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AKASZTÓ FA-HUMOR.

Lárifári: Most már osztán szapat lesz a honfedt-disztegneg izs matyárom peszilsz. (Mikor már etyig se 

-n duti. eh, «zót ^  nem. uty mek fannak dömfe granicsár, szlovák, cseh és némed elemekfel. A drenfésid!)

„Magyar Herkó Páter44 melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



А Р  Ц Ó S Z Е ( г К 1\ а<-
K ö rb er és S z é l! újabban sokkal barátságosabban tár

gyalnak. Ejnye no, hát volt idő, mikor nem is valami nagy 
' baráisággal tárgyaltak ? Nem is rósz. Akkor hát csak tessék 

minél haragosabban tárgyalni tovább is!
*

Az uj p arlam en ti ép ü letet leendő használatra már
; beosztották, hol lesz ez, hol les/ amaz 0 . . .  Szóval, semmi baj, 

inlyik a költözködés. Ilvkép talán az Fskütéri-hidat is jóvá 
1 lehetne tenni ? Csak rá kell menni, aztán punktum, semmi baj.
i

*
A k ato n án ak  so rsa  a küzdés és a h a lá l;  t. i. végig

küzdeni a harcot, háborút, melybe világalkotó eszmék vezé- 
\ relik s meghalni a honért, hazáért, az otthon maradt élőkért, 

akiknek fájó könnyeit fölszántja az a vigasz, ami a katona, 
a honfi, a polgár kötelméből szivárog ki s az elvesztett helyét 
pótolja a kivívott siker, vagy megnyugvást nyújt érte a haza- 
tini önfeláldozás magasztos fogalma.

fiz a katonaélet poézise. De mit szólnak azok az apák 
és anyák, akiknek katona fiai a harc dicsőségét sem oszthat
ták, hősi halált sem juttatott nekik hivatásuk, hanem a 
ka</árnyaélet rejtelmeinek esnek martalékul, botot futnak 
a századbeli bajtársak ütései közt. holmi Kovács Dezső-féle 
szakaszvezetőktől oldalbordáik betöretn *k, félholtra veretnek s 
akkor, hogy a dolog eltussolodjék, fölakasztják őket a kaszár
nya, vagy istálló szögére, mint «öngyilkost», vagy kiteszik a 
robogó vonat elé, mint «életuntat». Fz most a katona sorsa 
a k. u. k. Arméeben, melynek a modern szereposztás szerint 
föhadura ő Felsége a király. A legfőbb Hadúr valamikor az 
Isten volt, aki a népek, nemzetek harci sorsat onnan a magas
ból intézte.

Apák! Anyák! A fiaitok élete Kovács Dezsők kezében 
van !  Emeljétek föl tiltakozástokat, menjetek el egész a földi 
Hadúrig, mert annak atyáskodó szive nem is sejti, mik tör
ténnek az ő nevében itt minálunk ? Kiáltassátok meg boszu- 
ért a mártírok vérét.

«

V écsei (W eisz) M ór, a Fővárosi Lapok szerkesztő
tulajdonosa, Vadnay bátyánk örökében, a f  ővárosi Lapok nál 
előnyösebbnek találta a hitelszámla-lapokat, neki meni tehát 
s egyet osszeszerkesztett a Révai cég nevére s kifizettetett 
magának 2500 német birodalmi márkát. Most a dutyiban 
«nyaral* s bizonyára elmereng azon, hogy egyik lapja sem 
volt eléggé — hálás.

¥

A M agyar Szó sz  azt Írja, hogy a régi korhoz mérten 
nein satnyult fizikumában az emberiség, sőt, hogy most dere
kabb legények vagyunk, mint őseink ; termetesebbek. Micsoda 
szósz már ez? Hiszen Hunyadinak a múzeumban őrzött 
gyűrűje totyogna egy mai zsidó zsornaliszt nyakán.

