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Magyar Miska: Ha m á r annyira m eg tisz te lsz , uram , hogy m eg k érd ezed  tő lem , hogy m it h ozz  

énnekem  г H i t  én a magam ré szé rő l nem  is k érek  egyebet, csak azt, hogy ennek a bü szke  szo m 

szédn ak  az ő  fön n h é jizó  gőg jéh ez  -  h ozz n ek i egy k issé  több  — észt.

M agyar M iska Jézuskája

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja, 
e c / -



Bánffy-huszárok atakja.

Ra<ovszky ; A zt kérd ik  önök, m élyen t is z te l t  k uraim , hogy m it n yer- 
tünk S zélle l?  Hát m egm ondom  én. Ennek legalább leh et hinni, m ert 
becsületes szándék v e z é r l i! . . .  Csak bár ne lenne a háta m ögö tt m ég  
m indig  oly nagy számban a rég i korrupció Janicsár-hada.

Glóriát zeng.

Glóriát zeng az angyalok kara, 
Behallik a szegény kunyhóba is,
Ma senkit sem szúr ott a gondtövis, 
Kedves napot adott az Ég Ura.

Isten leküldte egyszülött Fiát, 
Áldást hozott nekünk e jó Fiú, 
Hirdetvén, hogy minden egyéb hiú, 
Belé vessük reményünket tehát!

Csak a hitetlenek ege borult,
Keblük sötét, nem éri fénysugár, 
Fejük fölött a szél süvöltve jár,
Belé sivár, hiú remény szorul.

Engem kis szobám csöndje maraszt, 
A könyv, a toll egymást fölváltja itt, 
Ez is, az is szórván bő élveit,
Reám gyönyört áraszt a szt. malaszt.

Mások ilyenkor főznek terveket, 
Mikor zárvák az üzlet ajtai,
A Gesztieknek sohasem korai, 
Boldog, ki bársonyszéket kergethet.

A Pistikék már régen kergetik, 
Álomban és ébren mind egyaránt, 
így jár, akit kapaszkodás beránt, 
Ámbár jó lábat adtál, Ég, nekik.

Ezek aztán nem halinak „glóriát44, 
Hacsak az ördög nem kurjant nekik, 
Mivel mindig a kerekét kenik, 
Fuvalkodva, mint egykor ' .hát.

Pedig lesték a Kriszkindlit nagyon, 
A bársonyszék azonban nem mozog, 
Annál jobban mozognak hát azok, 
Migőket Széli nem sújtja majd agyon.

Cybebe.

A P  Ц Ó S -Z E E 3  **
Addig hazudtak az angolok fényes győzelmeket, mig 

s megsokalták; most már kisebb vereségeket is 
л*м ek. 11л teleit mar a nagy győzelmek is elég lisztes- 

vereségek voltak, tessék elképzelni, mik lehetnek ezek
a bizonyos kisebb vereségek.

*
A csehek és a németek nem csoda, ha már évek óta 

innak gabalyodva, hiszen egymást marják. Vájjon 
t**.1 még 1 asztőrnek is sikerül-e őket megkurálni.

*
Tiszáék úgy látszik az uj kabinetben olyannyira meg-

: - még a Széli sem tudja őket kihordani.
*

A búrok Iransválban nemcsak búrok, hanem már 
burák is.

D essew ffy Róm ában. Könnyű neki a bibornok kala
pot elnyerni, mikor Wittenbergát is le tudta a pápa zsámo
lyához vinni hódolatra. (Wittenberg a titkára).

*
Szentiványi erős nemzeti-párti beszédére egy szellemes 

néppárti honatya (Farkas) igy gratulált: Hiszen köszönheted, 
hogy lutheránus vagy, különben Tisza alighanem íratott 
volna már ellened Asbóthtal Rómába egy kis anathemaért.

*
Mindenki élénk érdeklődéssel lesi Jubert tábornok 

legutóbb hadi titkait, hogy mivel tu 1 olyan fényes győzel
meket aratni. Pedig ennél egyszerűbb sincs. Azt Íratja min
den búr zászlóra a csata előtt: «Vendéglőkben és kávéházak
ban kérjük és terjeszszük a Magyar Herkó Pátert».



Lurkó-furfang.
M ennyire kár.

Hintaszéket kipányvázzák, majd elmetszik.

— Mennyire kár a mérnök úrtól, hogy még nem nős ! . . .
— De hiszen már nős vagyok!

Ejnye, de mennyire kár, — hogy már nős !

Politika és biblia.

Hitoktató: Ábrahám, nemde, azt mondta Lóthnak: Ha 
te mész balra, én megyek jobbra. Mire oktat ez a példa? 

Tanuló: Ábrahám kormánypárti volt, Lóth pedig 48-as.

M ámele kívánsága.

Zaj, zaj! Mi ez? Mameleben! Aj, wie schreklich !

A dél-afrikai háború.
Ezelőtt száz esztendővel történt, hogy az angolok el

vették a németalföldiektől Fokföldet. A háború kiütése előtt 
a diplomáciai tárgyalás folyamán egy angol diplomata igy 
szólott a németalföldi miniszterelnökhöz:

— Adják nekünk a Fokot és tartsák meg a Jóremény- 
béget! — Most pediglen aligha megfordítva nem lesz.

— Édes Aronkhám, mikhor viszel el engim az Operába, 
edj «Dóci»-darabba ?

— Lelkhem, ha ásitozni okorsz, ezt oltsóban itthon is 
elérhetsz.
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Szaván fogta.

f L M maga, (iansfuss uram! Maga а/t mondta 
: >gy с/ a I«) testvérek között is megér ezer forintot, 

í *ait visszaadom négyszáz forintért; nem ér az még 
- : -zm. Mát hogy lehet akkor már ennyire lódítani!...

Melíövigus gráf ér, ísak illessék edj kitsikét gondol
ni H a \ adjunk mi edj t liest vérek ?

A taktus.

I -nka nagysám, az Ég szerelmére, ne feledje, hogy 
teljes Idogságom az ön kezében van.

Ejnye, édes Laci, hát mért nem szólt akkor előbb, 
hogy maga annyira szereti az aludt tejet!

Nem bolond.

Mállód the Áron, thodom nekhed edj khitönő partin,
: ■ s/а remek Ifibb ismerni tethüled a gosztost.

Boh! Hát eliiször is ledje szép ...
— Ls osztán ?

Ősz tán ? Ledjen fess és m űvelt...
Más semmi ?
Hodj-hodj semmi ? Hát még gozdag is ledjen, még 

j phedig nadjon.
Akhor balond lesz, ha hozzád megy.
Balond ? Az leh<n f1_____________________

Nagyságos iftyu tiraságunk, de Rákóczi, kegyeskedjék 
valamerre arra beljebb táncolnyi, mert Devla tincse ltá mig 
sokáig elütünk járja, hát mi vétjiik el még'a taktust.

Zsidó nagylelkűség.

~ Je<dzü ór, irja: A madjar thodománjos akhademinak [
hadjok százezer flórt. A Phetüfi-tharsaságnak kétszázezert. 1
Edj ój kórházra valláskülönbség nélkül ötszázezert. Az or- j
szagos vakoknak hatszázezert. j

Bocsánatot kérek, de hiszen harmincezer forint ha- ;
gyaték hogyan fogja kifutni mindezt? j

Lh, mit, édes barátomkhám, tsak irja. Megelégszem f
én azzal is, ha tsak a lapok írnak róla! S végre, ha kisül is {
a doiOg, legalább látni fogja a poblikhom, hodj menjit ad- 1
nék, ha volna. ;
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