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1ENYFFY KÁLMÁN.

.Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárnsiték jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Koplaltatják.
Koplaltatják, éheztetik 
Országunkat,
Mig csak föl nem adjuk régi 
Szent jogunkat.
De vesszünk bár éhezésben, 
Koplalásban,
A szivünkben nem föladás.
Egész más van.

Követeljük a magyar szót. 
Egyre jobban,
Szentebb eszmény nincs, amiért 
Szivünk dobban.
Ha paritás, nem ámitas 
A hatvanhét.
Minek adjunk a sógornak 
Tele kévét?
Minek tartsunk mi magunknak 
Üres szalmát.
Kinevetne horvát, nemet.
Cseh es dalmát

Követeljük lobogónknak 
Úri voltát,
Paritásból —̂ huncutság, ha 
Félretolták.
Subordinált a trikolor 
Soha sem volt.
De nem is lesz, mig fölöttünk 
Lesz a m ennybolt:

Követelünk gazdasági 
Bekesseget,
Ne a nemet szedjen minden 
N yereséget!
Ha a tejfelt ezután is 
Mind ó nyalja,
Mi maradna nekünk más, mint 
Savó alja !

A paritás a személyre 
Szigorúbb meg 
Hogy félévig a király itt 
Tartózkodjék,
Mert ha hordunk ugyanannyi
Luxusterhet
Üresen a királyi vár
Sem heverhet!

Tegye mindkét fel a jobbját 
A szivére
S kerdezze az Istenétől.
Jogost ker-e ?
A sugalmat letiporni 
Ki se merje,
Akar égig nyúló cédrus 
Akár cserje! Cybebe

Kheröljél the hálóba, mint a hal.
*

Minden dolgod ledjen udj fölfojva, mint a Rudnai 
nadságos urtul a phofa.

Egész élethedbe thanok híján lédj the egy 
becsölethes.

Hep Cicesz Drágái jó kívánságai.
Udj fíioggyanakh meg théged 

mint a rókhátt, cshapdába.
♦

Ledjen nekhed othun nadjobb 
kürösztöd, mint a szenthistvánt- 
tul a khis küröszt.

The nappal is cshak mindig 
álmogygyál.

Es az álmodat mindig a the theleséged roncson 
el és érezzél thüle a kheménj valóságt.

Lári fári ur megint Becsben setteng. Egy hét le
forgása óta már harmadszor. Csinálja a békét. De olyan 
békét a melytől a nemzet is, meg a dinasztia is előbb 
utóbb koldulni fog.

El lehetünk rá készülve, hogy ismét le fog mondani, 
de azért marad továbbra is. Minden egyes ilyen lemon
dás annyit jelent, hogy' de most már egy olyan ismeret
len disznóság fog következni, melyért a felelősséget még 
az ő bagaria pofájával sem meri elvállalni. Látszatot akar 
kelteni az iránt, mint ha ezeket a dolgokat nem is az ö 
szakállára, hanem parancsra teljesítené.

Hát én az én közönséges jegyzői eszemmel csak 
aszondom, hogy Lári fári ur is nagy' zsivány, de ő nála 
Csáki Albin százszor nagyobb, mert ö bátorította fel a 
császárt, hogy Magyarországon már minden szabad, csak 
merni kell.

Hiszem én a magyarok Istenét, hogy ezt ( isáki 
uram sem fogja elvinni szárazon az ö szalmáját, csak 
egyszer helyre álljon egy kissé a rend.

Lári fári ur még mindig azzal ámítja magát is, meg 
a császárt is, hogy nemzeti vívmányok nélkül is lehet 
itt csinálni rendet, ha másként nem, hát mit Pulver und 
Blei. Ebből azonban épp oly komolyan kóstolhat ö maga is.

Az sem utolsó dolog, hogy a császár még mindig 
abban a félszegálomban ringatózik, hogy ugyan olyan 
állapotban kell átadni országát utódjának, mint a hogy 
ő átvette.

Szegény Ferenc Ferdinánd, most már aztán tud
hatja, mért készit a császár minden áron 4íf-et.

Egy kis hiba mégis csak közbe talált csúszni a 
kréta közé, az, hogy \  elcncét és Lombardiát sehogysem 
tudja Ferenc Ferdinándra rá hagyni már.

