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A hólapdázás vége.

Bánffy Dezső: Tyhü, a néppárti rézcsillagja ne legyék  ennek a sok hólapdának, de egyszerre  
a nyakamba zuhant. P edig  én ezeke t az adatokat e ze lő tt négy éve apródonkin t szedegettem  k i  j

a szem étből, m ikor a néppárt hurcolkodott. j

!

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Kétszer inkább.
Rada I. Vendel politikus csizmadia koppintásai.

Inkább a Fester Lloydst tiltsák ki minden becsületes 
Ivas« »-körből, mintsem Darányinak csak egy hajszála is 

megtalálj* »n görbülni a sakterkés hatalma előtt.
*

Ink.ibb Ránffy ugorjek le Koppenhágában a negyedik 
mmJetr »!, nmtsem a néppart jövő reményei minél magasabbra 
föl ne szökhessenek.

*

Inkább minden Bantíy-hus/ár főispán még idejekorán 
"Чкк - :;u m-r.t-cm a választások alatt vág)- kezére játszszon 
a Huh 'ttnak vagy maga lépjen föl az utolsó órában párt
kassza parti programmal.

Inkább kerüljön a román zsidók sorsára a mi vala
mi) i kazárunk is, mintsem a kereszteket oly vakmerő 

arcátlansággal tovább is tördelhesse.
*

Inkább semmisüljön meg a haza minden ellensége, mint
sem т .ь  valaki boldogtalannak is Rada legyen a neve.

Szürke aforizmák.
Ritkán esik meg, hogy megesik a gazdag szive a sze

gényen.
■Щ

Akinek rágah m a kenyere, az többnyire kenyéririgység- 
b< i beszél. (Ma . .r Szósz).

*

há rat ismerek, aki ki nem áll
hatja az ebeket s még s kutya baja!

•ti
Abban is van némi vigasz, ha valakinek a lábát am

putálják: gal i; b nem hágnak *■ >ЬЬе a tyúkszemére.
-fc

Nietzsche, az «l'ebermensch», az őrültek házában halt 
míg m csoda, hiszen őrültek módjára élt is mindig.

*
Nem egy jövedelmező vállalat mostohán bánik alkalma

zottá;. M: hiányzik az ilyen részvénytársaságnál ? A részvét.

.Most, hogy hídon is lehet a Margitszigetre menni: sokan 
mennek oda szárazon De, hogy sokan térnek-e onnét vissza 
szárazon, az már más kérdés.

* 1
Hány nyomorult proletár van, kinek a legszükségesebb 

szobabutorzata sincs meg, de azért a kenyérkérdése mégis 
naponként — szőnyegre kerül.

*
.Miután ( >s-Budavárát bezárták, ki van zárva az, hogy 

lezárjanak ott valakit, ha csak az adós urakat nem. Édes 
pezsgő helyett sós köny folyik az elveszett paradicsomban ! 
Paradicsom mártás is jó lenne most!

*
A legközelebb összehívandó közigazgatási ankéten két

ség kivid sok okos, tanult tej lesz; csak azután fejetlen
ség ne legyen ám.

*

Nem, nem! Ezután már nem lesz «magy. kir. főudvar
mester», <főIovászmester\ »főkonyhamester...» ez derogál! 
Hanem lesz »<magy. kir. főudvarfelügyelő», «tolófelügyelő». 
Lgy-e bár, volt házmester s jövő házfelügyelő urak?

* * # # # # * * # # # # # * # * # # * * # # # # # # * # # # * # * * # * * * * *

Ki ez?
Fölkel, ha elharangozták az Avét;
Beviszik neki a jó tejeskávét.
Aztán kilenc-tiz percig még pihen.
Békés nyugalmában nem háborgatja 
A csöndes háznak felügyelő atyja.
( )h, zaj, perpatvar nincsen e helyen !

Elvégre dolgozni kezd kényelemmel;
Asit... nyújtózkodik nagy türelemmel,
Mig rendes sétaútjat teheti.
A friss levegő használ tüdejének;
Ajkáról zeng a vidám fütty s a/ ének . . .
Örvend, hogy napjait igy élheti!

Harang kondid . . . ebédje készen várja.
Bemegy, ott áll terített asztalkája;
Leves, hús, főzelék és lágy kenyér.
Hozzá két-három deci bort is adnak,
Pompás kísérőül minden falatnak,
Mi bármely úri móddal is fölér ’

Ki ez, ki ekkép élvezi világát 
S óránként leszakasztja a virágát:
Talán egy penzió agg kosztosa?
Dehogy , dehogy ! Ki ily s/ép nyugalomban 
Két éve mar, él egy szabad kantonban:
Lucheni ur — királynénk gyilkosa. /ionbon.

