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TÖRÖK SZIGFRID MARKOS GYULA.Megjelenik minden vasárnap
Sierkenztfiaég Budapcet.

48-as képviselők arcképcsarnoka,

Lnfó góbé, calkl székely.
Benn nagy honszerelem székely



Oláh betörés.
Bratianu oláh miniszter,
Bennünket, lám mennyire tisztel,
At Jön hozzánk titkon vizitbe,
S ezert kóterba nem viszik be.

Habár őkelme volt a nyáron.
Ki magyar hölgynek szörnyű áron. 
Magyar szóért adott, oláh pofont,
S most nem is kapta azt viszont.

Pedig, de nagy kár! Megérdemelte volna. 
Tán több emberséget tanulna.
Híjába na. most is minden helyen.
Az oláh firma, szörnyen szemtelen.

Dttlapintéri Bonágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

Jön a főispán.
— Jön a főispán ?
— Nem. Az alispán jön csak helyette, mert a fő

ispánnak sürgős dolga akadt valahol.
— Sokáig lesz hát itt az alispán ?
— Nem, mert innét egyenesen megy M. fürdőbe 

egy hétre üdülni.
— A főispán helyett ?

Vultur.

Schnobeles ós Knobeles szalon enyelgései.

Szeptember 10-én, vasárnap utaztam Győrbe, 
benyitok egy lezárt fülkébe, hát kit látnak szemeim?!

Lukács László, az ischli klauzula édes apja rá- 
zogatta ott egy sarokba, az ö ravaszságban meg
kopott kis fejecskéjét.

No, mondok. Szent, hogy Becsbe siet ez az 
ember, a kiegyezés, bank és kvóta ügyében, ellenünk 
lesipuskázni.

Hogy mennyire igazam volt akkor, azt most 
lehet olvasni a lapokból.

Mért nincs most senkinek pénze ?
Mert a közös osztrák-bank hadjáratot folytat 

ma Magyarország ellen, csakhogy nyomást gyako
roljon ránk, a közös-bank mellett. Ki von minden 
pénzt az országból és megnehezít minden hitel
műveletet.

így szolgálja a magyar érdeket, az osztrák 
mindig. Fizetett ellenség.

Azért is felfogjuk állítani a Nemzeti bankot.

A szabadkömivesek, Kazinczi-szobránál nyil
vánosan is elömertek hozakodni, az ö nemzetrontó 
tanaikkal, sőt benyálazták Kazinczi emlékét, dicse
kedvén, hogy ő is szabadkömives volt, ami nem igaz.

Csak vissza az odúba baglyok és vissza a föld 
alá vakondok.

A Herkópáter csak fején találja a szeget.
E z az, am iéri a Herkopátert olvasni és terjeszteni 

úri virtus.

Snob. Knóbi! Láthál-e márthe, mikhor a menkhíi leüt.''
Knob. Nem látham.
Snob. Hodj ledjen nekhed ebben edj személyes 

thapasztalásod.
Knob. Ledjen theneked háromszor edjmásothán és 

the még akkhor is khapkkodgyál othánna.
*

Snob. The Knóbi.
Knob. Hallok.
Snob Ha edj asszony phénteken szpphol, mikhor mos?
Knob. Mikhor mos ? Hát vasárnap.
Snob. Nem igaz mer az üst khonnos.
Knob. Oh hogy ütnének théged is agyon a khor- 

mos és a khörmös angyalok.

Budakaláziak.
Budakalazlak a magyar szó elől,
A templomból korcsmába vonultak.
Íme. kétszáz éve a magyar virtusból,
A derék Jó svábok, csak annyit tanultak, 
Puda-Kaláziak Puda-Kaláztak,
Mai naptól fogva. Buta Kaláslak.

— Hát khcrem a mutkhor talál
koztam Paar hadsegéddel Bécsben.

Khérdeztem hogy van, hát 
aszondja rosszul, mert öreg vagy ok 
fs tedves alt und schebig.) Pedig 
ö nem is redves ám, azt én biz<>- 
nosan tudom. Hz egyszerűen egy 
ordinare célzás akart lenni én 
rám, melyet ezennel visszautasítok.



Közel jár hozzája.

No tessék ! Most már a saját cselédeim is csak 
me>>ziröl köszönnek, mióta Kossuth Szeghalmon kihir
dette, hogy csak a 48 az az őrtorony, melyre az 
alkotmány újabb bástyáit fel kell építeni.

Bizony, kigyelmes uram, amilyen gazdag ember 
keelmed, már régen elkezdhetett volna egy ilyen törvényt 
épiteni.

Célzás nélkül.

Ejnye, uraságod de hasonlít Fáik Miksához, 
nincs vele valami rokonságban ?

— Bárcsak volnék, de thudtommal nem vagyok. 
A nevem, egyébként Kalf Miska.

— No ugy-e, hogy eltaláltam.

Jíét adoma.
Kisoroszból fordította Vultur.

Betegszobában
Orvos: Van láza?
Beteg: Van.
Orvos: Milyen a nyelve?
Beteg: Ruthén.

Segítség.
Asszony: Férjem szaladj hamar orvosért, mert a 

kis Ivánunk lenyelt egy krajcárt.
Férj: Nem bolondultam meg egy krajcár miatt 

fizetni az orvosnak két koronát.

Zsidó kocsi.

— Seavusz Salamon ! Csak nem szeretek azt, mikhor 
valakin hosszú napon ilejen úri phózban várja a csillag 
♦eikhelését, mert az rendesen theli bendövel szokhott 
már lenni.

— Thodod mit Slajmi. Nem akharom, hodj célzás 
janánt vegyél aztat, amit mondok, de sokkal okhosabb- 
nak thartok theli bendövel, mint öres fejvei várni a 
csillagt

— Ees apám! Nézzék csak oda ! Esmég gyün itt 
egy zsidó kocsi.

— Aztá mér mondod azt te zsidó kocsinak, te 
lurkó ?

— Mér-e ? Hát mer büdös az istenadta.
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