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G ratulálunk az ilyen m agyar protestan tizm u shoz (a dob-utcai zsinagógán á t)!

„M agyar Herkó P áter“ m elléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.

Mentegetőzés.
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A p a : Soha se hittem volna, hogy a tanulás ilyen sokba
kerül. . .

F iú : Pedig én még nem is tanulok valami sokat!

Onbirálat.
Lady Montagut egy társaságban faggatták, hogy nem
szeretne-e férfi lenni. A szép asszony szellemes mosolylyal
felelt :
- Boldog vagyok, hogy asszony vagyok, valahányszor
arra gondolok, hogy egyet sem vehetek feleségül.

Harmincadikán.
(Megtörtént.)

(Z.) A higgadt ifjúság és könnyelmű öregség egyaránt
szerencsétlenség.
*
Akinek hivatala van, esze is van hozzá, tartja a köz
mondás; elég baj, hogy akinek esze van, annak azért még
nincs hivatala.
*
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K old u s:
D ijn ok:
Koldus :
D ijn ok:

Egy kis alamizsnát kérek.
Tud váltani egy tizfillérest.
Igenis, kérem.
No lássa, én nem tudok, mert nekem nincs.
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Saftg eber Ignác tan ácsa fiához.

Az emberi ostobaság netovábbja, hogy aki az erény és
bűn létét tagadja, azt bölcsnek kialltják ki, pedig aki ezt az
elméletet gyakorolja, azt börtönbe teszik.
♦
(Zb.i Az élet egy gyászinduló, melyet azonban keringőlepésben lejtenek végig.
*
Szomorú föladat az az embernek, ha neki mások vigságát kell folyton előidézni.
*
I

Az igazságot
haragusznak érte.

kiabálja mindenki s mégis rendszerint

i ____________________________________________
Mozgás.
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XVIII. Lajos nagyon kövér volt, de udvaroncai közül két
unokatestvér, Aumont herceg és Vivonne gróf, még kövé
rebbek voltak. A király szerette is őket piszkálni.
Vivonne! — szólt egyszer XVIII. Lajos — te naprölnapra kövérebb leszel.
— Parancsára, felség !
Nem mozogsz eleget, azt mondják.
Rágalom, felség! Nincs nap, hogy háromszor körül
ne járjam Aumont öcsémét.

A helyettesitő.

)

Egy fiatal ember, aki, közbevetőleg legyen mondva, nem
igen jó lábon élt öreg nagynénjével, megszólítja a sarki hordárt
.Mit kell fizetni estétől reggelig való munkáért?
Egy forint húsz krajcárt.
— Tud ön táncolni?
— Keringőt, meg franciát.
- Az kell. Adok dupla fizetést, az éjjel táncoljon a nagy
nénémmel a házibalban helyettem. Ruháról gondoskodom,
esz vac>ora is bőven.

The D alfhi! Fhiigond ledje tiekhed arra, hodj suha se
ne Írjál khii cshak a mogad névt о tháblán, hodj suha se ne
ledje érvéngyes, omithet the mogad végezthed. Idj adjon csal
hatsz the oz egész világt.
*
Tréfli bort soha se ne idjod the о gojthul, merth az
beiethaposi thüle az ü lábt, hanem vedjed the meg о thermést, ozihán foggyál the okhármiféle rondjos izrolithot az
országóthon és márthosd bele a borba az üvé lábt, okhármiljen phiszkos is az ü zsidó láb, de leszi nekhed edj thiszto
khóser bor, ahodj mond a Thalmud.
*
Akkhor örüljed the, ho a thied buthot fhülvet a thetii,
mert zsidógeseft cshak udj sikheröli mogáth, ha ott thérdig
van о phiszok onyagban is, erkhülcsben is. Értsz ? E z a j!
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Nem hagy kifogni magán.

köppentyűs röppentyűi.
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A végrehajtó olyan, mint az orvvadász: körülnéz és
zsákmányol.
*
Az imádkozó zsidó olyan, mint a szélverte ákácfa: előbb
bólint, azután nyekereg.
*
Az ébresztőóra olyan, mint a szabadalvü párti képviselő:
azt veri, amire ráigazitják.
♦
A mai politikai helyzet olyan, mint a bánatos özvegy:
erősen vigasztalan.

Mondja csak, édes Lili, mit juttatnak magának eszébe
a hervadó őszi lombok ?
— Ejnye, de nagy csacsi maga, B éla! Hát az uj tavaszi.

Igaz.
Kazár szerelem.

