
AZ UTOLSÓ ÜTŐKÁRTYA.
)

Majd meglátjuk nemsokára, hogy ki nyer. meg vele a pártit!

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



V A D N A Y  K Á R O L Y  f
Mikor a bankár ur dühös.

Vadnay bátyánk is 
B»?adta a kulcsot.
Vele a keresztény 
írók száma fogyott. 
Fogyunk mi mindenkép, 
Uj emberek jönnek 
Csináljuk a helyet 
Egy élősdi népnek.

Rósz kalkulus.
Mennyiért visz be, atyafi, Brassóba ? kérdi egy 

utazó diák az oláh fuvarost.
— Két forintért — felelt az oláh.
— Az sok.

Hogy volna sok — mondja az oláh — nézze az ur, 
ha ezt a szekér fát beviszem, 2 forint 40 krajcárt kapok érte.

Nohát, Isten neki — szólt a diák — megveszem a fát, 
aztán menjünk.

í gy lett, kifizette a fa árát, fölült s megindultak Brassóba. 
Persze, hogy Brassóban a diák adta el a fát és igy ingyen 
utazott s lett zsebpénze is.

Ez is ok.
Jaj, kedves szomszéd, mit csinált az Isten szerelmére,

összevissza van verve?
Most jöttem a búcsúról.

Mith gon
dolja maga? . . .  
hodj én cshak 
vadjokh azérth, 
hodj mündhig 
jovitsak a maga 
fhüzethést? Hát 
nekem khi fene 

javit0 ! Shenki se nem javit, mégis megvadjok. Éhez thar- 
cson mogáth. Érthett ? !

Boszantó.
Csavargó (a ház ajtaját zárva találja): Még ilyen csa

vargó népet se láttam soha. Ezek soha sincsenek itthon.

Tréfás képrejtvények

összegyűlt a kóser csorda,
Hol a negyedik — kutatja?

Hol van? Tessék megkeresni!

Háronpbetörő dolgozik, 
Csak az őr nem mutatkozik.

Hol van ? Tessék megkeresni?
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\ hamisborgyártás ellen odaát a szomszédban Körberék 
ugyancsak erős kézzel nyúltak a dolog hónalja alá. Már az 
első esetnél megvonják tőle a kimérési engedélyt, akit egy
szer rajtacsipnek.

Mink minden csacsiságot azonnal majmolni szoktunk, 
kivált a szomszédból. Majd meglátom, akad-e valaki, aki a 
sok csajva lőregyártó zsidókat itt nálunk is meg meri egy-
kicsit adjusztálni.

Franciaországban ugyancsak túra világ van ma.
Oda nem adnám még a lovamat se most, katholikus 

szabad polgárnak Becsukjak a katholikus iskolákat, elűzik 
az áldott jó apácákat és tudós szerzetestanárokat csendőr- 
szuronyokkal, mert a szabadkőmíves ördögök szemében nagy 
szál ka a vallás és az Isten.

De úgy látszik, a jó francia nép eléggé eszén van - még 
élete árán is védi mindenütt az apácákat és a szerzeteseket.

Hasztalan írják a zsidó újságok, hogy Loubet is, meg 
Gombos is sok-sok elismerő táviratot kapnak a megyéktől. 
Ismerem én már az ilyen muszáj bizalmi szavazatokat a 
Bánffy-idejéből. Bukás az ilyennek a vége mindig.

Adja Isten, hogy most is úgy legyen !

*
Híjába, csak okos egy ember a román király !
A londoni főrabbi, aki bukaresti születésű, kihallgatásra 

jelentkezett és a román zsidók érdekében hathatósan kérte 
a királyt, aki ezen szavakkal válaszolt:

Reményiem, hogy hét-három év múlva, ön itt egészen 
I más helyzetet fog találni !

Igazán királyi szavak! Irigylem is szörnyű mód. Mintha 
csak én mondtam volna.

IJgy látszik, hogy a románok tudják mit csinálnak, és 
| hogy nagyon is öntudatos emberek. Nem ülnek föl a zsidó 

pénzen kitartott külföldi újságok vaklármájának sem.

Mi pedig befogadjuk a gyülevész fajt északon is, kele
ten is korlátlanul, mig a mi véreink idegenbe kénytelenek 
kivándorolni.

Bizony, ha ez még sokáig igy fog tartani, magam sem 
tudom, hogy — ltova kérem aUissan /

A kaszárnyáiból.

Hadnagy: Milyennek kell lenni a jó  katonának? 
Önkénytes: Jó hazafinak?
Hadnagy: Smarrn! A hazafiság a képviselők dolga. 

A katonának vakon kell engedelmeskedni, még ha négy szeme 
van is. Ez a katona!

E llen tétek .

A gyümölcsöt befőzik, az embert lefő/ik.
A csomagot leadják, a várat feladják.
A kardot kihúzzák, az együgyüt behúzzák.
Az órát becsapják, a diákot kicsapják.

Bizalmas látogatás.

Szó sincs róla, hogy a két miniszterelnök között feszült 
a viszony, mert belliben, a közös szállóban, Körber egész 
familiárisán esaládi papucsban kopogtatott be Szélihez, mig 
az mosakodott.



Vendéglőben. Reggelinél.

Valami hamaréteit szeretnék ! 
Egy pár tojást.
Nem lehetne csirkét ?
Talán lesz a tojásban az is.

The Náthán ! The cseppet se nem vadj 
szhomoru, hodj nem leszi nekhed a thermés ?

