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Újságírói diplomácia Zsidófokon.

-  Lássa csak, jó barátom, mégis haladunk, Balaton máris világfürdő! Itt erek ar urak, ki Hamburgból,
ki Berlinből, ki Bécsből valók — m ert valamennyi ném etül b e sz é li

-  Nem német az egy se, instálom alássan, mind zsidó a z ! Verje meg a saját bűne, mind egy szálig.
-  H ászén magam is jól tudtam ezt, édes jó barátom, de mondok, talán igy majd jo b b an  elszégyellik magukat.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



F \ { А T К ЦV HlilDI К L- S Keserű humor.

M i i k Icm  jó  parbajozó olyan, mint az omnibuszló : k iá l l .

«
A legtöbb korcsmáros olyan, mint a kártyás: kever.

*
Д kiegyezési tárgyalások olyanok, mint a jó rétestészta: 

nyújtják, amíg csak lehet.

A romániai zsidók olyanok, mint a hűtlen főispánok 
Útilaput kaptak a talpuk alá. *

Ntmcly székely honatya arca olyan, mint az újságpapír, 
melyre nyomtatnak: sok ráfér.

*
A szenvedélye' zenész olyan, mint a süketnéma: ha nem 

hallja is, amit lát, de érzi.
•*

Firczák püspök körlevele olyan, mint Keresztelő János 
a pusztában: az Ur szólott az ő ajkaival.

*
\ mai belügyminiszter Katikája olyan, mint az Ur 

malma: lassan, de biztosan őröl.

A csik-tusnádi székely-kongresszus olyan, mint ez a régi 
vers: Tettünk i'< у ittunk, s a haza fényre derült». Egy bet ü 
híján : Ettünk és ittunk, > a haza szépen elült.

É le lm es.

A s di páter gvárdián, hogy kvaterkázó vendégei meg
szabaduljanak a legyektől, kecskebékákat fogdostatott össze 
s széteresztette azokat az asztalon. S mint képünk mutatja — 
sike re!.

— Ugy-e szép látvány egy érkező hajó, ügyvéd ur ?
— Zakatol, mint az anyósom.

Szabadulás a zsidókezekből.

Sok mindenféle törvényt hoztak már, de szebbet, jobbat, 
humánusabbat még alig.

Darányi miniszter kezdésére, a földmívelésügyi minisz
térium felügyelete alatt segélypénztárak nyílnak meg, mely
nek a szegény pásztorembertől, az utolsó cselédtől fölfelé a 
szegényebb birtokosig, kishivatalnokig, mindenki tagja lehet, 
csekély tagsági dij mellett.

Ez a segélypénztár beteg tagjait ellátja, a nyomorultakról 
gondoskodik, orvost, gyógyszert rendel, a vagyontalan el
haltakat eltemetted s az öregségre jutott munkaképteleneknek 
lakást, havi dijat rendel.

Lehet-e istenibb áldás a földön a szegény emberre, mint 
az itt elgurultaknak biztos tudása ? Fölöslegessé válnak a nye
reségre alapított zsidó segélyegyletek, hol a betegségben 
sinlődő tagoknak, durva bánásmód mellett, cukros vizet rendel 
a keserves garasokból fizetett doktor ur.

Később még hozzászólunk a dologhoz, amikor a meg
állapított taksági tagdijat is ismertethetjük.



_  Hallgassál cshak, Szháli. mith írja oz a djerek ? . . .  ( — Thátilében, ezt о lángyt ojánlthák nekhem, djere
cO thiszii bálbon edj léphésnire álltba énthülem oz ezre- nézzük meg üthet.
elesne...» H a llsz? ... Nadjcerü! Mi lesz még obbul a — Ozthat the még ráéred; eliibb nézzed meg az iivé
djerekbül ?! thelekkhünvt

Julius.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Falusi idyll.
Vendég: Nos, mi lesz estére?
Korcsmáros: A színházban «Az orleánsi szűz» nálam 

bableves disznókörömmel.

