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Osztrák gyöngyélet.

Nem értem pajtáé, a korcsolyáiddal mások Törekednek, és m égis te hasalsz el miattok./

„Magyar Herkó Páter, melléklapia
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon. :
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f  S z a l a y  P é t e r .

A jeiea nagypostáé 
Jó Szalay Péter, 
Kézbeaitni m ent a 
Végső levelével.

KI a m agyar postá t 
Világhírré te'.te. 
örCk szép recepis 
Ragyogjon felette.

Dfllapiotéri Bonrágyi Kalamáris nótárius uram Mijegyzései.

Az uj egyetemek elhelyezésére nézve tisztára 
egyetértek Takács Menyhért úrral, aki Kassa, Szeged 
és Pozsonyak juttat 3 állami és Debrecennek, Pécs
nek egy-egy felekezeti egyetemet. Pécsnek már a 
mohácsi vész előtt is volt. Illő tehát, hogy az első is 
az övé legyen.
A H t r k ő c s a k  mindig rátalál a szeg ttjére.
Ez az, amtert a Herkopatert olvasni is  terjeszteni un virtus.

A nagynap tehát végre mégis csak megérke
zett. Beterjesztette Andrássy az általános választó
jogot. Csak azt nem értem, hogy a cucil Jakab urak 
mért ágaskodnak ellene annyira. Hiszen egy szava
zatot minden írni, olvasni tudó ember kap. hogy 
aztán vannak akik e mellett 2, sőt 3 szavazatot is 
kapnak5 Hát tessék rászolgálni — ők is megkap
hatják. Hát akkor mi a jogegyenlőség, ha nem ez.

*
A szókimondó császárra ugyancsak rájár a rúd.
Szerencséje, hogy sikerült neki azt a bizonyos 

amerikai interjúját visszaszini, mert még csak amiatt 
gyűlt volna ám meg a baja a saját országával és 
parlamentjével.

Azt mondják, hogy a katholikusokat és a Va
tikánt különösen vérig sértette.

Szerencséje, hogy ki nem tudódott.
*

A szerb trónörökös kosarat kapott, tehát nem
csak a politikában, de Ámor őfelségétől is.

Szóval nem kapta meg azt a herceg kisasszonyt, 
akinek a hozománya elég lett volna egy kis hábo
rúra.

No de sebaj! Több is veszett a Konakban már.

A Mikádó fele civillistáját vissza adja a nem
zetnek.

Igazán szép dolog! Nagy kár. hogy az európai 
uralkodók is rögtön nem követik az ő szép és nemes 
példáját.

Hep Clces drágái jó kívánságai.

Thuggyál the a khettö szemvei 
edjszerrel khét felé látnyi.

♦
Shábeckor ne ledjen más sü

temény a házodnál, mint a thér- 
ded khalácscsa.

*
Khöljön nekhed a lélekzet 

után udj khapkhonyi, mit a 
Bernáthnak a menykühöz.

Nem khivánok nekhed semmi kheserüséget, 
még a bethegséged is ledjen cukros.

mondás.
Dijnok: Kegyelmes uram, könyörüljön rajtam. 

Hét gyermekem van és abból a három korona napi- 
díjból nem tudok megélni ebben a szörnyű drága 
időben!

Kegyelmes úr: Hjaj barátom! Nem tehetek 
róla! Mindig jusson eszébe, hogy csak addig nyúj
tózkodjál, meddig a takaród ér!

Dijnok: Hisz, Kegyelmes uram, az a baj, hogy 
addig sem nyújtózkodhatom, mert a takaróm is a 
zálogházban van m ár!

Izidorka poxdorjál.
— Mámikhám !
— Mit akharol?
— Khérőzök vala

mit. Mongyál cshak, 
minden zsebóra bűnös.

— Hodj vóna bűnös.
— Hát akhor mér 

húznak föl üthet?

— Mámileben, udje 
a harcsa a fhérfijak 
khüzé thartozik ?

— The vadmacsk; 
hodjan thartozna ?

— Mer hodj var 
nekhi is a bajusz.
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— Ugynézzen a szemem közé a Tekintetes ispány úr, hogy 
idővel még nekem is is lehet kettős szavalati jogom, ha egyfoly
tában egy gazdánál szolgálok.

— Hogy kettős szavalati joga még lehet, azt elhiszem, de 
hogy én a szemeközé nézhessek magának azt ne kívánhatja mert 
csak a közé lehet nézni a mi van.

— Mér the mosolyogsz Khóbi olejan laposat
— Hát mert thecci nekem a plurális választó5jog.
— Phedig a Vázsonyi és Phető népvezér oraknak nem tetszik.
— Légy nyugaton szomszéd. Ha ezeknek az oraknak kis 

esze vóna, theccenék azoknak is. Hiszen manapság minden öd- 
végy, minden orvos, minden színész, minden festész, minden szob
rász, minden zsidó, és ez mind három szavazatot nyer.

— Mondasz valamit Slojme, csak legalább minden vaiamire 
való paraszt is meg ne khapná a khettős jogot.

Mondasz valamit Slojme, mert azér paraszt mégis thöbb 
van ám, mint zsidó.



Tréfás képrejtvények

Sok tekintet keresi itt, soké 
Hol esett le a lórul a zsoké.

Hol van ? tessék megkeresni.

No igazán, hogy hanyagul szolgál 
Ez a sarki hordár.

Hol van? tessék megkeresn

Nyomtatványokat rT T T .

Mi „szép h ö lg yekKetten kedvesen

Khönnyti tinektek Alfréd phompásan mulatni, 
ahol mi, annyi szép hölgyek, fűszerezzük az estélv 
örömeit.

— Le^\ őszinte Bélus ! Mi a te legkedvesebb 
olvasmányod.

— Á te szemed.
És mit olvasol ki belőle r 
Azzal már adós maradok. Elég ha nekem 

édes, ha nem tudom is hogy mi.
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