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B. M . i  Oda nézz, felség! Megindult a birnámi erdő. megmozdult a föld! A nép maga jön, hogy tegyen is 
már végre valamit.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
V idéki e lá ru s ító k  je le n té k e n y  k ed v ezm én y b en  ré szesü ln ek .



Alku.HK1> (Ili IK SZ DI^Aí-tAI JÓ  FilVÁNiSÁOAI.
Ne khellesse nekhed othazni sehova 

és mégis kluiljen nekhed már holnap 
othazni a másvilágro.

*
Örökhöljed tlie nócezer khoronat 

ujphesti hathosokba.
*

Ne thodjál the khölönbségt thenni 
a bnbánót, meg az öröm khözte.

Mindig the ledjed az, aklii ad a khülcsönt, a thübbi 
' phenig ledje olejan khodis, hodj sohase ne thodja fhözetni.

*
Thodakhozzál the a thied vithéz ősök uthán és akhadjál 

the ed; bizthos khótforrásra a Darw in khenvibe.
♦

Ne ledje a thied házba soha semibe se ne szhökség; 
dakther is khétcer angyi járjo thehozzád, mint másho.

Nő: Hát igazán veszel nekem uj ruhát?
Férj: Hogyne, ha eladod a zongorádat... akkor mind

kettőnknek meg lesz az örömünk.

\  thied lángyoid bolondulják bele magukhat cshopa 
khüröszténg\ legén be, de azok a khüröszténgy legéngyek 
sehodjan se akharjonak beléjük visszabolondolni.

Akasztófahumor
A végrehajtó már mindent lefoglalt.

Nincs más foglalni való? kérdezi a festőt.
— Nincs.
- Nini, ott erkély van, talán van valami ott is^

— Oh igen, tessék!
A végrehajtó kimegy, majd visszatér:
-  Ott nincs semmi.

Dehogy nincs!
-  Micsoda ?

Hát a — kilátás.

* * * * * * # # # * * * # * * # # * # * # * * * # * # # * # # # # # # # # * # *

O kos asszony.

yan kérlek, édes Diniként ne kukkerozd mái annyin 
h'»lyt, mert végre gyanúba találsz hozni, mintha nem is : 

- eged volnék.

M eghatározás.
Hányféle bort ismersz ?

— Háromfélét.
-  Csak háromfélét ? ! Csudálom.

No igen. Jót, jobbat és legjobbat. 
Hm. Hát a rósz ?
Ha rósz, akkor nem lehet bor!

— Ismerek én egy szegény embert, nagysád.
— És?
— Nincs keresete, de mi segíthetnénk rajta.
— Hogyan ?
— Házasságközvetitő a szegény. Juttassuk mi őt egy kis 

keresethez.



Amilyen a jónap, majd olyan lesz a fogadj Isten!

A mármarosi, judapesti zsidók legújabb jelszava: Mit szólna hozzá tehát Izrael, ha Kárpátoktól Adriáig
«Üsd a m ag yart /» ezzel felelne rá a magyar: Üsd a z s id ó t /»

A P 1 | Ó  jSÍ Z  E  G  B  m

Mit nem m ernek m ára mi kedves zsidaink ? Marnia- 
•sban egy idegen zsidó riipők az őt igazolásra fölszólító 

rendőrt elhívja a zsidó hitközségre, hol őt hitsorsosai azon
nal eltüntetik. Magát a nyomozó csendőrt pedig közösen 
megrohanják : Üsd a magyart! ordítozván, hatalmasan elverik.

J No ugy-e, milyen idyllikus, kedves kis jelenség. Szépen vagyunk.
*i 0

Judapesten is ugyancsak ezt teszik a mi kedves kazár 
hírlapíróink, csakhogy más fegyverrel. Mindent, ami magyar, 
mii nemzeti, ami keresztény, lerántanak, bemocskolnak, meg
gyanúsítanak amelynek a végeredménye ismét csak az, 
hogy: Üsd a magyart!

Vészi József urnák a «hontalan sehonnaiak* címen hatal
masan durva kirohanása is ebből a sütetből való.

*
«Teremtő Isten! Mi végre jutánk ?!» Most sóhajt

hatna föl csak igazán mélabús keservvel néhai Széchenyi Pál 
kalocsai érsek ... Bizony, mi végre jutánk a mi saját édes 
hazánkban a jövevények ellen? Tessék, itt a példa!

Csak majd azután hamarabb mintsem gondolni lehetne, 
az ne legyen c legújabb kiadott jelszónak a vége:

«Üsd a zsidót! Hepp, hepp /»
*

Az indemnitást az ellenzék nem fogja megadni a kor
mánynak, az már bizonyos. Nem érdemli meg mindaddig, 
mig a nemzeti jogok védelmében becsületesebb magatartást 
nem tanúsít.

*

Az ellenzék harca az egész nemzet osztatlan tetszé
sével találkozik és ebben bírja legyőzhetetlen erejét.

Nagyon találó volt Bartha Miklós fölszóialásában az a 
pont, hogy a kormánypárt csak a többség jogai megvédel- 
mezése körül hősködik de a nemzet igazi védelmét csak az 
ellenzék kisebbsége teljesiti. így igaz !



Hurka-idy 11 a pusztában ^i \ngol kaland három képben.)

Jogászvilág.
Fogadjunk, hogy melyikünk iszik többet!

- Arra nem fogadok, az már nagyon közönséges.
Hát mire ?

- Én iszom, te fizetsz. Arra fogadjunk, hogy melyikünk
győzi tovább!

Modern Petőfi.
Hogy a kikelet még sem akar jönni, nem ébred a

ta/asz!
Már fölébredt, de újra elaludt.
Hogy-hogy?
Hát elolvasta a legújabb verskötetedet.

Modern.
Hogy áll most Zsiga báró?

- A legjobban! Tőle egymagától három végrehajtó él 
meg urasan.

Plébániahivatalból.
Főtisztelendő uram, el akarnék válni a feleségemtől!
Azt nem lehet. Gondoljon, István gazda, az oltár előtt 

tett fogadalomra, hogy: ('Holtomig és holtáig!®
Haszen, édes főtisztelendő ur, ha má egyszer elválunk, 

akkor ő nekem úgyis meg lesz halva.

Lem ondás.
Nézd, szinte tüntetnek ezek az aranyok, fényükkel!
Az enyémek is tüntetnek, de csak — távollétükkel!

Beoktatja.
Mózsi! Itt van edj krajcár, hozzál nekheni edj pliakli 

djofhát, meg edj fhoghadjmát.
Hodjan khapok én edj krojcárér khétfélét ?
A phiocon veszed the edj krojcárér kilét phakli djo

fhát, azthán az otcán eladc az edjik phaklit edj krojcárér 
azthánd veszed the rajtba a hadjmáth.

Csapdába került a róka — nagyot nevet ezen 
Hol van ? Tessék megkeresni!

Erdők alján pásztorleány — elmereng a pásztor hangján.
Hol van ? Tessék megkeresni!

»u o*P troa
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