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E l  outi

U  van söpörve m i r minden szemét 
A hon virul megint 

f\ sok sóiét bűnnek eier nemé*
A fény kiölte mind

Helyes 1 De most a munka lolyion am 
Vpád konyekkel arott szent honán1

^z atkozott rendszer temetve van 
ft férgek fogyva már 

Kik eddig úsztak tejfölben vajban 
Most koplal sok szamár 

Helyes1 [)e M  folyjon am
fl férgektől kiélt szegen? hazán 1

Tiszának undok gaz csatlósait 
Bűnük tiporta le 

Emlékükre Klió követ hajít 
5 átokkal lesz tele

Helyes1 [)e most a munka folyjon am 
E férgektől kiélt romlott házán i

Ha összetartás lesz a szent kapocs.
5 szívunk megujhodott.

Jogunkra láb többé rá nem tapos,
A törvény lesz a bot 

Hol ez mozog, a jóban semmi kar 
Ütját allja k rosszban sántikal •

rt józan esz ma arra ösztöke!
Meg a tapasztalat 

ü i nősz tanácsadókra kell köre1 
Mi eddig elmaradt 

Ha ez törvénybe jut. vigyáz a gaz 
Mivel hurokia jut, bármily ravasz I

hí alkotmányunk ellen szóim mer.
Követ nyakara csak !

.egyen magas, mint Lommcz vagy S*erner 
Mindegy ki mást becsap1 

Királytól ki egy népet félre lók.
Kötélre méltó, bármily vén kölyök !

íe szent megújhodás, jövel közénk 
Tisztuljon minden itt • 

f\ mit soka hevkonynyel ontozénk 
Kinyissa bimbait1

Helyes utón vezess szent Géniusz I 
Különben átkunk átka összezúz

Kérdés Imre Válasz Adám

No koma. hát mit siói a mai választásokhoz, 
a hol se zászló, se toll, se nóta. se mulatság nincs ?

Örvendezek rajta koma, hogy igy van.
— Volt előbb zászló, toll, nóta, bor, vigság, 

lakodalom fölösen is, de meg is nyögte a nemzet.
Persze, egy kis józanállapotra már nagyon is 

nagy szükség volt, hogy végre már maga a nemzet 
is kezdi belátni, h o g y  nem a zajos választás a fö. 
hanem az elvi becsületesseg.

Hanem abban most nem is lesz hiba. mert a 
nép az ö régi képviselőit, a kik a nemzeti küzdelem
ben oly szépen kitartottak egy töl-egyig, csaknem mind 
egyhangúlag fogja megválasztani.

A megvetés zsinegjén függ de mind. v
Ki ebben volt ludas 

S a köztudat rajt egyet csavarmt 
Ha tudsz, most Geszt ugass1 

Bármin? ugatsz, jól isménk szavad 
Királyi fülbe jutni nem szabad !

C v b c b c .

Mint a hogy dukál is koma! Mert a ki ad, 
vesz, itat, veszteget, az maga is eladó, megveszteget
hető Azt inár tudja a uép is

Hála a felséges Úristennek !

Igaz-e koma, hogy a regi szabadelvű Tisza- 
partnak hírmondója se maradt ?

Ki hitte volna csak még öt hete is koma ! 
Ks ime, ma már, mintha csak a dogvész, vagy a 
kolerajárvány pusztította volna el okét, ugv meg
semmisültek.

Pedig <»k maguk voltak a dogvésznél is kár
tékony ahb járvány.

Sorsukat tehát megérdemelték.

Azt hallom koma, hogy ippeg a király 
akarna, hogy a 4K ne csak télig, hanem hát ha tud, 
jusson egészen többséghez

K végből akarja a király, hogy eztán minden 
paktum nélkül, teljesen szabadon választhassanak a 
pártok jövőre.

Van is ebben valami, koma.
Dejszen, akkor se az alkotmány pártnak, se 

néppártnak hírmondója se marad, hanem valamennyi 
kerület 4h-as képviselőt küld. Ha valamennyi nem is, 
az se lesz baj, csak a java 'Mm kerület küldjön. Kiég 
lesz az is

I



Fordulat. Czuczilis métely a nép között.

— Hát kendet meg mi találta, vén pálinkás bütykös.
— Hej, tötisztelendő uram, nagy a nemzet öröme, 

megbukott a Tisza-kormány.
— Aztán mire jó az magának ?
— Mert becsületesebb világot fogunk élni ezután, 

csókolom kegyes kezeit.
No, akkor hát jól van ! András barátom, mindjárt 

el is kezdheti.

Elmehetsz Mózsi a régi tudományoddal, mert a 
mai naptól fogva nem vesznek be többé téged a kor
mánypártba.

Szeretnék én aztat látni, hogy miért ne venne 
be engem tovább is a kormánypártba, mikhor sohase 
nem vótam más.

Hát csak azért Mózsi, mert a mai naptól fogva 
a 48 lépett a kormányra Má pedig, ha eddig nem tar
tottál velünk, hát ezután se kellesz.

Szaván fogta.

— Tekintetes számvevő ur, instállom alásan, vissza- 
mongyuk az aratási szerződést.

Hát meg miféle kontató zavarta meg a keetek 
fejit ? ;

— Nem kontató az, tekintetes uram, hanem csak 
Kohn Tádé, a czuczilista vezér, a ki aszonta, hogy 20 
forinttal többet ád, ha a kezére adjuk a szerződést, hát 
mi át is adtuk. Hetenkint csak egy hatost kell ráfizetni 
mindannviunknak.

A bölcs.
— Hogy mulattál az estélyen ?

Pompásan.
— Kivel ?
— Senkivel, de mindenkin.

A papucs.
Maga azt mondja, hogy az ur nincsen itthon ? 

Hiszen kihallom a szavát í
— Lehetetlen ! Nálunk az urnák nincs is szava.

Vallomás.
— Ne igyék annyit: hiszen már egészen hülye lesz ! 

Dehogy is, orvos ur, én mindig ilyen voltam.

Különös.
Tanár: Megfoghatatlan ! Épen az üres fejbe megv 

legnehezebben valami !

Házasságközvetitönél.
Hallja, hiszen ez a leány egészen görnyedt!

— Hogyne görnyedt volna meg, mikor már negy
ven éve czipeli a millió koronáját.



Mond valamit

— Ilonája csak eue> szám tan- uram előbb n - 
nekem, hogy m i  d  az alkotmánypárt, mert én még idáig 
' »ha >e hallottam. akkor majd aztán én i' szólok.

Hát tudja mit, é d e s  “aratom, az alkotmámpúit 
az, a melyik az alkotmányt védi.

Hát akkor a iK-as part mit csinál -
— Nohát az i' azt védi.
— Ejnye, a száz teremburájat a dolgának, hát akkor 

miért lennék én m ás mint l s -a> r

* No láccz, Nlézinger, hogy a Lipótváros mégis meg
mutatta hogy egy államtitkárt is vissza tud léptetni, ha akar.

Kox the aztat látni Sándor Alfréd barátom, hogy 
erriil róla még 20 évig is fhogja magát khódulni az egész 
I inótváros.

Hangzik egy erős kiáltás:
Merre, hol jársz kedves pajtás >

Hol ? Tessék megkeresni.

Ilyen nagy város zajában 
Kereslek |ankó, hiában.

Hol ? Tessék megkeresni,

Au|fio*u]ruiud« B u d á já t.
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