II. évfolyam.

29. szám.

Politikai ‘bábszínház Nagyváradon.

Tisza K.s

Üsd,üsd, fiam ! Üsd a g y o n ! -

D e v ig y á z z ám - ne n a g y o n !

„Magyar Herkó Páter44 melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.

->r в Ö H z IÁ N E Ц E Д D A L A
Л Magyar Herkó Páter által jutalmazott pálvakhiiltheménv.
Szóljon bármit is Rohonczy,
Terven mit akar:
А/ért mégis ki itr marad:
A kazár madjar.
Ki mer most a Börzt támadni?
Van ily porszülött ?. . .
Juszt is .Mögen Dávid rádjog
Judapest fölött.

j

Rohonczy, az ój Gedeon,
Minekhönk
pom ád!
Gúnvja m etsző! Mbh !. . . a metszet
Nekünk rangot ád.
Forgathat ü beszédkho/ben
1lardtmuth-ceruzát:
1 orgatunk mi nagy rébakhal
Sok üzausz-buzát.

( Dedeon megállította
Hajdan a Napot.
W ie heist ?. . . üida megállít edj
L’ltimo-napot ?
Sahse nem. ah. . . nevetséges
Lesz csak ő; ez áll.
írjon, szóljon... nekhönk mind ez
Knakvurst, ti: ütegál!

Thenyészszél hát the tsak dinnyét:
Sárgát, görögöt.
Nem bántunk mi théged, árva,
Szegény ördögöt!
A mienk s z í v , hidd Rohonczy,
Nem is olyan rossz.
A the thárcádban ledjen béssz,
A mienkben
hossz!
Smaragdstein Adolf, >. k.

Dülapintéri Borvágyi kala Máris nótárius uram körjegyzései.

semmi. Ép igy a derék Tiszáék is, kik kikoptak már mindenféle
tisztességből és becsületből, most fogják magukat és mintha
semmi sem történt volna, egyszerűen beálltak vontató ökoi
nek Széllék szekerébe is. l'gy tesznek, mintha a legbecsüle
tesebb szándékkal dolgozni akarnának, pedig csak az akna
munkához segédkeznek. Látja-e Széli ezt vagy sem, de majd
kitudódik.
+

Annyi szent, hogy a Bánffy-uralom bukása óta annyi
titkos, magán és suttyomrendeletet nem kaptunk.
•Minden térvénytelen gazságra oda nyomtatták: «bizals
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szépen, gondoltam magamban D e a z

■

■ '
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A Széli-uralom alatt, hála Isten, nem kell annyi arc"liii-ai
,z embernek a magán becsületessége előtt,
kivált a f< Ь . b régióki im egy kicsit nagyobb seprűt

J
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Lmelkhedgye magát az ü
Popularitét...
Lmelkhedgye tsak a hasznunk:
S ké-'Z a paritét.
Nem bánjuk, bármily riadj is
Ma Torokbecse;
Csak a Schlusszunk sikherüljön
S legyen pénzbecse!

venni a kézbe.
•Mert h zy a Tisza-Bánffy potentátok magva még mindig
- '
-•
ij.-u keli. <);; v.ic
a Magyar Szósz, láthatja abból, aki nem vak.

Tisza Pisti nagyváradi szerepe sem valami nagyon im
ponál nekem. I livatalosan lefújja a Bánffy-féle ágaskodásokat
egy kicsit. De mihaszna ez is, ha suttyomban pedig együtt
böstörkodik velük.
A vén Tisza, példának okáért, nem volt kapható erre
a szerepre (és nem véletlenül), de egy kapaszkodó ifju stréber,
akinek még politikai ábrándjai vannak — s aki a jövő remé
nyében mindenre képes — hát nem csoda, ha vállalkozott.
*
F.n ismerem ennek a vállalkozásnak az értekét, azt hiszem
az ország is. No de talán még Széli is. Azt hiszem, ha nem
csalódom, hogy egyik kutyát a másikkal maratni, nem is
rossz taktika, ezt tudja Széli is.
Hanem azért bármi szolgálatot tegyen is a jó Pista gróf,
ne h igyje, hogy valaha még az ő kedves családi politikájuk
napja itt .Magyarországon fölvirradhasson. Talán ennyire még
sem sülyedtünk.
*
л jegyzők megszolgabirósittatása egy évi alapvizsga
‘Ital nem rossz gondolat, az igaz. De erősen tartok tőle, hogy
ez csak szamárlétra lesz és nem a becsületes munkások megj utál mazása.

