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HAYNAU TILTAKOZIK.

Tisza P .:  Drága nagy szellem, a te erényeiddel fogok kormányozni.
Kikérem magamnak ezt a vérlázitó tolakodást. Én annyira hitvány soha sem voltam.

„Magyar Herkó Páter4* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



mindnyájan 4S-asok leszünk.
Erre aztán Apponyi sem volt rest, úgy vágott vissza, 

hogy: én már az is vagyok, csak az alkalmas időt várom, 
hogy mikor lépjek be a Kossuth-pártba.

Most látom csak, mennyire igaza volt a jó Herkó 
Páternek, aki mindig is egyre mondta, hogy a 64-es alap 
idáig csak arra volt jó, hogy azon a nemzeti jogait vissza
szedje és letörhesse Ausztria.

*

A kormánypárt újéve alkalmából nagyon érdekes dol
gok szivárognak ki.

Alig találnak maguk között valamirevaló embert, aki
felköszöníse az elnökököt.

Valóságos zwergli banda az egész Lloyd-klubb, mind a 
számottevő férfiak kiléptek onnan.

Lóg is a tisztelt banda orra cudarul. Az örökös abra- 
koltatás sem tudja felvidítani őket, mert már is érzik a nem
zet kezében suhogó ostort.

Magam is ammondó vagyok, hogy csak a nyakuk és a 
szemük közé, nehogy megsántuljanak.

*
Az egyesült ellenzék újéve lesz csak igazán érdekes. A per

zsa saht és a kapurtaíai maharadzsát már láttam, de arra 
nem voltam olyan kiváncsi, mint arra a jelenetre, mikor 
Apponyi fogja üdvözölni Kossuth Ferencet. Amit Kossuth 
meg is érdemel most, amiért végre is le nem szerelt.

*
Miért nem akarja elejteni Bécs Tiszát, mikor már is 

teljes lehetetlen és tehetetlen emberré vált, ezt kérdezi ma 
minden ember a másiktól.

Hja. Nagy titka van ám ennek. Azt hiszem én, hogy az 
én kocsis eszemmel nagyon is közel járok hozzá, ha azt állí
tom hogy azért, mert jól tudja Bécs, hogy Tiszához fogható 
mindenre képes vállalkozó gazembert többé aligha fog kapni 
magyar kiadásban.

*

Hallottam azt a nagyon érdekes szópárbajt, mely a 
szerdai ülésen Tisza és Andrássy között folyt le. Azt a be
nyomást tette rám az egész, hogy Tisza úgy festett abba a 
vitájában, mint mikor én feltürt ingujjal és sáros csizmában 
a Simlim trágyáját hányom.

Andrássy pedig fehérkeztvüs gavallér volt és mindvégig 
a szalonban maradt.

Ha igy folynak a dolgok tovább is, mint most, ha az 
egyesült ellenzék is megtartja a fogadalmakat, akkor aztán 
ne búsuljon többé a haza, most már mindenki tudhatja 
velem együtt, hogy Hova kérem alássan ?

Pozsgai Miklóshoz.
Megtámadtál kedves jó Miklósom 
Te a minap a Ház folyosón.
Hát még most is leszerelők vagyunk ?
Mint naptárad taksált, oly olcsón.
Szó sincs róla, kedves Miklós pajtád,
Hej, azóta más világ kering,
Mert mindnyájan mind nemzeti hősok
Vagytok, akik voltatok megint. j

Hát azért most, ti, kik Herkó naptárt 
Lapozgattok, úgy vegyétek azt, j
Hogy azok mind, akik abban vannak 
Megérték a nemzeti panaszt...
És a fondor Tisza-kormány ellen
Valamennyi, mint a szírt, erős. J
S győzni is fog biztos diadallal,
Mert mindnyája mind nemzeti hős. Markos.

Felfogás.
— Mi a szeszmentes sör ? i
— Olyan sör amitől nem rúg be az ember.
— Hát akkor mi a csodától jó az ? Hallja maga.

Csípős kérdés.
Fűzfapoéta: Oh, az én imádottamat a verseimből meg ! 

lehet ism erni!
Jóbarát: Mi a Manót! Hát az is sántít?

Ez már sok.
E lla : No, de legalább annyit már elárulhatnál, hogy a 1 

vőlegényednek milyen a haja!
Bella: Kikérem magamnak azt a szekálást, mert ha ! 

tudni akarod, semmilyen haja sincs

Melyik a nagyobb baj ?

Hiszen igazad van. kedves Mertikám mindenben, szó sincs 
róla. Csak legalább Amerikában ne lettél volna, mert azóta való
sággal veszedelmes ember lettél. Ki is mered mondani, amit érzel ! 
Ez pedig nagy baj.

Sokkal nagyobb baj a tied, hogy Rátóttól Mécsig és Mécs
től Rátótig elég volt teneked. Messzebb soha sem mertél menni. 
Ez nagyobb baj.

r *  MIKLÓS A S T A N D O N  ^
Szemere Miklós lakomájára hord

tam e vendégeket. Fényes úri társa
ság volt ott együtt, nem a tükrök, 
csillárok és villany volt ott a csillogó, 

i hanem az a szép egyetértés, mely 
r minden pártok közt oly sikerrel egye
lt sitette az ellenzéket.

