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/(é terbe  vele! Virgácsot n e k i!M ár p e d ig  e z t e i sem  k e rü lh e ti!

„Magyar Herkó Páter44 melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.
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G yanusitgató  kazár aj sági rók. Horánszky szepsi beszé

li! m g val ságg i szájába rágták neki a Kóbi
ti rak, hogv mit mondjon. Sőt elvárták tőle, hogy legalább 
ezt és ezt okvetlen fogja mondani. Most, miután elmondott 
beszédjében sem hasra nem esett a kazár jósok előtt, sem 

| szajok ze szerint nem gondolkozik, most már mi sem ter- 
1 mészetesebb, mint az, hogy az ő beszédjének látköre nem 
! egészen tiszta. *

K ülönösen szerették volna ami kedves Kóbi barát- 
I Mink. ha Horánszky Károlyi Sándort agrárprogrammja miatt 

■V>bb jól agyonteremti, aztán majd valamelyik oldalajtón 
egy k> szép kerteléssel, mint leendő pénzügyminiszter majd 
csak talál néhány alkalmas szót az érte epedő zsidó börze 
számára is. E zaj. De nem ódj lette.

íme tehát Horánszky se lehet okhos ember, mert a zsidók- 
í nak nem gazsuliroz.

*
Pénzügym iniszternek pedig ugyanezen oknál fogva 

erősen kezdték \\ ekerlét portálni a zsidó ajságok. Ők tud
ják, miért.

Hanem azért arról nyugodtak lehetnek, hogy abból nem 
( pipálnak, hogy Wekerle régi szép kóser napjai fölragyog-
I janak.

Szúnyog Péter bihari aiispány uram szent István nap
ján megengedte kedves zsidajának a cséplőgépet tovább is

1 használni.
Ez a főbenjáró törvénytudós ur valóban megérdemelné, 

hogy köttesen valaki neki egy porció — szénát. Mert szú
nyogot nem szép elefánttá fújni ugyan, de rákoppintani, ha 

j rósz helyen áll.

Kazár köpködés. Mióta Bánffyékat a kézzelfogható 
hazaái rád még а I lert Páter sem mentheti mefc

ha: e kezdenek óriási riajdalommal lármentiro/ni a párt- 
kass kitart >tt Kóbi zsurnálok, hogy pL «a trójai fa-ló bejött 
a s z a b a d e l v ű  pártba, sőt nyitják is már a hasát, hogy belei
ből kigőzölögjön a klerikális bűz* stb.

Vagy: «ki meri nálunk a hatalmas oligarcha klerikális 
jezsuita darázsfészket megbolygatni» stb.

Már ki ne mosolyodnék el önkéntelenül is az ilyen

Í uivös zsidók tehetetlen rugkapálózásai előtt.
♦

Bánffy vád alá helyezése egész határozottam komoly 
. dolog, mert kézzelfogható okok és példák vannak rá, hogy 

alkotmány nélkül akart uralkodni, sőt szövetségeseket is kere- 
i sett ezen sötét terve kivitelére.

Hogy aztán vájjon kik látták volna e becstelen törek
vések hasznát? Azt nem nehéz kitalálni.

Nézzük csak, kik védik őt körömszakadtig. A börze- 
liberál kóser ajságok kompániájában Ötvös Egyetértése és a 
Magyar Szósz. Ismerünk már benneteket, szép maszkok.

*

A kisbirtokosok adósságai állami segítséggel törlesz
tessenek. Helyes. A hitbizományok pedig korlátoztassanak.
Ez is helyes. A meglevők pedig, hogy zsidó kézre ne jut
hassanak, ez meg még helyesebb.

Leghelyesebb mindenesetre az lesz, ha a magyar paraszt : 
24 holdja teljesen zsidómentes lehet, a többire is csak az 
állam adhasson kölcsönt, akkor aztán majd bedöglik a zsidó 1 
uzsora is.

*

Az önálló vámterületet csak tapogatja Horánszky. 
Nem mer rálépni erre a hidra, pedig az sokkal becsületesebb 
és biztosabb alapon nyugszik, mint az, amelyen a mai áll.

Pedig igazán nagy kár Horánszkvtól, hogy nem merte 
egyenesen kimondani.

Több áldozatot nem is hozhat a magyar. Ez se hús, se 
hal. Ezt amúgy is tudtuk.

*

Ném etország nyersterményeinket Ausztria ked
véért adóztatja meg annyira, hogy mi valósággal kidobni 
legyünk kénytelenek.

