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A zt hiszi, hogv a publikum  nem látja, 
Hogy ő csak a zsidóérdek  barátja.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.



Bánffy urék csak mozognak 
Újabb pucscson tanakodnak,
Faj nekik a semmit tevés,
Mert a rebach s/ornvii kevés.

Már egy kis sáp de jól esnék,
Sovány kenyér a tisztesség . . .
Nem igy szokták ok valaha,
Hadd nyögjön inkább a haza.

Dej szén abból nem lesz semmi,
Inkább elfog szépen menni 
Hoppmester ur Dobokába,
Zabot hegyezni kínjába.

*

Mit nem mernek már a zsidók. Az «Egyenlőség» 
című rituális böcher ajság, a minap Zempléni Árpád vezér
cikkíró ur a «Szekulárizációs futamok*» cinui cikkében

j ezeket írja:
Szekularizálható egyházi javakat nem szabad papi 

kézben hagynunk (már mint a zsidóknak), mert első a nép 
(persze a választott) és a népnevelés. Aki nincs velünk, elle
nünk van. 1 néppárti izgatásokra szabadelvű (héber szociális) 
izgatásokkal kell válaszolnunk“ stb.

Ne csudáikoz/ek tehát senki se a mélyentisztelt zsidó
ság nagyfiai közöl, ha a í ni gért szekulárizációs futamok
nak esetleg több helyütt is az talál a visszhangja lenni, hogy : 

j Üsd a zsidót!
*

Szem forgató judaizm us. Orleansi Fülöpnek, József 
I királyi herceg, koronavárományos királyi vejének ugyancsak 

■ eckét idott a fönti bócher lap, ama bizonyos R i u r - л . 

illetőleg (.Mayer Arthur, csaló zsidó esete alkalmából). Nem 
kevesebl mint magát a Szent Szüzet és magát Jézust rán
tották elő védpajzsul (kiket naponkint különben ezerszer is 
újra megfeszítenek és követni nem akarnak), de takaróul 
persze azért mégis, kivált most nagyon alkalmas, mert hiszen 
ő ts a zsidó Race-hó\ szármozott (emberileg). Csakhogy 
persze elfelejti a derek bócher ajság, hogy épen maga az 
Ü dvzitö űzte ki korbácscsal ezt a haszonleső és lélek-kufár 
Race-t a jeruzsálemi templomból. Tehát csak hátrább a rituális 

) agarakkal egy kicsit.
Í *

A tótok, kiknek a mi őseink adtak szállást, most 
I minket vernek ki a házból, igy ir Vés/i Weisz, izraeli khon- 
' p°lgár i r, a Ju da pesti Naplóba, a gyócsostótok vándorkeres- 
j kedíse elIen- Ejnye be jó! Tehát a tótok a jött-mentek. 
I л Zbidók ősei pedig azok, akik a tótokat befogadták

Bizony megérjük még, hogy nemcsak a tótokról, hanem

rólunk, magyarokról is igy fognak írni, beszélni izrael fiai. j 
.Mert hiszen Jókaiék szerint maga Árpád is már jobban zsidó 
volt, mint magyar. Zsidó szeméremmel legyen mondva. j

♦ |
Nagy hadgyakorlatokra készülnek Biharban a nyáron. (

Három hadtestet fognak mozgósítani ott. Mi ez még mind, I
Tiszáék mozgolódásaihoz képest a fölülkerekedett tisztesége- |
sebb elemek ellen. Csak aztán aki Bihart vet, Szélit ne arasson, j

* 1
A szentesi választásokat illetőleg Sima Ferenc mos- |

tani viselkedése csakugyan minden kritikán aluli. j
Mint népvezér mellett, mi voltunk az egyediiliek, kik j

1 cg végig kitartottak, de a vasárnapi történtek után, csakugyan '
hajlandók vagyunk mi is elhinni, hogy a már oly régóta 
kinálgatott mandátumra csakugyan akadt egy jókor jött vevő, i 
Molnár Jenő zsidó zúg-fiskális ur személyében. Remélhetőleg ( 
azonban Szentes tudni fogja, ha némely ember megvehető is, j
mandátuma még nem eladó. j

Pázm ándy Dénes kálomista ugyan, de adjon az Isten 1
minekünk inkább még ilyen száz kálomistát, mint még két j
olyan katholikust, mint aminő Pichler ur. j

*
Hid a Dráván, Dolni-Miholyác és Siklós között. Vajha j 

már félszázada volna! Nem lennének talán annyira afrikai j 
állapotok a magyarság iránt a Drávántul, mint aminők idáig j 
vannak.

