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MARKOS GYULA.

Kurucz fogás.
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osztrák csatanapjához kötjük le.

„ M i r r s r  Herkó Páter, melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drbvpoata ektUdésaekpegytltt 60 k»- ▼agyis 08 Mlér tiexta hanoii.



t  URAI IMRE.
Kissé túl is kuruc,

-'r; Kissé túl is magyar, 
•Volt ám ez a férfi 
Kit most hant takar.r
De végig egy eszes 
És mindenkor nemes. . 
Hogy még hibában is, 
Példára erdemes.

Erős szókimondó 
Kemény Kont a vitéz 
Mindenkor helytálló 
S honért halálra kész.

Nyugodjék békében 
Szűnjék panasz szava.. 
Hisz már nemsokára 
Szabad lesz a haza

Dolapiatéri Bonrágyi Kalamáris nótárius uram köijegyzései.

A magyar delegáció minden évben csak sür- 
get. A kfiiös miniszterek minden évben csak ígér
nek, de nem tesznek semmit. Marad minden a 
régibe. A magyar pedig csak füzet.

Legyen vége tehát az ilyen komédiának.
A Herkópáter csak fején* találja A szeget.

Ez az, amurt aHtrlopátért olvasni és terjesztem úri
virtus.

Bácsi Gergöly
csatári dékány ur uradalmas szavalatjai.

T. ez. Főtisztelendö Ur! Jelen
legi volt káplány urunk! Úgyis mint 
országot gyülekező képviselőség!

Nagy Emil barátom figyelemre méltó beszéde 
tartott a delegációban.

Ezt már szeretem.
% Egyetlen magyar pártiéi sem várható több mér

séklet, mint a mos: a m koalíció tol.»
Nagy kár tehát, ha a császár a nemzet jogos 

kívánalmait elodázza. Igaza van Nagy Emilnek. Az 
ördög vitte volna el ezt a koalíciót, ahol minden 
borsot a 18-ások hátán törnek meg.

Lesz ám ez még rövidesen másként is.

Kisült a mit a Herkó Páter kezdettől fogva 
hirdetett, hogy az uj bronzágyü — rósz. Acélból 
jobb lett volna.

Lám lám még nem is lőttek vele, már is meg
vagyunk lőve.

♦* »
A delegációkat egyszerűen bekellene szüntetni. 

Mert attól tartok, hogy maholnap valóságos centrál 
parlamentet fognak csinálni belőle.

Minek az.

A politikai gyiklomácia jelen 
sorairól óhajtok nehány szavallati 
közérdekeltséget kinyilatkoztatni. Va
gyis, hogy értsünk szót uraim. Első 
sorban is a bécsi taligasió közvise- 
lösségével nem vágyót megelégedve. 
Sokkal nagyobb volt az én várakozó 
álományom érdemi súlypontja, mint

sem ily csekély eredményekkel megelégedés tekin
télyt tudnék érte megszavalni.

A tiszti fizetések rangsorozatát nem fogalma
zom el, vagyis elutasítandó záradékkal vagyok kény
telen azt láttamozni.

Mig igazán magyar nem lesz a hadsereg, addig 
én osztrák tiszteknek egy .garas többleti minemtisé-
get se szavalok meg. •

Egyebekben pedig a nemzet üterén tartom a
kezességem fogantyúját, vagyis lesem, hogy mit 
kíván a nemzet érdeme.

Más egyéb szőnyegen forgó kérdések tekinté
lyében sem vagyok megelégedve, mert miveltség, 
hogy ólomlábon jár a komalicitáció (koalíció) minden
sikere.

Hallom az általános titkos választást akarja min
denáron Bécs velünk kényszerhelyzetbe hozni, az 
általános szavalatot melyben minden magyar egy
formán részvénykedhetik, még csak elfogadom.

F)e már a titkos szavalat ellen kénytelen vagyok 
kiteremteni a leghathatósabb szigorlat is, minek 
utánna a nóta is azt mondja, szembe rózsám ha szeretsz.

Én tehát csak szembe és nyíltan akarok sza
valni továbbad is.

Húsz Abrohám rangsorozatának végrehajtásá
val teljesen megvagyok elégedve, csak az a kár, 
hogy ezt a divatot másutt is nem folyósítják elég 
gyakran.

Egyekben kézcsókolással, hadgyakorlatom be
zárásával maradok

én B ácsi G ergőt) % esettén dékéttfK
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— Khedves hksorsos ur! Én őszintén szólva ma
gam is lekesedéssel szavalom a Simon Juditot, de már 
én csak Ábrányi Emiivel thartok, aki a vasárnapi Pesti- 
hirbpban alázatosan köszön minden beérkező jubileumi 

•kivanato  ̂ de előre is thiltakoz, mindenféle khépzelhető

Ur: Ha csakugyan olyan derék emoer volt a férje ? 
Akkor bizonyosan sokáig gyászolta ön öt?

Öz vegy asszonyOh hogyne, hiszen kétszer kellett 
a gyászkalapomat az idényhez átalakíttatnom.

ládáknak, iparosoknak és



Vidéki humor. Érsékeny kritika.

l isztéit lendör uram, maga légyen az Biztos ?
— Igen is én vagyok, ha úgy tetszik.
— Mán pedig a mi tahinkban ugv tartják, hogy 

>emmi sem biztos — csak a — halál.
— El hordja innen rögtön magát ? !
— Igen is kérem aláss.m, csak még azt tessék 

megmondani, hogy more kö mönnyi a jánvomhol.

a e s s e k  u ic g a c r c s  i l e s s é k  m e g k e r e s
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