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„Magyar Herkó Páter4* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Dülapintéri Borvágyi Kala Máris nótárius uram körjegyzései.

Soha szolgalelkübb, koncra éhesebb bandát nem láttam 
még a szabadelvű pártnál, melyet elneveztek már mindennek 
az ég alatt, csak jónak nem.

Volt már vicinális-párt, volt már has-párt, baksis-párt, 
fazek-párt, császár-párt, osztrák-párt satöbbi, mai naptól fogva 
azonban az ő legtalálóbb elnevezése a — párt,
amely nraságoktól levetett politikai rongyokból él és szolga- 

1 lelküségben alávalóbb a kutyánál.

Tisza azt mondta, neki házszabály kell okvetlen. Ház
szabály kellett tehát okvetlen a pártnak is.

Ti^za kikapcso'ja már az ujoncjavaslatot, jobban mondva, 
nem meri erőltetni. Fogja magát a rongyoládi párt és most 

1 már ó is örül, hogy Tisza kikapcsolta.
De több mint bizonyos, hogy ez a párt örült volna 

( akkor is, ha Tisza nem kapcsolta volna ki, sőt akkor is örülne, 
ha Tisza most visszakapcsolná azt.

*
Rosenberg üyula, a szép, nem hiába zsidó, de meg is 

látszik a politikai becsületén. Egészen más és homlokegyenest 
ellenkező álláspontot képviselt Széli alatt, mint most.

De mivel a zsidónak ahol jobb, ott a haza, ahol több a 
rebach, ott a jellem és a becsület, hát ó most Tisza alatt 
a Tisza szája ize szerint gondolkozik és cselekszik.

Köpni való úri v irtu s!
*

Szél! Kálmánt csiklandozzák erősen, de ő csak nem akar 
megjelenni a Házban, mert az ő pofonjai nem is Tiszának 

í szólnának, hanem valósággal Bécsnek.
*

Annyi azonban most már csakugyan kézzel fogható, hogy 
az udvar nevével kötött Ígéretekről kisült, hogy az mind csak 
népámitás volt, egy szavát sem tartották be.

A nép pedig betartotta ám, amire magát kötelezte. Éppen 
azért mondom én, hogy —

A lle rk ó  Pátert olvasni e's terjeszteni úri virtus

Csak azt n e !

B a n k á m é : Te, a báró célozgatott, szeretné tudni, mennyi 
hozományt kap a mi Ellánk.

B a n k á r :  Csak azt ne mondd el neki — mert még több
adósságot csinál!

Minek
Minek itten az alkotmány? 
Többet ér egy házipatkány, 
Tisza Csicsa bevál annak,
Hisz tervei nagyok vannak.

Az alkotmány semmi néki,
Ha akarja, összetépi ;
Vas a marka, kó a szive,
Kell-e egyéb más hegyibe?

Az ellenzék, hogyha lohad, 
Nem lohad a mamelukhad,
Van ott eszmény, van ott, mi von, 
Húsos fazék, de nem a hon.

Béesre kacsint valamennyi, 
Honfiérzés nincs szemernyi, 
Nemzetérdek, népakarat 
Mindig a csávában marad.

itten ?
A szegény nép csak fizessen, 
Semmi joga ne lehessen!
Fő, hogy Tisza uralkodjék, 
Mert nélküle borul az ég.

Szájkosár is jó lesz hozzá,
Ha az üdvöt más nem hozná, 
S ha szétnézek hii csapatján, 
Talpon van ott mind a patkány.

Majd meglátjuk, mit tud Bánfty, 
S a páktumos Kossuth Franci, 
A néppártot jól ismerjük, 
Tagjainak helyén fejük.

Apponyiról és Ugronról 
Ugyanezt már tudjuk rég jól. 
Talpra állni a hazáért 
Mindakettő mindig ráért!

Tisza tervét csak csinálja,
Benntörik majd a bicskája,
Lehet ő bár dicső osztrák,
De a babért itthon osztják! §•

A plébániahivatalban.



Szürke aforizmák. A kezdet.

(?) Ausztria és Magyarország sok kormánya mind csak 
a nyelvkérdéssel foglalkozik, de egyik sem törődik a gyomor
kérdéssel.

*

Nemcsak Ausztria és Magyarország kettő; minden egyes 
tartomány is kétfelé akar esni benne.