Л
\ agy, vagy! F/ volt a régi becsületes magyar politika.
¥
\ agy kiviszem
ezttisztességgel, vagy bukom.
A tan folyamot már én is megkezdtem, egyelőre csak
Most, mióta a bélebüzhödt Tisza-íamilia kibukott a ha a híhosön, az alsó sötetebbik irodában: a borospincében.
talomból, mint a legutolsó- krajzleros zsidó, vagy valamiben
Mondhatom, nem is valami nehéz az ilyen tanulás.
utazó vigéc, egész kedélyesen mosolyog, ha kidobják, sőt
A v*zs^át, bizonyos vagyok felőle, hogy ki fogom állani.
vissza is fordul még alkudozni, mintha nem történt volna
Mihályfiastyuki öcsém, hol is az a piros tinta?

МНР CICIHEZ DRÁGÁI JÓ ^IVÁNSÁCrAI.

Átkozott szívbaj.

Kliellje thencked a khinai boxcrek
khüzte most hitet téríteni.
*
Ledjél the edj kóser liberál khöpviselő és Iedjenek a thied kheröletébe
sűrűén néppárti jölések.
*
Odj hallgasson mc^ a fölséges Ur
Isten is thetüled minden phanaszt, mint
ahodjan a bosnyák hküldöttekeket Kállai kihallgata.
*
Ledjen a the eszed a dorozsmai szélmalom, akhitül a kerék
soha se nem forogja.
*
Bánffy Dezsütől a phületikai tisztesség ledje a te edjedöli
minden böszkeséged.
*
Othazzál the protestáns ügyekben, hanem azért a kazár
bankok bankói Iedjenek theneked a legkhedvesebb.
*
Ledjél the edj igaz ultra so vén és khölljön theneked
bevárni, mig a tisztességes phületikosok veled szóba állják.

Mai fiatalok.

Nézzél tsak, Dávidkhám. Ez az átkhozott szívbaj —
reggelre engimet bizemosan theszi a sírba.
— Bizony, édes Cili, az a szívbaj sakhogyan lehet edj
átkhozott, mikhor edj egész écakán kheresztül elégett jertyát
se lehet vele megspórolni, mikhor ugyanazt a khunct elvégezhetne előtte való este is.

Éljenek az apostoli király tanácsosai.
Szent Istxán-rend nagykcrcsztjél
Pogánynak is adják már ma !
Napimádó japán herceg
Mellén látja Yokoháma.
Nemsokára azt megkapja
Rotschild báró és Marokkó
Fétis-tisztelő császárja
S Crispi ur, eapo di Bacco !
S folytatólag: Számodnak
Elűzött vad királynéja;
A tuniszi szultán s Wlassies,
Hazánk nagy kulturborbélya.
Helyes ! így halad az ország,
így becsülik a keresztet!
Szent Istvánnak ős vallása
Szerintünk fényt igy terjeszthet. . .
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Béla: Úgy bizony, édes Emma, a mai világba pénz
nélkül igazán semmit sem csinálhat az ember!
Em m a: De bizony csinálhat — ha van hozzá esze, édes
Béluci, ha mást nem, hát — adósságot.

Éljenek a koronának
Ildomos tanácsadói !
Tiszteletnek bő adóját
Jértek nekik hát leróni !
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Megmagyarázta.

Időszerű jótanács.

Мог ! л csak, aranyos mucikám, egész héten egyebet
- eférhet tlenség Mi az az összefr'r:h'tctlenst:g az< n az országgyűlésen?
Mi az az sszeférhetetlenség, aranyos? No megállj
n meg i kedves mamád! Most már érted?

Néppárt Jóska: Cucilista pajtás, ha nyögsz is a teher
alatt, még mindig könnyen viselheted, ha a zsidó pórázon
tart is, csak a keresztet és a melyben áll, az anyaföldet, meg
ne rúgjad! Mert akkor aztán a zsidó járszalag alól sem birsz
ám fölszabadulni !

****************************************
Még egy hitelező.

A nép szava — Isten szava.
(Bihari összhangok.)

Férj:
zöm nár az
Paula:
Férj:

Már megint fürdőre készülsz, mikor alig győ
adósságokat.
í)e ezzel tartozunk az állásunknak!
Nagy ég! Hát már az állásunknak is tartozunk!

Mit szósz, pajtás a Tisza Pista nagyváradi Bánffymagas/talásáról ?
Ne bántsd, barátom! Nagyon is okos ember az
a Pista! Nagyon is van oka neki a régi rendszert dicsérni.
Mert szeretném én azt látni most, hogy Széli alatt meg
merné-e tenni, hogy az ecsedi-lápok holdjait 20 krajcárjával
összevegye és három vármegye költségén csapoltassa le !
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