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Politikai m arkotányosné.
(Mint aki végigszolgált már öt generálist.)

Félre, vén szipirtyó, nem iszom én a te régi kotyva/ékodból.
Botsánat, tábornok ór, van uj is. Jó pénzért amelyikből tsak tetszik. 
Tudja-e kend, vén szipirtyó, hogy a spionokat föl szokás kötni ?
M ár hodjan thodnám én azt, hiszen nem vadjom én thábornok.
Nohát azért tudom én. És meglássa maga, hogy én azt meg is teszem.

„Magyar Herkó Páter** melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek,



РО Ы ТЩ А I Á L MOS I\ÖNV Y.
Hortvogja és tortyogja a Sovanecz-kávéházban Pártatlan Pártos Béla, 

önző és magánzó.

Véresszáju függetlenségi (kóser) nagy férfiú ha vagy és 
hoppmester irányú zuglap elseftelésében a miniszterelnök elő
szobájáig is elsomfordálni jó kis haszon reményében nem 
ha restelsz: nagy politikai és elvi önzetlenség. 153, 29, 320.

*
Nemzet, ország, klub és bankok házi zsidaja ha vagy, 

pokhendiségben magadat el ha szólod s ezért a kóser iistö- 
köd jói meg ha rázzák s te, csakhogy szűrödet ki ne tegyék,

mind ehez ártatlan jó kofát ha vágsz: magasabb fokú ka ár 
erényekben lészen részed. 1871, 44, 1766.

*
Levitézlett szatrapai hajlamaid meg ha vannak, párt

kasszád azonban már el ha fogyott: sövény erényekben 
való sovány megvigasztalódás. 1844, 369, 30.

*
Szelidebb és gyengéd nyomásra hajló, vasmarokkal böl

csen kormányzó főispán ha voltál és most kerület után min
denáron ha nézel: Széli iránti bizalmak csalhatatlan jele. 
196, 98, 574.

Bihari pontjaid szegen ha lógnak, ecsedi-lápjaid le na 
csapolnák, honmentő intrikáid miatt pártból ki ha nézi к 
s mint régi rozzant bútort skartba ha tesznek: nagy hatalmi 
befolyásban való növekedés. 3539, 954, 739.

*
Minden pártban, minden irányt, és minden embert, és 

minden elvet, és minden rendszert vakon végig ha szolgálsz 
(nem ingyen): Gajári Ödön hírében való keveredés. 
33, 367, 981.

Lesújtó bírálat.

Durákné: Ne hagyd a verseidet többé az asztalon.
Du rák: Miért?
Durákné: Mert a szobaleány mindig elolvassa.
Durák: Hát azután ?
Durákné: Tegnap is rosszul lett tőle — szegény.

Lipótvárosi elit gondolkozás. Divatos jótékonysági üzlet.

Hiodolsz mit, thdtele, gyütte nekhem edj nadjszerii idé! Hívjunk azt 
a mózsikhas Khobelik jerekhet edj szoáréra. Hadd lakjon jól edszer ü is életében 
thüsgyökeres ój madjar khoszttal. -  Esetleg azthán még mózsikhálhat is edjet!

Hentes.
Ide jertek, csakis hozzám !
Itt van finom kolbász, hurka.
A mi cégünk gyártmányából 
Kap száz munkátalan Gyurka! 

Bumburubumm! 
Dumdurudumm!
Itt vásárolj, publikum!

Sutodé.
Legjobb a mi süteményünk! 
Magasztalja sok szegényünk. 
Kenyérosztók bizottsága: 
Állításunk bizonysága. 

Bumburubumm! 
Dumdurudumm!
Itt vásárolj, publikum!

Borkereskedés.
A legtisztább bort mi adjuk; 
Engeléktől direkt kapjuk! 
Háromszáz munkanélküli 
A torkát rá köszörüli! 

Bumburubumm ! 
Dumdurudumm!
Itt vásárolj, publikum!



A múlt hét történetéből

Szürke aforizmák.
Az idei választásoknál a Királyhágómul nyakára hágnak 

sok Bánffy-ista volt honatyának.
♦

A vak gyakran tisztábban látja a nyomorúságot, mint 
sok jó szemű. Ez látszólag ellenmondásnak tűnhetik föl 
ugyan, hanem azért látatlanban is bizonyos.

*
Egy bolond százat csinál; egy szociálista ezret.

*
A képviselők a törvényt játszva hozzák s többnyire — 

ki is játszszák. (Lásd a bajos párbajosokat.)

*
A nagy hideg a nagy Sonnenburg professzornál is kü

lönb operatőr, mert kés nélkül is — metsző!

*
Társadalmi bölcselkedésünk elvégre is oda lyukad ki, 

hogy az emberek egymásért vannak, ha nem — egymáshoz 
valók is. *

Tény továbbá, hogy a mai társadalmunk nem annyira 
az eszmecserék, mint inkább a — pénzcserék tartják fönn.

Veszedelmes ember az, aki hevétől elragadtatva, tűzzel- 
vassal ront ellenfelének; de sokkal veszedelmesebb az, aki 
hideg vérrel forral boszut.

Az is nagy baja társadalmunknak, hogy több benne az 
osztály, mint az osztalék.

*
Valamint az sem lenne kárára Magyarországnak, ha több 

volna a választója s kevesebb a — választottja (képviselője).
*

Vannak, akik csak rövid ideig állnak törvényt, de reá 
mégis sokáig ülnek.
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A krízis.

Az orvos konstatálja:
— A legnagyobb veszély elmúlt. Ha a paciens a szám

lát is elbírja, akkor meg van mentve.

Bizonyiték.

Ki írhatta az uj darabot?
— Nem tudom, de orvosnak kell lennie.
— Miért? Mert végül minden szereplő meghal.



Titkos erő.A megszokás hatalma.

Püspök Kitűnő művét, melyet nekem ajánlott, nagy 
gyönyörűséggel olvastam át. A témát valóban igen szelleme- 

I sen és nagy tudással dolgozta ki. . .
Tanár: Helyes! Le ülhet!

Ugyan, kérem a tekintetes urat, nem tudná megmon
dani nekem, hogy micsoda ördögi furfang hajtja ezt a vil
lamos kocsit?

Lássa, pedig annál egyszerűbb sincs. Elől is egy 
konduktor fékez, hátul is egy konduktor fékez, ennyi az egész.

- No nézze meg az ember, pedig már láttam ám én 
magam is, de ki az ördög tud rá jönni magától mindenre.

Fura bevallás.

Ismeri m á r

Szó se nints róla, hodj én theveled még thöbb palo
tába bemenjek és ott megfordulva, azonnal khijöjjek veled. 
I smerek én már a the ganeí fejedet. Bizemosan the velem 
2karol bizonyitolni, hodj vadjolsz the edj derék betsületes 
ember, mint akhi jobb házakban is megfordult. E zaj !

Népszámláló biztos. Mi a foglalkozása?
— Semmi, kérem alássan.

Akkor hát mibül él ?
Ej, kérem, ez aggaszt épen engem is!
Nem azt kérdeztem, értse meg, hogy mi aggasztja 

hanem azt, hogy mi a kereseti forrása.
Hát kérem alássan, tessék csak beírni: Sem kere 

setem nincs, sem forrásom.




