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H u n g á r i a :  Sírjatok csak, barátim! Mert ti sir hattok is. 

Nekünk azonban e halál — a mi életünk.

„Magyar Herkó Páter4* melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



G r O N D O b A T O b i - Borközi állapotban.

(Sz. $.) Nincs szerencsétlenebb, mint aki soha se volt
szerencsétlen.

*

A mai modern világ elve: öleld meg, akit meg akarsz 
ölni, csókold meg, akit el akarsz árulni, mutasd, mintha föl 
akarnád emelni, akit le akarsz taszítani.

*
Az igaz, inkább szereti a becsületes kárt, mint az ala- 

, csony nyereséget.

A halálban nem az ember vesz el, hanem csak mi veszít
jük el szemeink elől azt, ami halhatatlan.

*
A boldog jövő, a jól használt jelen jutalma.

*
Néha elég érdem, semmi érdemmel nem bírni.

♦
Többet az érdemnél csak az érdemeden kivan.

♦
Nem élt az, kinek sírjánál igy nem lehet sóhajtani: vajha

még élnél'
*

Minél munkásabb az ifjúság, annál szebb és erősebb az
|, öregség.

«

A jó szív érzi a mások fájdalmát is.
*

* Alacsony a kevély, bármily magas polcon álljon is.

Megadta neki a titulust.

A hajdani pálinkamérő falusi zsidóból földesuraság lett. 
Ki is adta rendeletbe, hogy azontúl tekintetes urnák titulázzák. 

Egy nyakas parasztgazda egy alkalommal bement hozzá, 
) hogy feles rétet kérjen tőle s igy kezdte:

Már én csak úgy hívlak, Sándor, fene a bőrödbe, 
ahogy eddig, adj nekem két hold rétet felibe.

— Én khikérek magamnak ezt a thitolust, miótha én 
lettem edj thekintetes ur — szólt a zsidó oreság.

Hát fene a bőrödbe, Sándor, légy bár tekintetes ur, 
j bánía a fene- csak feles rétet adj. Ha pedig nem adnál, c«ak 
) olyan komisz szidó maradsz, mint amilyen voltál.

Csókollak, Pista, ezt nagyszerűen húztátok!
Csak lassabban, nagyságos uram, mert ilyen kis ban

dában egyszerre két bőgő — sok.

F U R C S A :

mikor Orbán az orrát bánja;
ha egy bajnokot baj é r ;
ha valaki egy jégbarlangnál tűzbe j ő ;
ha valaki a füzesben marad cserben;
ha egy fogatlan banya valakire valamit ráfog;
ha egy nyugati nemzet nyugtalan;
ha a «Névtelen hősök« igen nevezetesek;
ha valaki Szokolyon szokatlan.

]
NEM FURCSA:

ha egy Apáthy apátián ;
ha valakinek kérdő-íven felelnek;
hogy a küküllői embernek is faküllője van ;
ha egy sintér a sin-téren sétál;
ha egy áljordán a járdán á ll ;
ha egy osztrák rákot oszt;
hogy a Szamos számos kanyarulattal bir;
ha egy tengerész tenger észszel b ir ;
ha Zarándi zarándokúira készülődik. j



A saját apró pénzével.Az elefánttojás.
Nézte a parasztember a budai heti vásáron az eladásra 

kirakott kókuszdiókat, nem birta kitalálni, mi is lehet az a 
nagy krumpliforma, azzal a durva szőrforma burkolattal ? 
Észrevette a zsidó a kiváncsiskodást (mit is nem vesz észre 
ez az élelmes kóserhad?) s odaszól a parasztnak:

— Vegyék, bácsikám, elefánttojást!
Elefánttojást ? — ámulkodék a paraszt — hát tojásból 

kel az elefánt ?
Hát a kigyó nem tojásból kel ? — kóklerkedik a 

zsidó pedig az se tollas állat.
— Igaz a — hagyta helyben a falusi atyafi, hiszen elég 

nagy tojás, kikelhet belőle a kis elefánt — aztán mi az ára?
Ki milyen ! A nagyobbul nagyobb elefánt kel; ennek 

a nagynak, amelyik akkora, mint a fejem, harminc krajcár 
az ára. * ^

A paraszt, aki valahol láthatott elefántot, vagy ha pingálva 
látta is, elképzelte, hogy egy elefánttal hány ökörerőt lehetne 
megkímélni, hiszen egy elefánt három szekeret is elhúz maga 
egy végtiben, de jó is lesz.

