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j Pf FEJEDELMI VÁLASZ

Felség! Esedezem mogamath a rumán zsidókh türhethetlen állapotba miatth. Én is vadjok edj rumániai 
szhölött. musthan phedig Lundonban fhürabbi.

Jól van, édes barátom, igaza van! A helyzet tűrhetetlen ! De jöjjön csak ön ide két, három év múltán, 
majd meglátja, hogy e tűrhetetlen állapotok mennyire meg lesznek már javulva itt.

„Magyar Herkó Páter** melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.
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Szegén y olasz k ir á ly . . .

Szegény olasz király 
Nem j írt iskolába.
Az alkotmánytanba 
Azért botii к laba.

Magyar királyságnak 
1 űrét sem hallotta, 
Tudatlan e téren, 
Mint egy hottentotta.

Szabad kán  egy  k ö n y v k eresk ed ésre  ki van Írva: 
Egyetlen keresztény kereskedés Szabadként. .Most neki megy 
a jndape<!i zsidó sajtó es lábujj hegy re állva — hogy jobban 
hallják kiabálni kezdi, hogy mi ez?  Micsoda uj fajtájú 
rekl ;m ez? Nem elég, hogy van keresztény gyárból kei ült 
kas/a, keresztény ruhaszövetkezet stb., stb. Fdcs, jó Istenem, 
hát az a lépten-nvomon való • khóser» kiírása' üzletek ajtaján, 
homlokzatán, а к hóser has, к hőser bor, khőser koszt, khóser 
>uviksz, khőser ostornyél (ez kell nektek), khőser dinnye (amit 
t. i. még nem érintett a gój szentségtelen, pogány keze, m i?) 
Persze, hogy kiírják! Kiírjuk és fogjuk is figyelmeztetni 
kereskedőinket, hogy írják ki s ahol ez ki lesz irva, ott fog 
vásárolni minden igazlelkü keresztény. Hátrább a khóser 
agarakkal, khóser had!

♦

A zsidó g eseftn ek , a kufár kapzsiságnak Jegszembe- 
szökőbb megnyilatkozásai azok a falragaszok, melyek vásárt 
csapna a vallási buzgóságból, istenimádásból imahá/akat
hirdrtv n kiadóra, ép úgy, mint ahogy a bőrraktárakat, vagy 
kiadó korcsma-helyiségeket meghirdetik. Itt a mi házsorunk 
folytatásában is künn ékeskednek az arasznyi betűs plakátok : 
* Köpfer testvérek im aháza». Magántulajdon, tehát ki. vió. Vál
lalat, tehát gseft. A zsidó tehát még a templomával, a tem
plomában is L'Seftel, épen mint régen.

E b ből az ö tle tb ő l jn* eszünkbe a statisztikai hivatal
nak ama híres kimutatása, hogy fővárosunkban а Ю0 ezer 
zsidó rés/ére három zsidótemplom és négy imaház van mind
össze.

Nos hát álljon ki most az a statisztikai hivatal és Ígérje 
meg nekünk, hogy a tiz (kevés), húsz (kevés), ötven ima
házon fölüliektől mindeniktő! egy forintot fizet nekünk, mi 
úgy «ab in visis» nem elégednénk meg huszonöt forinttal.

Nyolcvan imaházat fogna me. számlálhatni s ha minden ilyen 
bódé, csíb\ vagy emberraktár ajtajához, valamint a rendszeres 
imoluk ajtajához megbízható embert fog állítani az a statisz
t a :  hivatal, az utcai zsidónépen, a gyermekeken és otthon 
: aradiakon kivid, ha egy szuszra nem fog harmadfélszázezer 

jiirdánt megszámlálhatni, Vészi Jóska legyen a nevünk.
His/cn esik napokban mutatta ki egy világstatisztikus, 

Igában mi állunk a második helyen
az egész földgömbön.

