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Egy krajczáros.

Szó se nincs róla
(hodj ne akharnánk lenni mi is egy madjarok).

Csakhodj p ersze  az ilyen hercegprim ásvai, ilyen polgárokval és ilyen anyaszentedjházakval.

\
j

„Magyar Herkó Páter4* melléklapja.

Vidéki elárusitók jelentékeny kedvezményben részesülnek



Bácsi Gergöly csatári dékány ur
uradalmas szavazatjai.

Tisztelt című fö-főtisztelendő u r !
Jelenlegi volt káplány urunk!
Régi idők sorozatának távoli minem ü- 

sége röppentyüzött azóta el, mióta irodalmi 
rangsorozatim félbemarad* folyam isága 
megakadt.

Most már azonban meg nem állhatom, 
hogy néminemű kinyilatkoztatást ne tété- 
nvezzek úgy az politikai gyiklomáciában, 
mint az társadalmi cselekvények egyéb 
köszfényiben is.

*
Tisza Pista nagyváradi szabadszoszos fölköszöntó gratu

lációjára nézvést, nagv Ítélkezési hadgyakorlatot vélek én is 
fönforogni. Sött csakis megmondom mér.

.Mert vagy köllött neki Bánffy, vagy máig sem köll neki 
Széli. an::nt hogy igaz is. N s, hát akkor mér annyira kellendő 
neki máig is Bánffy 0 .Mit kereskedik ü még mindig ott, ahol 
más becsületes urak az kő/tisztességi hadgyakorlatok exament- 
jét máris leraktaroztuk.

Ha pedig nem к >11 neki Széli, akkor mit ámbátorkodik 
még mindig az ó jövőre áspirkáló * riyósitott dicséreteivel es 
hizelgési tanfolyamival ? Nem hiába mondta az minap az én 
kedves ( sjbe Lőrinc kanászkomámuram, hogy az mai hölgyi 
nemzetek jobban görögnek, mint az férfiak pipálnak, de 
igaz is volt.

Mert h"l az ; lit kai magasabb közéleti erkölcstan ekkora
sülyedési emelkedésre tud alászálni, mint Pista ur, ott már 
nagy krétának kell foganatosulni az hiba körül.

«* I
Мл »m. h >gy rakni Várkonytermeiben Kínának
К sztény nemzetnek csak halált kinának.

+
Az r »mániái z>idók kisértő keresztül,
M'-st vonaglanak át szép hazánkon keresztül.

Csak valahogy itt ne ragadál у ózzanak.. .
Légyen minden magyar ügyes szemlészi fölvigyázó,

mig az komoly baj nem esedékes.
Ez és más egvéb minőségű irodalmi rangsorozatim mi- 

t ЬЬ ! 1 rat isára igérvénvezem nem csekély tehetségemet 
a jövő számban.

Addig - ké/cs« »kokKzati hadgyakorlatom bezárdásával 
marakodok alázatos szolgája sött csakis

En Hars/ Gergöly.

M á r m a r o s b ó / . . .

Kétszer inkább.
Rada J. Vendel politikus csizmadia.

Búsra vállalt a nótája, 
Kazár lett ura, gazdája . . .  
Jer hát Ede, hív az ének, 
Állj be közi bén k vezérnek !'

Mint Rákóczy hajdanában, 
Légy vezérünk mostanában, 
Veled élünk, veled halunk, 
Tán igy vigabb lesz a dalunk.

P. К

Inkább Tisza Pista legyen kénytelen az utolsó szóig 
visszaszivni nagyváradi ex-lex kirohanásait, mintsem a gyer- 
gyómenti hatszoros néppárti gyűlés százszorosán is ne 
sikerüljön. *

Inkább Ágoston József bukjon végig minden kóser 
liberális zsidó bankot és börzét, mint direktor, mintsem 
a tabi kerület őt a jövő választáson egyhangúlag a néppárt 
javára el ne csücsültethesse.

*

Inkább Bánffy Dezső politikája arathasson minél fénye
sebb politikai sikereket hanem csak majd Ausztria fővá
rosában, Koppenhágában, mintsem az a bizonyos 3 milliós 
idegenből hozott pártkassza a Magyar Szósz révén öndicsé
retekre el ne uszhassék.

*

Inkább az egyetemi keresztek gaz merénylői kerülhes
senek mihamarabb kézre, mintsem a letenyei Stolcz Adolf- 
féle uzsorás urak lincselés nélkül hordhassák el népszipo- 
Iyozó irháikat.

*

Kétszer inkább Rada J. Vendel legyen a nevem, mintsem 
Kossuth Eráncli.

Garantirozó Kóbi megbízható hírei.
A boxerek Khinában 

a legfigyelmesebb körűi
tek in téss el védenek meg 
minden ajrópai vadjont 
és életet.

Oroszország tekintettel 
az angolok transzváli 
erős háborújára, a leg- 
djengédebb figyelem vei 
azon fáradoznak, hodj 
az angol khirályné minél 
thiibb orosz ezred fölött 

rendelkezhessék thecés szerint a khinaiak ellen, És emiatt 
az angoloktul a theki ítély roppant nadjon föl is szökte magát.



Kurta hírek.
\\ lassics közéleti főmandarin, ünnepélyesen kijelenti, 

!i‘>gy nincs kifogása az ellen, ha — legalább még egyelőre 
•' Krisztus hívők Magyarországban magukat keresztényeknek 
nevezik. Legyen szabad vallásgyakorlat és felekezeti tiirel- 
messég néha velük szemben is.

