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„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
V idéki e lá ru s ító k  je le n ték e n y  kedvezm ényben  ré sze sü ln ek



Magyarországot Ferenc Jóskától é  ̂ elhatározta, hogy e/iitán 
minden szegény két forint napszámot kaphasson. De h>>gy 
a szegény nép ezt sehol meg nem kapja, annak egyenesen 
az urak és a papok az okai — tehát le az urakkal és a papi 

I csuhával.*
Ezt a zsidó rafinériával kikent, foghagyma és libazsírtól 

csepegő kazár huncutságot hirdetik a kóser cucilista, r- f és 
sip<>ló mellől megugrott zsidó népámitók.

«
E gy a láza to s és e llen ő rizh ete tlen  ak lmunkat nem

milván hanem a házakhoz titkon besunynyogó kóser 
apostolok csak négyszemközt hirdetik

És fájdalom, akad még a józan magyar nép kozott az 
Alföldön is, akik ezt készpénz gyanánt veszis és el is hiszik.

*
M ár m ost á lljunk  m eg esik egy percre és gondol

kodjunk egy kioit. Mit jelenlenek e körmönfont zsidó raffi- 
> nériák3

Sem többet, sem kevesebbet, mint egyenes és nyílt paraszt-
lázadást az urak és a papok vllen.

•

Je len ti továbbá i/t is hogy már a legmagasabb felső 
ség is anny ira sülyedt, hogy egy országot azt is a lég 
kufárabb zsidónak bérbe ad ki, tehát nyílt felségsértési

*
Továbbá azt is je len ti, iurha esik ugv s/űr alati. U-

bursoltan, hogy: íme lássátok ;-idó ma már az ur, ki már 
a királynak is parancsol

hs te nyon örült földhöz ragadt nép, ha te boldogulni
ga. Az kW Intfcf I kiKél

; napszámot.
Ls ha ezt a kövér napszámot meg nem kapnád, annak 

egyt nesen az urak és a papok az okai, tehát azokat üsd és 
• 1 A ’T;t mar e tan S? pr< A .r, és 

i • ntt meg is termere a maga szomorú gyümölcsét, mert a 
k /-< gj elöljárók, úgy látszik, nem elég óvatossággal lu^z- 
t . ák i sepr ót a betolakodó és bujtogató zsidó kontatók 

I ellenében.
Őrködjünk tehát és résen legyünk mindenütt, hogy ez 

a kis áng el ne harapózzon és az egész országot föl ne
j gyújtsa!

te rv ü n k  P b e to lakodó  német színészek ellen? 
rdi az egyik fővárosi tiakkeros a másikai. Dobaljuk meg 

a i pótvárosi intelligenciát záptojással minden előadás előtt 
j es után. Híjába jönnének akkor a német színészek, fogadom! 
( És talán van is ám ebben valami.

A szabadelvű párt egy része meg fog mozdulni! 
írjak az obstrukcióellenes lapok. Az meglehet, hogy maguk 
meg fognak mozdulni, de a lelkiismeretűk aligha.

*
Lueger polgárm ester mégis csak legény a talpin 

() nem hagyja Becs varosát kiszipolyoztatm a zsidó villanyos 
ársaság által, mint ahogy azt a pestiek teszik.

Tűzoltókat küld az erőszakos fráterek nyakára és szét- 
fecskendezteti őket. Úgy ám, Halmos polgármester ur! a 
város érdekeit kell óvni, nem pedig a pénzeszsákok szolga- 
-zemélyzetévé és bábjává siilyedni.

«
A király legyen előbb nem zetivé, hogy a nemzet 

királyivá lehessen monda a minap Ugrón ( ia b o re  remek 
aianyszavakat. Csakhogy persze sok viz e folyik még addig 
a ÍTunán.

No de sebaj Ann ik azért előbb-utóbb he kell következni
#

Buzáth szem ére hányta a kor: unnak, hogy a ki 
vándorlást valóságos sef té tette, ho’olt csak a \ issravandor- 
last kellett volna megkönnyíteni. De bezzeg a galíciai beván
dorlást nem tudja megakadályozni.

»
A horvátok tépik a magyar zászlót, szinte habzik tőle 

a szájuk. Nem is csoda, hajh’ sokJellasics-hus/árnak hányta 
szeme piros, fehér, zöld szikrát 48-ban a honvédszuronyoktól

+
A szászok készülnek v^s/a tolunk régi hazájukba, a/ 

Alső-Rajna mellékére. Az Isten segítse ki őket innen minél 
előbb és akkor lássuk őket újra, mikor a hátunk közepét.

#
Lesz már szivarra v a ló ! A főváros tanácsa fölemelte 

a kutyaadót 20 koronára. Talán igy a Kecskeniéthv-féle diffe
rencia is megtérül. Tálán .. talán. . .

