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Készülődések a választásokra.

Vagyis az ig a zi (kazár) liberális elem ek szen t szövetsége a M agyar S zó sz szellem ében.
É ljen ek ők, a 3 dicsők.
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„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.

r>r Képek

a magasabb közéleti erkölcstan idejéből

l$96-ban : ßanttv alatt.

Magyar Mihály

Német Michail.

Szeavusz, pajdázs! Na, mit te szólsz ahosz hozzája,
h »ty a tejese brinc tyide makád mi hoszszáng látokadópa
Pécsbe és nem dihoszszádok Ofen-Pesztiba ?
Hát tudod, kedves sógor, az engem meg sem is lep
mar valami nagyon, hogy ahol valamiről a tejfelt kell les/edni,
ott rendesen ti vagytok az elsők
és mi az utolsók. Ott
pedig, hol valamit áldozni kell, — ti vagytok mindig az
utolsók és mi az elsők.
Asztad én előddem mind csag wurst, amid mosdan
te asz enim szeméjére vetsz, — merd a Kaiserstadt aszérd
van ety Kaiserstadt, hoty a császárokogat otdan fokatyjág.
Л broíinc petig, mint a ti tiiledek asz Ofen-Peszt,
aszér
vansz csag ety broíinc, hoty a császári íentégeget zsoha se
nem lássanag.
A cseheknek nemzeti múzeumot Ígértek most, ugy-e?

1901-ben : Széli alatt.

Mivel szorul a kapcátok az ő férfias és önérzetes politikai
sikereik miatt.
Hja, getíes hajtás, hád asz már ikasz; ki fene deheti
arról róla. Ahol mi asz ikaszi erőt meklátyunk, hád ászt res
pektálni szoktung izs. Te mi a matyárogtul itáik ilyent sohase
nem, vaty csag natyon ritgán dapasztaltung.
Hanem ászért
letyél te nukott, getfes zsókor, aszogba a cseh nemszedi
muszeumokpa izs fele német hőst mi pele fokjunk csembészni,
mint a bity.
Csakhogy a csehek meg majd ki fogják szorítani,
mint a pinty!
Asztalát ük mektehetnek, asz ikasz, mi hetik szében
sebre raktyug, ha mást nem dehetjuk. És auszisz!
Köszönöm, sógor, az őszinte szép leckét, — majd
a vatikáni nagykövetség kérdésében megpróbáljuk mi is.
Mert az már mégis csak égbekiáltó cudarság, hogy bennünket
ti már nemcsak a tengereken túl, de még a szomszédban is
valósággal el akartok sikkasztani, mintha mi nem is állam
volnánk. Az egy Szögyény-Marichot kivéve, egy becsületes
magyar diplomatát sem neveztetek ki idáig. S akiket kinevez
tetek is a mi drága pénzünkön idáig,
nemcsak hogy
magyarul nem tudnak, hanem valósággal még az ellenség
nél is rosszabbak.
Nem széb tolok esz, asz már ikasz, asztadat én makam
izs peizsmereg, de hát akgor mért nem 20 Ukron Káport
kültiteg ti a telegációba, ági ott ety maga is húsz empa ?
F.zs mért enkediteg ott asz iifé lápáját pedeni a Pulszky,
Münnich, Tisza s a deppi féle dúcát mamelugoknak ?
Fbben meg már te neked van igazad, sógor. Hanem
azért...
Mégis hun futsz a német!

Mi tetszik legjobban ?

Mond valamit.

Ugyan, édes Muki bácsi, hogy lehet már akkora
bajuszt és szakaiIt nevelni? Hova férjen el hát azon már
a csók ?
Bizony, édes öcsém, mire az ember szakálla akkora
lesz, arra már nem a csók nyomul föl elsőnek a háztartás
ban,
hanem a családi bekeség.

A papucshős.

J
Mondja csak, Béluci, mi tetszik magának az én иjón
butorozott szobámban legjobban ?
Mi ketten, Irmuska!

Szerencsétlen szerencse.

Boldogtalan teremtés, tudja-e, mit tett maga? Három
száz esztendős ősrégiség volt az a porcelán és szent családi
I ereklye, melyet eltört maga.
Ezer hála, édes nagyságos asszonyom ; mert én azt
hittem, hogy vadonot uj és igy majd többet huznak le érte
i a fizetésemből.

Micsoda? Te kártyázni tanítottad az asszonyt?
— No igen.
Mi a csodának ?
Hát tudod, igy legalább visszanyerem mindig a fél
fizetésemet, melyet neki kell oda adnom.

Röntgen-lábak.

(iO N D O L A T O l,

iZ.iA barátságnak csupán jelen ideje lehet, mihelyt
a múltba lép. emlékké változik.
^<»k ember nem veszi észre, hogy egész életén át nem
tesz egyebet, mint ássa saját sírját.
*
Emberi vonás búsulni a múlton és nem örülni a szép
jelennek.
*
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nem volt elég a közönséges emberi
világfajdalom agyrémét.
•*

Az Ur pazar kezekkel szórta szét a világon a boldog
ság"!, de csupán a megelégedés találja meg.

Most már igazán láthok, khedves mameleben, hodj
moszáj lesz az enyim lábait megnézetni azval a Röntgen-féle
X sugarával. Annyira fáj, hodj alig lépni thodok.
Már hodj nézetnéd, the édes, X sugárval a thied
lábait meg, hiszen theneked nem is vannak edj X-féle lőcsláb. Sőt ellenkhezőleg,
pompás О-féle khankalábak.
#**##*#******#*##*********#*************

I

Külső illem .

!

Ur: Dani barátom beteg, tehát naponta elmész és megkérdezed, hogyan van. Értetted ?
Szolga: Igenis, nagyságos u r '
ÍV : De azután ne szólj nekem semmit, nem érdekel az
az ember annvira.
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Tréfás képrejtvények

Mindenki azt kiabálja,
I lol a szemfényvesztő lánya ?
Tessék megkeresni!
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Itt még egynek lenni kell még,
Hol van a harmadik vendég?
Tessék megkeresni!

