
Budapest, 1902.

Bartha Miklós egy kicsit ki porolja az uzsorás kaftánját.

Fallt'Visti, Légrid i, M io.de edj rakmerd brulall.ás! ? Ed, mő.elt ember khiöbál aat, hodj: .V sd  a 

i s i d ó t /» Vaj, vaj! Zaj, raj!

Bartha M iklós: Sró sincs róla, hogy én a zsidót ütöm, mert én itt csak az u zsorit  simogatom.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók Jelentékeny kedvezményben részesülnek. ■ —

IV. évfolyam.
Г "

33. szám.



Л V Ц Ó iS Z Е ( т Е Е. **
Zsidó arcá tlan ság . Csak nemrégen láttuk az egyik 

’SaÍó honatya, Reich Aladár ur tulszerénységét József királyi 
herceggel, a magvar nép bal\anyával szemben Baján. Mar is 
itt van megint egv másik zsidó csemete, a Wolfnerek, Izrael
I ikabök e< Pfeiferek gárdájából, Vázsonyi (W'eisz) Vilmos 
кhv>pviselő ur. aki már nem is a férfinak, hanem egy véd
telen nőnek mer büntetlenül nekirontani hasonló gálád módon, 
mm az ő párisi mocskos fickó kollégái.

Az orleansi herceg bájos feleségének parist látogatása 
alkalmából így tr a mosdatlan szájú rnokrateiesz khöpviseiő 
oreság :

*J c  lenne, ha üoluchowszky kancellár ur legalább most 
meg joker lépne közbe, nehogy a kalandos királynésál, az 
eddigine, nagyobb ostobaságokat követhessen el, mi által 
az Orleans: hercegnő bolond politikát és bános nagy rav ágyas t

Hogy is mondja csak Petőfi:

Hallottad e szót. apaink
Meggyalázott szelleme ?
Öt már huzni nem deresre.
Katasztrófára kellene

De a M agyar Nemzet , a kormány e «legitim* fél
hivatalosa sem pengtt sokkal különb húrokat. Írván a francia 
asszonyokat megostromló rendőrökről, kiknek segítségére 

■orrmzi latja menni a szociálisukat, szószerinti «De a szo
cialisták is erősen készülődnek, hogy megvedeimezzék a tör
vényt*. \o, ugv-e milyen szép?!
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ibőriilmetélt anekdothai.

Thodom én edj szép khis 
messe.

Herr von Luther Mártonra! 
mondanak aztata histhont, hodj 
mikhor W arburgban füstnöge- 
thett ü az ürdögt a fhalra, hat 
edeer cshak az ürdóg igozán is 
megjelent. És amíg cshak hoz
za ja nem vágott a thintathartót, 
nem is thodott Luther az ürdögt 
v issza khöldeni.

Nadi-Khanizsán thürténthe ezelőtt vadj húsz eszthendüvel. 
Voltha ott edj rophant erüs ember, a Hanzerga, akhi vala- 
mikhor edj cshapással todtha volna leüthni edj ökröt is, de 
mivel ü soha se nem leüthötte edj ökröt se nem, üthött meg 
a gutha üthet. Azuthán szép csöndes ember letthe belüle 
a baráthok-themploma elült szhépen kiiéregette.

Rethenethesen üthet boszhanthotta, hodj esthe, mikhor

haza menthe, mindig khettü-három gomb is voltha о кr i- 
chárok кhűzte. Edeer ozthán ii meglesetth, hodj khi ii tv hi 
adja mindig gombt. Hat rádjüthe, hodj valami Blau P !i 
nevezethü gozdhag zsidó juxbul.

Mikhor ozthán a Henzerga üthet megcsipthe, odj ni—- 
ráztlia megint, hodj a zsidó bele is halt, ü phedig megjódii t.

Azthot én gondolok, hodj a mai katholicizmus is edj 
iljen le nézetűi, guthaiithöt: ember, akhitül о khalapbo Wlas s 
cshak authonőmiai gombokhat szhörja.

Ideje volna lehat, ha végre о madjar katholicizmus is adj 
megrázná о Wjassicst, hodj ii mogo jodjulna meg alkui.

Színigazgatónál.

Milyen szerepköre van önnek ?
Komikus.
Nős?
Igen.
Akkor ön — tragikomikus.

Épen jókor.

Lerúgják a szemtelen házalózsidót a lépcsőkön
- N ü! ? . . .  Khöszönök. Éphen jókhor, udj is épben j 

mosth akhartam lemenni.

Káplárosan.