* I
Bécs pozsonyi villamos vasút terve meg is valósult i 

már. Most már csak az a kérdés: Bécs jön-e közelebb a \ 
magyar határhoz, vagy Pozsony távolabb Bécstől ? Ki tudja?

+
A félegyházi katholikus gim názium ban is sietnek j

erősen elsikkasztani a keresztet. Meglátszik, hogy Zambó ur 
volt ott a polgármester. j

Holló Lajos is jobban szivére vehetné Ugrón Gábor 1 
szilágysomlói szép beszédét a vallásosságról. j

A félegyházi Korona vendéglő poloskái vegyék bérbe csak ] 
egy éjszakára az ilyen katholikus nagy férfiakat.

* I
Purjeszről is kisült, a kolozsvári kórházi doktorról, 

hogy zsid('), aki Majláth püspököt nem engedte be a betegek ' 
közé. Nem is vehető ez tőle rossz néven! Mert hisz mit í 
tartozik egy zsidóra az evangélium, ahol meg van Írva, hogy ( 
«betegeket látogatni). ■

De annál jobban rossz néven lehet venni kincses Kolozs- j 
vártól azt, hogy egy ilyen kórházban zsidót alkalmaz, sőt I
még ezután is megtűri. j

' * f
A delegációban erősen bizonyítgatták, hogy a magyar j

nyelvre nagy súly fordittatik. j
Nos, hogy ez igaz legyen: tessék elrendelni, hogy a J 

magyar korona területén a tisztek csak magyarul társalog
hassanak. Sőt egyenesen, ki magyarul nem tud, az itt tiszt (
se lehessen. Dixi. :

*

Engeléket m egbüntették 200 írt helyett 1000 írtra.
Mi ez a tenger sima tükréhez mérve, hol miliői értékű pancs- 
ról van szó. A közegészségügyet nem is tekintve.



Kóser lant.
Phimgdöli : Makukai inul.

A khifadjott djermek.

Khopaszos lett már az erdü, 
Ólján, mint az óri thök ;
Ah, pheghazom inast errül szólj, 
Mert khiilönben rád üthök !

És a fákhon nem thurbékol 
Semmiféle khakukhok,
Nem látni ott egy khányát sem, 
Egythül-edjik khibukott.

És a khetskhék sem húznak most, 
Isthállóban khölthenek 
És folythonos szájmozgásval 
Pletyka-szókhat djöjtenek.

Tsak az ökhörszemü madár 
Futkhároz az ágakhon,
Ólján pusztha most már minden 
E bánathos világon !

Hó takarja a mezőkhet,
Nem nyílnak rajt virágok,
Nem legelnek rajtha ökrök, 
Lovak, birkák, szamárok !

Tsak a szelek nem nyogosznak, 
Folython khi-khibojkhálnak 
És nem thodni honnan jönnek, 
Mert nints füst illatjának !

Ah, de mégis edj valakhi 
Botorkhál a mezőkhön . . .  
Messze-messze edj sötét pont 
Lelkhem előtt előthön.

Nézzél the is drága Régim,
Mit látsz ott a thávolban ?
S ő is azthat mondja nekhem ; 
.,Edj khis djermek van otthan !u

Na, most itt a nadj pillanat 
Kithüntetni engemet,
Oda fotni s khimenteni 
A khifadjott djermeket.

De a szelek nem nyogosznak 
S hósziporkhát fojnak rám,
Ah khis djermek, tsak két percig 
S khimenthelek, gondolám.

Már thübb thagom le is tsüngött, 
De én tovább khüzdöttem, 
Khebelemre edj medájlon ! . . .
Ez volt mindig előtthem.

Már khözel volt a söthét pont, 
Bizonyosan sapkhája 
És ő maga thüle messzebb 
Thán a havat thurkálja.

