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MARKOS GYULA.

Kurucz beszéd.

Felség, ha mikor még csak heten voltunk 48-asok, nem Jöttél le közénk, azt meg tudom érteni. 
I>e már kétszázötvenen vagyunk ám ! És pedig mindannyian Budán szeretnék visszaadni a szép vizitet.



Ragyogó jövőnek . . .
Ragyogó jövőnek elbájoló pjrja 
Reményeink színét mar, egűnkre írja 

Rajalo káprázat!
A húsos fazéknak beföllegzett végképp, 
Ziszlajat bűnei örökre azettepték. 

Látom az uj hazat?

Függetlenekből áll a háznak többségé,
A pénzén vásárolt csorda többség vége 

Nem híznak, mint disznók!
Meg Is verne Isten mindaket kezével. 
Ha tálán magunkat uj könnyelműséggel 

Ily hízókra biznók !

A német császár meglátogatja Schönbrunnban az 
osztrák császárt, mint azt én az újságokból olvasom 
Attól tartok azonban, hogy a magyar király hiányozni 
fog ezen káprázatosnak Ígérkező tüntetésről. Sebaj ugyan, 
majd visszafizetjük neki hármas szövetség további ápo
lásával. *

Wekerle, az a bizonyos nagyágyú, már sok-sok 
olyan dolgot tudott kivívni a Burgba, a mely nem a 
legkönnyebben ment, most mutassa meg, hogy mi* tud.

Hozza le a királyt a Házba ! Vagy legalább is a 
Bazilikába. Drága szép kamatja lesznek ennek a kis jó
indulatnak.

Értettek e hizok az erdekhajszához.
A kcckas báróknak ez simult bajszához, 

Zsebeltek mindenütt.
Tizenöt helyen is húzták a szalonát,
Joegvügyú társam, azt nem is gondolnád 

S adták a nagyszerűt!

Ez a szegény haza csupán nekik termett. 
Szegény nép számára igy ásták a vermet. 

Kapzsi, romlott népség !
A nép koplalt, faradt, morzsán, vöröshagymán. 
Százával, ezrevel hazáját elhagyván,

S a hizók csak nézték!

Mig ők zsirosodtak, a nép s&tnyult, bágyadt. 
Föl ébresztették benn a zord halál vágyat.

Gyűlölt lett az é le t !
Adóval* terhelték, hivatalban nyúzták.
Ók pedig a kéjnek a fertőjét uszták.

S zív s esz ördögé lett!

Gautsch után bukik ( ioluchovszky is. Ez már több, 
mint bizonyos. Csak az a fökérdés, hogy ki legyen az 
utóda? S mert most magyar ember következik utánna, 
sokan azt hiszik, hogy ez Tisza Pista lesz, mitől ment
sen meg a magyarok Istene minket is, Ausztriát is, mert 
akkor több, mint bizonyos, hogy egy óriás háborúba fogja 
belekeverni az országot ez a kétbalkezíi ember.

Ezt jó lesz előre meg is mondani a trón zsámolya 
előtt azoknak, a kiket illet.

Hiába, a Herkó Páter csak fején szokta találni a szöget. 
b z  (izy (imiért a Herkopátert olvasni es terjeszteni un 

! virtus.

Kortes nyelven.

Becsnek nemcsak talpát, egyebet is nyalták. 
Mert ők ebből éltek, a kevelyek, nyalkák.

Undok, romlott falka !
Akadt meg iró is ez undok népségben, 
Suránvról, Vésziről nem is szólók éppen, 

fci ebből állt talpra!

De most befellegzett ez undok csoportnak. 
Liberális tarajt többé már nem hordnak. 

Elmúlt gaz érájuk!
A nemzet undorral s megvetéssel tekint 
E rut, levitézlett, gyász pereputtyra mind 

Es pipál reájuk !
§

Dulapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.
A horvátok is most nyitották meg az országgyűlést 

és pedig dicséretökre legyen mondva, az Isten nevével, 
mert egy félórára a megnyitás közben, templomba ment 
az egész Ház Ebből az alkalomból jut eszembe egy igen 
kedves gondolat. Az, hogy mikor a magyar országgyűlést 
szuronyokkal verték szét. egy protestáns ember ajánla
tát a az egész magyar parlament a Szent István-bazilikába 
ment az Isten színe elé. Hát mikor baj volt, jó volt az 
Isten ? Megnyitni már a házat Isten nélkül is lehetne ? 
Persze, hogy lehetne, de nem lenne szép dolog.

*
Még mindig kétséges, hogy vájjon a király lejön-e 

a parlamentet megnyitni habár én magam sem tartom 
azt helyes dolognak, hogy a felség régi szokásához ra
gaszkodjék, mégis mit tehetünk ellene? Semmit! De 
szinte biztosra veszem, hogyha a házat egy félórai kis 
misével nyittanúk meg, oda eljönne a vallásos magyar 
király is. Ennek már nem tudna ellenállni. Tessék csak 
megpróbálni.

