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ÚJÉVI GRATULÁCIÓK.

Széli Kálmán igy gratulált Tisza Kálmán 70 éves születéséhez. M o st pedig Tisza Kálmán
'g y gratulál vissza Szélinek boldog újévet.
Néppárt Jóska: M en n yire kár, hogy ezek az igazán őszinte szívből j ö v ő gratulációk már
jó v a l előbb ki nem ütöttek.

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

■яр E Z E R K I L E N C S Z Á Z E O Y
Uj esztendő: régi tárgy,
Érkezett korunkra.
Ledobtuk az ó igát:
L’j szakadt nyakunkra.
Vájjon mit hoz a jövő,
Ez a fondor cselszövő,
Ki adja tudtunkra?

S töltsünk el csak két hetet,
Mi az okulásunk ?
«Barátságból» egymásnak
Ismét — vermet ásunk.
Uj esztendőnk: régi bajt
Hoz s haragunk újra hajt
S indul virágzásnak.

Ha előtte leborulsz,
Ez uj esztendőben:
Gyarapodol testi és
Lelki friss erőben.
Ám ha hited elhagyod:
Reményed lesz csalatott,
S minden veszendőben!

Boldogságot kívánunk
Ma szépen egymásnak,
Oh, hiszen mi mindnyájan
Vagyunk
embertá
Gyűlölet nincs közöttünk;
Béke lebeg fölöttünk,
S telje az áldásnak.

Öngyilkosság, gyilkolás,
Rablás: napirenden
Lesz megint és az újév
Folyik igy szép csendben !
És tart ez az állapot:
Mig a bősz, vad állatot
Türjük az emberben.

Megujhodik korszakunk
S tova fut sietve,
Pár évig élsz még te tá n :
S porladsz elfeledve!
De jó tetted fen m arad;
Az vet rád fénysugarat,
Mert igy léssz szeretve.

Van is mostan áldomás
S poharak csengése!
Az újévben megszűnik
Lelkünk szenvedése.
Eltemetjük bánatunk',
Csak örömet várhatunk:
Mond a szív verése.

Mert a gyarló földlakó
Önmagát imádja,
Hajh, csak akkor lelkesül,
Midőn hasznát látja!
Mulót nyer, de égit veszt,
Ha az üdvös szent kereszt
Nem a föistápja.

Szeretettel induljunk
Tehát ez újévbe,
Boldogságunk’ ne adjuk
Ábrándért cserébe!
Bár mit rejt is a jövő:
Az örök időszövő
Vezet biztos révbe.
Honbon

Garantirozó Kóbi megbízható hírei.

Tuán khinézer herceg beállta magát az angol misszio
náriusok khüzé.
*
A német-alföldi hágai udvar meghivott Hencegi Izór
barátunkat, hodj edjik násznadja ledjen Vilmos királynőnek
az eskhüvőjén.
*
A judapesti sörfőzők a sör árát hektónkint 2 forinttal
lejebb szállították.
*

\ kínaiak Kvang-Szu császár helye’’« mindenáron II. Vil
mos német tsászárnak akharják a trónt fölajánlani.

*
Az angol nép, khölönösen az alsó osztály, edj monstrepeticiónt intézte a parlamenthez, amelyben azt khérnek, hodj
a khormány a búrokval való háborút legalább még tiz
eszthendeig folythasson.
*
Az osztrák Körber-khabinet a múlt héten edj khudarcot se nem vallotta.
*
A m. tud. akhadémia igazgatóság kijelent, hodj ü job
ban írja madjarul, mint a báron Bánffy Dezsü óreság; —
akhi ezt nem hisz, nézze meg az ajtókhon a fölirást az
akhadémiában. Ódj éljek!

Fehérváry honvéd miniszter azért akharja mindenáron
nyugdíjba menni, mert a honvéd ádjukat a függetlenség!
párt nem akharol nekhi megszavazni.
*
Tisza Khálmán 70 éves jubileuma emlékhére, lemondott
az ü tüle való 8000 forintos minisztheri nyugdijrul.
*
Tisza Pista ennek örömére visszaadta mindazon paraszt
gazdáknak az ecsedi-lápt, akhiktül 20 krajcárjával vette meg
holdját, még mielőtt a vármedje khöltségén letsapolták volna.
Akhi mindezt nem el hisz, thegye róla.
A m axim um .
Hova mész telelni ?
— Nem tudom még.
— Hogy lehet az?
— Tudod, ingadozom még Nizza és Abbázia közt.
— No hallod, én már elégszer be voltam rúgva, de en>
nyíre még soha sem ingadoztam.

t

Lári-fári Vehérfári

Betegség-gyógyszer.

n em szed i h ő scin cé r, szittya-lab an c kukuruckodásai.

