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SIR ALOMHÁZBAN cS-tx,

Pusztuljatok bűnösök! A nemzet már Ítél.

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



A liberális elv.
A liberális elv 
Dolgozik keményen, 
Hogy a választáskor 
Neki többség legyen.

Ami útjában áll,
Azt megsemmisiti, 
Hisz a cél az eszközt 
Nála szentesíti.

Független tanítót 
Elsöpörni akar,
Hiába vagdal szét 
Ekkor köztük a kar.

A vád meg egyre női,
A súlya igen nagy 
S két-három hétre rá 
Már más faluban vagy !

S mi az oka ennek ? 
Csupán csak jellemed, 
Mert nem tartasz vele. 
Azért tör ellened !

Szabadelv, szabadelv! 
Talán azt akarnád,
Hogy a tanító majd 
Neveljen rabszolgát ?

Mert a gaz csapatnak 
Hogyha útjában állsz, 
Egyszerre nyakadban 
Szörnyű vádat találsz.

A tanító legyen 
Először független, 
Akkor fog csak szava 
Az ifjú lelkeken,

Mocskot, szabadelvet 
O nem ültethet szét,
Még nem vesztette el
Az ő józan eszét! Cserfői.

Schnobeles és Knobeles beszélgetései.

Schnobeles: Tne Knóbi, mér mondanak aztat ódj, hodj 
ledjen lúd, hu khüvér? Mér nem mondanak megfordítva?

Knobeles: Hat, az csak edj olejan khü/mondás.
Schnobeles: Mér nem mondanak megfordítva, mer a 

knővér ludat nem jó megforgatni.
Knobeles . Hodj forgassanak théged lepedübe edj álló 

eszthendüig.
*

Schnobeles: Thanálj khi, hodj hodjan leszi khalap a 
nyúlhói?

Knobeles: Hát lehúznak az ü bürt.
Schnobeles: Az nem lehet, a fhés/kes fhenébe se, hanem 

ódj le "Z i, h >dj a khalapos c-ánál beiüle edj khalapt.
Knobeles : Hodj huz/anak le a thied bürt nyúl heljett

és cshinaljanak beiüle khalapt.

Előrelátó.
Asszony (a férjéhez, aki meghűlt): De Józsi, csak nem 

mégy így meghu've a kor csmába !
Férj: Isten ments! Villantó on utazom oda.

a  S t a n d o n
Soha nagyobb kelete a fiakkeros- 

nak nincs, mint a választások alatt. 
Gyi te szürke, gyi te Sim li! Hopp, 
hopp! Le van foglalva máris vala
mennyi fiakker és konflis.

Én is, de szerencsére én ellenzéki 
szavazókat hordok, különben az ab
rakostarisznyám el is nyerítette volna 
magát, valahány husosfazékpárti rá
ült volna.

*

Szóval hát csakugyan választani fog a nemzet. Még 
pedig a magyar szent szabadság és az osztrák szolgaság 
között.

Ej, hiszen csak úgy választhatna mindenki, mint ahogy 
a szive ráviszi, már ezelőtt két esztendővel megbukott volna 
Tisza Pista. De kit az adósság, kit a fenyegetés, kit az ígére
tek, kit a mézesmadzag vezet félre.

Egyszóval biza gyenge nemzet vagyunk még mi. Ráül 
a nyakunkra német és nekünk még jó kepét kell vágnunk 
hozzá, hogy ez tetszik nekünk. Pedig tetszik a fenének, aka
rom mondani a Manónak. *

Summa sumarum, hát választunk! Adja a felséges Ur 
Isten, hogy csak azok győzhessenek, akik e boldogtalan nem
zetnek jót akarnak. És pusztu'janak azok, kik Magyarországot 
Ausztria kezére és zsebére akarják átsmzsirozni.

Mióta Apponyi is 48-as, azóta már én is tudom, hogy
Hova kérem ?

Zuhany.
Vendég: Mindennap gondolok magára, Ró/sika. 
Pincérnő: Fölösleges, csak elsején gondoljon rám!

Politikai kétszerkettő.

— Nagyságos igazgató uram. Én X. Y. fővárosi tanító vagyok, 
ha Írásban te tsz ik  kiadni, hogy mir’den tanító féláru vasúti jegyet 
kap, akkor talán a mi testületünk is önre szavaz.

—  É s még akkor sem az egész?
— No igen, egész jegyért. Az egész is, meglehet!
(Félre) Vakulnak ám kendtek, még a féltől is egészen.



Szom orú takarékosság.

