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A két Vik tór ia

„Magyar Herkó Páter** melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



'S? FARSANG —
Sok a nyomor ma, ám sok is a — bál! 
Számláihatatlan pár vígan forog...
Töméntelen gyomor éhen korog;
Amott kacaj, - itt panasz ajkra száll.

És száll a gyászdal most az ég felé...
És öt világrész hangoztatja azt!
Nem lát ezentúl több telet, tavaszt 
Viktória, — lelkét kilehelé!

Elérkezett hát élted alkonya!
Immár takar a bíbor szemfödél.
Sorsoddal most örök békét kötél 
«Európa nagymamája» s asszonya!

Pákád futása oly hosszúra nyúlt!
Sokáig fénylett gyémántkoronád.
Áldják-e vaj' a csöndes matrónát,
Aki alatt a népjog porba hullt?

ÉS HALÁL *£■
Oh, a szabadság vala jelszavad!
Ezt adta ajkaidra nemzeted,
Amely halomra gyűjtve kincseket, 
Kimondá, hogy — orozni ám, szabad.

Bölcsődtől kezdve, nos, a sírodig 
Véres nyomok: uralkodásodon ! 
Ős-lndiában és a dél-fokon 
Láncokra fűzött nép siránkozik!

De nagy valál s kegyes mindenkoron... 
Kivált a búrok folyton áldanak! 
Lélekben ők Osborn-ban állanak 
S részt vesznek a királyi gyásztoron.

Nyugodj’! Mig éltél úgy sem nyughatál, 
Fölötted itél a történelem.
Kihűlt már benned ész és érzelem... 
Viktória, legyőzött a halál!

Áin él a szent szabadság Istene!
És az igazság mégis győzni fog.
Enyészet minden, — de a hit s a jog
Örökkön él, őrzi az Ég szeme! Bonbon.

H Á B E L E S Z Á l J O N
thörülmetélt anekdothái.

Thodom én edj szép khis messe:
Az edszeri dakter is azthat mondta, hodj mikhor a paraszt 

tyókot eszi, akhor vadj a tyók voltha beteg, vadj maga 
a paraszt, vadj pedig mind a khettd.

A kh о rate varija magát íppen iljeti formán a mai piile- 
tikai állapotok is. Mert vadj a khözszellem betheg, vadj 
pedig ez iivé nadj férfiai. I)e legvalószínűbb az, hodj mind 
a khettii. +

Az edszeri khis fiót bethanitott a mamája, hodj az Istenke 
mindenütt iát, tehát nem szabad a cukrot khilopkodni titok
ban a tartóból. Edszer aztán, mikhor a mama nem volt ott
hon, a fió oda medj a cukortartóhoz és idj szólt:

Édes Istenkhém, tsak most edj picikét hund be 
a szemedet, majd azthán kinyithatod szépen.

Ganz enlich vanja magát idj a mai vicinális inkompa
tibilis óreságok is a választási reformmal.

Édes Istenkhém, tsak még most edj picikét honjál be 
a thied szemét, majd a választhások után te is ójra khinyit
hatod szépen.

*

Ejnye, pajtás, the a tenger mellett jártál, hát mért 
nem hoztál legalább edj palack tengervizt nekem prezentlu ?

Az nadjon is edszerő! Mert hátha dagálykhór a palac
kot széttalálta volna vetni a thengerviz.

Az ellenzék is tsak edj palack thengervizt khér az álta
lános szavazatjog moráljából és hodj mért nem kap az is, 
nadjon edszerő. Mert hátha a morál dagálya, akhi nincs is 
ezt a palackot is szét találná vetni. Hja persze !

*
Az erceri asszony is erősen panaszkodta magát, ho« 

az iivé urának soha sincs étvágy, pedig maga főz.
Asszony, ne the khivánjál azt thöbbet, hodj niéi 

étvágyom is ledjen. Ettem a főztödből. És ez elég lehet.
Nos hát, Tisza-Bánffyék is edj tsöppet se ne panas 

kódjának, hodj a nemzetnek már nints étvágy az üvé pülc- 
tikájukhoz. Ettünk a főztiikböl eleget és ezzel ők is beérheti

*
Félre, paraszt, fogadásból futok — idj khiabálta a* 

edszeri cigány is a vásárba, mikhor a lopott csizmával üt
kergettek.

Nos hát, a híres Kossuthos-párt is iljen fogadásból fu  
khozza magát a kherületekbe hamis cégérvel; az elhadji ■ 
népért khiabálja, pedig tsak a börzezsidók maimájára hajtj 
minden vizt.



A parlamenti reform.

— Nézz csak ide, kegyelmes uram, mennyivel különb paripa lenne ez !
— Nem vagyok bolond, hogy ledobassam magamat vele. Jó énnekem ez a gebe is.