Szom orú á llapotok , ha iga/ a hírlapok azon al i\i*a, 
hogy a rendőri sajtóiroda nem közli, nem hozza nyilvános 
ságra a naponkint sűrűn előfordult) villamossági baleseteket.
F s/erint a mindenekre vigyázni, őrködni tartozó á lam rend
őrség, egy állami hatóság, szolgálatába szegődött volna egy 
vagyondűs részvénytársaságnak, hogy ezt céljaiban elősegítse.

Egy kis'é furcsán is hangzik, az igaz, de aligha zórög 
a levél szél nélkül.

«

H elyreigazítás. A Bp. H. minapi azon hír-vei szem
ben, hogy a berlini Beile Alliance színházat ma »yar igazgató 
vet’e ki, tájékoztatjuk a berlini érdeklődőket, hogy az a bérlő 
ur nem magyar, hanem zsidó (Kraus Bernát). Magyar embert 
sem Krausnak, se n Bernitnak nem hívnak de igenis a 
magyarság sírásóit, a galíciai és romániai jövevényeket.

*
Van itt a fővárosban egy s/emétiíjság, melyet «kü!ön 

kiad*** cirrien orditva hord szét az utcákon toprongyos zsidó 
csürhe. Ez a szemétlap azt irta, hogy •jó lenne Magyarorszá
gon a szerzetesek szaporodását, beözönlését megakadályozni*. 
Hát azokkal a beözönlő Krisztust-csipkedőkkel mi történjek, 
jakec r ! vigya/zaioK, niert iia egyszer med
dői a vallási morál, melyet pedig azok a szerzetesek ápolgatnak, j 
akkor az Isten lesz csak irgalmas nektek s a Vörös-tengerről ; 
szóló legenda csak kismiska lesz az uj futáshoz képest.



Jegyesek  közt. Baj.

I.a: >d, Aladár, e/ a papa arcképe: tőle van a hajam, 
a szemem és a barna színem.

É s. egyéb semmi ?
D n még a hozományom is.

K edélyesen.

Mennyi a/ adóssága ?
Százezer korona.
Ks meg meri kérni az én leányomat ?
Talán tetszik valami más ellenvetést keresni, mert ezt 

an alig vehetném !
Fölösleges.
Fp|>en azért, mert a szá/e/er korona adósságomon 

van hétszázezer korona vagyonom is

K óser fölény.

Mondja cs-iK, oaiűioiti, ez Itt rv>h-"tca?Hát nem érzi a nocscságos ór azt az átkhozolt togiiaUjtiiu* 
* 4<>t ? Oreságod, odj látszik, igozán idegen.

— Édes feleségem, holnapra vendégeket hívtam, legyen 
gondod a konyhára.

Gondolhatok én arra, ha a kamra üres!

Javítás.
Apa: Te, ez a sok gyanús alak, aki köszön nekünk, 

mik ezek P
Fiú: Üzletemberek.
— És pers/e pénzre várnak tőled ?

Dehogy ! . . .  tőled !

Mikor az ember m érges.

Honnan khapthál vendéget, the Weisz? 
IVeisz (indulatosan): A pokholbul!
— Khi az?
— Az ördög.
— Ismerős?

Valamikkor liiarsaK voltunk.



Uyo.^ori* 4*  i v i j i A v t i
(lyonvrú .1 helyzet.

ÍV ki tehet róla, 
kinek tejet rántsuk elő

í rte s/.ipulnra ?

\ wn I is/a immár 
iVev: bea*Ha kulcsát. 

Késő, h' >̂ v .1 történelem 
Mininkével sii!ts.ik

Natf>Iábu Mózes, e i zsidó, t'a/ila^sa^a 
^enycbb hitsorsosait lenézte.

f zek, okulva a múltak tapasztalatain, az <Wi ünnepek 
lv.illt.ival Mózesünket kirekesztettek a gyülekezetből, melyet 
i következő hangulatos vészessel hoztak tudomására

Valamint a rúh ^ birkát a/ akolhtil. 
l gy verünk ki. W /o  i/ rklé/siabol

F ^ b agyriás végrés.

Egy foganatos prédikáció.

Ili iskov ics, a mull száza*t Aheaham i sanda Kiara-ja* 
látván hívei s a környékbeli vas/t ncscledek |\ira*krs «>lt*>/rtrf. 
egyik pre*hkaoo|af rá kép kezd*

Mit kerestek ti az Isten ha}tékában s/>v trvanwimi 
barsonv, selyem ruháitokkal, ti ratartí rrku'k. *U£rrárfti •►fsî k 
es frurvn dévaiak *

Is a módiról olv hatalmas t>es/ritet »ar?*>tt, h \ \  amily 
messze kalandoztak az eml tettek a divat hóbortjában, olyan 
rohamosan tértek viss/a az ósok egyszerűen is s/ep vise
letéhez.

A helyzet titka.

i jednénk biz mi szívesen nekteK: vLsak ezis i;. 1.1 ^  bb jptyA-
bissal ne szoriianának bennünzt.

Itt a kis nyuszika — Mondja a nyuszika.
Ilo» van r iryycK ini^n, TC''r*.

Hol a biciklista * Kér*!r/i Mariska.
Hol v.in " lessék iT t ̂ kerrsm
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