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MARKOS Q Y O L A .

Csak azért is plurális.

Hát ne'érnék én egymagám annyit szavalatban, mint ezek itt kettenldnt? 
Szó sincs rólal Csak azért is plurális legyék a szavalat.

„Magyar Herkó Páter, melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon



L é g i  h á b o r ú .
Zeppelin a levegőben . . .  
Felmenőbe lemenőbe .. 
Csavarokat igazit —
S végig száll a Rajna felett 
Leghő vágya im betellett, 
Mert szárnyakon utazik.

Anglia vakarja fejét,
Látva nagy vésznek elejét 
Félti nagy hajó hadát.
Mit csinai? Már kész is neki 
Csakhogy titkon rejtegeti 
Szárnyon járó ballonját.

Szép is lenne e^y éjszaka. 
Ha németek légi hada 
Nagy Londont lebombáznák 
S ugyanakkor Berlin fölött. 
Hogyha angol bomba dörög 
Sőt ha meg is ujráznák. . .

Dülapintén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

A nagy Délszláv állam és előkészítőik vígan 
dolgoznak. Csak hadd dolgozzanak. Hiába dolgoznak 
Még csak a fülem botját se mozdítanám meg miat
tuk. hacsak egy igen veszélyes és nagyon komoly 
jelenség ovakodásra nem intene.

Luegerék a nagy Ausztria hóbortja szerint egy 
nagy kath. délszláv állam megteremtésére csak azért 
verik oly buzgón a vasat, még pedig állítólag csá
szári támogatás mellett, hogy Magyarországnak egy 
hatalmas riválist tudjanak a sarkába állítani.

A katholicizmus csak köpönyeg, de az egész 
taktika és hadjárat osztrák észre vall.

»
A 3 magyar vármegye melyet Deák Ferenc 

bölcsesége annak idején valósággal elszamárkodott 
az anyaország testéből — mindjobban kezdi jelentő
ségét előtérbe tolni.

Ez sajátságos, hogy mig Supilóék, Zagorácék a 
dráván túl a mi bőrünkre olyan agyrém politikát 
csinálhatnak szabadon, amilyen csak nekik tetszik. 
Idehaza minálunk senkinek se jut eszébe ez a ha
talmas ütő kártya feleletül a horvát agyrémekre, hogy 
mozgalmat indítanánk, hacsak taktikából is a ma
gyar vármegye visszakebelezésére Bizony.

*
Bredicsank oláh kolompos hazaárulása, eszéki 

szereplése már igazán vérig boszantó. Nem elég,

hogy idehaza felbujtogatja a békés jó oláhokat, ha
nem átmegy Eszékre, ott meg a horvátokat, szerbe
ket tüzeli fel Magyarország ellen.

Hát mit csinál ilyenkor a horvát bán, alszik ? 
De hogy feljön Budapestre Wekerléhez ebédelgetni. 
Lám !

*
A püspökök Zmeanovics ellen erősen fújják a 

kigyó követ. Legalább első szempillantásra igy lát
szik a dolog. Pedig nem igy van az. Az osztrák 
/sóidban ellenünk obstruáló szerbek macska körmei 
látszanak ki a zsákból. Ok tudják mit akarnak. A 
magyarokkal rokonszenvező szerbséget legyőzni nem 
tudták, de befeketíteni ugylátszik kivált Bécs előtt, 
nagyon is tudják.

Azt hinném, hogy a magyar államférfiak dolga 
volna most már bevilágítani ebbe a délszláv odúba. 
Vagy legalább is odahatni, hogy ez a béka-egér 
harc, ne Ausztria szája-ize szerint és Zagorácék 
agyrémei szerint jusson diadalra, hanem a magyar 
rokonszenv végeredménye szerint.

A tierkopáíer mindig csak rátalál a szeg fejere.
Ez az, amiért a Herkopátert olvasni és terjeszteni un

vtrtus

R O V Á S
Ha a miniszter ta

nács nem a plurális 
szavazati jog mellett 
döntött voln a, akkor 
igyrov-nék. «Micsoda 
szűk látkör kell ahhoz, 
hogy ez a g yáva koalí
ció még azt sem tud
ja, hogy a magyarság 
legfo érdeke csak a 
plurális alapján érhe
tő el.*
A De mivel a koalíciós 

korrupt miniszterek a 
plurális mellett dön
töttek, hát most igyen 
adom meg rovás dön
tő szentenciáját.

€ Végre is a 48-as 
törvények legalább 
idáig a jog egyenlő
ségért való harcot 

hirdették. De hol lesz itt most a jogegyenlőség, mi
kor a tót, román és szocialisták csak egy-egv sza
vazatot kapnak, inig a magyar paraszt kettőt.

Hát nem iogfeladás ez? Skandalum?
•

Zmejanovics mikor nála jártunk értesítés végett, 
kiküldöttünknek egy fagarast sem adott. Gyere tehát
Rovás.

Zmejanovics elsősorban nem is tud magyarul, 
másodsorban nem kapott absolut többséget stb. De. 
ha adott volna valami kis csengő ércet, szép cimbal
mot, majd nem járna rá most a Rovás.



Praxis.Eben gubát.

— Gyere fiam el hajtónak kapsz egy napra harminc/, kraj- 
c/árt és egy darab kenyeret.

Az nagyon kevés, hacsak még nem kapok valamit.
— Kaphacz még fiam esatleg egypár szem sörétet is ami 

után aztán egész életedre is boldog lehecz, ha a méltóságos 
ur cl talál.

— Mért nem ment a konyhára ? Ilyen csavargó 
mit vezetteti magát a szalonba?

— Micshinyálok én a konyhán ? Nem eszek én 
a tréflit.

— Csakhogy nálam a garas is tréfli ám!
— Máj khapok én érthe másutt khósert.

— No hallja Mozsi ez már mégis nagy disznóság, hogy a 
galicziai Jankefek már nem elégesznek meg azzal, hogy ök maguk 
a nyakunkra települnek Beregbe, hanem még üzletet is csinálná
nak abból, hogy a magyar népét kivangoroltassák Amerikába.

Thodja mit Márton! Én örülök nekhi legjobban, hogy azt 
i cudar Jankeft fülön csípték.

Déjszen Mózsi, ezt már nem hiszem.
— Mért nem. legalább a phálinkás khonsaftjaim itthon 

maradnak.
No hiszen szegény nép — akkor hát az is csak eben 

gubát cserél ám.
Kap m ég valam it.

v -

— Pincér, hányadik pohár sört iszom már?
A tizenkettediket.

— Honnan tudja ?
— Praxisból. A tizenkettedik pohár szokta el

homályosítani, az emlékező tehetséget a sok.

Nem fog  ki rajta.



K azár raftineriaSaját eszejárása  szerint

— Ugylátom Abrahárn szomszéd, hogy a tele
ségére íratta a botot.

— Nem irathain János gazda, csak phingáltattarr; 
azér a bóth esliak az enjim, de nem moszáj osztat 
mindenkhinek tunvnvi

Kjnye, de neki ereszkedett a vonatunk! 
Bizonyosan jó befríistökíit valahol

Csak legalább viszont látnám, 
Hol a szegény, drága bátyám ?

Nem sikerült a talalka, 
Pedig itt~am már a lányka

Tessék megkeresni Tessék megkeresni

Nyomtatványokat
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