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Szeressük a népet
(«Napoleon azt szokta mondani: mielőtt törvényt hoznánk, kérdezzük meg az ntolsóf parasztot is, hogy jó lesz-e?»)

I

Néppárt Jóska: Félre, te  képm u tató  farizeus ! H át ez ten ek ed  csak m ost, harm inc év után j u t  eszedbe, j 
m ik o r  m ár szo ru l a kapczád  — s am ikor m ár a vérig  k ié lté l  ? Hanem a zé r t elfogsz pu sztu ln i. Hiába kacérkodó! !

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

12. szám.



KONDOLATOIv Námesztó és Plósz.

(Z.) Arra senki se les, 
hogy egy ostoba okosat 
tegyen, de annál többen 
várják, hogy egy okos te
gyen bolondot.

*
Az igazi szolgaiélek soha

sem hord inasruhát.

\  frázis az igazság kacérkodása a hazugsággal.
*

\  szerencse képében járó szerencsétlenség a legnagyobb
szerencsétlenség.

*

\\  óta Col limbus a tojást tetejére állította, mindenki 
ma>.*dik Columbusnak képzeli magát, ha valamit a feje
bubjára állított.

\  szófukar is bőbeszédű lesz, ha önmagáról van szó 
*

\  -zabad népek igába hajtását védelemnek mondja
a polgárosodás. *

■ . teséln gyakran temérdek -/el
lem kell.

*

\z  jó emlékezőtehetség, amely könnyen felejti
a rosszat.

u n i»  <:i<: Hsz o u Ao a i jó  щ y á n s 'á o a i .

! ‘.yd ihe edj fővárosi vendéglős és 
1ч n ’ khed mindennap edj nyolt 

fogni a háztetőn.
*

■ i idhassi in the rájad Ifibbé 
edj hosszú nap se nem.

*
! ;4*nekhed edj khis thárcabeteg-

k■ I eg s  séges ffidi ■- 
húzni a krízist, míg 

va • i г* vadj balra eldőli mogát a román ődj.

'r 4 theneked Madjar Szóbul megérteni a madjar szót.
+

l ed je theneked edj olejan ájságja, mint a Madjar Szó 
n azért nyeljen el thégedet a madjar szósz.

*
Ódj adjon az Isten szerentsét theneked, mint ahodj 

,1 Ihisza Pista a szivén visel azoktul a madjar parasztoktul 
az érdeket, akik mellett most kénytelen-köletlen olejan szép 
beszédet thartotta.

*

Allhasson a the egészséged olejan jó lábon, mint 
amilyen renden állja magát a Vadnai óreság szénája.

Námesstón ismét megölének egy árva fiúcskát.
Gyilkosság fonala újra zsidókho* vezet.
Szóba hozá Zmeskál és Plósz uram azt feleié rá:
Ami nekünk iszonyú, az nekiek bagatell.
Halljátok Schwarcok, Róthok, Steinhercek e mondást?
Ami nekünk iszonyú, az neki csak bagatell ;
Rajta tehát sakter, bócher! Tisza Kálmán szelleme él még : 
Thalmudi szellemben sakterolás bagatell! Tiszaparii. j

V égzetes dicsekvés.
Két fiatal ember fegyverrel vállán, bandukolt a közeli 

erdő felé. Útközben egy harmadik vadász is csatlakozott 
hozzájuk, akivel csakhamar megbarátkoztak. Vadászkalandok
ról folyt a társalgás, a két fiatal igyekezett minél nagyobbakat ' 
lódítani, csakhogy az idegent ugrassák.

Barátom szólt az egyik célom oly biztos, hogy í 
leszedem a legmagasabb torony tetejéről a varjut.

Ez semmi, én s/az lépésről eltalálom a repülő legyet.
Nyugodtan hallgatá az idegen e hetven kedéseket, de < 

végre is megsokalván a dolgot, igy szólt: 1
Na, hát Isten velük, uraim, majd meghallják nem- j 

sokára az én híremet is, hogy hogy lövőkén és eltávozott. J
Magukra maradva a két fiatal ember, jóízűen fölkacagott, j

hogy fölültették az idegent, de nemsokára alaposan lehűlt j
jókedvük.

Amint kiértek az erdő keresztutjára, egy kis fiú állitá <
meg őket s csomagot nyújtót át nekik. Fölbontják, hát mind J
a ketten üres erszényükre ismernek. (

— Ejnye, az ördög vitte volna el azt a zsebmetszőt, az J 
mégis lefőzött, mert mind a kettőnket egyszerre talált anél- j
kül, hogy lőtt volna. )*

Mindent percentre. j
Jakab: Hát tsak elvesztetted edjedlen fiadat?
Ábrahám : Ne is emlékheztess rá. A fájdalom harminc

négy procentvel öregebbé thette engimet.

