fejét.

— Szeretem koma, hogy a király levelét vissza 
utasította a nemzet, legalább a király is láthatja, hogy 
mekkora hibát követett el, mikor a szuronyok hegyére 
akasztotta az ö bécsi postáját.

Aszondják koma, hogy kevés a katona, azért 
kellene szaporítani.

- - Hanem ippeg tegnap láthattuk, hogy nagyon 
is sok.

-  Gazságra bizony nem szaporítjuk mi okét. 
koma. A nemzet letiprására tulon is elég, csatát pe
dig úgyse tudtak nyerni soha.

-  No de hát mi lesz most.
Jaj a legyőzőiteknek koma. kivált mikor oly 

becstelenek azok, akik az erőszakot vezetik.
De 20 millió magyar mégy is csak valami, ha 

adót nem fizet és katonát nem ad és össze tart.
— Kbben bizakodom komám én magam is.



Szervusz öcsém ! Hát megérkezett ?
— Meg, Főtisztelendö uram bátyám.
— Hát mondja csak édes öcsém, úgy politikailag 

48-as-e vagy néppárti.
— Mindakettö és pedig elválaszthatatlanul uram 

bátyám.
— Szeretem öcsém az okos szót, ugv látszik, hogy 

akkor mi hamar össze fogunk barátkozni.

N incs és m égis van.

Ismerős: Mit csinál édes anyád, Irma ?
Irma: Nekem nincs édes anyám, csak a Julis test

véremnek !
(Mostoha anyja volt.)

Trom fra tromf.

• * Szerbuc Petvkó ! Tudod-e, hogy mi az újság.
— Má hor.ne tunnám ! Döglődik a német.
— Bárcsak igazad vóna, de Tamás vagyok benne 

az ecc r
— Má pedig Anti bátyám, vigyázza csak meg, 

hogy mikor a kutya akaratlanul is annyira rugdalódzik.
Vége van már annak.

Aranykor.

— Óh nagysád, képzelem mil> szép lehetett nagy- 
sád ifjúkora, egy valóságos aranykor.

— Igen, de még tegye hozzá, hogy «valóságos 
igazi* aranykor.

Politikai humor.

A. Ugyan magyarázd meg nekem, hogy mire való 
lesz Bécsnek a tengeri flotta ?

B. Hogy az osztrák propeller-kapitányokat avan- 
zsiroztathasa, magyar kontóra.

Juj de gyönyörű szép 4 liba, az ott. Látod édes ?
— Látom látom, de én csak hármat látok.
— Hát a negyedik meg — te vagy,
— Jaj de gyönyörű két szép szürke szamár az ott 

a füzesen túl — látod —
— Látni látom, de én csak egyet.
— No hát a második meg te vagy.

— De hiszen Bécsben nincs is se Duna. se pro-

— Sose búsulj! — Majd lesz!
— Az meglehet pajtás.

Monolog
Nézegetem a bolti kirakatokat, s annyi álarcot még 

soha sem láttam kirakva, mint az idén. Hát van azokra 
szükség, hiszen az emberek ma már mind álarcot hor
danak úgyis ? Vagy tán éppen azért kellenek azok, hogy 
emezeket elfedhessék velük.



Zeng a Jutka kiáltása 
Hol van kérem < >nag\sága.

lessék megkeresni.

Irma tejét azon törte,
Hol lehet itten a kis törpe.

lessék megkeresni.
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Zsidó, aki mindig csak zsidó

Tréfás képrejtvények.

Farkas*: Te gyalázatos! Hát hogy mered te 
az én vizemet.

Bárány : Hiszen tőled folyik az a ronda zavaros 
hozzám. Hát akkor mit beszélsz te ?

Thakarodjál akasztófára való gazember í 
már megint lopott ludat akharnál velem vetetni 
olejan nincs a sifonérba. Héjén becstelen jószágra a 
thalmud is halálos átkot mond.

Má pedig én 2 frt helyett oda adnám 
1 frt 10 krért.

— Thodja mit Móré, 75 krt adok érte.

A farkas és a bárány
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