- Kótai! A kend ősei nem Afrikából származtak ' ê?
- Jelentem alássan, azt nem tudhatom.
-  Csak azért kérdem, mert kend szakasztottan úgy 

mint a teve.

C sen d élet.

The Sphinkhelesz, nem jothja nekhed eszedbe x1j
mikhor mi vadjunk ídj hármokhok edjiitt, udj nézz khi
mogunkhat, mint о három nopkheleti bülcshek. Nű ?



H í < ПС®,Кй Щ ЛОА! JÓ KIYÄNKACtAI. Szheressél the a nóthákhokat és ledje thüled a legkhed- 
vesebh nótha az, hodj: «Oda lenth máj nem fháj shem i...»

*
Ne lehes the soha khöpönjegforgathó.

*
Khüljbn nekhed hosználni a khátrány-szhappanthot.

*
Alljo a khalapod mindig cshurgóra.

*
Ledjed the egész élethedben unthauglich.

¥
Mikhor khonskribálnak az adóth, irjonak a the neved 

othán, hodj the nem vadj edj beszámitható.

\ the djerekheidet soha se ne thodjon meglüni az ámor, 
de kín sérjenek ük hűségessel! a Radius oreságt.

¥
i edje nekhed edj nadj darab fhiild és az ledje fehér,

mint a hó.
¥

üthessél the nadj ödjel-bajval edj thábla dohant, ozthán 
юг khikheli mogáth, jelentsék nekhed, hodj cshopa kha- 

lerah; khelte khi mogáth.

Cenzúra.
A pincérfiuk is cenzúráznak,
Hogy haladunk, én Istenem ! . . .
Maholnap a szamár és kecske is 
C'urzusra, folyamra megyen.
A piccolókat mind megtanítják,
F.gy literbe mennyi viz kell ?
S ha a számlán 10 -f- 5 — 20 leszen,
Hogy kell azt elütni viccel. Z.

Ketten kedvesen. Az uj honpolgár keserve.

NŐ: Oh, ha tudnád, mennyire gyűlöllek ilyenkor, te borzsák! 
Férj: Én pedig csakis ilyenkor szeretlek, te porzsák.

Látholsz the, Mamelében, ez a djerek még 
fhogja minkhet elárolni! Mi szhépen lethelepettük 
magunkhat itt Bodaphesten, a mienk shógorthul van 
nekhünk az üvé írás, hodj mi már lakhjuk ithened 
nolc eszthendü uthátul, ozthán ez az akhasztufhára 
valu djerek cshak mundéthig máléth eszi, meg о 
málékhenyért; khi о fene ne thonáná el, hodj mink 
mosth djüttük magunkhat a Rumániábul ?



F U R C S A :

hogy sok esetben a pénz beszél az ember helyett; 
ha egy kinézer valahová benéz;
hogy a kártyában sokszor a felső az alsó, az alsó meg

í a felső;
ha Kemény Pál gyengén ál 1;
mikor a fölvonógépen valakit leeresztenek;
ha egy erdős nem ismeri a tréfát.

XKM F L ^ C S A :
ha egy pór vékában szállítja a portékáját; 
hogy a nyúl akkor is nyúl, ha agyonlövik; 
ha egy tizedes százast mutogat; 
ha Várkonyban vár Khon a vártán ; 
ha a sümegi ember emberségesen süvegei; 
ha egy csizmadia árverez;
ha árva megyen Árvamegyén át. Semper /.

* * + * * * * * * * * * * * * * * # * * # * # # # * * * # * * # # # * * # * # *  

A zsid óisk o láb ól.

Tanító (a térkép előtt): Odje látjáthok, hodj itt а Попа,
* Tbisza, a Mharos és a thubbi vizekhek erre-arra, mindent-

khiik о mogo heljén ..  Spitzer Dolfhi, nézeljél meg j< 
Honát, mith the veszel észre rojtha?

D olfi: Én veszek észre, hodj nincshenek о vizvezethékes 
cshők ü beléje belesrófolva.

Tanító: The jól fhelelted, H olfhi!

Jó mentség.

Mintha vizes volna.
Nadjcerő! Azthot cshak t hetei к thodni, hodj a szh"- 

rethet nedves üdőben tharthanak ?

A köszörűs most kiabált,
És egyszerre csak odább állt.

Hol van? Tessék megkeresni!

Szembejött egy ur az utón,
S úgy eltűnt, hogy már nem látom.

Hol van? Tessék megkeresi.

П * И Л |  4  Я* «AU MiOAffVn«


	33

