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A magyar király mint közbenjáró.

Budapest 1909.

M A R K O S  GYULA.

— Hova gondol császári felséged;?! Ha énnekem ön minden kérdést megnehezít, akkor én nem  
állok jót Magyarországon nemcsak a dualizmusért — de még a personál-unióért sem.

•Magyar Herkó Páter* melléklapja.
á s s  Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 k t. vagyis 80 fillér tiszta hasson. S Í



A Balkánon.

A Balkánon nemsokára 
Ropognak a puskák 
Csatasorban állnak ki a 
Szerbek é3 a muszkák.
No hiszen szép szövetség lesz 
Disznó és a medve. 
Mindkettő makkal álmodik 
3 nagy a harci kedve.
Medve bőrét, disznó -sirját 

Vigyázzon magara - 
Mert elveszti s a mókának 
Nagy lesz még az ára.

Ofllapiotéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram köijegyzései.

Kossuth bécsi utia után, úgy hallom újra kisert a 
fúzió. Én talán azt is megtudnám mondani, hogy ki
nek az agyában főtt ki ez a terv, de végre is ez 
nem változtat a dolgon.

A fúziót a G7-esek szeretnék kiforszirozni minden 
áron, hogy ezáltal ne kellene feladni régi elveiket, de 
a 48-asok semmiféle 67-es tradíciók megmentését nem 
fogják megengedni és azt iól is teszik Szívesen vesz
nek bárkit is ki közéjük megy, de spekulációra nem 
hagyják felhasználtatni magukat még Andrássy ked
véért sem. ♦

Politikai lesipuskások nagyban reménykednek* 
hogy sikerülni fog tartós hazudozásaikkal a 48-as 
pártot vagy lehangolni, vagy megbontani

A legutolsó manőver szerint a király hallani sem 
akar egy 48-as többségi kormányzásról, hanem valami 
pártközi egyezséget akar minden áron.

Juszt Gyula már meg is felelt erre.
Elvek nélkül, az önálló bank elve nélkül pártokat 

össze boronálni nem lehet, mert kis hitüséggel nem
csak nem lehet, de nem is szabad politikát csinálni. 
Nekünk nem kellenek gyanús segédeszközök, mi 
többség vagyunk, a többség pedig járni fog a saját 
utjain. Gerinces ember mondása ez és nem csak 
mondás de valóságban is ilyenneknek ígérkezik 
Ezért becsülöm én (usthot.

Wekerle is Bécsbe tog menni Kossuth után csak
hamar.

Módjában áll, megteheti, sőt talán kötelessége 
is. Az nem sokat fog változtatni a dolgok mai helyzetén

A szerb radikálisok magyar hazafisága ma igen 
szépen állotta meg a próbakövet. A hazaáruló Maniu 
eljárását elitélték és egyúttal a 48-as párt összes tö
rekvéseit magukévá tették. Éljenek.

Ilyen testvéreket szívesen ölel keblére az egész 
magyar nemzet. *

Orosz aknamunka ugyancsak dolgozik Szerbiá
ban Fegyvereket önkénteseket és pénzt liferál nagy
ban és kicsinyben. Csak az első puskalövést várja 
Igen ám, de hol van az megírva, hogy némely puska 
nem éppen visszafelé fog elsülni.

A szláv agyrémek és ábrándok, már odáig érnek, 
hogy egyenesen felszólítják Németországot, hogy tegye 
rá kezét az osztrák tartományokra, Magyarország 
legyen egy megnyirbált királyság, a többi pedig egy 
nagy délszláv állam.

A cár atyuska tervez s ha bomba nem. hát a 
manlicher majd végez.
A Herko csak mindig rátalál a szeg fejére.
Ft ís% amiért a Htrkofáiért olvasni és terjeszteni un virtus

Érthető célzás.

A fösvény mutatja kertjét barátjának nagy meleg
ben, de a forróság dacára semmiféle frissítővel meg 
nem kínálja, sem barátját, sem a kertet.

— No, hogy tetszik neked ez a kert ?
— Igazán nagyon szép, pompás volna benne egy 

kis bor finom mohai savanyúvízzel.

F U R C S A

Ha jns t azt mondja: juszt mi// .
Ha Egerben szűkölködnek az egérben.
Hog\ a é \a f  csupa sötétséget ir.

Hogy a nemzetenkivülieket nemzetközinek nevezik.

NKM FURCSA.

Ha egy sneider sneidig.
Ha cg\ idegbeteg  idegöráig  beteg.

Ha egy mongol mángol.
Ha egy táncoló szász igy kiált: hoppszásszá.
Ha egy derűs napon deres lesz a ni, fa.
Ha Izsákon i van a zsákon.



Az igazi inorer. A malom alól.

Khon ur mikor bejön a kávéházba sehogy sem akar 
Weisz asztalához leülni, de mert másutt nincs hely. 
leül, hanem háttal fordulva újságot olvas. Jön a cigány, 
Weisz egy hatost adott már. Kilón odasug a cigánynak, 
csakhogy őneki ne kelljen adni. Özletthársak vágyónk.

Jellemző mondatok

— Nem veszi észre a sógor, hogy a magyar poli
tika félszázad óta egyszerűen két család kanapé pőre?

— Nem értöm sógor.
— Hát Tisza megbuktatta Andrássyt.
— Andrássy Tiszát, az apák az apákat, a fiuk a fiukat.
— Mán az igaz! Csakhogy a Tiszáék bukásának 

a nemzet mindig örült, Andrássyénak pedig nem.

Amúgy is.

Hagya el a gróf ur, egy olyan kis pártnak egy 
olyan nagy párttal szemben még sem volna szabad úgy 
viselkedni, mert aki szelet vet, vihart arat.

Mondd cshak Léb ! \ ha theged megbítak volna 
az udvarba maszka b.Alia. inithet vettél vóna the m a g á i .t?

— Éhn Lánczi Leónak öltöztem volna. Ks tér'
— Én meg Kornfeld jelmezt vetthem volna töl. 
(Háttérből eg v  hang i Kiég maszkok letettek volna

amúgy is.



ht egy utas,
Hol ? Csak kutass.

Tessék megkeresni.

Most rúgott meg egy szamár,
Vaj1 hol lehet, mondsza már.

Tessék megkeresni.

^Nyomtatványokat

Barátnék KörUlirva.

— Nézd lius e/ a legutóbbi arcképem, ugye mi
lyen csúnya?

Hát csúnyának csúnya, de nagyon hasonló

Ki volt az a vén skatulya, a 
kivel az előbb mentél ?

A feleségem hozománya, az
anyósom.

T R E F /  S  K  P R E J T V É N Y F K

Anglo-nyomda Budapest Baross-u. 47.
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