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Felelős szerkesztő MARKOS GYULA

— „Gyere be rózsám, gyere be!
— Ellenzék : Még a két kutya itt ül addig nem.
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„Dicsőség a menyekben, 

Az Istennek 

Bé kesség a földön az 

Embereknek.“ . . .

A háborús békesség, 

Majd ránk szakad, 

Hahotázó gúnnyal, a 

Sátán k acag ...

Ám ha kell harc legyen, 

Nagy viadal,

De jóké legyen csak,

A diadal.
M. Gv. Óra én már most magamamat ajánlom. 

Két hét múlva jönnek önök is utánam.

Hogy sem Auffenberg sem Semua s sem 
Hazai nem tartozik sémi nemzetiséghez. Ez az 
aiaptalan rafogás csupán II. Vilmos agyréme volt.

V
Lukécs László Vázsonyi fellépését nagy si

kernek tartja (az ellenzék számára.)

Kizárt dolog az, hogy Aufenberg és Scheuma 
azért buktak volna meg, mert Amerikából rop
pant mennyiségű zabot rendeltek meg kéz alatt 

mert ezt a megrendelést nem is Amerikában 
és nem is kéz alatt tették, Bachruch Jeremiás 
Budapesti cég erről fényes bizonyságot tehet.

V
Tisza roppantul megörült Kovács Gyula 

fölmentése miatt. Csupán csak két detektív több
letet vett azóta magához.

V
A múzsa sok gyermeke javitó intézetbe való.

j V
I Nagyon szomorú ember az, akimmdent ntvetsé.
| gesnek tart.
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Ügyes tromf.

— Isteni Emma! Az ön látása valósággal meg- j 
részegitelt.

— No akkor hát csak menjen szépen előbb haza j 
Aladár, és aludja ki előbb magát.

Száván fogta

— Haszem jói van jó l!
Azt láthatja keed hogy en gyalog vagyok, meg 

azt is, hogy a tehenem sem ül ló háton, mér! ne me
hetnénk tehát í e rre.

— Ax Istók neese !

i

A  G e s z t i  K á n .

A geszti kán mégis csak tett 

Valami jót.

Megtörött a szemünk előtt 

Egy nagy diót.

És azóta meg is jött már 

Ami eszünk.

Hogy egymás közt mi már többé 

Nem veszekszünk.

Hanem inkább egyetértve 

Össze tartunk

így már aztán Bécs sein fog ki 

Többé rajtunk

Köszönjük ezt jó Geszti Kán 

Százszor néked,

Hanem azért még sem kisebb 

A te vétked.

Te fel rúgtad ami drága 

Alkotmányunk.

Összetörtél tövényt, jogot 

Mindent nálunk.

De fel rúg ám tégedet is 

Ez a nemzet

S úgy elsöpör mint a vihar 

A szemetet.
íj ___  _ _ _ _  „n __ __

Ez is kritika ?

— No barátom, mit szólsz az uj verseimhez.
— Tudod mit pajtikám, maradjunk csak inkább 

I jó babátok

I V
Kikezdte

| — Hát tulajdon képen ki is kezdte el a vereke
|| dést.

— Meg követm alássan a Tekintetes biró urat, 
j! a Bajoci Mátyás, mert alig, hogy én őt egyszer fejbe 
jj vágtam, ̂ m á r  is két fiaskót doboti hozzam
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Nagy szabadság védők.
Hol vannak a híres Bocskai és Betlen 

Szabadságot védő nagy kálomistái 

Kik lelkiismeret s valásszabadságért 

Magyarságuk révén helyt is tudtak állni.

Ott vannak Tiszával Antalok, Gyurácok. 

Becsnek meghajtani gubbadt derekukat. 

Eladni, felrúgni a magyar alkotmányt,

Fuj! Csúnya madarak! Szégyeljék magukat!

Annyi főpap között, egyetl n egy akadt,

Ki nemzeti ügyért bátran síkra szállott. 

1‘rohászka a , szürke kis pápista püspök" 

L)e ez már kurucul bátran helyt is állott.

Divat szerint

— Ejnye pajtikám, de pompás divat szerinti uj 
ruhád van kit öltel meg érte?

— Senkit, de divat szerint vállalta el a szabó.
— Hogy bogy ?
— Hát hitelbe

Tréfás Képrejtvények.

Szivem jutka. 
Hol a Gyurka

Hall-a hó,
Hol a negyedik eszkimó?
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