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Egy kis autonómiai idill.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezm ényben részesülnek.
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Igazmondó „Magyar Szósz“.

CS ITT- CSATT!
Ez is a «világfolyása».

Vásárhelyen, hol a kis Maros foly,
Furcsa dolgok folytak a napokban.
Mig a szabad választások folytak:
Folyt a
polgárvér bő patakokban !
Miért ne?
Lehet bizony még a nyulból — jáger;
Krinolinból lehet
hozentráger.
Megérhetjük ma holnap azt is tán :
Hogy Komlóssy Ferenc lesz — főispán!
Megszokta.
Fhrenschuft ur a tengerre készül...
«Nem fél, ha majd viharok támadnak ?»
«Mért én féljek? Mbh! kidob a tenger;
Engemet még mindenütt khidabthak !*
*********^************************#

Miletics.
A halál mindent lezár;
Nincs Miletics Szvetozár!
О már itten mit se vár;
Ellenségünk volt, be kár!
Mig élt, rombolt, mint az ár.
Most örökre pihen már.
Mit élénkbe múltja tá r:
Szomorú egy láthatár!
«Az egyikről csepeg a zsir, a másiknak a csontja is a bőrére
száradt». (A Magyar Szósz február 4-ik számából.)
Csakhogy persze ő ezt a mágnásokra szerette volna, hogy
értsiik. Ahogy azonban mi rajzoltuk, igy sokkal igazabb.
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Olejan tiszta ledjen a the lelkiüsmereted — ha van — mint a miijen tiszta
volt múltkor a vízvezetéki viz.
*
Ólján szeretettel s kedvesen emleges
sék téged a halálod után az emberek,
mint most a lengyelek emlegetnek
a Ourkó thábornoktui az emlékt.
*
Kaphassál the ebédre rendesen nyak
leves
azutan pedig vadhúst a the jamrodba, de ne pecsenyekhépen.
*
Udj süljenek el a the terveid, mint exlenc Krieghammer
hadögymimszter ój ádjui.
*
Olejan igazán boldoguljál the, mint a miijen igaz az :
hodj a kártyázó és pezsgőző nemzeti khaszinó a «társadalom
iul a — lelkiüsmeret. . .»

Jobb, ha jobb hazába’ jár,
Népe őt siratja bár.
Vidd halottas gyászbatár,
Újvidék : uj fö ld ma már !

(B—n.)

Ledjél the most a Krivány óreság bürében.
♦
Olejan tüsdjökheres madjar ledjen a the fiad, mint
a miijen madjar a «Ádria*> tengerhajózási részvénytársaság,
*
Udj huzzon-vonja théged a sors, mint a hodj húzzákvonják a trencséni posztót
akharok m ondani: a Wlassicsék
a katholikus ajtonómit.

j

j
I

I
A hasznost a kellem essel.
Ki.az a hölgy azzal a sok ékszerrel?
Blanstein aranyműves leánya.
De hogyan rakhat föl annyi ékszert ?
- Az apja eleven kirakatnak használja.
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H ivatalos jelentés.
A íegyenc csupa jó szándékokkal és alulirt igazgató
órájával hagyta el az intézetet.
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(Hunbaktól.)

Nadjságos ór, finom üvegragasztó.

Leragasztá asztalhoz a tele sörös poharat,

Még most sem megy, ez már mégis borzasztó!

Brr! a kancsó feneke lent az asztalon ott ragadt.
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A gyáva férfi olyan, mint a medve: orránál fogva
vezetik.
*
A betörő sokszor olyan, mint a rosszul égő gyertya:
elcsípik.
*
Az eső némelykor olyan, mint a pék: szitál.
*
A péksütemények olyanok, mint a csavargók: össze.ogdossák.

A tükör hasonló a némához: mutat.
*
A gyanakvó ember is olyan, mint a szabó: végigmér.
*
Az angolok Délafrikában még mindig olyanok, mint
a társzekerek: megrakják.
*
Podmaniczky Flicsi báró, a belváros képviselője, a par
lamentben olyan, mint a londoni szent Pál székesegyház
nagy harangja: ritkán szól. *
A fővárosi pékmühelyek üzelmei olyanok, mint az
elkészült szobrok: leleplezik.
♦
A tapasztalatlan ember olyan, mint az ágyban fekvő
beteg: felültetik.
*
A fali óra olyan, mint a kártyában az adutt. üt.
*
A gyomor olyan, mint az olcsó játékszer: hamar el
lehet rontani.
*
A berúgott ember pedig olyan, mint legtöbb fővárosi
bankár: szédeleg.
Dönczi.

H itta n ó rá n .

B örzegondviselés.

Ti szülendő I-лп látható és láthatatlan világot teremtett.
L.-::.
ig az. amelyet láthatunk, láthatatlan világ az, ahol
az Isten és az angyalok vannak.
Na, mit akarasz olyan erősen, Kóbi ?
ГЬ - teíen lő ór khérem, udj-e, a vakok is a lát• * . \á g b a n vannak teremtve'
Tanító: Ej-ej, Kóbi, csak már a te tolakodásod is lát
hatatlan világban lenne!

Mondjál tsak, Móschl, thetieked az nem esik khi föl
tűnően, hodj a börze oszlopa khörül mér sináltak most
annyi magas fogast?
Ejnye, the bikíic, akin vadjolsz, hát még aztat se nem
thodod, hodj miért? Hiszen ennél eecerübb sincs. A Duna
be van fadjva, akhik tehát bészre spekulálták, hodj ott mind
jár föl is köthessenek magukat.

Praktikusan.
F urcsa nyereség.

! napot, Bloch ór. gratulirozok, a port megnyerte.
— Ja-ja, a procest az igaz megnyertem, de a pénc,
a lene ette vóna meg
azért mégis elveszett.
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Г и ф mit, édes üábor, én se fülemüle, se aranyhal,
bt lágy zefir nem akarok lenni magának, hanem, ha maga
b akar járni hozzánk,
akkor ne járjon ide, mig mamával
tisztába nem jött.