Lehetetlen.
O rvos: Szomjúságot érez néha ?
B eteg: Soha!
Orvos: Hogy lehet az?
Beteg: Nem szoktam bevárni.

— Még ma zsidót eszem, ha addig élek is!
Thodja mith, ne étijén mogo zsidót! A zsidónak igen 

vosthog bhür von, sokháig khiill rágni és ha megrágott is 
nincs az a has, ami asztathot megemészszen.

Katonásan.
Beteg tiszt: Nos, milyen az érverésem? jól megy?
Kßtonaorvos: Diszmenetben.

Csodákat élűnk.
A francia lapok írják, hogy egy orvosi kezelésre jutott 

embernél több grammnyi agyvelő hiányát konstatálták, mely
nek dacára az ember hamarosan fölgyógyult s csak annyi 
esze volt, mint azelőtt. Még megérjük, hogy az agyvelő nem 
is szükséges ahhoz, hogy az ember, ember lehessen.

Szent F.g! mi lesz velünk akkor, mikor most, a higveiejü- 
ség korszakában is már alig bírnak haladni azok, akiknek 
agyveleje az utolsó grammig megvan; — hát még akkor?!

Akkor lesz ám olcsó az ember!

Apai gyönyör. Modern apai tanács.

A mi bajunk.
Török, tatár s más ellenség 
Nyúzták e hont hajdanta, rég; 
Muszka, oláh, rác is bántott — 
Kiismertük a horvátot.

Mindezt szépen kihevertük,
Jórészt el is felejtettük . . .
Egygyel se volt annyi bajunk, 
Mint némettel aggodalmunk.

Honnan kaptuk azt az átkot,
Hogy ránk sózták az osztrákot ? . . .  
Le nem tudjuk rázni rólunk, 
Akárhogy is kapálózunk.

Jó  tanács.



Morfon dirozások.

Kettőn ál! most az egyezség: Nos, ha tizenkettőt ütött: 
Köber-en és Szélben. Közéig: az 1 óra.
Az óra meg tizenkettőn Lesz-e nekünk egy óránk, mely
\11, s vert is tán régen. Hasznos lesz e honra?

*
Amerika a vasutkirályok, buzakirályok, szénkirályok, petro- 

ieumkirályok, ezüstkirályok, acélkirályok stb. hazája. Európá
ban ilyenek nincsenek; a mi közgazdaságunk, kereskedel
münk s különösen iparunk nem oly óriási és kifejlődött, 
mint oda át az ipar nálunk kisebb, de iparlovagunk van 
elég itt i s !

Melyik különb?

Soká vajúdik kiegyezésünk.
Kérdés: kit fognak jobban megnyuzni ? 
Azért húzzák oly hosszúra: egy sem 
Akarja a — rövidebbet huzni.

Naiv.
K ocsis; Tessék, ténsasszony, ide adni azt a táskát, majd 

a bakra teszem.
U tas: Nem adom, az a szegény ló úgyis eleget visz; 

majd magam fogom tartani, ha fölültem.

Katedrái bölcseségek.
A bagoly az a madár, amely csak éjjel jön napfényre.

*
Ha a késnek a nyele is ki volna élesítve, az ember

gyakrabban vágná meg magát.

Szobaleány: Szerelmes levelet kaptam . . .
Szakácsáé: Ér is az valamit.
Szobaleány: Már hogyne? Tele van csókkal, öleléssel. 
Szakácsáé: Látná csak, Julcsa, az én tüzéremet, az van 

csak tele!

Tréfás képrejtvények

Elküldtem a leányt, vadvirágot szedni,
S most sehogy sem birom őtet megkeresni.

Hol van? Tessék megkeresni

Éhes vagyok, kenyér kéne,
S nem tóm, anyám hova méné.

Hol van? Tessék megkeresni!
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