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TELEFON BÉCS ÉS TOKIÓ KÖZT.

Gratulálok kedves Kollega uram, humánus bölcs engedékenységéért, azt hiszem tanulhatnának öntől, 
az ön kedves fajrokonai, a magvarok is

Bocsánat Felség! Ha jól tudom, a magyarok 38 ev óta úgy is eleget engedtek! Tálán inkább Felséged 
tanulhatott volna valamit, ha nem is tőlem, legalább a magyaroktól.

.Magyar Herkó Páter* melléklapja. 
^Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Hej, R á k ó e z y ! ...*)
he j. Rákóczi. Bercsényi, Bezerédi 

tytéz magyar nemzetnek hós vezéri !>
Keljetek föl szaporán sírotokból.
Ismét sira lom ház lett Magyarhonból.

Szolga lett a nemzedék s korcs a vére. 
M éltatlan nagy őseink szent nevére.
Csak önhasznát bújja m ind. közjót megvet. 
M int egy inget, úgy cserél hitet, elvet.

Nagyon mélyre súlyedénk fokról-fokra 
Rá sem ismernétek m ár m agyarokra.
Osztrák já rm ot vonszol m ind, nagy serényen 
S szégyene, hogy szégyene nem is szégyen.

Be más vo lt az hajdanta a hazáért.
M iko r síkra szálltatok szabadságért.
A k inek csak m ije  volt. oda hozta 
honszere lem  o ltárán, fö lá ldozta

Nemcsak é ln i tudtatok, ti nagy ősok.
De m eghaln i is. m ikén t bátor hősök.
M i se é ln i. se ha ln i nem tudunk már.
Mert bennünk a lo já lis  szolga bujkál.

he j. jótszakát. m agyarok szép hazája 
Ü tni fog a végórád nemsokára.
Hacsak egy szent förgeteg föl nem ráz még 
Úgy e lm ulasz lassankint. m in t az árnyék

• Markos Gyula kurucz dalaiból.

Hej. Rákóezy. Bercsényi, Bezerédy. 
^ítéz magyar nem zetnek hós vezéri N 
Tanítsatok újra meg. a hazáért 
É ln i és m eghaln i a szabadságért!

KÉRDÉS IMRE — VALASZ ADAM.

fí

— Mi az a liga koma.
— Aszongyák, hogy szabad kömives társaság.

Mit keres hát akkor ott Ugrón Gábor is.
— Haszem bánja is ám mint a kutya, mikor ki

lencet kölkezett. hogy véletlenül közibük keveredett. 
Persze akkor még nem tudta ö se, más se, hogy ez 
a szép mozgalom a páholyok keze munkája.

Mért nem tesz hát ö is úgy mint Ólai, a ki 
megírta a ligának, hogy ö akarja az általános szava
zati jogot, de csak a becsületes magyar munkások
nak, a nemzetközi jott-menteknek pedig csak botot.

— Haszen még nem múlta idejét. Nem kell fél
teni Ugrón Gábort. Majd ö tudni fogja hogyan kell 
elcsapni az egész bandát.

— Ki volt az a jó szimatu ur, aki ezt a szabad 
kömives csúfságot kitapogatta?

— Bartha Miklós volt. Az Isten éltesse. Ki is 
nyitotta ám vele azonnal az egész nemzet szemét.

Aszongyák, hogy Vázsonyi akarja beterjeszteni 
a Házhoz az általános szavazati jog inditványát . . .

Hát nem akadna erre érdemes úri ember. 
Dehogy nem akadna! Csakhogy a többiben 

van egy kis szerénység és megvárja, mig megbízzák. 
De Vazsonyelesz ur nem azért mokrata, hogy még 
szerénység is lakjék benne

Hallotta-e koma, hogy Ferencz Jóska a Mika- 
dónak sürgönyözött vóna és gratulált neki a higgadt 
bölcsességhez, a melylyel ö engedett . . .

Hallottam koma, bizony hallottam, sőt azt is 
hallottam, hogy a Mikadö azt sürgönyözte neki, hogy 
tessék rólam példát venni felségednek is, kivált most 
a magyar ügyben.

— Nó hiszen szépen követi a példát Ö felsége, 
mikor az engedést a magyaroktól várja, akik pedig 
már :1H év óta engedtek, már tovább azonban csak
ugyan nem engedhetnek, mert szégyen is volna

Úgy látszik a császár arra számit, hogy a 
magyarok mint i8-ban fegyvert fognak ragadni, akkor 
aztán egyszerűen leveri őket.

