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Hiábavaló viharágyú.

Csak egyedül te "nent  ̂tudod, még, hogy a viharágyúval nem lehet a fellegeket megbontani. Kivált 
ilyen fellegeketl Hiszen ez már bebizonyított tény.

Ml a Manót puffogtatsz, akkor hát^vén robotos.

•M agyar Hcrkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon



Jakabokány jelszavak

A Szabadság! Egyenlőség! 
Testvériség! szép dolog!
Főleg, hogy ha nemcsak jelszó. 
De a sz :v mélyén dobog.
Hanem akik csak ajkukon.
De szívben nem hordozzák. 
Képmutató, csaló banda 
Nem kár, ha meg botozzák

Egyenlőség, Testvériség, szép. 
Hat még a Szabadság !
De kik rücskös ajakkal ezt 
Ijesztésül ordítják.
Akik csak a sajat maguk 
Szabadsagát szeretnék,
A másét nem, hát a bizony 
A legrongyabb szolga nép

OfllapiDten Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzesei

kitanitotta nem csak az üres fejű kolomposokat, de 
inasát Európát is azzal, hogy ezeknek a fráteroknak 
éppen semmi jogcímük nincs.

♦
Boszniában lázadás ütött ki? Az egy cseppet 

sem lehetetlen. Úgy látszik azoknak is a fejőkbe 
szállt az ifju török alkotmány, avagy talán ott is
Supiló keze dolgozik
A Herkv csak mindig raialal a szeg fejére.
Ez az. amiért a II tk\p átért olvasni és terjeszteni un virtus.

The mámikhám ’ 
A halothokat soha se 
rúgnak meg ?

— Khi rúgna meg 
ükhet?

Hat a Szentmi- 
hálv lova

Mámikhán. ! Van 
a thátinak edj szűr ?

Már hodj vóna 
— Hát akkor hodjan 

thették ki nekhi a 
<zürit a börzéről ?

Tisza Pista újra mozog, nyújtogatja korrupciós 
csápjait és visszatér régi szerelmeihez, az osztrák 
moslékhoz.

A nagyváradi megyegvülésen határozott állást 
foglalt az önálló magyar bank ellen. FN le is sza
vaztatta Hát biz ez egy kissé pikáns história. Jele, 
hogy a megyékben még máig is a régi darabont 
szellem grasszál, nem csak Győrött, de Biharban és 
sok másutt is.

Ezt jó lesz megjegyezni, akiket illet 
•

Hogy a néppart nem megy bele a fúzióba 
ez saját házi ügye, lássa ö. í.n csak azt jegyezem 
meg rája, hogy a német kath czentrum is van olyan 
okos, mint Molnár apát és az mégis mindig a kor
mányban iparki,dott helyet szerezni magának,

*
A megürült váradi püspökséget okvetlen 48-as 

emberrel kell betölteni, mert a lefolyt nemzeti küz
delmekben a 48-as papság viselkedett legszebben.

»
Apponyi Albert Berlinben művészileg sarokba 

szorította a nemzetes-dit játszani akaró horvátiakat 
és oláhokat.

Az oláhok is, horvátok is egész rajjal vonultak 
fel ellenünk, mint külön nemzet. Apponyi azonban

Mami drága, hun vannak the rajtad uvd a
böthíik ?

Micsede böthük - Nem vadjok én szarvas
marha, hodj be biljogozthak vóna,

— Hát akkhor mér mondott a tháti, hódi Á-th 
lát the rajthad.

Schnobeles Knobeles
szalon enyelgései.

Sn. Knobi the, ismersz the a khék szilvát ?
Kn. Hodjne ismernék?
Sn. Lássál, én mán láttham sárga-khék szilvát 
Kn. F-t the látthál.
Nn. Phejig láttham, mikhor meghámozták üthet. 
Kn. Hodj hámozzanak meg théged is, de ne 

sárgára, hanem thiszta phirosra.



Szép kilátás.
(Cilgány furfan^ szöveg nélkül.)



C ig á n yn a k  va ló  m unkaK un-Szent-M ártoni v irá g  n yelv

A szép asszony hajlik búra 
Pedig itthon már az ura.

Annyit mondok Józsi vigyázz.
Mert itt van ám a vén horgász.

Hol van? tessék megkeresni

Ny omtatvány okát
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