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Kossuth gazember! Apponyi gazember: Wekerle gazember: Az egész világ gazember. Mindenki lop 
csal es zsarol csak egyedül en állok magam az erény Csimboraszó tetejen szüzén, ártatlanul es tisztán.
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: Vidéki
„M agyar Herkó P á te r , melléklapja, 

elánul lék Jelentékeny kedTeaménvtun réMMÜkiek.



Aliinkástörvénv.
Munkás törvény cseléd törvény 
Készül most a ház előtt 
Hogy ne legyen olyan sok baj 
Mint a mennyi volt előbb

Czucilisták azt mondják rá 
Hogy ez uj törvény deres 
Mert e mellett a szervezet 
Nagyon silányul keres

A ki dolgos a ki munkás 
Az ezután is meqél 
De munkások drága zsírján 
Több Jakab már nem henyél

Dülapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius i ram körjegyzései.

Tetszik nekem Bánffy Dezső, aki most derüre- 
burura nyilatkozik újságíró zsidógyerekek előtt, ha 
kérdik, ha nem kérdik, hogy mi az ö véleménye a 
horvát kérdésben.

Nos, hát engedje meg a jeles nagy tértiu, hogy 
en is intézhessek hozzaja eg\ igen közönséges kér
dést. melyre annyival is könnyebben megfelelhet, 
mert már 14 éve megtörtént.

Mondja meg nekem Bánffy ur, hogy mikor az 
ö miniszterelnöksége alatt Zágrábban a magyar 
zászlót letépték, akkor is ily kuruc volt már. mikor 
a magyar zászlóról úgy nyilatkozott a Házban, hogy 
a zászló tulajdonképen csak egy háromszinti közön
séges vászondarab ?

Feleljen, Bánffy ur!

*
Az osztrák medicina, melyet Magyarországgal 

szerettek volna bevetetni, de melyet kapzsiságból 
Ausztria előbb maga vett be, erős hashajtószernek 
b zonyult. Fáj is ám tőle Ausztria feje erősen, de csak 
hadd fájjoni Meg is érdemli.

A magyar embernek meg van az a jó  szokása, 
hogy nem eszi meg oly forrón a levest, amint az 
tel van tálalva, hanem vagy vár vele, vagy megfujja 
egy kicsit.

Nohát, ezzel az osztrák választással mi is vá
runk egy kicsit és egy kicsit fujunk is rája.

Nem igaz?

Bylandreit csinálta az osztrák választási 
vényt, az is bukott meg tőle.

Erdélyben ezt úgy szokták mondani : székelv 
támad, székely bán ja !

Kedves egészségére Bylandreit ur !
A Herkópáter csak fején találja a szeget.
E z az, am iért a IIIrkopatert olvasni és terjeszteni un

virtus.

Visszavágott.

Szép, szép ez a ló, csak az a baj, hogy nagyon 
lenn hordja a fejét.

Tessék csak kifizetni az árát, majd meglássa, 
hogy fenn hordja akkor.



Jól sikerfiit hadicsel.
i.

Éppen azért.

A korcsmából várja haza az urát.
11.

S az betart egy ruhatartó figurát.

Mit gondolsz pajtikáin, ki buktatta meg a 
pozsonyi bécsi villamost ?

— K i-e? Hát Frigyes föherczeg és Vilmos 
császár.

— De hiszen ök nagyon is akarták '
— Éppen azért.

Párbeszédek.

(S. Ev. J.) A. : Hol született ön ? 
B.: Szemethön.
A . : Hol keresztelték ?
B. : Somórján.
A .: Nincsen önnek som orrán.

— Hová való az a bácsi ?
— Az a bácsi ? Bácsi.

De lehorgasztja a fejét. Nincsen valami baja ?
— De igen Baja is van a Duna mellett.

És a végén még ö kiált nagy hurrá-t.

Egy rögtönzött strucclovag



— Apuskám ! A tisztelendő ur azt mondta az 
iskolába, hogy nem szabad hazudni soha! Hát lehet ez ?

— Ej. édes fiacskám, csak ne vedd azt te se olyan 
<z szerint. Ha a többieknek nem szabadna is, csak 
m<>ndd meg a ^tisztelendő urnák, hogy te íövadásznak 
a ha vagy és hogy te is tővadász akarsz lenni, majd 
meglátod, hogy a tisztelendő ur másként beszél, mert ö
s nagyon szeret — vadászni.

+

— Mi a neve ?
— Csapó.
— Születési helye ?
— Cakó.
— Lakhelye ?
— Makó.
— Eh, rúgja meg a fakó!

— Ja j, te Birike í De mennyire szeretnék csak 
egy hétig is férti lenni í

— Ugyan, édes Pirikém, hogy mondhatsz már 
ilyet a feminizmus tetőpontján, mikor már az egész férfi 
társadalmat lábaink zsámolya alá gyűrtük

— Nono í Mi csak úgy hisszük azt. De a férfiak 
nem ám, mint például én sem.

Látod Birike, ez nem férfias eljárás tőled.
— Hiszen éppen azért szeretnék férti lenni csak 

egy hétig is.

Gyermek záj.

A két alvó felriad
Egy most jött tolvaj miatt.

Hol, tessék megkeresni.

A Gyurka egyet sandított 
S megdobta a komornyikot.

Holvan? Tessék megkeresni.
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