Én nekhem thaval se nem volt, de volt a 
gójtul. Mire ozthán észreveth mogáth a gój, nem 
volt neki süni se nem, minekünk phenig volt sok

M orfondirozások.
(Z.) Learattunk (már t. j. aki aratott). Azt mondják, közepes

nél jobb termést kapott az ország. De mi haszon b e lő le ? ... 
zsidó zsákjába hull a szem, elnyeli az uzsora s ami még 

j talán megmaradna, viszi a végrehajó. Ha nem akarod engedni 
j feleséged, gyermekeid szájától az utolsó falatot elvenni, ott 
í a /sandár s lelő, mint az ebet.

Ilyen a mi alkotmányos életünk, ez a mi boldog Magyar - 
! országunk pillanatnyi fotográfiája.

! *<
Országos szünet Mágnásaink külföldön üdülnek, a kor

mányférfiak országos gondoktól menten ki erre, ki amarra 
nyaral, a hivatalokban megtizedelve bólintgatnak a kánikulai 
hőségben a hivatalnokok, mi pedig éber szemekkel lessük a 

f világ forgandóságát s amint letörüljük a munka verejtékét 
homlokunkról, eszünkbe jut, hogy ez a monoton lét, a munka 
és tisztesség gyümölcse. A véres kezű emberek, őrzött gond
dal szellőztetett, hűvös, árnyékos helyen, biztos porciót esz
nek s érzik, hogy létük fölött harcot viv az igazság és egy 
titkos hatalmi kéz s nyugodtan alusznak déli álmot a tiszta 
lepedőn, tiszta pokrócon ; a Gelber Baruehok.

Magyarországban vagyunk!

) *
Edvárd király feje többet ér egy — koronával. A halál 

szövetségre lépett a beteg emberrel, időt engedett neki, hogy 
a világ legkényesebb, legdrágább játékszerét megkaphassa. 
Megkapta, most már megnyílhatnak a wenstminsteri apátság 
kapui, ha a szövetséges társnak úgy tetszik. Amint e dolgok 

j fölött elmélkedünk, egy kép vonul el szemünk előtt, melynek 
kerete nem a füstös Anglia, hanem a rekettyés, nyirfaerdős

Erdély. Vidám vadásztársaság szürcsöli tokaj tűzborát, zengő
bongó cigánynóta sirja be a vadászkastélyt s a suhogó nyírfa- 
erdőbe kiszűrődik egy szomorú népdal: «Édes anyám is 
volt nékem ...»

A koronás fejek is lehullnak, ma egy, holnap másik.

Kapott rajta.
Bankár: Pénztárnok! Ön nagyon elhízik, önnek több 

mozgás kellene!
Pénztárnak: Adja nekem, főnök ur, a kedves leányát, 

az mindjárt egy nagy ugrás lenne.

f  * * * * *  * * * € * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * - * * * * *

Menelik jö n !
Tengereken túlról 
Feketék királya,
Ide jön mihozzánk, 
Mit tanulna, látna ?

Kár lesz ide jönni, 
Maradt volna otthon 
Elmaradt népe közt 
Boldogabb az «otthon»

De ami a szívre 
Emelőleg hatna,
Hiába keresed.
Feketék királya ! Z.



Nemes és nemzethes gelsei Gothmann Lőrinc őr
a khaszinóban.

Nacceró! Ászt mond thennap a 
Zherkovics, hodj okharnak minden 
/sidókhokat khűtelepitheni edj va'atri 
nadj phosztaságra Azsiábo, ahunnan 
djti iuk magunkhat. Hodj is n e ? . . .  
Tholán cshak van tsz nekhünk. Nem 
azér djüttünk ide, hodj mikhor már 
vadjunk edj khicsit ranzsírozva, akhor 
elbocshozzuk magunkhat? Lüheriich ! 
Khi gondoltha ilyen bolondoth? Hát 
nem mi vadjunk itt az ur? nem mi- 
nekhiink von о phénc, о khereskhe- 

\ delem, о djárak ? Mi bírunk a shok fhüldet, nekhünk thar- 
tozza magna>, phata>zi edjfhurman oszthan n i bocshozzuk 
el magunkhat? Hodj a teszkhes fenébe ne!

Hiszen mahulnap leszünk thöbbekhek, mint a gój. í ’kh 
mennek Omerikábo — a nyon orólthak ; oda is a mi phén- 
cünkhön mennek. Mi veszünk meg thülük о házt, о phárnát, 
о tehéngyet satiibbi, satiibbi.

Béla! Elkhiiltél őzt a száz florint Kumániábo? Nu cshak 
o/crt, hodj ne ledje khésün. Cshak had djüjjenek menthül 

j thübbekhek! Naccerő!

* * + * * * + * * * * * * * * 9 * * * * * 9 * * * * * * * * * * * + *+ **+ *  

Magyarán.
Tanár: Hogy hivják önt?

Jo g á sz : Molnár Árpád.
Tanár Ha en t.i’álok egy könyvet s abban túlírva látom

az on nevét, lakását, mi a teendőm ? 
fog ász : Hl fogja hozni a lakásomra.

A bálterem ajtajában.

Hallod, thátilébcn. tholán the djünnél megadat othá- 
nam, nem láthnánokh о thied gürbe lábt.

Wie hebzt, gürbe láb? Legoiább gondolnakh, hodj 
én voltham edj hoszárkhup tángv.

Tréfás képrejtvények

Hova lett a pincemester'J 
Eltűnt, mint egy ezermester.

Ejnye, koma, de megjártam, 
Jön az erdész, ezt nem vártam

Hol van ? Tessék megkeresni! Hol van? Tessék megkeresni!
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