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Furor teutonicus és szittya-virtus.

Nézd, hogy hiba magyaron ne múljon, csak a fejét! Nehogy megsántuijon.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Uj próféta.
Uj próféta támadt 

Izraelben,
Pedig nem is messze. 

Csak itt helyben.

Jó Szabolcsi Miksa 
A próféta.

Szava csupa szikra 
És rakéta.

Az Egyenlőség -ben 
Sziporkázik,

Lelkesültségében 
Jut a lázig.

Spanyolországért hull 
Izzó könnye,

Piripócs még várhat 
S Ösztörögnye.

S mi könnyét fakasztja, 
Nem is oly vad,

Benn a humanizmus 
Csakúgy olvad.

Katholikus papság, 
Téged vádol,

S minden erényt rólad 
Le is bárdol.

Megereszti bölcsen 
Ö még ezt is : 

Katholikus papság 
Csakis pestis».

Mert, ahol a lába 
Gyökeret vert. 

Sivataggá pusztul 
Az édenkert.

Andalúziának
Rózsaberke,

Sivatag mivoltát 
Ettől nyerte.

Ragyogó, derült ég 
Nincs fölötte,

Fényét a sötétség 
Mind kiölte.

Butaság, sötétség, 
Nyomor és kín 

Ölelkezik most már 
Szép vidékin.

A pusztító örvény 
Zúg alatta,

Mivel a zsidókat 
Kiméltatta.

így jár minden ország 
Zsidó nélkül,

Ahol pedig ez van,
Az fölépül.

Szabadkőművesség, 
Zsidó ármány. 

Szabolcsi Miksának 
Nem is járvány !

Magyarország mézzé 
És vajjá lesz,

Mert itt ugyancsak hogy 
Sok a pájesz ! §

Magyar Mihály Német Michail.

Szeavusz, sókor! Hot mek te fagyolsz m akádat?... 
Te rék nem látta én már déketet.

Annál jobban éreztem én a ti fondor huncutságaitok
nak minden furfangját.

Na ja ! Ti mintig csag panaszgotyátog makadokat mi
ránk, ez már ety réki tifat, mi nekungnak betig a szájt se

nem lehet kinitani, mintyár is kész a régi göszmondázs, hot 
Hunzfut a nemet!

Mint ahogy igaz is.
Hát már micsota ety peszid esz, mek már mekint0
Bár csak igaz ne vóna, sógor!
No te, hoty nem is ikaz ! Ipen eszted agarunk most 

mekmudatni asz uj gietyeszésben.
No ügyi, sógor, évi kilenc millió koronát fizetünk 

mi is a királynak, egészen mint ti a császárnak, azzal a különb
séggel, hogy a ti császártok parancsol a mi királyunknak, a 
mi királyunk pedig nem parancsol a ti császártoknak.

No hád asz ikasz iz s !
Aztán meg, tigy-e sógor, évenkint mi ugyanannyit 

költünk a hadseregre, a külképviseletre, tengerészeire mint ti. 
Es ti nektek van hadseregtek, diplomáciátok, tengerészetetek, 
csupa német. Nekünk meg nincs se magyar, se német.

Esz izs fan ikaz.
Nektek van nemzeti zászlótok, a feketesárga, nemzeti 

címeretek, a kétfejű sas. a hadseregben hát hol a magyar 
trikolór és a nemzeti címer a közös hadseregből ? Mi ?

Asztad izs fan et ikaz neked !
-  Azon kívül mi évenkint ezer milliót adunk a ti közös 

ármádiátokra, ahonnan ti egyszerűen kiüldözitek, kiszekiroz- 
zátok a magyar embert.

-  Ne hattya makád !
Ne ám, ha tinektek közönséges emberi orcátok és 

becsületes szivetek v o ln a !... De mindez semmi. Mi tartjuk 
a ti összes pereputtyáitokat busás fizetéssel, kövér nyugdíjjal 
és végül mégis az a hála, hogy még a történelmet is nem
csak lehazudjátok, hanem meg is hamisítjátok.

No, te esz már nem ikasz!
Több még az igaznál is! Idáig csak megvoltunk mégis 

nagy keservesen, kiizzadtuk évenkint a sápot, volt legalább 
elég levegőnk. Ti már azonban ezt is megirigyeltétek ! Most 
már még a levegőtől is meg akartok fosztani a gazdasági ki
egyezésben ?

Esz se nem ikáz!
Még nem ! De szeretnétek, ha igaz lehetne. Csakhogy 

annyira bolondok mi sem vagyunk ám ! Hiába hívjátok segít
ségül a császárt, kiről azt hiszitek, hogy hatalmasabb párt
fogó, mint a király. Mi az egyszer most hát majd meg fogjuk 
mutatni, hogy meddig a Buda.

