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T Ü K Ö R K É P .

Trockij: Megvagyok elégedve magammal! Harmadszor is sikerült lóvá tenni a központi hatalmakat!
A cár szelleme (háttérben): Ha én csak századrésznyi vakmerőséget és szemtelenséget is mertem volna 

valaha, akkor igazán megérdemeltem volna, hogy detronizáltak.
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M a  h o l n a p  m á r .  * .

Ma-holnap már itt a hóvirág,
Hófehér, bár vért ivott gyöke.

És az ember? Fekete mint volt,
A szint ez is átörökölte.

Négy év óta foly a kemény harc,
Egymást tépik, mint pusztán a vad.

Zászlójukra jog s igazság írva
Mely mindenkit testvérré avat.

Üres jelszó, ámító és csalfa,
A rút önzést palástolja csak.

Ajakéról, mintha méz csöpögne,
Pedig ámít, mert a kardja csap.

Békejobbot fönhéjázva néz,
Mint a hitvány törpeség jelét,

Félig-meddig akit már legyőztél,
Mint diktátor büszkén áll eléd.

Őrültség ez, nagy ördögi próba
Mit magán hord rozsdás pléhlemez?

Ötvösének illik mind a kettő,
Mert sötét az és sötét emez.

Mindakettő az önzésnek sarja,
Nincs előtte semmi, ami szent

Máskülönben mi sarkalta volna,
A békének, hogy hadat üzent.

És nincs senki, aki megalázná
A bőszielkü íölfuvalkodót,

Kit még most sem önt el a vérundor
Sőt tüzel a  bestia — harcmód.

Koplal és nyög fél világ miatia,
Az átoknak mind dörgőbb szava:

Le kell ütni azt a csörgő sipkát,
Mely a harcot nyújtja hosszabbra.

Inkább vesszen egy pár félbolond,
Mint nemzetek pusztuljanak el,

Akár lordok, akár Poánárék,
Vadállatnak minek itt a hely?:

§•
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Szerencséje neki.

Hadi milliomos.

— Kedves fópincér u r! 
Legyen szives az ételek 
árait előttem letakarni, ne 
gondolhassa senki, mintha 
a iegolcsóbbakat szándé
koznám keresni.

Apja fia.
Ápika! Én is szeretnék 

kiegyezni a tanáraimmal 
mint te szoktál 33 percent
re.

Csak nem állsz bukásra 
te is.

De igen!

— Tudja már az a bika, hogy 
én vagyok a gazdája ?

— Az a szerencséje a Nassá- 
gos urnák, hogy — még nem.

A jó ügyvéd.

— Mondja csak ügyvéd ur 
lelkiismeretesen fog őn engemet vé
deni?

— Azt aligha köszönné meg a 
Czingeri u r ! Hanem majd inkább 
ügyesen.

— L ássa! Ezt vártam is öntől.

Segít magán.

Adj nekem pajtás 15 ko
ronát.

Minek az neked?
Születési költségekre.
És ennyi neked elég 

erre?
Dehogy is elég. Kérni 

logok másoktól is még 115 
koronát,

RÁDUPLÁZVA.
— Mit szól a fülbe

valómhoz ?
— Szerfélött kicsinyek.
— 1 1 1
— Azaz, hogy — Nagy 

ságod füleihez mérten gon
doltam — csak.

VÍG TANÚ >
— Bíró: Nős ön ?
— Nem,
— Hát nőtlen?
— Nem
— Talán özvegy ?
— Nem.
— Hát az ördögbe ak

kor minő állapotú?
— Vőlegény vagyok.

Hirdetések 
{elvetetnek 

a kiadóhivatalban.

Élet jel

— Ma kaptuk a szomorú hirt 
Tomszkból, hogy a szegény Pista 
kiről 30 hónapja semmit se hallot
tunk meghalt.

— Végre tehát mégis jött va
lami életjel.

Nem csuda.

Kegyed nagy on meg van hülve 
Juczi.

Hát csuda talán? Egy orosz 
regényt olvasok, az északi sarkról. 
Csupa jegesmedvék és 'fókák közt 
időzöm most éppen.
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Vásott kölykek. Kérdés Imre,
Válasz Adám

— No Koma, hát mi lesz a 
békével?

— Az ördög vitte vóna el 
I azt a  Troczkit, már azt hittem,

hogy az egészen böcsületes 
muszka.

— Hát talán nem az ?
— De nem á m ! Mert ugy- 

látszík, hogy nagyon is ki van 
kenve kutyazsirral.

