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Egy sugárfény a régi szép napokból.

Hej Rudolf királyfit Csak te élnél még legalábbI 
A kellene a szegény magyarnak.

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



Egy szobor előtt.
Hej Rudolf királyfi szép kihunyt reményünk 
Vajha csak élnél még, s megne haltál volna 
Több lenne hitünk is, szebb lenne jövőnk is 
Meg a jelenünk is rozsásabban folyna.

De ugylátszik, hogy az nagy nemzeti átkunk 
Hogy mind korán hal meg aki minket szeret 
Állj te néma szobor időtlen időkig 
Soha el ne feledd a te hiv nemzeted

M.

UQlapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései

Szegény törökök ! Ezek is úgy jártak, mint a 
vizbetuló ember. Utoljára még a szalmaszál után is 
kapkodik. Most már a magyar testvériségre is appel- 
lál. Pedig ha tudná, hogy éppen ezen testvériség a 
legjobb cim arra, hogy Bosznia a magyaroké legyen, 
talán még örülne is neki. A töröké 'már nem lehet 
Bosznia az bizonyos. Hát mintsem a szerbeké legven, 
sokkal méltányosabb, ha magyarrá lesz. Testvérnép 
kapja tehát félig a családban marad. Ezért vigaszta
lódjék Törökország.

*
Szerb bandák a bosnvák határon és pedig a 

trónörökös vezérlete alatt halál igát szerveznek, melyek 
állandó nyugtalanságot akarnak szítani. Hogy ebből 
mi laszna lesz Szerbiának azt bajosan lehet megér
teni. Ha csak az nem, hogy a különféle csinvek 
miatt magát nagyon is lejárt*és kon. romitált trón
örökös felhasználja most a kedvező alkalmat egy 
kis népszerűség szerzésére.

betűrendes szótárakat gyártanak arról, hogyan lehet 
a magvar helység neveket kijátszani a postán.

Nos tehát misem könyebb, mint ezen urak sunyi 
törekvését ellensúlyozni. Mert a csak német nyelvű 
helvségnevek címeit, mint ismeretlent egyszerűen 
vissza küldjük Majd aláírják akkor ok a magyar 
nevet is !
A lierko csak mindig rátaial a szeg fejt re.
Ez u ,  amiért a Her köp átért oh'asm es terjesztem nn virtus.

Izidorka pozdorjái.
1 Mámikhám, nem 

láthom, hodj tháncol-
náL

— Minek tháncolnék
A tháti mondott, 

hódi most az otholját 
járod.

Mámi lében a 
tháti fiatal khorában 
vót egy gyertya ?

— Már hogy lett 
volna.

— De hiszen the 
mondtad, hogy érted

Mámi o sógorh bácshi is szhölethe magát o
vízbe ?

— Mér khérded the föles ?
— Mer hogy az ű neve Phonty Ármin.

— Mámi o thakarék pénzthárbo khóser husth 
mirnekh ?

— Hodj mondhatsz ezth the szamárh
üzért tnerih oth is thökékh vonak elhelyezve.

Hep Cices drágái jó k ívánságai

Tiszteltjének m et téted 
edj khiiiön vágóhidval.

A szabad iskoláról nagy tanácskozás folyt a 
napokban. Ha a szabad iskola alatt a közműveltség 
és vallásosság gyarapodásáról volna szó. akkor me~ 
légén kellene üdvözölni ezt a mozgalmat Amint 
azonban én ismerem a szabad iskola fömozgatóit. az 
csak a vallástalanságnak melegágva fog lenni. Ma
gas igények felkeltésével a féltudományosság többet 
fog rombolni, mint építeni, mert a szabad tanítás tulaj- 
donképen csak szabadkőműves maszlagolássá foíf 
alá szállni.

*
A  magyar helységnevek ellen Ausztriában és 

Németországban is nagy harcot indítottak. Valóságos

Uyüjjön meg nekhed a 
khöszvény minden évbtn hosszú 
napra.

*
Ledjél the edj ^khötni való 

nyakkhendo Hali Mihály khe- 
zibe.

O the szegénységed ledjen ólján mint o thelefon 
világra szóló.

Marha léthedre is ledjen nekhed edj ludthalp.



Kóser szellem esség. Felfogás dolga.

3oszantó! Hogy vissza ment az ezüst 50 per- 
centvei az ázsióban!

— Sőt szép dolog, mert a jövőben az ezüst
lakodalmakat már 12 és fél év múlva lehet önne- 
pelni.

Thaláljál elő, ki a legboldogabb ember a
világon ?

Honnan thodjak én aztat.

Kardos asszony.

— En pedig 30 frtot fizettem a kalapomért és 
azt akarom, hogy mindenki lássa.

M indig üzletember,

— Férj : Hát az én véleményem sohasem ér

11 Thekintetes Doktor Ór. maga megint Marien-
— Feleség: Dehogy nem édesem, ha az enyém- badba khüld az én feleségemet, hiszen akkor az a 

"  el öszhangú akkor az is érvényes, ha pedig vé- repharatora nekem annyiba khetül, hogy haphaltam 
leményeink különböznek, akkor az enyém a döntő, volna m'ir azért akhár 2 uj feleséget is.



M egadta neki. Pedzi.

mi az, mi az i 
• aj, ott egy kis Ámor nyilaz.

Hol van? tessék n e

Vájjon ugyan hol lehet,
Egy hó-ember fenyeget.

Hol van ? tessék megkeresni.

Nyomtatványt) kát
▲ngto-Djomda Budapest, Baross-o. 47.

Tréfás képrejtvények

— Hallom Micike, hogy tegnap magúknál nagy tarsasag 
volt. Sőt azt is tudom, hogy rólam sokat is beszéltek — képzelem 
mannyi rosszat.

— Mar pedig én magáról csakis jót mondtam, de mi
haszna. ha senki sem akarta elhinni.

— No Bácsi, hallom, hogy Rómába járt, há mit szól a 
pápához.

— Mit-e? H<>gy angyalnál kevesebb, embernél több nagybb 
emeletü lelki termény, kézzelfogható elmélet. Mennyek országa 
földi helytartója. 4czer millió lélek ura. Sött csakis
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