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TOROK SZIGFRID. Megjelenik minden vasarnap.
Szerkesztőség Budapest.

MARKOS GYULA.

Ez is mentelmi ügy.

Rendőr bácsi! Nesze csak kérem Etek az emberek sértegetik az én jogomat. — Mind elszalad.előlem 
— Ejnye adta lánchordtája, te pisskolsz be mindenkit és még te panaszkodol.

.M ag y ar tierk ó  P áter*  melléklapja. 
Vidéki niáwnttak jelentékeny kedvezményben réeseedlnr*-



GONDOLATOK.

G. Gy. Minél lassabban tudunk mi járni, annal 
gyorsabban el;ár az idő.

*

A szóbeszéd sokkal rosszabnak tünteti tel az 
embert az emlékbeszéd pedig sokkal jobbnak, mint 
a milyen valóban volt.

Sokan csak azért tanulmányozzák a törvényeket, 
hogy tudják, meddig mehetnek a törvényellenességben

Az idő minden sebet meggyógyít de nagyon 
'<»kan nem élik mega gyógyulást.

A naplopó az egyedüli tolvaj, kinek annál ke
vesebbje van, minél többet lop.

Az első nagy város.
A rendelkezésünk álló adatok kétségtelenül* arra 

valnak, hogy Babylon volt az első legnagyobb város 
a világon. Krisztus születése előtt, sőt sokkal előbb 
már 200,000 lakossal birt; és évröUévre rohamosan 
gyarapodott. A város fekvése egy teljes D-szög te
rületen épült, mely négyszög mindegyik oldala 45 
kilométer hosszúságú egyenes vonalat képezett és 
erős kőfallal volt körülépitve, ami a városnak mint 
egy erődül szolgált. 50 egyenes s szeles utcája egyik 
bástyafaltól a másik végéig terjedett. A házak nem 
össze tömörülve voltak építve, mint most, hanem 
minden ház külön területen állott és közte számos 
3—4 emeletes monumentális épület díszítette a város 
szépségét. A város belterülete 675 kilométer volt, a 
mi a jelenlegi viszonyokhoz mérten 8 millió lakos 
könnyen elférhetett volna azon az óriási területen. Az 
Ó-kori Babylon tehát a midőn fejlődése tetőpontját 
érte, konservativ számítás szerint legalább is egy 
millió lakost foglalhatott falai között.

Peking városának 1607-ben már 2 millió lakosa 
volt, de az előbbi adatok szerint három századdal az 
előtt kétszer annyi lakossal birt; sőt 700 évvel
Krisztus születése előtt már egy millió ember élt
Peking-ben.

Mig az Európai városok közül az első század 
bán Róma érte el az első rekordot, a melynek egy 
millió lakosa volt És csak azután következett London 
1801-ben a midőn lakossága egy millióra gyarapodott. 
Mig jelenleg közel 6 millió ember él Londonban.
Párizs pedig csak 1851-ben érte el az egy millió
lakost és azóta csak 1 millió 388,750 emberrel gya
rapodott vagyis lakossága jelenleg 2.388,570.

Aki jól tudja.

Cigány Fétistelendé plébánus ur eskidni gyittem.
Plébános: Miért akarsz te esküdni More?
Cigány: Hát fétistelendé uram, azs ellen, hogy 

nem fogok tebbé pálinkát inni.
Plébános: És tudod te mi az az eskü?
Cigány : Hát hogyne tudnám fétistelendé uram, 

his nem egy ser eskidtem én már, hogy nem fogok 
tebbé pálinkát inni.

Nem szereti a birkahúst

M községben a református hívek nagy
számmal tértek át a katholikus hitre, egy alkalommal 
elmegy a cigány a tiszteleteshez és azt mondja:

Cigány: Nagy baj ván tisteletes urám.
Lelkész : Miért cigány ?
Cigány: Mert igen sok juhocska itthagyja a 

pástort.

Lelkész : Nem baj az cigány, csak hadd men
jenek, csak az eklézsia födjeit is magukkal ne vigyék, 
megélek én juhok nélkül is, Úgy sem szeretem a 
birkahúst

Schnobeles és Knobeles szalon enyelgései.

Snnb. Knóbi! Hogyan önthenek a djertját ? 

Knob. Hodjan ? Hát a spagára rá húznak a

fagygyut.

Snob. Lácc mii len okhos vadj the, én alig várok, 

hodj the belüled is ledjen edj fhaggyu djertia.

Knob. Hanem azért mégis neked égjen khi a 

szemed, kedves!



Vigasztalás. Kifizeti.

Hallja barátom mi már zárni akarunk, hát csak 
tessék egy kissé rövidebre fogni az olvasást. Fizessen 
és menjen.

— Nem olvasok én főpinczér ur csak meleg
szem — hanem azért ha igy bánik velem úgy kifi
zetem ám, de rögtön — hogy magának melegebbje 
lessz mint nekem

Diplomatikusan.

m

— Ön előbb azt mondta, hogy egyikünk szebb 
mint a másik — Nevezze meg tehát, melyikünk szebb a 
másiknnál.

— Szó ami szó rabbilében Húsz Abrahám bőré- -  Szép hölgyeim önök elfelejtik hogy diploma
ben sem szeretnék ám lenni manapság — mert ha tával van dolguk.
nem is akasztottak zsidót mostanába, de most az *  -  E f e n n i  egyikünkcsunyább, m in tam ásik !

u . . .... , , , , . . . AXlx , Es nem fel hogy megtaláljuk érte ragadni a kisegyszer aligha kerüli el a kedves hitsorsos a khotélt. üstökét? s j  e> j

— Magunk között legyen mondva Lebele, — j _  Akkor is csak egyikök elragadóbb lesz, mint
hogy Húsz már 20 év othátul óta akhasztófara való. a másik.



Czigány kertészEgy fordulóra

Az ördögbe is kilátta már ásóval kaszálni. 
Tebb less a sina báró ur. ha gyekerestil

Izidorka pozdorjái
Máineleben, mikor lűthed the agyon a thátit? 

Bolond, hodj hithem vóna.
De ií mondott, hodj most hát szivén thanáltál

Szép nagysám szabad kérem egy fordulóra ? 
S miért nem egv egész életre úgy szíveseb

ben fordulnék akár kettőt is.
Hát majd meg lássuk, talán úgyis fordulhat

a dolog

l he mami :
Nű?
Van nekhünk valahon edi nadj viz ?
Milljen viz ?
Thátele mondott, hodj már khiapatt minden

Eső hullik zuzmarázva. 
Vájjon ki van itt elázva?

Pajti, oda mutass 
Hol van itt az utas ?

Hol, tessék megkeresni.H >1, tessék megkeresni

„ A N G L O - N Y O M D A “ Bu d a p e s t , y m : b a r o s s -u t c z a  w .
^ Ién l|i gazdagon Mszerelt műintézetét az egész magya’ közönségnek. a legnagyobb munkáktól a legkisebbig. Olcsón vállal minden e szakba 

tágó megrendelést. — Gyorsan és ponto^n szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt (Vidékre utánvéttel.)

A n«lo-nyomda Budapest BaroM-otca *
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