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Voltam Kecskeméten is azon a piacon, ahol Petőfi szerint 
mik azok ezekhez képest !

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



Ad a szakálláraSokatmondó bejelentés.

A gyermeksereg azon bámul,
Hogy hova tűnt a tanár ur.

Hol? Tessék megkeresni

Két utas gyullad bosszúra,
Hogy hol lehet a ház ura.

Hol ? Tessék megkeresni

“ jánlja gazdagon fciszfrrlt mű ntézetét az egész magyar .-.czönségnck a legnagyobb munkáktól a legkisebbig Olcsón vállal minden e szakba 
vágó megrendelést. —  Gyorsan és pontosan szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)

— Kit legyen szerencsém bejelenteni ?
— Ha a méltóságos gróf ur itthon van, akkor 

jelentse be, hogy itt van báró Muki. Ha pedig csak a 
méltóságos aszzony maga van, akkor csak úgy mondja, 
hogy itt a Mucus!

Ahol egyik kéz 
mind a kettő piszkos.

— No sógor, hát mit szól Wekerle diadalához ?
— Hát édes sógor, csak annyit, hogy ez az első 

szakálltalan ember, akinek a szakállára merek adni.

Időszerű felfogás
Kolompi: Ugyan, ugyan! Hogyan mehetett ön abba 

a kétes vállalatba, hiszen önnek nincs is vagyona hozzá ?
Dorongi: Hiszen ha vagyonom volna, akkor úgy 

sem mentem volna bele !

A l o - n y o m d a  Bpcst, Baross-u- ♦'
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Becsületes alku az osztráknak nem kell.
Becsületes alku az osztráknak nem kell,
Abban, a mi igaz, megnyugvást ő nem lel!
Zavaros vizekben szeret csak halaszni 
8 a gyanútlan vadra csak lesből vadaszni.

Félti a bendőjet, ebugatta íatyja.
Mert azt a Teremtő nagyon nagyra szabta;
Meg sem bírja tömni tisztes munka árán.
Csak Magvarorszagnak sokszor vallott karán

No, de osztrák sogor, fránya a bendődbe.
Nem csalod a magyart soha többe tőrbe.
Nem szophatod verünk, mikent tetted eddig.
Izzadj a kenverert virradattól estig!

A jo fejős tehen: magyarok országa,
Feirug a jövőben, hogyha nyúlsz hozzája;
Megjött e jámbornak vegre mar az esze.
Iliaba simogatja a Kaiser ba’** keze

l)raga osztrák sogor mi velünk nem beszelsz.
Míg csak fótiak lelket igazzal nem cserélsz;
Hasztalan fenyegetsz, mit sem adunk raja.
Magyaroké lesz csak magyarok hazaja!

Elhagysz? . . . Adná Isten! . . . Nem sírunk utánad; 
Miatud nem bantna lelkűnkéi a banat;
Mi szükségünk van rád, mi jót tettel velünk? . .
Ha tehat elszakadsz, mi nem vesztünk, de csak nyerünk!

Hanem mégis, sogor, jól lesz meggondolnod 
Hogy a magyar nélkül nem megy jól a dolgod; 
H » bar nem Is hagyja fejni többe magat.
Am, ha nyúzna zsarnok, fölemelne szavát.

Tudod, a szabadság szent ám a magyarnak 
S igy ó ellenségé az elnyomó karnak;
Hu*.d össze hat magad s'maradj velünk beken.
Mert ha nem. megbánod sorsod gyászos vegén

Egri Gábor.

űuiapictéh Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.
Ott voltam én is Belládban, láttam a két szom

széd nép testvéri ölelkezését. Mondhatom, hogy igaz, 
benső örömet éreztem szivemben.

Nem hiába, hogy Hock nagy mestere a szónak, 
hányni belé is markolt ám a sze bek szivébe, annak is 
a közepébe, hogy c>ak úgy lángadoztak.

Gyönyörű jelenet volt, mikor a testvéri barátság 
leg>zentebb érzelemjeléül a két nemzet kölcsönösen 
zászlót cserélt és megcsókolták azt.

A szerb királyi gárda először a szerb, azután a 
magyar himnuszt játszotta, melyet 500 ember állva hall
gatott s végül egetverö tapssal fogadott.

*
Másnap hasonló lelkes hangulatban néztük meg a 

belgrádi várat, az akadémiát, a húskivitelt részvénytár
saságot, hol ismét gazdag ebédet szolgáltattak fel, ki- 
tünöbbnél kitünöbb borokkal.

