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Miért nem volt szabad Kossuth Ferencnek még apja életében hazajönni?

Majd adok én neked, te füles bagoly, hogy amit én ötyen év óta építettem, te azt egy év 

alatt tönkre tedd?
Takarodsz azonnal makarónit fúrni és fügét kucséberezni ? !

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.
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Hortyogja és fortyogja a Smanecz-kávéházban Pártatlan Pártos Béla 

önző és magánzó.

lokaji bort ha prédikálsz és kóser libazsírt ha itatsz, 
szűz n a-var alföldi cipót ha ígérsz és helyette csak maceszt 
ha elvisz, К sMith Franclis ( )tvös Kharelesz-féle tiszta (kóser) 
48-as függetlenség. 95, 70, 3.

Atyádnak érdemei ha voltak, fi in erényeid mintha len- 
pedig nem ha vannak es mégis atyai érdemekre 

fiúi hiányzó erényekre utazni ha szokol, szatmári fogadta
tásban lészen részed. 15, 70, 3.

*
Dél-Afrikában jól el ha vernek, fegyvereidet, eleségedet 

el ha szedik. Nagyhangú népgyüléseken a britt büszkesé
get mell verde" ve ha kiabálod s ezért a nyegleségért egész 
világ becsület*" népe csúnyául le ha néz: Angol civilizáció.

A háborúnak azonnal es sikerrel való befejezése. 5980, 
28.043, 5275.

«

Teljes életedben kuruc labanc és osztrák lakájszolga ha 
voltál, ótven évig ha nyaltad a kamarilla kegyes talpait, itt
hon pedig néped és nemzeted minden intézményét le ha 
tiportad, el ha csufitád, osztráknak kézre ha jatszád; késő 
venségedre mégis szittya diszpo!gár>ágra ha utazol: csicseri 
csaescri-féle csasz aui honszerelem. 29.657, 1 3, 419.

Szegény pares/tkozségek nyakára állami kényszerrel soha 
nem szelelő legkomiszabb fecskendőket hasáztál, oksó réz- 
bádogból Becs számára apró sasokat nem kis bak
osért fabrikálni ha s/oktál, külön szabadalmazott Kossuth 
Lajosi honszerelem és mélységes fiúi kegyelet 47, 4b, V).

Kávéházban.
Gyönyörű felöltő! Mit fizetett érte? 
Semmit.
Lehetetlen!
Nem az enyém.

Luk-as.
Hogy sok a ti puhátok ! . . .  jajgattok.
Van-e gyermekáldásnál dicsőbb?
Milliókat adna a fehér Cár:
Ha több fia  lenne mielőbb!
Nem koltetek pénzt ti Schenk tanárra,
Hoz a gólya nektek úgy is ám!
Csúfot, gúnyt iiz veletek barátim,
Ki titeket, amint mondja: szán.

Ti csak kurtát szívtok... mi meg Cpmann, 
Henry, Clay s Bock-gyártmányt füstölünk... 
Nos, mi több flórt adunk satnya » I lor»-ért, 
Ám egyformán fáj azért fejünk.
Kaptok ti, ha nem éppen mindig,
Ámde magyar dohányban : «s/u/»-et;
I s fináncom, ha vele jól álltok:
Pipátokba hoz gyújtó tüzet.

Szóival kutyák évadja knzelget 
Látom, nektek kutyabajotok!
Mi vesződünk, ti meg majd megvesztek, 
Oly virágzó állapototok!
Hitvány tizennégyezer forinttal 
Életem’ úgy, ahogy tengetem ...
( >oda-e, ha mély keservem s gondom 
Néha Veuve-CIicquotba temetem?!

Minek hát az országos nagy <ztrájktok ? 
Halljátok: én ezt nem szeretem!
Fizetésiek bár nem emelem, de 
Nyújtom nektek a szeretetem'.
Jertek, jertek apai keblemre!
Mindig készen vár a jó tanács.
Többet ér ez, kedves hu barátim,
Mint a kalbsztek, pástétom s kalács! Hon bon '

M űszavak:
irány kézirat,
örvény bakter szamára irt recept,
takarék (szemfedő) lepedő,
kérész, kérelem koldus népség, 
lóca csikó, 
felebarát novicius, 
csapat kancsuka, 
sápkóros — Morzsányi.
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M eggondolatlanul.
Ismered azt az embert?
Nem én.

— Különös.
Miért?
Mert rendőrtisztviselő vagy.
Azért nem ismerhetek mindenkit.
De az csupán gyanús emberekkel érintkezik.
Akkor csodálom, hogy még nem ismerem.



Cigányfurfang.

Na more, hát mi jóban jársz! Úgy is tudom, hogy 
lopott malac van a zsákodban, h it csak ki vele.

Igenis lopott, tervinbiró uram.
I.opott az öregapád cigány, nem én.
Misen nem is ást mondtam, hogy tervinbiró uram 

lopott, hanem ást, hogy a malacs lopott.
I s te meg ide mersz jönni vele a szemem elejbe?
Mái mir ne, kirem álássan! Mer ha mi lopunk vala

mit, mi is megkapjuk a 25-et. Mivel pedig ezs a malacs is 
lopott, ellopta az*> in malacsom 2 darab kenyirkaraját, hát 
csak tepsik ezst is lehuzsatni.

