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MARKOS GYULA.

A két Bocskay.

Üdvözöllek Bocskay, szabadságunk örök, dicső fáklyája! 
Szervusz öcsém, hiszen te is az vagy !

Bölcsen.
Hogy ehetsz már ennyit 

estére ? Nem árt meg ?
— Azt csak holnap mondha

tom meg.

— És te, Bella, te is küzdesz 
a nők jogaiért ?

— Eszemben sincs, Annus.
— Hogy lehet az ?
— El vagyok már jegyezve.

Udvariasan
— Nagyszerű dolog ez a drót

nélküli táviró,- ugy-e hadnagy ur ?
— Ah, Aranka nagysád, ezer- 

szerte különb dolgok is vannak, a 
miknek tizennyolcz éve még hire 
sem volt.

— Például?
— Maga, Aranka nagysád 1

: Ok.
— Hogy adhatja nagysád 

hegedütanitásra a fiút, mikor semmi 
tehetsége sincs ?

— De mekkora a haja!

Szem érm etesség.
Menyasszony: Kérlek Juczi, 

takard le a vőlegényem arczképét, 
mert át akárok öltözködni.

Szomorú.
Költő : Szabadna kérem az 

én szomorujátékom sorsáról tuda
kozódni ? ?

Igazgató : Az bizony szomorú

Nézet dolga.
— Papa micsoda a visszaélés szeszesitalokkal, ami 

itt áll hirdetve ?
— Az fiam, ha a szeszt világításra használják

Különbség.
Aranyos: Hát nem mindegy az, tőke vagy pénz 
Bárányi: Nem bizony ! Mert tőke az, amikor van 

de amikor csak kellene, akkor az már pénz !

„Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki olárnaitók jelentékeny kedvezményben részeiéinek.



Végre valahára
Végre \?aiahara
Feftfirradt egy jobb kor.
A mety után epedezve 
Sóhajtoztunk sokszor.

Megkinozott hazánk 
Kiheverte báját; 
Meghallgatta Isten végre 
Lelkünk esdó szavát.

Kezzel szerzett s ápolt. 
Drága szabadságod 
Bilincsektől szabadulva, 
hazank. újra látod!

Magyar szív. mely annyit 
Aggódott teérted.
Örülhet, mert jo kezekbe 
Került immár elted

Jóknak legjobbjai 
Állanak az elen 
Műn vigyázva, hogy tegedet 
Semmi baj ne érjen.

Pannónia, a mely 
Majdan tünderkert volt.
Újra az lesz. mert földjéről 
Tisztül minden szennyfolt.

Földjén nem nyer többe 
Nyugtot a gaz lator;
Ki azt bántja mi szent s jogos. 
Keservesen lakói.

Igazság, jog s törvény 
eszményi uralma 
Uralkodik s áldott leszen 
E hon völgye, halma.

Áldott legyen élted 
Felviradott jobb kor.
Melyért sírva, eget víva 
Sóhajtoztunk sokszor.

Fönseges uralmad 
Áldja meg az Isten.
Mert mig az tart. addig tudjuk. 
Mogy mi bajunk sincsen.

Legyen éltedhosszű.
Legyen áldott, örök.
Átölelő szoros kapocs 
Nemzet s király közötti

így lesz boldog e hon. 
így annak királya 
S így tundöklik Szent Istvannnak 
Fényben koronája.

Dülapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram kürjegyzései.
Úgy hallom, hogy 250 48-as képviselő közül nem 

lesz 48, a ki felmenne a budai várba trónbeszédre.
lói teszik. A szuronyos feloszlatás után elvárta a 

magyar nemzet, hogy legalább annyi kiengesztelés érje, 
hogy az egyszer a király jöjjön le a Házba.

A tulipán sorompó hatalmas tért kezd hódiíani ma
gának az országban. Mindenki csak magyar árut akar 
vásárolni és magyar kereskedőt pártolni.

A milyen lélekemelő szép oly becsületes és jogos 
is ez a törekvés, a mely végre meg fogja tanítani 
.usztriát arra, hogy ne bántsd a magyart. De persze, 

épen ez nem tetszik Ausztriának, ki már is megindította 
az ellenmozgalmat, más szóval megfuvatta a szegfű riadót. 
Sőt még ezzel sem elégedett meg, hanem a Rajxrathban 
a tulipánmozgalom letiltását követeli.

Nem is volna rossz, ha minekünk a Rajxrátból csak 
olyan könnyen lehetne parancsolni! Abból ugyan nem 
eszik az osztrák !

Somma sommarom, hogy a mi tulipánunk jól har
czol már is, mert nagyon haragusznak rá Bécsben.

*
Magyar ökrök, magyar diszn< k, csak igy beszélnek 

rólunk oda át a Lajtán, osztrák szellemességgel. De hát 
ki tehet róla, hogy a német kutya és a kutya német 
sohase volt szellemesebb.

Egy pomerani gránátos oldalbordája sokkal drágább 
volt még Bismarcknak, mint az egész Balkán-félsziget, 
mely neki csak Hekuba volt.

II. Vilmos császár azonban egész másként gondol
kozik. Úgy látszik, az ő feje is megkótvagosodott a sok 
alldeuts törekvésektől és a Duna-Tisza közén át nviltan

akar lejutni a Balkánra. Nem is rossz. No, egypár száz
ezer pomerán gránátos oldalbordája akkor aligha itt nem 
fog maradni.

A két birodalomnak egymással elválaszthatatlan 
szövetségbe való megélhetésére kell törekedni, mondja a 
minap a Budapesti Hírlap az ő vezérczikkében.

