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| A sasvári hadgyakorlatok egyik hőse. ?
Ferenc Ferdinánd trónörökös.

— Nagyon szép volt, fiam, az a kis huszár-bravour, hogy az orrom előtt vettétek el azt a nyolc ágyú t!... 
Ha mint tengernagy is igy tudsz hadakozni, boldog lesz akkor a haza.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



A m egyebálon  h a jd an . Hát abbul mi igaz, mi nem, hogy a cseh képviselők 
beleutik az orrukat a mi kiegyezésünkbe?

I lát nem csuda, komám, mert azoknak az orruk 
mindenhova beleütközik, attul is olyan pisze; hanem majd 
úgy cselekszünk, hogy ha nem lesz tetszésükre, akkor aszond- 
juk, hogy mi nem hittuk kendteket, se komának, se sógornak, 
megélünk mi a magunk emberségéből is; adjon Isten! föl is 
ut, le is u t!

— Ejnye, be jó is lenne, komám !
♦

-  Csakhogy, komám, én meg egészen más és hozzá 
okos dolgot hallottam a esetiekről — elkezdenek tanulni 
magyarul!

— Mert okos emberek.
Már is valamennyi kereskedelmi iskolájukban elren

delték a magyar nyelv tanítását.
Mekkora kár, hogy az osztrák sógornak is nincs 

ennvi esze!
*

Hát ahhoz mit szól, édes keresztkomám, hogy az 
állatorvosi akadémia százkét növendéke közül, szentemucscse 
nem tréfálok, kilencvennyolc zsidó és csak négy keresztény!

No már ezért is megérdemlenék, hogy az a kilencven
nyolc, nund a saját hitsorsosát kúrálja, az a négy pedig azt 
a kilencvennyolcat. Igenis!

Mivel szolgálhatunk?
Csmerkhedni okharom mogamath! Én vadjok edj

nevezethü Schwartz.
— Van meghívója?
— Minekh az ? Van о belépthi khártyo.
— Pista! Dobd ki ezt az urat!

Megfelelt.

V árosi: Ejnye, de nagyra szabták a füleit! 
f  a lu s i: Az űrét meg kicsinyre egy — szamárnak.

^ H l^ D ÉS IM1{K V Á L A S Z  Á1)ÁM.

Jgaz-e, komám, hogy be akarnák hozni az általános
szavazati jogot?

Nohát úgyis köllene! Akinek szava van, szavazzon. 
A kutya csak ugatni tud, mégis ugathat, egyik úgy, mint a 
másik. Mért ne lehessen egy jusson vele az ember? A sze
gény ember jobban érzi, hogy hova, kire adja vok^át, mert 
ismeri a/ emberét mint én a kaszát. Elég, ha ránézek, meg
mondom, hogy magyar vas-e, vagy zsidó?

— Igaza van kendnek.

Pompás kibúvó.

— Vedd meg azt a gyűrűt, apuskám!
Én megfogadtam, hogy zsidónak többet egy garast 

sem adok.



Klepcsák Ja n ó  levele Amerikából.
Nagyzsagos Zerkesztó zur! Sag maga nyem izs gondol- 

ko/ta, hogy kaptya levél tiilem. Lása, mégis kaptya.
Itt irocsgalog Zametikaba, a tenger partyáján. Várok a 

hajó, hogy lassani, kik gyunnak Magyarzorszagbul ide Zame- 
likaba. Hat amint varok ott hajót, egyszer csak gyűlte a hajó 
és szállta ki belliié sok-sok magyar zetnber a Zetnplim vár- 
megycbul és csókolgatták zengem, /amerikai magyar /embert. 
Szinte potyogálta a kenyu a zenyim szemedbul. No, mi 
zujsag van zotthun, /atyafiak? Hat — mongyak — szomorú 
zujsag van, a Zolájos zorszagbul gyun franya zsidoka, akik 
/akarnak telepulnyi Magyarzorszagba, hát nekunknak kelletta 
gyun ni Zamerikaba, hogy legyen otthun hely zsidokaknak.

Mikor ezt én hallotta, nagyzsagos Zerkesztó zur, én kín
jába leharapta három zujjodat, a hüvelkcs zujját, a legkisebb 
/ujját, meg a gyűrűs zujját, amelliken soha se nem volta gyűrű. 
Akor osztán fogta magamat és bele akartam zugornyi ten- 
gerba és c^ak a/ir nem /.ugrottá bele, hogy lássák, hány 
magyar /embert szőrit ki még zsidó a zországbul.

