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Egy krajczáros.

AZ A BIZONYOS ÉHES TIGRIS
(amely egyelőre visszahúzódik, hogy annáljnagyobbat ugorhasson).

Szerencsére, h o g y  van vadász, 

K i egy kissé körülvigyáz.

„Magyar Herké Páter** mclléklapia. T



MIKLÓS A S T A N D O N  «0
Szinte örül az ember, mikor 

látja. hogy a magyar nemzeti 
politikának a delegációban milyen 
pompás, kardos, hű védelmezői 
vannak.

Valamikor Simonyi < óbester vöt, 
akire a német még a szemét, száját 
is eltátotta. Most is ippenséggel 
olyanformán vannak az osztrákok 
l 'gron Gáborral. Csak nézik-nézik 
és bámulják, de nem értik, 

csak sejtik, hanem azért respegölik, mondhatom.
*

Holló Lajo> és Rakovszky Stefi sem igen maradnak 
Ugrón háta mögött. Zichy János már egy kicsit aulikusabb 
húrokat pönget és simábban; hanem azért megállja a sarat 
ő is. Mint ahogy dukál is.

*

Istenem! csak most láthatja, akinek szemei vannak, 
hogy mit mulasztott a 4$-as Kossuth-párt 30 év óta, hogy 
nem ment el a nemzet ügyeit védelmezni még Bécsbe is. 
Mert annyi bizonyos, hogy a nemzetet ott kell mindig védel
mezni, ahol támadják.

Míg az okos Kossuth Fránci otthon, ölhetett kezekkel 
várja a sült galambot, addig az a négy ellenzéki levente, 
ugyan hogy kemény izzadságos munkát ád a nagyfejü közös 
minisztereknek.

*

Mintha csak a lelkemből beszélt volna Rakovszky, 
mikor Falkot móresre tanította. Hogy igenis csak semmiféle 
liberális kenddzésre nincs szükség se a Lajtáninnen, se 
a Lajtántul.

Szerettem továbbá hallani, mikor ez a bátor és igaz 
hazafi, kit az osztrák császár miatt idehaza annyit nyaggat- 
nak. fölszólalt és erősen körvonalozta az önálló és füg
getlen magyar királyság latárait és jogait. S ugyancsak jól a 
körmire koppantott azoknak a gyenyerálisoknak, akik valami
kor az ő atyamesterei lehettek.

Most már aztán meg is látszik ám kézzelfoghatólag is, 
hogy mi a különbség egy kaszárnyában nevelt laidinátit és 
egy Magyarországot képviselő öntudata közt.

Most már aztán én is tudom ám már, hogy. . .
Hova kérem a lassan ?

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

Az utcán.
Menyasszony: Ki köszönt neked előbb olyan alázatosan ?
Vőlegény: A szabóm.
Menyasszony: Persze, persze! azért köszön olyan alá

zatosan, mert szintén be van táblázva a hozományomra.

Félreértés.
Mondja, kedves bácsi! szintén ilyen iszonyú zavarban 

volt, mikor meg kellett kérnie a néni kezét 0
De milyenben! tulementul úsztam az adósságban,

öcsém!

Fogás.

Szabó: Nos, mit szólt Dani tir ?
Inas: Összeszidott, hogy ilyen sokáig vártunk és nem 

küldtük el a számlát.
Szabó: U -ugy?... és fizetett?
Inas: Nem, hanem azt mondta, hogy mi vagyunk az oka, 

mert most nincs pénze.

Túlzó atyafiak.

Túlzó atyafiak messze túl a Dráván 
Csak nem maradhatnak a maguk portáján, 
Kancsal ábrándokkal néznek Fiumére,
Hogy szinte kívánva foly az orruk vére.

Pedig az a mienk, mi költöttünk rája,
Nem is volt sohasem Zágrebu arája,
Sok millió tette ékszerré e várost,
Üres, hiú ábránd a horvát jog rá most.

