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ifjú törökök nekem szántak.
— Es A usztriának?
— A mankóimat

„iK,.»(.o..«keiltcni' De ha te már azt az órát hozod, akkor már csakugyan kell

kezünk, a katonai dolgokban? Most még egy levitézlett furvizer tábornok hetvenkedése is keserítse ezt
a szegény nemzetet ?
KI onnan a darabontatl! Menjen a p o k o l b a t
többi után.
A beltigyeinket teljesen a saját hatáskörünkbe
adták. S ime most kisül, hogy még tovább is kato
nák garázdálkodnak és kontárkodnak bele minden
ügyeinkbe. Hiszen ez tűrhetetlen. Dejszen most már
b o l o n d aki kíméli ezeket az urakat Vád alá velők.

Radikális párt
A páholyok titkos műhelyében
Foly a munka ejjel s nappalon.
Hogy kezükbe újra visszatérjen
Az elvesztett zsíros hatalom
llejh mert nehez feledni a konezot.
Amit kezok annyiszor elorzott.
Hozzájuk all a Tiszaistaknak
Kényszeredett ehes tömege,
„rj»ág**-okban üvöltve kialtnak:
Gaz e kormány, tehat le vele!
Árulóknak titulálják őket.
Az önzetlen alkotmány védőkét.
Hozzájuk all egesz kóser sajtó,
Mert elvesztek a subventiot,
S mert a kormány nem leszen hajlandó
Tovább tűrni a korrupeziot.
De leginkább, mert a szent keresztnek
Sugarai felragyogni kezditek
Csábítgatják mezes-mazos szóval
A hazatlan bitang tömeget.
Hiztatgatják mindenfele jóval,
ígérgetnek földet es eget.
Es az utcák hitvány csöcseleke.
Hozzájuk all, jo koncot réméivé
E szövetség, e dicső szövetség.
Mi kent a pok szövi szálait.
Lassan, titkon készül, hogy rontsa szét
Alkotmányunk ősi varait.
S partjuknak mar eimet is talaltak,
Elneveztek „RadÍKalis* partnak.
llejh magyar nép! Jó lesz ébrén lenni.
Hazug szóra ne hallgassatok.
Csábításuk, igeretök semmi.
Maradjatok igaz magyarok.
Ha netalán rajuk hallgatnátok.
Az lenne ránk a legnagyobb átok.
Tiszaparti

Duiapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

m
(tidv togarasm egye főispánja is azért
nem megv még mindig, mert Mécsben tartják. Mert
Lári-fári ur tartja, akinek imponál, hogy valamikor
Mauszern is vértes katona volt. Kzért nem engedi a
katonát elejteni
Már pedig nekünk tovább darabontok semmi
tormában sem kellenek. Kz az igen tisztelt zöldszász
bácsi is már igen régen rá szolgált, hogy végre már
hátra kössük egy kicsit okegyelnie sarkait.
♦
luivard király ts / / //;< császár találkozása Fridrichsruban : Mékülnek egym ással mind a ketten, pedig
haragban sem voltak, mert unoka testvérek. Csupán
népeik néznek egymással farkasszemet, ezek miatt
pedig akár hiába is békülnek ki, mert a két nép
versenye és versengése szinte áthidalhatatlan.
No jó, tehát béküljünk ki, mondta a két ha
ragos zsidó is
khivánom én thenekhi minden jót
Kn is the nekhed ugyanazon jókhat.
Kn pedig khikérem m agam nak! Már meg
megint kezded ' Ilyenforma béke lesz ez is.
*
Valóságos belső titkos tanácsosok nem lesznek
tehát még szent Istvánra. Es pedig ezért nem, mert
a király az ősszel úgyis Budapestre jön és legalább
nem kell az uj kamarásoknak Mécsben tenni esküt.
Aszondják, 'h o g y Just Gyula ötlete volt ez
Bánom is én. De jó ötlet volt.
A Herkó Páter csak fején találja mindig a szöget.
liz azy amiért a Herkopátert olvasni és trijesztem un
virtus.

Sujunszky A ntal +

Háromnegyed szazadon túl
Költöttel te verset.
Mely sokaknak, a jobbaknak
Es de méltán tetszett.

A leghaszontalanabb magyar, ki az alkotmány
ellen a legnagyobb gaztettre is képes volt. Fejérvári
Géza báró még egyre bakaíántoskodik Mécsben a
m agyar ügyek körül és a királyt rósz szellemével
erősen befolyásolja. KI sem hinném, ha olyan ember
től nem hallanám, aki közel jár a tűzhöz. Hát nem
elég, hogy évek hosszú sorára meg van kötve a

Nem is hant a Gondviselés
Mostohán tevéled.
Mert egy esztergomi stallum.
Végre is gyöngyelet.
Gyöngyéleted folytasd szépen
A magas egekben
S lantolj a magyar szenteknek,
Fényes közeledben
M

Lefőzött aszfalt betyár.

Szép nagysád, én őrülten imádom önt.
Csak tiszteljen uraságod, csak tiszteljen. Kzt
pediglen mégis követelem. Krtette ?

A betlehemi jászolnál magam is szerettem volna
ott lenni pajtás, a nagy történelmi pillanatban.
— Ugyan mit kerestél volna te olt? Hiszen volt
ott ökör, szamár nélküled is!

Önérzet.

L eszállt ázsió.

Ah, Hella, igazán boldog vagyok : a vőlegé
nyemnek minden tetszik, az arcom, termetem, tartásom,
egy szóval mindenem !
— Ks neked mi tetszik rajta?
- - Az Ízlése !
Jó rem im é.

— Holló fráter, csak lassabban egy kicsit azzal a
kenyérlesovel ! Nézze meg az embör, hogy vissza mer
Hallom Evelin, az idén ti is Siófokon nyaralta- \ ‘elesö,ni! Nincs ám má’ szUkséS rátok; szeSé»y rongy°-

Ravaszul
Hogy a mamá
hoz utazhassak, uj n <
kellene, térjem ura: ’
De nincs ám péi
zeni rá !
— 1 lát akkor a mama
jöjjön hozzánk ?
T yhü! Dehogy!
Akkor inkább hitelre
csináltatom meg a ruhát'
K ivágás
I ram. ( >n elfelejt
kezik magáról !
Nagysád bájos
társaságában nem
gondol átok magamra '
A kasztófahum or

Azért nősülsz, hogy gyermekeid legyenek ?
Persze, örökösöket akarok.
Pgvan, ugyan! Az ostobaság nélküled
A kaszárnyában
Káplár: Mucsa! Hogy hiják az ezredes urat
Mucsa Inkább mondok egy mesét !

íme, itt a járdán két nő,
Harmadik hol bukkan elő?
Hol ? Tessék megkeresni

Semmi közöm vele
nak. ö a tulajdonosa

belseg
jelen
cárnak — a
»-ezred is fellázadt
a német császái

Barátnők között
Vén kisasszony: <>h mily \ ig le. n\ voltam én
tizennyolc éves koromban! Oh Istenem, mit adnék, h.i
meg t'gysztr tizennyolc éves lehetnék !
Barátnő: Amint én s/ámitom, már nem >*>k hiány
zik belőle !

kukk! kiáltozzák.
Közel van hozzád.
Hol? Tessék megkeresni.

A ni: lo-nyom da B u d a p o t. Baro-s-ut^

