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

Budapest, 1901

Franz Kossuth к. u. к. D oppeladler H oflieferant
kiadatlan verseiből.

(Z.) Valaha a meztelen igazság kellett, ma csak az igazi
meztelenség kell a kazárok áltál megfertőztetek irodalomban
és művészetben.
♦
A szerelemnek nincsen hétköznapja.
♦
A pontos mérték a nőnek csak a szabónál kell.
«
A legkisebb kezek tudnak a legnagyobbat markolni, ha
aranyról van szó.
*
Szomorú, hogy többnyire azok a részvevők, akik nem
tudnak segíteni.
♦

Én is voltam valaha
Tar S-inak inasa.
2-fejti sast gyártottam
És Bétsbe szállítottam,
í nn, Kossuthnak nagv fia,
Diplomás tsi/madia

Taliánul jól tudok !
Faliamul megfutok!
Heti tallér az tzimborám,
Julius fon Justlu komám.
Velők s közöttük ülök,
Segitnek, ha fölsülök.

Mostan Vvos bérese
Vagyok s kegye részese
1-etértést szógáloni.
Kari tzik két pingálom
Énn Kossuthnak nagy fia.
Kilogermán dalia!

Most, hogy l ’gron visszalép,
Vidill bennem szív s a lép.
Károj kéjtől oda van,
I logy Gábornak vége van!«
Am én neki nem hiszek,
/avarossak az vizek !

Nagy az előérzetem:
Október befűt nekem!
Pártom elfogy, mint a ho ld ;
Ászt mongyák rá, hogy no
S újra lesz Kossuth ti ja :
Tar $-inak kocsisa!

volt!

A viszontszerelem gyakran csak a hiúság hálája.
Az érdemet legelőbb a/ irigység fedezi föl.
♦
\ térti féltékenységből szeret, a nő szerelemből félt.
A vidám jó kedély sohasem (‘»regszik.
gt kéletesebb eszmény is vészit, ha megszereztük.
«
Minél >zebb az ábránd, annál hamarább oszlik el.
*
A nő vagy egyáltalában nem, vagy csak utóbb gon
dolja meg, amit beszél.
a
Az és/re kell vigyázni, hogy a szív ne vesszen el.
*
1 ölfelé a legkisebb lépcső is nagy, lefelé a legnagyobb
is kicsiny.
♦
Az ember előbb telik be, mint az idő.

Kölcsönösen.
A nagysága nincs otthon, de éppen akkor lép be, mikor
az inas a drága cognacból nagyot húz. Az asszony szinte
megdermed. Végre szóhoz jut :
- Nem győzök csodálkozni...
Én is — esik bele az inas
magamon kivtil vagyok
a bámulattól, hogy a nagysága itthon van !

Ejnye the Mojse kiikele, hodj mersz the még a halá
lod óráján is edj khokacos szilvát kitérni ? Hiszen zsidóra
nézve ennél nadjobb bon alig is vanja magát. Mi ?
Szamárok, akhik vagytok! Haszen ippeg azért eszek
én halálos ágyon is khokacos szilvát, legalább megthodhatom ebbiil bel lile, hodj thenger sok bonc; mért mikor meglakholok, mikor jutottam a végére. Ha a khokacos szilváért
mikor bűnhődtem, legalább thodni fogok, hodj most már
thöbb nincs hátra mar.

A p ik k o ló örö m e.

Az az értelme: tágulj magyar szülött, pusztulj magyar >
ifjú a nemzet-intézés teréről, engedd át azt a zsidó jöve
vénynek !
f
Pusztulj pária, pusztulj csigázott nemzet gyermeke te, í
a zsidóé a tér, övé a jövő, övé az életf övé a sors !
\
Mert nem a zsidót hívják föl arra, hogy fizikai és egyéb I
alsóbb pályákra indulván, arányosan oszoljék föl a nemzet j
életében. Oh nem ! a magyar fiukat csalogatja kifelé a ham- l
melni patkányfogó, hogy a zsidóé legyen a té r!
;
Vigyázz tehát ama sajtóra, magyar ifjúság, mert elvedet,
ekzisztenciádat akarja meglopni, kettémetszeni !
Föl a kereszttel! Fz vezessen minden pályán, keresztény }
magyar ifjúság, ennek ragyogó fénye űzi vissza odúiba a j
betolakodókat, ennek parancsszava hallgattatja el a betola- j
kodó hadat!