Thű! Te negi faty geseretve.
Lehetek is, sógor! Nagy kutya jár a ti lábatokon ! 

Mi pedig már nagyon is megelégeltük az eddigi jókat. Azért 
hát csak jó lesz vigyázni odaát egy kissé jobban a bagariára. 
Mert ha még sokáig igy fog tartani, hát biz Isten, magam is 
a régi közmondásra kapok, hogy:

Mégis hun futsz a német!

Az üzleti elv.

Hát ön ingyen fényképezi le azt a fiatal hölgyet?
Igen, hogy legyen a kirakatban csalétek.

Gőzerővel.

Látod ezt a tisztet ? ez a vasúti ezredből való.
- Az igazán nagyszerű le h e t!...  Akkor ő gőzerővel 

lovagol, ugy-e?



Tompa Mihály emlékezete.* A vér nem tagadja meg magát!i

)

Virágregék költője hantjain\
Még mindig nyit a rózsa, kankalin,
A szegfű, jácint szűzi illatán 
Alom fakad a csöndes éjszakán...

Költőt daláért illeti virág! ..
S tűi éjfelen, ha Lima délre hág:
Kikről regéket irt, kölcsön fején,
Most összegyűlnek siri fekhelyén...

És álma szebb, és álma boldogabb..
Óh, csak álmodd soká ez álmokat! . . .
Amíg virág fakad a föld ölén,
Füzér is lesz, költő, sírod helyén.

, Zomborx Gyula.
* Szobra fölállítása alkalmából.A diploma.
Megváltotta marhajárlat-levelét ökre számára a paraszt, 

s mikor kiindult vele az udvarból, igy szólt:
No, Bimbó, most már neked is van diplomád.

Határozottan.

«•>

Zsidó oreság : Ezthetet a nyúlt én ojándékhba adokh a 
thekintethes fhüszholgabiró órnakh, csakhodj khérek vissza 
a bürth . . .

I lallom, Kobak barátom, ismét nősül!
Igen, harmadszor és utoljára — esküszöm'

Egymás között.

Uj szállóige.
Mióta telefon van, azóta megszűnt az a kifejezés, hogy 

«négyszemközt akarok mondani valamit•, mert ez itt leg
följebb négy fülközt tehető.

Micsede ? The boncot Mesiige! The Amerikát thanul- 

mányozod ? The, the, th e!!
Ja, édes barátom, edj jóravaló bonkhár soha se nem 

todhat, mikhor kénytelen lenni edj Nr. 2. Kolombos Kristóf.

Р Ц А Т Е Ц  У Е Ц Ш Щ и ^й
köppentvüs röppent vöt

A német császár politikája olyan, mint a takács, előbb 
minden szálat sajátkezüleg összeszed, azután sző.

*
A fővárosi Duna-hidak olyanok, mint a cserebogár, 

valamennyi falnak (hegynek) megy.
*

A fővárosi ivóvíz olyan, mint a szennyes lelkű ember, 
mindenki kerüli.
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Kapjad the münden nap három sör- 
gönthöt és led je abba irva, hodj siessed 

^§§8» magadat, ha még beszélni akharod vele 
**“ *

A dakther Glück ledje thiiled a telj 
hathalmu megbízott.

■Я
A perzsa sah nevezze khi thégedet 

csillagásznak, de khivánjon meg, hodj 
dophla fekhete hályog ledje a the szemedtül. . .  Du wirst 
genug haben. *

khivánok nekhed olejan hosszú élethet, hodj ne thonál- 
janak meg a the nevedet a phulgári anjakhiinvben.

*

Ledje nekhed olejan jó mód, hodj három szhemüvegt 
hordozzad the о the szhemedtiil.

♦

Lássál the az emberekben ghürendát, thebenned csak 
szhálka ledjen, de mündéthig.

♦

Cshopán csak bizony jitékok elégthelensége miatt marad
hassál the mündig edj böcshületesnek.

*

Khörbertiil a mőveltségt és Klofáctul a íinum odvarias- 
ságt ürökhöljön a thied fhiad.

♦

A madjar delegáción kheze járja örökhön a thied zseb
ben, ahol a phénz van.

Khiiljön thenekhed Posenban edj vadjonos lendjel csó
kádnak lenni.

*

Mondjanak a the themetésedre, hodj az van igazán 
edj pháratlan.

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

R op p an t em lék ező teh etség .

No, Petyi, hát aztán mit üzent a kántor ur ?
Ejnye no, nézze meg az ember, hogy elfelejtettem. 
Hát a szádat nem felejted el, mikor eszel 0 
Arra ráakadok a likról.

Hol? Tessek megkeresni

Itt a reggel, lássa, kérem,
Még se jött meg még a férjem.

Hol van? Tessék megkeresn
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