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MARKOS GYULA-

A két udvarias Gyula.

Méltoztassek helyet foglalni. Ez Önnek nagyon jól fog Izlenl.
Méltóztassék csak önnek édes barátom, mert ha nem, hát székkel egyött kifogom dobni.

•M agyar Herkó Páter, raelléklapja
-■ Vidéki elárusít óknak 100 drb postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon. ——



Rossz csillagok.
Hossz időket ólünk 
Rossz csillagok járnak, 
Tele hazudozták 
Fülét a királynak.
Tele hazudozták 
Gonosz udvaroncok. 
Wekerle. Andrassy 
Ossza már a koncot.

Megtartom a törvényt 
Esküszöm magam is.
Sőt azt megtartatom 
Minden másokkal is . . .  
Aki tehát mást tesz 
Mint mit mond a törvény. 
Az már esküszegő 
Bármi ürügy örvón.

Rettenetes dolog 
Ki felel meg érte ? ! . . .
Ha jogát a király 
Ránk ki rosszul mérte? 
Kocsonyás Andrássy. 
Potrohos Wekerle 
Titeket egy nemzet 
Izzó átka ver le

Dülapintóri Borrágyi Kalamáris nótárius uram köijtgyzéscf

költséget is csak ne látná, hogy ezzel koldussá és* nyo
morulttá akarják tenni, mesterségesen egy idegen hatalom 
kedvéért. A német császár nagy hatalmi hóbortjaiért, 
mely a 3-as szövetségre támaszkodik.

Jóéjszakát 3-as szövetség a mai naptól fogva.' Nem 
bolond ez az ország, hogy a saját maga vesztére költsön 
ember feletti áldozatot

Idáig még csak voltak, akik akadtak, akik abban 
reménykedtek, hogy az orrán túl nem látó gőgös és te
hetetlen Bécsen át ha nem is, de megfogja kapni a nemzet 
az ö törvénnyel biztosított jogait Berlinen át. A mai nap
tól fogva ez a halvány remény is megszűnt.

Ez az, amiért jó éjszakát mond minden becsületes 
magyar ember a 3-as szövetségnek.

Én legalább robbantani fogom ott ahol érem és 
remélem, hogy igy fog cselekedni minden becsületes 
kollegám.

»
Keresem az okokat keresem, hogy mitől szédült 

ennyire meg Bécs ?
Végre nem találok elfogadhatóbb okot, mint a gross 

meseritschi katonai kudarc, hol a hős lovasok agyongá
zolták alvó gyalogos fegyvertársaikat.

Ausztriának tehát diadal kell. uj diadal. A szerbiai 
mámor ugylátszik eloszlott már.

No hiszen, ha még ezt az alkotmánytiprást is hős 
tettnek és diadalnak tartja Ausztria, akkor csakugyan 
megérett arra, hogy ráteg}ék a kezüket az összes nagy
hatalmak és szétdarabolják.

Magyarország akkor is csak Magyai ország lesz. 
Ámen.
A Herko csak rátalál a szeg fejtre.
Ez az, amiért a Herkot átért olvasni is terjeszteni úri virtus.

Snóbelesz — Knóbelesz

Nem tudom Ferrer szabadsághös volt-e vagy sem, 
hanem azt tisztán látom, hogy csak a szabadkőmivesek 
és a cucilisták köpködnek izzón miatta és ez nekem untig 
elég arra nézve, hogy megtudjam, hogy ki volt Ferrer.

*
Maradjon a régi kormány, mondja a király. Csak

hogy nem maradhat ám 24 óráig sem. mert a nemzet 
lehellete úgy elfujja öt. mint az orkán a polyvát. És 
minden olyan kormányt, mely az alkotmány ellenes ki
sebbségre támaszkodik.

*
Be szép is lesz ez a kis cifra komédia itt Európa 

közepén. Egy ország, aki harcban áll fejedelmével tör
vénybe Írott jogaiért.

Amely ország szívesen tizetne sok milliós hadi

Snób. — The Knóbl, szerecc the a vajaskhenjért ? 
Knób. — Hodjne szeretnék.
Snób. — Akkhor is, ha lekvárral vajaznak be

üthet ?
Knób. — Balond zsidó, hodj lehetne lekvárral 

vajatkhóznyi ?
Snób. — Hodj is ne lehetne ? Hát iszen a thtíz- 

khü se djofafa, mégis lehet vele gyujthotkhóznyi.
Knób. — Hodj djojcsanak beléd spirituszval és 

thedjenek a szádra Auer-masinát.



Blériot felszállása előtt. Bizonyíték.

És miért nem kezdődik még az ünnepély? 
Mert a legfö személy még nincs it t  
József főherceg! ?
Dehogy! Jelfi Gyula, a fényképész.

Jellemző.

— És igazán olyan beteg szegény Birike?
— Hogyne! Még tükörbe sem nézett, mielőtt az 

orvos jött volna. Ez pedig nagy szó.

Jó paraszt logika

— Mit szól a sógor, ha a király még a törvény 
dacára sem engedi meg a bankot.

— Megmondta azt már a Herkó Páter előre. Hogy 
akkor fizesse az adót maga a király. Építse az ÍOO

_ Miért nem nősülsz te, Lebele? Hiszen egy nőt milliós hadihajókat is a maga zsebjéből.
csak elbírnál tartani. — Hisz az lehetetlen.

— Eltartani igen! De ruházni őt már aligha. — A bank épp ezért lehetséges.



— Ejnye adta lurkója, hát megint megbuktál ?
— Igen, papa? De most igazán első vagyok a 

bukottak között.

— Hogy értsem ezt a kárörvendö mosolyt, Mókus?
— Csak úgy, hogy ma már szakácsné keserítette 

meg ezt a theát és nem én. Mint rendesen.

Tréfás képrejtvén yeb

Ugyan hol van. 
Itt a tolvaj ?

Tessék megkeresni!

Kis leány mit kívánsz ? 
Hol a második finánc?

Tessék megkeresni!

Nyomtatványokat
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