— Hogy-hogy?
— Hát csak úgy. Hogy addig 

huzza-halasztgatjaabéke ügyét, 
mig egészen be nem savanvo- 
dik, mert azt hiszi, hogy addig 
sikerül a mi és a német szo
cialistákat is úgy felpaprikázni, 
hogy itt is, ott is kész forradal
mat csinálhat, akkor aztán hadd 
ölje egymást a nép itt is, ott is.

— Czudar észjárás, annyi 
szent.

— Csakhogy ám mi elég jó
kor beleláttunk az atyafi kár
tyáiba is és nem ugrottunk be 
neki. Várhatsz babám, elvár- 
Matsz, mig mi a te kedvedért 
forradalmat csinálunk.

Európa nagymama: Ejnye gyerekek, hátha ti minden áron 
verést akartok . . .

— Azt akarunk, azt.
— Nohát akkor majd meg is kapjátok.

Politikai szórejtvény.
Júliustól.

Hosszú, vékony, girde, gurba, 
Hányi-veti, szeleburka,
Fölfujt nagyság, bukott zseni, 
Egész világ igy ismeri.
A „Béka s ökör" meséje,

Illik rá az éleiére.
Addig-addig hetvenkedik,
Amig végre kiteritik.
Folyó is van ilyen néven,
Az is kiönt minnen évben,

Ki ez ?

— Mit szól a Koma a be
ígért magyar hadsereghez ?

— Bár má látnám.

— Igaz-e Koma, hogy Ausz
triába már éheznek ?

— -Az meglehet Koma, de 
csak a magyarok falatjára, már 
400 év óta.

Az örökéletnek az a baja, 
hogy meg kell halnunk előbb, 
mielőtt kezdődik.
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Öltözőben.

— Te Bérezi! Mintha egy kissé bő volna rám az a köntös?
— S eb a j! Bele fogsz nőni.

Pesti koldusok.

Néma (a vakhoz).1: Ismered ezt 
az urat, aki húsz fillérest 
adott ?

V ak : Nem ! Ma l á t t a m  őt 
először.

S üket: Most hallom először, 
hogy igazat mond ez az em
ber és most is hazudik.

Mindig zsidó.

V i z s g á l ó b í r ó  (a beidézett 
zsidó lanuhoz): Nézze meg jól 
ezt a gyűrűt, az egyetlen bűn
jelet, amit leltek s gondolja meg, 
hogy vallomása nagyon fontos 
lehet! Z s i d ó (a gyűrűt szak
értelemmel forgatva): Thekinte- 
thes vizsgálóbíró u r ! Ez a djörő 
nem orongy!

APRÓSÁGOK.
a

Ezért a kis életért igazán alig 
érdemes meghalni.

*

A legokosabb elefánt se gondol 
arra, hogy az ő fogával még
valaha billiárdozni Jfognak.

*
Ha száz dolgot látsz folyton a 
szemed előtt, rá se nézel, míg
valaki fel nem fedezi.

*

A főnyereményt éppen akkor 
nem húzzák ki, mikor legjob
ban kellene.

*
Aki nem érez valamit, nem is
érti,

*

A váltó súlyosabb, mint a vas, 
erősebb, mint egy akrobata, 
kegyetlenebb, mint a zsarnok, 
még se ér többet, mint az alá
írója.

*

Nagy áldozat hálásnak lenni! 
*

A testvéreket főkép arról lehet 
megismerni, hogy legidegeneb
bek egymáshoz.

*

A jólét arra való, hogy a másik 
pukkadjon tőle.

*

A kefe minden szövetet meg
emészt csak a port nem,

*
Népszerűnek lenni, nagy áldo
zat. Fekete József.
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Magyar sógor
Német sógor

— Ki eszi meg ezt a pecse
nyét ?

— Akár én !
— Ki issza meg ezt a bort?
— Akár én.

T  ani T  aní kántram uram
naplójegyzetei.

— Ki vágja fel ezt a fát ?
Szólj már, bibasz, te is 

valam it! Régi igazság ez, sógor, 
a czigányról, akinél fe nem 
kisebb czi^óny voltál hozzám 
teljes életedben, de mai naptól 
fogva majd több eszem lesz, 
sógor!

Haszt rech t! Hád jó fan !
Mikor pénzről, haszonról, 

sikerről van szó, akkor mindig 
te vagy az első, de mikor be
látásról, becsületről van szó, 
akkor egyszerre megnémulsz

Vázsonyi jóltette, hogy a magyar 
bolsevikizmust csirájában eltaposta. 
Valóságos cséplőgép erejével mor
zsolta össze őket Szilágyi Dezső 
tempójában.