Boszniát is vissza kellene hagyni a töröknek. íme 
az örült tanácsok hova visznek.



Hol az Isten, Becsületes zsidók

— Lássa édes fötisztelendd uram most már teljesen 
bizonyos vagyok felőle, hogy nincs Isten, mert a mai 
tudomány a napnál világosabban be tudja bizonyítani, 
hogy 100 billió mértföldnyire a csillagokon túl nincsen 
élőlény. És ez csak valami.

— No lássa édes barátom, hiszen éppen az a hiba, 
hogy maga az Istent olyan igen messze keresi, mikor 
itt közöttünk, egészen közel — sokkal hamarább is meg
találhatná.

A tüzpróba

— Te mindig azzal hencegsz, hogy milyen bátor 
vagy . . . .

— No, és te talán gyávának tartasz ?
— Mindent elhiszek neked, ha a feleségemtől tiz 

koronát mersz kérni és elhozod nekem a kocsmába.
— Huh!

Elszólás.

— Friss ez a nyúl, vendéglős ur ?
— Meghiszem az t! reggel még a háztetőn ugrált!

Furcsa

— - Hány az óra ?
— Nem tudom, bácsi, az enyém javitni van.
— De komisz óra lehet! valahányszor hozzád jövök, 

folyton javításban van.

Rokonság.

— Hunnan rokon veled a Kajla Marci ?
— Csak ugv, hogy egy csizmadiáná dőgoztatunk.

Ezer becsületes zsidó se teheti jóvá a haza ellen 
azt a sok bűnt, amit az az egy gazember, Vészi elkövet.

Mit beszélsz te 1000 becsületes zsidóról, mutassál 
te előbb csak egyet.

— Na the rajtad is meglátszik, hogy a Vészi 
sógora vagy. Én phedig aztat mondok, hogy aki titeket 
elitéi zsidó, az mind becsületes.

M agyarázat

Tháthele, igaz, hogy nagy fülek bőkezűséget 
jelentenek.

— Persze, a temészet részéről.

Érthető.

— Ni, a báró milyen feltűnően udvarol a Gorken- 
saft-leánynak !

— Hiszen el akarja venni!
— Azt a csúfságot ? mi jutott a báró eszébe ?
— A hozomány.

Gyermekszáj.

— Mennyi sört ivott a papa ?
— Négy korsóval, mama.

Igazán ? . . . . és hányat fizetett ?
— Tizenkettőt, mama !

Vidéki színpadon.

— Tudja már a nagy éhségi jelenetet kívülről ?
— Ah, igazgató úr, nem csak kivülröl, hanem már

belülről is ! .



Kém szomjas ember lehetlu maga t iergn.
N lá»a ..tsságos uram, pedig sohase vagyok

he hiszen e lv esz  nap folvton is/ik.
1 1 • szer. eppeg azért nem vagyok szomjas

M áskép érti.
h e  c s ik o r o g  a csizmád halk".
Kgvütt csikor g velem a szegén}

Átkozott Kuka te, hol veszed te azt a temérdek
sok záptojást.

Násságos fészolgabiró ur á piacon.
Az nem igaz, mert ott vizsgálat alatt áll min

den, >tt csak jó to já st leh et kapni.
Has n mikor vesem, még nem is záp, csak azu

tán rakom tyuk alá egy hétig mert az ilyen tojásnak 
most tízszeres ura van mintáiul íéispánvokat instanciáz- 
tatnák He he!

Kp most rikkant ót-hat hét^nyolc 
Ám hol a farsangi bohóc

'lessék megkeresni.

( )tt áll ni egy lovas hintő 
Hát a két mérges szipirtyó

Tessék megkeresni.

„ANGLO-NYOMDA“ Bud a pest , v iii. bahos s -utcza it
^janija ga.zd.ig-n felszerelt múmtezetet az egesz magyar közönségnek, a legnagyobb munkáktól a legkisebbig Olcsón vállal minden e szakba 

oáoó meom^dntést Civor^an és pontosan szadit mindennemű megrendelt nyomtatványt (Vidékre utánvéttel )
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