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A magyar ajságirók <ш»еШ; bálja

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.



Oh, Abrahám.
I \  In Xbrahám, a hírneves elnöke az észak-amerikai 

— -rak. шеи választása előtt több i/ben volt kénytelen 
i ; : gyub -ekre elmenni s ennek következtében bizony 
•s ös n v • ő"tt haza, ami azonban sehogysem volt inyere 

k i es élete párjának. Egyszer aztán csak előfogja az 
\ jmj ;t és egv jól fölpaprikázott kukliprédikációban 

uci:.:' i adta, hogy ez igy tovább nem mehet. A politika 
atri tereli, mindenféle korcsmákba viszi, mig ő neki,

• ;• m kell szomorkodnia.
I * nem hajlandó ezt tovább is igy szó nélkül eltűrni, 
th^szu beszédét a következőkép fejezvén be:

1 ч most utoljára mondom neked, mától fogva pont 
rek-e n. Ha itthon vagy addig, akkor jól van; ha 

• én nem kelek föl, hogy beereszszelck.
: * ..mint tizet ütött az óra, Lincolnné,.szavát híven 

i- текi dt. к rülbelül egy óra múlva Lincoln lélek- 
idva r< f an haza s mivel már zárva volt a kapu, kezd 
mb< ni, de hiába. Már jó ideje veri öklével a kaput, 

biak az < m< i te ti s azon kikukkan
egy női hálófőkötő.

Ki az? hanzik a kérdés.
!:n ! — felel Lincoln.

idod-e még, mit mondtam neked, Abrahám ?
•adom, tudom! Csak eressz be, valami nagyon 

: -s .lgot kell most neked elmondanom.
\  .. »k vm u t sem hallani. Bizonyosan megint

valami politikai hóbort !
b  asszony, ez nagyon fontos. Képzeld csak! Sür- 

engem választottak meg elnöknek!
Oh. \b:ahám - kiált föl Lincolnné a legnagyobb 
- u: élt. illan kodás hangján ez már mégis borzasztó! 

kiig csak gyanítottam, hogy leiszod magad a korcs- 
n * megbizonyosodtam. Menj te csak oda 

ahol berúgtál s aludd ki ott magadat. 
i - r *:up"ive csapta be az ablakot. Mennyire elbámult 

ré: v: ma-nap a szeretetrermItó asszony, mikor megtudta, 
ki . ílasztat itt s hogy azt, aki milliók 

'.ott aér dik. a saját házából kizárta. Hogy mikép békiil- 
tek ki, azt a krónika már nem jegyezte föl.

A székely kifog a zsidón is.
Két borjut adott el a székely 20 forintért. Mikor a ki- 

izetésre került a sor gy fizette ld:
10 forint az egyik borjúért (a magyar fölirást mutatta), 

fonnt a másik borjúért (a német fölirást mutatta), mire 
óbé elveszi a tizest s igy válaszol a borjú egyik oldalára 

mutatva
Íme az egyik borjú!
Íme a másik borjú ! a másik oldalára mutatva. 

K énytelen tan ú sk o d á s .

A kávéházi törzsasztal körül tizen is hallgatják Háry
L ácsi nagy mondásait.

Byron semmi én hozzám képest. Ő csak a Bosz-
v.i-/:.mi egyszer Afrikaiéi.

Fejcsóválás, kétkedés.
Lát! i nben is — tóditja 1 láry bácsi

Egy ember jegy nélkül szállt föl Hamburgban a new-yorki

gőzösre. A kapitány fele utón vette észre és első dühében 
rövidesen az atlanti óciánba dobatta.

És belefuladt ? — kérdezik a hallgatók.
Dehogy ! mellettünk úszott és mert neki nem kellett 

a kikötésre várni, előbb szállt partra, mint mi, Neve -Yorkban.
Általános tiltakozás és megbotránkozás. De szomszéd

asztaltól hirtelen föláll egy ur, odamegy, melegen kezet szőrit 
az ámuló Háry bácsival és általános derültség közt igy szól:

Hála Istennek ! csakhogy akadt egy tanúm. Az az em
ber én voltam, de nem hitte el senki!

Háry bácsi aznap szokatlanul korán párolgót el a kávé- 
házból.

Cigány-furfang.
Csodáról beszélt a plébános a templomban. Másnap 

történetesen kiment vadászni. A more is kinn őgyelgett a 
krumpliföldön. Valószínűleg a csodáról szóló szentbeszéd 
járt az eszében, vagy hogy nem igen ízlett a kapálás; föl
fogja puska gvanánt a kapát és rá céloz az arra futó nyulra

Szencsiges Devla, hisz há te ákárod, a kapanyel is elsil.
És abban a pillanatban el is sült a kapanyél, mert 

óriási nagyot durrant, fölbukott a nyúl is tőle.
Mikor már a nyűiért nyúlt a cigány, abban a pillanat

ban lépett ki a tisztelendő is a kukoricából a nyűiért.
Csuda tertént, fő uram, elsilt a kapanyelem.