Az meglehet koma, hogy arra számit, de 
amint idáig szörnyen csalatkozott, ebben is szörnyen 
fog csalatkozni. Klöször, azért mert a magyarok fegy
vert nem fognak ragadni, inig a törvény az ö leg
erősebb fegyverük.

Másodszor pedig, ha már fegyvert ragadnak, 
akkor Isten legyen irgalmas a császárnak is meg a 
hadseregnek is, mert a magyar királyt mi meg fogjuk 
menteni az osztrák császár igája alól, az már szent, 
csakhogy aztán megköszöni-e az osztrák császár a 
magy ar király nak ezt a szívességet az már más 
kérdés.

— így vélem én magam is a dolgok sorát koma, 
adja Isten.



A mi parancs, az parancs. Akasztófa humor.

Pénztárnok úr. én ont, mint kipróbált, hozzá
férhetetlen, megvesztegethetetlen hu emberemet meg 
akarom jutalmazni.

— Azt hiszi a főnök ur, hogy van önnek annyi 
pénze ? Ments Isten !

— Oktondi fráter ön! Üljön le és töltse ki ezt 
a csekket. Ha kitöltötte, megveszi rajta azt a kis h 
szobás sarok házat a Kürt-utczában és abban ön 
ingyen fog lakni inig én élek, aztán pedig tehet vele 
a mit akar.

Igen is kérem ! Ami parancs ! az parancs !

Mert szociálista  valaki.
Te is ott vótá a tennapi szociálista tüntetésen ?
Ott hát.
Aztán mér tüntettek, ugyan mond meg nekem?
Hát tudod, máskép a fene se látná, tudná, 

hogy vagyunk a világon; igy legalább mc'mutatjuk 
magunkat. Meg aztán sok a b  s köztünk, a ki soha 
soha se mosdik, hát kicsit ilyenkor kiszellözünk.

Kontra.
Van-e pipája Mózsi ?

— Van.
— Piros?
— Piros.
— Akkor agy gyón feketét.

Csere.
— Vödrös ! Maguk nem Csöbrösök voltak régen?
— De igen, hanem hogy csöbörből vödörbe 

jutottunk, hát meg is tartottuk azt a nevet.

Te ma egy titkot súgtál nekem édes ! Hn is 
súgok neked egyet. A hozomány az utolsó krajezárig 
elfogyott. S ha a kedves papa azonnal meg nem 
duplázza, hát igazán nem tudom, hogy én mit csi
náljak a te titkoddal, te meg az enyémmel.

Toborzás.

Budapestre tüntető körmeneti tagnak. Tiz forint napi 
bért fog kapni a kormánytól.

Köszönöm, édes Kóbi úr a nagy sz ívességet! 
De lássa, nekem gyermekeim vannak, nem szeretném 
ha ott akár a fejemet, akár az oldalamat be találnák 
tapasz tan i!

— A Kóbi úr ? Az már egészen más !



Sokkal könnyebb. A nép erkölcsi értéke.

A tem etés éppen itt megy. 
Ámde hol a gyászos özvegy

Szegény Hánzi, nem is látta. 
Ki az a ki pofonvágta r

Tessék m egkeresni ?

Miért lógatod. Számi, te folyton úgy az
>rr« >dat.

Nadszerü edj kérdés. Hat mert ekkora orrt 
>ggatni sokval khünnvebb, min fenhordozni.

Nők között.
(uczi. mit kaptal névnapodra? 
Kgy özvegyi fátyolt.
Igazán szerencsés vag\

T ens nemes Ispán uram, jelentem  alássan. 
h«»g\ ez mai nap telkoszöntöm az béresi tisztviselő- 
hegemet. és beállók p e s t i  czuczilistának. mérhogy 
aszongvak. h o g \  azok a kormány tű öt forint napi 
dnat fognak kapni.

Te m egholondút vén szamár, hát nem tudja, 
hogy a pe^ti czuczilisták mind éhen kórász. m unka
kerülő. naplopok!

Tvü, a ki áldója ne legyek ! Kzt nem tudtam. 
Akk«*r hát mégse leszek czuczilista.

A z az oka.

Nehezen nöl a bajszod (isie^a.
Hat tudod, rosszul élek

*NOLO-N(OHU» aVD^Pb&l, üMIOiS UTU* %y.
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