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Nem csuda

Kedves Wekerlel Én ezt a pluráris jogot egy kissé még mindig homályosnak látom] 
-  Nem csuda Felség az Ilyen világítás mellett, tolvaj lámpák mögül.

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



V í z  é s  b o r .

Vízhiány van Olaszországban 
De olasz borból van elég,
Egész világ elárad tőle 
És ez nem kvadrál semmikép, 
Öntsék kutakban a boruk 
És igy majd nem lesz panaszuk.

Híjába csak szó ! Minden alkotmány csak annyit 
ér, mint a milyen legények állanak a háta mögött.

Próbálja meg a szultán is és törölje el hamaroslag 
a török alkotmányt, ha tudja.

Haditengerészetünk rettenetesen megcsalja Magyar- 
országot. Század részét se vásárolja nálunk annak, amire 
köteles volna.

A jó osztrák sógor pedig előre is tiltakozik az ellen, 
hogy ugyan ezen kárt a hadügynél kárpótolhassuk, mert 
ez sértené az osztrák iparosok érdekeit.

Dfllapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései

A bankkartel életbe lépett a mai napon Írják a
lapok

Dejszen szeretném én azt látni, ha én Wekerle 
vagyok, hogy’ mit csinálnának ezek az urak :?4 óra múlva.

De hát persze Wekerle nem Dülapintérif 
•

Osztrák cselvetés és a magyar önálló banknak és 
semmi más!

Egyedül az vigasztal csak, hogy éppen a mai la
pokban olvasom, hogy Wekerb egy félmillió font értékű 
aranyaidat vásárolt Afrikában és hogy legközelebb egy 
millió tontot fog vásárolni.

Német példa Zeppelin hajókatasztrófája után alig 
egy napra harmadfél millió pénz gyűlt egybe az újabb 
léghajó költségeire

Igaza van a német császár sürgönyének, hogy a 
német nép a világban elöljár.

Micsoda sifli munka pedig Zeppelin léghajója a 
magyar bankhoz képest.

Nem tóm bizony ha kiadnák a jelszót rája, tud
nánk-e legalább ennyit gyűjteni.

Edvárd angol király ismét utón van És pedig a 
német császártól jön egyenest a mienkhez.

Hogy valamit főznek, azt én már jóval ezelőtt meg
mondtam. Meg fogjuk látni, akármi legyek. Ha egyebet 
nem, hát bosznia annektálását. Csak arra vagyok kiváncsi, 
hogy hova fogják csatolni.

Készen legyünk!
•

A perzsa alkotmányt eltörölték csak 8 napra azután, 
mint azt a Herkópáter megjövendelte.

B á c s i  G e r g ö l y
csatári dékány ur uradalmas szavalatjai.

Tiszteli Ház'

akarom mondani Jelenlegi volt káplán
urunk!

A nagy horvát-szerb összeeskii- 
I vési hadgyakorlatok — hol én is ki- 
teremtem az én saját külön vélemé- 

I nyevn központi célirányosságát
Már én többször is megmond 

tam, hogy Supiló ur tisztesség irá
ny ában~Makó Jeruzsálemi távlatban leledzik, vagyi> 
nyílt huncut máig is tartományba helyezem ugyan 
ezen véleményem változatlan rangsorozatát, vagyis, 
hogy még máig is közhuncut

Úgy hallom, a lázadók legnagyobb részvényit 
máris foglári kaptárba internabiónálták

Meg is érdeklik.
♦

A zugbankári uzsoraszerzetesek hurokra kerí
tését dicsérendő ténykörülménynek tudom be

*
A felhők iránti esedékesség — mióta nem köl- 

lene, most már nálunk is gyakori járvány.
Szüreti reménységünk árfolyama akókban kih* 

jezve elég dagályosnak igérvényezik. Sőt csaki> 
Én Bácsi Gergő.

S e p r ő .
Söpröget a rendőrség 
Vele a bíróság.
Nyakig úszik pánikban 
Az uzsora kórság 
Maholnap már maid kisül 
Mind huszfunt ki bankár,
S valahol csak egy van is 
Minden egy zug bankár,
Kár, hogy azért nem seprfizik 
S a pokolba nem fizik,
"agy ha tán az messze van, 
Ijenek a dutyiban.



Szakszerű  felelet Siófokon

— Szervo* Dalfi! Őrölök, hodj theis djüttél, udj 
láthok, az egész Lipótváros edjütt van.

— Graiszartig : Ha Mózes fölthámanná magáth, 
edjenesen asztli hinne, hodj még mindig ott vadjunk 
a Vürösthenger mellett.

B ankár szim at
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