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Budapest, 1901.

KIEGYEZÉSI KÍSÉRLETEK.
(Körber Rátóton.)

K örber:

Egyezkedjünk, pa jtá s! Egy pofonnal m ég több, vagy’ kevesebb, az már nem sokat

határoz.
Dejszen, pajtás, m ég ha ezt a katonát le nem rázhatom is

egyhamar a nyakamról, de

ezt a malomkövet, m eg ezt a kis házat aligha a nyakadba nem akasztom, mihamarabb.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezm ényben részesülnek.

Nem várt hatás.

Nos, hogy tets/ik nagysádnak a «Tengerek va/dzsa•>
eimu legújabban kölcsönzött regény 0
Nem éppen valami nagyon! Nagyon száraz.
Mit! száraz? Még ez is </ára/ ? Mikor végre is min
den szereplője éppen a vízbe öli magát. De már édes nagysád, ezt nem hittem volna.
I« в * « * # # « « * # * # # * * * « * * * * * * * # * * * « * * * * *
Találó.
.Miért írják a mai szecessziós teátok a nevüket a fest

Három fiú azzal mulat,
Hogy kergethet két kis nyulat.
Hol? Tessék megkeresni’
* » ■u

Csak most volt egy kisasszony itt,
Vándor bursok őt keresik.
Tessék megkeresni!
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(Körber Kátóton.)

K örber:

Egyezkedjünk, pa jtá s! Egy pofonnal m ég több, vagy kevesebb, az már nem sokat

határoz.
Dejszen, pajtás, m ég ha ezt a katonát le nem rázhatom is

egyhamar a nyakamról, de

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
V idéki e lá ru sító k je le n té k e n y k e d v e z m é n y b e n ré sz e sü ln e k .

Magyar ipar. Végrevalahára más is észreveszi, hogy
a magyar mesteremberek gyamot itása égető szükség és hogv
itt van már az ideje, hogy ne csak a zsidó spekulációt hiz
lalják a nép rovására, hanem kenyeret, munkát adjanak a
lerongyolódott, tönkretett magyar mesterembernek is és a
teljesen tönkrement magyar ipart újra megteremtsék.

Bessenyei Ferenc, Kinfív-huszár ur egy pompás, jó
kis ötlettel gazdagította az országot. Lemondott a mandá
tumról. L/ kétségtelenül sokkal sikerültebb vicce, mint ame
lyet : / Adria-ügyben csinált Hegedűssel. Eltekintve attól,
hogy mar július elején az égés/ évnegyedi fizetését felvette.
A bátrai-.4 j két hónap-'t remélhetőleg vissza fogja fizetni. Mert
különben ez határozottan rósz vicc lenne ám !
*
Bánffy Dezső ap nagvfalusi Szokrates urat hazaárulás
miatt \\; ! alá fogják helyezni. $ a legnagyobb valószínűség
szerint el is fogják marasztalni, mert a kézzelfogható bizoj nyitékok ellenében, még az ő ismert ékesszólása is csütörtö( köt fog mondani a legmesszebb elmenőleg.
Tudvalevőleg Lukács ellen ő a tisztviselőket játszotta ki
ut - > blattnak a választások előtt, Lukács pedig ezzel a ku
: ha/aarulási tromffal akarja visszavágni a tök-filomélát.
}

|
(

Csing herceg csöng«», csengő, csüngő, csángó csalik
kal sinko! Európa felé, hogy országát a haragos német
o/á: előtt füfa, tufa, hajtü, tajtü, ajtu, bajtu kimenthesse.
\ kínai etikett szerint e szavakkal fogja üdvözölni a
német császárt :
Hun a honi, konyi kanyó konyak?! kocintstink csak!
*

A ném etországi bankok és gyárak sorra buknak.
Annyira megijedtek Ugrón francia bankjainak még a hírétől
; is ! Hat még h a !
Ugrón Gábor fényes elégtételt kapott az ő francia
bankeszméje által, mely a magyar ipar fellendítésére lett
volna hivatva az ő pénze által. De mert ő ezt a börze-zsidók
nélkül maga akarta létrehozni francia pénzzel
milyen
: hazaáruló lett egvszerre !
4 alig 8 10 napra, mikor ugyanez a francia tőke zsidó
jársza ágon bejött, akkor már s/<» se lehetett semmiféle
j hazafiatlan-ágról.
♦