Ok.

Miért szalad a Gyurka, amint te jösz ?
Tudod, adós tiz koronával s azóta csak futólagos
a mi ismeretségünk.

A n a g y sá g o s asszony.

mye, te kölyök. Hát aztán miért nézed magadat
ma egész nap a tükörben.
Hja, édes bácsi! Meg van annak is a maga oka.
::volc év óta ma szólított engem legelőször valaki
0fl-nek.

Vigyázz, magyar ifjúság!
Vigyázz, nemzetem ifjúsága, mikor az újságokat olvasod!
Pa kellene a mai lapokra nyomtatni, hogy óvakodjunk
r lek tolvajaitól, mint a zsebtolvajoktól ! Lépten-nyomon
pja a kóser-liberál sajtó a gyanútlan lelkeket!
’ gy nevezett tekintélyes lapokból olvasod, hogy a magyar
»sztály ne adja gyermekeit a jogi, az orvosi, egyszóval
m ás pályákra !
uIonosén ne a nemzet közügyéit intéző jogi pályára!
bért? Mert azok túlzsúfolva vannak! Kétszer annyi
jogász és a többi kar hallgatója, mint azelőtt volt!
tehát, magyar ifjú, az értelmi pályákról!
Most pedig vigyázz nemzetem ifjúsága és kérdezd ni agad>gv miért vannak nálunk túlzsúfolva az egyetemi
ikra készítő magasabb fokú iskolák ?
Mert a zsidók tódulnak a nemzet intézésében részes jogi
vakra és a többi diplomás pályára! (Mellesleg mondva, a
ánészet is azért bukdácsol, mert a 32 direktorból 20 zsidó
S 000-ból tiz év alatt 2000-re s z a p o r í t o t t á k a zsidók a
ií t é s z é t létszámát.)
Frted már most, magyar ifjú, miért kell vigyáznod ama
kintélyes» és «előkelő», egyszóval zsidó lapok szirén) dalára ?

Bizony Lidi, sohasem hittem volna, hogy olyan
nehéz nagyságos asszonynak lenni.
Hát most hogyan tudod ?
Hát mert most én vagyok a nagyságos asszony.
Ne hazudj zöldeket!
- De, Isten bizony! Mert az egész família Fiúméba
utazott el három hétre. És most én magam vagyok minden.

Ha volna.

Elszólás.

Dani, te már nem szeretsz!
De szivecském, hidd e l...
Mit higyjek ’ ha engem rá akarsz s/edni, ostobábbat
kellett volna keresned!
Ah, nem találtam!

Thátele, miért van a postásnak trombitája?
Hodj fújja.
És miért kell a postásnak fójni a trombitát ?
The csacsi, hát the nem fójnád a thied trombitád,
ha volna?

Vadászaton.
N a g y mondás.

<>r\ >> .ír megrémít igazán olyan veszedelmes a bajom ?
Most már túl van rajta. Szerencse, hogy idejében
most, máskép már tegnap meghalt volna!

Tréfás képr

Még e pillanatba szólt hozzánk,
Ugyan hová tűnhetett el nagyapánk0
H ol 0 Tessék megkeresni!
П '-м м оа ш-ошш

Hogy hibázhattad el azt a nyillat ? hiszen a pusk.itussal is leüthetted volna, te kocavadász!
Tudod, nagyon sok grogot ittam.
De azért eltalálhattad volna olyan közelről.
Tudod, duplán láttam és a másikra lőttem.

jt v é n y e к

Mondd csak kedves fiam Náci,
Hová lett a Jóska bácsi ?
Hol ? Tessék megkeresi