Nagy nemes szív, fényeselme, í
Pásztorok szent fejedelme ;
Hagyta itt körünket;
Bár soká élt, korán ment e l ! j
A keblünkben mélv keserv ve >' J >Es lesújt bennünket!

Jó fia volt hazájának; !
Hű szolgája királyának 
S megyéjének atyja. j
Egyházunknak büszkesége, {
Tudományok dísze, éke i
Vala áldott Zalka ! j

Földön élt, — de ideálja !
Nem itt volt; a mennybe !
Magasztos eszméje, [szállá 
Miként Jákob lajtorjája:
Égig nyúlt föl szép pályája 
S üdv áradt feléje.

Angyaloknak dics-karában, j
Választottak szent sorában 
Látja diadalmát. j
Hervadhatlan koszorúja;
Fonja néki Isten ujja,
Ez nyújtja jutalmát. !

Mért sirassuk hát nagyunkat ? {
Csillapítsuk lelki búnkat; J
Igaz, árvák lettünk ! J
De köztünk él emlékével 
S számtalan sok jó tettével J
Őrködik felettünk. Bonbon.

Zalka János.

Nyilatkozat.

Tekintetes Szerkesztőség!
Hazafias tisztelettel kérem, kegyeskedjék alábbi soraim- 

ak nagybecsű és páratlan igazságu lapjában helyet adni.
A «Magyarország» folyó hó 23. számában láttam Lázár 

'ipád ur egy fulmináns hátsó vezércikkét a gazdasági rovat
ban „A magyar szarvasmarhák jövőjéről“ stb. Beisme
rem, hogy én a cikket el sem olvastam, mégis kívülről is 
tudom, hogy azok minő tendenciózus politikai igazságtalan- 

; Ságokat tartalmazhatnak ellenem.
Ez okból olvasatlanul is, mint személyeskedő, aljas rágal

makat kereken visszautasítom.
Kelt Apanagyfalun, 1901 január 23.

» Pártkasszási Bánffy Dezső.

Б иЦ С ^А :

ha egy я/földi ember /óYfedező; j
— ha egy földerítő csapat titkos parancsot kap ; j
— ha egy egyházfi két háznak tulajdonosa; j

ha a szentkereszti kereszt nincs fölszentelve;
— ha egy léghajóst Földinek hívnak; j
— ha egy hivatalnok valahol hívatlanul jelenik meg;
— ha a térdszalagot (rendet) az angolok a mellükön

viselik; !

NEM В иЦ С ^А : í

— ha a lombfürészszel egy lombot vágnak; 
ha egy bibornok hódol a jóbornak;

— ha egy majorgazdának Major a neve; /
— ha egy erdőkerülő Bakonyi ;
— hogy Botha nyomát bottal ütik az anglusok;
— hogy De Wett már sok hadállást bevett;
— hogy egy Lehel lehet. SemperJ.



Az égen csillagok kün dögölnek, a hold szelíd fényévéi 
világítja meg a tájat

♦
Széken legel a kis asszony gúlája.

*
Ne menj rózsám a tar lóra,
Gyenge vagy még a sajtóra.

*
Tarkas üvölt az ernyőben.

*
Izsáknak két híja volt

♦
A tenger vizének szósz ize van.

*
Lapunk alvó sóinak boldog újévet kívánunk.

*
Ketteler gyilkosát már lefejezték Pék ingben.

*
Zirc vadlegényes helyen fekszik.

*
A XIX-ik század utolsó napja is leálmozott már.

X. Y. bárói hangot kapott. Semper J.

■Mondja tsak, festő órám, a mai szecessziós világban 
már sok embert megkhérdeztem, hodj mit tesz az madjarul: 
szecesszió ? Az edjik aztat mond, hodj annyit tesz: khülönc, 
a masík azthat mond, hodj annyit tesz, hodj khölönc. Már 
most hodjan értse ezt az ember, hodj melyik másik?

Tudja mit, nagyságos uram, legjobb ha az ember 
mind a kettőt egyszerre érti, t. i. különc-kölönc. Nos hát ez 
az. igazi szecesszió.

Három századot láttam, pajtás és mégis lepipáltak 
a párisi körversenyen. 1798-ban születtem, láttam tehát a tizen
nyolc, tizenkilenc, sőt huszadik századot is és mégis akadt 
ak. egy évvel lefőzött, mert 1797-ben született. Bizony meg 
kell érném még a XXI-ik századot is, csakhogy valami kis 
díjhoz juthassak.
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Alapos aggály.

Tisztességtelen verseny.

A obi Xadságos órak, alássan khönyörgök edj khis 
alamizsnát a munkhanélküli munkhások nevében. Szegény 
papám már évek óthátul nem dolgozik...

Nesze, Kóbi, egy hatos. Igaz, hogy a te összes nem
zetséged munkanélküli, sőt munkátlan volt teljes életében, 
de az ügyes titulus miatt megérdemled a garast.

Mi az igazi szecesszió?