A nemzetköziek ne is verhessenek 
gyökeret magyar földben soha. Nincs 
is rájok szükség semmiféle formában.

s
Urmánczy temperamentumos fel

szólalása is fején találta a szöget. 
Ugrón Gábor stílusában forgatta a 
szittya buzogányt. Csak a magunk 
hitványságát okolta legjobban és a 
legtalálóbban. Igaza is van. Csak ne 
volnának lesipuskés Tiszák és fel- 
kinálkozó olcsójánosok, akkor mér 
régen boldog lehetne a magyar.

sógor.
Te se ne hatyál makadat 

sógor!
Hiszen nem is ám ! 

Köszönöm, hogy erre meg
tanítottál, sógor.

A katonai vívmányokat már ma
gam is nemcsak látni, de fogni is 
szeretném, mert ebben a K o m á 
n a k  is igaza van, hogy k ö z j o g i  
h  o i  o  m  r a nem játszunk.

Az ilyet jegyző nélkül is könnyű 
megjegyezni.

Izidorka pozdorjái

Apuczi I A k í s é r t e t e k  sze
retik a kölcsön kenyeret ?

— Miért szeressék ?
— Mivelhogy a kölcsönkenyér 

is v i s s z a j á r .

— Papele é d e s ! A Fényes 
László képviselő ur jól van 
megvesszőzve ?

— Nem tudsz okosabbat kér
dezni ? Mért volna ő rosszul 
megvesszőzve ?

— Hót mivel ő rendesen Fé
nyes, és valahányszor beszél, 
hót rendesen Fenyés gyerek ő.

Apphen ! A csehek is szok
tak néha csehül óllani ?

Ha nem szoktak volna is, 
de most az egyszer csehül “ál
lanak.

— Akkor hót most mór ér
tem, hogy honnan van az a 
sók cseh p i m a s z .

k ö z h í r r é  t é t e t i k
Troczky nem akarja megkötni a 
békét. (Majd meg fogják otthon 
kötni érte őtet.)

Vázsonyi nagyon kegyetlenül bánt 
el Fényessel. (Ki fog neki hamarjá
ban olyan kitűnő ziccereket adni.)

A választójog mór a bizottság előtt 
fekszik tárgyalásra. (Tisza sokkal jobb 
szeretné, ha mór a halottaskamróban feküdne.)

Wilson végre is Czernin ellen dön
tött. (Jól tudta Lloyd George, hogy 
hova is kell dugni azt a bizonyos 
taplót)

A bolsevikiek most azt hiresztelik, 
hogy egész Magyarország Német
ország és Ausztria forradalomtól 
lángol. (Hiszen akkor ők nemcsak 
ország de n é p c s a l ó k  is.)



1918 M AGYAR HERKÓ PÁTER

Oszloprejtvény.
-— let
— élek
— avadaiom
— lemér
— arancs
— blak
— oiond
— rdem
— utya
— mber

Korcsmáros logika,

— Ugye papa a jó 
v í z  minden városnak 
nagyon kell.

— Hát persze, te 
buksi, különben mivel 
csinálnák a jó — bort.

Verstalány.
Hat betűből állok, 

könnyen kitalálod, 
Első három betűm 

másként horvát király, 
Csak az én hangzóm

ra vessző sohasem jár, 
Négy, öt és hat betűm 

a csend ellentéte.
De zsidó is mondja 

indulat hevébe,
Nem vagyok magyar 

szó, de amint látod, 
Csak japánra gondolj 

könnyen kitalálod.

Diprómaták Bresztlitowszkban 
Ugyan hát a Czernin hol van?

/"~T7TT—------- ---------------------------7-----1

A farsangi Karneválon 
A primadonnát nem látom.

Az első fecske.
Az első fecske!
Nem is csak festve,
De húsba, vérbe: 
Megvan a Béke!

Csak Ukrán béke. 
Magába véve.
De igy is drága 
Érték magába.

Most már csak rajta. 
Tovább folytatva.
Hadd jöjjön végre 
A teljes Béke,

M

SOKAT MONDÓ.
— Tényleg úgy szeret a 

jegyesed Liza?
— Tényleg! Hidd el ne- 

nekem Nuczi, hogy majd 
minden pillanatban órákig 
néz rajtam valamit oly so
kat mondó édességgel.

Végzetes sajgó hibák.
Tisza a választói jognál! 

fogya gyakorolni az önmeg- 
dagadás legszebb erényét.