— El ám, cigány, az én puskám.
Szóról-szóra a cigány nem engedte a nyulat.

Tudod mit, more, majd hát én szépen meg spékel- 
‘ tetem a nyulat, aztán ki az éjjel szebbet álmodik, azé lesz.

Jó van, tistelendi uram, hát alugyunk rá egyet.
Másnap kérdi a cigány a plébánost, hogy mit álmodott ?

A mennyben jártam, édes fiam, ennél szebbet már 
csak te sem álmodhattál ?

Debizon sebbet álmottam, szentatyám, mert amint 
láttam, hogy a neinzsetes tistelendi uramat visik az ángyálok, 
hát ást gondoltául, hogy már tebbé viszszá se gyi, hát biz 
én el is loptam, meg is ettem azt a nyulát.

Fölülm ulhatlan tisztaság.

Rebeka: Ilyen thiszta djermeket még nem látóit senki, 
mint az én Mórickhám. Minden héten adok rekhi edj tiszta 
thörülközőt és ü egész tisztán adja vissza mindig a hét végén.

Érzékeny panasz.

Barátom, ezek a szén- és faárusok olyan hideg fűtő
anyagot árulnak manapság, hogy a szent fával, fát szénnel 
kell előbb fölmelegiteni.

Érdekes párbeszéd.
— Mi az ára ennek az öt izmos kazárnak ?

Csak ötkrajcár, kérem alássan.
Na hallja, barátom, ha ön ezt komolyan mondja, hát 

összeveszem a világ összes kazárjait.
És mit csinálna maga a világ összes kazáraival ?

— Hát betemetném velük a tengert, hadd mehetnének 
a szegény ruthének át szárazlábbal Amerikába.

No hallja maga, ez nem is rossz gondolat. Ej, ha 
erre valahogy Egán uraság is rá találna jönni!



Oh igen. Zuhany.

Szeret ön táncolni, szép nagysám ?
— Oh igen!
— Akár mindenkivel is?

Oh igen!
— Sőt még velem is?
— Oh igen!

Mit gondol, ha megkérném a kedves papától a maga 
arany kis kezét, megkapnám-e?

— Oh igen!
Nem dobna-e ki esetleg a kedves papa e vakmerő

ségemért esetleg az ablakon ?
Oh igen!

Becsület szavára.

— Handlé, handlé! . . .  Jöjjön föl, barátom, az t g  szerel
mére! Szeretném én önt, becsület szavamra, innen tisztes
ségesen ledobni.

Adj kölcsön tiz koronát.
— Sohasem adok kölcsön, legfölebb ajándékozok.
— De kérlek!... nekem !...

Ne érts íélre, én sohasem sértek meg senkit.
-  Hátha se nem kölcsönzői, se nem ajándékozol, akkor 

ugyan hogy adsz. ?
Hát sehogy!

Átlát a szitán.

— Tudod mit, Arany? Az éjjeli gyorsvonattal sürgősen 
Vácra kell utaznom hivatalos ügyben, reggelre azonban mát 
föltétlenül itthon leszek.

Pesti menyecske: Ejnye, maga buksi! Igazán elvihetne 
engem is a mai képviselő piknikre.



Balázsfalvi kontrazarándoklat Hihetetlenül hangzó 
pletykahirt szellőztetett némely kazár-lap. Mintha a balázs- 
t'alvi román érsekség a Firczák- és Vályi-félc görög kath. 
mag\ar zarándoklat ellensulyozására egy kontra oltárzarán
doklatot akarna szervezni, hogy a magyar nyelvnek a Vatikán
ban elért szép sikerét leronthassák.

11) ádáz és hazafiatlan cselekedetre a mi buzgó görög 
kath. rúnán ajkú magyarjaink, erős meggyőződésünk szerint, 
aligha kaphatók.