)

így járt szegény Ugrón Gábor erdélyi bankterveivei К ris/a-Bánífvék konclesi zsidó vigécei addig ármánylene, míg I 1bemaradt A szászok, románok azonban
‘gcsinálták
saját nemzeti bankjukat Ugrón
mintájára és máig is virágzanak.
De végrevalahára mégis csak észretér Magyarország.

i
i

Vajha 15 20 evvel elóbb észrevették volna ezt azok,
akiket illet! Mennyivel kevesebb lenne a földönfutó magyar.

A céhek eltörlése után a zsidó pénztőke mohó étvágygyal vetette r i magát a magyar mesteremberekre.
A külföldi gyárakból beözönlött selejtes olcsó portékái
val kiverte a magyar mesterember kezéből a kalapácsot, tut,
gvalut és a dikicset.
♦
Idáig csak a pusztába kiáltok szava voltunk tőle
azok előtt, akik mindenben antiszemita heccet láttak. De mi
kor már az ország egész közvéleménye látja, hogy iparosaink
vasúti szolgákká, napszámosokká, hordárokká lettek és hogy j
magyar kéznui-ipar csak ott van még, ahol a zsidó) speku
láció azt ki nem ölhette
most már komoly gondolkodóba
esik és segíteni akar.
♦
Vészi Veisz ur fekete im presszáriója. Sokan csóvál
ják a fejüket nap-nap után azon, hogy mitől jó az, hogy a
kormány félhivatalosa vadabbnál vadabb zsidó kirohanásokat
res/kiroz meg a keresztény magyar állapotok ellen.
Es amilyen szemérmes ö maga, rendszerint másokról is
úgy vélekedik.
Némi kis kedveskedésül iparkodunk mi is hasonló jók |
kai ámbátorkodni neki, egy ugyanaz napi francia lap találó
szellemességével:
*
A légy. Jeles állat, miután az utcán minden kimond
hatatlan piszkon és szemétén végigtáncolt, bezümmög az
ablakon szobánkba, arcunkra telepedik, vagy orrunkra ül,
végigsétál fejünk búbján, a cukortartóba repül, megfürdik a
tejben, majd a süteményre száll száritkozni, a pecsenyénkén j
nyugossza ki magát és végül öngyilkos lesz a levesünkben. <
Ilyen szemtelen légy csak kettő akad a föld kerekén, a kol- ;
dúló cigány, meg a kazár hírlapíró!

Juszticiánk.
<Elpusztult már szép hazánkban
Nem egy nemes kúria!
Am egy fecske nem csinál még
Sarat», s/ól a Kúria.
*
Igaz, felel a közönség ...
De a háta csak borsódzik,
Midőn látja, hogy a bin»
Á rvt n 'st kkt V birkiízik !
*
De ne essünk mi kétségbe;
Ne ijedjünk meg egy szem űiül!
I la inog is tán bizalmunk :
Ez végképpen meg nem rendül!
(H

ft.J

Korszerű fokozatok.
Gurul a sündisznó, még job
ban a golyó a tekepályákon;
de legjobban gurul az orosz
rubel Bulgáriában.
*
Sok a könnyű kabát nyá
ron, még több a köpönyeg té
len ; de legtöbb a köpenyegforgató télen, nyáron.
*
Száraz az időnk, még szárazabb a «finom >trafikdohány;
de legszárazabb Kossuth bereue ur szónoklata.
*
Szerencsétlen egy gyógyíthatatlan beteg, még szeren*
esetlenebb a kazárlepte magyar feltold; ámde legszerencsétenebb (ioluchovszkv külügyminiszterünk balkáni politikája.
*
Gyakori a fővárosi cselédek változása, még gyakoribb a
IVster l.loyd kirohanása a «klerikálizmus» ellen; de leg
gyakoribb a birtokosok exekválása szép Magyarországon.
*
Bátor az oroszlán, még bátrabbak a burok; de legbát
rabbak a belvárosi ékszerészüzletek fosztogatói.
*
Nehezen érjiik meg a léghajók kormányozhatosága ide
jét, még nehezebben kath. autonómiánk lét rejöve tel é t; ámde
legnehezebben érjük meg azt, hogy a Tisza és Bánfíy-had
dicshimnuszt zengjen a tiszta választásokról.