*
A m ost m eg je len t cim- és névtárból vontunk ki egy

kis statisztikát. A fővárosnak 1250 ügyvédje és 1200 orvosa 
van s ezenkívül 100 fogorvosa. Hány fognak keil naponkint 
fájni? (veti föl a kérdést riporterünk), hogy 100 fogorvos
...........  - j  ‘ é ' ■ ' W  m t- -i’ int nem
élhet meg.

Van még egy nevezetes állapot Budapesten, az t. i. hogy 
280  kávéház van, amennyi nincs a világ egyetlen nagy váro
sában sem. Azért is olyan vaskos nálunk az erkölcs.

Nemes és nemzetlies gelsei Gothmann Lőrinc or
a kliaszinóban.

Lächerlich ! Nevethek mogamath, 
ha gondulok rá, hodj akharnak meg- 
okhadáljozni a rumén /sidókhoktul 
a bejüvésth.

Hodj lehesse a/that megokhadál-
jo7ni ?

Khíillene bekheriteni az országt 
khűfalval, mint a Khma ahodj van 
bekheritvel. Nevethség! Még akhor is 
khere^/thül maszkhálná mogáth az a 
sok zsidó. I lat phersze ! S thesznek 
jól, ha bemaszkhálnák mogukhat. 
Mérth ne?! Fz a ho/o a mümlenkhi 

hozájo ; van ithend németh, thót, oláh, rác, szherb, mos/kha, 
bonyevác, szász, mérth ne ledje épheig a zsidó?

Nü ! Mikhor a zsidó edj hasznos-------  no, hodj is
mondjak? edj hasznos há/iálloth, okhár cshok a tchéngy ... 
ovval a kholómbségvel, hodj a tehéntet mi íhejünk, a zsidó 
phenig fej a khiirösztént az otholsó cshöppig. Hadd djőjjön ! 
Nem igaz ? . . .

Béla! Odjál fhöl 100 flórén óthikhülcségth Romániábo, 
mondjál, hodj én khöldök, a gelsei (iothmann, ha/afhiságbul.

Naccerő!

Oka lehetett rá.
Zongoránál ült a nő, a férj lapot olvasott s a kis bébe J 

odamegy a zongorához s kérdi anyjától:
Mondd, mama, mit csinálnak az angyalok az égben ? ;

— Énekelnek és zenélnek felelt a mama.
— Lrgy-e zongoráznak is ? J

Azt nem ! kiáltott a férj idegesen — a zongorákat 1
az égből régen a pokolba szállították.

|
Malicia.

Zeneszerző. Megint operát komponálok, karmester uram. t 
Karmester: Csak vigyázzon, hogy rajta ne csípjük egy- ’ 

szer igazán.

Lehet, van mire.

Mondd csak, Lacikám, mi az ördögre csinálsz te 
mostanában nyakrafóre olyan sok adósságot ?

Hja, pajtás, annak is megvan a maga oka háza
sodni akarok.

Fotográfiák az utcáról.
Ütött, kopott cilinderben Egyik kezén keztyü feszül,
Sétál egy iir nagy kevélyen, Párja talán soh’ sem kerül.
A szájában szivar helyett A cipőjét lassan viszi, 
Plajbász nyugszik, kihegyezett. Fél, hogy talpát elveszíti.

Щ ■■ ;  ml1 ver
Utadba jön nyomon, lépten ;
Semmi dolga, semmi búja,
Hogy él ? . . .  Isten a tudója. Mefisztó.



Alkotmányunk olyan, mint л kurtára szabott takaró: 
nem valami nagyon lehet kinviijtómi alatta.

*
A székesfőváros kasszája olyan, mint a falu kútja min- 

ilenki merít belőle.
*

Magyarországon most olyan a / iparos, mint a vén kis
asszony a bálban : petrezselymet árul.

*
Л / elhagyatott ember olyan, mint a kutágas a puszta

ságon : csak néz bele a levegőbe, anélkül, hogy látna.
*

A szétpattant léggömb olyan, mint a füstbement tervek: 
többé föl nem fújható.

