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DI RI - DONGÓ.
A Görgey-párt már nem

| elégszik meg azzal a kétes dicső
séggel, hogy magát orcátlanul 
eladta, hanem most még nyíl
tan is támadja azokat, kik a 
magyar nyelv jogait sem el-, 

I sem föladni nem akarják seho-V
l gvan sem.

*

Az áruló Görgey-párt
j immáron nemcsak a magyar
j vezényszót adta el, de már előre,
[ kardcsapás nélkül föladta az

önálló vámterület jogát is.
Úgy látszik, ez a derék párt 

1 mindenre képes és mindenre
{ kapható!
1 *

Az első tízezer koronás 
vesztegetési kísérletet egy ügyet- 

l len kontár nagy fiaskóval csi-
j nálta.

Ámde annál zseniálisabban 
j csinálták ezt a második pucs-

csot, melyben meghisszük,hogy 
| a nagyobb rész nem kapott sem-
I mit,dehogy nyo’c-kilenc meg

vásárolt politikai rabszolga gaz- 
< tette az egész pucscs, az több

I mint valószínű.
*

Kossuth Francli ur tal- 
' ján-e inkább, vagy magyar?

Aki eddig nem tudta, hát tudja 
1 meg, hogy a magyar borgazdák
* érdekeinek súlyos megkárositá-
I sával Francli ur az olasz bor
| mellé állott és azt segítette
i Tiszának az ország nyakára
j ráerőszakolni.

Tisza Pista urat, a román 
petroleum-hőst, bukott bank- 

í direktort és kötélgyártót, igazán 
I jellemzi ez a piszkos manőver. 

De hát ki is várhatna tőle 
gyebet ? !

— Szerbusz, Mózsi' Az Úristen még sok-sok ily derék, becsületes zsidó bérlőt adjon a magyar 
hazának, mint ön. Bár csak mind ilyen volna !

Hodj értsek én eztliet, nodjshágos khépviselő ur, ünthől, akhi a zsidókra udj haragusz? 
Ekkhora edj dicshéret! ?

Miért ne, Rhónné asszonyom ? Megérdemli ezt az ön ura, mert magtalan az istenadta.

„Magyar Herkó Páter44 melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Mit kapott
Mit kapott a nemzet 

Karácsonyra ?
— Megvetést, lenézést.

Mint egy condra.

Államiságunknak 
Jogos voltát

Becsben megint szépen 
Lecáfolták.

De mi nem utólszor 
Vágjuk zsebre,

Hogyha pofont mérnek 
A nemzetre.

Sót még hódolattal 
Vagyunk érte.

Talpat nyalunk annak,
Aki mérte.

Szájunkból a nyelvet 
Ki szakaszszák,

Még sem vallnak kárt a 
Közös kasszák.

Mert akad fajunknak 
Sok silánya,

Aki önérdekből
Teli hányja.

Közösügyes lélek 
Csalafinta,

Miatta pedig rég 
Foly a tinta.

a nemzet?
S ha még csak egy volna,

De akadnak
Akár légiói 

Eme hadnak.

Mert sok koncra éhes 
Tátott szájnak

Fogai örökké 
Hájra fájnak.

így lesz «függetlenből»
« Liberális*,

Ha becsület s jellem 
Külön jár is.

Úri huncutsággal 
Paktumoznak,

.Majd szemfényvesztésre 
Ujjat húznak.

Ily önérdek csordát 
Tart az ország,

Hanem tapsol is rajt 
A jó osztrák.

S ha ki nem is mondja, 
fielül érzi,

Hogy a <• hunfutsz* jelző 
Nem őt vérzi.

Mert régi igazság 
S az a nagy baj,

Hogy orgazda nélkül 
Nincsen tolvaj! §.

Dülapintéri Borvágyi Kala Máris nótárius uram körjegyzései

Kossuth Ferenc ur kézzel-lábbal tiltakozik az ellen, hogy
• áruló. Én részemről szívesen engedek neki egy kis nient-
♦ 'eí. hogy t. i. nem is ő a tulajdonképpeni áruló, hanem — 

Barthelesz Üdön ur az, Kossuth és pártja már csak megvett, 
kc^z portéka. De már ebből aztán nem tágítok ám, még a 
Herkó Páternek sem.

*

Kossuth Ferenc ur azt mondta a minap Hollónak, hogy 
ő csak két faktort ism er: egyik a királyi akarat, a másik a 
többségé. Pedig ez nem igy van, mert van még egy harmadik

akarat is, ami pedig a fő, kivált manap, a kormányt támo
gató hivtelen ellenzék.

Polónyi legutóbbi felszólalásakor tiltakozott az ellen, 
hogy ő kormánypárti beszédet mondott és a tisztelt kormány
párt még e tiltakozásra is tüntetőleg tapsolt.

Hát mi a szösz? Csak nem azért tapsolt a kormánypárt, 
mert nem tetszett neki az, amit Polónyi mondott?

*
«En mindig is együtt harcoltam, sőt harcolok is a füg

getlenségi eszmékért önökkel !* dörögte Polónyi Hdlebront 
felé a minap.

«Azzal a kis különbséggel, hogy mi soha föl nem adtuk 
és el nem árultuk!* vágta vissza Hellebron.