Varok hat a Hergo Pátert, hogy olvahassak belule zigas- 
sag, osztan ha lesz az a zigassag szomorú, akkor eleneklok 
azt a nóta, hogy: «Póza bucski, póza реп» és úgy bele zugor- 
kalok a tengerba, hogy soha se nem latom sem Zamerikat, 
sem Magyarzorszagot, ahol mar a babazasszony is, fiskális is, 
doktor is, jegzó is, bíró is mind zsidoka, Zatracene ne bugye!

Zistennek zajánlok. Klepcsák Janó.
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Visszhang.
Miféle eszközhöz kellene nyúlni, hogy észretérjen a pán

szláv Pavlovics Lyubotér? — b o tért
¥

Baj-e az, hogy keresztény helyett zsidó képviselőt válasz
tott Baja ? — Baj a !

¥

Mit mondana a magyar közvélemény most már, ha vélet
lenül nem protestáns volna Tisza Pista, hanem pápista?

— P á Pista !
¥

A gróf, juhászaidban mit kevesellett ? Hogy kévés ellett!

Az óhaj.
Mikor Vilma hollandi királynő még kis leány volt, egy

szer elgondolkozott.
Ugy-e kérdezte hirtelen az angol nevelőnőt 

Isten meghallgatja a jó gyermekek kérését ?
— Meg, fe lség ... de mit kérne felséged?

Hogy ha meghalok, ne legyen a mennyországban 
angol nevelőnőm . . .

Melyik a nagyobb föladat?

Mit feleljen a józan magyar közvélemény a soproni kóser 
riadóra, hol libán áj-kankánt rúgott sok poloskás bácsi ?

Á csi!

Mit csinálnak a zsidó börzén, ahol oly sok jó falat jut ki
sok kancsalnak ? — Sokan csalnak !

¥

Mit mondott a nemzeti géniusz, midőn hadait szemlélte
a király Sasvárott? — Sas vár ott!

¥

Mi legyen a legtalálóbb neve a kereskedők országos 
szövetségének, az Ontge és az Etnke mintájára, melyek értel
méhez minden betű cgy-egy külön értelemmel visszakoz?

— K osz!

— Látthál ezthet az oreságt ?
— Ki az ?
— Ez о báron Ludvérezy, okhi okhorta théged.
— Hát mért nem adtál ?

Théged odthalak volna, cshak nem akhartam girálni 
edj nedjvenezeres válthut is! Thudsz mosth ?



F U R C S A :

1 1 1  egy kötélre akasztott embernek hajszálon függ 
az élete.

I la egy bíró birtokialan.
Ha az éjjeli őr /?<//>lopókat fog.
Ha egy nagy tudós törpe.
Ha a kopasz azzal dicsekszik, hogy egy szál haja sem 

görbült meg.
Ha valaki fö d é l alatt is elázik.
Ha a mén sehogy se mén.
Ha németül magyaráznak.

Elszólás.
Okos kutya az a Jánosé, okosabb, mint a gazdája. 
Hm, olyan kutyám már nekem is volt!

Szemtelenség.
Koldus Kérem szépen . . .
Г г :  Nincs apróm — jöjjön máskor.
Koldus. Persze, majd ilyen rósz időkben hitelezek!

Hasonszenvi módszer.
Mith the csinálthál azoknak az üsmerethes onthisze- 

7 *  :;hakn< к a ti ársiságában, amik mindig szidnak a zsidókhat ?

iMicsenátham vóna ? Segíthettem nekhik, liodj ledjenek 
hamarább khész.

Zsidó fölfogás.

Kronfeld: Én szerezthem a lányának edj jó parth iet... 
I iothal ember, nem lomph, van nekht szép özleth és ha khap 
a moga lányth, nem bán, ha phár ezer florinthval khevesebb 
is khap, mint másthul.

W eiszfeld: Az ólján fiothal ember, akhi phár ezer florint 
cshak ólján khünjen veszi, az nem jó khereskhedö, az nem 
jó ember, az edj semmiházi lomph, én nem adokh nekhi a 
lángyomath. Auzisz!

-r Tréfás képrejtvények

1 lova lett a kocsis innen ?
Egy órája keresgélem.

Hol van? Tessék megkeresni!

És az ilyen ne boszantson 
Hova lett az epres asszony?

Hol van? Tessék megkeresni !
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