Még tsak edj perc és kimenthem 
A khifadjott djermekhet,
Oda menek, de mit látham ?
Edj tehén . . .  ott mehethett. . .

Kisfalusi klasszicizm us.

Jó, hogy jön, kis aranyos. Mert hogy igazán tökéletes 
legyen a műremek, még egy ilyen aranyos Nimfára van 
szükségem, mint szép magácska.

No már pedig, kedves festő bácsi, ha \ in gnak, vagy 
minek, nem tud lerajzolni, hát engem bizony semmiféle 
fának ne rajzoljon.

Papucshős sóhaja.
Az övegy papucshős elhunyt feleségéről emlékezik:

*A boldogult olyan megrázó kukliné-prédikációkat 
tudott tartani, hogy egy beszélő papagályom, amint az elsőt 
meghallotta, rögtön szótlanná változott!

*
Egy asztalos néhány éven át annyi pálinkát ivott, hogy 

most már egyszerű ráleheléssel is pulitirozhat.
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i / .)  Az igazság szavának 
nem kell szótöbbség a győ
zelemhez. *

Könnyen boldoggá lehet 
az, aki részt tiul venni má
sok örömében.

Sokan adelig ékeskednek idegen toliakkal, mit* végre is 
kisül, hogy mifele madarak.

fi >gy teljes legyen valami szerencsétlenség, csak a nők
nek kell beavatkozniuk.

\  jó embert könnyebb megismerni, mint a rosszat.
*

Akinek kevese van, hiszi, akinek sokja van, tudja, hogy 
milyen rossz a világ. *

( sak az tud fájdalmat okozni, aki örömet is okozhatna.
*

Akik meghalljak a boldog suttogását, nagyot hallanak
a szerencsétlen kiáltására.

Ami becsesebb, mint a gazda.

Thodja meg, András, hodj ketii hét óta vadjok én 
a moga nadjságos óra. Honem maga megfeledkhezi a szük
séges tisztelet, vedje le a khalap !

Kihallgass, Mózsi! Hisz ha azokat a jólelkii, tisztes
séges birkáidat nem tekinteném, rég a faképnél hagytalak 
volna már.

Beteg zsidó.

Agyban feküdt a zsidó, valami betegség bántotta. Sorba 
átogatják a szomszédjai és annyi ideig elüldögéltek mellette, 
íogy végre rájuk unt. Egyszerre csak fölkel az ágyából és 
gy szólt hozzájuk:

Most már semmi bajom. Menjenek már haza! Nem 
akhar >k meghalni ettül a khitünő illathul, amit hoztak.

Angyi tyokszem ledjen nekhed a lá- 
bán, mint amengyi fokhadjma meg
eszi a Mózsi edj év alatt.

*
L edjen theneked az ebreszthó muzsika 

az árverési dobszó.
*

( )dj khelljen theneked a világ djünöró- 
ségei, mint ahodj khell a döglött lónak 
a patkó.

*

Aklmr ne fájjon thetiiled a fog, amikhor a sánta khotya 
nyillat fog.

*

I edj él the gój és künjöriilje therajthad a tilalmiul, e zoj !

Önkéntes ur Khon, a hazaáruló.

Ezredes: Hallja maga, káplár ur, l.öködy, reportot adott 
be ön ellen ma önkéntes ur Khon, hogy ön öt egyre csak 
Dnyfiiss-плк nevezi.

Igenis, jelentem alássan !
Nos és hogy meri ön ezt tenni?
Jelentem alássan, vitéz ezredes ur, csak tigy, mert 

Khon ur s haza áruló magam szemeivel láttam, hogy 
oda haza árul.

Ur (mámorosán fölkel, tükör helyett hajkefébe nézve, 
igy szól): Гуü ! az áldóját, de meglátszik rajtam, hogy nem 
borotválkoztam!

*

A.: Tudod-e, Péter, hogy Nagy András favágás közben 
levágta a balkeze hüvelykujját? És szegény épen a balkeze 
hüvelykujját.

A •' Miért sajnálod épen a balkeze hüvelykujját? A jobb
keze hüvelykujjáért még nagyobb kár érte volna.

A .:  Csak azért, hogy most már mivel teszi be a 
bagót ?
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