— Hová, hová, komáinasszony.
— Hát csak ide be egy fordulóra, ebbe a zsidó templomba.
— Ketyeg az urad torka talán ?
— Haszen bárcsak ketyegne! De a már a bomlott malomnál 

is jobban zakatol.
— És te még magad mégy ért*, hogy ő jobban ihasson. 

Ritka asszony!
— Jobban kigyüvünk igy sógor, minha ö gyiin, mert a ren

desen még eccer annyiba kerül.

Az is valami.

Mi haszna abbul keenek sógor, hogy az ellenzékre kortes
kedik. Hiszen az ellenzék nem ad semmit.

— Az igaz, hogy nem ad semmit, de el sem vesz semmit.
— Hát a kormánynál mit vennének el ?
— Hát csak a becsületet.

Meg ne tudják.

Ügyvéd felesége: Ejnye, te Béla, de nehezen megy a saját 
kabátodat fölhúzni. De bezzeg könnyebb volt a másokét lehúzni 
bőröstől.

— Csitt, anyjuk! Meg ne tudják szabadelvű választóim, mert 
rögtön megbuktatnak.

K oldus-szem telenség.
— Maga nem volt mindig koldus ?
— Nem, tönkrementem.
— Hát mi volt?
— Ur, de nem is adtam ám négy fillért soha a koldus

nak, mint az ur.

Kóser-gőg.

— Hallja mit. János, maga fog együtt inni a parasztokval
mindenütt és mondja űrökké, hodj éljen naccságos báró Guttmann 
khépviselőjelöltünk. Mert íhodja, én ógy személyesen nem igen j 
szerethek a pharasztot. ;

— Hát a voksát?
— N o! —• Hát azt még edj khicsit jobban eltűrhetek.



Kortesszózat a Király-utca sarkán.

Mondja csak, S'e/in^er ur, maga zsidó ugy-e, cs mégis 
Hieronomira szavaz, nem Yázsonyira, miért teszi ezt?

Hat mert énnekem Hieronimi thöbb vasúti koncessiót, 
th bb ingyen szállítást thod biztosítani, mint a Yázsonvi, azért. 
Pitédig Herkhó ucscse Yázsonyira csakodjan jobb szeretnék.

No hat akkor, bátran rá szavazhat maga Vá/sonvira, mert 
Hieronimi ugv is bukott ember már. Attól ugyan soha se kap maga 
semmiféle khoncessiót.

Bonyolult.
- Csak nem hiszed, hogy ő hiszi azt, hogy te hiszed

azt a hazugságot?
— Én azt hiszem, hogy te hiszed, miszerint ő hiszi, 

hogy én hiszem.

Hazám, hazám ...
Hazám, hazám, Magyar-

ország,
Te örökös harcmező,
Vajh* ki tudja, mit hoz reád 
A közeli jövendő!?

Könyben úszik mindkét
szemem,

Ahogy látom sorsodat,
Ha képzelem a fájdalmat, 
Amit okoz ten fiad ...

A hatalom mámorában \
Elkábulva tettre kész,

Vad, őrjöngő munká
jában |

Kár, ha inti józan ész. I
í

Rögeszméje a szolgaság,
A szabadság ellene,
Ha lehetne, egyre-másra 
Csak nyulakat nem

zene . . .  i

Szerencsétlen anya vagy te, 
Kit hálátlan gyermeke 
Kigyó módra elárula,
Hogy magát úrrá tegye.

Szabadság, függetlenség 
A hazának oszlopa, 
Alkotmányunk, szólásjo- 
Nem ismerte el soha. [gunk

Gőgös suhanc pöffeszkedő, 
Anyja szavát megveti,
S eltapossa az emlőket, 
Mely életet ad n e k i...

A kenyere hálátlanság, 
Osztrák zsarnok mindene, 
Hiába kér, rimánkodik 
Saját édes nemzete.

Szomorúság,mély fájdalom 
Tölti el a szivemet,
Ha gondolom, ilyen ember 
Vezérli a nemzetet.

Hazám, hazám, Magyar 
Te örökös harcmező. [hazám 
Vagy ki tudja, mit hoz reád 
A közeli jövendő ! ?

Soóki István.

Kemény fej.
Bíró (a paraszthoz): önnek a felesége vasalót vágott a 

fejéhez ?
Panaszos: Igen.
Bíró: De hisz nem látni semmi nyomot a fején! 
Panaszos: A fejemen nem, de a vasalón igen!

Női logika.
Miért nőnemű a föld minden hitregében ?

— Mert negyedévenkint uj toilettet vesz föl.

Kint a zöldben egész város — De hova lett a 
kcrcsmáros. Hol van? Tessék megkeresni!

Itne itt a szép Józsa — Ámde hol az anyósa.
Mól van ? Tessék megkeresni!
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