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MARKOS GYULA.

Ismerkedő estély a „Balaton körül."



Dal Zala-Egerszegról.
Hát Egerszeg megmutatta 
Oda lenn Zalában,
Hogy van erő fejében is.
Nem csak jó borában.
Mészárosok zsarolását 
Nem akarta tűrni.
Nem hagyta lakóságát 
Le a földre gyűrni.
Kapta magát, széket nyitott.
S kapnak jó és olcsó húst ott.
Tanulj tőle Budapest
így tesz ki okos s nem rest. Citerás

Dolapintén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései

gondolkodnak helyettem Tiszáék szokta mondani, én 
csak cselekszem. Gondolkodni hiszen gondolkodtak is 
de gondoskodni ugylátszik nemigen gondoskodtak a 
szegény eladósodott báróról. Hja, j a !

•
A Pester Lloyd erősen toporzékol Günther 

igazságügy miniszter ellen, azért hogy a tisztelt 
uzsorás uraknak reátalált koppintani egv kicsit a 
körmükre.

Különösen azt veti nagyon a szemére, hogy 
Günther a gyakorlati életet éppen nem ismeri.

Én azonban úgy veszem észre, hogy éppen 
azért haragszik a vén osztrák zsidó Güntherre, mert 
a máig gyakorlatbanlevö életet ugylátszik nagyon 
is jól ismerte.

A Herkopáter mindig csak rátalál a szeg fejére.
Ez az, amurt a Herkopateri olvasni és terjeszteni un

virtus

Nagyon megnőtt a szarvuk ami tót kolomposa- 
inknak. Valóságos lázitó dalokat Írnak és terjesztenek 
a szegény jóravaló tót nép között és butítják és 
félre vezetik őket, sőt csendőrszurony elé is kénysze
rűik nem egyszer, míg az ő saját becses irhájukról 
eléggé jól gondoskodnak.

Egy-két szemelvényt én is láttam már, mond
hatom, hogy csinosak.

>Hol a tót nép hazája?
Ott, ahol Szatopluk dicsősége még friss emlé

kezetben él.« No lám.
>\illámlik a tátra felett, hull a menykő!
Kit üssön meg ? . . . A magyart*
Aki tóttal érez ragadjon kardot
Ks csapjon fel közénk. Továbbá :
Térdig érő vér fog íolyni
Tár szekereken fogják szállittani a húst.
No ugye szép kis dalok ezek ! ?
Hodzsáék és Szkicsákék éccakai gyűléseken 

egyiit szokták énekelni, pálinka mellett a szegény
tót lebujokban.

hzfck a versek azok, amiért én már nem egyszer 
ajánlottam Andrássy figyelmébe a Zobor hegyet, a 
hol tugni illik a legelső kontató tótot felkötötték

*

Gromon Dezső a legelegánsabb Tisza huszár 
meglőtte magát. De talán még felépül.

F.z volt az a jeles úri ember, aki annvira vakon 
követte Tiszáékat, hogy se látott se hajlott. Majd

— Mámileben, a Riska 
tehén vóth edj Rebusz?

— Milyen rebusz ? 
Háth én thodok ?

Csak hodj thennap úgy 
hallok megfhejtettek íitet 

*
— Mongyál cshak, az 

anjakhünvezethUnek van 
ok spárga ?

— Minekh a nekhi?
— Háth akkhor mivel 

khöt meg a házasságot?

— Mongyál cshak mámi, a tliáti mér nem cuk
roz meg a thapaszthalatokat?

— Minek megchokroznyi?
— Hát mer mindig aszond ii, hodj kheserüjek.

*

— Udje, a fhözfának meghalt az ö mámi?
— Vóth is nekhi.
— Háth akkhor minek fi edj szomorú tliözta.

Létszám  em elés.
Létszám emelést kér 
A nagy császárváros 
Ez reá is, meg reánk is 
Könnyen lehet káros.

De üdvös is lehet 
Ép úgy mind kettőnkre 
A nemzeti követelést 
Ejtsék meg előre.



— Sokan mondják, fáj ajfognk.
fen e tekintetben nagyon könnyen tudok 

segíteni magamon.
Ki nem huzatom, ó szó sincs róla, csak kikap

csolom a kutyákat és zsebre vágom őket.

(Z) — Kántor uram, maga sokka nagyobb ur 
a templomba, mint otthun.

— Mért János ?
-- Mer a templomba mindig a magáé az utósó 

szó, othun meg Kántorné asszonyomé.

— Keednek mindig csurgóra áll a bajcza 
Pali bácsi.

— Hászen azér születtem Csurgón.

Z avarban

Vedd le a kalapodat, Jancsi, gyiin a gróf ur. 
Nem látyja keed, hogy nincs is a fejemen ? 

— Azér csak vedd le,

P ra k tik u s m egoldás.

B átor zsidó.K iv á gta  m agát.

Khedves khutyuskhám! Csak még ez egyszer 
ne báncsál, á gyövőre, ha erre gyövök, fogok hozni 
neked a kettü pár virslit.

M egfelelt.

A tisztitó intézet 
Megfelelt czimének, 
Három élöt eltisztitott 
S megtisztított négyet. 
Amazokból kiszapulta 
A emberi lelket, 
Emezeknek borét vette 
így hát eleget tett.

Igazavan.



Ő szinte m en tség !A  íejértem plom i gotterhalle m egoldása

Biztos uram kérem ássan 
Csak most tűnt el a kislányom.

Tessék megkeresni.

Klienségét agyon szúrta,
Ks hát vájjon hol a hulla?

Nyomtatványokat r t  tT S -g

T R É F Á S  K É P R E J T V É N Y E K

— Herr Lerer! Sieteg mek súgni makának 
hot a jefépen a Gotterhaltet asz isgolápa is szor- 
kalmasapan danicsa, merd észtét a késsék danácspan 
már el is hadarosztung.

— Hja wohl!
Kn is sietni fokog a danitványoknak meksugni, 

hotv a Gotterhaltet eszentull is súgva mintenhol 
szapad inegelni.

Tekintetes Bíróság !
Kn Szinger Olimán úrhoz még csak egy kis 

Ujjal se nyúltam hozzá. Krre esküszöm f
Miután azonban kihívó magaviseleté engem vérig 

boszantott — bevallom őszintén — hogy csak két
szer lőttem rája revolverrel, de legnagyobb sajnála
tomra eg\ szer sem trafálhattam. Kár ! Sursuni Cordaö

Anglu-nyomda, Budapest, Baross-u. 47.
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