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ЕЙу к raj czáros*

„Magyar Herkó Páter4* melléklapja.

= Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



MEGVÁLTOZOTT HELYZETKÉP

Tavaly még igy volt. Sajna, az idén, mióta Körber Pesten járt, igy van.

Mindig kártyás.

B an kár: Megkérném a leányodat, de azt hallom, hogy 
nagyon sokan pályáznak a kezére.

Kereskedő . O, kérlek, mindig a bankáré az elsőség.

Dobosnál.

B a k a : Egy porció bagót kérek!
Segéd: Azt nem tartunk.
Baka : Hát akkor minek írják ki, hogy csemegekereskedés.

PISTI KÁRÓI__  3 ^
Pistikáról szól az ének,
Fáj a feje szegénykének, 
Csődöt mondott dicső bankja, 
Szegény fejét az boszantja.

S hozzá «adta» az ártatlant, 
Mig a dolog ki nem pattant, 
«Nemzetgazdaságnak» mondta, 
Amit markolt ő naponta.

Liberális illatárja 
Most egész hazát bejárja, 
Szagától már az is tüszszent, 
Kinek a Tisza-elv «szűz», «szent

Lapul a zseb, nyúlik az orr, 
Érzelmének katlanja forr, 
Amerre néz, kaján arcok, 
Mosolvgják a rút kudarcot.

Zsidóbetegségben szenvedi, 
Ez hozott rá veszedelmet, 
Követte Áront, Izsákot, 
Imádta a pénzeszsákot.

Erénynek hazudta a bűnt,
A turpisság mig ki nem tűnt, 
Habár sokan már előre 
Látták, hogy lyukas lesz bőre.

Érezte azt már nem egy bölcs, 
Hogy szagos a Tisza-erkölcs, 
De kendőzték, takargatták, 
Nyomtak rá illatos vattát.

Szép példát nyujtnak a népnek, 
Kik ily csúfos útra lépnek, 
Önző, kapzsi hazafiság, 
Valóságos Áron, Izsák!

Munka nélkül a pénzhalmaz 
Boldogságot nem tartalmaz, 
Ezer bűnnek melegágya: 
Aranyborjú, aranytrágya!

A pénzeszsák volt a bálvány, 
De most annál ékesb látvány, 
A Pistika dalolhatja 
S vele együtt szegény atyja :

•Vékony az én tudományom, 
Mint az irha a bárányon,
Bár mind egy csomóba hányom : 
Elfér az egy szunyogszárnyon !» Cybebt.



Garantirozó Kóbi megbízható hírei.

Ferenc Ferdinand kronprinct, amint ezt a paritét meg
kíván, múltkori oroszországi utján három osztrák és három 
magyar főur kisért, amely örvendetes eseményt Goluchovszki 
k< /ös külügy- és Széchenyi oldalas miniszternek köszönünk. 
Hoch, hoch ! Magasan ! Magasan !

♦
Széli Kálmán miniszterelnök Rónay Jenő, volt torontál- 

megyei főispánnak a belügyminiszteri tárcát fölajánlott.
*)

Koburg Fülöp herceg Dasinszky osztrák képviselővel 
brudersaftot itta, mivel ez a Reichsrathban a Mattasich- 
Keglevich ügyében oly hízelgőén nyilatkozott ő róla, a 
hercogról; az Abgeordnetertől az övé fotográfiáját is elkért, 
és aztat az íróasztalára elhelyezett.

*
A k. u. k. Obersthofmeisteramt megbotránkozását kifeje

zett a fölött, hogy múltkor a budapesti kereskedők bálján a

Kaiser-Königet a Gotterhalte zenéjével fogadtak; reméli, hogy 
ez jövőre többé nem megtörténik.

Zazvarka és Formanek cseh ultralojális képviselőknek a ! 
valóságos belső titkos tanácsosi — wirkl. Geheimrath 
méltóságot adományoztak.

