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„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



A kis XIII. Alfonz spanyol király, helyre legény 
maga talpán. Csak a minap Írták róla, hogy leszállt az oltó 
szentség előtt és a papot ültette a kocsiba. Régi példa, 
„agyon szép uj királyok számára is. A minap pedig legei ő 
volt egy lőporrobbanásnál.

Jól kezdi! Tessék csak folytatni.
*

Szatmármegye beléletéről «Rothadás» cint alatt ve/л 
cikkezik Bartha Miklós. Szomorú erkölcsi statisztikát produk . 
melyből — mint minket leginkább érdeklő dolgot — meg
említjük, hogy az egyház kezéből kiragadott állam i 
könyvvezetésben csak egy év alatt 400 hiba lett a bíróság által 
véletlen folytán kiigazítva. Ennyi visszaélést a lelkészek fél
század alatt nem követtek el, s most mégis jól van igy 
mert állami.

*

A mintagimnáziumban (igy nevezik) 18 tanár közül
11 zsidó s 41 tanuló közül 27 zsidó van. Tanár s tanuló közt 
tehát az összarány e z : létszám bO, keresztény 22, zsidó 38.

És Wlassics Gyulának még lehetnek nyugodt álmai s 
kacagó kedve a Városligeti színházban ?

Úgy látszik, hiába éltem , hiába uralkodtam. Ezen
пацу horderejű és mélyen lesújtó szavakat adja szeretett öreg 
királyunk ajkára újból, egy «jól értesüitség»-ben utazgató j 
napilap, azon alkalomból, hogy a király a legutóbbi hosszú 
minisztertanácson is oly csekély eredményre tudott jutni

j minisztereivel.
Nekünk a közelmúltban letelt 3 - 4  év alatt nem egyszer 

volt alkalmunk személyesen meggyőződni ezen jól értesültség 
alaposságáról. A íentérintett lap szerkesztője ugyanis a bécsi 
«Information»-! látja el oly budapesti politikai szenzációkkal, 
melyeket a saját lapjában, a maga szakállára közölni nem 

( mer, de onnan, mint kiollózott «jól értesültség»-re, szeret 
| hivatkozni. így van és nem másként!

*
A mi jó  öreg  királyunk nem igy szokott beszélni.

| Hanem még akkor is, mikor a legnagyobb sorscsapás érte, 
hitvese, egyetlen fia elvesztése után is hittel párosult erős 
kötelességérzet teljesítésében talált vigaszt.

«Úgy látszik, nem maradt más hátra számomra Istentől, 
mint az, hogy mig öreg csontjaimat mozgatni bírom, szere- 

< tett népeimért éljek és dolgozzak.»
♦

So k  helyütt az ipar és kereskedelmi kamarák is azt a
j panaszt teszik, hogy a fogyasztási szövetkezetek a kereske

delmet bénítják.
Ha nem ismernők a sanda mészáros szemejárását, meg 

kellene döbbennünk, igy azonban csak mosolygunk egy kis 
hamiskásat, mert ama bizonyos «ipari és kereskedelmi körök» 
egytől-egyig kazárhuron pendülő, handlé nagyságok. Ezek
nek nem tetszik az sehogy sem, hogy már a keresztények is 
kereskednek. De hát hol van az megírva, hogy csakis zsidó 

I lehessen kereskedő a földszinén.
«

Nagy aknamunkát folytatnak ellenünk odaát Ausztriá
ban a kiegyezési nehézségek miatt. Körbert valósággal körül- 
bálvanyuzzák, mi pedig idehaza szidjuk a magunk feleit és 
gy ngitjük, holott most az egyszer, csakugyan becsületes 
munkát végeznek.

Van már nő vasúti állomásfőnök is. Két évig előzőleg, 
mint «hálókocsik ellenőre» fungált a kisasszony. Hej, de sok 
érdekes kalandja lehetett a főnök urnák akkor!

Nem is csudáljuk, hogy kinevezték.
«

Megkönnyítik a gyalogság terhét, könnyebb borin m 
s tölténytáskát kombinálnak számukra, hogy adandó alkalom
mal a futásban ne legyenek akadályozva. Katonáéknak е/ a j 
könnyebbülése, azt hisszük mi, hogy a zsebünkön újból 1 
könnyít valamit.

Mit akar ez a hadügyi népség? Egy civilizált államnak 
nincs egyébre kiadni valója, mint örökösen hadseregére^ í 
Hallottuk már csak egyszer is, hogy országos költségen 
kereszt lett fölállítva valahol ?

