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Saját tőrükben megfogott rókák.

Nos, uraim, csak sorakozni tessék ! én vezetni fogom önöket hivatalból Kossuth Lajos születésének 
százéves fordulója alkalmából.

A cselszövők (meglepetve összenéznek : Csak nem?!  Hisz ez valóságos skandalum!) Kenn: De koszorút csak nem 
fog helyezni a sírra hivatalból?

— Már készen van az is.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapjp.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



XIII. Leo pápa ő Szentsége nevenapjára.

Neved ünnepére egy szál virágot Apró lombokból fűződik egygyé 
Nyújtunk im feléd, A nagy koszorú -
Fogadd szívesen hódolatunknak Imádkozunk : magasztos élteden 
F kicsiny jelét. Ne legyen ború.

♦

Mára marosi gyöngy élet. Vlád Jánostól hadmentes* 
ségi dij fejében elvitték a csecsemő pólyáit.

Mihály Dimitru koldus, a felesége vak és sánta, min
denét elvitték. Egy inget kért a jegyző úrtól, hogy tisztát 
»álthasson. Azt mondta neki az igen tisztelt nótárius u r : «Járj 
meztelenül, nem esznek meg».

Marina Mihálytól ajtót, ablakot vittek el, még kapcáit és 
kenyértartó zsákját is, azt állitván róla, hogy birtokos és van 
marhája, holott egy marhalába sincsen.

Simán Jónásnak egyetlen tehene kéthetes borjúját elhaj
tották s miután a tehén nem akarta leadni a tejet, az asszony 
elment a tehénnel a községházához, hogy a borjut ottan meg- 
zoptassa, a tehenet azután megfejhesse. A tekintetes jegyző ur 
ily szép szavakkal fogadta: «Menj a pokolba, hadd dögöljön 
mindened!»

Pop Mihály özvegye házából mindent elvittek. Lakott 
nála egy koldus, akinek volt egy kis lisztje, amit összekoldult,
azt is elvitték.

Pop Györgye edényeit, mindenét elvitték, nem volt miben 
főzni. Alázatosan kérték a jegyző urat, hogy legalább főző
edényeit adná ki. Azt mondta: «Gyűljetek össze öten-hatan 
s főzzetek egy edényben». Az asszony épen gyermekágyban 
feküdt, azokban a napokban szült, mikor fölkelt volna: nem 
volt mit magára venni.

Történtek ezen épületes dolgok Közép-Apsán, Máramaros 
vármegyében. Kiáltsuk: Éljen az odavaló jegyző! Éljen a 
kabinet gyöngye a pénzügyminiszter, akinek kormányzása 
alatt ily humánus, lélekemelő dolgok történnek ! О húz ki 
mindent a nép kezéből, megérdemlené ő is végre, hogy őt is 
vagy ki, vagy lehúzzák.

*

A liberális Szatmár vármegye sem kutya ám ! Ottan
a nagyok, a vezetők adnak jó példát. A vármegyei tisztviselők 
eller jelenleg csak 178 fegyelmi vizsgálat van folyamatban. 
Maga az alispán ur ellen kilenc; S. főszolgabíró ur is derék 
legény, neki egymagának tizennégy van; J. főjegyző uram 
már hátrább áll, neki szegénynek csak négy van, nem tehet 
róla. A polgári anyakönyvvezetés is örvendetes képet mutat: 
a múlt évben csupán csak négyszáz hibás, szabálytalan anya
könyvi bejegyzést igazítottak ki. Csekélység! Éljen az állami 
anvc.könyvvezetés! Hiszen négy-öt milliónál alig kerül többe. 
S ha kerül is, nincs a magyarnak pénze ? . . .  Nevetséges!

A cár — a minden oroszok atyuskája — lemond ; le
mondana a trónról, öcscse Miklós Alexandrovics javára. Ezt 
írják. Írták ezt már máskor is s mi már csak úgy vagyunk 
ezzel a hírrel, mint a fiumei cápával.

Ezt is mindig látják s még sincs sehol.