F ra n c ia o rsz á g  sírásói a szabadkőművesek utcai 
hav.ssa! akarjak megtévelyitetii az alsóbbrendű francia népet, 
különo-en munkásosztályt. Valóságos lázitó dikciókat tarta
nak a vallás és nevelés ellen, akárcsak a rémkorszakban. 
Vigyázzanak a szabadkőművesek, mert az a nép, melynek 
leli éoői a legerősebb fék'*/ő elem, a vallás iránti tisztelet, a 
hit ki:épetik, az borzalmas dolgokra képes s úgy tesz, mint 
az oroszlán, először is szelidüojét marcangolja szét.

*

Kész a ta rifa  a tisztviselők íizetésjobbifásához. Semmi 
szó ellene, a magyar ember mindig szeretett adni, csakhogy 
olyan dolog i /, mint mikor az egyszeri két gyermek egy 
almán viaskodott. Amelyik síit, annak adta az apa az almát 
s a másiknak nem maradt, - a tisztviselők többet kapnak, 
nekünk annyival kevesebb lesz. Nem egy kutya ez ?

*
A tem esv ári á rv a p én z tá r is úgy tesz, mint a hiú 

emberek, beszéltet magáról. Milliós hiányokat emleget a fáma 
s a nemes pénztár keményen kivágja a mellét, hogy csak 
400 ezerről lehet szó és ez is megvan valahol.

Ha másutt nem, a — Saturnusban.
*

T em es várm egyében  a szó szoros értelmében elárve
reztek egy egész falut Fgy kis falut, mely az uzsorások háló
jába kerülvén, a bíróság tehát röviden levégzett velük. .Most 
akár diadalkaput állíttathatnak a kazár uzsorások s örökük 
jeléül, egy kitűzött póznára, ismertető jelként felköthetnek 
egy csomó pajeszt

Magyarország jövő sorsának ez egy miniatűr képe.
♦

Egy eszeveszett m észáros, aki rokonságot formált 
a boldogult Lanka Gusztávhoz, örökösödési igényekkel jelent
kezel! n becskereki polgármesternél. Úgy látszik, még fogalma 
sincs arról, mi az: írónak, poétának (keresztény írónak!) 
lenni Magyarországon. Ám a polgármester levele némi tájé
kozást nyújtott a marhák érdemes hóhérjaim , aki szeretett 
nagybátyja temetésére ugyan nem ment el, hanem a párnáit 
elvonszolta volna Fs/ékre.

Poétikus Lankának prózai öcsikéje, bújjék ön el a 
marhái mögé.

+

A rirn kedvéért.

Parlamenti elnök Tatlián 
Finyerte а Та kovát,

Nem lesz «vele dúsabb, nagyobb,
Nem ér az egy fakovát.

¥
I gyetemnek uj rektora Kelly,
Hogy beválik, а/t senki nem kétli,
Ünnepére szálljon a rakétli.

I
>



A konyhában.НИ!» (IKXESZ* ЩА(УЛ1 JÓ rgVANSAOAI.

Laijed the olejan híres ember, hodj 
árulják tbc rulad dalth az otcán.

A nadj iuömthül szakliadja meg о 
(he szüved.

*

Avathkiiozzák bele a the sorsodba 
a khira ji ödjész, meg a fhüorvos 

*
Ohkorjál the mondani valami nadjot, 

a mini! megem gessékh (hegedet s éppejg akhor ne jussa 
eszedbe edjetlen edj s/!ió se ne.

щ

Ne thonaljál meg se the, se más, hodj hun van о 
thied szhüv.

*

Phiiros cédulákhok viritsonak a the ajthódon, omith 
nyomtlutta khíizköitségen о város.

t
Mündig o>hak akhor khapjál the a nadj bankhóbul, 

mikltor mar khimente mogát a divatbul.

Vendéglőben.

-  Pincér!
Parancs.
Ennek a húsnak szaga van!

Pincér (súgva): Nem ennek, hanem annak, amit az az ur 
eszik a szomszéd asztalnál.
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Visszaadja.

