
III. évfolyam. Budapest, 1901.

-к© H E L Y Z E T K É P E
(A magyar népszámlálás alkalmából.)

Hol van a nép, mely pályát izzadni s izzadás közt hősi bért aratni ősatyáknak nyomdokán tanúit ? 

Golgotát já r  zsidók uzsoráján vagy menekszik Amerika táján. Élte napja rég bealkonyult.

„Magyar Herkó Páter** melléklapja.

: Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.
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A megkerült pártkassza.

Mi a különbség Bosznia s Hercegovina mostani kormányzása 
és a hajdani Bach-rendszer között? — Semmi.

És a különbség a szabadkőmivesek egynapos jótékonysága és 
a Mária Erzsébet keresztény nőegylet közt?

Azok a megrepedésig ütik a reklámdobot, — ez harminc éves 
betegápoló működésével szerényen hallgat, bár évente ezer és ezer 
szegény betegnek titokban segítséget, orvosszert nyújt.

*
Mi a különbség Falb ur és egy jósoló cigányasszony között? — 

Semmi. *
Mi a különbség a bécsi katonai «Reichswehr» és a dicsőségtelen 

abszolutizmus szelleme között? — Semmi.
És a különbség Beöthy Ákos és Münnich Aurél közt?
Az keveset beszél, de sokat gondolkozik; ez sokat beszél, de 

keveset gondolkozik.

Egy értékes titok.

Várta egykor nem egy kába, 
Hogy Bánffy a Széli nyakába 
Fölakaszsza.
De ki látott ilyen dolgot?
Mint a kámfor elpárolgott 
A pártkaszsza.

+

Jer velem, nem fogod bánni!
Hű nyájához igy szól Bánffy 
A fő kanász.
A nyáj megy; de álla koppan 
S hol üres a vályú, ottan 
Ő nem tanyáz.

Bár jól tartott ebe csahol,
Nyája széled s megy oda, hol 
Enni talál.
Kolomposa a nagy Gajár’
A kolompot ott rázza már 
A Széli-tanyán.

Ezer osztrák Koppenhága!
Készül már a nagy vásárra 
Egész ország.
S van-e nagyobb balek nálam 
Széli udvarán egész nyájam 
Bitang jószág.

Szervósz, Groszele! Hova the menelsz magadat ?
— Medjek az ipámhoz, Mosele; súgni akharok nekhi edj érthékes 

titkot, azt, hodj ha ü edj khüzönséges hebron szűzbői minden áron 
mélthóságos asszonyt akharja tsinálni, hát akhor legalább khürösztözze 
ütet khi, mert khölönben en leszek edj öndjilkhos — szédjenlethemben

És kinyitván az ólajtót,
Rázogatja a szakajtót 
S «Magyar Szó»-val 
Nyáját visszacsalogatva 
A romlottság s furfang atyja 
így megszólal:

«Kincset leltem minapába’, 
Aranybányát Dobokába’
Hej hoppszaszsza!»
Értsd alatta: itt van nálam 
Jól elrejtve Dobokában 
A pártkassza.

*

Így lett a nyúl a bokrából,
A pártkassza Dobokából 
Kiugrasztva. Dorogi Pál

A m egszokás.

Ön már megint részeg? Hát nem szégyenl 
magát? LJgy-e, pedig mennyire fogadta, hog  ̂
többé nem issza le magát?!

Mit tehetek róla, ha én olyan órás vagyok 
aki repetáló órákat szokott csinálni.



Roppant lelkierő.
Mikor Zimándy lábafejét amputálni kellett, a bátortalan 

! orvos százféle szavat keresett, hogy ezt tudtára adja; mert rop
pantul tartott tőle, hogy a kemény elhatározásu plébános 

( nem lesz rábírható.
— Ha okvetlen le kell vágni, hát vágják le — okvetlenül. 

Hiszen nem vagyok én gyerek. Különben is írva van: Ha 
egyik lábod megbotránkoztat, vágd le azt és vesd el. Hát 
csak vágjátok le és dobjátok el.

Mikor az orvos el akarta őt altatni, ezt már nem engedte.
— Akarom látni, mikor válunk meg egymástól.

És mikor az amputácia sikerült, igy kiáltott kacagva fö l: j 
— Most pedig aló mars előre, oda, ahova én is megyek — j 

előre kijelölt síromba és várj be, mig én magam is rá érek. 
Nem hiába láb voltál, de siettél is;  én azonban egyelőre í 
még várhatok. \

Oh, azok a háziurak. j
Lakástkereső: De ez a szoba borzasztó kicsi. Ha leg

alább kitapaciroztatná! !
Háziúr: Hiszen akkor még kisebb lesz. ’

í
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Mondja tsak, Zsuzsikhám, van a phapának phénc? 
Thodna ma főzetni edj khis interest?

Nem igen tanácslom, Mózsi bácsi, hogy ma oda 
jöjjön, mert nagyon is tartok attól, hogy ma hirtelen ki találja
fizetni magát uzsorakamatokkal együtt.

Két tükör.

Na hallja mit, khedves Phertl ór, tsak piszkhos és 
; khomisz zsidó ögynököt ne látnék.

És ezt un mondja nekhem, Hagyma ó r'' Hát akhor
• ün mi ?

Má minthodj én mi vadjom ? 1 iát tudja meg, hodj 
j én tsak ed] thükör vadjom ehez.

\agy udj ? No hát akhor én is tsak edj thükör vadjom 
magának — ehez.

Zsidó műérzés.

Hallja csak, üyémántkövi báró ur, mily isteni remek 
szép hangverseny ez, — a szabad természet örök dallosai! 
Micsoda összhang!

Ej mit, nadjsám! Énnekhem tsak az a hangverseny 
imphonirol, ahol 9 írt 50 krt khöll fözetölni edj zártszékér!

Jellemző.

Na hallja maga, doktor ur, én magát ma valósággal meg 
verem. Mért gyógyította meg olyan egy-kettőre az anyósomat 

Ejnye, ügyvéd ur, hisz az kötelességem csak úgy, 
mint önnek a port mihamarább megnyerni.

Csakhogy én a port, kivált ha jó, nem nyerem án 
meg mihamarabb.
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