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HELYZETKÉP

Szeretné a csúnya macska eldönteni Bécs örömére azt a köcsögöt, csak ne tartana tőle, hogy a gazda
leüti azért a derekát.

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



Hát megbolondultatok. Janó, hogy nemcsak a tis/apártia- 
- at. hanem a bíróságot, sőt a csend őrsé get is megdobáltátok, 
hiszen ti nem is vagytok magyarok.

— Kilemb magyarokat vánjuk mi zmigunkat, mint Tisza 
Pista, mert ming Branyickónál is zott voltung és gyéztunk.

És gyézink mostanság izs!

Saftgeber Ignác tanácsa fiához.

Privigyei lázadó tótok.

Számi the! Hallsz ide 
magadat. Fordítsál ide a 
the vithorla föleidet, mert 
amit mO'tand hallani fo
gói, az van edj nadjon 
okhos.

Ha van thenekhed edj 
szavazó jog és a khöz- 
ség ellenzéki, akkor led- 
jél the is ellenzéki, mert 
ahol közhangulat, ott jó 
lenni a zsidónak.

Ha pedig erősen főze
tei a khormány, akkor 
t tokba tarc ál ide össze- 

köttLie-t es 3 0 -4 0  phara^zt fejére védjél napidijt fül, akhit 
a pharasztok soha se nem lássanak, de ódj nézd. hodj leg- 
alatb is valami khis gabajodás ledjen a pharasztok khüzte, 
hodj a khorniánygy is hallhasson, hodj the dolgozthál.

Ódj nézd, hodj választások alkalmával zászlót, thollat, 
i pl katot hferalhass. Ez ilyenkhor jól khifözetel mogát., a
’ phénc soha se nem bödös, de k íiváit a választhási phénc.

S/állicsal the zászlót, thollat a khorm ínyphártnak, 48-asnak, 
I sőt még a népphártnak és hitelre is. CNak vigyázz, hodj a 

hitelt tlopla krétával írhasd. És csak olejannak adják hitelt, 
hitül van a sok hipothéka. Khodis kotyára rá se ogassál.

HABEDEjtfíS Ál*ON
thörülmctélt anekdothái.

A győri vásáron erősen al- 
kutta magát edj thápi ember J 
edj révfalosi szamárra, de a 
szamarat húsz forénton alól 
nem akharta sehodj se nem 
eladni. A tháp: ember phedig 
nem akharta tizenkettő forént- 
nál adni thübbet — Hja, bará
tom, ha magának mindenáron 
olcsó szamár khiill, akhor ne j 

a győri vasárra djojjón, hanem menje le Thápra. Ott van 
most Appongye Jolanak sokval olcsóbb khurmánphárti 
szamarai. A thápi ember nadjot nyelt, mert ü is volta edj 
Appongye Jolatul a szavazó.

Ganz richtig meg is thodtak eztet a jó thápiak és most j 
senkhi se nem akhar ott Appongyera szavazni, mert eztet i 
űk mondanak, hodj űk nem vannak oly nadj szamarak.

Napszámban.
1

Építőmester: Most már vagy ti/ perce nézem, hogy maguk { 
csak állnak és nem dolgoznak semmit! Mondják csak, mire 
várnak maguk ?

M unkás: Hát kérem, várjuk, hogy mikor üti a tizen
kettőt és akkor abbanhagyjuk a munkát.

Gutmannék milliói a hadseregben.

— Hallod-e the, phapa, the edj millióért lehettél báró. The 
könnyen beszélsz! Én még khét millióért sem nem thodnék még 
csak káplár se nem lenni ezeknél a khamisz huszároknál, nemhodj 
thábornok.

— Hjaj, khedves Mundikhám, ez onnanthul van csak, hodj 
a khatonák khüzte nincsen khöpviselöválasztás. De ne bosolj, 
csak lenne, majd lehetnél the még thábornok is.



Asszonyfai emberség.