*
Mármarosmegye alispánja lett óramutatója a hajóm j 

híres, neves megyei élet mindjobban sötétedő árnyékána 
egy főispáni kocsikázás alkalmával ugyanis kiült a megy 
hajdúk örökébe, a bakra, nagy örömére, díszére és büszke 
ségére vármegyéjének. Hova is tüntetek, hazám kéménv- 
dereku táblabirái ? Letűntetek örökre.

♦
Torontálm eg/e székháza leégett. Késői állapotok'

Kaffka odaérkezése előtt milyen istenáldása lett volna sok. 
nak, milyen szépen füstbe szállt volna sok-sok terhelő ad 
sok szomorú végű akta! De, hogy is éghet le egy vármegy< 
háza, amelyre annyi, meg annyi ember vigyáz ? hogy is ? . . 
Aligha nagy oka nincs annak a leégésre.

*
A Zuglóból valaki orosz-agárköiykeket hirdet elada  ̂

s azt írja, hogy ezek szülei «törzskönyvelve vannak». M 
hogy értsük ezt ?

Állami anyakönyvezésben részesültek volna ? Nem is ro

Mikor az államvasuti alkalmazottak javában ny 
nuilatságoznak s dalkörük - -  a «Csak előre» cimü dalkör - 
a gőz diadalát zengi, akkor két oldalról is vonatösszeütkőzé j 
jelentenek. No hát — «csak előre!»



HI. (IICEjs'Z DRÁGÁI JÓ KÍVÁNSÁGAI. Kertaljai idyll.

\ üljék the othánad edj egész khocsi virágkhoszoru és 
az ünnepi meghívóra ledje ráírva: «csöndes részvét khéretik*.

\ the legkhedvesebb djereked thedjen az érettségit a 
Khaposvárba.

\ tlabasi thakarékpénzthártnl a vezérigazgató ledje the- 
nekhed edj khüzel rokon és üthüle khérdezzenek a thied 
bücselethrül.

♦

I edjed the a hazának edj olejan rendületlen fi, akhi 
soh meg nem thudja mozdolni magát.

*

\khor lehessél the csak boldog, amikhor az orosz alkhot- 
mánj v irághoz fogja khancsokha nélkhül.

♦

1 Ijön a the madjar birthokod az «Albina» thokorékh- 
phc ír zsebében khamatozva.

-  Nem iszom én, Zsuzsa, a te vizedből, asz’ tartom, 
mert attu még csak szomjasabb lennék !

— Qondujja, Pista bácsi ?
— Nem csakhogy gondunám, de már is érzem, a száz 

csillagját annak a csillogó tükörszemednek, Zsuzsa!
Igaza van, Pista bácsi, mér innék maga vizet, meg

érdemli kend a bort is. Forduljon be csak az édes anyámhoz, 
van ám az is, most hoztam a hegyről.

— Ha már annyira vagy, Zsuzska, akkor inkább a te 
vizedből, mint az édes anyád borából. Adsza!

Okos válasz. hogyan lopják át a román határon azt a gyülevész 
zsidó hadat.

Zsidó turista: Hogy az a pharasztba ojthott briganti 
lörgős mennykhii össön meg magát, hát hol van az 

lászfegyverem ? Hát nem montham én magának, hodj 
n magával, mi ? Khi fene megy most hat óra járásnyira 

v a hegyre, mi ? Ledjen maga edj okos és mondjon meg, 
h nit csináljak én magával ?

Hát lőjjön agyon a nagyságos Icig ur!

Kiöltöztetnek naponkint nyolcat-tizet turistának és a juda- 
pesti Schevra Kadischa küld nekik személyenkint 200 forintot, 

j Mikor már egyszer itt vannak, akkor a ruhát és a pénzt 

visszaküldik és jön a másik tiz.



A póruljárt lurkófurfang 4c,

K adétiskolában.

77sz/: Snupfpixel! Ha önnek nem jut eszébe hirtelen 
künn a gyakorlótéren valami kommandószó, mi történik
akkor ?

Keidét: Megnézem a lexikont!

Mindegy.
Hova szóló jegyet adjak?
Mindegy, amilyen épen a kezeiigyében van; minden

esetre gyorsvonatra! (súgva): tetszik tudni, a feleségemtől 
szököm lehetőleg messze.

Tréfás kénreitvények ^
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