A gyüjtőfogház volt igazgatója, Szabó József, valóságos
atyaként bánt foglyaival. Egyiket, aki nagyon el volt keseredve,
nem tudta megnyugtatni. Végre azzal vigasztalta, hogy min
dennek a világon van szép oldala is.
- Csakhogy — felelt a fogoly
a fegyházak szép
oldala nincsen belü lről!
****************************************

Módszertan.

Mért the cshinálsz, Sügele~olejan derült phofát?
— Mért ne csinálnám én edj derült phoía, mikhor ma
a házasulandó fhiamtul edj remek shörgönytöt khaptam.
— És mi az a remek shörgöny, ha szabad thodni ?
— Nüs hát jól ide vidjázzatok ! Meghagytam a fiomnak,
hodj amely lángynak a pophája már mondott edj csődt, ott
kérhet harmincezer flört, akhi phenig cshináltha már edj
homis bokhás, ott nedjvenezeret, akhi phenig voltha már
becshokva is özlethi szolid íidjek miatt, ott üthvenezer flört is
kérhet. És khépzeld, a lurkhó mit ma shörgönyözthe ?
— Ed] üthvenezer flö rt! ?
— Szó se nincs róla! Hanem azthat: Phapám, leendü
aphósomat holnap akhasztolnak. Mengyit khérjek ?

— No jól van, Pisti, az a, b, c-t és a d-t is tudod már,
most menj szépen a helyedre. És mikor majd megölitek a
nagyobbik disznót is, akkor csak szólj, aztán majd meg fogod
tanulni az f-et, sőt a g-t is. Értetted ?
— Igenis kérem, értettem.

Ö T V E N Ö T E Z E R É N . . .
Ötvenötezren fogtak vándorbotot,
Kiknek a szájából a kenyér kikopott,
Megdöbbentő nagy szám, nincs ami pótolja,
Hacsak nem más népnek söpredéke, alja.
De mit ér minekünk az ily hitvány csere,
A munkás kéz helyett, ha bejön a here,
Hogyha Galícia önti légióit,
Vagy ha Románia szinte annyit lódít.
Aki hozzánk készül, mint a koldus jön be.
De beolvad aztán az itt lévő tömbbe
S rövid idő múlva, mint tényező számol,
Mert a lába alatt hátunk lesz a zsámoly.
Gonosz erkölcseit mind magával hozza,
Melylyel a nép vérét egyre szipolyozza,
A nép mentéséhez egy kormány se látott,
Az undok csordának nem vetett korlátot.
Ahol letelepszik ez az undok csorda,
Páholyokat szervez és működik sorba,

Zsidó okoskodás.
Hán óra járás Fhülek?
kérdi a gyalogoló zsidó
a szembejövő parasztokat.
— Kettő — lett a válasz.
Kettő és fél — felelt a második.
Erős egy óra alatt oda ér
volt a harmadik felelete.
Л zsidó megáll, okoskodni kezd: oz elsü semmith nem
ihodja, csh ;k mondott khettüt. О másik be volt rógva, khünnyen bántha a numerusval, muntha khettü és fel. Ennek sincs
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Le is mészárolnak hitet, vallást, közjót,
Ha e patkányokat meg nem fogja a drót,
Ha annyira sem jut nálunk a közszellem,
Hogy törvényt alkosson e patkányok ellen:
Addig a vándorbot
Míg a népet rágják
Mig olyanok ülnek
Kiknek bölcseségét

mindig kívánt jószág,
patkányok, piócák,
fönn a kormányrudon.
nem először rugóm.

Hallatlan adóval zsarolják a népet,
Jobb sorsra már reményt szivéből kitéptek,
Nem köti már a rög, mely egykor kötötte,
Siralmas a dobszó, ez hangzik mögötte.
Mig a börzés urak milliót forgatnak,
A nép már nem ura egy sovány falatnak,
Mig a lomha, here térdig zabban gázol,
A népnek ólában benn sincs már a jászol!

oz igaz. ü hormodik okhorja, hodj
thogodott a khettübül, omit mondott
óráho hozzá adok о félt, másfél óra
Nem is szamár a zsidó, csak
ahány van.

elkhéssek, edj órát elо második. Ehüz oz edj
olatt leszek Fhülekban.
h ........ egy kicsit mind,

Akasztófa humor.
— Megnyugszik az Ítéletben ?
— Fia majd fölakasztanak, megnyugszom.

Tréfás képrejtvények

Csak sebesen hát és ugrass — nyomunkban egy másik
lovas.
Hol van ? Tessék megkeresni!
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Nincs is az országban már egyetlen város,
Melyben nem a páholy az első mészáros.

— hogy hol a kis törpe török ?
Hol van ? Tessék m egkeresni!

