Budapest, 1901.

Ш. évfolyam.

hogyan n ép szerű sítik a szom szédban a m agyar kieg yezést.

„M a g y a r Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.

Igaz bukás.

Vita et Mors.
Hága nászt, Bécs gyászt jelentett
Friss tavaszt ott. temetést itt,
Látjuk létünk nagy színpadján
A Farkaknak működésit.
Vilma boldog, Milán pedig
Mindörökre boldogult,
Sorsa többé mar nem hányja,
Hogy a hant most ráborult.
Ránk borul az események
Oly nyomasztó takarója,
Nem ismerjük: mi a szivünk
Rejtve tartott kis rugója?
Apró okok nagyot szülnek..
Ki *em sejti végzetét!
Nyílt szemekkel botorkálunk,
A jövőnk oly zord s setét!
S a sötétben eltévednénk,
Ha nem lenne támaszpontunk.
Fz ta.t fenn, ha szerencsénk jár.
Fz, ha busán könyet ontunk.
Midőn bízva Istenünkben
Küzdünk
ám nem csüggedünk
Futva fusson árnyék-pályánk
Nem volt hiú életünk!

Dejszen, édes barátom, hogyan védjem én meg akkor
önt, ha még hozzám, az ügyvédhez is bizalmatlanэ Már
pedig nekem mindent úgy kell tudnom, amint az történt,
ha azt akarja, hogy kimenthessem. Tehát hamis volt-e az a
bu kás ?
Esküszöm, ödjvéd ór, hodj a bokhás az teljesen iga/
volt. Csak én magam vótham edj kücsikét
hamis.

Nem hiúság ez az élet,
Ma körünket jól betöltjük ;
Király is a polgárért van!
Egymás hasznát eszközöljük.
A mennyei trón elébe
Jut a pór és fejdelem .
Tetteiknek mérlegéből
Fakad üdv vagy gyötrelem.
Üdv nekünk már e bolygónkon
S béke a jó szivüeknek!
Daróc, bibor... elporladnak,
De erényünk hűn követnek.
Nem a halál győz le minket;
A révén csak átmegyünk
Oda, hol nincs kin, csalódás;
Ahol már nem sir szemünk.

Inasok közt.
Mitől olyan vörös a bal füled ?
- Tudod, a májsztrám balra ül és a hangjai mindig
ezt a fülemet ütik meg.

A hív kutyam osó.

Bonbon.

S zem p on t
Fiatal orvos szól a feleségéhez :
Azt mondom, Tini, ne érintkezzél annyit Szabóékkai;
hiszen azok mindig egészségesek !
Sajnálkozás.
térj: Tudod-e, hog> épen egy esztendeje, hogy meg
ismerkedtünk ?
\ ő : Elég baj, hogy előbb nem ismertelek meg!

Én bizony nem sietek vele, mert minél hidegebb les
az étel, a hadnagy ur annál többet hagy nekem.

E lővigyázat

Zsidó-virtus.

Ön maga borotválkozik ?
Igen.
Miért nem megy a borbélyhoz,
hiszen egy házban vannak!
Nem merek oda menni, mert én
szereztem neki feleséget.
Ó vatosság.
Mórickhám, ne menj ólján khözel
mélységhez.
Miért, hiszen nem vadjom szédiilős ?
Igen, de a pénctárcád le thalál
hózni !
Lehetetlen.
Orvos ur ! orvos nr !
No.
Az éjjel megjelent nekem a városbiró szelleme.
Ostobaság, maga vagy szellemet
látott, vagy a városbirót magát. A kettő
együtt lehetetlen.

Kóser frigy.

j

Rebeka: De annak az urnák, akit
ajánl, sánta a féllába.
Közvetítő: Csak rövidebb az egyik,
Sokhal ?
Két centiméterrel.
— Akkor nem kell.
Wie hájszt ? a két lába együtt
210 centi, mint másnál, hát mindegyikre
csípőtől kezdve 105 jut.
— De az egyik csak 104.
A másik meg 106, ami az egyiknél hiányzik, meg von a másiknál, tehát
egál!
Apa Igaza van : gemacht!
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B ölcseség.
Hisz ön az előérzet ben ?
Igen, de csak utólag.
.

S mert nem hasad, vannak nagy haraggal.

Kóser b ölcseség.

Udvariasság.
Bíró (súgva a tanú nőhöz): És most
mondja meg egész hangosan, hány éves
volt tizenöt esztendő előtt!
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Elszólta magát.
>
Hallotta már ? Harapós kritikus >
rettenetesen ócsárolta az ön vigjátékát! í
— Eh, m it! Bánom is é n ! Hiszen j
annak nincs is saját véleménye; csak I
azt fecsegi, amit mások mondanak!

