
Majd adok én tlnektek „soknyelvű országot! Hogy annál több nyelven gyalázhassátok külföldön a magyart?! 
Ezer év óta nagyot fordult ám a világ kereke, mert most már csak az egynyelvű országok boldogok.

„Magyar Herkó Páter, melléklapja.
Vidéki slárnsltóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon.
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Szent István szózata!



Esik esik.
(Vizenyős, csöppös, trőcscsös, lucskos, nyers vers.)

Esik esik 
Egyre esik 
Egy csűrön viz 
Hegy. völgy, a sik —
Bezzeg mikor 
Kellett volna.
Vártuk, hegy az 
Es5 folyna.
Volt szárazság 
Szörnyen bőven,
Erdőn, mezőn 
Nyeldeklőb9n 
Torkunk borral 
Locsolhattuk 
Az esőt Így 
Pítolgattuk 
Most m9g a viz 
Áradatban 
Újra bort iszunk 
Nagy búnkban.

Dfllapintéri Bonrágyi Kalamáris nótárius uram túljegyzései

Piszkolódó atyafiak. Ez a legtalálóbb címük a 
bukott rendszer cserepárjainak, kik tücskbs lapjaikban 
folyton a hazafias törekvések és alkotások munkáját siet- 
nek lekicsinyelni. Persze a lopott és harácsolt milliókból 
telik

Hja persze mikor elverik a kutyát a koncz mellől, 
morgás nélkül az sem szokta megállani.

Hát csak tessék ezeknek az uraknak is piszkolódni 
tovább is. Ismerjük már a szép maszkokat! Nem sokat 
árthatnak.

*
Legyen-e fúzió vagy sem. Azt fejtegetik már a 

beszámoló képviselők mindenütt.
Hát legyen ! Ha tisztességgel. Ha pedig igy nem 

lehet, hát ne is legyen Rák politikát nem csinálánk. A 
67-re többé vissza nem csúszunk. A ki igaz magyar és 
a nemzet boldogitását akarja, az lépjen be a nagy 4N-as 
táborba szívesen fogadjuk. Aki pedig a füle mögött tar
togat valamit, az jobb is ha kinn marad.

Ilyen fúzióra kaphatók leszünk, miskulanciára 
pedig nem!

•

A magyar hadsereg gyarapodása miatt örvendeznek, 
a lapok, hogy tudniillik most már minden évben 2—300 
honvéd-növendéktiszt lépett a közös tisztikarba.

Bár ne lépne. Úgy megrontják 1 —2év múlva az ö 
becsületes magyar szellemüket ott, hogy sírva nézünk 
utánn. Uton-utfélén, vagy villanyoson találkozunk velők, 
csak úgy hencegnek és tüntetnek a német szóval akár 
csak a mi jeles közös tisztjeink.

Fejétől büdös a hal.
A közös tisztképzök hajába kellene egy kicsit bele- 

markolni, hogy magyÍrországon ne hencegjenek tünte- 
öieg a német nyelvvel.

Hábelesz Áron
thörülmetélt anekdothái.

A  végreh ajtási novella minél később hajtas- 
sék végre, erre kéri a minisztert a kereskedők szive 
java. Értem uram, értem. Miért kereskedők f Mert nem 
az uzsorások szine-java. Pedig igy jobban megfelelne a 
valóságnak.

De bizony csak hajtsa végre a miniszter ezt a 
törvényjavaslatot minél előbb, míg a piócák teljesen 
ki nem szívják a védtelen és gyámoltalan nép százezreit.

Majd ha már nem lesz kiket megmenteni, akkor 
jön a törvény, szeretném tudni, hogy akkor már mi szük
ség lesz róla.

*
Magyar katonát kér Fiume a horvát helyett. Hát 

uram Isten, ezt még kérni is kell ? Hiszen már régen 
kapnia kellett volna.

Xo de se baj, a jó zalai és somogyi honvédek 
majd visznek le egy kis egészséges magyar szellemet. 
Legalább ha az ember a magyar tengerparton jár, nem 
hall örökké csak olasz és horvát povedálást, de néha- 
néha egy kis zamatos magyar beszédet is.

Ihodok tv id szép khis messe.
No Phalkó, a the menyasszonyod a thermészcttiil 

ugyan csak pazarul el van látva !
Hagyd él baráthom. Sokkal jobb szeietném, ha ho- 

hozományval volna jobban ellátva
Erről róla jutja neklnm az eszibe, hogy szegény 

Ztnejanovics is ugyancsak p ha zárul el volt látva radikális 
szerb gráciával. De bízón osan thódúk, hodj ü is jobb 
szeretett volna császári gráciával ellátva lenni,

*
Ha most rögrön el nem thakarodik előlem, szólt az 

eczeri mérges ur a szemtelen khodusnak, hát rögtön 
köratazási jegyet válthatam a csontjai öszeszedésére.

Ganz richtig az Achttn nadságos ur ha még egy 
fél iratg Sagyváradin maradja magáig hát a czucilisták 
alighanem kényszeritették vona ütet egy khörutazási 
ügyre, Nus nem f



K él okos assony. T udom ány szom j

A  taktus. Roham os kultúra.

— Hé, Vályogos, egy jó kurucz nótát! De 
aztán kuruczossan!

Micsoda khultora ütötte fel magát ezen a Sió
fokon, mióta a lipótváros itt nyaral, ez szinte hihe
tetlen.

Japán nem haladt oly rohamosan.
— És hadd hallom, mi az a rohamos kultúra?
— Hát egyszerre 4 themplit épithenek itt. Egyet

— Istállóm alásan tens uraságom nem igen a katolikusoknak, egyet a lutherán, egyet a refor-



Azok a gyerekekT iszta  levegő  a lő

— Sohse hittem volna Gépi bácsi, hogy ilyen 
kellemes legyen a nyaralás Pesten.

No ügyi, hogy megmondtam én hogy minden 
zsidó a Balatonra, meg a Tátrába mén — Pesten 
legalább ilyenkor tiszta a levegő.

— Szegyeid magad papa! Az állatvédő egye 
sülét tagja vagy és ütöd a fiadat.

— Hallgass kölyök, hiszen te nem vagy állat
— Kn nem, de te igen.

Kisjfiu arra kiváncsi,
Hogy hol a remete bácsi?Kéményseprő öcscs nézi, hol a bátyja 

Más nem, de ö látja.
Tessék megkeresni! Tessék megkeresni!

Anglo-nyomda, Bpest Barros-u. 47.
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