Liberális tanár urak
Panaszkodnak szörnyen,
Hogy romlik a fiatalság,
A zt tanulják, gyakorolják,
Л/гс/ nincs a — könyvben.
Tanár urak ! Am it vetett
A liberálizmus,
Kikelt ugy-e s Ion sok dudva ?
M it kiirtani nem tud ma,
Csak a katekizmus.

Tiszaparti.

A párisi szépségversen y

Dinctelt nemzedi göszfélemén!
Mineg utána asz én gönikrätzi tyukszemeted kerbén
operáltág, hád juszt is elmetyeg makamad nuktijba pele.
Csag asztadat sajnálog, hoty a terég Bánffytul nem mek
érhettem mék ety uj tyeneri fálasztásd, csupa szuronyok és
manlicherekkel.
Hojjé, micsota szép nemszedi tiszta válaszdások lették
folna makukat aszog.
No te lekalább a pártkasszát utoljára is nekem sikerülte
mekfételmezni. Csag asz a szentlen Ukron Kápor ne tyitte
folna makád soha a filágra, lekalápp nem fokott folna rajtam
asz átkája.
Nem gellene énnegi most schneitig kranicsár lédemre
lenni ety vén asszonynag. No te lekalápp mekmudattam,
hoty mik én foldam a honfétektül a krixminiszter, nem is
lette negig áty u ! Nem is lette gatonai akatémia és sog más
etyép is se nem lette.
Hiápa csag, nem hiápa Csaszlauban szüledettem és
kranicsár pemisch tajgatejet szobtam, hanem esz mintig is
jól mekláccotta rajtam.
Most pétik metyeg Bánffy után és leszeg a föltön ety
ikn7i és erekes Haynau-huszár, csag asztad sajnálog, hoty
nem sikerül dofápp is a kutyarebell Kossuth hund honfédeket joppan is elosztrákositani.
Etyebegben Hoch Königgrätz! Hoch klumi k ö d ! És
minten más osztrák ticsezsék! Hinunter mit ten Fetzen! esz
letye udolsó lehelletem is.
Csag híjába! A csaszlau tajgadej nem mek tagathatya
makád. Mert hoty én izs fatyom ety matyár, azt mintig izs
büszkén mertem szétyenleni.
H íjába! csag nincs is mek van soha natopp tyeneriség,
mint migor én penne asz osztrág lajtinánd fölbofosz a matyár
dáporszematyodat.
Drentésedet!
Csicseri-csacseri, lári-fári

Vehérfári.

két szakértő miiembere.
****************************************

Újév.
(Megtörtént.)

(R.) Pocsék Dániel ur, mióta nem ugyan tanulmányait,
hanem vagyonát elvégezte, rendkívül figyelmes gyermektelen,
gazdag nagynénje iránt és minden képzelhető alkalmat meg
ragad, hogy kimutassa iránta hirtelen fölburjánzott szeretetét.
Az öreg asszony pedig ki nem állhatja munkakerülő örökösét
s vagyonát jótékony célra akarja hagyni, a pécsi katholikus
egyetem alapjára. Mióta Pocsék ur erről értesült, hatványozott
mértékben áradozik a képmutatás belőle.
Az idén jóval karácsony előtt üdvözölte legkedvesebb
nagynénjét, egyetlen rokonát. Csaknem három ivre duzzad
tak jó kívánságai. Ezt már az öreg asszony sem állta ki és
hogy vége szakadjon az üldözésnek, röviden tudósította,
hogy négy tízest küld neki, de jövő újévig hagyja békében.
Másnap megjött az öt pecsétes levél. Pocsék ur mohó
örömmel bontotta föl és kihullott belőle a négy tizes: a makk,
a zöld, a tök és a piros tizes!

Jó h a d i t erv

Alája teszi saruját.

Hátul igy szépen megszökik.
Modern.
Vasúti vendéglőben.
Mi lesz az uj darabod ?
Szomorujáték.
Meghal a hős?
Dehogy! megházasodik!
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Utas: Jaj beh kicsi ez a rostélyos!
Pincér: Nagyobbat úgy sem lenne ideje megenni;
mindjárt indul a vonat!
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