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Bánffy-huszárok végső rugdalózásai Jászberényben.

Apponyi: Rajta fiaim, csak rajta ! M ár k i is ne venne tite k e t kom olyan ! Hát nem látjátok, 

hogy szin te  az egész ország  hogyan lángadozik é r te tek  ?

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki eiárusitók jelentékenye kedvezményben részesülnek.



Jászberényiána.

‘ Hős \lmásy s nagy Török He csak úgy, ha tehetik, 
j Jászberényben mennydörög ! Mert más is megeshetik : 

Megbuktatják Apponyit, Az, hogy Széli fuj ellenük,
\ Ki a szóhoz nem konyit. S lapos lesz a fenekük!

«

O sztrák huncu tság  és m agyar rövid látás. Mi
már a huszkoronások kibocsátásakor erős gyanúperrel vol
tunk л bankjegy osztrák fifikája iránt.

Hasztalan trombitálták a többi lapok, hogy a magyar 
oldalon azért nincsen többféle, csak egy fölirás, a magyar, 
hogv ezáltal annál jobban kidomborodhasson az egységes 

| magyar birodalom.
A magyarázat ugyan nem éppen rósz. Azon kis különb- 

' seggel, hogy a nemzetiségek ezt nem igy magyarázzák ám. 
Azóta már több Ízben volt is alkalmunk erről m eggyőződni.

Hanem igy magyarázzák: horvát, román, szerb, vend, 
tut, dalmát fölirat a német oldalon van, tehát ők Ausztriához 
tartoznak, mert ha Magyarországhoz tartoznának, akkor a 
m;i^\.i: oldalú bankónak is lenne jussa őket odaírni.

Tessék csak megfigyelni í
Nem lesz tehát egy csepp szégyen sem az, hogy a 

m.:g\ar n is felveszik a nemzetiségek elnevezését.
Ausztria sem szamár ám ! () tudja, mit csinál.

*

A Fehérvári-jubileum  tanu lságai. Weg lehettek 
győződve, hogy én régi barátaimat, fa Haiiffy-huszárokat) 

ik zeretem, de minden percben kész vagyak élére állatii 
| azaknak, akik a nehéz pillanatokban velem voltak». Mi ez 

magyarul? ha nem nyílt pártütés a mai «törvény, jog és 
j igazság * el len.

Hasztalan iparkodnak a hivatalos és félhivatalos kor
main i mondatokban észrevétlenül lappangó fullánko
kat vis-z.i* mi, az nekik még csak részben sem sikerül.

Itt :;z ideje végre is már, hogy ezt az alkotmánytipró 
rokkant n cserepárt, ha magától menni nem akarna, hát 
egyszerűé el kell csapni, vagy nyugdíjba kényszeriteni.

Percei Dezső, ez az alkotmánytipró belügyi basa, 
j kinek cudar önkénye már annyi helyütt áztatta a haza földjét, 
< iga' ugyan, hogy a Tiszáékkal együtt úgy járt, mint a csá-

Ívába esett szappan, nem veszélyes már többé. Ideje volna 
azenban már végre őt is vagy skartba tenni, vagy fölfelé 
, buktatni valahova.

Mi m ár évek óta m u ta tu n k  rája  e hamu alatt laĵ - J
pangó parázsra, melyet a jubileumi mámor egy kevésbbé 
ellenőrzött pillanata lángra is lobbantott.

Szerencse azonban, hogy ez a láng csak a múltak sötét 
lidércfénye. Tüze nem éget már, mert a Bánffy-huszárok 
napja, Istennek hála, végkép leáldozott.

*
Almássy Géza, az elbocsátott basafőispán, kinél > 

alkotmánytipróbb urat ez a honi föld keveset ringatott, íme j 
ni, egyszerre mily alkotmányossá leve. Apponyi ellen lép föl. 1 
Jászberényben lép föl. Bánffy-huszárok támogatása mellett j 
lép föl. Milyen érdekes. Lám, lám ! Ideje tehát, hogy most 
rn.ir kotródjék Apponyi. Majd helyettesíteni fogja őt az ő { 
ideálisan tiszta és magas politikai álláspontján.