Heidelbergben, a költő Lenau ünneplése alkalmával j 
két magyar nemzeti lobogó is diszlett azon a házon, a mely- ) 
ben Lenau busongó dalait irta. Szép volt a heidelbergiektől, | 
hogy a magyar születésű költő iránti kegyeletükbe belevonták j 
a mi trikolórunk méltatását is. Bezzeg itthon, nálunk, hajh, j 
de sok alkalomkor hiányzik a mi nemzeti zászlónk a min- \ 
denféle fekete-sárga, piros-sárga, kék-sárga zászló mellől. j

Botba, Dewett és Delarey búr vezérek ellátogattak | 
Londonba, ahol szives fogadtatásban részesültek. Kitchener j 
bemutatta őket Robertsnek és Chamberlainnek, sőt Edvárd j 
király is óhaját feje/te *i, hogy szívesen veszi, ha meglátogat- j 
ják. Szegény búrok ! Olyan lehetett ez a látogatás, mint mikor ! 
a szegény parasztot kilicitálják a kis fészkéből s másnap meg- ! 
kérdezik tőle: No, hogy aludt kend? Az ujjongó angolok í 
minden áron meg akarták szólaltatni a búr vezéreket, hogy { 
beszéljenek, de azok csak a kalapjukat emelték le és nem i 
beszéltek. Mert ők nem is a szó emberei voltak, ők tettek; ■
de azért hallgatásuk többet mondott mindennél.

* I
Aki Berlinben nem beszél németül, Romániában oláhul, j 

Itáliában olaszul, arra ferde szemmel néz ott mindenki. Nálunk J 
pedig figyelmeztető táblán kell önmagunkat is inteni, hogy j 
Magyarországon vagyunk, magyarok vagyunk, az uralkodó 
nyelvünk magyar, tehát beszéljünk magyarul. így tettek 
Báziáson is, ahol a Petőfi-téren szembeötlő jelzőtáblán ki volt 
írva: «Beszéljünk m agyarul/» Most ezt a táblát valami nemze
tiségi agitátor lelopta helyéről s miután a figyelmeztetés meg- | 
szűnt, félő, hogy Báziáson ezentul csak szerbül és németül > 
fognak beszélni. Nálunk, itt fönn a fővárosban is elkelnének 1 
ilyen figyelmeztető táblák, mert már a csömörlésig sok, ] 
amilyen germanizálás folyik minden rétegében a lakosság- I 
nak, kivált a zsidók között.

*

Az Írek hálája, szeretete fűződik Bdfourhoz, Anglia 
iij miniszterelnökéhez, amit keresztényi gondolkozásával nyert 
el, amikor a háborgó ir földre, mint államtitkár lett kiküldve, 
hogy tanulmányozza az ir viszonyokat. Tartsa meg az Isten! j 
Nemcsak őt, de bárkit is, aki a nép igaz érdekeért fáradozik.

* j
Alakult egy «Magyar Sion» nevű egylet, a hontalan [ 

zsidók segélyezésére, miniszteri és várostanácsi jóváhagyás- \ 
sál, mely a magyarság nevében s mintegy a magyar nemzeti ] 
közérzület kifejezéseként jött létre. Flát a hontalan magya- j 
rokról lesz-e majd gondoskodva ? Majd ha fagy.

í
* í

Kitchener tábornok házasodik.
Házasodik Kitchenér 
Mit tesz ön, az Istenér?! 
lesz-e majd oly inzsenér,
Aki boldogságot mér ? . . .
Isten keze messze ér 
Ráhull önre előbb, utóbb,
Az a sok ártatlan vér ! . . .



н к р  (iK iK s/; щ Ао а 1 jó  ^ ivAn Ká g a i .
Ledjed the edj szhent zsidó és Iedje 

nekhcd akhora pajesz, hodj khülljön el- 
fodjaszthani nekhed mindennoph üth 
dekha higanjthot.

Othazzad the о más phéncével Ame- 
rikliábo és kliöldjed the onnanth khépes 
kliártját, mint a Falkhai oreság.

*
Ledjenek nekhed sokh háziboráth, 

akhiket csak akkhor üsmerjed meg, mikhor már elmaradják 
magukhat о thied házthul.

