HV. évfolyam

TOKOK SZIGFRID

86

8£&m.

Megjelenik minden vasárnap ■

Budapest 1910.

MAKKOS' GYULA.

Szerkeszt0séff Budapes lózsef-körut 49

-

Pénzem

életbiztosítási kötvényem az van, azt elvihetik az urak,

_ Legyen nyugodt szentséged, igy tettünk a magyar püspökökkel la. Csakhogy azoknak volt ám pénzük.

.Magyar Herkó Páter* méTléklapja.
----- vidéki el iru » lt óknak iOO drb postai küldéssel együtt 60 kr„ vagyis 80 fillér tinta

Szent Istvánra.

esetre. de ha Vilmosnak ebből kellene megélni, vagy
csak a nyomda költségeket fizetni is, szinte bizonyos,
hogy a második szám már megse jelennék, mert szer
keszteni könnyű ám, csak nyomdát fizetni nehéz.
Sőt nagyon is nehéz, császárnak lenni mégis csak
könnyebb.
*

A hl hol vagy magyarok
Tündöklő csillaga.
Hfv Árva nomsatad
Jobban, mint valaha
Moly k
nagalázva
Éa ig> wtiporva.
Nam volt tatárjéró
Mohi-puszta óta

A jó császár 80 éves jubileumára én is a föld alá
bújok egy kicsit és egy 80 literes hordóból felhozok 80
decit és eliszom a 0 0 esztendős magyar király dicsőségére.

Ez utolsó évban
Akkorit sOlyedtOnk,
Hogy namcsak az osztrák,
Világ csúfja láttunk

A 8 boldogság.
Boldogok az oláhok és a tótok, mert ők
nak. de kegyelmet kapnak.

É s az a legbántóbb.
Hogy nam haroz tusákon,
Hznsm pénzzel vertek
Agyon zsibvásáron

Boldogok a nemzet árulói, mert ők
jutalmaztatnak.

É s mi
Ezt a
Khuen
Szent

Boldogok a politikai ezédák. mert az
retüknek nincsen furdalása.

izgathat

nagyon meg

Boldogok a lelkiismeretlen hitvány magyarok, mert
kivált most, nekik áll a világ.

súlyosítja
bajt felette.
ezt az erkölcs
nevében tette

ő lelkiisme

Boldogok a talpnyalók és az udvaronezok, mert jó
hivatalokat kapnak.
Boldogok a párbajozó gyilkosok, mert ők
minősítés alá esnek.

Ah I hol vagy magyarok
Tündöklő csillaga
BQntesd meg a kufárt
Jobban, mint valaha

politikai

Boldogok a horvátok és szerbek, mert Khuen a 32
millió kortes dijat már elköltötte Magyarországra.

MUpttftl Borrífji Kalauárls látáiias árun kSijtfyzisci.

Boldogok az osztrákok, mert egy óriási térd és
tejhajtó magyar többségük van, aki parancsszóra vakon
engedelmeskedik és megszavaz mindent.

Lassan, Lassan!
Útonálló: — Pénzt! vagy életet!
U r: — Lassan, lassan barátom majd egy óra múlva
ugyanerre jövök vissza, most sietek épen az életemet
biztosítani, aztán majd beszélhetünk.

Las-Torres!
Ki ez a derék ur, a nagy világ bajnok ?

A brüsseli virágkiállításon igen nagy kár, hogy
minden magyar mákvirág is részt nem vett és oda nem
égett De ugylátszik, jó orra volt az atyafiaknak. El se
mentek oda.
•
A politikai nagyságok fürdőn vakációznak. Elég
styUcerü mulatság. Ha az ország és a nemzet szerencséje
eluezott. Úszkáljanak egy kicsit a bűnösök is.
*

Kiről én már annyi sok minden jót hallok.
Nincsen őt szerencsém úgy ismerni n é v lé g .
De szép hirt szerzett ö már a magyar népnek,
Ám mégis szép öcsém világhős Las-Torres.
Mondja csak nekem meg milyen magyar név ez ?
Nem százszor szebb volna, mint győztes viador,
Ha igy kiáltanak É lje n ! Éljen L ato r!!
H. P.

Vilmos német császár, a'vadász, a szónok, a lelkéa** a hajóács, a kerékgyártó, legújabban szerkesztőnek
csapott tel. Egy antiszociálista lapot ad ki, mely hivatva
lesz a szociálizmust visszaszorítani. Szép gondolat minden
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HASKOR GYULA

— ön reszkethet is jó Nagy uram ! Mert én csak egy asszonyt öltem meg, de ön a tulajdon
Hungáriát Lenézem önti

TréfÖ* képrejtvénye k.

Kis Giziké megpillantja,
Ép most lép be guvernantja.

Itt kell lenni, mit tagadja maga,
Hol van az az iker pólyás baba.
Tessék megkeresni!

Tessék megkeresni!
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