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„Magyar Herkó Páter44 melléklapja.
Vidék! elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Tisza C sicsának...
Tisza Csicsának 

U;abb a terve,
A házi békét 

Hogy megkeverje.

Nem tetszik néki,
Hogy a ház csendes, 

S a békegalamb 
Körűkben repdes.

Az obstrukció 
Alighogy elmúlt, 

Tisza uj tervbe 
Belebolondult.

A magyar nyelvet 
Már tönkretette,

E téren Thaly 
Híven követte.

Most már ez megvan, 
Kell tehát frissebb!

Pedig még vérzik 
Az a régi seb.

Ö  ezt nem bánja, 
Majd szakit újat,

Égetőt, hogy azt 
Sokáig fujhadd.

A titkos paktum 
Segít majd néki.

S az a hü gárda.
Mely réges-régi. Olló.

Mint mikor özönvízkor a dúvadak és őzikék, tigrisek és 
bárányok egy közös sziklán oly szépen elférnek, mert tudják, 
hogy egyedül csak ez a menedékpont.

Az egyesült ellenzék is nagyon jól tudja, hogy Tiszával 
szemben csakis igy lehet erős.

*

Dienes Márton hazajött Ahol a dög, oda gyülekez
nek a sakálok is. Dienes is érzi, hogy a levegőben megint van 
valami. Nagy a reménye, hogy ő megint használható férfiú 
lesz legközelebb.

Most, hogy Tisza minden erős keze dacára a kenéstől 
sem fog visszarettenni, azt ő már előre is jelezte, mikor a 
komolyabb elemekről volt szava.

Dienes Mártontól kérdezték, hogy nem fél-e ? Miért féljek 
én ? Féljenek azok, akik a pénzt adták.

Volt is rá gondjuk Khuen uréknak, hogy őt a rendőrök 
újra szép csínnal — elszöktessék.

♦
A Kossuth-párt megint le fog szerelni, az több mint 

bizonyos. Most még harcol és küzd, de már is hallatszanak 
hangok közöttük, hogy ha Tisza ezt, ha Tisza azt megtenné, 
hát akkor lehetne békét kötni. Mintha már Tisza nem csapta 
volna be többször is a pártot Ígéreteivel!

Tiszának meg kell halni most vagy soha.
♦

A többség a nemzet — mondják a szabadelvű mocskos 
fickók. Bár igy volna, de nem igy van ám.

A többség a vicinális sápon fölnevelt fenegyerek. A több
ség a cimekből harácsolt milliók elkényeztetett kamasza. 
A többség a bécsi politikai kirendeltség nemzetellenes, jog- 
tipró fogdmegjei.

Az ilyen többség pedig csak korbácsot érdemel.

Klerikális obstrukció dühöng újra, írja a protestáns 
színben kérkedő zsidó fráter, a Pájesz Ede ur, Tisza házi- 
zsidaja, a szabadelvű párt szemétlerakóhelye és köpöládája,
a Magyar Szósz áltál.

Gyöngébb értelmű protestáns testvéreinknek adreszálva 
ez akar lenni a cikk veleje: Protestáns véreink, ne engedjétek 
bukni Tiszát, hiszen ö is protestáns.

De hiszen nem is a protestáns Tiszát támadja az ellenzék,
hanem az osztrákot.

*

Szederkényi beszéde. Aki a kötelességtudásban, lán
goló hazaszeretetben, törhetetlen buzgalomban, kitartó hévben 
és tántorithatlan meggyőződésben élő mintaképet akar keresni 
és találni, az jöjjön el az országházba, mikor Szederkényi
beszél.

Nem sokat mutató, szerényen középszerű, elég szürke 
alaknak látszik, mig beszélni nem kezd, de minél tovább szól, 
érveinek súlya és igaz heve állal annál jobban ragad magával. 
Valósággal önmaga fölé emelkedik.

*
Csernoch János szónoki temperamentuma valóságos 

parlamenti bűvészet. Senki sem tud oly higgadt méltósággal 
annyira lefegyverző szavakat mondani, mint ő. És pedig oly i 
modorban hogy még az ellensége se tudjon érte meghara
gudni. Ez kiválóan a Csernoch virtusa.

*
Az ellenzék összetartása szerencsésen kiállta idáig

a tűzpróbát.

*
, í

— Mikor a jobboldal szemtelenkedik — kiáltotta át J 
a minap Kubik Béla — akkor az elnök a jobb fülére süket.

Ez a közbeszólás a mai helyzet legtalálóbb jellemzése. 
Tisza Pista fenegyerekei immár annyira szemtelenek, hogy 
már az orcájuk is alig bírja el.

*
Magyar aranybányák német kézen. Ez is valami.

A magyar határ északi része, csaknem az egész Kárpátok, 
német kézre kerültek Münnich és Veszter ur jóvoltából. Most j 
immár Erdély aranybányái is, melyeket sok hitvány kormány < 
megbecsülni nem tudott s elhanyagolt.

Hát ne pusztuljon akkor a magyarság
*

Szomorú helyzet. A Habsburgok mindkét monarchiája , 
lázong és elégedetlenkedik fajok és nemzetek szerint, m rt ; 
Ausztria eddigi negyvenéves békés politikája útjáról letér; és 
az összbirodalmi hóbort szerencsétlen gondolatával üszköt \ 
dobott minden nem német fejére.