*

Summa summárum, nincs más hátra az ünnepek alatt 
mint a Görgey-pártiakat vagy visszakergetni a harcolók köz , 
vagy pedig otthon megsepriizni valamennyit, aki a magyar 
vezényszót cserbehagyta. Ezért mondom én mindig, hogy —

a Herkó Pátert olvasni és terjeszteni mégis csak úri virtus!

Szürke aforizmák.
Miután a jó gyermekek és jó cselédek karácsonyi aján

dékokat szoktak kapni, az a gondolatunk támadt, hogy Tisza 
Pista mivel lepi meg mamelukjait ?

Kedves dolog lenne, ha minden liberális képviselő nya
kába egy ceglédi szűrt akasztanának, legalább lehetne mit 
mindennap — szegre akasztani!

*
Behívták a póttartalékot, hogy teljes legyen a szokott 

katonai létszám. Hát persze, valakinek csak meg kell enni a 
cakumpakot, ha már megfizetjük.

Dejszen, megeszi meg Tisza Pista is, amit fő z !

Fölkinálkozó magyarok a vereckei-szorosban.

— Tyhiiháj, khedves niadjar phajtás! Mi is akharunk lenni edj 
jó madjarokhok!

— No akkor én megtagadom, hogy az — voltam.



Latc, Knobelesz, énnekhem van edj ólján házior, akhi 
még akhor se nem stájgerolt a házbért, mikor az én szobám 
lethe nadjobb edj méthervel.

Hát hodj lethe az nadjobb ?
— Thuce, niegrephedte mogát a fhal, oszthánd angyival 

i ment khüllebb a szhoba.
— Hodj rephedgyél meg the is edj méthervel!

V
Tucc the, Knobelesz, hodj khi vóth az a K hati L in a?

— Hát hodjne thodnék ? A Khaii vóth a Wasserdunst 
I iMónithul az íivé lángy, a Lina phenig a Lausgrün Zámithul 
| a fhelcség.

— Nixnuc! A Khatilina vóth edj római generális, akhi 
} mogáth fhülakasztott.

— Lehessél the is edj Khatilina, de a Ball khezén!

— Lácc, Knobelesz, nekhem nincs is igen szokhálkám, 
azér mégis khaptam már a szokhállomra ed] hithelt!

És khit the becshaptá! azér a hithelér?
Hát a szakállamat! Levéthettem előre, hodj a khosz 

5 le ne rágjon.
— Áldja meg thégedett a Jehova még shok iljen hiteivel!

Okos beszéd.

— Hát khöllött maguknak a/ a haszhonthalan fodjaszthási 
szhiivetkezeti bót, András gazda?

— Igen is köllött, léig urunk!
Hodj az a szhegéngy Kharpelesz fhüldönfhotó ledje, mi ?
Szó sincs róla, nagyságos Icig u r! Hanem azért, hogy mi 

ne legyünk földönfutók, mert illáig mi dolgoztunk s a zsidó gya- 
raj)odott, mátul fogva pedig mi akarunk gyarapodni és hadd dol- 
ozzék egy kicsit már a zsidó is.

Kutya-szentencia.

— Ez is elmondhatja ám magáról, hogy az orra után já r ! .. . 
látod, Bodri, szentemucscse, ha neked is ilyen orrod lenne, nem 
engedném meg, hogy a birkáimat őrizd í

Hamis fogadás.

— Hát fogadjunk egy csókba, Micike! Ha elveszti, ön tartozik 
megcsókolni engem, ha pedig megnyeri, akkor én tartozom meg
csókolni önt

— És ha mind a ketten elveszítjük ?
Akkor hát természetesen mind a ketten tartozunk egymást 

megcsókolni.



B l{ AT Kl{ V Kl^lDl I^l'S
köppcntyüs röppentyűi

A nóta olyan, mint a
háló: húzzák.

*
A selyemh; rnyó olyan, 

mint a zsidó: befon.

A hold olyan, mint a 
hordó: telik is, de fogy is. 

*
A rántás olyan, mint a 

szégyenlős leány: pirul. 
*

>< k képviselő parlamenti beszéde olyan, mint a léggömb : 
széllel bélelt.

*

A zsebtolvaj olyan, mint a zsidópap: metsz.
♦

Ausztria politikája olyan, mint a zászlójuk: kétszinü.
*

Minden sakkjátszó olyan, mint a szalonka: húz.

Minden okos ember olyan, mint a botos: fontolgat.
♦

Az ellenség olyan, mint a kelés: támad.
*

A kiizyó olyan, mint a görbe u t: csavarodik.

Azok a cselédek.

Mi újság nálatok, Biri ?
— Az asszonyom éppen ma szült.
— Fiú vagy lány ?

Már hogy kérdezhetsz te is ilyesmit? Hát nem tudod, 
hogy nala senim:! le lány nem bírja ki kilenc hónapig!

Automobil-csíny.

Yan-e adótárgy a kocsin?

— Van, egy sonka, de csak kicsiny!

Báró ur, hopp! Elsült a csíny.

A k : zsla egyre szaglász — Ugyan hova tűnt a vadász?
Hol van? Tessék megkeresni!

Most tör elő, száguldó, gyors testtel A korcsolyamester.
Hol van ? Tessék megkeresni!
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