
vn rtvfolyam. 49 szám Budapest 1906

TÖRÖK SZIGPRip M ARKOS GYULA.Megjelenik minden vasárnap
Szerkesztfoég Budapest.

Kaas Ivor jubileuma

kedves barátaira, hogy e i a mandátum nekem sokkal kedvesebb, mint amitH ig y je tek  meg, 
a nagyfe jünk  tő le m  e lm a r t a k



Dúlapmtén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései Nálunk is számit a biztos sikerre. Csakhogy persze 
a függetlenségi párt szemei egy kissé bántják öt, hog 
annyira nyitva vannak.

Már pedig akár tetszik, akár nem, édes Tsirszk\ 
ur önnek, de mi határozottan kijelentjük, hogy a német, 
főleg a Hohenzollern prepotenciából elég volt.

így aligha fog sikerülni a hármas szövetséget újra 
összecsirizelni *

Uj ágyúgolyókat találtak fel, melyek a legvasta
gabb hadihajó páncélt is keresztül ütik.

Mennyire kár, hogy a darabont főispánok idejében 
nem ismertük már ezeket a golyókat. Milyen jó lett 
volna, ha csak utólag ki nem sül, hogy a darabontok 
orcaböre még annál is vastagabb volt, sőt máig is az.

Vilmos császár is mindenbe belevágja a fejszéjét. 
Nem csoda, ha meg is üti a kis körmöcskéjét. Hiába 
v m neki kancellárja, maga akar lenni egyedül a kancel- 
ár Ha bolondot tesz és felelni kell érte, akkor termé
szetesen a kancellár a felelős. És ha ez megtagadja a 
'  rt, hát egyszerűen elcsapja.

Most is ilyen formán áll a világ Berlinben. Nem 
c> >da tehát, ha sokan is haragusznak a prepotens csá
szárra.

Híre tár, hogy Münchenben rálöttek. Hivatalosan 
persze letagadják. Mi el is hisszük, ameddig ok tagad
hatják.

A Starcsevics-pártiak komiszkodása a zágrábi 
országgyűlésen szinte kezd napirenddé válni.

No persze, Ausztria gondoskodik is róla, hogy egv 
kis hasonló mulatságban lehessen része.

Pedig sokkal okosabban tenné a derék Starcsevics- 
párt, ha a lepoglavai börtönben elhunyt nagy Starcsevics 
nek ne a programmját, hanem a nagy politikai szeny- 
nyesét rendeznék már egyszer végre.

A Herkó Páter csak fején találja mindig a szöget 
Ez az, amu rt a Ikrkvfatert olvasni és terjesztőn un

VI t  t i t s .

Konrád < .ötzendort az uj vezérkari fonok. A trón
on >kö$ bizalmi embere.

Remélhetőleg az ó sütni valója egy kissé nagyobb 
> tő! h lesz, mint Becké volt, a centralista Hohenzollerné, 

mert ha íem, ö is csak úgy fog járni, mint előde.
Egyébként erősen hiszem, hogy a trónörökös már 

ezt meg is súgta neki.

Londoni sztrák cudarságokröl Írnak a lapok, mely 
'/érint volt gondja Becsnek, hogy a londoni múzeumokba 
hamis tükröt áruljanak olcsón Magyarországról. Pl.:

A Balaton osztrák tó. Ausztria-Magyarország fő
városa Bécs és hivatalos nyelve mindkét országban a 
i német. A nagy magyar alföld Ausztria keleti felé
ben van

n most, hogy az angolok rokonszenve felénk for
dult és ok rájöttek a csínyre, kacagva löködik félre a 
jó angolok a felsült osztrák tudományt.

Hep Cicesz Drágái jó kívánságai
A holddal edjütt válthozzék 

a the szerencséd is.

A Zeppelin léghajós úrral 
zepperliz the alá 2 0 0 0  méter ma
gasból

a
Allincsanak nekhed is mentit 

hamarabb szobrot.

A the fogad, szemed, lábod, gégéd ledjenek mind 
a technika müremekhei.

I he magad phejig remeggyél, mint a njárfhalevel.

A székely birtokrendezés ugyancsak dolgot ad a
kormánynak

Az a Nők éhes örmény, zsidó és nemzsidó speku- 
•áii>. amely ezt a boldogtalan népet ellepte, szinte meg
döbbentő.

I gyancsak a sarkára kell állani az igazságügy- 
nuni> -térnek, ha ennyi huncutság után meg akarja találni 
az igazi igazságot.

A német külügyi politika elrepedt fazekát Tsirszky 
külügy érnek legalább ( Olaszországban már annyira-meny- 
yire sikerült összedrótozni.

I edjen nekhed edj khorlatlan khimérés, cshopán a 
eszed ledjen khorlátolt

lsmergyenek théged minden zálogházba.

Lédj the edj khoronás khirálj ólján országba, ahun 
csak örméngy, zsidó megy chigángvok laknak.

Hogj némileg hasonlincsál Kákhóczihol, üljél the is 
a bécs-ujhclyi börthönbe, de sokháig.



A redakcióbán.

Költő: Szerkesztő ur kérem, hoztam egy pár apróságot 
\ takarítónőm ugyan minőig rossz vicceket csinál a mü
veimre, de mégis azt hiszem, ez most különösen sikerült.

Szerkesztő (miután átolvasta): Tudja mit barátom? 
< Mvassa fel ezt is a takaritónőjeinek, és ami viccet mond 
• ' azt hozza fel!

K ívánatra,

Ur : És mondja csak fog-e engem az a lány, akit 
ön ajánl szeretni ?

Házasságközvetítő : Oh ! Hogyne ! Feltétlenül; kívá
natra szeretni is tud !

Erzsébet napjára.

Váratlan eredmény.

Hölgy : (a ki éppen egy látogatójának azt mondatta 
hogy nincs itthon, a visszatérő cselédhez.) No és mondott 
valamit a nagysága ?

(lseléd: Oh igen ! Azt mondta, hogy : Hála Istennek!

A derék.
(?) Mikor Harlay lett a párizsi parlament [törvény

szék-féle] elnöke, az ügyvédek kara tisztelgett nála és 
pártfogását kérte.

— Abból ugyan nem esznek — felelt Harlay rövi
den — gazembereket nem pártolok, a becsületeseknek 
pedig nincs szükségük az én védelmemre.



Lehetetlen. önvallom ások.

Szerintiiem a legbothább és leggonoszabb embe
rek az k, akhik minden khérdésre egy másik khérdéssei
telelnek.

( .élzá  ̂ akhar ez lenni, Mesüge ?
Ks the azt én thülem khérdezel ?

A Rákóczi Mór é> a tia céget keresem !
Hát khérem akkor ippeg jó heljen tár, mert a 

Rákóczi és a fia én vadjuk. __________________

A lázatosan.

Látogató: Az elhunyt báró csakugyan vízfej ti volt ? 
Inas: Hja kérem, akkor az volt a divat.

Lgyan kérlek mond meg most 
Hogy hol a tiakkeros.

Hol? Te>>ék megkeresni.

Itt a titkára látja bárki 
De hol van maga — Bánfti.

Hol ? Tessék megkeresni.
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