
XIV. évfolyam 18 szám Budapest 1910.

„M agyar Herkó P ite  . mellékig-'?..
Vidéki flá i«slt6k n *k  ;00 drb postai küldéssel együtt 00 kr., vagyis80 fillér tiszta haszon. Z K



H*j Ugra Ugra.
Hej Ugra Ugra, 
Tisza beléd ugra, 
Ha a lábad rúgna, 
De nagyot ugorna.

Cserkéazet Béosböl.

O tíliáiért Borrágyt (íliaárts aótárias in a  körjagyzésat.
' S * ;

Kélszemmel olvastam a lapokban, hogy minő óriási 
tülekedés és tolakodás folyik most a váradi püspökségért, 
holott én már egy év óta i gy tudom, hogy a személyre 
nézve már megtörtént a megállapodás és pedig a trón
örökös jelöltje mellett

Csupán csak a vallásalap miatt késett a kinevezés.
Most aztán, amint hallom egy analfabéta gróf, aki 

a saját erejéből még a közkáplanságig is alig tudott 
volna felemelkedni, ki a helyesírással máig is hadilábon 
áll. mindenáron ö szeretne lenni a váradi püspök. Főleg 
azért, mert Aerenthal a sógora. Nagy szó ugyan ez, de 
aki ismeri a trónörököst az tudja, hogy amit egyszer ő 
eihatározott. az elvan határozva.

Szinte kár is volt ennyit várni. Úgy is elég a grót 
már a magyar püspöki karban A születés előnye ne 
akarjon minden érdemet és képzettséget háttérbe szorítani.

Az a jeles grófi püspök ur pedig örüljön, hogy az 
íjborkafára ennyire is feljutott Ha ezer évig élne is. 
akkor sem tudna sikér tudományával odáig jutni hogy 
azt kiérdemelje. Kzt én mondom 

*

Vázsonyi lupiter újra menydörög. Khuenék becsap
ták ot és most Városházi Korjolán gyanánt a demokrata 
volwkok közé menekül.

Ne kicsinyeljük Yázsonyit mint olyant. Két sőt 
h^rom. talán négy budapesti mandátumot is jelent az ö 
WP fordulása. Majd meglássuk

Az angyal és az ördög A tűz és a víz, az ecet 
és az olaj soha Össze nem olvadhatnak, egygyé nem 
lehetnek És Kossuth meg Hédervári mégis megtudtak 
velna paktálni egymással ? Szinte hihetetlen '

Sajna még is való. Ép ez a jellemző.

Ejnye rektram!

Édes rektram, de üres a pohara ’ Ugyan leányom, 
miért nem töltesz bele ? — Akárhányszor is töltöttem már 
édes apám, — de hiába, — úgy is mindjárt kiissza.

«Lehet itt karriert csinálni még Magyarországon, azt 
mi mondjuk » Példa rá Széchenyi. Kossuth, Deák óta 
Ötvös Károly, Hrlich. Justh Gyula anélkül, hogy agrár 
feudálisok volnának.

.Csakhogy ehez persze zseni kell, nem általános 
itkos jo g .» És ezt magunkról tudjuk.

Miiyen harmadrangú kis toliforgatók voltunk mi 
magunk is, Csávolszki idejében, mikor még nyilvános 
borbély házunk is volt!

Azóta pediglen több emeletes /Vrházunk is van.
Ehez különben senkinek semmi köze.

A mindenkori kormányok felkelő napja árasztja a 
legtöbb meleget, az már holt bizonyos.

Ön bi tbe vesz és kidob. Ez a rendes hirdetési forma. 
Minket pedig bérbe vesznek és nem dobnak ki. Hanem 
inkább mi dobjuk ki a redakcióból a tisztességet. Mert 
egy redakcióba nem tisztesség a fö, hanem az, amit 
Zilahi papa behajt. Akármilyen utón jön is a pénz, sohase 
volt büdös.

»
Justh betyár virtussal járja végig a délvidéket. ízlés 

dolga. Mi ugyan öt csak sziiklátkörü tanyásgazdának 
tartjuk még most.

Ha azonban kormányra jutna ? Ah paraszt, az már 
egészen más ám, ki se dobhatná már a legelső nap a jó 
Zilahy papát a fórzi mmerből, mig legalább 2— 300 ezer 
frtos pausálét be n em vasal tőle.

Thiers, Clatsthone, Bismarck, Smerling rögtön kis 
Miskákká degradálódnának mellette.

De persze most még Khuen tüzet, addig az az 
első parlamenti nagyság.

Igaz ugyan, hogy a koalíció pausáléja még jövő 
januárig kötelez, no de sebaj, annak a fejében untig elég, 
ha Justhtot kisebbítjük. S ki mondja, hogy ezt mi lelki- 
ismeretes hűséggel nem teljesítjük ?

C sőre More.
Bíró (Vádlotthoz) : Neve és vallása ?
Csőre More (gúnyosan): Látszik, hogy tekintetes 

bíró ur még uj ember itt. mert a másik biró urak tudták 
már, hogy a cigány mindig a falu vallásán van.
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Kivágta magát Bőnyi szentencia.

— És megcsókolt az a szép huszár, Kati ?
— Meg.
— És meg is láttá az édes anyád.
— Meg.
— És mit szólt hozzá az éde anyád.
— Szidta a huszárt. De a nem i ijába, hogy huszár, 

hanem szépen ki is vágta ám magát
Ne haragudjék asszony-néném. csak a szót adtam a 

lánya szájába.

Nagyzotás

Potykásy: — Tudja én nálam minden csak urasait 
mehet ! Mikor megnősültem. 300 lakodalmi vendégem 
volt, mikor meg elváltam a feleségemtől, hat ügyvéd se
gédkezett nekem benne.

Barátnők között.

Hogy lehet az nászom, hogy az a Markos min- 
tllenjelöltct megszalajt maga elül 

Mert megfelel a nevének.
— Markol ? * g
— Dehogy is. Mert*ura a szavának

Szabadakarat



Szintén jó*

Tréfás képrejtvényeM

De furcsán enyeieg. 
Hol a pincér gyerek.

Tessék megkeresni.

Itt a gazba.
Hol a szántó gazda.

Nyomtatva n vokat
I es>ek megkeresni.

*nrlo-nvonda BadaDMt *7

Feltétlenül.
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