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A  magyar alkotmány kecskéje.

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



Egyveleg. A legtökéletesebb majom.

A leghosszabb s a legcsunyább szó az angol nyelvben 
j az Incomprehensibilities. Magyarul: érthetetlenségek.

A magyarban a legpiszkosabb szó : sáp, sokkal rövidebb.

Norvégiában 180 kilométert az ember vasúton III. osztá- 
| lyon 4 korona 80 fillért, Congoban ugyanekkora utért 41 koro- 
j nát, míg Törökországban 14 korona 50 fillért kell fizetni.

Európában a legegészségtelenebb város Madrid, utána 
! következik Szentpétervár.

♦
Egy elsőrendű óceáni gőzhajónak 120 fűtője van, akik 

nyolc percenkint fölváltva látják el a kazánokat szénnel.
♦

Az Egyesült-Államokban 2,865.460 napilap van, a heti 
| kiadás pedig 1.808,190.000.

Spanyolországban több verőfényes nap van, mint Európa 
bármely más országában, ott átlag 3000 órán át süt a nap 

j évenkint; Olaszországban 2300, Németországban 1700, Angol- 
í országban 1400, nálunk pedig 2880 órán át.

Róma városát a folyó év első felében 954.000 ember 
} látogatta meg, míg Nizzában a múlt évben közel kétmillió 

idegen fordult meg.

Francaorsíág gyarmatainak területe húszszor akkora, 
mint 21 anyaországé s lakosságuk 12 milióval több.

Gyanús felelet.

Nemde, nagysád, a csők olyan bajusz nélkül, mint a 
sótalan leves?

— Hát tudom én? ettem én már sótalan levest?

A jó háziasszony.

D olfi: The Khébi, mondd meg, igazán jó há/ias^/ongy 
a thied fheleség?

K ób i: Azthat mondok én thenekhed, hodj nincs thübb 
ó lján ! Mert okhármikhor djüvök én haza, okhár éjfhélkor is, 
mindig a khezibe van a sheprü !

Hallotta iin, Veigelstock baráthoni, a hirét, liodj Berlinbe 
edj ólján tükhéletes majom élt, ippeg most halt meg, aklii Írni, 
olvasni, számolni, shőt beszélni is thodott ?

— Pszt, boráthom W eiszdopl! Legjobb lesz nekhiink ezvel 
hallgatni, mert a boncolásnál khisült, hodj az a thükéletes majom 
nem voltba más, mint edj óbudai nyogalmazott rabbi.

B U r t q t f A :

ha egy könnyelmű ember neheztel ; 
ha egy kölcsönző egyesület segélyre szorul; 
ha egy társaság szomorú nóta mellett mulat; 
ha a parancsnok valamit kérelmez; 
ha a kenyeres pajtás kalácséval kínálja társát; 
ha az atya és a gyermekek nevei is az anyakönyben 

vannak;
ha az esőnek égető szükségét érez/ük; 
ha egy virágárus üzlet sehogy sem virágzik.

NEM FURCSA:
ha egy fűzfapoéta Faragó;
ha valakinek törött a karja s gyógyittatni akarja;
ha egy bizonyítványra azt m ondják: Ez bizony hitvány!
ha Csongor ázott volt, mikor zongorázott;
ha egy szőke elszöke;
ha Dónát a tón át d o b ;
ha a Khon Nakon akón dolgozik;
ha a japán ajakán s a nyakán kelés támad. /•



H A B E D E jS Z  Ál^ON
thörülmetélt anekdothái.

Thodom én edj szép khis 
messe.

Üsmerthem én edj jómódú 
gozdát, akhi edj nyáron 25 30 
szhekér szhénát is bevitthe az 
üvé udvarba, mégis vót edj 
szhegéngy, mert az üvé fhele- 
sége a khüténgybe mindig khi- 
hordtha thübbet a zsidónak. 

*

A khuráte varija m agát id j a  phü letikai heljzet is. Szhe- 
géngy Ugrón G ábor se nem djőz angyit szhénás szilekéren  
se behordani a  nemzetin eszm ék udvaráro, mint am engyit a  
K hossuthosos Francli ed j khüténgybe kh ihord  A usztriánok. 
Nüs nem ?

¥

Olvastham én edcer edj regéngythet, ahol a szhép asz- 
szongy meg akhar mérgezni az üvé urát, de az ur észre- 
vetthe azthat a thőkörbül. Az asszongy thérdrehullt és rimán- 
khodva esdekhelte bocshánatért. A fhérj megbocshátott, az 
asszongy phenig máskhor üdjesebben cshináltha és meg is 
mérgezett az üvé urát.

¥

A khuráte a  Thisza P hista is van id j! M osthand, hodj 
az ellenzék a  khürm ére ünekhi khoppantott, hát m osthand 
visszavon ü is az alkhotm ángythipró jav asla tbó l. D e vidjáz- 
zunk csak rája, hodj — mint az edceri hivthelen fheleség  
m ásodcor is meg fh og  ü azthat khisérelni.

E  zaj !

Gyengéd célzás.

