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MARKOS GYULA.

Őrváltás.
(Az|aradi kaszárnya előtt.)

Félre labanc! Itt a kuruc! — Kotródj hamar a merre tudsz.

^Magyar H erkóPáter- melléklapja
Vidéki elárusítóknak drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon.



Memento.

A darabont jegyzők és a szolgabirák 
Suttyomban dolgoznak . .
S a jóra törekvő kormány háta mögött 
Nagy gondot okoznak 
Vigyázat jó urak!
Megsúgjuk előre . . .
Hogy, de nagyon hamar 
Baj lehet belőle!!...

Dülapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

A delegációs ebéd is véget ért. A király nagyon 
kitüntette Barabást, hogy jobbjára ültette — és vele 
sok mindenről beszélt. Valósággal tüntetett a királv 
a rebellis Barabás mellett annyit foglalkozott vele — 
hanem azért Barabás azt hiszem még sem fog tiszti 
fizetést emelni katonai vívmányok nélkül.

Valami készül. Valami van a levegőben. Valami 
igen hamarosan történni fog és pedig nagyon való
színűleg a nemzet javára katona ügyekben. Kzt én 
mondom, mert olyan helyről tudom, ahol ezt tudják.

Hoffman Ottó kilépett a fb-as pártból. Valóság
gal gyerek ember még ma is ez az ifjú. kit Kossuth 
keze emelt ki az iskolapadokból és most Hoffmann 
Lengyel Zoltán és a Nap kedvéért egyenesen meg
marta Kossuth kezét. Gusztus dolga. Csak annyit 
mondj valakiről, hogy háladatlan. — Aztán már nem 
is kell egyebet mondani

•

Aszondják március 15-ére az egyetemi ifjak 
is Kossuth ellen fognak tüntetni. Az meglehet, hogy 
N—lő Vázsonvi-féle Jakab megpróbálja, de az nem 
számit. Sőt talán baj lehet még belőle.

Az egyetemi ifjak II—4 év óta alusznak. Lega
lább én nem láttam őket sehol, legkevésbé láttam 
őket a horvát obstrukció alkalmával Pedig ott ők 
naivon sokat tehettek volna ám.

Lengyel Zoltán a közélet tisztasága miatt inter
pellált tegnap Fáj neki, hogy 2 év óta 2 képviselő 
körjegyző lett.

Lám Tisza alatt nem volt ily érzékeny a jeles 
honatya.

De a sértett hiúság csak tótágast áll benne
máig is, mióta nem lehetett államtitkár. Bizony!

A Herkópáter csak fején találja a szeget.

A  papucs hős.

O rvos: De hogyha olyan rosszul érzi magát 
miért nem megy nyugdíjba 9

Hivatalnok: Persze, hát niég mit f Hiszen akkor
egész nap nem volna egy szabad órám sem.

Ez jó  ok.

Harangi: Oh a fiam tanítójával nagyon meg
vagyok elégedve. Fz már kedvemre való ember.

Barangi; No ember, kezdelek nem érteni. Ugyan 
hogy dicsérheted azt az embert olyan nagyon, amikor 
a fiad alaposan megbukott.

Harangi: Hát az igaz igaz, de kárpótlásul el
veszi a lányomat.

K erü lő  utón.

Kocsis: Nagyságos ur! Fz éjjel a Nimród* a 
legjobb paripánk megszökött az istálóból.

böldes u r : De az Istenért hogyan történhetett
az meg.

Kocsis: Hát úgy kérem alássan, hogy a jószág- 
igazgató ur a pénztárral együtt ráült.

Szép szövetség .
Lengyelék s Jakabék 
Bandája . . .
Dühöng mer nem adnak 
Szószátyár hangjára.
Supilót várják most 
Segítségül . . .
Szép kis banda melyben 
lyen szövetség ül.



— Miért nem köszöntél Ferikém annak a hölgynek, a ki 
most elautomobilozott melletünh ?

— Hát* mert nem östmerem,
— Igen ?! Te nem ösmered ? De ösmerem én, A mi sza- 

kácsnénk volt! . . . Mi lesz most velünk, ha fel talál emiatt 
mondani ?

Legfeljebb, hát majd bocsánatot fogunk kérni tőle.

— Oh szervusz Béla ! Te már civilben?
— No igen ! Meguntam a katona sort és megyek haza, az 

ökreim közé.
— Nem valami nagy avanzsma, valakinek a szamarai kö

zül, az ökrei közé menekülni.
— Csak semmi személyeskedés pajtás, nem szeretem, ha 

bizalmas dolgokban, valaki túl érzékeny.

Biró : Igaz, hogy maga a/t mondta itt a vádló urnák, hogy
bcc>telen.

Vádlott; Igen is igaz.
Biro : Hs hogy merte ön ezt neki mondani ?
Vádlott : Hogy ne mertem volna, mikor ismerem.
Biro: Hja barátom az nem úgy megy ám, hogy valakit csak 

lebecstelenezzünk azon a címen, mert ismerjük.
Vádlott: Dejszen kérem ösmer ám ő is engem.
Biró: Hogy értsem ezt.
Vádlott: Olyan magy ar ötöst adtam a pofálvára, mikor be

nyúlt a szűröm ujjába a bugyellárisomért — hogy holta napjáig 
meg emlegeti.

— Mondjál csak the papa! Mért lettél the 
khotolikos és inért khöröztözettél meg engem minden
áron unitháriosnak ?

Föles, a khi vágyói! Hát, hogy ha thalálnak 
thöled khérdezni a tiszt urak. hogy khi volt a the 
apád, mondhasd, hogy a legősibb családok közül edj 
— akhi khatolikus és — nemes.

M egadta neki.

N agy ur a cseléd.



Miért sir e kislányka,
Mert eltűnt a mamája.

Tessék megkeresni.

Pedig itt ül nyomban, 
Hasbeszélö hol van.

Tessék megkeresni.!^

AN GLO-NYOMDA" bu u ah bst . y ixi; bar o s s-u t c z a

— Kdös apám.
— No mi a fiacskám.
— Igaz, hogy a huncut ember megkop ászul.
— Ki mondta ezt teneked Jóska ?
— Nekem nem mondta senki, hanem keedre 

mondta a jegyző tir. mikor kigyiitt a hivatalbu tegnap. 
Mi az ablak alatt játszottunk és úgy hallottuk.

No fiam akkor a jegyző ur bizonyosan nagy 
szamár, mert a szamár ember meg se nem őszül, 
se nem kopaszul.

No kedves doktor ur hát nem is gratulálunk?
— Mihez drága nagyságos asszonyom.

Hát a *.M-ik születés napomhoz.
< >szintén szólva azt hittem, hogy most szokás 

szerint 5 évig nyugszunk a gratulációval minek kell 
azt tudni mindenkinek, hogy már 30 évesek is el
múltunk.

Érthető felelet

Kóbi: The Dóri. Hallom, hodj a the menyasz- 
szonyodnak van nadjon sokh pénz, de az orcája?

Dóri: Nü, hát orcája is von nekhi.

Aii|flo-nyoimJa típest, tíarosu-u. Ó7«
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