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Mit is mondott a jászberényi kürt szava?

Örvendj, nemzet és h aza!

„Magyar Herkó Páter4* melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek



Lehel kürtjét nem fújhatja 
A csalárdság álnok atyja ;
Ege immár beborult!
Mig Apponyi, nemzet éke :
Jászkunok főbüszkesége,
Győzve győz és lángra gyújt!

*
Apponyi 25 éves politikai ju b ileu m a nemcsak meg

örvendeztette, de ki is elégítette teljesen a nemzetet.
Apponyi nagyságához, talentumához és pályafutásához 

teljesen méltó is volt az, amit mondott.
A hatalom szolgálatában is nem a hatalmat legyezte, de 

a nemzetet — az országot erősítette meg, megvivhatatlan 
bástyafallal.

Áldja meg érte a magyarok Istene, a mi Istenünk! Amen.
*

Apponyi u gyan csak  fején találta a szeget emberül. 
Kellett is már, mert rég várta a nemzet.

Megérthették Béesben is, meg Budapesten is a titkos 
settenkedők és a nyíltan kacérkodó fölkinálkozók.

A bimbó-utcai nagy halott koporsójába vert utolsó szeg 
volt ez, de szükséges.

Most támadjon föl a jeles apanagyfalusi Szokrates, akkor 
mi is elhisszük neki, hogy Koppenhága Ausztriában van.

*
A M agyar Szó sz  erősen hadonáz a kezével, lábával, 

hogy nem érti, mire való volt Apponjinak e «kirohanása*? 
Pedig dehogy’ nem érti, csakhogy fáj neki egy kissé - 
megérteni. Különben, ha a Magyar Szósz nem érti is, meg
értette az egész ország! És ez nekünk teljesen elég.

♦
G o lu ch ovszk y  gróf az osztrák konzulok visszaélései

ről, élhetetlenségeiről nem tud semmit. Hiszen épen ez a baj. 
Mert ha tudhatná sem akarná azokat orvosolni.

A magyar csak adóanyagnak és fizetőgépnek jó, de a 
világ előtt még a lélegzetet is elszedi előle az osztrák élhetet
lenség. És ez igy már nem tarthat tovább!

*
A néppárt és az osztrák követelések. A néppárt 

tudvalevőleg megszavazta Krieghammernek a harmincnyolc 
milliót az uj ágyukra. Szép kis néppárt az ilyen, az igaz!

Nem egyszer hangsúlyoztuk mi már, hogy mihelyt Ausz
triáról van szó, akkor a néppárt rögtön hasra esik Bécs előtt 
és inkább az osztrák érdeket, mint a lerongyolt nép érdekeit 
védelmezi. íme, itt van most is!

Ezért nem vagyunk mi az efajta «néppártiak» !
Azért a keresztény elvek hősi védelmében ugyan még 

gyakran találkozhatunk egymással, de az osztrák milliók meg
szavazásában soha sem ! . . .  Dixi.

*
Apponyi Albert gróf legutóbbi fogadtatása Jászberény 

ben olyan volt, mint mikor az édes anyának rég látott fia 
megérkezik igazi és szivszerinti.

*
A perzsa sah római látogatása olyan, mint mikor a 

cigány szívesebben húzná am annak, de emennek kell húznia, 
mert ez jobban fizet.

.Menne a pápához, de fél a Kvirináltúl.
«

Az Uránia-szinház «Budapesti élet» címen fővárosunk 
mindennapi mozzanataiból gyűjt most fölvételeket s a jövő hó 
újdonságaként be fogja azokat mutatni. Be lesz mutatva a 
Wlassics-féle főzőiskola  is. Erről az iskoláról olyan fölvételt 
kellene készíteni, hogy a közönség mindjárt az ételek izét is 
érezhetné, tudom nem menne többet az Urániába.

*
A léghajó-sportot akarják nálunk is meghonosítani, 

hogy még többen kapaszkodjanak a magasba. Vannak itt 
anélkül is elegen, akik a magasban járnak és örökkön csak 
kapaszkodnak. Sajna, hogy ép ez a mi nemzeti nyavalyánk.

¥

Egy zombori magyar kereskedőt a bécsi Opera egyik 
előadásán letartóztatták, mert az előadáshoz véljen*A kiáltott. 
Ki is mondták rá, hogy őrült. Ha «hoch*-ot kiáltott volna, 
bizonyosan nem lett volna semmi baja.

Munkácson rabbinust
orthodoxok győzelmével, mely 
most a bukott párt. A dologban az az érdekes, hogy a meg
választott rabbi iskolákat nem végzett s egy szót sem tud 
magyarul, mert lengyel zsidó. A lengyel zsidók fanatikus elve 
pedig, hogy magyar nyelvet megtanulni bűn és pokolra kár
hoztató dolog. Mit szól erre Vészi ur, a lengyelországi zsidók 
impresariója ?

