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„Tisza maga is hozzájárul a kibontakozáshoz.“

Hanem azért még fülénél fogva sem igen lehet kimozdítani az ordast.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezménvhun részesülnek



Fura mentség. Dülapintéri Borvágyi Kala Máris nótárius uram körjegyzései

«A király mm jön le Budapestre*. Azt ugyan rosszul 
teszi, mert ha nem jön, hat otthon marad, ha pedig jönne, 
akkor itthon lehetne.

—  Hát megtartotta a tiz koronát?
—  Igen megthartottam, bir<» őr.

De köteles lett volna beszolgáltatni a rendőrségnek.
—  Th iz khoronáért fotkhossam mogomat a rendőrségen? ha 

százat thonáltam volna, akkhor thalán nem mondom, hodj nem.

írók.

— Kár, hogy előbb nem jöttél.
— Miért ?
— Elolvashattad volna a tárcámat, amehet éppen most 

küldtem el a szerkesztőségbe.
— Sebaj! Majd elolvasom, ha visszakaptad.

Kidobták az ajtón

Könnyen fumigálom én a jó görgetegi szüzdohányom 
bodor füstje mellett a mai kapaszkodók végerólködéseit. 
Csak hadd pukkadjanak meg mérgükben. Ártani n r r  nem 
árthatnak a 4$ nak, hát legalább még diinnyögnek egy dara
big, aztán a guta hadd üsse őket.

*
Ha sokáig akadékoskodik még Becs, hát igazán mon- ( 

dóm, hogy meg is fogja kapni hamarosan a legméltóbb fele- J 
letet badar és konok viselkedésére, mert nem vetek neki 
három hetet, hogy az összes disszidensek belépnek a 48-as t 
pártba, utánuk pedig a többi pártok.

Aztán tessék Becsnek keztyiibe dudálni.
*

Megbotránkozva olvasom az újságból, hogy sok helyütt j 
a jegyzők valóságos basái és letiprói a községek ellenzéki | 
választóinak.

Elég szégyen, hogy akad ilyen is közülünk, de hát mi 
tagadás, van sok ily pimasz is, aki az orrán túl nem is akar 
látni. Ezek után ne csodálkozzanak majd, ha a koalíciós seprő 
annak idején szét fog ütni köztük, meg is érdemlik, én 
mondom.

S ez az, amiért a Herkó Pátert olvasni és terjeszteni 
úri virtus.

Politikai gondolatok.
(; ) Szentpétervár: Minek épít ez a gyalázatos kormány 

iskolákat, ha azután halomra lövöldözi a gyermekeket ?
*

Becs: Ausztria akarja közvetíteni a japán-orosz békét? I 
Talán előbbrevaló lenne az osztrák-cseh béke ?

*
London: Vájjon az angoloktól kiröpitett békegalambok

nem bckekacsák-e?
*

Tokió: Az oroszok nagyon keveset lőnek. Takarékos- 
kodnak a lőszerrel akkorra, mikor otthon lesznek.

* J

Mukden: Hogy a cárnak kell-e béke, az kétséges, de
hogy Kuropatkinnak kellene, az egészen bizonyos.Most szeretne bejönni az ablakon.



—  H o rd á r!
Pharancs.
11 fogja vinni ezt a levelet Perczel Dezső nr őnagymél- 

tóságának. Érti ?
Igenis érthettem, khérem ! De ha zsebkhendőre vóna tholán 

szükség, az \ t'íiia nálom is ! Szívesen khölcsönzök.

Akasztófa-hu mór.

—  Meg fog vakulni, ha tovább iszik —  mondta tegnap az
rvosom.

—  Nos és mit mondtál te erre ?
Tudja, orvos ur, látni már eleget láttam, de inni még 

indig nem ittam eleget.

Ismerik egymást.

—  Dűljön rám ez a zsinagóga azonnal, ho nyerthem a thied 
lovadon edj hatost.

—  O z enyém lovon nem nyerthél the gazember, edj hatost, 
mert nem ölthél rá. De énrajtham the nyerthél üt thizest, gaz
ember, mert nem oz enyim lovamat, hanem engemet thetted edj 
lóvá és ozthot is hitelbe, the Ganef.

—  Mongyál csak the. phapa : ha valakhi báró, vadj nemes 
ír lenni, hát okvetlen zsidónak muszáj nekhi lenni?
—  Hát phersze !
—  Hát a Lánczi Leó, akhi van khiköröszdözve, ez khotva? 

Hallgass, bibaszt, annak is thiz zsidó őst khöllött khimutatni.



E lborzad  a lelkem  !
Elborzad a lelkem, 
Statisztikát látok.
Rajt van nemzetünkön 
A lesújtó átok !

A mi jó nagyjaink 
Liberáliskodnak,
A nemzet szent testén 
Azért a sok holt tag.

De ne takarja el 
A gyertyát a véka !
Az élelm es fajnak  
Nagy a százaléka !

Mellőzzük a képes 
Költői igéket!

Az élelm es fajzat 
A nyakunkra  lépett.

Uram, ne vigy a kísérteibe!
Uram, ne vigy a kisértetbe !
Még kimondani is sok.
600-an voltak egy rakáson 
Budapesten a Robinok.
Tíz esik minden vármegyére !
Mi lesz velünk, mi lesz velünk?
Hajdanában ennyi zsidónk se volt:
Jön az Ítélet, elveszünk. /sül.

Emancipálgatták 
Az élelmes fajtát.
Most a törpe cserje 
Már a cserfán hajt át.

Buja gyökerei 
Szerteszét ágaznak, 
Nedvszivásuk nagyobb, 
Mint bármi más gaznak.

Lombos levelekből 
Képződik az árnyék 
És alatta mintha 
A Bakonyban járnék.

A nemzet gerince 
Összetörve, zúzva,
A liberálizmus 
Vas igáját húzza.

A sikamlós elv csak 
Annak adott éltet,
Kit a sunyi ördög 
Úgysem igen féltett.

Pázmány öröksége 
Úgy van istápolva,
Hogy ott a búzának 
Felénél több polyva.

De már a technikán 
Hetvenes a percent 
S még ez a szám női is 
Éppen azért, mert szent

Kilencventő! százra 
Már csak egy a lépés.
Ez is meg lesz, mivel 
Vérünk igen békés.

A mi gyomrunk bevesz 
Kígyót, békát, legyet,
Azért hordjuk a szent 
Liberális jegyet!

A végét már látom,
Mert bizonynyal ez lesz: 
Átiraté coloni,

Átiraté vet eres!* §.

Elhibázta.
Látogató: B félhetnék a kedves férjével?
Háziasszony : Sajnálom, de tegnapi születésnapja alkal

mával annyit ivott a maga egészségére, hogy ma egészen 
beteg lett.

Kóser szeretkezés.

Khüll edj matljnr öthős, Ganzfuss? a/t adhatok.
Mért ne, szívesen! Hanem az egy üt hőst fül fogok vál- 

tha- i khettii monkhácsi box-val, hodj nemesink a firmád, de the 
magad is földre box.

Kös öntik az ünnepeltet — De csak hült helyére 
lellek. Hol van? Tessék megkeresni!

Kuropatkin vágtat lován — Nyomában egy fürge 
japán. Hol van? Tessék megkeresni!
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