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MARKOS GYULA.

A lepipált szőrfaragó.

,Magyar H erk^ál er“ melléklapja.



Felültettek Björsont.

Felültették Björsont 
Az ál Patriótát. . .
Az ország világ kacag,
S tart őrült hahotá t 
Poruljárt kotnyeles 
Dühhel igy kiált föl 
♦ Tehát mégis igaz 
Hogy a nevetség öl«.

Dolapintén Borvágyi Kalamáris nótárius uram k. .jegyzései.

már rögtön tisztában vagyok a dolog érdemével.
Teliát csakugyan igaz az, hogy ezek a derék 

urak a f>7 feltámasztása megerősítése réven, vissza 
akarják állítani, ha nem is a Tisza uralmat, de lega
lább is, Bées jobb kezét.

Állítólag kész is már a terv csak még Tisza 
kéreti egy kissé magát. — Hihetetlennek elég hi
tetlen, de ha Andrássi meg nem czáfolja. Herkó-ucsce 
kénytelen leszek elhinni.

Politikai fenegyerek.

Supiló Kudarca.
Alig hogy befejezték a horvátválasztásokat. Su- 

pilo felszaladt Pestre s itt azonnal beszélni akart és 
pedig horvátul.

Lett erre óriási felháborodás zaj és vihar. S ir 
piló 1 4 óráig nem jutott szóhoz. Az elnök felfüggesz
tette az ülést Tapintatos körül tekintés volt ez.

Az elnök aztán kijelentette hogy miután nincs 
tolmács, csak magyarul szólhat. Supiló mégi* hor
vátul, akart beszélni. Újra eget verő zaj keletkezett. 
Le ke lett ülnie.

I né a leczke a jövőre nézve is.
A  m a g ya r d elegáció  jó k is  fügét adott az osztrák 
delegációnak. Egyszerűen nem tárgyalta a tiszti fize
téseket a vitát bezárta és hazajött.

Persze, hogy tomboló zaj és tehetetlen düh táj- 
tékott a jeles osztrák delegátusok ajkán, de mit ér a 
harag hatalom nélkül. Csipiszt. Még azt sem.

Hanem csak fügét.
T isz a  és A n d rássy. A viz meg a tűz talál

koztak Bécsben a császárnál. Nem egyszerre. Talán 
nem is egy napon, de egy dologban.

Nem akarok hinni a fülemnek, az az, hogy inkább 
a szememnek. De mert ok nélkül soha sem zörög a 
haraszt, hát legalább fele, ennek is igaz. Es ha, csak 
fele is igaz a dolognak, akkor szépen nézünk ki !

B án ffy  F e jérvá ri is helyesli sőt támogatja ez 
a találkozást legalább a lapok azt Írják Ahán akko

Az én szerény csekélységem tisztelni szokott 
mindenkor tekintélyt, kivált mikor saját fefejedelmi 
erényeinkről van szó, de hogy holmi Polóny Gézát 
a diszidensek vezéréről tiszteletlenül nyilatkozzék, 
mint azt legutóbb tenni olymerészelte — mikor szép 
menyasszony vőlegényéről mondott példát — aki 
zabi gyerek.

Mohát ezt kikérjük magunknak mert napnál 
világosabb hogy ö ezt határozottan ’mi reánk értette 
Ám legyünk mi, nem bánom politikai zab gyerek, — 
de ezzel szemben határozottan kijelentem, hogy 
Polónyi pedig zabi-mimiszter — s ezzel kvittek 
vagyunk.

Ma véletlenül nem vagyunk, lepipáló ked
vünkben Más s in c s  lepipáló kedvében, ha az ö csiga 
biga szarvát meg csípik. Hanem azért Edisonnak 
mégis adhatnék egy kis, jó leckét a telefonról és a 
telepátiáról — (sőt az antipatiáról melyet Polonyi 
ellenérzék most de én azt nem teszem.'

Ma kaptam egy egyiptomi koponyát, Pramses 
koponyáját — bevolt balzsamozva — okos nő volt. 
Őszintén sajnálom azonban, hogy ö obstruálni nem 
tudott Ez a különbség köztünk.

Mi Saprón Zoltán.

Általai szózat.
( >h ne kacagj ország világ 
Azon most mit Bánffi kivág:
Mily Ilivé o már a szabad szónak 
Hirdeti ezt áltai szózat,
De vaj. mit mond Stomfa, Nyitra 
Ez még a Koppenhága titka,
Hej, Szulyovszki. Hej Tarnóci s Bartal! 
Segítsetek komoly ábrázattal.



Lefőzött cucilista.
(Néphuinor.)

P olitikai érettség.

Beszélhet énnekem az ur, hogy maga a János 
vicz, a szakszervezeti direktor.

Jó látom én, hogy az ur se nem Janó, se nem
Vicz!

Hanem megmondom ki az u r ! Maga egyszerűen
csak Jakab Vicz.

(Megtörtént.)

K önyvelés.

— No koma ! Hát többes lesz ám a szavallati 
jog csakugyan !

— Nem értem koma, hogy mi az.
Hát a szógámnak is lesz egy szavalati joga, 

mert ezt igy követeli a jogegyenlőség. — Nekünk 
gazda embereknek meg két szavalati jogunk lesz a 
jövőben.

— Hát ezt mi követeli igy koma.
— Hát ezt is a jogegyenlőség koma.

A  kis k iván esi.
(Gyerek száj.)

Méltóságos Bankár úr. azt a 3U ezer koronát 
it a kisasszony hozományaként a főhadnagy 

urnák ki adtunk milyen rovatba, Írjam ?
— írja csak a nyereség rovatba mert ezzel a 

lányom is nyert, az ura is meg én is, . . . hiszen máris 
lutaztak.

Mit nézegeted Bibi, olyan nagyon a cipőimet 
— Hát a mikor jöttél az ablak alatt a papa 

aszonta :
No arra is kiváncsi vagyok, hogy ennek meg 

már hol szorítja a lábát a cipő. —
Hát én is kiváncsi vagyok arra.



<

Szaván  fogta.A  jó feleség

— Na Gold ur. ez mar még sem szép ám magá
tól. hogy oly nag\ beteg a felesége és eg\ik kávéház
ból a másik kávéházba jár szórakozni

Hagyjon maga nekem békét Blauné. Mig az én 
feleségem egészséges volt, addig engem szekirozott ha
lálra, most legalább mig az orvost kínozza — addig ne
kem békét hagy.

Xagysám ! Én esküszöm önnek, hogyha én ne
kem kosarat ád, akkor e világon én több nőt sohasem 
fogok szeretni . . .

Lássa Bagi ur ez eskü helyes! S én ezt el is 
fogadom, de ha már az uram lesz, azt meg is kell ám 
tartani

Betört ajtó ihol van 
De hát hol van a tolvaj

Valami itt zorog.
Hol a kontyos török

Tessék megkeresni? Tessék megkeresni
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