Miért ? Viszontszolgálatul, hogy az osztrák-ipar ne j 
csináljon versenyt a berlininek.

Nekünk meg mind a két állam a nyakunkra jő fejlett I 
iparral, megölni a mienket. íme tehát két szövetséges, hogy 1 
buzgólkodik tönkretenni a harmadikat.

* i
Szentesen Bogáreső volt a minap. Alig akartuk 

elhinni. Végre ma már mi is tisztán látunk. Ötvös Károlyt 
akarják ott fölléptetni! Hát nem csoda!

*
Oroszok az Aldunán mint tengeri hatalom.
Hipp! hopp la! Lirum-lórum, pantalórum! És már 

meg is van.
Egy egész hajórajjal szállták meg az oroszok a Duna 

torkolatát. És vájjon tiltakoztunk-e csak szóval is? Eszünk j 
Hágába se volt.

Pedig ez a kis gyerekjáték már oly közel van a bajhoz, 
mint mikor a rósz fiuk a meggyujtott gyufát már az üstök 
alá tartják.

*

Boszporoszos poroszos oroszos rósz borsos bon- 
mot Bonbontól.

Konstantinápolyban 
Constans im, távol van 
Reménylett céljától. 
Mig a szultánt szijja, 
Öt a szultán szíja 
Elűzi magától.



A tiszta választások előrevetett árnyalatai.
Itatni, etetni szabad, csak az a kérdés, miből ^  van, János gazda ! Tessék válogatni! de csak

és mivel. ődj, hodj én megeskedbessern rá, hodj én edj garast
se nem adtam.

É/jcn^Kossuth Ferenc f
Ki vele ám zsidó, ne csúfítsd azt a szép nevet, 

nekünk  magyar pártvezér kell, nem pedig aki a zsidó 
Xirze zsebében ül.

Ez is fölér a maga idején 50 — 60 szavazattal.

Budapesti kép.
Órás: No, itt van az órája, csak vigyázzon rá.
Pék: Ugy-e, por ment bele?
Órás: Dehogy! a maga két zsemlyéjét találtam meg 

benne!

Alapigazság.

Tanár: Vanaak nyolclábu állatok is? 
Jelölt: Ó igen.
Tanár: Például ?

Jelölt: Két ló.

Javíthatatlan. j
Szabó: Mikor fog fizetni ? j

Jogász: Hm! í
Szabó : Borzasztó ! még a válaszszal is adós marad ! j

Fenyegetés. /

Cirkuszigazgató: De édes leikeim, most nincs pénzem 
igazán.

Óriás: No jó ! de tudja meg, hogy ha előadásig nem 
lesz pénz ... eltörpülök.

:



Zsidó antiszem itizm us. Szeget szeggel.

- Szervosz Thakson! Te voltál az, akit a minap a 
Z- : n azért khidobták a kurszalonbol, mert azthat

khi a zsidókéul! le a zsidókéal!
Hát persze, hodj én voltham! De csak láttál volna 

az: az a:khoz :: sok ^asorrt, azt a khamisz sok lőcslábt, aligha 
% • khivántad volna ízt a jó khis férfi-tréfát 
B.ráthom, az már maga is van edj fölséges dolog, 

m г ::: * a zsidótól maguk is khivánják valami khis anti- 
szemitizmost. Szervosz.

Alapigazság.

Tanár: Mondjon egv tárgyat, amelyet az alkohol föltét
lenül fölold.

Jelölt: A nyelv.

Szerencséd Irmus, hogy férjes asszony vagyok már, 
mert különben aligha el nem csípném a kezedről Virág urat, 
amennyiben olyan pompásan engedelmes, jó arca van. Pom- 
pásabb jegyest képzelni is alig lehet.

Köszönöm a bókot, nagyságos asszonyom. Mézédes 
szavai elbájolnak, látszik azonban, hogy fullánkjait valami rop
pant szigorú férj vagy nem meri, vagy nem tudja kitördelni.

— Kellett ez neked Nelli ?!

Szórakozottság.
(Színházban.)

— Legyen szives kiereszteni.
Tanár: Nem lehet!

De hiszen nem mehetek ki a sorból, ha ön föl nem áll. 
Tanár Ah, ha egyet kieresztek, akkor mind ki akarna

kéredzeni.

T r é f á s  k é p r e j t v é n y e k

Kopp, kopp, hangzik és a két ember csak áll,
Nem látják, hogy alattok ki kalapál.

Hol? Tessék megkeresni!

Jessus, hová tűnt a mama,
Most láttuk e pillanatba.

Hol? Tessék megkeresni!