Az érett gyümölcs magá
tól le/otyog a fáról.

Kujon héfcervári Károly 
a választói jog sikerének 
nágvon megőrült. '

Lefőzte.
Egy humoristához igy 

szól egy barátja: 
Ugyan, kérlek, mondj 

már egy jó viccet!
Nem tudok, barátom, 

nagyon buta vagyok.
Kár, hogy ilyen ko

molyan beszélsz!

m
6 í d

Betütalány.
Somogyi Ev. Jánostól.

G ő sz st í k

Farkas Pali mindig is na
gyon sótartó volt.

A bolsevikieknek telje
sen sikerült a békét meg
köpni.

A yálasztói. jog sikere 
után Tiszát az egész or
szág tárt karókkal fogja 
várni.
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Lélek visszatartási műtét.

Öreg beteg czigányhoz hivatták a pa
pot és a morék a küldöneznek nagyon 
megparancsolták, hogy a pap „a gyohcn- 
tató sersámokat“ is hozza magával, mert 
az öregnek nemsokára kampesz lesz. „De 
hátha aggyid me taná halnyi az ereg, még 
én a papval elgyüvök" — aggólyoskodék 
a küldöncz. „No csak te uzsar! — szól 
egyik more, — még te a papval elgyüsz. 
in össesoritom az ereg nyakát, hogy a 
lilék ki ne száhasson belőle." — (K. 3.)

Alapos kúra a füstölgő kályha ellen.
„Mester u r! a kályha még mindig füs

töl!" — szólítja meg a mór negyedszer 
hivott tótajku kályhást a nagyságos asz- 
szony. „Füstöl, füstöl, mindég füstöl ! — 
szól vállát vonogatva a sok zaklatás miatt 
bosszús kályhaművész — akkor vele nem 
lehet mást tenyi, ale nem ke! ütet . . . be- 
fütenyi." -  (K. J.)

Az uj hadi milliomos.
— És hogy mulattál Samukám 

abba a vegyes társaságban.
— Hidd el Czilikém mint va

lami osztriga a krumpli levesben.

PESTVÁRMEGYE
könyvnyomda
ajánlja a legszebb munkák 
kivitelére a müintézetét.

Budapest, Ráday=u, 11.

El nem értett célzás.

Az oroszokkal csak megkö
töttük vóna a békét!

De mondja csak nénémasz- 
szony, hogy a sárkányokkal 
meg a boszorkányokkal mért 
nem lehet békét kötni.

Mert nincsenek is!

Képtalány.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: 
MARKOS GYULA 

Szerkesztői ég és kiadóhivatal: 
BUDAPEST. FERENCZ-TÉR I.

Közgazdaság.
Az Osztrák-Magyar Bank ma

közgyűlést tartott, amelyen a 
főtanács beterjesztette az 1914 
— 17. évi mérlegek megvizsgá
lásáról szóló jelentését. A bank 
aranykészlete 1913, év végén 
1240.9 milliót tett ki és 1917. év 
végére 265.1 millióra apadt, mert 
a külföldi fizetési eszközök meg
szerzésére nagymennyiségű ara
nyat kellett kivinni. Ezzel szem
ben a külföldre szóló aranyvál
tók, külföldi jegyek és követe
lések e négy év alatt 127.4 
millióról 776.4 millió koronára 
emelkedtek, aminek a deviza- 
forgalom fellendülése a magya
rázata.

A Pesti hazai első takarék
pénztár-egyesület hetvennyol- 
cadik évi rendes közgyűlését 
1918. évi februárius hó 27-én 
délután 4 órakor fogja Buda
pesten, központi épületében (IV. 
Deák Ferencz-utcza 5. sz.) meg
tartani, Tárgysorozat: 1. Jelen
tése az igazgatóságnak és a 
felügyelő-bizo tságnakaz 1917-ik 
évi üzlet éred menyéről. 2. Ha
tározathozatal a mérleg és a 
tiszta jövedelem iránt. 3. Egyéb 
igazgatósági előterjesztések. 4. 
Az igazgatóság nyolcz (8) tag
jának, a felügyelő-bizottság két 
(2) és a választmány egy (1), 
tagjának megválasztása és az 
előző választások folytán a fel
ügyelő-bizottságban és a választ
mányban esetleg még megüre
sedő hejye nek választás utján 
való betöltése. (Alapszabályok 
23., 35., 36., 40. és 44. §-aiL 
Ezen közgyűlésre a t. ez. rész
vényesek azon figyelmeztetéssel 
hivainak meg, hogy az alapsza
bályok 14. §-a értelmében csak 
oly részvényes gyakorolhatja, 
akár saját személyében, akár 
meghatalmazott által, szavazati 
jogát, kinek részvénye 1917. 
deczember 31-éig nevére iratot! 
s a közgyűlést megelőző nap 
d. u. 5 órájáig az egyesület fő
pénztáránál még le nem járt 
szelvényeivel együtt letétetett. 
Budapest, 1918. februárius 7-én. 
Az igazgatóság.