(Tankönyvből.)

A statisztika minden kétséget kizáróiag megállapította, hogy legkevesebb
halálozás esik a száz éven túli emberekre.
Költők közt.
D urák: Szeretnék egy olyan verset
írni, amilyent még soha nem írtak.
Veray: Ah !
D urák: Amelynek tárgya olyan, hogy
más emberi agy még nem gondolt rá.
Veray: A h!
Durák: S amelyről én utánam soha
senki sem mer többé írn i!
Veray: Olyan tárgy, amiről még soha
sem írtak s amelyről soha más Írni nem
fog többé, csak egy van.
Durák: Ugyan mondd, hogy melyik.
Veray: A te érdemeid, komám !

Látva Jóska a lehetetlenséget,

M agyarázat
Édes apám, micsodák azok az élő
képek ?
— Az élő képek ? Hát azok olyan
képek: mikor az emberek úgy állanak,
mintha megvolnának halva.
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Igazságtalan beszéd.
Gatt, miijen elüithélet: hodj tsak
a mi embereink, ünsere Leüt’, gürbe
lábúak. Ha edj izraelitnak van gürbe
láb, mingyár azt mondanak : ez edj lőcslábú zsidó. De ha edj kürösztény, idj
szólják : a lovasságnál szolgált!
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Előkelőén.

|

K óser ö n é r z et

Eljösz velem a kávéházba ?
Sajnálom, nem mehetek, egy fillér
sincs nálam.
— Baj is az, gyere csak; kiihatod azt
a pohár vizet, amit a kávémhoz kapok.
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Bankár: Hoztam nekhed a legójabb
góthai almanach!
Leány: Minek ?
Bankár: N ü ! hodj kheress khi ma
gadnak edj gráf!

Háriáda.
... A katonaság diszfelvonulása oly
ragyogó volt, hogy az összes néző civilek
szemgyuladást kaptak.

Megszánja a tehetetlen népet.

Kóser ipar.
A p a : Ez a nadrág rövid, a fiam négy
hét alatt kinövi.
Szabó: Lehetetlen, hiszen nem is tart
addig az a nadrág.

És olyat vág a kemény tusakra,
Csak úgy szórja mind a kettőt hasba.
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OÍONDOLrATOÍv

(Z.) Nagy Jolgok szerzik meg a hálátlanságot és hal
hatatlanságot, kicsinyek a kenyeret.
*
\ női hala és önzetlenség a homőopathikus adagot
veszi mértékül.
*
\ házasságban az önző fél az uralkodó mindig.
♦
\ múltat az emlékezet távcsövén nézzük, a jövőt a remé
nyén át vizsgáljuk.
*
Legalacsonyabb a fen héjázás.
*
\ tudatlanság tagad, a butaság tud, a tudás hisz.

Jól megfelelt
(Z.) Metternich Sándor Paulina hercegnéről beszélik,
a hírneves gróf Sándor Móric szellemes leányáról s ha nem
is igaz talán, de jellemző az adoma.
A hir szerint a hercegné valahogyan elvesztette három
hamis fogát Akkoriban a fogmüvészet nem haladt még anynyira, mint ma. A hamis fog méregdrága volt s ha jó volt,
kincset ért. A hercegné tehát nagyon sajnálta fogait és tudatta,
hogy a megtalálónak nagy jutalmat fizet
Néhány nappal a hirdetés után a hercegné három óriási
lapátfogat kapott a postán. A névtelen küldő kijelentette,
hogy neki nem kell jutalom. A hercegnő első dolga volt
megtudakolni a természetrajzi múzeumban, hogy miféle
fogakat küldtek neki.
— Marhafogak: ökör vagy tehén fogai — szólt a föl
világositás.
A hercegné rögtön tisztában volt vele, hogy ki csinálta
a kissé vastag és nagyon szemtelen tréfát. W. gróf volt, régi
ellensége.
Nem sokat gondolkodott, hanem becsomagolta újra j
a fogakat és elküldte W. grófnak a következő levél kisé- j
rétében:
Kedves gróf! Mindenha tudtam, hogy ön áldozatkész
gavallér ember. De erre még sem számítottam. Bár a fogakat \
nem használhatom, fogadja legbensőbb hálám őszinte kifeje
zését, hogy az én kedvemért kihúzatta és fölajánlta nekeu1
a saját fogait.
Azt mondják, hogy W. gróf földkörüli utazásra indult,
hogy megmeneküljön egész Bécs nevetésétől.

Tréfás képrejtvények

Két menyasszony erre mén,
De hol hát a vőlegény ?
Tessék megkeresni!
г»

Vendégeknek visszatetsző,
Hogy itt benn van két zsebmetsző!
Hol ? Tessék megkeresni!