Mintha csak a vakarni akarna látnia a sas helyett. Mintha \ 
csak a bivaly akarna leckét adni a hattyúnak a tisztaságról, j 
az evetnek a fürgeségről, az őzikének a tapintatról.

*
Az a gönci levél, az a gönci levél! Igy ügyesen | 

bevilágító villanylámpa szerepét játszotta a kazár börze bar
langok aknái közé.

Huhogtak is a denevérek és baglyok erősen tőle emiatt. ;

• ,
M ikor lesznek a v á la sz tá so k ?  1 zen a terminuson < 

nyargal most boldog, boldogtalan.
Pedig akármilyen későn lesznek is, mégis sokkal koráb- J  

bán, mintsem azt a kérdezők is remélni mernék. Mi való- / 
szinüleg aligha fogunk csalatkozni számításunkban, ha októ- \ 
bér 8— l()-ére tesszük.

*

Mit tesz ez a zsidó szó «gaj?» Nagyon udvarias és 
gyengéd formában izentea minap a Magyarország egy olvasó- j 
játiak, hogy annyit tesz: keresztény, Bizony nem annyit [ 
tesz! Hanem annyit tesz, hogy kutya. Azt azonban megen- ) 
gedjük, hogv mindig keresztényre mondják ezt.

*
A cár franc iao rszág i útjáról ad hirt az egész világ- j 

sajtó. Sőt mi több, Feodorovna cárnő is elfogja kisérni őt к 
több francia városba. Meglehet. Mi azonban csak kötve } 
hiszünk minden komának. Vigyázzunk csak rája.

Pár hét múlva fogunk olvasni bizonyos óriás összegű 
orosz-francia kölcsön sikeres lebonyolításáról. Akkor aztán a 
cár meg a cárné is valami nem remélt oknál fogva szépen 
letűnnek a francia lapok hasábjairól, hogy még hírmondója 
sem marad a cári látogatásnak.

Lám, lám, a boldog és szabad respublika! Mennyire j 
bomlik egy oligarcha despota után.

Világ ne kacagj! A muszka diplomácia azonban kacaghat 
*

P annonhalm a
(900 évos jubileumára.)

Kilencszázados Monostor Te, a magyar kereszténység ' 
Ősi Pannonhalma. Kútfeje, bölcsője.
Hitünk s honunk büszkesége Az erénynek s tudománynak J 
Légy óh üdvözlőt ma. Krisztusi kővetője.

Állj tovább is ormodon fönt 
Szikla rendületlen,
Még sok század- ezredévig
Hit s hon szerelemben. M (ív (



(/.) Konstantinápolyból kettős menyegző Ilire érkezik. 
A huszonöt éve fogoly, trónja vesztett Murád szultán két 
leánya ment férjhez két irnokocskához.

Szálih bej és Kagib bej, a szultán titkos irodájának 
\ i  s/áz korona fizetést húzó hivatalnokai, minap az ázsiai 

n lovagoltak, mikor egy ligetből segélykiáltások ütötték 
meg füleiket. Gyorsan a sűrűbe vágtattak és négy fátyolozat- 
lan nőt pillantottak meg, akik két rabló ellen védekeztek. 
A kot bej leugrott lováról, de a rablók is észrevették őket és 

uik fordultak. Két revolvergolyó hamar végzett a rablók
kal s a két lovag nem tudva, kikkel van dolguk, sietve lóra 
pattantak és elvágtattak. Veszedelmes lehetett rájuk, hogy 
fátyol nélkül látták a nőket, ha azok esetleg valami nagyur 

ségei, vagy leányai. Hallgattak is mélyen a kalandról.
Pár nappal azután az írnokokat meglepetés érte. Abdul 

Mamid szultán elhatározta, hogy megszemléli titkos irodájá
nak helyiségeit. Í z a legkellemetlenebb szerencse volt, mert 
a szultán ott idózése alatt a két Írnoknak a földre borulva 

' kellett maradnia. De valósággal ájulás környékezte a két 
embert, mikor hallották a szultánt, aki a nagyvezértől 

j kerdezte:
l;z hát az a két ember?