Nyomatott „Pestvórmegye könyvnyomdában Budapest, IX. Réday-utca 11 — 13. szóm.
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A  NÉGY UJ MINISZTER

Szterényi József
kereskedelemügyi miniszter.

ir~

Tóth János
belügyminiszter.

m

n
r

c
Herceg Windischgraetz Lajos

közélelmezési miniszter

Popovich Sándor
pénzügyminiszter.

Megkülönböztetés. H i r d e t é s Góbé ésszel.

— Ugy-e papa a sikkasztó az egy 
közönséges tolvaj,

— Szó sincs róla fiam! Az máraz 
iskolázottam finomabb fajból való.

Társ kerestetik 
egy kiló krumpli 
megvételéhez

— Miért hívják a kendtek faluját 
Köröspataknak ?

• -  Hát mer ölt se Kőrös, se pa
tak nincsen.
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TRÉFÁS KÉPREJTVÉNYEK

Most kiáltott: Jer ide, jer!
És nem látom, hol a Mayer?

Nem hallod ? Fülünkbe rikál 
És nem látom hol a szamár?

Kérdi a kis évi 
Hol á rőzses néni ?

Valaki megütött? fiám 1 
Egy őrült. Hátad mögött van.

; .• * AV'.'- ‘ •

Jól fest 'T (b;
j.} a

— Ejnye de sikerült kis kép 
ez 1 De mintha a kép mégszebb 
lenne, mint maga az aranyos 
Borcsa.

— Hja kérlek, ez onnan van, 
hogy a festő még ügyesebben 
fest, mint maga a Borcsa.

Azok a gyerekek.
— Mond csak anyuka, hol szü

lettél te ?
— Én fiacskám Kolozsvárott.
— De én ugye Budapeslen ?
— igen fiacskám.
— Hát a papa ?
— Az meg Kassán.
(Kart kissé elgondolkodva) Igazán 

furcsa, hogy mégis hogy találkozhat
tunk igy össze mi hárman.

}1. Következtéíés

— Nohát pompás bora van 
a mi szövetkezetünknek.

— Ittál belőle ?
— Nem én!

Honnan tudod hát?
A kántorunkról, aki oda

jár. Hallottad, milyen hangja 
van ?
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F R Á T E R  V E R E D I K U S*. • ■*
i

köppentyüs röppentyűi

A csirke olyan, mint az al
peres : kopasztják.

*

A kacsa olyan, mint a mádi 
hitsorsos; ügyesen és gyakran 
— bukik.

*

A csizmadia olyan, mint a 
rossz diák : szurkol.

A vonat olyan, mint a ka
nári : fütyöl.

i *

A kanári olyan, mint a hu
szárló : harci. > - .$1

*• Jtkfrr-
A huszárló olyan, mint a  

tap ló : tüzes.
*

A szilvorium olyan, mint a Népszava : papramorgó.

Cselédszáj Leszólt virtus

— Ejnye Lizi, de nagyíj.megy a rongyszedés! 
A maga -‘számlájára azt Írja ,a szabó, hogy Lizi 
nagysága, — a / ' . enyémre pe'dtg csak Tekintetes
asszony

az . enye.rore\ jpec

— Hja kérem, mert én rögtön ki is szoktam 
ám fizetni!

■ — Húzd rá cigány, tiiefjhárom éjjel meg egy
nap ! Akkor kimulatnám talán magamat.

Mózsi a .söntésből:
— Nem vóna sokkal okosabb dolog, Józsi, ha 

te húznád' — aztán ez a buta cigány had ugrálna ?

A furfangos kopasz.

— Bizony megtörténik néha 
velem is, hogy az ember élete 
csak egy hajszálon függ!

— De hiszen magának egy 
hajaszála sincs már.

— Van még — másnak.

K ép ta lá n y

Kérje mindenütt 
a

9$okkantujságot
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Az irodalmi szarka
igaz méltatása a- legilletékesebb helyen.

— Majd adok én teneked írni, mikor még olvasni se tudsz! 
Adta lánchordta nebulója.


