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Anámasszony gáton ája9 hát piz én csak uty lettem, 

Hoty a gőszén, eszüsdganá/  nuktijba tette engem.

„Magyar Herkó Páter4* melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.
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Vajszkai-bogyáni 
ürömön Dezső urnák 
Meghibbant az esze,
Mint Pestről tdvirnak.

Meghibbant az eszme: 
Össze-vissza beszél,
S a magyar emberről 
Uj dolgokat regél.

Xem való törzstisztnek, 
Sincs rá képessége;
Lovat sem idő mit,
Úgy, amint azt kéne.

Mt. ygy a magyarnak 
Az ő ny esége,
Törzstiszt, í idő már 
Nem lesz hat belőle...

Jó magyar vitézek!
Ha már lóidomár 
Sem lesz belőletek,
Ám itt van cgу szamár:

Idomítsátok ki 
ürömön Dezső urat,
Ki magyar abrakon 
Rovásunkra mulat.

Hogy máskor vigyázzon 
/ abban a szavára,
Kutyakorbács alatt 
Ne izzadjon hája !

Egy tartalékos hadnagy.

Gyengéd célzás.

Boldog ujévet, szép Irmuska!
Na tudja mit, Grósz ur, ha maga igazi gavallér em- 

' bér, hát boldogabb ujévet is kívánhatott volna nekem. 
Hogy-hogy ?
Hát egyszerűen úgy, hogy nem kívánt volna boldog
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S mégis sok érittségizett ifjonc olyan, mint a legfino- í 

mabb uborka: éretlen.
+

A jó, szorgalmas kis leány pedig olyan, mint a friss j
cipó: ennivaló. j

*

Roberts lord angol fővezér babérja olyan, mint a ván
kosba kerülő ludtoll: meg van tépve.

(*
Kitchener lord viszont a Londonba küldött hivatalos 1 

jelentéseiben úgy cselekszik, mint egy varrónő : himez-hámoz. »
*

A Kossuth Fránciék politikája olyan, mint a kvárgli
se hús, se hal. i

* j
Dél-Afrikában a hős angolok igazi győzelme olyan, \ 

mint nálunk a fővárosi tejszövetkezetek folyadéka titka.

Virtuóz kertész.

Na hallja maga, khertész, hát én azt szívesen elhiszek, 
hodj maga thod uj rózsákat elütheremteni, hanem ha maga 
edj igazi virtuóz khertész, akhor ünnek thodni khöll.a régi 
rózsákat el is thöntetni, például az én Rosalindo mame- 
lebent is.



Disznót ölt a Sepl, már meg is pörkölte, 
Talicskára téve, haza felé vitte.

De útközbe megállt, pipára gyújtandó, 
így szökött el tőle a föltámadt disznó.

(frONDODATÖí^. Az éle végét és a gorombaság kezdetét legtöbbnyire 
nem lehet elválasztani.

* {
Az igazság egyetlen veszedelmes ellensége a szeretetre- •

méltóság. *
*

A visszhangban is akad hamis hang.

Nem épen rosszul.

Mondja csak, bíró uram, hogy szuperálnak maguk
nál a keresztény szövetkezetek ?

* — Nem ippen rosszul, tekintetes szolgabiró uram, —
Mikor két szív ver egymásért, az irigyek harangozni miután már vagy három zsidó elszuperált azutánii fogva 

hallanak. az falunkból.



Na csak állja be magát, Zsán, jó helye fog lenni 
} nálunk is.

Igen, édes bankár ur, de a kegyelmes grófnál akkor 
elveszteném az örökös kegyelemkenyeremet.

Az se baj, Z^án, fogja maga nálunk khapni a helyett 
örökhös khedjelemkhalácst.

****************************************

Kárba veszett medecina.

Doktor: Nem kell fürdőbe mennie, nagyságos asszonyom ! 
Rendelek mostan egy orvosságot, attól rögtön meg fog 

j gyógyulni.
j Számtanácsosné (magában): Na, akkor várhat, mig azt
( beveszem.

Na, thudja mit, Márthon gazda, idáig maguk szám- : 
lálgatták a mi népünket, mostaniul azonban majd mi fogjuk 
számolgatni a maguk népit. Majd meglássuk, khi jobban 
számit.

Dejszen, Jajtelesz ur, csak jó lesz ám a bagarait egy 
kicsik beljebb vonni, mert majd aztán egészen is le találunk
számolni.

Vezető.
Vezető: Íme ezek a hét méter vastag falak, amelyek 

mögül nem hallatszott ki a foglyok jajgatása.
Nő: Szegények !
Férj: No, ez épen alkalmas hely lenne a te énekgyakor

lataidra.

Hazafias ajánlat.
Egy nyugalmazott izr. vallásit tanító beállit a veszprémi ! 

polgármesterhez a minap, szólván imigy :
Thekintetes órám, khérem, hallom szükség van nép- 

számláló biztosokra. Ez olyan hazafias köthelesség, hodj nem 
vonhatom khi magamat alóla nyugdíjas létemre; azért házas
ságból önkhényt szívesen fülajánlom szolgálataimat.

Polgármester a jelentkezőket jegyezvén :
Jó! Tehát X. V. nyugalmazott izraelita vallásu tanító 

hazafiasságtól indíttatva, önkényt, díjtalanul népszámláló biz
tosul ajánlkozik.

De órám ! Én nem azthat mondtam, hodj díjtalanul, í
tsak azt, hodj önként!

Akkor szükségtelen volt szolgálatait nagy hangon 
fölajánlani! pénzért akad elég más hazafi; magánál talán 
még egy kicsit jelesebbek is. Alászolgája. (Megtörtént.)

Rálicitál.
Ugyan, te Bella, hogy tudod már majd minden má

sodik héten eljegyzési hirekkel tartani a lapokat?
— Hát tudod, kedves Nella, azt hiszem, hogy igy talán ) 

könnyebben fog sikerülni végre egy igazi jegyest fogni.

Érdekes népszám lálás.

Eljegyzési szecesszió.