Miért ne?
V

Miért nem the levagdalod a thied hajat is, Rézi- 
khém ? kérdezi egy reggel a meggazdagodott börziáner i 
a feleségből. I

Ezt a djönöró hajt vágassam le ? méltatlankodik j 
az asszony.

Miért ne! Hát nints nekhern elég pénc, hodj aztán ! 
hamisat vehess?

Elszámitotta magát. }
Szegény: Ajándékozzon meg, nagyságos ur, egy pár I 

forinttal, mert nagyon rossz dolgom van nekem, majd szór- 1
galmasan imádkozom nagyságodért, hogy még több szeren- I
csében legyen része s még gazdagabb legyen!

Bankár: Khedves boráthom, azt hiszem, hodj mogának j 
a mennyországban sints elég hitele.

★
Orvos: Ne igyék ön sört, mert a sör méreg önnek.
Beteg: Ej, de mikor én már meguntam az életemet, 

megakarok halni. Pincér, hozzon egy kancsó sö rt!



A munkácsi khonfoglaló  zsidók sérelme. A gyáva.

Hallotthál azt a szemthelen Egán miniszteri biztost, 
akhi aztatat mondott, hodj mi nem is vadjon iga-i zsidók?

Ez igazán van edj roppant vakmerüség íitiiüle!
Hanem tsak Dávid nemzetségéből valók.
Ez már igazán impertinencia! No, hát thodjon meg 

akhor ő is, hodj mi nem is Dávid nemzetsége, hanem a thai- 
műd nemzetsége szerinti zsidók \adjunk.

Kétes udvariasság.

N ő:  Azt hiszed, hogy kutyád leszek?
Férj: Nem, édes, ahhoz nem vagy elég okos... és hű.

Aladár: De nem merek ám szólni atyádnak, aranyos! 
Bakfis: Akkor hát majd én niagamjkéremjmeg a papá

tól számodra az én kezemet. Jó ?

Főbenjáró ok.

A könyvébe előbbi úrnője azt irta, hogy maga min
dég igen álmos.

— Nagysága kérem, annak nem én vagyok az oka, mert 
ezen szolgálatom előtt egy családnál voltam, hol a méltó- 
ságos tanácsos ur verseket irt, melyeket nekem kellett végig 
hallgatnom s ettől szoktam úgy meg az álmosságot.

Zuhany.
Öreg ur: Lehetségesnek tartja, kisasszony, hogy egy 

ifjú leány egy öreg urat szeressen ?
Leány: Hogyne! én magam is szeretek egy egészen 

öreg urat, a — papámat!



Máig is adós. Zseniálitás fontszám ra.

IN г »»ülni akarás/, miért nem fordulsz a házasság-
ki'/vetítő intézethez?

Miért? Hát egyszerűen azért, mert még máig is 
víi/vok neki az én boldogult első feleségem othán.

Kerülő utón.

Nem lesz ez a tsomag nehezebb öt khilónál ?
Nem. Csak alig két és fél kiló össze-vissza.
No, hát akhor tsomagoljon hozzá fél kiló Kiss lajseft 

és kettü kiló Zolát, nadjobbik (ángyomnak, a Cili khon-tesznek.

VJ; Ah, buksi, maga már nem szeret!
Eérj: Dehogy nem, édesem.
•Ve Azeiótt eskudözött, hogy a világ végére is eljönne 

s i st ég Párisba sem akar elu inni!

Törvény e lő tt

Zsitvay elnök: Volt már büntetve ?
Vádlott: Igen.
Elnök: Miért?
Vádlott: Fölpofoztam Drágái Afoldár urat.
Elnök: És mit kapott?
Vádlott: Semmit, sőt még én fizettem száz forintot érte. 

Viharos derültség. (Megtörtént.)

Az uj csapos.

Korcsmáros: És jegyezd meg, hogyha valaki eleget ivott, 
ne adjál többet neki.

Csapos: Hát azután mikor ivott már eleget valaki?
Korcsmáros: Mikor nincs már pénze.

Nőül vette v o ln a . . .

Nőül vettem volna a baroneszt az igaz, ha egész 
családja nem lett volna ellene.

Nos és a leány mit szólt ehhez?
Furcsa kérdés, hisz ő is a családhoz tartozik, ő is 

ellenezte.
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