*

A királyok sorsa olyan, mint a virágon a himpor: egy 
rögtöni vihar elsöpörheti.

♦

A házibarát olyan, mint a betegség: magától jön, s csak 
módjával lehet tőle megszabadulni.

*

A zsiros hivatal olyan, mint árvíz alkalmával a rés a 
töltésen : hamar betömik.

«

Az egészségügyi állapotok Budapesten olyanok, mint a 
kerepesi-uti árucikkek: közelről nem szabad megnézni.

*
A mai honfiúi lelkesedés olyan, mint a muzsikáló óra: 

előbb föl kell huzni.
«

A hazafisag ma olyan, mint az árucikk : meg kell rendelni.

A t. Míibói.

Egyik ülés alkalmával néhány falusi atyafi is ödöngött 
a karzaton.

- No, mondom szólt az egyik — ezek megérdemlik 
a lérumgot, ha mindig ennyit beszélnek.

Komám, nem jól ítélkezik — felel a másik nem 
adnék én azért a sok beszédért egy pipa dohányt; a sok 
beszédnek sok az alja; a szerint adnám ki a fizetést,amilyen 
hasznosat mond valaki.

Hallod ? lökte oldalba egy evikkeres karzati vendég 
a szomszédját ennek az embernek több e^ze van, mint 
nekünk, mert nekünk ez még nem jutott eszünkbe.

Egy ügyetlen segítség.

Erős szél fuj, ördögadta!

A legszebb.

Pista bácsi hazajön Qyermelyre és a falu korcsmájában 
nagy hangosan mesélgeti pesti utazását.

— Hát mögnéztem a látásokat.
| — Oszt mit látott kend ?

Hát megnéztem a vágáshidon egy akkora nagy tehö- 
! net, hogy itt az én komám csak fiókbornyu hozzá. Annál 

S7öhb se Pestbe, se a nimetnek, de még Londonyba sincs. 
Ajnye! Hát még mi mást nézett mög kend?
Má minők néztem vóna mög mást, ha úgy is az vót 

a legszöbb. I
De már vissza kőm-myseprő, 
Ily szép cirádával ,-á|s.



Sóhaj.
Borok királya, a tokaji.
Ismét föléledt, ime ni 
Világhódító útra megy:
Milyen tüzet önt a magyar hegy ?

A próbakóstolóünnepen,
M i is mert nem lehetünk felen?!
Hogy az első habzó serleget 
Köszönthetnénk föl. Hazám, neked! /.

Udvarias kísértet.
Képzelje, barátom így szól egy iró a másikhoz 

a minap ülök a dolgozószobámban s írom a regényemet, 
amikor a fali órám tizenkettőt itt. Ebben a percben hirtelen
egy kisértet jelenik meg és felém tart.

Iszonyú ! No és mit tett ?
Bocsánat mondottam az órám 15—20 percet siet. 

- Oh, pardon! — válaszolt a kisértet és sietve eltűnt.

Л női term észet.

És te még csak nem is sírtál ?
~~ Nem én.

Olyan kemény a szived ?
Nem, de nem tudok sírni, ha senki sem látja!

J ó  m entség.

N ő: Mért jártál künn az éjjel ?
Kikapós férj: Az órámat néztem meg a holdvilágnál,

angyalom.

A zsidók konzervativizmusa.

Iá ik  Maxi irta minap a Fester Lloyd-bán, hogy a zsidó- 
előkelőbbje igen nagy hajlamot mutat a konzervativizmusra 

Hogy is ne! Hiszen, mint látjuk, még mindig megmaradt 
a régi istene mellett.

Tréfás  képr e j t vények

Kapitány ur most járt itten, 
I.át-e hibát a mértéken?

Hol van? Tessék megkeresni!

Erre felé tart egy bika,
Még a vásárt megzavarja.

Hol van? Tessék megkeresi
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