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MARKOS GYULA.

A BÉCSI VŐFÉLY KUDARCA.

Köszönjük alássan a szives jóságát. íme, ni mi máris érdeme szerint jutalmazzuk egy kis fügével.

„Magyar Herkó Páter" melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részeseinek

í

Mennyire.

Hát khedves Cilikhém. a7that mondja róla mindenkin, liodj az edj
megbolondult, féleszű zsidó, akhi mindenáron Sacliara császárjo okhorja lenni.
Hallod, Mórickhám, az edj nadjon okhos ember lehet, hijábo m ond
ok róla, hodj bolond. í n azért szívesen lennék az iivé felesébe.
N o thodod mit, Cilikhém, annyira tholáti még sem bolond.

Lenézés.
Te igazán Szerencs s ember vagy, hogy olyan hires a férjed!
Persze, a legnag\ohb sebeket össze tudja varrni, de azért egy
kabá’gombot mégsem tud fölvarrni.

A javíthatatlan.

MIKLÓS

A STAN D O N

A Herkó Páterban ol
vastam egyszer Ausztriá
ról, hogy az arról neve
zetes, hogy se nem tanul,
se nem felejt
És hogy rendesen el
késik egy eszmével és
egy századdal.
Szakasztottan igaz min
den egy szava. Az én sa
ját tapasztalatom szerint
pedig úgy veszem észre, hogy Ausztria most
még egygyel gyarapítja ősi erényeit.
Siket is, vak is Különösen a mai uj állapo
tokkal szemben.
Először fölhívták a nemzetet, hogy Ítéljen.
A nép tehát ítélt. És mivel nem Bécs szája ize
szerint Ítélt, hát most Bécs úgy tesz, mint a
Bodóné asszonyom, mást beszél, mikor a bor
árát kérik.
Bécs mindenáron azt szeretné, hogy a szövet
kezett pártok minél hamarább vesszenek össze
és újra Tisza-féle gárda jönne vissza a hata
lomra Csakhogy persze ezt a kis szívességet a
szövetkezett ellenzék aligha lesz szives megtenni
Bécsnek.
És ha egyéb eredmény nem lenne is, az
föltétlenül meg lesz, hogy Tiszának kotródnia
és pusztulnia kell.
♦
A 48-as függetlenségi párt csupán csak azért,
hogy Tisza minél előbb eltávozzék, még az őt
megillető hadizsákmányból sem akar részt venni.
Engedi, hogy bármely más kormány jöhessen a
disszidensek közül.
A 48 as párt, mert egyelőre Bécsben nagyon
is fáznak a nemzeti vívmányoktól, nem vállal
helyet a kormányon, de küzdeni fog mindvégig,
inig a teljes siker órája nem üt.
♦
Csak egyszer ki tudjuk szórni és a belügyi
reformok közt az uj választási rendszert nyélbe
tudjuk sütni, majd aztán a 48-as párt se fogja
ölbe tenni a kezeit. Eddig az ideig tehát csen
des legények leszünk.
Az erős kéz politikája után, tehát mint a/t a
Herkó Páter előre megjövendölte, elérkezett az
erős láb politikája is. Most már aztán könnyen
tudhatja már minden jóravaló magyar, hogy
Hova kérem a lassan ?

Vizsgán.
— Ej édes Ambrus gazda, mire való* az az örökös duhajkodás, mikor
a szegény felesége ag>onsirja magát odahaza
— Haszen éppen azért vagyok én a jó napban, édes káplán uram mert
nem nézhetem otthon azt az örök siránkozást.

—
—
engem.
—
—

Nos, jelölt űrt zavarba hoztam ?
Ah, tanár ur, nem a kérdés hoz zavarba
Hát?
A felelet.

A szakértelem.

N o lássa, Icig szom séd, e mán aztán szebb színű és jobb
'or, mint a/ elóbbeni.
P itéiig higyje ttekhem el, kheti vés Mihály gazda, hogy ez
onnan való, ahonnan a másik vóta, csakhodj ezt a /álikhám
egcshinálto gondosabban.

Kóser.

i

— Nem várhatok tovább a követelésemmel, csődöt khérek
maga ellen.
Thodja mit? Legokosabb, ha ellenszámla fejében
nekhem adja a leányát.

Lehetetlenség.

I átom, édes fiam, hogy töredelmesen elkészültél a végső
útra, mi volna tehát a legutolsó kívánságod ?
— Szeretném megvárni, kedves lelkiatyám, mig Ausztriának
a jobbik esze megjön.
Hja, kedves barátom, akkor ön máris el van veszve, mert
lehetetlenségeket még az utolsó percben sem szabad ám kívánni.

Uj foglalkozás.
— Micsoda a Berci ?
— Az állatkerti uszoda rendkívüli hallgatója.

Rendőr-észjárás.
Incselkedés.

— Miért akharja engemet füljelentheni ?
Mert beugrott a pázsitba.
De megbocsássa nekhem, a khocsi eliile menekhültem oda

mogomoth.
— Mindegy í
Okkhor elgázolta volna engem.
— Akkor a kocsist irtani volna föl.

— Adj egy korty vizet, édes szentem, olyan szomjas vagyok,
hogy majd meghalok éhen.
— Itt van hát, Pali, egyek egy kis vizet, hogy szomjan ne
haljon a nagy éhség miatt.
— Ej, én édes szentem, hasze nem is ilyen vizet értettem ám
én, amilyen a kutban van, hanem a te ennivaló ajkadról.
— Ha saját szava el nem árulta volna, hogy mennyire élhe
tetlen ember, hát talán el is hittem volna, Pali.

SZEOET-SZEQGEL

V á jjo n ki vágja itt a tat.'
Hol van? Tessék megkeresni!

E jn ye adta a száz dolgát —

Ki mondja azt, hozott Isten — Mikor nem latok sen
kit sem.
Hol van? Tessék megkeresni!