*  |
Marjay Péter képviselő ev. ref. lelkész, s igy tehát nem I

civilista; a civillistát mindazonáltal két millióval óhajt föl- j 
emeltetni. A függetlenségi párt ezen indítványt percekig tartó I
zugó tapssal fogadott. *  j

Székesfővárosunkban mozgalom megindult aziránt, hogy ;
egy monstre-peticiónt benyújtanak a városatyák, s első sorban 1 
a tanács, Széli Kálmán miniszterprezidenthez, amelyben sür- ‘ 
gősen arra kérnek ő excellenct, hogy egy korlátlan telj- í 
hatalmú kormánybiztost Budapestre minél előbb kinevezze, és ) 
néhány évig itt hagyjon.

*
Sasa szerb király mindazoknak, akik Karagyorgyevics j 

herceg, az ő kebelbarátja és őszinte jóakarójának kibocsájtott j 
proklamációját Szerbiában szétosztottak és terjesztettek : a leg- j 
melegebb köszönetét nyilvánított. \

Akhi mindezt nem el hisz, thedje róla. j

Cseng a füle.
Úrnő: Rozi! Rozi, te !
R ozi: Parancs, nagysága ? {
Ú rnő: Csititsa azokhat a jerekheket.
R ozi: Hadd töltsék kedvüket.
Úrnő: De ha edjszer mondom! Csengi a fhülem és attul ’ 

a lármátul, nem hallom.

— Mintha csak pokolba mennénk, phapa, odj dübörög ez az automobil.
— Lédj nyogodt, Számi, oda mi már nem automobilen fogjuk menni magunkat! 
Egy öreg (a háttérben): Arra már valószínűleg föl fogják találni — a repülő gépet.

Kis lexikon.
Dombóvár — visegrádi rom. 
Takarmány =  paplan. 
Szürkület =  őszfej.
Társaság kétágú fa.
Kosár =  tenyészjuh dija.
ösvény =  régi recept.
Evetke kosztos diák.
Szőrme =  paróka.
Pokol =  rovarfészek. 
Csalogány =  zsidó ügynök.
Szaladár =  futó betyár.
Higany leves.
Takács =  karmester. 
Hámor — kantár.
Piroska =  pipacs. 
Kacagány bohóc.
Kína — fogfájás.
Hordó — bugyros zsidó.
Csuka =  porkoláb.
Pörkölt ügyvéd.
Kötény hóhér.
Darány molnár.
Tátika — álmos banya.
Bitorló lopott paripa.



Modern

FURCSA:
mikor a kevés is elég;
ha a kibic valahová bebiceg;
ha Jutka sehová sem juthat;
mikor a bíboros zöldben jár;
ha egy kerékpárosnak páratlan kedve kerekedik ;
mikor egy lakóház lakatlan ;
mikor egy vetőgép folyvást sikert arat;
mikor a fölvonógépet leeresztik;
ha valaki az ülésen fekszik;
ha Neszmélyen mély csend van ;
ha Egyed kétszínű és «sok oldalú.

NEM FURCSA:
ha egy csuzos ember elcsúszik:
ha az örmény örvénybe ju t;
ha egy szenvedő senyved;
ha egy fékező fél kezű ;
ha egy harcos karcost iszik;
hogy Csaba hajdan gyakran csapa az ellenre.
ha a vő főfájásban szenved;
ha egy remekírónak remeg a keze;
ha az agg Teleki az aggteleki barlanghoz ballag;
ha Balázs a darázstól fél. Semper).

Mondd csak, Ilonám, tudnál-e te kenyeret sütni ?
— Hiszen a kenyeret nem sütik.
-  Hát?

Ej, hát te még azt sem tudod, hogy a pék csinálja.

A sváb.

Sváb (önmagához): Jön a jegyzőnk, először találkozom 
vele, mióta a községünkben lakik, azért is magyarul köszö
nök neki. Reggel azt mondják: jó reggel! jó este, mikor 
este van. Most mindjárt dél lesz, hát ezt kell mondanom : 

Jó dilbe, jegyzé ur!

Tréfás képrejtvények

1 lej, korcsmáros, hol a kerékpárom,
Most ült rá egy ur, ott ni, még látom.

Hol? Tessék megkeresni

A kis Mili nem tudja,
Pedig ott van a kutya.

Hol ? Tessék megkeresni!
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