H át m ég h a ! . . .

Magyarázd meg nekem Dini, hogy lehet az, hogy Ame
rikáiban S0 100 fok a hőség most és még sem forrtak föl
még a tengerek, holott nálunk S0 fok mellett már felforr a viz.
Ugyan hagyd el, aranyos buksi! Kell is oda valami sok
fok. bál csak rád nézek és forr bennem az egész, lélek. Hát
még ha Amerikában volnánk!

J ó kis m entség.
Szenzációszámba megy, ha az Egyetértés és Madjar Szósz
nem piszkálódik és s szitkot nem szór Ugrón Gábor ellen,
még szenzációsaid) dolog, ha a fővárosban 10 12 gyilkos
ság és öngyilkosság nem fordul elő; de legnagyobb szen
zációnak az tekinthető, ha nincs szenzációs eset Aradon.

(/.) A müncheni Löwenbräu csarnokába betévedt egy
kmyalt porosz junker. I rés asztal nem lévén, hozzátelepei dett négy jóképű, pohos bajorhoz, akik békésen iddogáltak.
A porosz csakhamar elkezdte a társalgást.
München nem halad.
Nincs pénz, rósz az idő.
Berlin szebb.
Sajnos.
Most már az irodalom is ott székel.
Ihn!
A művészek is elhagyogatj.ik Bajoror zágot.
Ha)!
És a nép is butul itt, délen.
A jámbor bajorok összenéztek, de nem szóltak erre a
szemtelenségre sem. A porosz vérszemet kapott és folytatta:
Sőt már a berlini sör is jobb a müncheninél.
De ez már sok volt. A négy bajor fölugrott, elverte és
j kidobta a poroszt. Ők lehetnek buták, de a sörüknek jónak
( kell lenni!

SmiileÁron ur, ön azzal van vádolva, hogy egy vadász
fegyvert lopott. Mit tud felhozni mentségére?
Thekintetes bíró uram ! Ld szó se nem igaz az egész
ből. Vagy legfeljebb csak annyi:
Ma ketü hete tnedjek az erdőn, hát látok ott edj vadászt
és edj fegyvert alodni. A fegyvert felkhöltöttem, a vadász
aludt thovább. Ennyi az egész.

Bagi borok renoméja.

Л kulcs már meg van, nemzetes uram, most még csak
az van hátra, hogy a bortolvajok is kézrekeriil jenek, akiket
valószínt. . n n is valami nagyon messze kell keresnünk.
Mégis azonban valami ismertető-jelet, vagy gyanút nem
tudna-e még fölhozni.
— Ma hogyne, édes őrsvezető uram ! Kigyelmed úgy is
jó viszonyban van az állatorvossal! csak azt tessék tudakolni
tőle meglehet >> sarüen, kik azok, akik gyomorémelygésre, vagy
gyomorrágásra Y rtek az utóbbi hetekben orvosságot. Azok
lesznek a gazemberek.

Holdvilágra nincsen panasz,
De hol a bakter, a kopasz.
Hol ? Tessék megkeresni!

K otyogó, m otyogó.

Kotyogó, motyogó kis malom.
<Kiaíönt, erdős hegyoldalon.
Orölsz-e éj.
napon eleget ?
Nem jár-e hiába kereked?
Tudod-e a bút és bánatot
( )rleni ? ... Meg az adósságot! ...
Hej, mit nem tennék én ugy véled,
I*gy örök mozdonvnyá tennélek.
*

Most volt itt a feleségem.
Tn nem láttam, kérem szépen.
1lol

Tessék megkeresni!

