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Magyar Herkó Páter„ melléklapja. 
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



T I S Z A  ODA.
Ország világ halottál már ilye t?
Ide fordítsd a becses füled ! .  . , 
Tisza m ondja hogy a mai sorban 

0  szolgálja az igaz ü gye t!
Az, ki a hon ádáz ellenével 
Az osztrákkal bűnszeretkezett!
Az. ki folyton a hazája ellen 
Emel egyre b itorló  kezet

Ne szakadj le te csillagos égbolt.
5  ne süledj le édes anyafold 
Hisz az ö rü lt és perverz gazficzkó. 
Ki ma rád ily piszkos nyelvet ó lt . 
A m ilyennél hitványabb korcs fattyat 
Nem hordott még ez a földteke 
Ki még azzal sem átall kérkedni, 
Hogy ő nem is anyja gyermeke

Efiathes. Herosztrates Judás.
A hajdan kor szégyen fo ltja i.
0  hozzája képest csillagok m ind. 
Egyik sem volt oly sehonnai

Herodest és Csák Mátét a tetvck 
Úgy ették meg élve. hajdanán . .  
Tisza Pista pályázz csak tovább rá 
Te lehetsz a ha rm ad ik  talán

A hazának m inden ellenségét 
Megpróbáltad sorba egyenkint 
Szászt, o láhot, svábot és horvátot. 
Szégyen szemre lökött fé lre m ind  I . 
S most végre a nem zetközi csurhét 
Ö le lted a kebeledre fö l . . .
No de most a zsák m eglelte fo ltjá t 
A szemét az ó lban tündökö l.

Nem is voltál, ne is lehess soha 
Te magyar, te rút vipera fa j:
Ki hazád —  az édes anyád ellen 
K éjgyönyörre l tom bolsz, rúgsz P ihaj 1 
Te á lla tná l is alább való. Te 
M ert még az sem bántja az odút.
H o l született, hol anyja nevelte.
Csak te vagy o ly becstelen, oly rút. M. Uv.

KBRDES IMRE VÁLASZ ÁDÁM. — Xem'tom koma! De azt hiszem azt a kézsé
get mai naptól fogva bátran elelehetne körösztönvi 
Andrássá Dob-ra, mivel hogy a dobta ki Bánffyt ösz- 
szes terveivel együtt.

M .r st azt m ondja m eg ked, hogy m egtör
te: : t-c az <»>/tráktu való elválásunk?

Nag\ *n könnyen. Kikoplatattyuk. mint a rossz 
m.-lédet. Ha kednek van egy rossz szógája és kidobni 
a -  ^e akarja, hát ked is e'kicsit >z(ikebben fogja a 

* »sztot, eccer aztán csak m egugrik o kéme m aga is. 
>gy é>zre se veszi ked.

Kjnye koma Kbe van valami.
Akar még máma i> hozzá láthat a próbához.

No koma mit szól kee a Tisza dobi találko
zóra. Sinkcrült-e Bántfynak a Tisza kidobás?

A szonygyák, hogy Fejér váry azért ment 
Karlsbadba keserüvizet inynya, hogy az össze annál 
jobban hozzálegyen szokval a keserűséghez, mikor az 
országgyűlést újra megnyitja.

— Dejszem koma, annyi keserűséget, mit az az 
ember má nekünk szerzett, semmifél kúrával orvo
solni nem lehet. Azt egyszerűen spirituszba tesszük, 
vagy ki fogjuk tömnvi.

Hát mi féle uj part lenne megen, amit most 
újabban létesittyeni akarnak ?

Hát az egy másik SzabadiIvit^part uj titulusa; 
úgy ahogyan a zsidókná van szokásban; mikor aK lion 
kridát csín já t, akkor kitették a Khonné tábláját, de 
csak az a régi komisz, rodhat portéka m aradt a 
botba.

*
Igaz-e koma. hogy Bánfi már össze is szűrte 

a levet Fejérváryval Becsben.
A m eglehet koma! Bánfitu kitelik. C sakhogy 

. t-zt nem mi bánjuk ám meg, hanem bánfi.



A zsidó m indig csak zsidó. M egmagyarázta.

X<> hallja kedves Rindtich ur macának igazán egv 
oly különös baja van, hogy én minden orvosi tudományok 
tudora \ agyok, de még ilyet nem pipáltam.

Thodja mit kedves dokthor ur, jütt elő nekhen edj 
naeezerü gondolat. Mondok thalán nem is volna rossz. 
Azonnal khérni rá valami khíilön szahadajlomt.

K ölcsönös sajnálat

Pista: Papa, mi az az Damokles kardja?
Papa: Szamár! A Damokles kardja az egy Ko- 

mibus tojása: régi bölcs mondás. Takarodj.

Megfelelt.

Tanító: No Blümenthal, mond meg hogy Rákóczy 
mikor halt meg?

Blümenthal: Hát o Rákóczv ur meghalt? Hisz én 
Ón nálam pénzt akar behajtani? Akkor nagyon nem is tudtam hodj beteg vót? Phedig minden másod 
sajnálom önt is! meg Ollósi urat is! nap thüle szoktuk hozni a khövér libát.



Bánffy nagy álom férfiúEgy sulct.

íme a nyílt országúton
Most tűnt el egy szép kisasszony.

Szepeg nagyon az orvvadász 
Hogy a foerdész hol vigyáz.

Latott-e inán kee klioina öntött vasbu kiló
kon >>ztfát r

Azt ugyan nem, de szólna kalapot lószorbii, 
azt ma láttam.

Bevágta.
Ismertem jól az ocscsémék famíliáját.
Akkor tetszik tudni, hány jeles tagot adott

a hazanak.
A papája, tudom, Illován halt meg.

M ongya vsak kedves Sonnenthál bará tom  
mit tart m aga Bánffyról.

Hát khedves Tkarkóssi m éltóságos uram, én 
Bánffyt egy igen nagy álom-férfiúnak thartok.

— M enjen m aga vén csacsi, álomférfiu mi az." 
Talán úgy akarta mondani, hogy állam férfiú.

Pit sén. Tudok én hód mit beszélem. Állam 
férfiúnak nem tartom  iitet, hanem ál m férfiúnak, a khi 
álmok után fut. azt igen.
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