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AZ ALVÓ CSENDŐR.

В. M.: Hej, hej, istrizsa uram ! talán föl is ébredne egy kicsit, h it nem látja kelmed, hogy a dög
vész és ragály hogyan sétál be egyenesen a kigyelmed orra előtt ? Jó lesz hát egy kissé éberebben aludni.

„Magyar Herkó Páter“ m elléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Lári-fári Vehérfári
ncniszedi hőscincér, szittya-labanc kukuruckodásai.

Dinctelt nemszedi gőszfélemén!
Miudatul in mekfagyom a honfettzsektul a mintagép, 

aszudatul hnd padran elrnonthat a szorszák, hoty fagulj 
matyár! Anni granicsár diszteket mek sohase nem láthatod 
zsenki se nem, mint miuda a geszes hatzserekpul kimustrált 
matyárfaló urakogad én mint a honfettzsékpen ádiiitette.

Aszudatul kuss minten matyár szód! Mék asz utcán izs. 
Ézs esz van et natyon is heles. Sód lesz ennél mék depp is. 
Merd orszaktyülézsi derfén fanja makát arra rá, hoty a diszti 
fi skan matyáromul izs lehetsz felelni, te miuda én órgötök 
a nemsz^di szellem fölött, aszuda kuss ott minten matyár 
szód, mer ági csak et mukkot meri ukadni matyárul, asz uty 
mekpug, mint a binty. Fene meketyo. És ez is van et natyon 
is bompás. Drentezsit! Fiád mérd gutya, tiznó matyár falagi, 
ha nem asszérd, hoty nemedül duttya. Ikkenizs!

Ikaz utyan, hoty a derfen mást mont, no, te hád, gi fene 
megtörődsz a derfénvei. Leherlik!

Sód asz én sajád eszredépe mekhatytam minten freiternag, 
j hoty minten matyár szódér, mék kette pofon izs atyon ráata- 

zsul. És ezt ük mek is atnag.

*

Asztadat is montanak, hoty asz orzáktyilés deppet folna, 
mint a hatzserek, mert asz orszáktyilés ád bétict, mert asz 

, orszáktyilés ád barancst! Hahaha! Hád nem anyi béneet mi 
elköltünk, mint amenyi csag tetszig? M i? Sód mék deppet is. 
Nohát akkor ki vansz et natyobb ur, a szorszáktyilézs-e, vaty 
krigsz-armee ? Nohát.

Csag mélyen sajnalgozni dutog én aszogon a gomisz 
újságokon, akik asztat irjág folydon, hoty amig Krieghammert 
és Fehérvárit el nem csapnak, atig nem lesz pegezsék asz 
orszakpan, mert esszeg a Krisztus gentezsét is elkődenég. 
Hahaha! Mert esszeg csag asszér költeneg, hoty lehessen 
gutya, tiznó matyár cifilbakázs bőrét minél hamarap rúdra 
teríteni stb. stb.

No had? Éppen fansz kilenes? Ikkenizs, esz fan ibben 
| uty. Gi észtét dakat ? Zsenkise nem.

Mert nincs is natyopp tyenerizsék eszen a felden, mint 
j migor asz emper a gutya, tiznó matyárogat lediporhattya.

És én asztad püszkén mereg elmontani, hoty észt a széb J 
nemszedi erszézst már a csaszlaui tajgatejjel mekszobtam [ 
makába. Aszerd is dörte ki oly tyenerin a gotonai erén a \ 
glumi götpen és a gönigreci fénes tyeszelempen is. Fene
meketye!

Hijaba csak — Csicseri-csacseri, lári-fári I
Véherfári. j

Törvény előtt.

Ügyész: A vádlott nejének kedvező vallomása nem érde
mel hitelt. \

Vádlott: Miért?
Ü gyész: Mert elfogult. 1
Vádlott No, pedig, ha ő dicsér, azt már csakugyan el- J 

hiheti az ur ! c

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | 

Rakják, r a k já k ... !
Rakják, rakják valahára 1
A korlátot a határra,
Csattognak a fejszék, balták,
A kazárt már megsokalták.

Elég égbekiáltó volt,
Hogy nyakunkra nőtt a szennyfolt,
Idegen nép söpredéke,
Mint a sáska, úgy ömlék be.

Két ország is szórta, lökte,
Mert erkölcsét szidta, pökte,
Nem lévén a határon drót,
Nálunk leltek Eldorádót.

S ha még várunk néhány évet,
Százannyi is hozzánk téved >
S fejére majd a magyarnak
Cifra, csörgős sipkát varrnak. I

Mig adtuk a liberálist,
Összeszedtünk minden bugrist,
Úgy, hogy már a sáskák raja,
Szemünket is kikaparja.

Másutt több volt a bölcseség,
Hogy a népben baj ne essék,
Ajtót, kaput jól bezártak,
Útját állták a kazárnak.

Féltek tőle minden helyen,
Mint a pestis, ha megjelen, j
Mert a munkát nem akarja,
Se örege, se apraja.

Mért dolgozzék, jobb a sora,
Hol virágzik az uzsora,
Hol a csalás, hol a fortély 
A nép között virágkort él.

Hanem most már lassan, lassan,
Minálunk is majd megcsappan,
Széli emberül hozzá látott.
Rakja nekik a korlátot. Cybebe.



G a r a n t ir o z ó  K ó b i jn e g b i z h a t ó  h írei.

Fejérváry oreság megigérth, hodj az egész ójonc-historie 
csak smarnri, sémi se nem leszi belőle.