— No, koma, kire szaval ?
— Markos Gyulára, nasságos uram !
— Aztán miért, Márton gazda?
— Hat mert megigérte, hogyha ö győz, akkor Asszonyfa 

heljött Emberfa lesz a községünk neve.
— Má pedig azt mindnyájan is nagyon szeretnők. Dejszen 

meg is emberöljük magunkat a 48-ra. Aszondom.

Ujságirály.
A szörnyű bűntett még azon éjjel került napfényre.

Faji kérdés.

— Mondjál csak the kíikele, hodj vakarózhatott edj lovag a 
j hajdankhorba, mikhor az thele volta vaspháncétval ?

— Szamár akhi vagyolsz, hisz a vaspháncél agyonnyomott 
a bóhát.

— Igen ám, de hát az, akhi nem a bóhátul vakharózott ?!

— No, More, mennyiért jöttök muzsikálni ti Apponyi Gyula 
táborába ?

— Semennyiért, instáiom alássan.
— Aztán miért nem ?
— Hát, kenyergem alássan, mert a kormány dicséségét itt a 

peéri kerületben úgy is elhegedilte a szent Dávid.
Mi pediglen csak Markos Gyula számára tartjuk kisen ma

gunkat a bistos diádálra.

Tápi T iszahuszárok búja.

— Mióta kisült, koma, hogy Tápon sokkal olcsóbban le^et 
most szamarakat venni, mint a győri vásáron, öntsük ki, koma, a 
szabadelvű lőrét és bújjunk a föld alá inkább, semhogy Apponyi 
Gyulára ászavaljunk.



1 Követválasztásra.
Újra jő az idő, újra lesz alkalom,

De most állj a résre, édes jó magyarom.
Ne tágíts, ne engedj, ha kisért az ármány,
Ügyed fénylő, tiszta, mint a fehér márvány. 
Visszapattan róla ellenségid csele,
Csak te légy óvatos és ne paktálj vele.

Í Megtanított a múlt, láthatod, mi vár rád,
Koncra leső csorda a mostani gazdád.

,ft-ott akad egy-egy elvétve valahol,
De még az is gyakran a többivel csahol. 
Nincsen nemes lélek, nincsen igaz fajta.
Ki a szabadságért küzdene, harcolna

Í Tiszta választást tégy, édes jó magyarom,
Itt az idő ismét, hogy segíts magadon. 
Pusztuljon a csorda, hadd jöjjön uj gárda. 
Kinek nem a sáp, konc lesz az ideálja,
Ki egy s z í v  s lélekkel küzd az igazságért 
S szembeszáll Becsesei is a szent szabadságért.

Soőki István

Ellenszolgáltatás.
Koldus: Kérek húsz fillért!
I ’r :  Mindjárt húszat ? És miért ?
Koldus: Azért, hogy elmegyek.

Az igazi jogcím .
Hová, hová ?
Sietek, a város atyái közé kerültem.
Csak nem választották meg bizottsági tagnak? 

— Nem, de kis fiam született.

A villam oson.
.4.: Miért néz oly szánakozva önre az az ur ?
B .: Mert az elvált feleségét én vettem e l !

Vojnits Pista Tiszahuszár előszobájában. j

Nagyon sajnálja a méltóságos ur a tiszteit küldöttséget, de 
jelenleg nem fogadhatja.

— Hat azt várja a méltóságos ur. hogy előbb megbukjunk, majd 
aztán akar csak fogadni ?

— Szó sincs róla. De mert már a méltóságos ur úgy i* jól 
tudja, hogy önök anélkül is meg vannak már bukva.

Vizsgán.
— Hogy magyarázza jelöli ur azt a tényt, hogy a gonosztevők 

32 százaiéba balkezes?
- Úgy, tanár ur, hogy a többi jobbkezes.

Sóhaj.
Boros (éjféltájban): No, ez már mégis szégyen ! A mi fele

ségeink a jó meleg ágyban nyugszanak és nekünk itt hideg sört, , 
bort kell in n i!

Pinc.'r:Jó forró punc-ot ide!

A kisasszony tekint félre — Nézi,] hogy hol a Zúgolódik az ifiur — Hol lehet már a háziúr,
nővére. Hol van5 Tessék megkeresni! Hol van? Tessék megkeresni!
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