No, nem bánom, adjék egyet — s kiszurkolta a har
minc krajcárt.

Csak be a tarisznyába — mondta a zsidó — hogy 
melegen maradjon.

Hanem, igaz ni — fordult vissza a paraszt — majd 
1 is felejtem kérdezni, mi kőtti ki hát ezt a tojást, tyuk, 

vagy kacsa ?
Mit gondol maga? — felelt a zsidó — embernek kell 

i/on ülni két álló hétig, hogy még csak leszállni sem szabad.
Üsse kő, megpróbálkozom — nyugodott bele a paraszt 

s igyekezett haza, nehogy kihűljön a tojás.
Hej, majd mikor ő elefánton szántja a földjét, hogy néz 

falu népe!
Haza éive, beavatta a dolgokba a feleségét s még aznap 

meg is kezdte a kotyolást.
Zsuzsi asszony akár csak egy nagybeteget, úgy kiszol

gálta urát az ülés alatt, helyébe hordott mindent, még a 
pipát is azon parazsosan hordta a szájába.

Úgy nyolc napig ülhetett már az atyafi a furcsa tojáson, 
mikor egy éjszaka odakiált az anyjuknak:

Hallod-e te, mozog már!
Mozog-e ?
Nem csak mozog, de meg is harapott — erősködék a 

araszt, annál erősebben ülvén meg a fészket, nehogy baj legyen.
Ettől a perctől fogva azonban megszűnt a mozgás, s mikor 

így a tizenkettedik napon kíváncsian utána néztek a minémii- 
ségének, ott hevert a tehertől szétrepedt tojás, s bensejében 
agyonnyomva hevert egy jókora házi egér, amely megsejdit- 

én a dió rágicskálni való belét, ott lelte szomorú végét.
Nézik, nézik egy darabig az élettelen kis állatot, egys/er 

a paraszt kiemeli farkánál fogva az egeret s azt mondja 
nagy szomorúan:

— De sajnálom, anyjuk, idétlen lett! Z.

í •

— Dejszen, More, aki harangszókor se veszi le a kalapját, 
az én tőlem ugyan hiába kér alamizsnát.

Dehogy nem veszem le, csókolom kezsit, lábát!
— Én még soha se láttam.
— Látta azs Isten ! Akár meg is kérdezsheti tile !
— No jól van hát, More, majd megkérdezem. Hanem 

addig csak légy jó béketüréssel.

Szellemes páciens.

Husvétkor.

Hány piros tojásod volt husvétkor, Jóska ?
— Három lett volna, ha megkaptam volna, amit ígértek 

és el ne iopták volna azt a kettőt, melyet még meg se kaptam.

— Van szerencsém, doktor ur, fölépülvén, tisztelettel »
kérdem, mivel tartozom ? j

— Hát, édes barátom, az orvosság össze-vissza 42 forint, J
huszszori látogatás, 5 forintjával, az 100 forint. ;

— Tessék az orvosságért a 42 forint, a látogatásokat j
azonban vissza fogom adni. (



Nagy khis khölönbség. Önmagába szerelmes,

Wie heisí, mamele, még the i s ? . . .  Majd adok én 
thinek ek ! Köllene szép fiathal néppárti mágnások a Lipót
városi Khaszinóban ? Odj éljen a thi fejetek!

Nos hát, Izidorkhám! ? Hát nem akharnátok thi is 
minden áron bejutni a mágnás khaszinóba ?

Hászte mesiige! Az egészen más ám, ha mi csábithol- 
hatnánk el a szép grófkhisasszonyokat, mintha a néppárti grófok 
csábitholnák el a mi szőzeinket.

— Ugyan, Belluskám, már hogy nézegetheted te magadat 
egy óra hosszat abban a tükörben ? Hát szebb leszesz te 
annyival ?

— Ah, Dusi, hagyja már e l ! Könnyű magának. Maga 
az egész táncestélyen folyton láthat engemet. De én nem 
láthatom ám már holnap reggelig magamat!

Orvosszer.

A férjed most olyan mogorva. . .
— Igen, nagyon zárkózott

Tudod mit? Add oda neki a kapukulcsot...

-P Tréfás képrejtvények ix:

Könnyű kitalálni is tán,
Hogy hol a negyedik kis lány.

Hol ? Tessék megkeresni!

A sok táncosnő itt lepzsei,
Hol van hát a baletmester ?

Hol ? Tessék megkeresni!
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