I la pedig netalán rosszindulatú felbujtásra mégis kap
hatók volnának néhányan, azokra majd a Herkó Páternek 

s, gondja, hog> az országosan megindult kongrua-ren- 
dr alkalmával a muszka cárért rajongó urak kongruáját 
vám mák a nagyharang fizesse, vagy pedig csak hadd kérjék 

muszka cártól, akiért imádkozni szoktak.
*

Bessenyei Ferenc férfias bátorsággal merte leszúrni 
a-ast. Aki Bánífysta akar lenni, csak hadd legyen Bánfíysta, 
S, éili^ta vagyak. Vájjon Tisza Pista, Miinnichék, Oajáriék, 

utána mernék-e csinálni? Alig hiszszök!
«

A kath. egyetem  helyét a Herkó Páter tette legelőször
1’ ő re  még 18()4-ben. És pedig akkor is ugyanazon indok- 

, mint ma. hogy a Drávántul levő kath. horvát testvéreket 
nr é közelebbről lehessen a magyar nemzeti ügy számára 

n; H* gy az elzsidósodott Budapest helyett inkább 
;• - - mennek, hát ki csodálkozik ezen? Senki! Végre is 
ш гк-п  minden nemzet oly végletekig jó gyomorral meg
áldva. mint a magyar, hogy az minden kosé/ scholetet 
bevegyen. ♦

Dóczi Lajos kabineti irodafőnököt bárói rangra emel
ték Az üvé khedves pópája még csak mint ószeres kéz 
alatt kereskedett «az ősnemes régiségekkel és lám, a fia máris
m izi ötágú koronát kapott.

Hát aztán mondja még valaki: hogy nem boldog a
magyar — zsidó.

♦

Banffyék je les  é lc lap ja , a Magyar Szósz, erősen han
goztatja. hogy a pártkassza ügyében bárkinek is adhatnak
lovagias elégtételt.

I.ovagias elégtételt? \  pártkasszát adnák elő, ez lenne 
a nagyobb virtus!

*

Bart ha Ö dön u r nem híjába kétballábu szittya kin ul
tin, de csak egy ilyen exisztencia képes megreszkirozhatni 
azon abszurdumnál is képtelenebb zsidó fogást, hogy t. i. 
a r ithéneknél a zsidóra nagy szükség van. Hát persze! Mint 
a nemes acélon a rozsdára, mint a lucerna között az aran

kára, mint a sudár csernél a fagyöngyre, mint a birkanyáj 
között a mételyre. +

Dejszen nagy kópé vagy te Ödön mondta neki 
azon melegiben Rak óvsz ky.

Dejszen nem nagy kópé е/ a törülmetélt Barthelesz, 
hanem egyszerűen nagy bócher.

¥
Vészi József is érdekesen lódította el a sulykot a mi

nap. Л 48-ban szerepelt zsidók honszerelmét második vér
szerződésnek mondta.

A vér és szerződés ellen kiilön-külön semmi szavunk 
se lenne, mert ez a kettő a zsidónak már régi eleme. De 
maga Perczel és Oörgey hogy hány zsidó kémet akasztatott 
föl és pedig nem ártatlanul, azt sokkal hatásosabb vérszerző
désnek tüntethette volna föl Vészi ur.

¥
Ecsedi-lápnál sok a lelkiismeretlen spekuláns, akik 

20 krért vették össze a szegény néptől és most ó()0 irtot 
kérnek egy holdért a szabályozásnál. Fz a csúnya spekuláció 
minden emberi érzést kizár monda a miniszter, ki neve
ket nem is említett. Mindazonáltal kivált I isza Pistáék any- 
nyira találva érezték magukat, hogy legközelebb s/óvá is 
fogják tenni. Vájjon rájuk célzott-e a miniszter? Kár!

¥

Vissza N ém etországba! Fz a legújabb jelszó. Л kik
nek nem tetszik Amerika, most seregestől mennek vissza 
Bácskából is, máshonnan is a Magyar-Kanaánból vissza 
Németországba. Szomorú jelenség mindenesetre! De hát 
ki csodálkoznék a mai tuIszabadalmázott zsidóvilágban ezen, 
hol a zsidónak minden szabad és lehet, a becsületes föld 
népe pedig kidiil a zaklatások alatt, míg Németországban 
van erkölcsi rend. Vallásos élet, nemzeti szellem, fejlett ipar 
és népvédelem. Bizony! *

Olay Lajos a kath. lelkészeket újabban csak kizárni 
szeretné a tisztelt Házból. Az. igaz, hogy már maga ez is 
nagy vívmány tőle, mert idáig nemcsak hizárni akarta, de 
tényleg meg is botozta. Az ilyen derék politikus maga sem 
érdemel egyebet, mint csak botot.

¥

Az összeférhetetlenségi bizottság megállapította, hogy 
a m. t. képviselő urak bankigazgatósági állásaik nem össze
férhetetlenek. Hiszen épen ez a hiba, hogy a mai képviselő- 
házi állapotokhoz már minden hozzáfér.

Önéletrajz.
• Carsum consummavi, fülem servavi . . .»