— Nagyságos volt jelölt urunk, egy kis restanczia 
maradt a korcsmái előadás utáni közszeretkezéshül.

— Szamár, beszéljen magyarul, mi a baj ?
Hát kérem, a szavalat körüli buzgólkodás erá- 

nyában elfogyasztott bor kontója még nincs érvényre 
emelvel.

— Miattam ugyan érvényre emelhetik, csakhogy én 
egy garast se adok hozzá.

— Akkor kérem nem is érvényre, hanem kérvényre 
fogjuk emelni — a törvény előtt.



M egfelelt

őszin te.
ki>U r: Szabadna nagysád e 

felajánlanom ?
Hölgy: Köszönöm szépen 

most vesz nekem egyet!
U r: Eh mit, annak már nincsen arra szüksége, hogy 

. hízelegje magát önnél!

csokrot keg\ednek 

de a férjem is éppen

Ép azért hiszi.
Két fiatal franczia menyecske beszélget a férjeikről.

És te igazán elhiszed szól az egyik — hogy a te 
K -d tegnap a vadászaton volt!» «Én meg vagyok arról 
győződve — mond a másik — hogy tegnap nem csalt 
meg, mikor ezt mondta.» «l)e hiszen egy csepp vadat 
' in hozott haza !* «Epen abból hiszem, hogy igazat 
mondott!«

Az 6 hibája.
Balog u r : Na Kari, mit csinál apád ?
Kari : Meg van hülve apa !
Balog: Micsoda, még mindig ?
Kari : Igen, de ez az ö hibája!
Balog: Miért az ő hibája ?
Kari: Hát tudja, a Lajos bácsi mondta, hogy a

Verfluchte csuna Matyár Miska, de pecsaptál te 
i enkimetet. Sacra ! Zisten mákos zucse szétyeleg irte
magadat

^ohse szégyeld magadat sógor. Ezet esztendeig 
se győzzük vissza adni a sok becsapást mi tinektek. 
A szón dóm, hát csak lassabban egy kicsit a tobáklesöd- 
«lel, Michl.

nevelés hatása.

Te Lajcsi, én még idáig nem is igen 
észre, hogy a te fiad csakugyan az apja fia.

— Nézted volna olyan szemmel, nvnt én a tiedet, 
majd láttad volna akkor előbb is.

Utazó (a kocsishoz): Mondja csak, hogy van az, 
ogy az utolsó faluban minden ember, a kivel találkoz

tunk, barátságosan köszönt, ebben a faluban meg egy 
ember sem billentette meg a kalapját sem ?

Kocsis : Hja kérem, nagyságos ur, itt az emberek 
már jobban ki vannak tanulva, itt már műveltebbek. Úgy 
látszik, beütött az inteligencia.

A háládatos pácziens.
Fiatal ember : Doktor ur, fogadja legmélyebb hálá

mat utolsó reczeptjéért!
Orvos: Olyan hathatós volt ez önnek ?
F. e .: Nagyszeiü!
O .: Hány üveggel vett be belőle ?
F. e . : Oh, én egyet sem ! Hanem a bácsim téve

désből egyet megivott és én lettem az általános örököse.

Hü szom szédok.
Kabosné : Tudja-e kedves szomszédasszony, hogy a 

maga tyúkjai átjárnak a mi udvarunkba ?
Bakosné : Hát persze, hogy tudom !
Kabosné : És honnan tudja azt ?
Bakosné : Mert már vagy tiz darab hiányzik belőlük !



Meg van magyarázva.Szerződött bér, osztott koncz

— Gyuri hátvám 
a nyuli bíróság.

— Má mér, édös János öcsém ?
Hát mer a kee lábán mindig is nagy, 

de megbizhatlan kutya szokott járni.
Hogy érti azt János öcsém ? Rögvest 

magyarázatot kérők, különben haj lesz.
Hát csak ugv értöm Gyuri bátyám, 

ahogy keenek csak tetszik, mert mi az ördög
nek magyarázgassak én olyan dolgot, a mit 
úgyis mindenki jól tud, legjobban pedig kee

Az uj nemes.
Lovag Maczesz Izsák Khedves hölgyeim! O mith cshok 

itthend látnak, oz mind oz enyém !
Hölgy; A naplemente is?
Lovag Maczesz Izsák : Gshok oz nem.

Még tovább menni kellene 
De tiltja a bérez szelleme.

Bácsi mondja, kérem kérve.
Hol az ön ikertestvére?

Hol? Tessék megkeresni

„ANGLO-NYOMDA“ Bu d a pest . v i h : baross-utcza  47
ABnlfa gazdagon felszerelt műintézetét az egész magyar közönségnek, a legnagyobb munkáktól a legkisebbig. Olcsón vállal minden e szakba

tágó megrendelést. — Gyorsan és pontosan szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt üdékre utánvéttel \

Aiiglo-uyunuia, Budapest Baroas utrza 47.
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