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MAKKOS UTULA

— JVionuta csuk  tíarczi öcsém, mert húzódnak ezek az urak mltölfink annyira?
— FogÜmam sincs róla kegyelmes uram.
_  Én csak annyit hallottam, hogy; Ez az a nagy vesztegető, — Ez az a nagy nemzet mcgronté.

.Magyar Herkó Páter. mell étlapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 mér tinta hasion



Gáspár Imre.
Igazi poéta voltál 
Mmd»g Jellegekbe jártál.
Nektárt ittál, de emellett 
He), gyakran nem volt kenyered

Melyen érző lelked vala 
Mely ábrándok közt szárnyala.
De az élet hej gyakorta 
Két kézzel húzott a porba.

Mégse voltál kétségbeesett 
Mi kevesed volt, jólesett,
Nélkülöztél sokat s gyakran 
Egy szebb és jobb öntudatban

5 végre, hogy már volt kenyered 
5 lehetett vón több kényelmed.
Ezer hála Isten már mostl . . . 
hát nem elüt a villam os?

herkónak is munkatársa 
Kocsi derékkal rakásra, 
írtál sok zsidó adomát 
Szidtad a legrabbi komát.

Most már boldog vagy kellőleg 
Hogy már nem kell több előleg.
Kútfeje sok szépnek, jónak
Az ég áldjon meg —  utólag. M.

Reb Bálám tholagi,
Lovag Hencegi Izor.

Miutha lovag letthem és 
khikhörözthölkhödthem ma- 
gamath, lemondtham a phó- 
rolásról és hencegésről.

De ha én valamikhor phó- 
roltham. abban vóth espri, 
vóth szhellem. vóth humor, 
no meg valljukh be igazan, 
hodj edj khis ráthermetthség 
is. de ahodjan a Legrabbiék 
újságja, noha thodthommal 
Ök is khi vannak khörözve, 
cshakhodj phersze khöröszt- 
viz rovására) leguthóbban 
megrezkhirozta a zsidó hen
cegést, nohát arra én, Hencegi 
Izór mondom azthathot. hodj 
émelyítő és izlésthelen.

bn thodom khi az a thöles, akhi ezth a cikkhet 
irtha a most vasárnapi Pestises Hirsch-lapba, de böntht- 
thésiil nem nevezem meg, hanem ide theszem az egész 
cikkhet phelengérre

A nyári utazó magyarok viszonylag elég ked
vezően képviselik Magyarországot, ennek az a 
magyarázata és titka, hogy az utazó magyarok túl
nyomó része zsidó. A zsidó Magyarország legmű
veltebb, legfino'mabb. legfejlettebb ízlésű népeleme a 
vérében levő ősi kultúra a szerzett műveltség nagy

elterjedettsége egy valóságos második magyar nemes
séggé teszi a magyar zsidó polgárságot. A kedvező 
vagy oni helyzet, mely a zsidó polgárságot gazdasági
lag a keresztény fölé helyezi, magyarázza meg azt 
is, hogy az utazó magyarság túlnyomó része zsidó.
A rendes, hosszabbjáratu utazást — kivéve az arisz
tokráciát — csak a felsőbb polgárság, illetve á 
polgárság vagyonosabb része engedheti meg magának.
S ez nálunk a zsidó Érthető tehát, hogy az a >jeurige 
Ungarinc aki a luzerni schweizerhof-quai’n maga 
után fordittatja a porosz gárdatiszteket, egy tikkasztó 
nézésű pesti zsidóleány s azok a hetyke, marcona 
nézésű urak, akik a Nyugotra került Balogh Poldikkal 
s más cigányprímásokkal magyar népdalokat huzat
nak, szintén a Pesten uralkodó valláshoz tartoznak.
F.z azonban, ismétlem, csak javára válik a magyarok 
hírnevének, amelyre igaz, nagyon sok javítás ráfér. 
Éppen, mert a zsidó született kulturember, mert 
viselkedésben és föllépésben rendkívüli biztosságot 
és nagyságot tud kifejteni, azért különösen a nyugoti 
fürdőhelyeken és utazóközpontokon nagyon kedvezően 
reprezentálja a magyarságot. Én részemről ezt az 
utazó magyarság elzsidósodásának tulajdonítom.