Itt Markos Gyula mondott talpraesett lelköszöntöt, 
melyet csak úgy nagyjából tudok már elmondani:

* Idáig csak azt tudtam, hogy a Száván át egy erős 
vashid van. De a mai szép alkalommal láttam, hogy egy

aranyhid is nyúlik át a Dráván: a két testvér nemzet 
rokonszenve, mely a mi sziveinket oly meleg szeretettel 
bilincseli le

A császárok ölelkezésének rendesen háború a vége. 
A népek ölelkezése pedig a szabadság és a béke.

Bismarck azért volt okos ember, mert neki a Hal
kán csak Hekuba volt, amelyért egy brandenburgi grá
nátos oldalbordáját sem adta volna oda.

A mostani németek pedig nyílt arcátlansággal merik 
hirdetni, hogy addig meg sem állnak, n ig a Duna-Tisza 
völgyén át az egész Balkánt le a tengerig németté nem 
feszik.

De már ebbe nekünk is és nektek is derék szerb 
testvéreink, lesz majd egy kis beleszólásunk. A török 
ellen is együtt hadakoztunk.

S hiszem a magyarok Istenének, hogy a közös 
szabadság megvédése alkalmával ti ín a mi oldalunkon 
fogtok küzdeni, egyelőre csak tollal, de ha kell, fegy
verrel is

S mi vállvetett akarattal meg fogjuk mutatni Ber
linnek, hogv egy pár százezer potneráni és brandenburgi 
gránátos bordát össze fogunk törni a Duna-TUza kő/őtt. 
Ks ez talán majd ki fo g ja  józanitani az Alldeuts Ycr- 
bandot őrültségéből

Igaz ugyan, hogy tinektek Ausztria most olyan 
ágyút szeretne a nyakatokba sózni, amellyel ti legyetek 
meglőve, de én olyan ágyút javaslok tinektek, amellyel 
minden svábot egyszerre meglőhettek s ez a mi tartós 
testvéri barátkozásunk lesz. Knv üríteni poharamat. *

Persze volt egetverő zsivió és taps.
hz tíz, amurt a Uerkof átért olvasni rs Űrje szinti un 

virtus.

Racsi Oergöly
csatári dékánv és uradalmas szavazattyai.

Tisztelt czimü Főtisztelendő ur. Jelenlegi volt káplán 
urunk, jelen múlt és nnilt jövőbeli képviselő uram !

A koltségveteménvezi vitához az 
idő rövidsége miatt magam is hozzá 
járványosuk >k.

Mámint a közgyikloináciai szer
vezetek ahogy ezt meg is kívánják 
irodalmi képességgel és értelmeséggel 

I biró közpolgán >któl.
I Az osztrák Kaba Netti elbukása
iból szivhelii szerelemmel gratuláló kap
csolatot inditványolok ezúttal. A tót, ro
mán nemzetközi aggancsár urak politikai 

közugrándozásaik ellenében pedig határozottan kemény 
szigorlatot teremtek ki.

Micsoda szem nélkülöző orca hiány az, amiben is 
ők ma mindnyájunk kozmeghotránykozására viselösköd- 
nek. Szégyüjék magukat!

Nem kell nekik magyar haza ?
Akkor gyüjjenek indulatba Bukarest felé !
Nem kell nekik magyar álom ?
Akkor a csendőrszuronyok törvénycikkelyeiben és 

paragrafusaiban való közütkezeteket el ne is kerülhessék.
Vagy megszökési, vagy megszokási tanfolyamot 

gyakoroljanak, azt ajánlom nckiek. Sött csakis
En Bácsi Gergő.



Okvetlen — minden áron. Szakszerű válasz.

— Lássa édes Belucin, az a hitvány Simi hadnagy 
már megint becsapott. Eljegyzett és nem vett el.

-  Hja ^des aranyos, vigasztalódjék, mert becsapni 
— csak értéket lehet.

Keserű labdacs
— No jóvan mámele, ha te minden áron akarsz 

menni ()sztendébe, akkor én okvetlen fogok menni —
csődbe

Vén udvarló: Úgy látszik, kedves kisasszony, hogy 
ön engem kigunyol !

Hölgy : De már hogy mondhat ilyent ? Sőt inkább 
nagyon is nagy tisztelettel viseltetem tisztes kora irá
nyában.

Vallatás.
Biró : Na, valld meg már, hány zsák krumplit lop

tál a szomszédodtól ? Akkor fele büntetésedet elengedem.
Vádlott: Biró ur kérem, hetet. Hétfő este hármat 

és kedden kettőt.
Biró : Hiszen ez még eg\ (itt csak ö t !
Vádlott: Persze! De a másik kettőért ma este 

megyek !

T isza Pista négvlevelü  lóheréje

Tanitó bácsi, a négerek is anarkisták? 
Nem, fiacskám, azok csak született vadak. fogy a Manó csapna közéje
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