*
Szilágyi Dezső mindig meghajlik Ballagj Aladár előtt: 

valahányszor ez, az ő a nagy Dezső — csalhatatlan véle- 
ménydogmája előtt meghajlik.

К
Az «Egyetértés» hiteles kutforrása szerint, az ismeretes 

cimercsonкitásokat nem más követte el, mint Ugrón Gábor.
*

A Magyar Szósz riporterje saját szemeivel látta is, a mint 
az a gálád székely a kereszteket botjával letördelte.

¥
A villamos vasúti társaságok igazgatóságai kijelentik, 

hogy ezentúl is szállítanak olyan utasokat, kik még nem 
készítették el a — végrendeletüket.

¥

Kuriózum. Egy vén elhalt zsidó uzsorásról múltkor azt 
írták a lapok, hogy: «N. N. ur május 28-án kiadta a lelkét». 
(Ha lett volna neki.)

¥

A dicső angolok indiai gyarmatukat a legmesszebbmenő 
szabadságban részesítik: minden indusnak, férfinak, nőnek, 
öregnek, fiatalnak, szabad éhen meghalni; bárhol, bármikor.

¥

A khinai mennyei birodalomban pokoli az anarchia.

б ц А ф б ц  УЕЦЮ Щ и^й
köppentyüs röppentyűi.

A rossz bor olyan, 
mint az a jó villamos 
vasúti kocsi: fölfordul. 

¥
A khinai birodalom 

olyan, mint a hű barát 
keze: szorítják.

¥

A jó érv olyan, mint 
a rossz óra: megáll.

A rossz argumentum pedig olyan, mint a jó gabona: 
halomra döntik.

¥

A «.Magyar Szósz» firkonchada olyan, mint most a szőlő: 
kötözni való.

¥

Az Ötvös Karolesz védte váltóhamisitó Brunkaláné és 
társai úgy járnak, mint most az aludt te j: hűvösre teszik.

¥

A tettleg tényező főudvarmester hírhedt tósztja olyan 
mint minden krakéler: kihívó.

IMgE V Á L A S Z  ÁDÁM .

Kik titkolják lépten-nyomon, hogy az uzsora búza sok ?
— A hosszú orrú jebuzeusok.

¥

Ki az a derék zabhegyezi független képviselő, kinek 
nem fogtak Ugronon az ő bizarr átkai ?

Rátkai.
¥

Melyik volt azon vidéki iparkiállitás, hol két minisz
ter is hangsúlyozta, hogy orvoslandók a magyar ipar bajai ?

A bajai.
¥

Hogyan fogja lecáfolni Tisza Pista Bánffyt, Nagy
váradott a korrupcióért ?

— Bánffy a nagy! fáradott ő ! korrupcióért.
¥

Mivé lett, mire Apanagyfaluról Budapestre ért, az a 
bizonyos Bánffy-féle pontozatokkal ellátott nagyfalusi levél ?

Nagyfülesi levél.
¥

Hogy nézett ki a Magyar Szósz első kefelevonatának 
ezen alábbi sora, melynek magánhangzóiról az éket letör
delte valami néppárti szedő?

— Magyar Szósz. Politikai napilap. Szerkeszti Bánffy 
Dezső a magyar nép szamara.



г* А V  Ц Ő JS Z Е Ст Е

Krüger apó legszebb jutalma az a babérkoszorú, melyet 
a párisi kiállításon kapott egy derék orosztól ezen fölirattal:
i.f:gv kis nép és egy nagyeszme bajnokéinak jutalmul.»

4
A Herkó Páter is ad egy babérkoszorút ellenviszonzásul 

Chain bériéin homlokára az alábbi jellemzőkkel:
v.\ világ legkapzsibb nemzetének, legpénzéhesebb har- 

pagonia». *
Roberts kijelentette, hogy egy száll embert sem nélkülöz

het és küldhet el az altrikai csatatérről.
Derek 10 ezer búr lehet az, aki 200 ezer angolnak 

nemcsak dolgot ad, de napróbnapra újabb diadalokat is arat.
4

Tiszáék hátrafelé sült nagyváradi öreg ágyújuk rossz 
\ dia:ágyúnak bizonyult. Legalább is jó időre elrontotta 
a reményt az újabb üzlethez, hogy az Ecsedi lápok holdját 
2< kiért >ssze lehessen venni és azt a megyék terhére lehes
sen lecsapolni.

CtO N DO LATO

[/.) A pénzvadásznak nincs tilalmi ideje.
4

" m k' í n y t  ív a ke!b> szót kikerülni, mint megtalálni.
4

\ leg: : b ember nem keriili, csak elrejti hibáit.
4

A 2abér nem hoz ehető gyümölcsöt
4

\  n nem a tükör figyelmezteti első ősz hajaszálára,
hanem mindig a legjobb barátnő.

4

■ к  a jellem büszke arra, hogy rabszolgája adott
szavának.

4

A megengedett kacérság a szépség szelleme, a szellemes
et pedig az értelem kacérsága.

4

A jámborság az erő zománca.
4

Van utánzás, a mely meggyülöli az eredetit.

Ii
Angol tekintély Kínában.

Adta lobogós, láncos adta majma, nekem ugyan itt 
nem imponálsz!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

M illiom os m űvész.

tkelt alakhot tudna tsinálni, mint nekhem, akhor ön rövid 
idő múlva lehetne edj thöbbszörös milliomos.

' i  HA«,, V N. *А >  • «»AP* * •
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