Az angol és francia tudósok tiz éve már csudálatos pon
tossággal megjövendölték ezt.

(
*  I

Az innsbrucki olaszok és prágai csehek ádáz elkesere- I
déssel rontanak az osztrákokra iskolában, utcán, vendéglők- j 
ben. A szó szoros értelmében késhegyig mentek már az el
keseredésben.

Hja, ezeknek nincsenek készenlétben tartott fizetett cucilis i 
hadaik, tehát ott a nemzeti lelkesedést a hatalom is respektálja.



Montecarlóban.

(G. Gy.) B á ró : Kedvem szottyant nekem is egy kts
j játékra.

G róf: Hát csak rajta!
— Igen ám, csakhogy nem ismerem a játékszabályokat. 

Mennyi a legnagyobb tét?
— Tizenkétezer frank.
— És a legkisebb ?
— Öt frank.
— Nem tudna, kérem, egy pillanatra kisegíteni egy kis 

pénzmaggal ?
— Csakhogy ez esetben öt frank lesz a legnagyobb tét 

j részemről.
Korán érett.

Ur (aki az imént szidott meg egy tizenkétéves fiút, mert 
szivarozott, annak nyolcéves öcscséhez): De te csak nem 
dohányzol, fiam ?

F iú :  Nem, bácsi. Én már abbahagytam.

Ez is szempont
F érj: Kedves Liszkám, tönkre vagyunk téve. Egy fillért 

sem hitelez nekünk már senki és nem marad egyéb hátra, 
minthogy becsületes munkával próbáljak kenyeret keresni 
számunkra.

N ő :  Látod, öreg, ki hitte volna ezt valaha, hogy mi még 
ennyire sülyedünk.

Lendőri magas ész.

-  Nacscságos főlendőr ur, Zemplénből jövünk, Amerikába 
szeretnénk menni. Messze van a még?

— Tyhü, a száz lánchordtáját! Még tízszer menjenek haza, 
meg tízszer vissza, akkor éppen odaérnek.

Szitán át.

Az összhang.

Lu csak tgy emberrel vagyok egy véleményen, pedig 
homlokegyenest ellenkeznek véleményeink

— És ki az az ember?
— A korcemárosom.
— És hogy lehettek ugyanazon az egy és mégis homlok- 

egyenest ellenkező véleményen ?
— Ó az üres poharat utálja, én meg a telit

— Kinek a sírboltja ez?
— A mienk. Nem volna kedve nagysádnak is egyszer 

itt nyugodni ?

Paraszt szellemesség.

— Hallom, hogy a Samu uraság rókát lőtt. Alig hihetem.
— Már pedig igaz. Csakhogy kétlábú rókát! A Róka Ferkót.



HEP CICESZ DI^ÁOAI JÓ I>IYÁXSAOAI
Fhüggjön a thieü élethed mindig 

cshak ed) hajszhálon.
*

Khüljön theneklied az életben szám- 
thalanszor thapasztalni, hogy a szheren- 
cse válthozó.

*

A gotha hosszas kherülgetés othán 
thaláljon cshakugyan therád.

*
Shólyos khü nyomjon a thied szivt és a thied szív 

engedjen a nyomásnak.
♦

Ledjél the ólján edjenes, mint a pherec.
*

Ledjen a thied fheleség edj valóságos hárpia és mikhor 
the a legjobban örülsz mogadat, hodj ü meghalt, thodjál
cshak meg, hodj — thetchalott.

Ledjen a the fhiad az elshü eminens — háthulrul.
*

Ledjél the üszveférhethetlenségi állaphotban a — thied
Rebekhával.

*

A schlag thaláljon théged el. Lachezisz.

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

Bírálat.

Vendéglős: Nos, hogy izük a tengerentúli bor?
Vendég: Nem tengeralóli inkább?

Szépen vagyunk.

Tehát, kedves barátom, egyszóval maga a leányom 
kezét kéri. De, mondja csak! Tud ön főzni, mosni, vasalni, 
gyermeket dajkálni, egyszóval az egész háztartást vezetni ? 

De, az Isten szerelméért, miért kell mindezt éppen
nekem tudnom ?

Mert hát az én leányom mindezt nem tudja!

— Nagyságos uram, az a szegény özvegy .iszony nem tudja 
lefizetni a novemberi házbért, mit csináljak vele?

— Hódi thod maga iijen gyiingédthelen lenni én hozzám! 
Rügthön thakarodjék, nehodj a szivem megrephedje fhájdalmába . . .  
Edceriien el khüll licetháltatni, amije van és ój cédolát ragasz
th a t khi.

Lehűtés.

U racs: Kedves Rózácska, ne hozzam el a legyezőjét, 
hogy egy kissé lehűthesse magát ?

Hölgy : Köszönöm. Ehhez az ön jelenléte is elegend ő

Kóser kávéházban.

A cár fhéli mogát, hodj el ü veszthi Phort-Arthurt 
hát miért nem íratja az üvé fheleségre? N ii?

Pesti háziuraság.

Háruiii orosz de szepeg ám, Mert érzi, hogy itt egy japán.
Hol van? Tessék megkeresni!

\ kisasszony nagyKivancsi, — hol lehet a Uyuia oacsi ?
Hol van? Tessék megkeres*
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