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MARKOS GYULA.

Jón Bull a nagy szabadsághős.
(Mint szerb ptvtektor.)
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Kis Mariska, nézz ide! 
Most volt itt a nénike.

Tessék megkeresni!

Szól a tiu, ohó 
Hol a lepke fogó?

Tessék megkeresni !

Nyomtatványokat m  Anglo-nyomda
Agnlo-oyomda Badapwt, BaroM-o 47.
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Ábrányi Emil jubileumára.

A hortobágyi csikót a pusztán 
Nem üli jobban meg a paripát,
Mint te megütöd a szárnyas lovat 
Szép kis idő, 35 éven át. .. .

Petőfi lelke hordoz téged is.
Ha szárnyalsz fenn a csillagok között. 
Érzeted mindig tiszta, szép m aradt 
Es választékos mezbe öltözött.

Ki tndja. hogy meddig nyeríthet meg 
Az a bizonyos, a szent Mihály lova? ! 
De csak minél későbbén, áruul jobb. 
Addig is irj, hevülj es ne tág íts soha

M.

Uülapmtén Borvágyi Kalamáris nótárius uram túljegyzései.

Hanem a2 *r; sokaknak mégis megmaradt a régi 
benyomása, hogy ne higyj pajtás a németnek.

* *
Csendes mozgózitás századonkint. Alig észre 

vehetöleg küldik a katonákat Boszniába és a szerb 
határra. Századonkint mózgósitanak. Minden zaj
nélkül.

Mirül jó ez ? Hogy a nagy riadalmat elkerüljék 
és mégis készen legyenek. Lehet, hogy ez jó takti
kának; a Herkópáter azonban azt hiszi, hogy a nagy 
szerb háboruláz sokkal hamarabb lelohadna, ha meg 
tudná, hogy egy napon 3 —4 hadtest mozgósítása 
megtörtént már.

Verekesznek a cseh assszonyok és leányok is 
már. És pedig az utcán, férfiak módjára. Ütik az 
osztrákot ahol érik.

így madár távlatból nehéz itétetet hozni. De ha 
nemzeti szempontok vezérlik a cseh asszonyokat és 
leányokat, akkor ez nagyon mélyreható dolgok kez
detét jelenti.

A helytartóság ugylátszik észre is vette már 
magát, mert elrengelte a kivételes állapotokat.
A He*ko c*a k rátalál a szeg fejére.
Ez az, amiért a Herkotátert olvasni és terjeszti ni úri virtus

Schnobeles Knobeles.
szalon enyelgései.

Prágában tépik a kétfejű sast és megverik a 
dijákokat, úgy kell nekik, minek mennek nap-nap 
után a Graben cseh városrészbe hencegni és kihívni. 
Ha amit keresnek megkapják, érjék be vele

Hz üres f ej f i, nyégle osztrák tempó magán 
hordozza élhetetsenségét.

Németország erősen udvarol Angliának főleg, 
hogy indokolté tegye nagyflotta építését. Anglia 
a/ > iban auat a németek szitáján és tovább is sanda
zemnel nézi Berlint.

A vízmérő órákon ugylátszik azért meg is 
tudják már, hogy hányat ütött az óra, noha sokan 
sötétben használták és titokban a vízcsapokat.

Ugylátszik nagy szennyest takargat a vízórák 
panamája, tehát nem sokáig késhet a nagymosás sem

Osztrákok a Park-Clubban nagy lakomára 
g} ültek össze. És csudálatos, hogy mint maguk közt 
szekták, itt nem verekedtek. Sőt ellenkezőleg nagyon 
jól érezték magukat.

Snób: The Knóbi, mithet szerethetsz the jobban 
a rozst vadj a bozáth ?

Knób: Háth phersze hodj a bozáth.
Snób: Próbátál meg cshak, edjél the tccer edj 

eszthendeig zabothot, meglácc. hodj thocc the 
szalannyi.

Knób : Hodj szhalagygyon khü a the szhömöd zab 
nékhün, aszthán ethessenek théged boza szhómával 
szemnékhü

Snób : Knóbi, látthál mán the phénzeslevélhordót ?
Knób: Phersze hodj láttham.
Snób: Nem látthá, mer cshak a halnak van a 

phénz a levélhordón nincs phénz, cshak ü viszi 
aszthat a tháskába.

Knob Khivánok hodj, nőj jön nekhed is a hátha
don phénz, mint a halnak és thépje rólad mindenki.



H atározottan. Breviter at laconice.

Nem udvarolsz már a szép báró kisasszonynak
Dusi ?

— Nem !
— Ejnye de határozottan felelsz és miért nem. 

Mert már nőül vettem.

Mások szellemessége!
— Es mi az oka mégis, hogy nekünk is jólesik?
— A magunk Ízlése.



Nem látta a húgomat.
De igen, éppen itt ballag

A két pasas itt van már most 
Ámde hol a hakkeros.

Tessék megkeresniTessék megkeresni!

Nyomtatványokat
lofko-ofOBMit Bnáaptti, Bar ott-n. 47.

Se ma, se holnap Birkanyirátkor

(Papucshos a feleségéhez) Kérlek szépen adjál 
két hatost kapucinerra!

— Micsoda, te akarsz ma luxus kiadás ? Hiszen 
ina sábesz van Elfelejtettél hogy te vadj égj 
talmudista.

— Akkor adjál holnap.
— Holnap vasárnap van Vadj te edj keresztény ?

Solomon nyírjál te is birka, hamarabb készen 
leszünk.

Hagy nekem békét mámele. Nyirok én eleget a 
buta kettölábú keresztény birkák közöl.

Tréfás képrejtvények
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