*
О khátoi Thilolmos et Comp. djilkhos oreságok szhán- 

thok, bánlhok az üvékh bünth és leborolthák magokhat a 
thiirvéngy elüth — minden áron zsidót szherettek vulna ülelni.

¥
Az oradi bank-manipholációbul edjetlen szhó se nem 

igoz. A Bühmt thegnop szhabodlábra khübocsáthottak, sőth 
megdicsértliek, hodj angyi khomisz gójthul olejan ögyesen 
sandsiroztha el a phénct.

¥

Khörber bécsi bokhása fhülött ma az egész madjar phar- 
lament khönyékig khünnyezte.

Akhi mindezt nem el hisz, thedje róla.

Lári-fári szellem.

— Hallja maka, engéndes, ha a/tat agar maka, hoty a 
porju pofajátra rá ne mászszak, hát mek ne hailjag én teppé 
a jöfépen, hoty maka matyárul ukad, mert nem aszérd raknag 
át minket a gezes hatzserekpul pelile át a honfettzsekpe, 
hoty mink ilyen gomizsákt szó nélkil elhallgatyunk! Értet? 
Drentizsidet!

Huszonegy fucscs!

Mith the szhólsz ahhoz a szhemtelen Luegerhez 
Becsben ? Edcerre hoszonedj kherölethet nyertbe. E z a j!

Mith én szhólok ? Na, haszthe the Süge, mintha the 
is eliire ne thodnád azthat ? Kérjél cshak the is velem edjiitt 
az Isthent, hodj az a hoszonthalan Lueger ne itthend Juda- 
phesten csinálgasson azth a hoszonegyt, merth akkhor ozthán 
hamar fucscs lesz ám minekhünk is.



K I V Á N D O R L Ó K H O Z .
Xos a batyu akár készen állhat,

] Itt hagyhatjuk bízvást a hazánkat, 
Sem  leszünk már zsidókézre bízva, 
Kivitetni kormányunknak gondja 
Könnyen is megy, iratkozni kell esak 
S a vándorló levelet, irányt kap.

J ó  Istenem! Mire visz ez minket?
Utat nyitnak könnyű kimenetnek 
Saját fiá t  az apa kiadja,
Hogy nem szakad meg a fö ld  alatta .. 
Ha már megyünk, menjünk szépen, rendbe, 
Ezt iktatják be most a törvénybe.

Melyik agyból forrt k i ez az átok ? ? 
H add ismerjük, lássuk, mutassátok ! . . .  
Lehetetlen, hogy m agyar fejében  
t  ogamzék meg, teremjen meg ilyen ! 
Ellenségünk, az is nagy lehet csak,
Aki ilyet akar a magyarnak . . .

A tévelygő fiú t édes apja,
Erővel is oldalánál tartja 
S ha meg illan, vissza csalja szépen, 
Akárhányszor láttuk, nyomon, lépten. 
S megfordítva: itt most úgy intézik, 
Л tévelygőt szépen elsegitik.

Értjük ok á t!  ! Kössük meg a bugyrot, 
Be kell hozni a sok pereputytyot. . .  
Zsidócsorda hova tenné lábát,
Ha a magyart ki nem utaztadnád ? 
Ez az eszme jó l  meg van fizetve,
A ki tette, feleljen meg érte ! Kuruc.

Nem mozog.
(Pr.) Humboldt egyszer egy pappal vitatkozott a föld for-

i gásáról.
Már hiába minden — mondá a pap — a föld áll és

; a nap mozog.
Nem, uram, éppen ellenkezőleg.
Nekem m ondja?! Hát nin:s benn a szentirásban is, 

hogy Józue, mikor belépett Palesztinába, kéré az Urat, hogy 
állítsa meg a napot. Hogyan mondhatná tehat a szentirás, 

j hogy a nap állott meg?
Igaza van, én elismerem, hogy a nap forgott s hogy 

az Úristen valóban megállította a napot Józue im ájára...
No látja? mondá a pap a győzelem biztos érzetével.
Igen, elismerem — folytatá Humboldt — de ez az 

én érvem ! Sehol se olvashatjuk a szentirásban, hogy az Ur 
ismét megindította volna a napot. Megállóit akkor az egyszer 
s azóta bizony, akár mit mond is, nem mozog az.

Gyermekábránd.
Ah, mama, olyan szépet álmodtam !
M it? j|

— A csukamájolajas-üveget láttam. jj
— És azt te szépnek találod ? J * * 1
— Hogyne, mikor az volt ráírva: Külsőleg.

Két levél.
Apa (a fiához): «Kedves fiam ! Tanulj minél többet, költs 

kevesebbet, mert csak úgy boldogulsz, hogyha sokkal több 
lesz a bevételed, mint a kiadásod, ezt parancsolja a finan
ciális rendszer. Szerető apád: Gerzson.* !

Fiú (az apához): «Kedves apám! Ne terheld nagyon a 
fiatal csikót, tápláld jól, hogy el ne satnyuljon — ezt olvas 
tam a nemzetgazdaságtanból. Én pedig gazda és nem finánc 
akarok lenni, e rendszerhez fogom magamat alkalmazni. 
Szerető fiad: Aladár*. \

-P Tréfás képrejtvények í c

Három betörő fúr, farag — éjjeli őr arra ballag.
Hol van ? Tessék megkeresni!

A köszörűs most kiabált — eltűnt, talán felhővé vált.
Hol van? Tessék megkeresni! j

:Tí**AX£-¥ 4’ JKASí B'JOAPfSTE*.
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