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Rauch Pál.
Rauch Pál az uj horvát bán. 
Nyargal vessző-paripán. 
Elhagyta Rakodczait . . .
De Supiló pockait.
Nem tudja megfojtani.
S igy jövünk uj bajba mi.

elég. Egy tanító kap évi 800 korona minimumot, egy 
káplán 000 koronát! Pedig ezek iskolavégzett em
berek. Mit akarnak tehát a marha vágólegények. — 
Le kell törni az ö szarvaikat is.

A Herkópáter csak fején találja a szeget.
Ez az, amiért a Herkopáteri olvasni és terjeszteni un

virtus.

Dfllapiatéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram túljegyzései. Szenzáció Jakab mint diktátor.

Andrássy Gyulát kiakarta tessékelni a minap 
Rátkai László egy vezércikkével, a belügyi székből. 
A dolog meglehetősen kínosan érintette az egész 
48-as pártot, mert Andrássy olyan vágású legény, 
hogy ő bármilyen párton áll is, ö egymaga is elég 
szép zászló és elég biztosíték.

Hát persze, hogy Rátkainak is igaza van bizo
nyos tekintetben, hogy t. i. a megyéken a szolgabiró 
urak. javában folytatják az ö darabont kisded játé
kaikat, — csakhogy persze erről Andrássy nem tu
dott idáig, mert különben tett is volna róla

Jövőre azonban természetesen fog is tenni róla. 
Ennyi az egész és az Andrássy affér ezzel szeren
csésen be is van fejezve.

Galgóczy tábornok, az osztrák ármádia egvetlen 
katona-zsenije nyugalomba megy.

Gyémánt jelleméhez és talentumához képest, a 
király gyémántos nagy kereszttel tünteti ki.

De én tudok ezeknél a gyémántoknál ragyo
góbb ékszert a tábornok keblébe. Azt, hogy ö vissza
utasította annakidején Lári-fári ur megbízását, hogy 
ő üljön be a királyi palotába darabont biztosnak,"a 
Ház szétverésére.

A hazaszeretet ragyogó gyémántja. Ez különb 
annál, amit neki a király adott.

Ezt a gyémántot, most a Herkópáter tűzi fel, a 
jeles tábornoknak.

.

A mészároslegények sztrájkolni akarnak. Persze 
még nem elég drága a hús. Sok marhát levágtak ök 
már életükben . . .  de ha igy folytatják megérdemlik, 
hogy a publikum meg őket vágja le.

Gennárit a bíróság felm entette! írja! De azért 
Gennári bűnös, mert a Nap mondja. A Nap pedig
több, mint a bíróság. Mert a Nap még a bíróság 
fölött is jogosítva van Poncius-Pilátus gyanánt ítélkezni.

Aki mást hisz, mond vagy ir, mint amit a Nap, 
az gazember.

írja! A gazember szót húzza alá! Hadd lássa a 
publikum, hogy mi mit mondunk.

Mit csinál báró Rauch? Egyenlőre semmit. De
ez is bai. Mert valamit mégis kellene csinálni, miután 
A Nap azt nem engedheti meg, hogy valaki csak 
semmit csináljon.

Emelik a tiszti gázsiti
Emelik a létszám ot! írja ! Igaz ugyan, hogy ezt 

megcáfolták, de ehhez nekünk semmi közünk, mert 
nekünk nem cáfolat kell, hanem szenzáció.

Van-e valami jó kis pikantéria, iskolás gyer
mekek és leányok számára ?

No ha nincs, akkor kell azonnal csinálni és 
pedig szenzációsan kisallangozni! Hoppiá.r Itt van a 
4 éves berlini kis leány, szerkessze ki hajmeresztő 
érdekességgel — és szenzációval. Mert szenzáció 
kell a magyarnak, nem igazság.

Nyomasson belőle 15 ezer példány nyal többet 
mint rendesen, — mert Schratt Katalinnak 700 ezer 
frtos háza nekünk is megér 7 ezer fillért. Punktum.



Két tűz között.

A kis Bandi,
A paripát megcsiklandi.

Ok. P iszto lyp árbaj.

(li.) Dani: Te megbolondultál, most akarsz nősül
ni 60 éves korodban ?

Feri: Miért ne a menyasszonyom 20 éves.
Dani: Hiszen épen azért.
Feri: Ha én a menyasszonyomra nézek, húsz 

évvel fiatalodom és akkor 40 éves leszek, ha ö rám 
néz, akkor úgy megijed, hogy húsz évvel öregszik és 
akkor ő is 40 éves, hát mán hogyne illenénk össze.

(Ji.) Báró Daruvári: Tehát holnap reggel 4 órakor. 
Jajtelesz hadnagy’: Khérem, ha véletlenül nem vol

nék ott, azért csak tessék kezdeni, egész bátran.

(Ji.) Nagyságos asszony: Hat hete vagyok már itt, 
doktor ur, de a kúrának semmiféle hatását nem érzem.

Fürdőorvos: Majd csak odahaza fogja érezni a 
fürdő következményét.

Nagyságos asszony (sértődötten): Pardon, doktor 
ur, de én nem szövetkezeti pénzen fürdőzöm ám.



Csibész kritika.Cigány őröm

No hála Istennek, már nem 
de meleg sohát is kapok hozszsá

V asárnapi m unkaszünet

Ejnye de savanyu képet vágsz Pitykó.
Hogyne pajtás! Mióta a betörő iparra oly cudar 

idők járnak, hogy csaknem mindenütt rajtavesztenek.
— Valóban nagyot kellett sülyedni a rendőri szak- 

képzettségnek, hogy most már mindent kiszimatol és 
mindent észre vesz.

Kárpáthy: De az istenért, szánjon meg, adjon 
nekem tiz deka füstölt húst.

Riesz I/izár szatócs* Nem adhatok maghának 
semmit.

Kárpáti: ( )>szetett kezekkel kérem, adjon valamit.
Riesz Lázár feltolja a pápaszemét, végigméri a 

kundschaftot, a ki úgy látszik megfelel neki és igy szól*: 
Hát tudja mit, oda adom a lányomat.

Ji.) Jájtelesz : Mondjad Khóbi, mért öltözködöl te oly 
snaszszul, mig a feleséged olyan elegáns toilettekben jár.

Khóbi: Kz onnan van barátom, hogy a feleségem 
a journal után öltözködött, én pedig a főkönyv után.

Rohan a mészáros homlok hanyatt.
Jaj, a megölt disznó hol szalad.

Hol ? l essék megkeresni.

Két tagallér térden áll, 
Hol tehát a közös ideál

Hol ? l essék megkeresni
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