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Most Széllel szeretnék kikapartatni az osztrákok számára a gesztenyét. Hanem a cirmosnak azért aligha 
le nem ütik a derekát, ha haza jön.

„Magyar Herkó Páter4* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékenykedvezményhen részesülnek.



Tisza Pista dala.
I

| Megpróbáltam mindent, amit 
Súg egy huncut ész 
És a nemzet letiprása, 
Sajna, most se kész.
Én estem a kelepcébe, 
Sorsom oly csúfos,
Hogy az ebrud két hónapja 
Utánam futkos.

Hű csatlósa voltam Bécsben 
Becknek, Pitreichnek,

; P e d i g  t u d t a m ,  h o g y  s z i v ü k b e n  

; É r t ü n k  m i t  r e j t n e k .
De a nemzet által látott 
A sürü szitán 
S terveiben gerinctörött 
így lett a titán.

4ö0 milliócskát 
Dobtam volna ki.
Ha a nemzet nem kiáltja 
Közbe, hogy < coki»!
«Liberális gazdálkodás 
Coki, ne tovább,
Mert a nemzet vastenyere 
Másképp kupon vág!

Ez már beszéd, de süketnek 
Talán ez se sok,
Mint szemétre, ilyen szókra 
Csak úgy taposok.
Tudom Bécsben velem érez 
Fű, fa és moszat,
Megtudják ott becsülni a 
Legnagyobb rosszat.

Üresfejü kapaszkodót 
Visz a mánia,
Golyókról és kötelekről 
Kell álmodnia.
S im a nemzet erősebb volt, 
Rajtam a hurok,
Vakond módra alkotmányban 
Többé nem túrok.

Hanem azért az ázsióm 
Mégsem száll fölebb,
Olyan leszek, mint a megunt 
Talpnyaló öleb.
Ugatásom kutyát sem ér,
Ha nincs hozzá fog,
Itthon pedig garmadával 
Száll rám az átok.

Milliókkal dobálóztam,
Mint a félbolond,
Mikor itthon a szegény nép 
Véres könyüt ont.
Persze nem a magaméból 
Ment a disznótor,
Geszti fajnak ennyi esze 
Marad mindenkor

Pellengére visz a nemzet, 
Mely jogára bősz,
A bársonyszék előbb ledob, 
Mint megjön az ősz. 
Hányaveti, kapaszkodó 
Pökhendi valék,
Kalózhajón hogy is esnék 
Másképpen a lék!

Megpróbáltam mindent, amit 
Súg egy huncut ész.
Erőlködés, nemzetrablás 
Mind dugába vész.
Ilyenformán hercegi cím 
Aligha száll rám,
Csöndes halál a megvetés
Lesz az én arám ! §.

Az alsós.

Három jóbarát: Barna, Zöldi és Fehér együtt alsóznak. 
Barnának olyan hihitetlen szerencséje van, hogy Zöldi meg 
nem állhatja, hogy föl ne szólaljon.

— No hallod, Barna, te nagy disznóval játszol.
Fehér sértve kérdi:
— Kivel játszik ?
— Velem, te ökör — visszaszól Zöldi.

Amire nem gondolt
— Hová sietsz ?
— A patikába! Sárkányvért veszek.
— No azt ugyan közelebb is kaphatnád !
— Hol?
— Karcold meg a feleséged kisujját.

Tincs — nincs.

Ungvári rnojse: Khedves Monkhácsi or, hol van önnek az a 
jönyörü >/ép thincs. akhit még phár évvel ezelőtt is böszkhén 
viselthe.

Hát, khedves Ungvári baráthoni, én a thincst ójabb idő 
ben hajba veszem khi.

De hiszen már haja se nincs!
— Nos hát akkor hodj ledjen nekhem tincs !

Megmagyarázta.

Bácsi: Mondd csak, Pistikém, mit szeretsz te a legjob
ban enni ?

Pistike: Töltöttkáposztát, mert attól olyan beteg leszek, 
hogy másnap nem mehetek iskolába.

Fölösleges kérdés.

Mondja cshak, Rosenthal ór, szereti moga oz én Rebekha 
leánygyomot és el thodná üthet is thortani ?

Vi ie hájszt, elthortani ? Van húszezer flórén, vadj nincs?
— Van.
— Hát akkhor thodok elthartani.



Arcátlanság netovábbja.

Tegnap háromszor voltam itt a számlával. 
—  Hát akkor hogy mer ma is eljönni ?

Ismeri már.

Egyetlen nyulat sem tudtam elpusztítani. Pedig van ám elég.
Erdész: Tudja mit, doktor ur? Rendeljen valamit a nyírtak

nak, majd meglássa akkor.

Újra főznek valamit a bécsi konyhán.

Hanem azt megmondom ám előre, hogy mielőtt újabb 
kudarc lenne belőle, hát inkább fölborítom az egész boszorkány
üstöt veletek együtt.

Magyarázat.
Ami szétdurran és a földre esik, az léggömb, ami szét- 

durranáskor a légbe röpül, az automobil.

Eltalálta.

Valami bajom van, mondtam az uramnak tegnap
—  És képzelem, mekkora butaságot tanácsolt 1
—  Eltalálta, kedves doktor ur, azt mondta, hogy jöjjek önhöz



Orvos (nejéhez): Isten veled, édes Málcsikám. éppen most 
S7 >!itottak egy nehéz beteghez, tüstént távoznom kell.

Orvosné: Ne menj, édes Gézám, az f gre kérlek, ne m enj! 
I égy irgalmas, legalább még ma hagyd azt a szegény beteget élni.

Dühben.

Anya: Miért sírsz, leányom?
Leány: Tegnap megmutattam a férjemnek azt a fát, mely 

alatt’ legelőször^megláttuk egymást.V 
Anya: És?
Leány: És ma kivágta a fát.

Hova gondol, ügyvéd uram ! Mát nem elég, hogy a drága 
póromét elpancsolta, most meg még engemet is pörbe fog a 
költségért? H ol itt az igazság.

—  Legyen nyugodt, nagyságos uram, legalább ezt a pórt 
nem fogom elveszteni.

Kaszárnyában.

Káplár (az egyéves önkénteshez): Balogh, ön olyan 
arcot vág, mint egy költö, mikor születésnapjakor papírkosa
rat ajándékoznak neki.

Egy gyaloghintós szolga — Az urát elgázolta.
Hol van? Tessék megkeresni!

Itt sirdogál a kis lányka — Hova tűnt el a mamája ?
Hol van? Tessék megkeresni!

t y o a d t  r »
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