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K É Z  I Z Á L O G  Ute

Mondd csak szépen, jó Pistukánk, hogy is képzelted te azt a bizonyos kézizálogot? 

Hát egyszerűen csak igy.

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



->* MI^LíÓS A jSTANDON «*> Garantirozó Kóbi megbízható hírei.
Tisza Pista ur erősen köpi ám 

a markát, hogy mielőbb rendet csi
náljon.

Kinek a számára ? Bécs számára. 
«Ha elvérzem is bele, aszongya, 

de utódomnak mégis meg fogom 
csinálni az uj Házszabályokat, mert 
nem akarom, hogy nyolc-tiz szociá- 
lista, nyolc-tiz horvát képviselő eset
leg lehetetlenné tegye a magyar 
országgyűlést!»

Szegény Klopista Pista! Ö minden áron végig akar 
gázolni a magyar alkotmányon, csakhogy Bécs kedvében 
járhasson.

Ilyen volt őneki már nemcsak az apja, de az öregapja is . . .
Korcsivadék pedig nem csuda, ha mindenre képes. Lát

tam én már lovat is, amely azonnal kirúg, mihelyt másikat 
érez maga mellett. Sőt, ha csak maga áll is az istállóba, akkor 
is akkora nyerítést visz véghez, mintha egy egész ménest 
vezetne. Hát ez remunda-természet.

Tiszára se hallgat a kutya se, mégis úgy szeret visel
kedni, mintha az egész ország leborulva kérné őt a rend
csinálásra és maradásra.

Thisza Phista hathár- 
thalan ürömi khifejezett 
a miatt Rakhovszkynak, 
hodj íi is csatlakhozta 
magát azobstrukciónhoz. 

*
A bécsi khamarilla mé

lyen fhájlal azthat a le
verő hirt, hodj a madjar 
szhabadelvü phárt sehodj 
se nem hajlandó a madjar 
vezénszót elfogadni.

♦
Pitreich krixminiszther az osztrák delegációnban azthat 

khijelenthett, hodj nem fhogja addig nyugodni, mig a khettíi 
allam khüzte a theljes pharitás létre nem jön.

A madjar khölügyi hivathalok fhülállithására máris meg
illette ü minden léphéstet.

Khossuthos Fherenc ifheurnak a népphárt edj remek 
! szhobort akhar emelni, az ü érdemeinek elismeréséül.

A szhobort Rakhovszky fog leleplezni.

Azt írják a lapok, hogy a mai Kossuth-pártban hat-nyolc 
Bánffysta bizonyosan van. Szó sincs róla, hogy csak hat
nyolc! Felénél több az.

Í Sőt a Tisza-pártnak is a felénél több Bánffysta!
És ha az előérzetem nem csal, Tisza maga is Bánffysta,

I jobban mondva Bánffy is Tiszaista.
*

Kossuth Ferenc ur népszerűsége veszettül aláhanyatlott. 
Lovat korbácsolni csak a rósz kocsis szeret, mert a jó kocsis
nak és lónak nem kell korbács, hanem azért a korbács mégis 
jó és szükséges.

Ezért nem kár Kossuth Ferenc űrért sem, ha megkapta 
a megérdemelt korbácsot, mert rósz kocsis volt. Akkor ütötte a 
lovat, mikor nem kelleti volna, mikor pedig kellett volna, 
akkor letette az ostort.

*

A harci párt, hála Istennek, újra főiszaporodott negy
venre. Bedőházy után kilépett Lengyel Zoltán is a Kossuth- 
pártból. Útban vannak még Barabás, Kubik, Benedek, Nessy, 
Gabányi és még vagy húszán.

Isten segítse őket szép szándékukkal! 
így már aztán csakhamar fogja tudni az egész magyar 

nemzet, hogy — kérem alássan ?

í
Legújabb!

A lóból már majd csak szalámi lesz
És szelet, meg sódar ta lán -------
A gőz, villám mindent szárnyára vesz, 
lm itt a példa lám :
A tiszturak a hadseregben,
Nem ülnek már többé nyeregben —
Automobil s bicikli járja majd 
S úgy laufolnak pokolba rajt. Z.

Pholongyi és Üthvös Khároly a Ház fholyosóján ma 
üsszvecshókolózthak magukhat a viszontlathás ürömeithül 
miattha.

Akhi mindezt nem elhisz, thedje róla.
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Hölgy aszfaltbetyár.

— Jesszusom, a papa ! . . .  Jaj, csak meg ne látna ! . . .  Mit 
szólna a Béla báró, ha megtudná, hogy én is zsidó vagyok ?!



H E P  C I I C E S Z  D I^Á O rA I JÓ  Í^IYA N jSÁ G rA I. Műértő paraszt a múzeumban.

Thisza Pista népszerűsége khisérjen 
thégedet a sírodba.

+
Khiraiji engedelemvel mindéthig the 

magad edjedül lehessél a vásárokhon.
*

Wlassics Jola erkhülcstana verjen 
djiikhért a the jogászfhiad szivébe.