Az írnokok már inogni érezték fejüket.
Igen, legfelségesebb ur felelt a nagyvezér.
Keljetek fö l! szólt a szultán.

A két írnok fölállt, de azért mélyen meggörnyedve 
álltak uruk előtt.

Mennyi a fizetésük ? kérdezte a nagyvezértől a
szultán.

Négyszáz korona, legfelségesebb ur!
( iondokodjál róla, hogy inától fogva négyezer koro- 

| nájuk legyen évenkint.
Igenis, legfelségesebb u r !

A két írnok azt hitte, hogy álmodik. De most hozzájuk 
fordult a szultán:

Nőtlenek vagytok ?
Igenis, legfelségesebb ur.
Meg fogtok nősülni.
Parancsodra, legfelségesebb ur.
Választottatok már ?
Nem, leg felségesebb ur.
Hát majd én választok nektek.
Csókoljuk lábad nyomát, legfelségesebb ur.
Két testvért vesztek el.
Parancsodra, legfelségesebb ur! e
Két hercegnőt!

A két Írnok bámultában még szólni sem tudott.
Murád szultán két leányát, unokahugaimat veszitek 

lindegyik kap egy palotát és egy millió koronát.
\  két írnok leborult, de mire fölocsudtak, a szultán 

már távozott. A nagyvezértől tudták meg azután, hogy múlt
koriban az ázsiai parton Murád szultán két leányát mentették 
meg, akik két rabnőjükkel sétáltak a ligetben. A küzdelemben 
vesztették el fátyolukat s amint a szultán megtudta, mert a 
hercegnők ismerték látásból az írnokokat, hogy kik látták 
húgai arcát, rögtön elhatározta a házasságot. A 28 és 3ö éves 

I idősecske hercegnőnek persze semmi kifogása sem volt a két 
sinos fiatal Írnok ellen, akik ilyen módon csináltak szerencsét.

A hétről. Kutya-jegy.

Khonduktor!
Tessék, nagyságos uram !

— Mondja csak khérem, lehet a jorsvonatra khotyát is 
füladni ?

I logyne kérem! Tessék csak előbb fölmutatni a kasszánál 
a személyjegyét, arra a pénztárnok rögtön kiállítja a kutyajegyet.

Talmud rébusz.

belemártani. Ide nézzen !
És miért, ha szabad kérdeznem ?
Та haszt! És ön még ezthet énthülem khérdez? Hát 

nem thodja maga még, hodj Khárolyi van edj gróf, én 
pedig vad jóm edj zsidó.

Még most se értem.
Na, ha maga még ezt se nem ért, akkor hát igazán 

sajnálok magát.



Szózatbéli hadgyakorlat Finoman.

Szómmá ne vétsek uram, egy biléta irányában szeret
nék mihamarabb váltakozni gyorssürgönyre helyezkónni ?

-  Jegy köli ?
Ippegest, hogy a legjobb szavat csipte fülön a hoz

zam való kívánság találmányában.

Kazár pincében.
Vevő: Nagyszerű! magának minden évből van bora!
Borárus: Bizony, már a jövő év is képviselve van!

Mondd csak Irmuskám, igaz legyen az, hogy a te 
Oabid még mindig őrülten szeret?

Bizony angyalom ! Fs éppen ez a legnagyobb baj.

K étségbeesett vicc.

Vendég: Mi van készen?
Vendéglős (aki reggel csődöt mondott): Csak én!

-- -------------------------- --------^ ---------

^  Tréf ás  k é p r e j t v é n y e k  ^

Hiszen éppen most hozta meg a nyulat 
Ugyan hová tűnhetett a kutya?

Tessék megkeresni!

Meglepve kérdi a Tátele,
Dóri, hol van a Mámele?

Tessék megkeresni!
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