Saját fülemmel hallottam Károlyi 
Pista gróf, Rudolf trónörökös barátja 
szavait, hogy mihelyt a király a tör
vénytelen választásokat elrendeli,



í
Parasztszózat.

Szerbusz, pholgárthárs!
Coki, Judás! Most már polgártárs vagyok ? Tegnapelőtt 

pedig csak bundás paraszt voltam még. Az én bőröm nem eladó! 
Ks hála a jó Istennek, sokan vagyunk ilyenformán.

A tudós.
Koch Róbertét, a híres bakteriológust meglátogatta egy 

külföldi orvos. Koch éppen műtermében volt és kis fazékban 
forralt valamit. A vendég kiváncsi lett.

— Mit főz ? Kommabacillust ?
— Nem.
— Mikrokokkuszt ?
— Dehogy.
A vendég még néhány láthatatlan apró csodaszörnyet 

sorolt föl, amely újabb találgatás szerint megannyi halálos 
baj oka. Koch nemmel felelt folyton Végre a vendég kifo
gyott a nevekből. Elkeseredve kérdezte:

— Hát akkor mit főz ?
— Frankfurti kolbászt! — felelt Koch nyugodtan.

HEP CICEí&f DjgÁOAI JÓ ^IYÁNj&LOAI.

Ledjen nékhed akkora szerencséd, 
hodj csak udj; görnyedjen thiile a the 
hátod. *

Automobilon siessenek khi veled 
a themetübe.

¥

Ólján jó étvágy ledjen nekhed, 
hodj edjél thé el a khotya elül a csont. 

¥
Thisza Pistával ledjél the atyatiságba.

♦
Kkártya nélkhül is ledjél the mindégigh durák.
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Kurucbeszéd.

— Nasságos uram, én mint jó szomszédot tisztelőm és becsü
löm, de kár a szóért is, mert én rá nem szavalok.

— Aztán miért nem, Balázs gazda?
— Hát, mert az ur labanc, én pediglen kuruc vagyok.
— No lássa, Balázs barátom, hogy maga mennyire félre van 

vezetve, hiszen én is magyar vagyok!
— Csakhogy a jelölt ur a német vezényszóra szavazott ám 

Tisza mellett. Ilyen magyarok pedig nekünk nem kellenek ám.

Földrajz.
— Reusz herceg gyűlöli az automobilt.
— Miért ?
— Mert olyan kicsiny a birodalma, hogy ha automobi- 

\ Ion tenne körutazást, elszédülne a forgástól.

iI Egyre megy.
— Nos, mi kell karácsonyra, asszony ?
— Automobil, férjecském.
— No, azt nem kapsz, de veszek hosszúuszályos uj 

ruhát. Azzal is verhetsz elég port és olcsóbb.

Kóserpolitika.

Párisban.
— iUi lesz már a Syveton-ügygyel ?
— Semmi. Nagyon is sok világitógáz használódott föl, 

hogy a dolog homályossá legyen.

— Na Smüle, hát khuruc, vagy .labanc ?
— Szomár the, akhi vagyolsz, az okhos zsidó se khuruc, se ( 

labanc, hanem oda szavaz, ahol a hatalom.
— Hát akkor a haza ? ! . . .  J
— Ej mit, Snorelesz, okhos zsidónak ahol jobb, ott van a haza. (



Paraszt-humor.

Mondja csak. Marci bátyám, miért nem használja keen a
torkát lámpásnak ?

Mán micsoda beszéd az te, Mékás.
Has/e tegnap is meggyulladt benne a pálinka.

Barátnők.
— Azt hiszed, hogy én nem vagyok olyan szép, mint te? 

- Ó nem, teróiad azt mondják az urak, hogy Ízlés
dolga.

Biztos jel.
— Hogy adhattál a bárónak megint kölcsön? Hiszen 

már egészen tönkrement
— Dehogy, még nem ! Hiszen még mindig nem keres 

gazdag feleséget.

Zsidó csárda.

No Léwi, gyösz te magadat ide a csárdába? 1
— Hisz ez van nem is edj csárda, hanem edj khóser traitér. ) 

Szamár, akhi vagyolsz, ami a pharasztnak a cshárda, az a <
zsidónak traitér. |

— Akhor hát menjünk be edj phár khorty libazsírra.

Költők.

— Először nem tetszett a darabom, de miután megrövi- j 
ditet'em, óriási sikert aratott.

Persze, a saját gondolataidat kitörölted belőle.

Sörházbeli karácsonyfa, ezt is a Jézuska hozta — Leg
alább a pincér mondja. Hol van? Tessék megkeresni!

Házniesterné, nagy a mérge — Hogy hova tűnt el a 
férje. Hol van ? Tessék megKeresni!
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