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



f i is támadt tőle aranyos jókedvem, dicséretére legyen 
mondva. Minden kottyanása csupa magyar vezényszó volt.
Éljen. *

Becs hallgat. Még mindig hallgat. És egyre hallgat.
I Agyon akar hallgatni mindent, ami magyar. Engem ugyan 

nem lep meg, mert nagyon jól tudom, hogy igy szokott 
400 év óta.

No hiszen csak hadd hallgasson, majd meglássuk, ki
I győzi tovább.

Az a büszke fennhéjázó gőg, mely mindig csak a tátongó 
üresség silány takarója, hamar le szokott vedleni. Hát csak 
haild hallgasson, még ha nem jól esik is neki.

♦
Tiszáék aknamunkája még egyre tart. Azok még mindig 

hisznek az ő föltámadásukban, pedig azt már régen elhege
dülte nem a szent Dávid, hanem a Borbély, meg a Kubinyi 

; Gyurka. Csak azt csodálom, hogy még be merik tolni képes
ábrázatukat a t. Házba. *

Ötvös Károly kikapcsolása egy német újság szerint akár 
meg is próbálható.

Szó sincs róla. Brunkal iné resjudikátája előbb, mint ez. 
Csodálatos igazán, hogy a vén vajda, az ötletek nagy 

almárioma igy el tudta szólni magát. Restellt is már bizo
nyosan. f ogadni mernék rája.

*

Uj koalíciót szeretnének összehozni Mécsben. És pedig 
a Tisza-féle elemekből. Meghiszem azt.

Arcuhitni a nemzet nagy ítéletét. Próbálja csak, aki meri. 
A jan. 2ó-án hozott rögtönitélő birósági határozat értel
mében az egesz szabadelvüpárt kötéláltali halálra lett ítélve,

; amely ellen hiába mesterkedik maga a korona is, azt mi 
• mégis végre fogjuk hajtani.

Wekerle, Széli, Andrássy-féle kabinetről beszél a bécsi 
tárna. Wekerle azért nem kell semmi szín alatt, mert ő már 

I egyszer szétrobbantotta a 48-as pártot.
Széli pedig azért nem kell most, mert ha van egy csepp 

! önérzete, hát ilyen hamar nem fogja megcsókolni azt a kor
bácsot, amely csaknem lég is a szeme közé vágott. Igenis.

-S ez az, ami'rí a I térkő Pátert olvasni és terjeszteni 
úri virtus.

I$KB B Á L Á M  T H O L L A O I
recipiált hazafi.
Az míg vári rabbi derek hazafi,
Dicsérik is üthet svarcgelb szavai. 
Magyarul a/ igaz, egy szavat ê tud,
De talpára l ’ngvár mégse köt laput 
I / már edj khicsit baj, sajdiridom,
Hodj üthetet mégis megthüri e hon.
S hodj nem küldi vissza l arnopolba őt, 
Honnan ii ide jiitt 30 év előtt.
De ezért the ezthet ám jól megjegyezd, | 
Hodj van uneki edj nadj érdemkereszt 
A W ekerle adta eztet üneklii,

.Mert a német nyelvben nagyon thüne kin 
Most, hodj Cngvár madjar beszédet akhar,
1 hiltakoz a rabbi, mint edj zivatar.
Hát khi küll hordani Iharnopolba őt,
Honnan ü idegyütt 30 év előtt.

Angolosan.
(■>) A minap elhunyt Lord Norton a legtökéletesebb 

úri emberek egyike volt még, mikor meghívták egy távoli 
rokonának a kastélyába. A lord naponta sétált a parkban. 
Egyszer egy barátjával járkált éppen, mikor egy sűrűben 
észrevette a ház úrnőjét épen nem kétértelmű helyzetben. 
Rögtön megfordult. Barátja is, de nem állta szó nélkül.

— Látta ? — kérdezte.
Láttam — felelt a lord ridegen — de nem hiszem. ;

Barátnők.
— Ella sohasem megy férjhez ?
— Már lemondott régebben.
— Honnan sejted ?
— Néhány év óta meg meri tartani ismét születésnapját, j

Bum, bum, bum Reszkess!. . 
Itt jön Galgóczi.
No hiszen csak hadd jöjjön, 
l el tóle az ördög.