Khedves szerkheszthő ur. Mosth már tehát nincs 
más hátra, mint hodj mivel Legrabbiék a skhandalumt 
megcshinálták. háth had ithéljen a khüzenség.

Miklós a standon

Azt olvasom, hogy Koreát bekebelezte Japán.
Mindjárt tudtam én azt. mihelyst Japán öt • társ

országnak t fogadta és mihelyt a küKigyet Japán kapa- 
ritotta magához.

Szakasztott igy állunk mi is Ausztriával szemben. 
Azzal a kis különbséggel, hogy ezt a munkát Ausztria 
már ezer éve próbálja, de mindig megfeküdte a gyomrát. 
Remélhetőleg megfogja feküdni most is.

Amerikából erdöégést jelentenek, amelynek 2293 
ember áldozata is van már.

De mi ez az erdöégési áldozat Amerika nagyságá
hoz és gazdagságához. Nálunk emberek égnek erdő
ként és egy-egy évben 150 ezer megy ki tőlünk Ameri
kába. hz aztán az igazi erdőégés.

Uj száz koronásokat nyomattak. Én a régit se igen 
láttam, de tudom, hogy legalább formásabb volt, noha 
egy levetkőztetett magyar paraszt köszörülte a kaszát 
rajta Most valami Ösbudavára-féle hárcás alak van rá
rajzolva, mintha csak valami savanyu vizes üvegre való 
lenyomat lenne +

Annyira ízléstelen, Hogy az ember rögtön azt kérdi: 
Hová kérem alássan ?

A hetenkint 10 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ara évnegyedenklnt 3  kor ,
n&k kisiparosoknak g  ko ro n a .



GONDOLATOK Wungó képviselő, mint versiró.

A türelem még a balsorsot is legyőz'.
#

Nincs jobb a jónál.

Az alacsony jellem vezértulajdona a gyávaság, 
bátorság helyett gyűlölettel verte meg végzete.

»

A remény egy örök váltóláz: az egyik nem hagy 
el, mielőtt másik költözött volna szivünkbe.

*

Bölcs a bort soha nem dicséri a szinérői.
*

Udvariasság nem mindig erény, de az udvariatlanság 
mindig hiba. *

A természet sokat megengedhet magának, ami a 
művészetnek nem illik.

Az igaz művészet mindig a természet tolmácsa. 

Önkénytelen elszólás

— Gyüjjön ide csak szentem, sohse hittem volna, 
hogy olyan könnyű dolog ez aversirás, csak most írtam, 
hallgassa meg:

Hallod-e te szép Idácska,
Hogy kozmás lett a libácska,
Az nem is oly nagy hibácska.

Hallgasson vén szamár, azt hiszi maga, hogy 
nem tudom, hogy ez a vers célzás akar lenni rám.

Hangulatosan

— Korcsmáros dobja ki azt a csendes vendéget. 
Az egyetlen józan ember a korcsmában, az ő zajos nyu
galmával ami csendes, szép lármánkat zavarja.

Az igazi lump.

Aztán jót áll-e a koma azé a szamárér ? 
Jót én kom a! Hiszen a magam fajtája.

Ki félhárom felé vetődik haza a kávéházból s 
még otthon a pamutgombolyagokat is billiárd golyóknak 
nézi.

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára óvnegyedenkint 3  kor., vasutasoknak, postások
nak, kisiparosoknak fii korona.



Kóser humor Báró Lévay Lajos

Pénzt vagy életet !
- Phénzem az nincs' De az én életem itt fekszik 

az ágyban azt odaadom.

Ti/eni>t éve még igy fújta a sípot,
Ks immár ö kelme manap bárositott
I>e azért híjába, mert tudja Pér és < !sacza
Hogy ö rangjának nevelt malaca.

Rossz alku
Lacika ostromolja édes apját, venne neki egy nagy 

dobot ..Na hiszen még csak az Kellene, mond az apa, 
hiszen ikkoi egész nap nem volna nyugtom attól a 

dobtól"
— Dehogy is apukám, hiszen csak akkor dobol

nék, mikor te als/i l

T R É F Á S  K É P R E J T V É  S í Y E K .

Már most igazán nem értem, 
Hova lett a feleségem.

Ki lopja a szivart, ki issza a likőrt. 
Most a gazda éppen maga áll itt őrt

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat
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