♦
Milyen szép a detektivpálya! most már fejedelmek is 

választják.
A Schaumburgok polgárnőket keresnek a Lippék ősfáján; 

a Lippék jóval tovább m ennek: már egy erkölcsrendőri fel
ügyelet alá illő hölgyet fedeztek föl a Schaumburg ősnők 
közt Friesenhausen Elza személyében — a monárchikus elv 
nagyobb dicsőségére és a jámbor alattvalók épülésére

Színfalak m ögött.

— Igazgató ur, kérem !
— N os?
— Az uj darabban mérget kell innom ?
— Igen.
— És mit kapok ?
— Vizet.
— Huh, akkor inkább mérget iszom !

Két gazdag bankár együtt sétált a Váci-utcán és vígan beszél
gettek egymással. Egyszer észreveszi az egyik, hogy egy zsebtolvaj 
a barátja zsebéből szép csendesen kihúzza selyemzsebkendőjét. 
A másik hátranéz s látja, hogy a gyerkőc már fut a zsebkendővel. 
Figyelmezteti rá barátját, aki igy nyugtatja meg őt:

— Hagyjál cshak fhutni a szhegényt, mi is igy khezdtük.

Roppantul érdekli.

— Mondjon cshak, fhüvadász or! A szarvas-hölgyek nem szégyel
lenék azthat, hogy a férjük szarvakat visel?

— Oh, báró Feigelesz ur, hisz azt a mi hölgyeink sem szégyellik, 
sőt törekednek is rája.

— No, no, hisz azthat én ogyis jól thodom, csophán cshak khér- 
dezni akhartam az állatvilágt! Mert thodja, baráthom, az engimet ropan- 
thul érdekli.

Világosan megmondta.

Vén kérő : A kocsi már előállt. Kedves nagysád! 
Gizi kisasszony is már kész ?

G azdag özvegy:  Töttösi ur, kérem, az utóbbi idő
ben ön nagyon is érdeklődik a leányom felől és pedig 
föltűnően, de reményiem, hogy az nem egyéb, mint 
atyai gondoskodás! ! ! !

Egy érdekes titok.

— Most tudom csak, anyjuk, hogy mért nem akarnak 
a mi malacaink bemenni az egerszegi hetivásárra! A kettős 
csárdánál rögtön neki gabalyodnak. Alighanem a kettős 
csárdái zsidó ellette őket és titkon kicserélte a mi becsületes 
malacainkkal. Nézd csak, anyjuk, milyen kunkorodott a farkuk 
is, mintha csak körül volna metélve.

— Az ám, apjuk, má én is gondutam rá !



Nagyon is érthető.Az illem.
(?) A lapok ráfogták Bismarckra, pedig Haynauval tör- 

' tént meg, hogy a Vérmezőn egy csapatszemlénél észrevett 
egy kis gyereket, amint almát evett. A gyerek, amint látta, 
hogy Haynau ránéz, eldirgta az almát.

Haynau odaszólt a segédtisztjéhez:
— Fogadni mernék, hogy ez a fiú német.
— Miért, kegyelmes ur?
— Mert már tudja, hogy nem illik az utcán enni.
A segédtiszt előtt éppen nem volt olyan világos a dolog. 

Alkalomadtán tehát odalovagolt a fiúhoz és egy hatost adott 
) neki és kérdé:

— Mondd csak, fiam, miért dugtad el az almádat
í az előbb ?

— Mert elment az étvágyam ettől a csúnya Haynautól. 
A segédtiszt őrizkedett fölvilágosítani a kegyelmes urat.

Kóser logika.

— Báró ur nem taníttatja tovább a fiatal bárót ?
Nü, minek ? Ha nincs ennivalója, a thodománybul 

nem él meg, ha phenig van ennivalója, akhor minek ünekhi
1 a thodomány?

U j.

Asszony: Kérem, ezt a divánszéket nem lehet fölirni.
Végrehajtó: É s  ugyan miért?
— Mert kereseti főeszközöm.
— Nem értem.
— Hát ebbe ájulok mindig, ha uj ruha kell a férjemtől.
— És sikerül ?
— Mindig.
— No, akkor nem is irom föl.

V elen céb en .

Z sid ó :  És a kampanile?
Vezető:Beomlott, elhordták.

Z sid ó : Hm, akkor azt levonom a maga dijából.

— Izor, thaláljál khi nekhetn aztliat a rebuszt, hogy mért ’

ippeg nekhünk, ojinagyaroknak van a legnagyobb orr ? Mert ezen i 

én már nagyon sokat spekuliroztham. |

— Láthod, Záli, phenig ez nagyon is érthetü — hát cshak í

azért, mert ippeg mi, zsidók, szhoktunk az orrunkat mindenbe és J 

mindenhová beleüthni. (

nyomda r t.
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