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MAKKOS GYULA.

Szobrok beszéde.

A, .1. Neked is a hasad fáj Marci ? ^
— .Nfcekem is pajtás! Elrontotta a*gyomromat ez a cudar szecessziós szobrászat

•M agyar Uerkó Páter, meUéklapJa.
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Vörösm arty szobra.

Vörösmarty szobra 
Valahára készen.
A mig áll. örökre 
Kegyeletben lészen

$ok jeles nagyúrik közt 
O a legmagasabb.
Fölös is tán. hogy rá 
Virágot agassak.

A sok szóvirágnak 
Úgyse’ volt baratja.
Amit szive termelt.
Isten, ember látja.

A mostani múzsák 
Hozza bizony törpék, 
Mas fényben ragyognak. 
Kik az utat törték.

Zengzetes nyelvünkön. 
Mennyi most a vad galy. 
Kertészolló és kés 
Bármennyit levagdal.

Az uj honfoglalók 
S toliforgatók céhe 
Mennyi maszlagot szórt 
A nyelv mezejére!

Vörösmarty egykor 
Nem látta e parajt.
De. hogy ha most látná, 
Föl is sóhajtna rajt

§zobra hát csak legyen 
Ör s kiáltó példa, 
Azoknak, akiknek 
A nyelv is csak préda '

Cybebe-

Dolapintéri Boragyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

hiába filippikázott ellene csak nagyon gyér helyesléssel 
találkozott.

Ha Kossuth segítségére nem siet, nem tudom mi lesz.
Legyetek megnyugodva mondád nincs baj, vagy lég- 

alább nem akkora, hogy felemeli fw e l helyt ne állhatnánk.
A vezérek tudnak. látnak mindent, biz hattok bennük. 

!\n leszek az első, ki oda dobom a gyeplőt* mihelyt látom, 
hogy édes hazánk üdvére nem tehetünk annyit, amennyit 
a haza joggal elvárhat. *

A Herkopáter mindig csak rátalál a szeg fejére. 
Ez az, amiért a Herkópátert olvasni és terjeszteni un

virtus

Bogaras házelnökök.
Sinkó József: A festményekkel is úgy vagyunk 

mint a znaimi uborkával !
Elnök: icsenget) Nem engedhetem meg a képvi

selő urnák, hogy a tárgytól ennyire eltérjen. Mi a kul
tusztárcát tárgyaljuk, a znaimi uborka pedig a földmi- 
velési tárca keretébe tartozik.

(Falrengető kacaj a ház minden oldalán.)

Gaál Gaszton és Endrei G yu la  kiléptek a
a 4s-as pártból mert nem akartak felelőséget vállalni a 
katonatisztek tizeiésjavitásáért. (iaál és Endrei azért to- 
Va: i t>-as politikusok lesznek, csakhogy a párton ki
ül, cs ez határozottan a pártra nézve kár, azt én mondom

A szombati pártértékezleten 109 képviselő volt 
elen, é> legalább ÖO 70 ( iaál < iaszton-féle szittya

morgott a vezérek ellen.
Nagyon hidegen fogadták úgy hallom minta három 

\czér szav.it kik a helyzet nehézségét mérlegelték.
s ‘’t a  ̂ rok között csatanyerésnek hirdették ezt a

kis áldozatot.
Különösen Apponyi csatázott erősen, fényes szó

noklatát ak minden fegyverét összeszedve, mégis be kel
let látnia hogy a mit arat, az csak pirrhusi győzelem, 
amitol az Isten mentse meg ötét is, meg a pártot is.

(iaál ( iaszton egyenesen kivágtr. hogy ilyen cse
lekedetekkel c>ak a part népszerűségét és jövő reményét 
lógjak lejáratni, nem a vezérek — ezt ö nem hiheti, ha 
nem a kénytelen és képtelen helyzetek — amihez ö 
semmiképen sem akar hozzájárulni.

A beszéd hatása megdöbbentő volt. Apponyi is

Markos : A nemzetiségi kultúrának két hazája, két 
géniusza, s két ideálja van, egyik szemükkel folyton Ro
mániába kacsintanak át.

Elnök : Markos képviselőt figyelmeztetem, hogy 
most a tanügyi tárcáról foly a vita és nem a nemzeti 
kérdésről.

Markos : De hiszen én tanügyi vonatkozással em
lítem fel azt.

— Ha igy fogja még tovább is folytatni, akkor 
megvonom a szót —

— Jó, akkor tehát ezt a témát kikapcsolom !
Elnök: Figyelmeztetem a képviselőt hogy a ki

kapcsolás.......
- -  Bocsánat, ha ennyire ideges az elnök ur, akkor 

csatlakozom Csóti barátom álláspontjához.
Elnök : A csatlakozás is a közlekedési tárcához 

tartozik ... a szót megvonom.
Megtörtént.



Apróhirdetés.

így  véd: (a leszámolásnál.! Nohát látja Gergő ba
rátom, lassan-lassan mégis csak sikerült nekünk a port 
megnyerni!

Gergő: Bár adta volna az Isten hogy mindjárt az 
elejei elvesztettem volna, kevesebbe került volna, mint 
így i nyerés •

A gyengéd ezélzás.

Mit kerestél te a szerkesztőségben Mici?
Csak egy apró hirdetést adtam fel.
Titok ?
Dehogy is! Itt a kézirat.

Fiatal, csinos hölgy, ezúton keres 
alkalmas vőlegényt. Kora 25 ezer 
év, hozománya 20 korona. Csak 
komoly jelöltek vétetnek figyelembe.

Azok a gyerekek.

Hölgy : Mondja c-ak ügvész ur, vétettem én talán üü84,ím r ,
törvények ellen > — Hát mert más gyerekek születésnapjukra kap-

Államtigyész : Hogy jön nagysád erre a kérdésre? nak UÍ babát Én Ped,K csaknem mindig kapok — uj
Hölgy : Mert ön folyton a nyomomban vanf papát.



Goromba s ió
Olcsóbb

Tessék megkeresni

Nyomtatványokat

Fiatal asszony: Látod Mucik.un ha elmehetnék 
Balatonfüredre, ott minden éjjel rólad álmodnám!

Férj: Én még inkább azt szeretném, ha itthon 
maradnál és mindén éjjel Balatonfüredi öl álmodnál ’

(Z) Mit nézett előbb a kutban Ic/ik ?
Hát néztem a fhormámat.
Nem muszáj azér nllan méllen henéznyi; itt 

van ntzz-e a réten ^g\ hival)borgyu,. akár csak maga 
vön a.

Palika arra kiváncsi.
Hol van itt a kanász bácsi?

Tessék megkeresni!

< lsühuhüiu s Kandarim, 
Kérdi hol a Mandarin ?
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