
IV. évfolyam. 16. szám.

Bánffy, mint a Lipótvárosi Kaszinó elnöke.

Visontai: Ugyan már mire való ez a tulpazarlás? Nektek csak egy uj arany-bornyura volt szükségetek, 

és most idehoztok egy valóságos aranyökröt!

„Magyar Herkó Páter** melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Magy ar m iniszterek B écsb en . Ez soha se jelent jót. 
Valamit mindig lealkudnak, valamit elengednek a nemzet 
érdekeiből. Csak minap is azt újságolta a Magyar Tudósító,
:: a'- na^v nézetkülönbség volt az osztrák és a magyar mi- 
ni>z:erek között, de a király az osztrákok álláspontját tette
magáévá.

I:: n: tr ;:z:án pon ot is tehetnénk. A többi azután magától 
s rthet Isak az a kü ön< s h< gy mért van nekünk alkot
ván. '  draga kormányzatunk, mért nem inkább az olcsóbb 

önkényuralom. Gondolkozzanak rajta azok, akik értenek
hozzá egy kicsit.

Ha m ár közös az u ralkod ó , akkor leg\en az teljesen 
pártatlan, es ne akarja az egyik nemzet elhetetlenségét, a 
n:á>;k rovására kamatoztatni. .Wert hogy Ausztriában züllöttek 
a viszonyok, hát most mindennek Magyarország adja meg az 
arat és igya meg a levét, ez tálán még sem valami nagy 
szokratesi bölcseség.

K ossuth Feren c hetvennyolc álmos tigrise mért alszik
ilyenkor ? Vagy csak Francli ur maga alszik ? Hát akkor a 
többi mit csinál ? Alássan köszönjük mi az ilyen ellenzéket, 
de nem kérünk belőlük.

Az ifjabb Kossuth-párti uj tagok közt — mondják — 
készül valami, kik már valósággal csömörük ezt a szánandó 
állapotot. Nos, hat ezek is mire várnak? A sült galambra? 
Csak várjak szépen, míg el nem eszi előlük azt is Ausztria.

«

A lbánia o k k u p álása . A nag\ hatalmak újra böstör-
k dne*. Közös okkupacióra akarnak küldeni bennünket a 
Balkánra és pedig az olaszokkal.

Mire való ez a különös bu/góság? Vagy okkupálunk, 
és akk< r magunk, vagy ne okkupáljon ^enki. Olaszországgal 
biztos háborúba keverednénk különben.

Hol alszik ilyenkor az osztrák hadi bölcseség ?
♦

h a  a fran ciák  M ilanóban» olyan nagy hírre vergő
dött címmé vált, mért ne lehetne följegyezni azt is, hogy 
• tt'7a<sics Yelmcében». Igen, mert a mi fürtös fejű minisz
terünk is a velencei lagúnák közelében várta a »föltámadást». 
Koran várta, neki még meg sem érkezett az, aki föltámad- 

• hatna, a — világ megváltó.

*
A L ip ótvárosi K aszinó elnökévé Bánfíelesz Dezsike 

van aspirálva. Nos hát, jobb választást nem tehettek volna a 
| lipótvárosi laskarágók; sem Bánffelesz méltóbb helyre nem 

juthatna honfiúi szereplésre. Boldogítsák egymást hosszú 
) időkig és soha el ne válhassanak egymástól.

Akkor, amikor dukál, alá szoktunk pörkölni mi is 
a mi államrendőrségünknek, de most kalapot emelünk Rudnay 
főkapitánynak s a kerületi kapitány uraknak egyetemben, 
olvasván, hogy közel 12,000 korona vigalmi és büntetéspénz: 
küldtek át a főváros tanácsához a szegények javára  (ha igaz)
O ak aztán nehogy megakadjon valahol az a pénz, mert hát 
hiába, az a pénz, az a p én z ... nem folyik ám magától, min: 
a viz ! . . .

Beteljesedett, amit múlt számunkban 9 kór»-ként emlí
tettünk meg, csakugyan címzetes krokodilus lett a g y íkb ó l; 
a rendőrirnok urak címzetes fogalmazói titulust nyertek. Aztán
mitül jó ez?

Újság számba húzzák, hogy Kenedi Géza búcsút 
vesz a Légrddi-féle spárgatenyésztő-vállalattól, mert hát nem 
nézheti jó  szemmel, hogy az ő pallérsdga alatt üssék a kor- ; 
mányi. Van esze annak az urnák ! A spárga-^leségnél többet ér ’
a — husosfazék.

«

Mutatónak behoztak a szerkesztőségbe egy darab 
ingyen kenyeret, amilyent a Podmaniczky-utcában osztanak | 
a kenyérteleneknek. Körül nézegettük, s azt vettük ki belőle, | 
hogy attól bizony hasra fordulhat az éhes ember. Kiváncsiak • 
vagyunk, nem volt-e pincér az, aki azokat a szeleteket 
a p r ít ja ? ... Huncutul aprók.