Azt a méltóságos kis késit a vezérczikkének, mely 
se 48-at, se 67-et nem respektál, hanem e helyett el
választhatatlan szövetségről álmodozik.

Méltóságos főrend u r ! Ezek a bizonyos szép szavak 
pár évvel ezelőtt mintha már próbáltak volna egy kis 
szerencsét az ischli klauzulában. Vagy nem ?

*
A hármasszövetségnek fucscs í Olaszország angol- 

franczia szövetségbe lépett.
Németország most kapkod fühöz-fához, hogy el

szigeteltségét megakadályozza, de úgy látszik hiába, mert 
a magyar sem lesz oly bolond a jövőben, hogy védel
mezze a német hátát, mig ő bennünket iparilag és gazda
ságilag kizsákmányol.

Abbia ! Német sógor í
*

Úgy hallom, Csemoch, a népszerű püspök-kanonok, 
visszautasította a szatmári püspökséget. Még ilyet sem 
hallottam soha életemben. Egy szép és jó kis püspöksé
get visszautasítani! No lám !

Sokan nem is tudják ezt megérteni. Én azonban 
alighanem jól pedzem a dolgot

Gyakovári püspök akar lenni a jó föur, a mire 
segélje is őtet a magyarok Istene. Jól tud horvátul, tótul 
és a mellett kitűnő magyar politikus is. Ilyen ember kel
lene végre Stossmajer örökébe. Foxit Deus.

*
A kínaiak Magyarországon. Csudák-csudája, hogy 

a japániak után már a kínaiak is eljárnak tanulmány
útra, sőt nemcsak járnak, hanem át is gyúrják nemzeti 
erénnyé, a mit látnak, hallanak. Csak a magyar és az 
osztrák ezopf nem bir az orránál tovább látni, mely gépi- 
leg lefordít minden selejtes német intézményt, a helyett, 
hogy a nemzet lüktető ereje szerint átgyumá.

A kínaiaknak különben nagyon tetszett Budapest, 
főleg este a Dunáról. Azt mondják, hogy mig a kirán
dulásuk tart, főleg nálunk, folyton Pékingben járnak

Gavallérok közt.
— Te mindent készpénzei fizetsz?
— Persze! először is olcsóbban kapok mindent, 

másodszor nőtlen maradhatok.

Gyerm eki következtetés.
Józsi és Pista a búcsún nagyon sok mézeskalácsot 

találtak bekebelezni, minek a következése nagy hasfájás 
volt. Mikor az már elmúlt, találkoznak a Márton bácsi
jukkal, aki roppant kövér ember volt. Józsi bámulva nézi 
a bácsit és mondja a Pistinek : *Na ha a Márton bácsi 
egyszer hasfájást kap, az lehet ám csak valami!«

K épviselők közt.
— Te még a szádat sem nyitottad föl egész üiés- 

szak alatt ?
— Dehogy nem ! hiszen folyton ásitk, a hányszor 

te beszélsz.
«- ^1



A kutyasxem

A tináncz csak a szép hölgyet látja, 
De kutyát már az adótárgy bántja.

Látva, hogy a kalapmadár — élő,
Fináncz sem rest — igy már törvényt véd ö.

— Aztán miért nem akarna koma semmi áron fel-
— Lássabarátom, én márazért se szavaznék Madarira, menni Budára, az országgyűlés megnyitására?

mert már a neve is elárulja, hogy Madari — maradi. . . .
-  Mi pedig épen azért szavazunk rá, mert ő az, a ~  Hát csak azért kom*  mert a ma^ ar orszá^

ki nekünk legalább is 5 évig képviselőnk maradi. gyűlés Háza Pesten van és nem Budán.



Kis félreértés. Kritikus.

— Mondja barátom jól járok én itt.
— Már biz én azt aligha tudom előre megmondani.
— Szent Gálra akarok menni.

No má akkor ott aligha fog jól járni, mert 
ott bizonyosan meg fogják verni.

A finom  társaságban.
Mama ^15 éves leányához): Tudod Irn uskám, ha 

urak vannak jelen, akkor nem szabad neked soha a 
lábakról beszélned !

Irma : És ugy-e, a nadrágról sem ?
Mama : Nem! Akkor mindig úgy kell mondani a 

«lábravaló!»

— Nagyságos uram kitűnő sorsjegyeim vannak.
— No ha olyan kitűnők, csak tartsa meg.
— De khérem én elakarom árulni.
— Mit ön áruló? Takarodjék akkor innen.

Ellentm ondás
Főnök dühösen : Tudja! Magának mint okos em

bernek, már mégi> be kell látnia, hogy ön alapjában véve 
nem egyéb, mint egy ostoba tökfilkó !

Mari, oda ne mutass,
Ott van egy titkos utas.

Hol? Tessék megkeresni.

Vérzik gyilkos tör alatt,
Hát a gyilkos hol szalad.

Hol? Tessék megkeresni.

„ANGLO-NYOMDA" Bu d a p e s t , ym. b a r o s s -u t c z a  47
.  t J ó i m ! k í n t  ta rok . ■ —
AU«UU 9ud*«or. Vlssef.lt mfiintéutét u  ejész msgysr közönségnek » le g tö b b  munkáktól • Icjklscfcbl* Olcsón táU.1 minden • siskb.

izállM mM tnnem ü megrendelt nyomtatványt. (Vidéki, utánvéttel.)

Angle-nyootd* Bpett, Baross-u. #7.
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