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A HIVTELEN SZOLGA.

— P s z t!  P s z t!  Te csúnya kutya, ne ugass olyan nagyon! M e r t  m ég a gazda fö l ta lá l ébredn i és 
az igen tis z te lt to lvajbarátom nak nem ta lá lna s ik e rü ln i a tolvajlás.

„Magyar Herkó Páter" melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Jelenet az önálló vámterületért folytatandó vitából.
■ Megjövendöli a Herkó Páter.)

Kossuth Ferenc:Tisztelt Ház! ügy a magam, mint pár- 
i :om nevében kénytelen vagyok kijelenteni, hogy a közös- 
1 ngves alapon álló kormány iránt bizalommal nem viseltetem,
| mert a közös vámterület egyenesen hazánk sirját fogja meg-
< ásni, m e rt...

Rakovszky: Azért a végén, tizenegy hónapi vita után 
I mégis csak meg fogják szavazni!

K ossuth: Ki mondta ezt ?
Rakovszky: Én.
K ossuth: Minő címen?
Rakovszky: Hát mert régóta ismerem én már ezt a

| komédiás-tempót.
K ossuth: Kikérem magamnak, hogy engem bárki is

gyanúsítson!
Rakovszky: Nem is gyanúsítom én, hanem egész hatá

rt '/ottan állítom, mert önök még minden kormányt meg
obstruáltak es mikor már csakugyan célt is értek volna, akkor 
olcsó személyi haszon mellett, értéktelen elvi vívmányokért

. leszereltek.
Kossuth . Tévedni méltóztatik, t. képviselőtársam, ha azt 

hiszi, mert mi dicső apánk szent nevében kijelentjük, hogy 
az önálló vámterületért nem fogunk leszerelni soha! soha!
s o h a ! . . .

Förster O ltó : Egy füleden gombot nem mernék föltenni
, ellenében!

Kossuth: Igenis bátran föltehet, mert ha mi a küzdel
met fölvettük, nohát akkor azon fogunk lenni, hogy még 
unokáink is ezért harcolhassanak.

Rakovszky: No ugy-e, megmondtam én előre! Hogy 
ezeknek nem az önálló vámterület kell, hanem az állandó 
harc, amelyből végül elalkudhassanak valamit a maguk hasz
nára. Az ország pedig nyugodtan alhatik miattuk.

Krasznay (Rakovszkyhoz): Kell teneked az önálló vám- 
; terület?

Rakovszky Kell. Bár nem kezdtem érte harcot, de ha 
kezd em volna, most már nem hagynám abba, mint önök !

K ossuth: De hiszen mi sem hagyjuk abba!
Rakovszky : Hát persze, mert még a koncesszió nincs 

kell ! g biztosítva. De már a jövő hét szombatján bizonyosan 
ön fogja indítványozni a leszerelést.

Kossuth : Rakovszky gyanúsításaira határozottan kijelen
tem, hogy azok alaptalan, légből kapott valótlanságok.

*

A >vö hvt szombatján az elnök az ülést megnyitja: 
Kossut. 1 Ferenc kiván napirend előtt fontos nyilat-

> kozatot tenni.
Kossuth: Tisztelt Ház! Miután meggyőződtem róla, hogy 

c—-/ár az ónálló vámterületet sehogy sem akarja nieg- 
. : . m után megg)őződtem, hogy hiába küzdünk és az
- tk csak kárt okozunk, ez okból higgadt megfontolás 

urán megkérdeztem dicső Atyám nagy szellem ét...
L'gron, Fáy, Mukics (a háttérben): Árulás! Gyalázat!
K ossuth: Semmi árulás és semmt gyalázat! Mert ki kell 

jelentenem, hogy a közös vámterületet jobbnak tartom és a 
további küzdelmet én és a párt beszünteti.

Bíró előtt.

Bíró:Ön azzal van vádolva, hogy egy urnák az aram
óráját kilopta a zsebéből.

C savargó: Bocsánatot kérek, én csak az időt akartan 
m egtudni.

— No de nem tette vissza!
Sajnáltam szegényt felkölteni.

Szép kompánia.

A szavazás megkezdése előtt a kortes hetykén átkiált az 
ellenpártiakhoz, kik között csak egy-két úriember volt:

— Már hogy is nyernétek ti jó  em berek! Mi van nála
tok ? A hetes, nyolcas, kilences és egy-két tizes. Ide nézzetek
a pártbeli urinépre mutatva — itt csupa alsó, felső, király, 
disznó! Éljen !
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Magyar Mihály — Német Michail. j

No utyi, bajtázs, mekmontam én teneki, hoty nincs 
nat)obb kszindl eszen a filakodon, mint asz a híres Kozsu- 
tasos-párt!

— Restellem, sógor, de nagyon kutyául van, hogy neked 
van igazad!

— Merd ha esz a párd pe nem atotta fóna asz iifé tere- 
kádják, ma már mek folna makád a matyár feszenzó.

— Cudar mód igazad van, sógor!
— No ja és leszi izs énnegi mintig izs ikasz, amik 

Ausztriápan nem agat ety olan párd, mind a von Francli, 
mely elat mákád az elen széknek.

— Hát ti is tudjátok már, hogy mily rut árulást vitt 
véghez e komisz olasz kucséber?

Hád persza! Hád hisza nekungnek is csag van szeme.
És mit szóltok ti odaát e szép komédiára ?
Sémit! Köptung rá et nagyi. És én asztat mosd mekin 

csag montog, hoty mintatig, mik Kossuthos Franclit ki nem 
toptyatog óta, ahol a citrom derem, nem is lesz ám Matyár- \ 
orszákipul zsemi se nem !

