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MARKOS GYULA.

Ugyan mi a manó bajuk lehet veled ezeknek a sajtókutyáknak ?
Hát pajtás, bántja a szegényeket, hogy jól érzem magamat és hogy egészséges vagyok.

,Magyar Herkó Páter* melléklapja.
: Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Dülapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

\ nagyváradi kétfejű sas is végre-valahára jobb- 
etre szenderült. Agyonlőtték ot a kőmives kalapá- 

Debuisset pridem kellett volna már régen! 
\/* nb.m még most is elég jókor volt. A budavári 

tt- aiteért igen kedves viszonzás volt. Meg vagyok 
vele elégedve.

o évvel ezelőtt Zichy Jenövei utaztam Szabadkára 
oldott a vonat. Zichy egyre azt kiáltozta:

Jaj, a sasaim ! Jaj, a sasaim ! Hová lettek a
-Hsaim ?

kétfejüek voltak, kegyelmes uram? Mondja 
«*g. 1 lehet ilyeneket lőni?

Becsbe. De oda nem szoktam járni vadászni.
*

Mocsári Lajos kezéből egyszer már kiütötték a 
d i ; ibot Most se volna érte kár. Most se volna
érte kár.

Mit akar ez a Ripp van Winkle, aki nem is áo, 
a ío évet aludt keresztül? Mit akar most a

i s-a> párt újjászervezésével ?
Hagyjon neki békét. Meg van az szervezve jól. 

Cgy. ahogy azt a magyar nép megszervezte tag- 
cal. Sulisé bántsa tehát Mocsári bátyám álmait ez a 
dolog!

*

Lengyel Zoltán uramöcsém is jobban tenné, ha 
már kvetlen újra iskolába szeretne járni, ha más 
p-iitikai preceptort választott volna.

Lj íüggetlenségi pártot szervezni?! Tessék! 
szabadságában áll. Csak aztán jól vigyázzon a két
ezer kettőre, nehogy egy akol, egy pásztor és egy 
uh legyen a vége a nagy dér-durral megindult

munkának.
Mocsári különben már félig-meddig ki is kosa

razta az én kedves Zolti barátomat, m ondván: Hát 
hiszen bizony üdvös volna ez az uj pártalakulás, csak 
vezér volna, alkalmas vezér, bárki is! Teszem azt 
Mezóssy, ha nem lett volna államtitkár.

Hogy Apponyiról egy szót se ejtsünk, mert az 
bizonyos, hogy nem ugrik be a szecesszióra.

Vájjon mért nem jutott eszébe Mocsárinak rög
tön Lengyel Zoltán, ki tudja?

*
A magyar zászló Horvátországban minden ma- 

_var-l *rvát barátkozás dacára is, még mindig csak
botránykő.

Hivatalosan leszedik, valahányszor kitűzik.
Mire jó ez ? Mi kitűzzük az ó zászlaikat , / 

Országházára is, ok pedig ordítoznak a magyar 
zászlóra. Szeretem azt hinni, hogy ezt még a ré-i 
rendszer Hédervárv-vitézei teszik

•

Kállav Abul. Csikvármegye főispánja legény ,i 
sarkán. Sietek is öt azonnal megdicsérni. Hitel- és 
tögvasztasi szövetkezetekkel kezdi, valamint az < >rszá- 
gos ( iazdaszövetség ápolásával.

Tessék tőle az öregebbeknek is tanulni. De ne 
csak tanulni, hanem a >zép példát tovább is gyako
rolni. Szinte előre látom, hog\ a mi kazár ajságaink 
mint fognak rá Lbultani, akarjuk mondani üvölteni. 
No, de ez nem baj.

*

Perzsia is alkotmányt kapott. Sőt most már 
Kínában is próbálkoznak vele.

A Sálion igazán meglátszik, hogy Kurópában 
járt. Bedig amint mondják, már kedvetlen is a sah. 
mert megsimitotta egy kissé a guta és mégis meg
adta az alkotmányt.