*
Az ledjen a the legnadjobb szherencséd, amith az osz- 

tháljsorsjáthékban cshinyálod.
*

Ledjél the edj khormángy-phárti khüvet ésabbul akharjál 
the megéinyi a djüvő ciklusba is.

*
A Khossuthosos-phárt lelkhiüsmerethével khüljen the- 

nekhed élni sokháig.
*

Edj égii szinházbo ledjen nekhed edj jó helj — khüzel 
a színpadhoz.

Az üzleti szellem.

Vevő: Betörtek már valaha az ön boltjába ?
Ékszerész: Nem. Nálam minden olyan olcsó, hogy ha a 

tolvajnak kell valami, hát megveszi.

Most mán aztán érteni, hogy mijen az a kő- vet keze tesség. 
Ihol e! Ezek is ippeg olyanok. Hogy nem szégyellik magukat!

# * * « * * * # « * # * * * # # # # * * * * * * * * # *  # * * • « # * * * *  

Fura kívánság.

Mama (a leányához): Már megint könyvek ? Jobb volna, 
ha az orrodat nem dugnád mindig a könyvekbe, hanem 
inkább a levesbe, vagy a főzelékbe.

A ceglédi malom alatt.

Szaván fogott dádé.
(Cigány-észjárással.)

— Haszen azért Kossuth Ferenc is becsületes em ber...
— Csak hát persze, azt itt nálunk kevesen hiszik.

Apátsiveggel seretném a teinetist, fétistelendé uram. Angyali 
teremtis vöt, hogy meghót, megérdemli azs azs assony !

— Jó van dádé. Apátsüveggel harminc forint!
Az sok, fétistelendé u r!
Eltemetem ingyen, dádé, ha te föl mered tenni az apát- 

süveget a temetőig!
Jól van hát, fétistelendé u r! Itt a harminc forint.



Mennyi időt és pénzt!

Mennyi időt es pén/t 
Kirabolnak tőlünk, 
Akikkel mi már rég 
Egy malomban őriünk.

Isteni nyelvünktől 
Irtóznak a hülyék,
De pénzünk csengését 
Soha sem kérülék.

Megverte az Isten 
Azt a cudar malmot, 
E miatt kell neked,
Jó magyar, koplalnod.

A véradót hajtják 
Örült tokozásig, 
Hanem azért jogban 
A fogunk nem vasik.

Közös-ügyes lónak, 
Hogy tnrós a háta, 
Azt a közmondás is 
Mar regen belátta.

Kör berek, Pitreichek, 
rla szájukat nyitják. 
Egyúttal fogukat 
Ránk is vicsorítják.

Hiába az irt jog. 
Hiaba a törvény,
Ott akad meg minden 
A bécsiek körmén.

S ah ! ( )rdögi átok, 
Hogy köztünk nem akad 
Aki megkefélné 
Kissé e fogakat!

A mi alkotmányunk 
í  rés cafrang nékik, 
Hányszor szájuk nyitják, 
Mindannyiszor tépik.

Apponyi beszéde 
Nekik csak kis pehely, 
Mivel nem bunkóval, 
Nem bicskával felel.

házért jogainkban 
Örökös a csorba, 
Cseh vei és morvával 
Terelnek egy sorba.

Tisza Pistáéktól 
Ily had meg nem ijed. 
l áttak kapaszkodót, 
Láttak ők már ilyet

Hogy mi állam volnánk, 
Kutyába se mérik,
1 ppen ez boszantó 
Utolsó csöpp vérig.

Ilyen segélyével 
Jár vigan a garat 
S hizlaljuk kövérre 
\ német agarat! §■

Egyszerű.

Szabad egy szivarral szolgálnom .J
Köszönöm, nem élek vele ; hanem egy pakli gyufát szíve

sen elfogadok.

Nehéz kívánság.

Or\’i>s: Ez a kelése, itt hatul a nyakon, nem éppen veszé
lyes, de arra figyelmeztetem, hogy mindazonáltal a szeme 
mindig rajta függjön. \

Emlékezés

Tamás: Mi a különbség az alma é̂  a szilva közt? 
Bálint: Nem tudom
Tárná> . Éjen egyszerű ! A szilvából lehet szilvóriumot 

készíteni, o  az almából nem lehet almáriumot pro inkáim.

Egy házaspár sétára indult és amikor az erdőnek egy 
vadregényes részéhez értek, a férfi így szólt feleségéhez:

Látod, édesem, a/.t a szép üdezöld pazHfot ?
Látom ! — monda az asszony.
Itt kezdődött tiz évvel ezelőtt a legnagyobb háború, 

mit a világ valaha látott.
Oh, drágám ! sóhajt az asszony minő különös 

jele a sorsnak, hisz ezen a helyen kérted meg a kezemet 
éppen ma tíz éve

Hiszen azt a háborút értettem én is
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