Mária Terézia hűségünkért adta,
Magyar tenger vize hullámzik alatta,
Nem fukar költséggel magyar hajók járják 
A szent három színnel az Adria árját.

Strossmayer hivei jól tudják a törvényt,
Mégis megtapossák igen gyakran önként, 
Ámde torkukra forr nem addig az ábránd, 
Kiket a nagy Horvátország agyréme bánt.

Szent koronánk gyöngyét irigy szemmel nézik, 
Ám fölvirágzásán magyar tenyér vérzik, 
Magyar kéz rakta le azt a szörnyű követ, 
Melyen semmi hullám át nem hömpölyöghet.

Sok ezret s milliót nyelt el itt a hullám,
És még a mólókért sok veríték hull ám ! 
Sokat izzadt, fáradt a sok magyar érte,
Mig ily ragyogását Fiúmé megérte.

De büszke látvány is Terzato ormárul,
Mikor a sok hajó a mólókhoz járul 
S biztos menedékre leveti a horgonyt,
Mert orkán és vihar nincs, mit itt már megront.

A magyar szorgalom e drága gyümölcsét 
Ábrándjaik közé hszéken ne öltsék,
.Mert kinek étvágya ily szertelen roppant, 
Majd a magyar állam a körmére koppant.

S máskor, ha morognak zászlószcntelés közt, 
Mi is megsuhantjuk ám majd azt az eszközt, 
Mely hetykébb uraknak is okozhat bajt még, 
Tán majd alább száll az a nagy miidüh tajték !

Cybelu



ъ T Ü K Ö R K É P E K  dte-
(Kossuth Iráncliék gyulai kudarcának emlékére A Herkó Páter legújabb képes levelező-lapjaiból. 100 darab ára 1 fit 30 kr.)

Kazár liberális kis éber,
Mi van a kosárba, kucséber ?

Polgárok közt: «Oh, nép !» zeng a szó, 
Titkon pedig: «Éljen a zsidó!»



F Ц AT К Ц V К Ц1 DI I^US Z
köppentyüs röppentyűi.

\  választásik előtt settenkedő Bánffy-huszárok olyanok, 
mint a zápor előtti sötét fellegek: erősen kavarognak.

*
l ’gron Gábor szerepe a mostani delegációk alatt olyan,

mint a jó fiskális: fogas érve perdöntő.

Az Afrikában küzdő népjograbló angolok olyanok, mint 
Húgé» Viktor legjobb regénye: nyomorultak.

*
A zsidó becsület olyan, mint a fizikában a mértani pont 

í<-lteszik r- la, mintha léteznék: pedig bizonyosan tudják róla, 
hogy olyan nincs. ♦

Kossuth Ferenc gyulai szereplése olyan, mint a lebon
tott ágy: megvetendő.

*

Fejérváry szittya-magyar honszerelme olyan, mint az 
adóprés nagy kár, hogy már régen nincsen nyugalomban.

Mi imponál.

Zsán, jöjjön ide és dobja ki ezt az urat, már kétszer 1 
mondtam neki, hogy távozzék és ez nem igen imponál neki. j 

Azt hiszi méltóságod, hogy ha kidobat, az talán majd » 
imponál ? Szó sincs róla. j

- Szerencsétlen ember, hát mi imponál magának ? 
Méltóságos uram, nekem az imponál, ha előbb a biz

tosítási kötvényeinket aláírta.

Igaztalan gyanú.
Tanító: Ki csinálta a föladatodat?
F iú: A papa.
Tanító: Az egészet! ?
Fia Nem, én is segítettem neki.

Tréf ás  k é p r e j t v é n y e k

Kutyuskáim nagy a veszély,
Ugyan már nó, hol a pecér?

Tessék megkeresni!

Francia határon átlép most hetykén,
Vájjon melyik az a német kém ?

Tessék megkeresni!




