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TOLVAJ K A T O N Á É K

Majd adok én tinéktek, rázni azt a fát, mely magától is eleget hu llajt!... Szégyeljék magukat kendtek, 
katona uraimék és takarodjanak.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
Vidéki e lá ru s itó k  je le n té k e n y  k ed v ezm én y b en  ré sz e sü ln e k .



Delejtű. T ű z  -  v í z .
Mikor U 'lassics beutazta Brassót,
Meghallgatott néhány plundras taeskót 
Magyar szóra, magyart kapott mondják 
Nem hiába járta hát a zónát.

Menne esak agy inkognitó eg yszer 
l ’an ott beszéd, bicska nyitó rendszer !
Kérje elő a földrajzi könyvet
Lát majd abban csodadolgot, szörnyei.
Országunknak hi re-hamva sin esen 
l egalább, mint v ország* sehol nincsen 
Ausztria fekete gyomrában 
«Magyar - 5 vszász fö ld  állnak a mappában.
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A zsidó bibliájából.
Khi volt o Mózses édes anyja ?
O Eháraóthul o leángy, o princesszin. 
Nü, hodjan ?! Hiszen o Fliáraó leángya 

cshak épen ratholált o Nílus vizén !
Azthot ii mond.

(Fürdői jelenet.)

Kérek tüzet ! Fessék. Köszönöm

Malheur.
Moskovitz ur, az asszonyt el kell küldeni Meránba,

rosszul van szegény.
Aj, váj! Már megint fördö! Jaj, daktherlében, omibe 

kheriili nekhem a reparathóra, khaphattam volna már óját is.

Furcsa összeköttetés.
+  Dicsekszik erősen a kaszinóban egy úri ember, hogy ő 
milyen el kelő származású, hogy még a Szapáry grófokkal is 
közeli összeköttetésben állnak az ősei.

Fiz histórikum — szól bele egy másik ur meg van

írva, hogy mikor Abdi basa foglyul ejtette Szapáry Pétert, a 
hőst eke elébe fogatta s egy ökörrel összekötve, szántatott 
vele... Talán ez volt az a közeli összeköttetés a te ősöd és 
Szapáry között.

Egymásközt.
Pista (egy sánta koldusra int): Ez az ember is nehezen 

nézné meg az Elemér barátom felesége száját.
Dénes: Hiszen jó szeme van, csak sánta!
Pista: Éppen azért, barátom. Tudod, az Elemér felesé

gének akkora szája van, hogy aki meg akarja nézni, annak 
előbb körül kell azt járnia.

Tréfás  k é p r e j t vé nyek  ákz

E no örül, hogy pénzt talál — az meg sir, ki mellette áll.
Hol van ? Tessék megkeresni!
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