Hát aztán kié ez a malac?
Tekintetes tervinbiru uram, azst inig nem tugyuk, 

hanem ha azst a 2Vet in vághatom iája, akkor tudom, hogy 
senki mást nem les, mint a mienk.

M I K I i O S A S T A N D O N

Kossuth Ferenc a mi napában 
ünnepélyesen kijelentette, hogy ő 
nem akar azon bizonyos fogalom 
alá tartozni, melyet ellenzék néven 
szokott nevezni az ország, mert 
ö egy fogalom alá nem akar esni 
a néppárttal.

A lovam hitére legyen mondva, 
itt a Franci gyerek egy kicsit el
dobta a sulykot.

Mert hiszen, hogy Kossuth ur 
is n párttá lehessen, legalább is nagyot kellene nőnie. Másod
szor j)edig ott kellene előbb hagyni azt a bizonyos «válasz
ait népet » és végül nem volna szabad neki «Fortunázni», 

i/a ! Hát csak ne is igen búsuljon, nem fogja őt nép
pártinak nevezni senki sem.

*
Holla honvéd tábornok helyére Klobuesárt nevezték ki. 

Klobucsár helyére Zech-et. Zccli helyére Pechet. Pech helyére 
Rohr-t.

Mennyi gyönyörű szép magyar név ez egysorban. Örvend
het neki a jó magyar honvédség. Hogy csípné meg vala
mennyit az ilyen hongarizmusért a Bollha.

*
Lévai erősen verte a mellét, hogy őtet fölmentette a 

kúria. Hát hiszen, ha a kúria fölmentette is, mit használ az, 
ha a kerület föl nem menti őt soha. Pedig ez is csak valami ám.

Most már legalább a kerület is tudja ám, hogy:
/ lova kérem alássan ?

Igazi művész.

Hogy tetszik a zöldben, szép Lilluska ?
Oh, nekem nagyon, hegedűművész ur és önnek?
Nekem is tetszenék biz ez, de az igazat megvallva* 

a fülemile- és a tücsökhangok tökéletessége kezdi zavarba 
hozni az én művészetemet.

És ezt ön szégyenli ?
Dehogy szégyenlem ! Csak irigylem, hogy nem én 

vagyok ebben tökéletesebb.

Kétségbeejtő vigasz.
Nem papa, én nem megyek soha Lajoshoz.
És miért?
Lángvörös a haja!
Hát nem vetted észre, hogy már fele is kihullt? ..

Modern.
Miféle hús ez ? hiszen csupa csont!

— A mészáros ilyent adott.
— Hát minek fogadta el ?

Azt mondta, hogy jó lesz az is a nagyságának. 
Hát nincs magának esze ?
Kérem, magamnak nem is fogadtam volna e l!



Korszerű közmondások.
Rángatják, mint Kossuth Francit a zsidók.

*
* Közgazdasági tevékenykedővé« lett, mint a volt inkom-

1 patibiiis képviselőnk.

.Makacs es nem enged, mint Vilmos nemet császár a 
berlini polgármester megerősítésében.

*
.Mikor leszállt a villamosról, ugy kificamodott a bal lába, 

; mint Kossuth Francinál a magyar nyelv.
♦

Kilelte a hideg s ugy fázik, mint Hentaller ur a b.-gyitlai 
( választástól.

*

Jaj, több annak mar az adóssága, mint amennyi réz- 
badogos kétfejű sast Kossuth Franci urTarnóczy ( iusztiéknál 

! gyártott a közös hadsereg szamára!

I *
Oda kivanja X. kereskedő is már a hitelezőit: a hová 

Tiszaék kívánják Szilágyit!
♦

Ugyancsak sarokba s/uritották, mint Thoroc/ky báró 
főispánt!

*
Izzad, mint Kossuth franci, ha Bartha Miklósnak a róla,

л függetlenség bálványáról •> szóló vezércikkét olvassa.

Valószinü.
— A hegytetőn. —

Rebekka: \u , milyen lassan keli föl magát a nap! 
Kóbi: [bizonyosan látta tégedet!

Nem várt hatás.

N o s ,  hogv tetszik nagysádnak a «Tengerek vauizsa* 
cumi legújabban kölcsönzött regény J

Nem éppen valami nagyon! Nagyon száraz.
.Mit! száraz? Még ez is száraz ? Mikor végre is min

den szereplője éppen a vízbe öli magát. De már édes nagy- 
sád, ezt nem hittem volna.

Találó.
Miért Írják a mai szecessziós festők a nevüket a fest

ményre ?
Hogy az ember tudhassa, hol van a képen felül, és

alul!

-r Tréfás  k é p r e j t v é n y e k

Három fiú azzal mulat,
Hogv kergethet két kis nyulat.

Hol ? Tessék megkeresni!

Vsak most volt egy kisasszony itt,
Vándor bursok őt keresik.

Tessék megkeresni!




