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A Kossuth-serleg szózata.

Ebben a jelben fogtok győzni. Egyetértés, összetartás: A*nemzeti feltámadás!

„M ag y ar H erk ó P á t e r , m elléklapja.
Vidéki

clárasitők jelentékeny kedvezményben részesülnek.

Dllapmtéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

A romániai parasztlázadás igazán meglepetés
szerűen ütött ki. [aj tehát ott a földes urnák és a
zsidónak most.
L)e ha igaz, hogy ott a nép az államtól csak
harmad, negyed kézből kaphat bérbe földet, akkor
ne is csudálkozzék senki e lelketlen állapotokon.
Menmire különb dolguk van a mi román testvére
inknek itthon De hiszen ok műveltebbek is ám és
e> gazdagabbak is.

Mondják, hogy
vannak számlálva, s
net következik. Ez

Nem irigylem tőlük, csak legalábn érez n i tudja
nak magyarul.
*
Egy korona lesz a marhahús nem sokára.
Aszondják a mészárosok. Okos gondolat, de én is
sak úgy vagyok e szép újsággal, mint az egvszeri
vén hisasszonv, kinek hírül adták, hogy kérő iött a
házba.
— J°'
— /V Inít h ol v a n ! Had lássam
azonnal.
[tiszt Gyula Helgrádban jár. De persze csak
egyszerű kiránduláson. No >e baj. Még igy is jelent
ez valamit.

Kossuth újra beteg. Hogy a csuz vinné el azt
a csúnya csuzt.
En ezt a furcsa kis mulatságot sokkal szíveseb
ben látnám az osztrák miniszter urak társaságában.

A mi jeles osztrák külügyi hivatalunk mikor
n ár le mészároltak minden magyart Gyurgyevoban
é^ [assiban, akkor küldött csak mentő hajót.
Hja. De ha egyszer úgy van megírva, hogy
Ausztria egy eszmével, egy hadsereggel mindig el
késik.
A Herkópáter csak tején találja a szeget
Ez az, a m iért a H erkopátert olva sn i és terjesz teni u n

zártus.

Az amerikai hajón.
Dolfi
lizthél ?

Nu ? Hodj vagy Khóbi? Már the réggé

Kohi: Ajváj ! Nem etthem én mégh ma semmith.

su t ellc/ ik czuleg!

Eltalálta

N«» mond m eg cdes, honnan,
férfi csontváz
! Iáid ki.

J ó m entség.

tudod te

azt,

Mert be van csukva a szája?
I találtad.

Ezek a viccek lopottak tehát nem közölhetők.
C sak tessék bátran közölni, szerkesztő ur,
mert — eredetiek.
Es mivel bizonyíthatná ezt?
Hát kérem, mert annyira gyengék, hogy
bolond ki, ha már lop. jobbakat nem talál.

C zeglédi filozófia

Előkelő ahbáziai tahledeaux

Mondjál csak Mamele. Mágnásoknak thart-e
nkhet ez a ricset aszthalthársaság?
— Thudolsz mit khedves pliapele ! ? Ha te azt
harod mindenáron, akkor ne ülj le phanzionbe,
özönséges zsidók khözé.

Már csak szeretném én látni koma, kiegyezném-*
én valakivel, hacsak magam is nem akarok.
E j koma lenne csak, a maga háta mögött is
egy császár, máj mingyár nem beszélne olyan könnyen.
— Sőt még könnyebben ! Mert még a császárt is
odadnám ráadásul neki.

Lefőzött dem okraták

Kétíves lelkiism eret

( sak ne is igen táraszsza inasát a tisztelt betörő
ur, mert ahol én világosan sem találok egy árva
garast sem, hogyan találna az ur sötétben.
Ha nem hiszi, hát odaadhatom az urnák az én
törvényes kulcsaimat.

F tisztelendő rabbi ur. mondja csak, megeskiidhetem-e eg\ gojjal szemben hamisan is.
Klébb khérem

a 150 forint útiköltségemet

kifizetni.

Ultima ratio
1 éri Te a mamádat hittad meg ? Hs te e/t csak
ig\ hidegvérrel elmondod nekem?
Feleség: De kérlek édes Lacikám! Hát mit csinál
hattam volna mást? A harisnyáink már mind rongyosak
és megstoppolni csak kell valamikor’

Töprenkedik Ágoston.
Hova tűnt a kisasszony.
Hol ? Tessék megkeresni.

Megtörténik.
— Hát phersze hogy meg !
Most már csak azt szeretném én tudni, hogy
mért hozattam én Tarnovból rabbit, mikor a mi rabbink
is ugyanazt mondta.

íme itt az Isten háza
Ámde hol van az apáca.
Hol? Tessék megkeresni.
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