- Mith mondthad the a Knöpflernek, hodj én honiisi- 
tliottam edj válthut ? Mosth én elmondok a világnak, hodj 
thethületek minden homis. Homis a the fheleségedtül az övé 
haj, az í'ivé fog, homis a thietek arangydjitrü, meg homis, 
khomisz szüvethből van nekthek a thietek roha is mind! És 
még the merelsz nekhem szemrehányásthot csinálni ? Chodar.

Lássa, ко m á másszon у, ez aztán a kalácstészta — egy 
darabb al ki l  hot emelni az edényből.

Istenem, ki hinné, hogy ezt valamikor kaszával vágták.
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Lehetetlen.

Van bizony olyasmi is, ami soha sem volt még. 
Például?

— Cseléd, aki újév eiö:t hagyja el a helyét!

A kis boszuálló.

— Szereted a nagybácsit ?
— Nem.

Miért nem ?
— Múltkor megvert.

De hiszen mindig hoz cukrot neked !
— Kividről illedelmes is vagyok hozzá, csak belülről 

öltöm ki rá a nyelvemet

Lehetetlenségek.

Hogy az ország a mai rendszer melleit boldogulhasson.
*

Hogy a nemzetiségi gyűlölködéssel zöldágra vergődjünk.
*

Hogy Wlassics valaha mennyországba jusson.
*

Hogy Vészit a baptisták istentiszteletre hívják.
*

Hogy az udvari ebéd fölött a Szózatot játszák.



Nemes és nemzethes gelsei Gothmann Vilmos ór
а к hasz inóban.

Naccerő! Khajabálnak az ozsorá- 
rul magukhat. Wie heist uzsora? 
Mindenkin úgy ad a magáét, ahodj 
ü akhar. Okhinek nem thetci, az ne 
vedje meg. Ha én nekhem van szük
ség edj thojt piphára, udj khöll meg
venni, ahodj adnak azthat. Ozthán 
к hí a fene ad a phénct rizikhóra is, 
meg khamat nélkhül is? Senkhi se 
nem bolond. Vadj elveszhi mogáth 
a khülcsön, vadj khap az ember edj 
khis kilómat. Naccerő! Nekhi medj 

az a shok khüröszténgy ojság és máj megölnek azthat a sze
gény Dávid otth .Már-Marusban. Lächerlich! Hát cshak Dávid 
íheszi gy ? Thesz fenét! más is thesz, én is thesz, mindenkhi 
thesz. Én is adokh a gójnak phénct, ozthánd még az a khüszönet, 
hodj khi ir az embert. A nyomorolth ! Adok nekhi száz florént, 
ii ad nekhem khütelezvént száz fiorénrul, én lehúzok a har
minc fiúién khomat, ozthán ha nem thod fhüzetni mogáth 
a therminusra, Írunk hozzá megin a khomat, ez a rend. Nem 
igoz0 Ozthán khi mond, hodj a harminc flórén khomat edj 
o/sorakhomat edj hónapra rá? Naccerő! Minden nopra edj 
nyomorólt flórén a százthul. Ei.j igozi juravaló zsidó amudj is 
megkheres -záz othán edjeth, ha ü csakh madjar borsthot 
árolja is. Jól thesz a Már-Marusi Dávid, hodj udj thesz. Van 
ész nekhi.

Béla! Odjál fhül edj shurgönthöt о Dávidnak, edj rész- 
véthshiirgönthüt, hodj én pártholok az üvé elvi, én a gelsei 
Gothmann. Naccerő!

Mit képzelt?

Lengyel zsidó (a telefonnál, aki Varsóból a feleségétől 
telefonhirt kap): Nadjceró, Mámeleben! hód] juvöd the tnaga- 
doth ebbe a khicsi khasztniba bele?

Természetes.
— Nos, Károlyka, mit kaptál a nevednapjára ?
— Hasfájást.

Tréfás képrejtvények

Juhász legény furulyázik valahol,
Egyre nézem s rá nem jövök merre, hol ?

Hol van? Tessék megkeresni!

Csendben legyen minden ember!
Amott jön a polgármester.

Hol ? Tessék megkeresni!
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