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Kossuth Fercncz a vitában 
Megállta a helyet; 
ftarmily fonák voit a helyzet, 
Nem ;eszté el a fejét 
öólcser, tette, a mit tett.
A zavarnak vége lett l

Rakódcay jó horvát-banl 
Erős munka vár rád 
Hogy eloszlasd a czivódás 
Ezer baját, átkát 
Áldjon munkádban az Ég 
ríogy mindent jól bölcsen tégy

Duna Dráva. Száva közén 
Szítják bár a zavart. 
Supilóék, hogy a horvát 
Gyűlölje a magyart;
Am okos a horvát nép 
S nyílt verembe be nem lep

Jól tudja a horvát nemzet 
Hogy nemes a magyar.
A ki testvér nemzetének 
Mindig csak jót akar. 
Lázitókra mit sem ád 
Zúgjon bar sok hamis vád.

Nagy szüksége is vagyon ám 
Mint a két országnak 
Hogy esze helyén legyen,
S kontatók hadának
Fel ne üljön könnyedén. 
Mmd a kettő többre mén.

Egri Gábor

Értik egymást.

Pali: Tegnap megint találkoztál az imádott hölgyei! 
Véletlenül történt az, vagy összebeszéltetek ?

Anti: A találkozás sem véletlen nem volt, sem 
össze nem beszéltünk!

Pali! Hanem?
A nti: A dolog igy van. Én tudtam, hogy ö arra 

sétál, <> meg tudta, hogy én tudom, hogy ö merre sétál 
és igy ö tudta azt is. hogy ö merre sétál én is arra 
sétálok.

P a li: Most már értem.

A javithatlan.

/.i Kő/hírré tétetik, hogy máin fogva ünnep és 
vesárnap a kocsmák csukva lesznek, hogy a lakósság le 
szoktyék a pálnikáni.

Mommeg a jegyződnek öcsém, hogy meg- 
tugygyuk mi inynva a vesárnapi porciót szombaton is

Cucil M iska Jak ab ok án v

Proletárok í Munká
sok !

Az átkos osztály-ura
lom letörésére minden 
szent.

Megértettetek !
Ez okból tehát ha 

valahol népgyülés van, 
azonnal verődjön össze 
2 0 — 30 elvtárs és ha 
amazok vannak is, 
ordítozzatok, hogy mi 
többen vagyunk és tol

jatok fel akárkit is elnöknek közilletek.

Ha beverik a koponyátokat kiálltsatok rendőr után.

Inkább a mi osztály-uralmunk diadalmoskodjék, 
mint a másoké.

Dicsérjétek a munkát az ipart, magatoknak azon
ban legyen esze, hogy se ne iparkodjatok, se munkát 
ne vállaljatok. Ez ellenkezik a cucilista büszkeséggel.

A gyülekezési szabadság alatt azt kell érteni mi
nekünk, hogy ahol tetszik, ott minden bejelentés nélkül 
összegyűlhessünk.

Ahova pedig mi összejövünk, oda átkos polgári 
osztály be ne merje tenni a lábát.

Ott pediglen ahol ő gyülekszik, nekünk szabad 
bejáratunk lehessen — szét fltni, követ hajigálni, abla
kot zúzni és boltokat törni. Mert csak ez a korlátlan 
népszabadság és a világ megváltó szent szocializmus.

Az általános titkos választójog alatt is csak a 
szociális k korlátlan joga értendő, ami nem tévesztendő 
össze a átkos polgári előjogokkal, kiket mindennemű 
jogtól r  íelőbb ki kell zárni és meg kell fosztani, 

bijen a világ megváltó szociál demokrácia.

Csetepaté.

íZ. Olyan vagy feleségem mint a daru madár.
— Mért vagyok olyan ?

Mert magasba röpködsz ha azt gondolod hogy 
megijedek tőled, aztán meg szépen is szólsz, hogy a há
tam is borsózik mikor hallom.

F U R C S A :

ha egy apró emberke hadnagy;
hogy székely főidőn nem készitnek székely gulyást; 

hogy a gőgös ember nem gőgicsél; 

ha egy szitytya a tüzet nem szítja; 
hogy a köménymag mért nem keménymag;

N E M  F U R C S A :

ha egy páriának párja van;

ha egy mankús zimankós időben kéregét;

ha a magas északon fenn akadnak;

hogy Pál sogor Pálforduláskor fölfordult;

ha a galamb kereskedőnek kalandjai vannak;

ha egy kopó kopott és kopog;

ha egy mócz szamóczázik;



— Ejnye Mihály ! A már még sem szép, hogy 
maga ilyen korán reggel megfordult már a korcs
mában.

Kézbesítettem, fötisztelendö uram.
Hány literrel Mihály ?
Ha már ennyire vagyunk Főtisztelendő uram, 

hát mér hazudnám, csak 7 kupicával.

Természeti akadály.
Sanyarú Vendel napidijas: (sóhajtozva.) Oh 

Istenem! Mindig hajban vagyok, ahányszor csak a 
főnök ur valami viccet elmond :

Hivatalnok: Hogy hogy?
Vendel: Mert nem tudom a hasamat fogni a 

nevetésnél, mert nincs.

Micsede már mint, hogy erős isthálló szagain 
phavillonunknak. Azt khikérek magamnak. 
Hiszen csak április 10-ig álltak benne a tr- 
akik azóta khinnjárnak a legelőn. De én tóm 

theneked mi az igazi bajod.
Fáj a szived, hogy a khi libát látsz a Baho- 
azt nem mind the tőmhetel meg.

Kényes kérdés.

Kdös apám ! Ne a ! Ne ! Látja ott azt az embert 
ott a ! Köszönjön kee neki rögvest, mert alighanem 
az a kirá!

Ügyvéd: Tehát a dolog veleje az, hogy nopi 
Mátyás azt mondta önnek, hogy nagy szamár!

Kerpelesz Izsó : Igenis kérem, azt mondta kém, 
hogy nagy szamár vagyok. Csakhogy kérem alán az 
most itt a nagy kérdés, hogy nekem kell-e hiz'itani 
vagy neki ? Mert ha neki kell bizonyítani, akkorkább 
abba hagyom a panaszt.

„Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 üllér tiszt, haszon.



Mu nyelven.Jól pcdzi

Mondja csak koma mitiil van az, hogy valahány 
iciüsta vezér van, az mind zsidó?

Az nagyon is egyszerű dolog koma!
Mert ha gróf volna, akkor a saját birtokait 

lltne felosztani. Azt pedig senki se tenné meg. 
ég én se.

Ajánlat

Mama: a válás után leáuyához.) Édes angyalom, 
vem mégis most utána kell néznem, hogy neked más
>át szerezzek!

Leánya: 7 éves. De tudod mamácska, most egyet 
•at keressünk, a ki tovább marad nálunk !

— Hol Nyaralsz Berci ?
— Én a Tátrában. Hát te ?

Én pedig Abbáziában.
(A ki tudja. hogy Tatra is, meg Ahházia is egy-egy káveház 

l'csten, az rögtön kitalálja, hogy ezek az urak hol nyaralnak.)

Borzasztó.

Benkö: No ez borzasztó egy éj volt! A fél éjszakát 
az ágyban ülve töltöttem el!

Jaakó: De hát mi bajod volt ?
Benkö: Kétszer egymásután az anyósomról álmod

tam és mikor a második álomra felébretem, nem mertem 
lefeküdni, nehogy elaludjak és az álom újra kezdődjék.

Anglo-nyomda Budapest, Vili. kér,, Baross-utca 47.
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