( Szhölessen nekhed edj fhio minden esztliendüthül s
< üregh khorban udj thodjál meg, hodj hány is szhölette, hodj 
j olvasgassál meg о themethütül о sirth.

Oz örömthül khapjad the khacagó-gürcst.

Djönörkhödjed the otthun dophla siami ikrekhben.

I
О the feleségednek, mikhor theveled beszéli, az üvé 

I khézben Iedje mindig a fhőzőkhonál.

Modern kíváncsiság.

— Hogy nézek majd bele a tükörbe, ha egynapos asz-

Udvariasan.
— Hogy tetszik az uj, gyémántos nyakláncom ?
— Kevésbbé szép nyakon igazán föltűnő lenne.

Khivánok nekhed olejan hosszú élethet, hodj fogalmod 
se ne Iedje rula, hodj mikhor is szölethed mogadoth.

¥

Okhár mibe fhogod the magadoth, járjál the udj, minth 
о mádi zsidó.

¥

Tháloljonak nekhed othun edj héthen hatszor sárgoréphát.

A színházban, rósz előadáskor.
— Bámulatos találmány ez a vasfüggöny!
— Csak egy a hibája.
— Micsoda?
— Az, hogy rendesen öt felvonással később eresztik le, 

rn int kellene.

Röviden, de velősen.

— Tekhmtethes thürvénszék! A hamis bokhást minek is 
thogadnám, hiszhen íinökh is jól thodnak azt. Fhelelősségt

{ azonban — semmi szün alatt nem vállalok é r th e ... 
j — Nem is a felelősségről van itt szó, hanem tizenkétezer

forint kártérítésről és nyolc havi börtönről. Értette ?
— No, úgy khörülbelül.

Az uj báró.

Mith éri az nekhem, hodj az én bárói diplómom | 
ott heveri mogáth a fhiókba? N ü!? Semmit se nem éri. j 
Akharok, hodj thodjon azt a világ is. Cshinálthottam edj j 
khoronás cvikkertet, amithül láls/odja mogát az én fhej is 
edj khoronás fhejnek. Nü, nem igaz?

í



F U R C S A :

ha a barát barátságtalan; 
ha az ember gyerekeskedik ; 
ha valaki a szemességét egész a szemtelen

ségig vitte;
ha a lassan járó tovább ér ; 
ha a mézeskalácsos gyertyát ön t; 
ha a szónok szótalan ;
ha a vak koldus a rendőr föllépésére rögtön 

átlátja a helyzetet;
mikor a kertész udvariaskodik; 
ha az ridus gyenge lábú; 
ha а пн zdony á !I; 
mikor az újság régi.

A zsidó, csak örökkön zsidó.

Együtt menekülnek egy vad bika elől.
Gelberschein Iz sák : Hallja mith, nadjsághos uram !? Vóna edj 

khitönő őz к h esem, akhivel ezt a besthiát is le lehetne szúrni. Vedje meg !

Modern.
Nagy kárt okozott a tűz a faluban ?
Dehogy! nagy hasznot!... Mindenki dupla biztosítási dijat 

kapott. . .

Könnyű segítség.

-Vo :  Tudod-e, hogy a jövő hónapban mi lesz?
Férj Az ezüstmenyegzőnk ?
N ő: \ z ... Már meg is rendeltem arra az alkalomra egy

kosár pezsgőt.
Férj De hátha addig egyikünk meghal ?
S ő :  Hát akkor majd megiszom máskor.

Gyermekvágy.
Pétiké nézi, amint bácsija a szivarfüstöt az orrán át 

ereszti ki, s nem állja meg szónélkül.
— Jó az — kérdezi — a füstöt az orron ereszteni ki ? 

• — Ik'en.
Kedves bácsi kánt — szól a fiú — ereszd ki hát egy

szer az én orromon is.

^  Tr é f ás  képre j t vények

Maga jár itt, háziszolga ?
Az álmunkat megzavarta.

Hol van ? Tessek megkeresni!

Szegény majmot egyre bántják,
Mert a gazdáját nem látják.

Hol van ? Tessék megkeresni!
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