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Károlyi István gróf.
A legelső magyar 
Gavallér im megholt, 
Kinek S2ava írás,
S a tette példa volt

Ki demokrata mód.
Volt aristokrata 
S kinek kebe Ibaratja 
Edvárd király maga

Nagy Karolyi István,
Te hu igaz kuruc ! 
Kinek ded-ükapja,
Maga voit Bendegúz

Őrködj meg ott fenn is 
A szűz magyar egen, 
Hogy a magyar virtus 
Itt lent rendben legyen

Otllapintén Borvágyi Kalamáris nótáiius uram körjegyzései.

nem tud, vagy nem akar eredményesen magyarul 
tanítani, menjen el a dákó romanizmus, vagy pán
szlávizmus pokla fenekére, fis ezt Apponyi okosan
tévé.

Hej ha Ötvös József megcselekedte volna ezt 
isTVben! Hol lehetnénk már manapság?

Xo de jobb későn, mint soha.

A horvát atyafiak kezdenek már puhulni és ez 
rendén is vagyon. Úgy látszik még elég jókor észre 
vették, hogy mi sors vár arra a békára, ki minden 
áron ökörré akarja felfújni magát.

A Herkópáter csak fején találja a szeget.
Ez az , am iért a Herkopátert o lv a sn i é s  ter jesz ten i u n

virtus.

Paraszt szónoklat.

Szövetkezeti gyűlésen egy tekintélyes gazda 
egy egész szónoklatot rögtönzött. Idegen szavakat is 
használt, de eléggé szerencsétlenül: Beszédem kom- 
promitáló részével bizalmat szavalok ... Most pedig 
rekomendálok a jegyzököny azon hitelére... Amor
tizáló beszédem ... Per vic m ondom ... Kqualle sze
rencsés tett volt a terrorismus.»

( I ultur.)

Apponyi körlevelet intézett a tanügyi vezető 
körökhöz, melynek értelme szerint az a tanító, aki

HABBLBSZ ÁRON
thörülmetélt anekdothái.

A bakhi csárdába vót 
khetto koduló barát. Be
megy oda Szekheres ispán.

Tisztelendő urak itt van 
egy frt. azé lesz, aki az 
én gondolatomér imád
kozik.

Szégyelje magát ispán 
!ur én olyan gondolatoker 
.nem szoktam imádkozni 

Adja meg a jó  Isten,
hogy minden jó gondoluta sikerüljön. Szólt a másik 
barát.

Barát tied a forint.

í  rt ul rvla ju t ja  most nekem is az eszibe% h o g y  a 
maki / munkás házépítő bizottság visszautasította a Csanádi 
püspök in gyen  telkeit csak azérty mert azokon csak kath. 
munkások voltak telepíthetők.

Mbah ' H ét nem  n a g y  J o le s  ez a b izottság f  
Hiszen ha m ar a kath munkásoknak van  házhely , 

há t nem  sokkal könnyebb a többi Jelek ezeteknek  is ta lá ln i 
h e ly e t* Xus m m ?



Mond valamit. Egy ujjal sem ért hozzája

' CW'-M.’V- -

Kákhoci u r! Vóna nekhem edj nacerii ideám, 
akhivel í»n is kereshet ötvenezer koronát, meg én is.

Hadd hallok aztat.
Hát az ön bájos leángya a Régi — khap 100 

ezer kharana hozományt. Ha az imádott angyalt nekem 
ad, én megelékszek 50 ezer khortmával is. Meg önnek 
is vissza marad 50 ezer khorona.

— Hallja maga fiatal ember, maga mond valamit.

Még ő beszél.
Uracs: < amint a sétatéren hiába keres egy padot, 

amelyen helyet találna a leülésre ) Furcsa, hogy mennyi 
naplopó van ebben a városban, és miiül ide jön hiisölni!

Csípős friss menyecske.

— Hallja maga Kecskés, az mégsem járja ám, hogy
maguk azokat a nyomorult czigányokat úgy megkinozzák! 
Saját szemeiméi láttam rajtok azt a sok tört, vágott, zú
zott sebet. *

Jelentem alásan hadnagy ur, egy u jja l sem  ér
tem hozz áj ok.

— Hát a fülén az a gyöngysor alakú seb?
— Azt úgy szájjal haraptam a kutyán, mert nem 

akart felkelni.

„M agyar Herkó p á te r- melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai kiildésselegyiitt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon.



Atyai oktatás. Mindakettő.

í rés a kert s íme ezek,
Vájjon kinek köszöntenek.

Tessék megkeresni

Két nebuló mulat vígan,
Lesi őket majsztrám uram.

Tessék megkeresni.

*ANGLO-NYOMDA“ b u d a p b s t , v u l  b a r q s s -u t c z a  g
fU ia fo n  felszerelt műintézetét az egész magyar közönségnek, a legnagyobb munkáktól a legkisebbig. Olcsón '•állal minden •  nakbt 

végé megrendelést — Gyorsan ét pontosan szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt (Vidékre utánvéttel.)

Mit the megcsinálsz már megint Dolfikám ?
— Próbálok rajzolni egy arany fácánt.^

Phersze hodj eccöre nem shikeríili moghát 
Rajzolj előbb edj khözönséges csibét, azthán ha aztat 
mar thud<>d. rajzoljál edj ezüst tácántot és csak az uthán 
próbálkozzál magadat edj arany tácánttai.

— Tetszik talán egy kitűnő barométert venni ? 
Minek kellene az uram énnekem ? Van az én 

lábamon olyan kitűnő barométer, hogy minden idővál
tozást három nappal előre megérez.

Tyúkszem, vagy köszvény ?
Mindakettő.

Ez nem elég.
Kártyavetönö: Önnek a házához házasság áll és 

pedig nem sokára. Lgv magas fekete bajuszu ember áll 
közel a szivéhez !

Leány : No ebből sem okosodom ám ki, hiszen ez 
a leírás mind a négyre  ̂ ráillik !
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