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MARKOS GYULA.

Uj képviselők arckép csarnoka.
I .  S z á s z  J ó z s e f .

Sem csel, sem erőszak meg nem ejt a komáromi e? *  j * * “ * vaV
E szűz jelszóval tartok magam is . . . Mert mindenek előtt legelső a — hasa.

•M agyar H erkó P á te r , m elléklapja 
;Vidéki d lm ldfc |ilcat6k«ay k «lr«iíafb »n  résioiflloek.



Dülapintén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

József királyi herceg a sütők között tett láto
gatást a minap.

A sütőknek ugylátszik volt elég sütni valójuk, 
hogy védnökül a királyi herceget kérték fel mutatja 
az eredmény.

Mert József főherceg, akit az Úristen sokáig él
tessen, egy igen szép és maradandó becsli kijelentést 
tett közöttük.

Mindenkor sz iv es  ö röm m el vállalkozom  a védnöki 
lisz tre, mikor éd es hazánk ip arának fe lv i r á g z á sá n l
van szó.

Igazán, aranyos szép szavak. De sőt nem 
csak szavak . .

Mért is van az ilyen királyi hercegből nálunk 
csak egyetlen egy ?!

A király az osztrák választásoktól valósággal 
megijedt, aszongyák különösen a szociáldemokraták 
nagy számától Beck siesett őt megnyugtatni, hogy 
nem kell tőle komolyan megijedni, mert nem veszé
lyes.

Nem ám ! A falra festett ördög, kivált ha tény
leg megjelenik, az mindig is veszélyes volt.

De hát akár mit beszél is Beck, a vörös, trón
felforgató szocializmus már betette a lábát a Rajx- 
ratba. Csak úgy ne járjanak vele mint Faliszt a meg
idézett ördöggel hogy visszaküldeni már nem tudta.

A malteros legények ugylátszik ismét mozgo
lódnak

Nem kevesebbet akarnak, mint az iskolák álla
mosítását. s ennek révén a szabad maszlagolást. Az 
* nyelvükön szólva *a korlátlan tanszabadságot.

Ahán. Krtjük már.
Istent, vallást, erkölcsöt és polgári becsületet 

lesegiteni a sárga földig. Sőt azon is túl.
Ismerünk már bennetek szép maszk.
Szerencsére nemcsak ismerünk, de illendöleg 

méltatni is fogunk benneteket

Vörös zászló helyett nemzeti. A 4* as kereszténv 
szocialisták a múlt vasárnap Bagón tartottak népes

értekezletet, amelyen a vörös zászló helyett a nem
zeti zászló szerepelt. De nemcsak a nemzeti zászló, 
hanem a nemzeti szellem is.

Dr. Nagy János és Huszár János kitűnő szónok
latokat tartottak a hazafias közönségnek.

A lakabokány sajtó lapjai persze nagy bölcsen 
hallgatnak róla, ők tudják mért.

Saharedni morva szakaszvezetöt 2 napi elzá
rásra ítélték el a Kossuth nótáért. Az Úristen éltesse 
az ilyen derék morvát és büntesse meg az olyan 
elfogult vak osztrák morhát.

Az aradi koszorúról elhallgatott á, krónika. 
Nagy kár is volt róla idoelött Írni. mert az 

ilyen dolog csakúgy sikerülhet mindig, ha előbb 
sippal dobbal ki nem kürtölik.

Apponyi javaslatai a király előtt.
A darabont lapok szeretnék a világgal elhitetni, 

hogy a király nem fogja szentesíteni ezeket a ja
vaslatokat. A rejtekhelyen leskelödö lesipuskás nép 
persze örülne neki, mert a nemzet ellensége.

De szeretnök mi látni azt, hogy nem szentesiti-e 
a király azt, amit a nemzet már egyszer nagy több
séggel megszavazott.

Az osztrák parlament köpi a markát, hogy igv 
meg úgy, majd el fog bánni Magyarországgal

A nagyszá jú , d e  teh etetlen  A usztriától azonban nem 
kell tartanunk  mondá Hasé Drezdai nagynémet pro- 
fessor és ugylátszik, hogy ez az ur nagyon is ismeri 
az ö kedves fajrokonait.

A Herkópáter csak fején találja a szeget.
Ez az , am iért a Herkopátert o lv a sn i é s  terjeszteni un

v ir tu s .

(zidorka pozdorjái.
Tátileben, the nem vótál valamikhnr khóemazzag?
Az eszed veleje the töles.
.Mer a Mami mandatt, hodj the nagyon i$

khormömont vágyói
♦

Mámileben! Hun van a thátinak a thörött kés?
— Miesede thörött khés?

Tennap mandott, hodj belethörött a bicskája a
spekulációba.

*

Mámileben!
— Hallok, mithet moncz ?

Igaz hodj vóth thennap földrengés ?
— Hunnan khércz ?

Tháti mondott, hodj a börzén minden megingott



— Igazán eredeti és különös vonásai vannak ba
rátom magának, ü lhetn e is egyszer nekem.

— Miért ne kérem ?! Űlthem én már Vácott két
szer is.

Párbér
Kányáné, mikor hozza már be a párbért ?

— Máj ha párom lesz. Aki vót kiment Amerikába 
a cudar.

Következetes.

— De nagyságos asszonyom, hova gondol, 5 méter 
kevés egy báli ruhára !

— Ugyan kérem! Legyen nyugodt, — nagyon 
kilesz vágva.

Ritka óra.

— El se hiszi keed, hogy a vásáron ollan órát 
láttam, melliknek három cágergya vót.

Aztán mit mutatott az a harmadik ?
— Bizonyosan az emut iidöt.

Jogász furfang.

j  — Én csak azt hiszem, amit látok. Istent nem
£ látom, nem is hiszem.
) — Látta már a saját eszét?
< — Nem.

- -  Nohát igy annak a létezését is tagadnia kell.
— Tagadom is!
— No hallja erre már nincs is szükség.



Nem volt ön ügyvéd valaha Zsán, h< 
pompásan tudja lehúzn i a/ ember kabátját. Mi ? 

— De hiszen én most felhúzom.
Krzein én azt a maga fogásáról, hog) 

szerüeu le is tudna huzni.

Bűnhődcs
khrvitti \z i SchMhter Mózes, 

g\ r i t !<>;icolják ki most már iitet az orosz határra. 
Khi kellett nekhi vinni, mert ha nem khivitte 

volna hát üthet vittek  volna, [a na !

S. Kv |. Kgy zsugorinak kényes póré támadt, a 
melynek nagyon kctes volt kimenetele. Kapta magát, s 
egy nagyhírű ügyvédnek irt, hogy pórét vállalja, előlegül 
két ezresbankót mellékelt. Kitűzték a port, de az ügyvéd 
nem jelent meg. s szerencsésen el is Ítélték a zsugorít. 
K fölötti boszujáha betért egy korcsmába — újságot ol
vasni. Kern ültén látja ügyvédjének halálhírét az újságban 
lg\ moríundéroz : úgy kell neked gazember, miért nem 
jöttél el a tárgyalásra. l>e nekem, szamárnak is úgy 
kell, minek vertem a döglött lóra patkót!

N é z z e  ur e/ itt Miche! \ngel > festménye 
T !/e/er k - <.ert r- 'tette a művész akkor, most Tffezer frt, 

Kjnve ’ Hát íkkor ez a pompás rámája meny*
nvibe kerülhetett?

í ’gyan mond meg jó anyuci. 
Hova tűnt a kis Béluci.

A n f lo - n j o m d a  B ir o a s -a tu a  4 7 .
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