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Én édea, ezeréves hív szolgám be derek gyerek vagy t e ! Csak folytasd szépen tovább ! Újabb ezredekig!

,Magyar Herkó Páter* mellék lapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



„hát, első szavam is. melyet mondok néked, 
Az. hogy kormányozd csak te ez áldott népet 
A maga eszével, a maga szivével.
Az ö ezeréves, régi erkölcsével.
Meg fogod te látni, len szived oltárán.
Hogy a legtigrisebb is köztük csak bárány. 
Ámde csak annak, ki az 6 nyelvét érti 
Mert dicsére légyen, ezt legjobban félti.
Adj igazat rögtön a legnyakasabbnak,
Kik veled szemben is a legmakacsabbak 
Az egy sem a saját érdekét hajhászsza 
Hanem a hon udve a legszebb fohásza.
De kerüld a fondor. sima cselszövőket.
Tüzes láng ostorral korbácsold ki őket.
Mert ezek kik éket vernek fondorkodva 
Közéd s a nép közé. szolgaként bókolva.
5 amit a makacsok tanácsképpen adnak.
Azt te mindenkor jól jegyezd meg magadnak 
És a legbölcsebbet hajtasd végre nyomban. 
Meglásd, hogy a viszaiy megszűnik azonnal 
Mint szilaj bikának a vérvörös posztó.
Olyan magyarnak a német tanécsosztó.
Élj velük, de otthon, ott sem magyar ügyben. 
Magyarnak csak magyar járhat a kedvükben 
Lehetsz te jó német, túl a keskeny Lajthán. 
Panaszszót azért nem ejt magyar ki ajkán.
De midőn a honnak véghatárán átjutsz.
Már azontúl légy a legkuruczabb párduc 
Szeress németet is. nem ér szivünk gáncsa. 
Csak azt nézd. a magyart a német ne bántsa. 
Mert mikor a magyar a németre mordul 
Ott az egész világ már könnyen felfordul 
Ne sokat ígérgess, mert az újabb baj csak 
De amit ígértél, azt híven betartsad 
Mint Cézár kocsiját vontató oroszlán.
O ly kezess bárány lesz minden magyar aztán.**

Dülapintén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései

Nem is rossz, hogy a hu német szövetséges II. Vilmos, 
országából egész nyíltan küldtek a minap egy könyvel a 
magyarokhoz, Zevzig Gyula úr irta, hogy miután Ausztria 
úgyis rövidesen szét esik, hát a jövőben majd csak Ber
linből fognak a számunkra y<i/z.r*y*-föherczegeket liferálni

Krtik^ alatta az Kitel Fricz-eket.

Dejszen mondok. Kiég volt a bécsi németből i s ! 
Berlinből meg még úgy se kérünk.

•*•
A szabadelvű 23-asok csak nem tudtak megválni 

máig sem egészen Tiszától. Habár úgy látszik akkor 
akarják látni a jeles fővezért, mikor a hátuk közepét. 
Sebaj ! Inkább várjunk hát vele. Csak minél többen.

A gyermekekre és az asszonyokra is lőni kell. Kz 
aztán a szép német kultúra a Herrerók számára afrikában.

50 év múlva a Tisza-Duna közt is igen szívesen 
megtenné ezt a jó burkus csak mi most öt meginvitálnők 
Ausztria helyébe.

Nagyon szépen köszönjük, de az ilyen műveltségből 
nem kérünk.

*

Az igazi munkások is kezdik már szégyenleni 
Kristóffy úr bandáját. A vas- és fémmunkások külön 
szervezkedtek.

Isten éltesse őket.
4>

A hazát és Istent megtagadó szocziálista könyveket 
éppen most szórják ki Franczia országból.

Minálunk pedig magukat a hazátlan és vallástalan 
szocziálistákat kellene kiszórni az országból handafnnö- 
kükkel Kristóffyval együtt.

A Herkó Pátert olvasni úri virtus.

Új módszer puha libapecsenye iránt.
Asszony : Na kedves férjecském, ma egyszer jól

lakhatsz libapecsenyével!
Férj: (görcsösen rágcsálva) No az már igaz. De 

torkig is vagyok már a libákkal!
Asszony : Micsoda ? A liba még mindig nem puha ? 

Főzi!!! Már megint nem állította fel elég korán a libát 
a sütéshez ?

R o z i : Akkor nagy sága ezt a libát már pár év előtt 
el kellett volna sütni kezdeni.

S z e n t  I s t v á n  n a p i  á lo m .



Siófoki idill.

— Szem thelen, the azt m ered mondani, lmgy én 
bephiszkolom a vizet. Bephiszkolod t l ie !

De inikhor én nem is törődök, hát mit pisz- 
kitok akkor én be?  Níi?

Akkor bephiszkolod a levegőt.
— Hát thalán the nem piszkolod be a levegőt?
— Khöl is bepiszkolni már azt a levegőt a hol 

the jársz. Piszkos zsidó.
Hát akkor the mi fene vagyolsz ?
Kn vagyok az a fene, aklii théged rögtön 

m eg fog enni.

Az eladó fogfájás.

— Hé! lezig gazda, gyüjjék ide!
— NU, mi van eladó?
_ EttV fogfájás. Mit ád érte? Olcsón adom.

Itt van khendnek khét krajezár foglalt.. Thartsameg 
kliend a fogfájását a gyüvü egri vásárig, akkor eljnvok erthe.

Lefőzés.

Grofno. Milyen jól néz ki most a bárónő. Nem is 
látszik, hogy ősei szatócsok voltak.

Bárónő. (hidegen) Nem is tudtam, hogy a grófnő 

oly fiatal, hogy ismerte még az őseimet is.

Merész udvarló.

Bankát. No és gondolja, hogy boldoggá teheti a 

leányomat.
Nyugalmazott kapitány.Oh hogyne! Hiszen már 

meg is kértem a kezét.



C sevegés,Hogy duplán láthassa

A sógor nagyon szeretheti a feleseget.
Igen. m inden este bériig . csakhogy du p lá n  

;tz ass/onvt. RtinL r A ziskátuláját, inasuk mit óbégatnak. Rögvest 
he viszem, ha a kenyérlesnjük alább nem hagy az ordítással.

Samu. Thévedni tetszik policáj lében, mi nem obé- 
gatunk, mi cshak csevegünk !K m m pa né komámasszony, van-e sült kenyere 

Mér kérded ?
Kölcsön vinnék egyet.
Csak tél van 
Vagy telet.
Hát nekünk mi m arad?

— A másik fele.

Hallotta.
Ahun ni. gyünek a konteszok.
Mellik a?
Nem tóm én lölköm, a ló-e az vagy a kisasz 
csak úgy mástu hallottam én is.

Aki ezeket itt ingerli Hova tiint el a gigerli?
lessék megkeresni!

Nézi az apa, hogy ki a Hát ép most jött meg a tia
Tessék megkeresni!
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