Ausztria pedig alkotmány helyett inkább a gutá
val szeretne bennünket is megtisztelni.

|ön a király októberre Budavárba. Sejour in 
Budapest: kirándulás Budapestre. Hz annyit jelent, 
hogy kőszenet, vizet és húst Bécsböl fognak lehozni 
a provincba és jól is teszik ezt, amig mi azt eltörjük. 

A Herkó Páter csak fején találja mindig a szöget. 
Ez az, amurt a Herkofatert olvas fii es terjeszteni un

virtus.

M agyarázat.
Mama: Na hallod-e Laci, az már mégis disznúság, 

hogy milyen részegen jöttél te tegnap este haza ! Nem 
szégyenled magad ?

Jogász : Miért szégveljem magam, édes anyám ? 
Téged szerettelek volna látni, ha te mind megittad volna 
azt a sok bort, amit nekem meg kellett innom, hiszen 
te a lábadon sem tudtál volna állani! í í

Bölcselkedés.
I olvaj : Életemben most loptam csak ötödször, de 

mindig rajtakaptak és alaposan elraktak. Furcsa! Hz épp 
úgy néz ki, mintha nekem tulajdonkép nem is szabadna 
lopni!

Alázatosan.
— Lehetetlen, hogy én a nyúl mellett lőttem e l!
— Fenségednek semmi sem lehetetlen í

Igaz.
— Szörnyűség, mennyi pénz kell neked!

De papa, hiszen nem nekem kell, hanem a 
hitelezőknek !



Jó kis kosár. Furcsa szátn’a.

Hja kedves Kővári ur, aki a vagyonát koro- 
«n • Kasztja fel és forintoknak adja ki; az adósságait 

' *rditva, annak a gavallériájára nem igen sokat
lehet építeni.

I >e hiszen drága Édes, a maga papája bankár és 
nem építőmester!

— Prancs! 4
A feleségemnek van edj libomáj, a lángyomtiak 

edj töltött mell, a fiamnak van edj bomyuvelő, énnekem 
van edj disznófül és edj marhanyelv.

— Igenis, krém széppen ! 4 frt 85 kr.

V édekezés.
Magát épen akkor fogták el, mikor be akart 

törni egy földszintes lakásba.
— Nem akartam betörni, biró ur, csak az orvos 

rendelését követtem.
— Micsodát ?
— Hát azt rendelte az orvos, hogy nyissam ki az 

ablakokat.

Ismeri a fiát.

— Nem gaz rabló ez az állam, mondja lovász 
m atom. A szent István-dijat is hamisan engedte lefutni 
v százezrekkel kárositotta meg a kisembereket.

— Hja barátom, aki nem ment oda és nem tett, 
o  et se károsított meg. Engem sem. Ne menjen oda
t>kor Ön sem.

— Könnyű azt Önnek mondani!

Vázsonyi Vilmos: Phápelében, én egy világot ren
gető eszméket érzek magamban. {

— Retkhet etthél fiam, vagy foghagymát! Kki ne 
merd lőni!



No lássa koma, a mi tS-as politikánk nagyon 
A van hibázva, mert mi mindig csak szidjuk a németet. 
Az nagy kár.

— Mért volna kár ?
— Mindig csak szidjuk, de sohasem utjiil

Rákóci Mód: Nini, otthand megy az oj belő gyes 
miniszter, a nevezetű Andrássy Jola.

Tököli Pinkász Mondjál csakh Mócele, nem hittak 
ütet előbb Sogár Jolának t

Modern fokozat.
— Szerencsét kívánok : a menyasszonyod gyönyörű 

egy leány !
— t ) igen, már gyakorlom is magam a céllövésben.

Csak nem képzeled magadat Ámornak ?
— Nem, de öt Vénusznak, igen.

A kocsi itt, de ki tudja,
Hogy hol a két huzó kutya.

Hol? Tessék megkeresni.

Hogy kiabál, hogy meglásson,
Ks nem Iát meg a pajtásom.

Hol? Tessék megkeresni
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vágó megrende'ést. - Gyorsan és oontosan száIM m.ndennemu megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)

A n^lo-nyomda Budapest. Baro utca
i*
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