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Gyerekek, vigyázzatok, jön a vércse!...

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelenté kény kedvezményben részesülnek.



-ч M IK L Ó S  A S T A N D O N

Nap-nap után lehet olvasni az 
újságokban az osztrák tisztek kő
in iszságairól.

Csap-állomáson történt, hogy a 
magyar kalauzra kardot rántott két 
pléhgalléros majom, csak azért, mert 
nem felelt nekik vissza németül, 
holott ők is egészen jól tudtak 
magyarul.

Drága, keserves filléreinken tart
juk ki ezt a csúnya bagázsiát és 

még az a hála, hogy megharapják azt a tápláló kezet, amely 
nyújtja nekik a kenyeret

Már az én szegény szürkémben több a becsület, annyi is 
igaz, mert az az én kezemet még nem marta meg.

Brassóban katonai ünnep volt a minap és az öles fekete
sárga zászló körül félakkora oláh zászló volt kitűzve, a 
magyar zászló pedig, csak mint egy zsebkendőnek a negyed
része, az is félreeső, bizonyos helyen.

Vájjon ki lehet az az orcátlan perszóna, akitől ezek a 
bátorságot és a gyalázatos szellemet nyerik. Én alighanem 

1 sejtem is.
Hanem hát ki csudálkozhatik azon, mikor magában a

Házban még a hon véd miniszter is, csak úgy fél bagófogról 
hetykétkedik az egész nemzettel.

Fejétől büdös az hal. Csakhogy a büdös halfejet el szók 
ták ám valahová dobni is. Kiváncsi vagyok rá, hogy mi 
vájjon el merjük-e dobni és mikor?
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Mióta Andrássy távozott a külügyek teréről, azóta ott 
oly gyalázatos magyarellenes politika kapott lábra, kivált a 
balkáni állapotoknál, hogy szinte csömörlet.

Vájjon meddig fog még az a lengyelbe ojtott oláh- 
pomeráncs a mi orrunk alá borsot törni? Mintha hallottam 
volna is valamit, hogy Szögyény-Marichot hozzák haza Ber
linből külügyminiszternek. Adja Isten !

Az osztrák sógorok szeretnének csakugyan kiegyezni 
velünk, mint hallom újabban, de csak olyanformán, mint az 
egyszeri cigány a pajtásával, akivel a levesen, meg a pecse
nyén kellett osztoznia.

Hallod-e, te Ábris, ha te jobban szereted a levest, 
mint a pecsenyét, akkor legyen a tied a leves, az enyim meg 
a pecsenye. De ha te jobb szeretnéd a pecsenyét, hát akkor 
legyen az enyim a pecsenye, a tied meg a leves.

♦

Bizony, ha ezek a gyönyörű állapotok még sokáig tar
tanak, hát az ördög tudja, hogy . . .  Hova kérem a lassan ?

Kazár türelem.

— Mongyál csak, the papa, ott a mi birthokunk mellett az a 
thenetü is a miénk ?

The szomár! Hogy the gondolhatsz már ily e t? ... fiát ha 
a mienk volna az a temető is, hát már nem hagytam volna régen 
khiszórni beiüle a khürösztöket? M i?!

Faluhelyen.

Idegen : Ismeri, kérem, a Tóth Istvánt?
Vén paraszt: Nem ösmérem biz én.
Idegen: A Tóth Pistát nem ism eri!?
Vén paraszt: A Tóth Pistát! Mán hogyne ösmér- 

ném azt a vén huncutot ?
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Judapesti csirkász urak.

Hallja, nagyságos uram, egy huncut krajcárt sr 
adjon ám annak a túlsó urnák! Bizonyosan tudom, 
hogy kölcsön kért öntől húsz forintot. Soha se látja 
szinevilágát s e ! . . .  Én azonban ezen jótanácsért kérek 
öt forintot.

Inkább annak a másik urnák adok húszat, mint 
magának ötöt.

(Magában): Az se baj különben, hiszen úgyis 
felezünk.



A ranyország...
Van e.ijy ország, aranyország, tündérország,
Ahol nincs haj, soha sincs hú, csak vigasság,
Ahol mindent rózsaszínű szenten látnak,
S minden dolgot zöldasztaltól dirigálnak 
Magyarország ez az ország!

Medvebőrre megy az ivás rég időktől,
Van-e ked v ed ?... néni kérdik a kesergőtől.
Meg se nézik: a bor, búza hogyan indul ?
Kivetik a porciót a tabellákbul,
S ki is veszik tenyeredből.

Milliókat szórnak erre, szórnak arra,
S künn a népnek nincs garasa sóra, borsra!
A Felvidik, a Délvidék útra készül. . .
Alföld népe — az a gyöngy nép ! majd elszédül,
S rátekintget a kaszára...

Volt nekünk egy nagy királyunk . . .  mese volt tán ! 
S/éttekintett az az ország négy határán,
Mindig tudta, mi a bibi, merre van baj?
Észrevette, meghallotta, hogyha volt «jaj», 
ügy segített a nép sorsán.

Aranyország, Magyarország intézői!
Fzt a sok bajt igy tétlenül nem jó nézni. . .
Menjetek a Felvidékre, Alvidékre... 
legyetek csak rövid utat Székelyföldre...
Fzt a lépést áldás é r i! Zombory.

Már sokszor akartam mondani önnek, hogy nagyon is 
hasonlít Petőfihez! Csak a gondolatai mások.

Határozottan! Vettem észre gyakran magam is, nagy- ; 
ságos asszonyom.

Mint rendesen.

Hát bizony, verekedtünk beszélte el a paraszt 
íjének az esetet — de, hogy a sógort én szúrtam volna 

arra biz én nem emlékszem.
János! — mondá az ügyvéd — nekem tudnom kell 

vulállást, figyelmeztetem hát, hogy megmondjon nekem 
lindent igazán, ahogy történt, a hazudást bízza kend 
ni, azt majd elvégzem én magam.

Tanács.

Mit csináljak a fiammal ? szinvakságban szenved.
No hallja, ez aztán ám a szerencse! Kitűnő naturalista 

festő lehet még belőle.
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Гhe Sholomon ! the mindéthig nyólsz a the hajadbo Khivánom nekhed nadj tscholád, sok phitzi jerek és

halán van is nekhed ott valami? ledjen akkora öröm a thied házba, hodj jusshál atthul the
Persze hodj van — az omi nekhed... I az ádjba.



V eszedeíemben.
-  Gatt, über die W elt! Jaj, jaj !
-  Nii, mi baj the nekhed 0
- Hallsz, ez borzaszthó ! Nem adtham volna a Spit. 

?erger Náci életéér! ecj garast.
— Miért 0
— ölvan khuzeL menthe el mellette edj bival.

Érzékeny fenyegetés.

Jóakaró ajánlás

Nagyságos asszonyomnak bátran ajánlhatom ezt a 
szakácsnőt, a múlt héten ő főzött annyi betegnek a kolera-
kórházban.

The mamele’ ha az a jermek rögthőn el nem halig- 
odj tholálok üthet nyakon theremteni, hodj mind a hármun*- 
nak a fhog beíethijdul.

Tréfás képrejtvények

Két utas jár ez egy utón,
He hol a másik? nem tudom.

Hol v an ' Tessék megkeresni!

Hova lett a kis Szepike,
A gyermekek legszebbike.

Hova? Tessék megkeres
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