— Látom, hogy jóra való okos ember vagy, sógor.
Asz osztragok összetarianak ü g y i? . . .  Aszog göszte ! 

nincs áruló, te nem is leszi, aki a matyárognak a malomra ; 
hajt a vizt!

— Szégyen lem magamat, sógor.
No látolsz! És mékis te szoktál montani, hoty —

Mégis hun futsz a német! j



Fura jelszavak. B l ^ A T E I *  V E I { I D 1 I { U £
kőppentyűs röppentyűi.

Az éjszakázás olyan, mint a

Az alföldi róna olyan, 
mint a sötét kulcslyuk: 
beláthatatlan.

*
A pincér olyan, mint a 

kocsikerék: akkor per
dül, ha kenik.

*
A rózsabimbó olyan, 

mint a nyakleves: csattan. 
*

marienbádi kúra: soványit

Ausztria olyan Magyarországon, mint a birkán a kullancs : 
vérét szívja.

*

Az erdőőr olyan, mint a vicinális vasút: kerül.
*

A zsidó hazafiság olyan, mint a fogadott cipészmunka: 
megrendelésre és mértékre készül.

Fölosztunk mindent egyenlő részekre, hadd jusson minden 
szegénynek is ! . . .

— A zsidó bankárok pénzit is fölosztjátok, Kóbi ?
— Fölosztanánk biz azt, Mihály gazda, csakhogy azt nem 

szabad ám . . .
— Hát a mások földjeit talán szabad ?
— Miért ne, kérem ? Csak lehessen.
— Vagy úgy ? ! Szabad, csak lehessen ? . . .  Lehet, de nem 

szabad, mikor zsidórul van szó? És szabad, csak lehessen, mikor 
keresztényről van szó? Szép kis egyenlőség, szép kis jelszavak* 
Nem esztek abbu, Kóbi !

Családi élet.

F érj: A leves már megint sótlan !
Asszony: A jövőben kérek egy kissé több szerelmet, j 

Egyre megy.

— Ki lakik fölötted ?
— Vagy énektanár, vagy fogorvos, mert éktelen ordí

tásokat hallok naponta.

Megmondta.

Zsidó  (a cselédhez): The K hati! 
Addig khi ne nyissál a buthot, mig 
a csillog fhöl nem djüvi m ogát!

Szolgáló: Eszi fene azt a botot, 
nagyon törődik avval az a csillag.

Megnyugtatás.

ügy remegek, hogy éjjel eljön 
hozzám a férjem a sírjából!

Sohse féljen, örül, hogy meg
szabadult dehogy térne vissza.

A stájer hegyekben.

Záli Mondjál csak, Mórickhám ! 
Mosthand megvan nekhiink a szhép 
s’ájer ölthözet, hát miért nem fhöl- 
medjünk vele a hedjre ?

M óric: Micshede gandolat?! Mi
nek menjönk fhöl ezvel a drágo ölthö- 
zetvel a hedjre, ahol nem lát azthat 
senkhi se?

Tolvaj-furfang.

Itt egy hordó, hopsza! Néni lett belőle.



Tudják mit, édes barátaim, ha maciik jobban hisznek annak 
a haszontalan zsidó újságnak, mint nekem, akkor csak menjenek 
kendtek is a dob-utcai zsinagógába, mert önök is oda valók, ha 
a hitük is onnan származik !

Szó sincs róla, nagyságos képviselő u r! Egyőnknek a neve 
se igaz az alatt a cikk alatt, egyónket se mi magunk irtuk, mind 
a zsidó maga irta ; mert Kovács Ferenc, Balog Pál, meg Kis Mihály 
minden faluban akad, akár párosával is.

i

(
Vallomás.

Plébános (a vőlegényhez): Nem tettél, fiam, valakinek j 
komoly ígéretet ?

Vőlegény: De igen ! Az összes hitelezőimnek megígértem, 
hogy a jövő héten kifizetem őket.

Zuhany.

Jog ász  Oh, Ilma, higyje el, kimondhatatlanul szeretem 
magát!

Ilm a : Ne is mondja ki soha.

Akhurate idj thette az obstrnkeión alatt a Kbossutlws 
Francit oreság is.

Ha a császár nem enged, akkor megadja magát ü is, ha  
phcnig enped a cshászár, akkor ü mán ndj is tkod, hodj 
mit ünekhi khöll majd mondani. F  zaj !

Krix krax.

Bileki kaszárnya 
Sárga kapujáról. 
Fekete sas elszállt. 
FJrepült magától — 
Szárnya csattogása 
Sok szegény bakának 
Rabságát jelenti. 
Pedig másra várnak.

Szabadulást várnak ; 
Mikor jön a posta, 
Melyik az obsitot 
Béc> felől meghozza ? 
Messze van az oda, 
Oda el sem látni 
Szegény magyar baka 
( >nnan nincs mit várni. Z.

A <zerb király meggratulálta Ferenc József királyt az 
újév alkalmára s viszontüdvözletet kapott.

Péter király okosabban tenné, ha megkérdené a kakukk)1: 
«Kakuk madár, hány évig élek0

Ül a majom a taligán — De hát hol van a taliján ?
Hol van ? Tessék megkeresr

MAHKL E Sü A HUN
thöriilmetélt anekdothái.

Thodom én edj szép khis 
messe.

Az edceri nodjshágos ur is 
azthat mondtha az üvé cshe- 
lédnek :

The Kézi, ha eldjün edj 
khódis, mindig mondjál the, 
hodj én nem vadjok idehaza. 
Értsz ?

Hátha nem djön ?
Akhor mondhacc, amith the okharsz, az mán lesz

a the dógod. Thodsz?

Három poloska-vadász — A harmadik hol vadász ?
Ftol van? Tessék megkeresni
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