Fölépült az uj fogház.
— Na, Zsörtös uram — mondja a járásbiró a börtönörnek 

< / már aztán tisztességes, szép áristom, mi?
— Szép bizony — felei az őr — parasztnak ez már nagyon 

is fajntos, ide inkább csupa olyan urak valók, mint a tekintetes 
járásbiró ur

Kellemes.

— Mit gondoltál, asszony, mikor az alagutban csókot 
kaptál tőlem ?

Hogy nem te vagy.

Megfoghatatlan.

Cipészinas: De az ur azt mondta, hogy pénz nélkül 
ne hagyjam itt a cipőt.

j Jogász: Hát akkor mi a csodának küldi el ?

Javíthatatlan.

Három hónapra Ítélem el a vadorzásért. Mikor akarja 
kitölteni a fogságot ?

— A tilalomidő alatt, biró ur\
A lényeg.

— Nem mondtam, hogy félóránkint vegyen be egy kis
' kanállal ?

— Nem tehettem, orvos ur.
— Miért ?

I — Mert nincs órám.

Az Is más.
Imádó: De kedves Ró/ácska, csak nem fog tőlem egy 

csókot megtagadni?
Hölgy: De bizony megtagadom, mert tudja, a csokot 

nem szokás kérni, hanem adni!

Nem sikerült.
Két utazó vigéc betér egy városi vendéglőbe.
— The — mondja Kukoricás — ez a khorcsmáros j 

cshinálja edj olejan osthoba phofát, fogok üthet bolonddá \ 
thartani!

Azzal odainti a vendéglőst és mondja neki:
— Kharcsmáros ór, én mothatok mogának edj bővés/et <

és ha moga azt thod othánam csinálni, okhor én füzethölök j 
minden bort, amith az itt ülő vendégek ma megisznak. (

— Jó lesz biz’ a z ! — mond a vendéglős és erre nagy 
parolát adtak.

— Nuháth cshinálja azthat othánam — mond Kukoricás j 
és azzal lekapja a parókát és az asztalra csapja.

— Szívesen — volt a válasz — s a vendéglős is lekapta 
parókáját és az asztalra csapta ő is.

Az egész vendégsereg hahotára fakadt, csak Kukoricás ! 
vágott nagyon savanyu pofát, mert erre a kimenetelre nem j 
volt elkészülve.

Lehetetlen.

Biró: Azzal vádolják önt, hogy minden rosszat beszélt j 
Kissnéről.

Vádlottnő: Nem igaz, hiszen nem is vagyunk barátnők.

Főbenjáró ok.

—  Kedves öregem, szeretnék a szinielőadásra elmenni.
—  De hiszen a «János vitézt •» kilencszer is láttad.
— Csakhogy nem ebben a ruhában ám !



A gazdagság útja.

Te Smule! Áztat mondanak, hodj the már nadjon gaz-

Í dag vadjol
—  Yie hájszt ! ( iazdag ? Mis/en thodod, hodj még csak hét- 

| szer boktham meg magamat.

Más nézőpont.

— Csak már én nyernék egyszer egy főnyereményt 
j ezzel a sok sorsjegygyei!

H add el, én nyertem és az lett a szerencsétlenségem. 
Nem értem.

— Csak azért jutottam a feleségemhez.

Modern.

—  N in i!  Te utazol?
Nászuton vagyok.
Hát a feleséged hol van ?
A nemdohányzók szakaszában

Inasok.

Miért vagy olyan szomorú ?
— Az orvos minden szeszt eltiltott.
— Hát akkor ne igyál.
— Igen ám, de én azt hiszem, hogy erre a tilalomra 

nem a betegségem, hanem a gazdám vette rá az orvost.

Három utas itt vagyon — I)e még kettő hol 
vagyon '  Hol van? Tessék megkeresni!

Biciklizhet a kis lány — Pedig atyja tiltja ám.
Hol van? Tessék megkeresni

c j r o a i *  p %
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