¥

A kolozsvári postásgyilkosokkal ugyancsak hama 
levégeztek ; a Gelber Baruch urat pedig «megfigyelés» ürügye 
alatt szépen kiteleltették államköltségen — s azt hiszem, ki N 
nyaraltatják. Nem is rósz; kihizik s aztán «beszámithatóság 
cimén útnak eresztik.

Hát nem jó zsidónak lenni Magyarországon ?
¥

Bimbó-utcai elégia.
Busul Bánffy báró, Hatalomra váró
Bársonyszékre váró. Bukott Bánffy báró,
Dühbe borult, hogy Appony’ volt Dult-fult, midőn értesült a 
Jászberényben járó! Házelnök tósztjáró’.

Árva Bánffy báró,
Ó-rendszert bezáró:
Kárba vesz már cselszövésed . . .
Gyű, te Fakó! Ráró ! (В -  ti-)



Ismeri már.

No hallod, Jóska, én nem engedlek le többé a pincébe, 
most is részeg vagy, mint a tök.

Pedig lássa, nagyságos uram, becsület istenemre me- 
n mondani, hogy még ma szinevilágát sem láttam egy 

csöpp bornak se.
Nem ám ! mert a csap alá feküdtél és behunytad a 

'/cinedet, gazember!

Z sidó g av alléria .

- Én nem érthek, liodj meheti valakin duellomra a 
kliardval, mikhor lehet boxirozni о lábval is?

Bucsuztató.

Л d—i református tiszteletes búcsúztatójából van kivéve
ez a rész:

«Most, mikor a kikelet mindent kicsal a földből, füvet, 
ágot, csúszó, mászó férget, ő kelme meghazudtolja a ki- 

' eletet s telelni visszabuvik a földbe, amelyből alkottaték. 
ilyen az ember!»

Pályakérdés.
Akad-e, és hány olyan postahivatalnok nálunk, akinél a j 

konvencionális gorombaságok élvezetét nélkülöznünk kell ? |

M ond valam it.

— Simogassál csak, simogassál, édes Mamhele, becsület
ben es igazságban megőszölt fkörteimet!

Micsede!? The Paphele? Hiszen ősz hajad még edj 
szál se nem van! Az igozsághoz meg a bötsölethez phenig 
shemi khüze nincs о fekhetéknek. Nii, nem igaz?

Idyll a Szaharán.

Angol falatozik, 
Kígyó alámászik.

Az angol elszökik, 
Majom ebédezik.

\
Végletes sajtóiibák.

Tegyük magunkat mély tóvá állásunkhoz.
* I

Öcsém neve lő Szlavóniában.
*

Vékony deszkanyerités, í
Jaj, be kancsuf teremtés! j

*  {
A tanú ló ír, olvas és számol.

♦
A rekedt fazekat dróttal köpik össze.

* j
ím e! megjött a hü cim bora. (

* I
A múlt héten egy rab ló gyilkost véneztek ki.

*
Az ügyész M. N. ellen vadat emelt.

Semper /.



A siker.

Különbség.

Loubet utazik ; de mint hát 
Egyszer egy, az egy:
Oly bizonyos mostan már, hogy 
Waldeck-Rousseau megy.

Sir Chamberlain.

Nem érthetni, e nagy miniszterre 
Sokan ma is mért haragszanak ? . . .  
Gyémántjellem 6 s vasakarattal 
Keresi folyvást az aranyat.

Intelem.

Ha előnynyel akarod használni,
Barátom, manapság az eszed:
A hatalom kezelőivel fogj
Lehetőleg te gyakran kezet. (R -n .t

- Kalauz! Ez mégis csak cudarság, ebbe a coupéba
beesik az eső !

Kérem, annak nem mi vagyunk az okai, hanem —
az idő.

Színigazgató (л premiéren): Uram! Gratulálok önnek 
a darabjáért! Oly erősen van benne a harcias szellem kifejtve, 
hogy a színészeim már előadás előtt rakásra verték egymást.

Dupla könyvvezetés.

Érthi moga a dupla khiinvvezetést ?
— Értem.
— Hanem azért azt hiszek, hodj edj khis ótbaigazithás 

nem árt: a khettü heljett irja mindig négyt, a nolc heljett 
thizenhat. Érthi ?

-P Tréfás képrejtvények

Esik a hó szép fehéren,
Ugyan hol a kis testvérem ?

Hol? Tessék megkeresni!

Ne félj, ne félj, te kis bubus,
Nem visz el, nem, a vén koldus.

Hol van? Tessék megkeresni!
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