Tátim, niániim Chájum vala : Nem ment máskép, tehát ismét 
Zsidónak születtem. Mózes-hitü lettem.
Annak rendje, módja szerint Az esküvő után héber 
Körülmetéltettem. Hitem sutba tettem,
Majd a rebach igy kívánta S meggyőződésből megint csak 
Kikeresztelkedtem; Keresztény-gój lettem.
És mert csuszni-mászni tudtam Tudták is ám méltányolni 
Szépen emelkedtem. Oda fent e tettem’!
Később gazdag Hebron-rózsát Nem hiszitek ? . . .  Nii, lássátok : 
Kelletett elvennem : Magyar báró lettem ! !

Dux-Dóczelesz Lüdvig,
K. u. k. Hof- und Ministcrial-Uath ; m. p.



j DO V A  в  H E N C E G I  ШОЦ Ó ^ E S A C [ Gay ári-testvérek szenzációja a Király-utcában.
hódításai és lóditásai.

Prethoriábul és Blenfonténbul 
ecccrre kaptam thegnap edj
thelegram.

Nézem, mi az. hát láthok, bodj 
a búrok már énthulemtiil is kér
nek békét.

Nadjon sajnálok, khedves bará
tim, ezt a khis üszinte bizajlomt, 
hadjtam nekhik azonnal telegra- 
firozni: de niig a velszi herceg- 

" vei, akhi van éntülem a leginti- 
nebb barát — a dolgot thüzete- 
sebben meg nem beszéljük, én 
magam semmit se nem tehetek.

Л Liphótvárosba edj nadszerii pucst hadjtam sinálni 
a Széil-khormány ellen.

Elüször edj fényes bált rendeztettem, melyre a khor- 
mány is ledje hivatalos. Mikhor aztán lett, elment a meg
hívó is, fölálltam edj székre s aztat én mondtam, a mellemet 
szerényen jól khivágva: ^Szeretnék én itt látni azt az em
bert, akhi edj ilejen antiszemita khobinettett, mint Széli is, 
fogadni mer».

És haste gesen, megbokta a bál is, meg a khor nány 
eljüvés is! Idj tessék imponálni tudni !

*
A búr sebeseiteknek djöjtöttek a minap pénct, hozzám 

is bejöttek.
Odjan khérem, menjenek önök azokval a boldog

talan búrokval, hiszen ha csak rájuk gondolok is, kiesik 
az enyém s z ív  bánathában. Hát liodj akharhatnak már önök 
nekhem készakharva ekkora szívfájdalmakat?

Szóltam én zseniális szellemességvel és hadjtam ükét 
defbni khi. N aja! legalább khölötte adni semmit. És végre 
ez sem otholsó rebach. Mert végre is a rebach minden 
elütte. *

Megszólít a minap a Fránci jerek, attul a bizonyos 
Khossuth Lajcsitul az üvé fia.

— Izór bátyám, hallott maga már Zabon bán Ugron- 
historiát ? montda ü khárörvendiileg.

Hallottam — mondok. — Szeretnél odji the is life- 
rolni tízezer méter zabt a saját földjérűl? Meghiszek én 
aztat! De kedves barathom, mit én arrul tehetek, ha te tsak 
Thamóczi-fücskendőket liferáltál valamikor, aztat sem a te 
saját magadtul való gyárbul. Khellett ez ü neki?

*
Kérdi engimet a minap a kis Gidátska, a szellemes 

sportsman, a Rohoncz: Hodjan sinálhatna ü mostan edj 
bampás tromf az Ugrón zabjára ?

Hijjál ki ütet edj khis zabpárbajra felelem ü neki 
szellemes zseniállitással.

És a boldogtalan szót is fogadta! Odjanaznap 5 órakor 
kapok edj thelegramt, hodj ü a párbajban khapta az alsó- 
felsü ajkhájára edj hatalmas vágást. Most mit ti thedje?

Hja barátom, ha te megtsináltál a skandáluint, most 
ithéljen már a khüzenség!

— Haste gesehen! Na ogyi, hodj én mindig is mond
tam, hodj ük vannak edj igazi emberek a mi népünkből! 
Lássál tsak a magad szemeivel: Metszette Morelli. Nii ?

A hű gárda

és mikora Cézár kihúzza lábát.



Jáger Dávid inármarosi vén uzsorás, 
lm a nemzet s nép zsebében igy kotoráz.

Vereckén át igy jönnek be a lengyel-kazárok, 
Megállj Icig, te is megbánod, hogy a kebledre zárod.

ятсридмии иго укал виодчвтен.

100 darab színes kártya ára 1 frt 50 kr.

Л НЕЩ>( ) P Á -ТЕЦ LEGÚJABB lyÉPEjS LEVELEZÖ-LAP MINTÁI

Л ! л ik :j мгпь /<uk\ konvcnt titkos pucscsa.
\á ч . e:: a korrupt.:'* — ébred a leiárt náció!

gén - 1 5 •■.elve van,
M g pedigY-n a Dunába, mikor a legtele van !
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