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JJaJ a
Az ügyvivők újra Becsben vannak
Foltozgatni a bitor hatalmat.
Seregestül mentek fel a latrok.
Mert érzék hogy ing a föld alattok
Közelegvén ama nagy határnap.
Melyen túl már a bitorra csak kudarcok várnak

Nem híjába Ift a szép tavasz már.
Mely nyomán uj élet. uj vigasz jár.
De sarjad is. de virul is már a
Nemzeti ügy pompázó virága.
A mi drága szép tulipán kertünk.
Amelylyel ma uj tusára, újabb erőt nyertünk.

Legyen-e vagy ne legyen választás?
Avagy meddig nyerjen ez halasztást?
Ez a fő most. erre törnek kivált.
Kijátszani félre vezetni a kiráiyt
Azért ment fel nyolc bűnös ma Bécsbe.
Kárhozatos. gyalázatos, cudar törekvésbe

Bárha itt ott újra sanda Béke
Próbálkozik csalni minket lépre.
Szó sincs róla! óvakodjunk tóle! .
Mert uj ármányt főznek ki belőle.
Mert ha eddig vittük már a haicot.
9égre már a Kamarilla kapja meg a sarcot

Míg a nemzet komoly méltósággal.
Helyt megállva küzd e szennyes árral
Bármit hoz rá. a kegyetlen végzet.
^égig küzdi hősül az egészet
De letöri ezt a gőgös botrányt.
Es k vívja és megóvja a dicső alkotmányt.

Tanulja meg, végre már a német
Mivel adós Árpád nemzetének.
Mely szép szóért ingét is odadja.
hogy ha kéri azt a nemzet Atyja
De rá bárki erőszakkal támad.
Megsiratja azt gunyjára az egész világnak.

KÉRDÉS IMRE -

VÁLASZ ÁDÁM

Ha!lotta-e hírét koma, a tulipán kertnek.
Magamnak is van koma.
— Nem az olyant értem én koma.
Hát a pesti tulipán kertről is hallottam már
egyetmást.
— Mit szól hozzája koma.
Hát koma akár rózsa, akár tulipán, a mi a
magyar nemzeti szellemet is táplálja, az mind szép
virág.
Hát ha még olyan szép kertészek plántálják
azt. mint a nemzeti tulipánt, ott fenn Pesten a mág
nás szép asszonyok és szép leányok.
*

Kbböl látszik koma, hogy nagy a baj, mert
amikor még a kegyelmes mágnások is a paraszt nép
>orába szállnak alá, jele az annak, hogy itt olyan
dologról van szó. mely urnák, parasznak egyaránt
drága, kedves és féltett, a magyar honszerelem.
Úgy hallom koma, hogy még Lányi és Kristúti
is a választások mellett foglaltak állást, csak Tisza,

Berzeviczi és Lári fári ur nem mer választatni, mert
féltik az irhájukat és közkedvelt népszerűségüket.
Hát mert Tisza 1904. nov. IS-ikán azzal
mentegette magát, hogy tcsaJk egysztr}* szabad meg
sérteni a formát. íme most már azt hirdeti, hogy csak
tneg e^yszet* is szabad ? No lám! Hová fog ez v ezetn i!
Hanem iszen történjék aminek történni kell, én
már elvagyok készülve mindenre . . . Rosszabb nem
lehet csak jobb.
— Ha a király az ö szája izök szerint dönt is,
annak is csak ok isszák meg a ievét.

— Hallott Szél Kálmán újabb béke terveiről
koma ?
— Hallottam koma, de csak olybá tekintem, mint
mikor a cigány ütközet előtt azt kérdi, hogy hol az
ö ellensége — mert ő mindenáron szeretne vele ki
békülni.
— Hallotta-e már hírét koma, Prohászkának ?
— Annak a fiatal jeles egyházi szónoknak, aki
olyan Istenigét hirdetett az egyetemi templomban,milyet
még háromszáz év óta nem hallott senkise ?
— Az a' koma, a ki most lett fehérvári püspök.
— Há’ szén akkor háromszáz esztendeje nem
is volt ám olyan püspök se.
— Node hála Isten csakhogy van.

— Hallom koma, hogy Ausztriában örülnek a
magyar alkotmány elrabolásán.
Balgatagok azok koma, ha még azt sem tud
ják, hogy ma nekem, holnap neked.

N ő: Fotográfus ur, mennyiért veszi le a kis fiamat
Fényképész : Egyesben 50 kr. Egy tuczatot ellen
ben 3 írtért.
Nő : Ugyan kérem, hova gondol, hát én most
addig várjak 3 frtér, mig 12 gyerekem nem lesz, inkább
egyenkint vetetem le őket 50 krajcárjával.
M egm ondta.

Csak ne olyan hegyesen pajtás, még ha mingyár berzsina szivar van is a fejedbe dugval . . .
— Tehetem pajtás, mer azt a magyar vezény szót
amit most meg nem adtak — először is a huszár ezredekben akarták behozni.
— Hásze bánná az ángyom azt, ha mingyár má
sod vagy 3-ad sorban kapnók is mi, csak már megkap
tuk vóna.
;
I
Héber szív.
— Oda vagyok az éhező munkások nyomorától.
— Tudod mit? adjunk nekik munkát, ha mindjárt
csekély bérért is bányáinkban, legalább nekünk is lesz
hasznunk belőle.
í

Jogászok közt.
— Hogy nézel te ki?
— Kábult vagyok.
— Mitől ?
— Nem tudom; lehet, hogy tegnap véletlenül végig
hallgattam egy előadást a egyetemen.
A kisebb baj.

— De jó Uzüen és sűrűén nevetsz pajtás ! Hallod !
— Én barátom még a magam szamárságain is
tudok nevetni.

— Ezt a boszorkányt vegyem el ?
— De milliomos, báró ur.
— Eh m it! akkor már inkább gyönyörködöm tovább
a hitelezőim savanyu képein.

Elszólta magát.

Professzor bók.

Hova lett az a szép kutyád !
— Kiajándékoztam.
— Szép kutya volt.
— De okos is : az barátom, soha becsületes embert
üteg nem harapott.
— S miért adtad oda ?
— Megharapott egyszer engem is a cudar !

Micsoda ? ön egy pár krajcárt kér én tőlem, mikor
önnek a britt múzeumban UH) ezer font sterlingje van letéve.
— Kzt idáig én nem is tudtam.
— lTg> van, ha mondom, siessen és vegye tel
azonnal.
Mondja meg nekik, én vagyok az a szerencsés aki
a majom eml>er eredetét bizonyítani tudom.
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\a n tji gazdagon felszerel* mű r**?etét az egész magyar közönségnek a legnagyobb munkáktól a legkisebbig Olcsón vállal minden e szakbs
;ágó megrendelés* — Gyorsan és oontosan szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt (Vidékre utánvéttel.)