*

A jakhec újságok — írván a keresztényvilág nagy 
ünnepéről, a Nagypéntekről — azt mondják, hogy «némelyik ; 
hitszónok oly rémséges színnel festi Krisztus halálát, hogy 
szinte borzalom hallgatni*. Hát tisztelt zsidó oreságok, Jour
nalist oreságok, bizony rémes tett is volt az a kendtek dics> 
őseitől, az Istenembert elvenen keresztre feszíteni; az ilyen 
haramiaságról aztán nem lehet ám valami lágy szimfóniát [ 
zengeni, az is igaz. De bárcsak megelégelték volna az Isten- j 
emberrel ők. Oh nem ! feszítenek és nyúznak még ők egyre 
ma is.

*

A városatyák összeférhetlenségének kérdése is mosi 
forog szőnyegen. Képzeljük, hogy fognak szerteszét hullni 
a kétkulacsos urak, akik a városnak obügátusai is, meg bene- 
íactorai is egy ködmönyben.

♦

Gazur. A népszerű II. József, Ausztria császára kedv 
Ívesen beszélgetet egy német paraszttal, mire ez azt mondta : j 
• Felséged nagy politikus*. A császár kérdezte: «Mi eg\ poli
tikus?* Mire a sváb jelentős arcjátékkal súgta oda: «Eia 
spitzpub!* (gazember). A császár nevetve távozott Akkor 
még a kis emberek a malom alatt gazemberkedtek, most ma j 
a kis malmokat elpusztította a merkantilizmus, csak nagy urak j 
politizálnak — tehát a gazurok, gazurkodnak.

*

Csávolszky contra Horánszky. Ugyan miért ? me 
mind a kettőnek neve tót hangzású. «Horán> tótul annyit jelent, 
mint: hegyi, hegylakó. *Vol* tótul: ökör, «volszki»: ökre 
Midőn Csávolszky kis újságját maga irta, maga szedte, nyom
tatta, maga árulta és széthordta, a zsidókkal egyetértett, eze*: 
észrevették, hogy ezt az ökröt jó lesz járomba fogni s le;: 
aztán »Egyetértés* — és a társulat jól fizette meg, s ezért 
húzza most is a jármot »hegynek•. (Dixi.)



Gyász a szittya-mennyben. A zászlós ur.

No, édes nászom, aligha nagy szomorúságra nem 
áradtunk! Egy roppant nagy nyugdíjas halál Ilire érkezik 

ilról s ez alighanem Tisza Kálmán lesz.
Vége tehát a mi mennyei szittya-boldogságunknak . . .  

Vu-rt nem vetek neki tizenhárom napot és mi már az osztrák 
wntek joghatósága alá fogunk kerülni, m eglásd... A geszti 

I Argyilusát!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Az egyik Ugron-familia erős hadi lábon állott örökkön 
egy másik erdélyi családdal, melynek soraiból hajdanta zászlós 
urak is kerültek ki. A család azonban időmultával a nagy 
dölyf mellett meglehetősen leszegényedett, ugyannyira, hogy 
az egyik rokonuk valahol a vasútnál, közönséges kocsikapcsoló 
lett, s mint ilyen, piros jelzőzászlóval dolgozott.

— Nos hát nem panaszkodhatnak most már Dölyfiék 
sem . . .  Egyik famíliájuk ismét zászlós ur leve!

Önzetlen szerelem.

Hidegvér.

Festetics György tábornok a königgrätzi csatában elvesz
n ie  egyik lábát, hogy le kellett vágni. A műtét alatt inasa 
ihatott, de ő nem vesztette el hidegvérét.

Nézzétek csak ezt a tettetőt — szólt mosolyogva a 
‘ia ilra sebesült tábornok — a fickó úgy vonit, mint valami 
omondor, pedig már előre örül, hogy ezentúl csak egy 

csizmát kell tisztítania.

— Hova gondol, Jémándkhövi ór?  hiszen ön még nem 
is látta az én leányomat!

— Azért én őt szerethetem. i
— De hiszen még ő se látta ö n t!
— Azért ő is szerethet még.

Vallja meg őszintén, fhiatal ember, tholán a telek- ] 
khönyvit látta valahol ?

Hát ha már őszinteségről van a szó. Hát nem a the- j 
lekkönyvit láttam, hanem csak a bethétkönyvecskéit.

-9®  A KORONÁS B O H Ó C
(Három képben, szöveg nélkül.)



Jó  halfogás az inkompatibilis vizeken.

Apponyi: No ez az egy hát szerencsésen horogra került! De hány 
lubickol még abban a vízben, majd utána nézünk.

Igazán nagyszerű ember.
(Városligeti idylU

No hallja, barátom, maga igazán eredeti 
egy ember. Maga nem is azt kérdi, hogy hány 
óra van, hanem mindjárt azon kezdi, hogy hány 
órája van. Igazán nagyszerű ember!

sp Tréfás képrejtvények ^

Nini, ott a hegyszoroson,
Eltévedt egy szegény asszony.

Hol? Tessék megkeresni!

A fráterok nagyot iván,
Kérdik, látsz-e, h e j! gvárdián ?

Hol van ? Tessék megkeresni I
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