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MAKKOS OTULA.

Kossuth a király előtt.

Felség! Nekem ugyan fogalmam sincs arról, hogy Wekerle mit mondhatott rólam. Hanem azért bármit 
mondott is — amennyire én öt ismerem, határozottan tiltakozom ellene! Mert mi az önálló banknál állunk vagy bukunk* <
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Justh fokosa.
Justh Oyula fokost kapott ma, 
Szép éban fokost 
Hogy a lasipuskások közt 
Jól Üssön szét most. 
Magyaros s gondolat is 
Hát még a tanács.
Hsrkó ucscss manap Bécsben 
Nem is használ más

Bécs soha sem enged addig, 
Amíg nem muszáj 
Még szóval is megelégszik 
Sok sok bárgyú száj . . .
De ki oda is tud ütni 
Mindig hova kell,
Annak fokos a kezében,
Már biztos siker.

Oflliplatéri Bonrágyi Ka maris nótárius uram köqtgyzésti.

A hármas szövetség megújítása küszöbén ismét 
kaptak a magyarok egy kis olcsó fagarast a zseniális 
német császártól.

Bettmann Holvég ugyan is a magyarok előtt követ
kezetesen csak magyar királyról beszélt, amiből ugylát- 
szik. hogy utasítás szerint cselekedett, mert a német 
császár jobban érti a magyar közjogot, mint az összes 
osztrák diplomaták.

Nagy köszönettel nyugtatjuk a német császár 
e különös jóindulatát, de ez a 400 milliós drednangtokért 
igen kevés viszont szolgálat, főleg mióta tudjuk, hogy a 
magyar gazdasági függetlenség kivívása körül folyó 
harcban Ausztria Berlinből kapott vérszemet. Nos hát 
mi a mi ellenségeinknek bizony nem fogunk 400 milliós 
szívességeket tenni ami erszényünk rovására.

A hármasszövetséget pedig noha szükségesnek 
tartjuk, de mig csak kiél minket, ellene fogunk küzdeni.

Kossuth Lukács tervét sajátította el, irja a N. Fr. 
Fr. csakhogy egyet rúghasson Kossuthon.

Ha Lukács az önálló bankot akarta volna komolyan 
és arra garanciát tudott volna adni, akkor már április
ban el is fogadtuk volna őt, csakhogy ez nem igy volt.

Kossuth pedig a saját szakállára építi propozicióit 
s egyáltalán nincs szüksége Lukács Lászlókra.

*
Magyar ember is felszált már repülő gépen, Kutassi 

Ágost, ki Farman-féle gépen 30 kilómétert repült 30 
perc alatt. Kitűnő eredmény ez!

•
Ami derék osztrák barátainknak mindenáron csak 

darabont megoldása kellene a válságnak.
Semmit sem adni és mindent erőszakkal kicsikarni 

tőlünk ezt neveznék aztán ők paritásnak.
Ejnye bejó! Csakhogy ebből nem fognak pipálni. 

*
Osztrák kapzsiság. A 4 hadi hajó közül csak egyet 

akarnak Fiúméban építtetni, hármat pedig Triesztbe.
Lám lám ! És ezt is a paritás alapján akarják meg

cselekedni velünk Ejnye de kegyesek. Vaksággal szokta 
megverni az Isten a telhetetleneket. Vigyázzon tehát jól 
Ausztria is, hogy igy ne járjon.
A Herko csak rátalál a szeg tejére.
Ez az, amiért a Herkotátert olvasni és terjeszteni úri virtus.

Tanítani kánt ram aram
iskolai szél jegyzetei

Most olvasom a lapokban, hogy Amerikában a 
Missouri államban gyönyörű, szép 4 törvényt hoztak, 
melyek bizony mi nálunk is nagyon elkelnének.

1. A törvény pénz és fogház terhe allatt megtiltja 
az oly hírlapi cikkek közlését, melyek az erkölcsre nézve 
veszélyesek és megbotránkozásra adnak tápot.

Nagyon okos, dolog volna a mi sajtó törvényeink 
készítésénél is megszívlelni ezt.

2. Revorvert, tőrt még az üzletekben sem szabad a 
kirakatba tenni, annál kevésbé viselni.

3. Szeszes italokat mérni csak a vasúti kocsikban 
szabad vasárnaponkint. Aki 18 éven aluli gyermekeket 
dohányzásra szoktat UK) dollárra ítélik,

4 4. A vadhús elárusitása tilos. Mindenki csak annyi 
vadat lőhet, mennyit megtud enni. Rendkívül okos dolog ez.

Nem is hinné az ember, hogy az minő mélyrevágó 
gondolat.

Sok • sok szegény ember maga is vadászhatna, 
főleg ha a vadak kárt tesznek.

Híjába Amerika mindig csak tud eredetiséget pro
dukálni. Nálunk sem ártana ám !

Tanítani könnyű csak élni nehéz.



Furcsa szükség. Válság humor.

Bizony! Néha még oly rendkívüli időket is él az 
ember, hogy még csak egy ezer koronája sincs minden 
mellényzsebében.

Éles disttnctió
— No hollod sógor, most az egyszer nem szeret

nék a bciödbe lenni.
— t s  miért nem ?
— Hát csak azért, mert ! . . a magam bőrében 

máskor is sokkal iobban szerettem lenni.

Kis külömbség.

— No Clarissime principál, mit szól a koalíció 
felbomlásához ?

— Nagy kár érte. amice! Mert a katholicizmus 
vesztett vele legtöbbet.

— Hiszen a néppártot visszanyertük teljes egé
szében.

— Vissza ám, de bárcsak megtartotta volna ma
gát a koalíciónak, vagy a koalíció őt magának.

— Képzeld csak aranyos, mit mondott az én gyö
nyörű kis uracskám nekem, mikor figyelmeztettem őt, 
hogy ma van 30-ik éve boldog házasságunknak.

— Nohát mit mondott?
— Te u g y a n  boldog vagy! De nekem már 30 

év óta v a n  feleségem.



Bölcs válasz. Rettenetes bosszú

— Megtudná-e nekem mondani Kedves őrnagy úr, 
hogy mért engedik meg egy királyfinak a törvények az 
uralkodást már 14 éves korukban, a házasságot pedig 
csak a 18-ik év betöltése után.

— Annál egyszerűbb sincs! Mert egy asszonyt 
kormányozni sokkal nehezebb, mint egy országot.

— No hallja Móni úr, úgy hencegjen maga itt 
én előttem, hogy rettenetes bosszút fogok ám állani 
magán.

— Nem thodnáni hogyan ?
Hát csak úgy, hogy én veszek minden héten 

a feleségemnek egy új khalapt és a maga felesége is 
fog ugyan eztet khövetelni.

Ez a ház mily fura, 
Hol itt a ház ura.

Apuka ?
Hol a mamuka?

Tessék megkeresni. Tessék megkeresni.
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