Zuhany.
Költő: Ah, e gyönyörű tölgyek! mennyiszer gyüjtötten 

uj erőt alattuk!
Kanász: Hm! hát az ur is szokott makkolni ?



Alma Mater.
A Magyar Szósz redakciója

hátulról tekintve:

Mintha legalább is mind dupla vastagnyaku debreceni cívis volna.

Elölről pedig

a legkrajzlerosabb kazár firkonci pinkászok és csirkászok, többnyire azon kóser 
szociális zsidókontatók, kiket in illő tempore börtönbe csukatott. S most onnan

szedi őket elő.

Az egyetemi polgárok,
A kik keresztények:
A «Magyar Szósz» előtt csupa 
«Bigót siivölvények!»

Sőt! E sötét középkorú 
Barbár klerikálok 
Gonoszszabbak bizonyára,
Mint a kannibálok!

Hogyne! Hisz ők buktatják meg 
A «haladó» Károlyt;
Azt a sunyit, azt a Szundyt,
Kit a Juif vásárolt.

Rettentő is, hogy az elnök 
Megválasztásában :
A «választott nép» ne győzzön 
Most, az Aulában!

Föl zsidóság! Föl lőcslábuk! 
Működjék pénz, ármány!
Le a kereszt csúf jelével!
Abcug veled, Pázmány!

ltjainknak vezérlője 
Legyen Jebuzeus!
Ha «Krisztus» van a zsebünkben: 
Kell is nekünk Jézus!

’Zt melyik a leghuszévesebb ?

Veszedelm es.

Anya: Miért sírsz, Palika?
Fiú: Dusi nénémnek a tiszt bácsi előtt gratuláltam a

negyvenedik születésnapjára és cukor helyett nyakoníitött.

Visszafelé.

Bíró: Hány éves?
Vénleány: Kerek harminc.
Bíró: Hallja, tanú, maga visszafelé kerekít.

Gyanús szerték.

Azt hittem, hogy majd én árulom ezt a kis dohányt ( 
és most tessék, ő árult el engem. Hanem édös löndér uram, j 
legyen legalább e’ kis esze, hagyja lepipálni magát az egy- j 
szer és pipálja el legalább maga. j

— Takarodjék tehát azonnal! (Súgva: Külső-soroksári-ut
8. szám alatt lakom). (



Szervusz, aranyos! No, nem is örülsz, hogy két hó
nai tro liét után a zöldből hazakerülök?

Sőt ellenkezőleg angyalom. A zöldségnek is örülök, 
me*j a kerülésnek.

Nem hiába kitűnőd volt örökké a kézimunkából, de 
érted is azt, úgy látszik, főbenjárólag.

Politikai népdalok.
Napraforgó tányérrózsa, sárga a virága. 
Sárga Bánffy irigységtől: letűnt a világa! 
Hiába zeng a Magyar $z<»z neki dicsőséget, 
\h, elvitte Széli előle reg az elsőséget!

V irágzik az ős/i rozsa, gyönyörű pompája, 
Bukott báró régi fényét, hej, többe nem látja ! 
\bendblattja is hasztalan abajgat, hiába ' 
Ebugatás nem hallatszik tói a mennyországba !

Czicza P <ta (lejáriék nótája.

Árva csalán a kenderben . . .
Elűzzük Szélit szeptemberben

í)e csak úgy, ha lehet! 
Ba n ff у - vá 1 a szta >o к 1 esz n ek,
\  Katótok mind elvesznek:

De csak úgy, ha lehet! 
\ kkor  aztán mi fütyülünk 
Piros bársonyszékbe ülünk:

De csak úgy, ha lehet! 
Kiirtjuk a bősz néppártot,
Mely nekünk már sokat ártott:

f)e csak úgy, ha lehet! 
Visszatér az aranyéra,
Timik a Széli-atmoszféra:

De csak ugv, ha lehet! 
Úszunk fényben, hatalomban,
Uj élet lesz régi Lloydban :

De csak úgy, ha lehet! 
Ledöntjük a modern bálványt, 
Megbuktatjuk, meg. Széli Kálmánt

De csak ugy, ha lehet!

Szaván fogta.

Azt hinné az ember erről a két rinocerusról, hogy 
két teve, ugy látszik pedig csak elefánt mind a két majom.

Csípős válasz.

Nagyon sajnálok, khedves gazdatiszt uram, de az én 
uradalmaimon tsak saját hitsorsosaimat alkhalmazok már öt 
év óta elvből.

A béresek és napszámosok is mind zsidók, nagy
ságos uram ?

No, azok még nem, de remélhetőleg...
No hát, tízezer éves reményeihez sok szerencsét 

nagvságos uram.

Főbenjáró kézimunka.

Két majom.
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