Vén kisasszony: Mondja csak, édes postás bácsi, nincs magá- { 
nak egy postrestant-levele «Csalfa amorett» címen? I

Postás: Az nincs. De van egy postrestant esetleg nálam, csak- í 
hogy «Vén skatula» címen ! '

Megnyugtatás.

M am a: Miért sirsz te oly keservesen, leányom ?
N ő: Ah Istenem! A szakácsném itthagyott s most én 

főzzek Lajosnak ebédet!
M ama No hát van is abban valami ? Csak főzz bátran. 

Hiszen nem fog ő attól m indjárt meghalni! ,

Háznagyi paktum.

— Mit szhól, Balázsi baráthom, a váli választáshoz!
Hallottam, hogy rettenetesen erőszakoskodtak és vásároltak ott a zsidók.
Uthóvégre is, az vásárol, akinek van phénc ! De ha thodni akhar, hát 

ez voltha magát az elshü erőpróba a Csávássy háznadj és az izroelite Alliatic 
khüzte, amengyiben mi lefherálonk a khurmánynak khiivetekt, a háznadj phenig 
lifherál az Alliancenak szhabadalmakhat az országházban. F zaj í

No tessék!
Nyáron sok az izzadságos munka, se reggel , 

korán, se este későn nem lehet nyugta az ember
nek. Őszszel mindig esik az eső. Télen esik a 
hó, vagy fuj a szél. Csak igy a husvét körüli 
tavaszszal lehetne legföljebb egy kis nyugság — |,
és te ssé k !...

Most pedig örökkön a szentgyónás rezzegteti 
az ember belkebelét. . .  Hát van igazság?

Egy béres. 1

X. Y. káptalanban nagyon sok volt már a 
protekciós kanonok. Végre aztán T. P., egy igazán 
érdemes is bekerült oda.

Csakhogy persze T. P. szókimondó, egyenes j 
ember volt, amiért aztán egyszer nyíltan a sze
mére is vetette a káptalan, hogy egészen úgy j 
viselkedik, mint egy béres. j

— Haszen ennyi ökör között el is kell ám j 
egy béres! — vágott vissza T. P. kanonok ren- | 
dületlen komolysággal.

És senki se merte őt ezután megszólni.



Szittya-keserv.M egdöbbentő d o l g o t . . .
Megdöbbentő dolgot 

Beszélnek a számok,
I!ven dolgot legádázabb 

Ellennek sem szánok.

Nem nagyi ínak semmit.
Csak a valót mondják : 

Hogy viselte a szabadelv 
Magyarország gondját.

Ezelőtt tiz évvel 
Egymillió volt csak 

Kata^ztráiis holdakban, mit 
Zsidók harácsoltak.

.Ma kétmillióhoz
Hatszázezer jár még, 

Liberális gazdálkodást 
így kisér az árnyék !

Ez pénzen vett birtok,
De bérlök is vannak 

S elöbb-utóbb ezek is csak 
Vájárba rohannak.

Hárommillió és
Háromszázezer hold 

Ősi magyar gazdájának 
Nemaddig búcsút mond.

Most ennyi a bérlet 
Kapzsi zsidó kézen 

Szegény magyar, a sorsodat 
Be könnyezve nézem !

.Mások hájasodnak 
Liberáliskodva,

Téged pedig sirba kerget 
Ez a lelki podva '

Hát csak szavazz rájuk !
Selyem a ruhájuk.

Hadd csöpögjön kutyazsirtól 
Még jobban a hájuk! §.

ttTStttttt ttttttttttttttttt ~£ttt

Ez is válasz.

Mit szól, komám, ahhoz a kolozsvári úriemberhez, aki a 
Ház karzatáról azt kiáltotta alá : Éljen a magyar vezényszó! Éljen 
a nemzeti zászló! Le a hazaáruló osztrák párttal! Be kell ragasz
tani csirizzel a Tisza Pista kenyériesőjét!

— Mit szólok-e? Hát kár volt azt az embert olyan hamar ki
vezetni, hátha még a régen megérdemelt akasztófát is megszavazta 
volna Tiszának !

U racs: Engedje meg, nagysád, hogy kedves édes anyját 
any< s*a változtathassam

U rhölgy: Oh, kérem! miért ne, ha talái valakit, aki
engem elvesz.

E m lékezte tő .

N ő (a kertben): Tudod-e, Józsi, hogy ezen a helyen 
lepett meg avas, mikor te az első csókot adtad ?

Férj Oh igen ! . . .  Megvan még neki az az ezüstíogan-
tyus botja ?

Jól szám it

(G Gy.) A néni hozza a sok karácsonyi ajándékot. Mikor 
a csomagból kivesz egy sipládát, kérdi:

— Ezt kinek adjuk ?
A p a :  Azt legjobb lesz a Gyuszinak adni.
— Miért éppen a Gyuszinak ?
— Mert ő lesz a leghamarabb készen vele.
_ p p p

Ott mily parázs verekedést látok, -  Itt meg rendőr olvas 
egy plakatot. Elöl van 5 Tessék megkeresni !

Jaj, mit szól most az apuska, Elszaladt a kis kutyák.:
Hol van ? Tessék megkére m  !
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