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MARKOS GYULA.

Kész a többség.

íme, még csak egy egyszerű falra vetített kép ez és mennyire meg van rémülve tőle Ausztria. 
Hát még ha meg is valósulna.

„ j^ í  S y a r  H t r k ó  P á t e r ,  m e llé k la p ja .
_____  Vidék) elárusítóknak ICC ctb  postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis80 fillér tiszta haszon



Közhírré tétetik, hogyB eo sa p tá k  a királyt

B tm p tá k  a királyt 
Kujonék, L lk io ték  
Nem programot adtak  
Hanem ctalam ádét.

Blkltették dk a 
Jó óreg királlyal,
Hogy bókét szolgálnak 
Összevetett Tállal.

Bs romlást hirdetnek 
Harcot minden ellen. 
Ami jog, Igazság 
Hazafiság, jellem

órfilt kannibálok 
Kiknek szíré romlott 
Nem oly veszélyesek  
Mint e sQlt bolondok

Kimen csonka kabinetje az Országházban a lég 
barátságosabb fogadtatásban fog részesülni

Blmehet a király 
Szép nagy országával. 
Ha rögtón nem végez 
Bzzel a bandával.

Dtkpiattrl Bonígyt Kalaaárts idtárias urán kötjtgyzésu

Minden párt alig várja, hogy az alkotmányszeretó 
gianicsárt minél előbb keblére ölelhesse.

Perczel Dezső ina kijelentette, hogy ö csak azon 
esetre fog tárcát vállalni, ha a jövőre senkisem lóg a 
Házban zsebkendőt használni

Nagyon tetszik nekem az a túlbuzgó erőlködés, 
mellyel a bukott kormány fizetett bérlapjai most And- 
rávsyt, aki minden baj csökönyös kutforrása volt, tisztára 
szeretnék mosni.

Pedig mindenki tudja, hogy Andrássy két szinti 
politikája kezdettől fogva csak Becs érdekeit szolgálta, 
ü támadott a 48 ellen alattomba, midőn a többségből 
akart magának többséget csinálni.

ő  forszírozta a közös bankot. Ö rontotta meg a 
király véleményét Wekerlével együtt. ő hangolta a gaz
dasági törekvések ellen csak azért, hogy ö maradhasson 
uralmon a f>7-es eszmék berkeiben.

Még e gyűlölt Tiszával is kibékült inkább, csak 
hogy a 48-as nemzeti törekvéseket letörhesse. Most is 
csak azért duzzog, hogy Hédervári kihagyta öt a szá
mításból. Nem Andrássyval akarja megoldani a kérdést 
hanem a saját szakállára.

így néz ki a gavallér Andrássy pongyolában.

Andrássy Gyulát a búskomorság kerülgeti abbeh 
fájdalmában, hogy nem sikerült az önálló bank.

Nagy György ur alig várja azt a boldog pillanatot, 
hogy a granicsár minisztériumot mihamarabb üdvözölhesse

Érdekes je le n e t a Burgból

Wekerle : — Szervusz Tóni!
Smollen Tóni: íMegütödve. — Was ? Servuss f 

Kissé gondolkodva Alsó gut ! Servus.
Wekerle : — Nono csak lassan Tóni. Mert mától 

fogva nem vagyunk ám kamerádok.
Smollen Tóni : — Asztat én dutok, de nét övig 

együtt voltunk lakájok, szolkaltunk a császárt. Csaghot 
ön most kieset, én petig. mint stabil maradok. (Gőgös 
lenézéssel hátat fordít és elmegy.

H ep  C lc e s  D r á g á i jó  k ív á n s á g a i .

A chüpüd heljett a lábodat 
thalpaljanak ineg.

*

A beijed heljett lédj the magad 
vakh és a djoladás ne azt érjen, 
hanem a házodat.

*

Magyar nemzeti szhtinü ruhába 
mengv the végig Zágrábon.

Az államvasuthi khupék ledjenek állandóan a the
melegedő szobáid.



Osztrák alaposság. Ügyes rlposzt.

— No sógor! Ti liát eltaláltátok Kuennél a szarva 
kozott a tőgyét.

— Mért Pajdás I
— Hát mert bölcs dolgot akartok és külditek a 

legnagyobb szamarat. Békét akartok, és külditek a leg- 
lelketlenebb országháboritót.

Puff neki.

— Miért nem nősül meg kedves tanácsos ur ? Hiszen 
maga egy nőt csak eltudna tartani.

— Eltartani, azt hiszem csak tudnám, de ruházni 
aligha.

Tanács
Szakácsné: — (A házikisasszonynak, kinek régi

udvarlója sehogy sem akar szirn vallani.) — Na kis- 
asszonykám, ha a Tarkos űr már a halászlé és káposztás 
rétes után sem rukkol ki szerelmi vallomásával, akkor 
többé rá se hederitsen, mer akkor annak nincs is ám szive.

Nem hagyja magát.



Aki most itt cserkész.
Hol az öreg erdész ?

Tessék megkeresni !

[Nyomtatványokat

Hol sontordál 
Az a hordár ?

Tessék megkeresni!

No : < sak azt szeretném tudni, hogy meddig akar 
az apátok várni a szegény Tilda házasságával, mikor 
már úgyis közel jár a 25-hez.

Férje Ugyan kérlek ! Tisztára igaza van az
öregnek, aki azt mondja, hogy várja meg az i g a z i t .

Már pedig látod, én sem vártam addig.

Tréfás képrejfcvények

Önkéntelen vallomás.
Lakájnyelv.

— Mondja csak Zsán. elutazott már a 
r grófné ?

Részben.
— Hát ez már meg micsoda beszéd 

No igen ! Mert a fogsora meg az
álhaja itthon maradt.

Jól mondfa

A francia rémuralom idejében kérdezték az akkor 
neves drámaírót Lemierre-t. valljon van-e valami uj a 
tolla hegyén s ö azt telelte: — Az én müveim most 
teljesen fölösle esekké váltak inért a szomorujáték már 
az utcákon futkos idestova.
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