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búr szabadság alkonya.

Krüger: A zért m i győztünk, m ert az ilyen halálban már benne van a föltámadás.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Kétszer inkább.
Rada 1. Vendel politikus csizmadia koppintásai.

Inkább még a nagyváradi vékony deszka kérités is csak 
hadd vastagodjon meg, mintsem az a bizonyos « hártya», 
amely a vén Tisza arca előtt fátyol gyanánt el szokta takarni 
a pirulást, el ne tűnjön.

*

Inkább még a perzsa sah is a helyes magyar közjog 
"/érint a független .Magyarország fővárosát látogassa meg, 
mintsem a cseh-német veszekedések továbbra is Ofen-Pestet
csináljanak Buda pest bői.

*

Inkakb a gmsswardeini vén róka lásson a néppárt szép 
törekvéseiben hazaárulást és felekezeti bujtogatást, mintsem 
a józan mag\ ar nép ezután is seregestül ne tóduljon a nép
párt tengerré dagadt táborához.

*
Inkább a grosswardeini pim> székben ülhessen minél 

t' abb í sza Pipike, az apa kedvence, mintsem még több 
bankd rektoi székéből üldözhesse a magyar ipart 

a kazár szellemű kereskedelem számára.
*

Inkább még a legsültcbb osztrák Dipauli is a magyar 
:k- :man\ rendkívüli fontosságát, szépségét és szükségét 

hangu/t.iNsa Meránban, mintsem a mi zsebrák-féle Otvös- 
r^/a-Bán-fy-íéle tölkinálkozó uraink aknamunkája csak egy 
р:!!ап.гга is a cseh-os/trák civakodók javára találja billen
teni a mérleget. *

Inkább csak hadd nduljon meg az egész vonalon a 
s képi selök beszámoló masinája, mintsem a jövő 

választásokon is egytől-egyig halomra ne bukjanak ezek 
a derék jeles tirak. *

Inkább Andreé kerülhessen meg az ő északi sark uta-
■ ■ egét г I b a-Bínff) • к  setten-

néről igazán végleg d  ne tűnhessen.
*

Inkább méií a japán és német katonák is csak hadd 
kegyelmezzenek meg a kínai foglyoknak, mint a Bukotték 
hazafntlan sovén törekvéseinek csak a legszánandóbb ke
gyelem is adassék. ,

Kétszer inkább semmisüljön mega haza minden ellensége, 
mintsem más valaki boldogtalannak is Rada legyen a neve.

Szemtelenség.
Gazda: Hé, mit keres maga az én almafámon? 
Vándorlegény: Bocsánat, egy léghajóból estem k i!



A perzsa sah zavara Judapesten.

Hogyan, uraim ? Én a zt h ittem , h o g y  Budapestre értem  és csak m ost látom, hogy J e ru 
zsálem ben vagyok. Hát olyan köze l van Bécshez Palesztina ?

P g  A T  m \  VKl»IT)I  I>USZ
köppenty.is röppentyűi.

Napjainkban az öngyilkosság olyan, mint sok fiakkeres 
kocsi: számtalan.

*

A régi jó patriálkális élet olyan ma Magyarországon, 
mint a Széchenyi-szobor a Svábhegyen! eltűnt.

A gazdagok tőkepénzei olyanok, mint a cselédek: 
elhelyezik.

*
A jubileumok olyanok, mint a trenírozott lovak : 

megülik.
*

A búrok sokáig olyanok voltak, mint a megrögzött vad 
indulatok: legyőzhetetlenek.

*
A divatos bajusznak az a sorsa most a borbély műhelyek

ben, ami a Hali Mihály kezébe került elitélté: felkötik.
*

A fővárosi tejszövetkezetek teje olyan, mint a 20 koronás 
papirbankjegy: ritka.

*
Portugália előbb-utóbb úgy tesz Krüger búr elnökkel, 

mint Singer és Wolfner-cég a könyvekkel: kiadja.
*

A hatalmak magatartásáról szóló kínai táviratok olyanok, 
mint a házsártos házasfelek : folyvást ellentmondásban vannak.



Pincér a Sahhoz: Mikor parancsolja felséged az ebédjét ? 
Sah Ha apám már lenyugodott; negyedórával később.

K azár-hazafiság.

Női szerénység.

K önnyű feladat.

Most n r tehát ebből ь  lathatja, János barátom, hogy 
| a biin legnagyobb rossz a világon.

Húszén igaz. édes tisztelendő uram, az is. De mán 
a legnagyobb ros>z a világon mégis csak a törvény, ki nem 
enged elég időt az bűnök huzamosabb ideig való meg
bánására.

: , _________
SU  n M E ü «  ■ * MÁi*

Tanfelügyelő: Na, Szabó, halljuk, mit tudsz a történe 
lemből. Beszélj valamit a trójai háborúról.

Diéik Kerem szépen, olyan nehéz dolgokról soha sem 
szokott a tanító ur engemet kérdezni. Csak egész könnyű 
dolgokról kellett mindig beszélnem.

Tanfelügyelő (türelmetlenül): Hát micsoda könnyű dol
gok voltak azok ?

Diák: Példának okáért: a világteremtése és a többi.

Г< intessetek, fiók, csak tüntessetek a csikhtt bőrös - 
khnincs dicsőségére, de hol majd a khotyabőrt ójra khilvu- 
kasztmak a népparti jogászok, thi onnan majd megint csak 
bevert fejek vei fogjátok elkhotródni, ődj éljek ér.

М:счч1е, <»n pilseni sört iszik, bécsi virslit eszik és 
i/t is h<>ss/unapon és on meri khiabálni legjobban a hazai 
ipart ? Csak ne is dugja, ön le van leplezve.

Bar "in is én. hodj ön a hazafiságt, a pilseni sört, 
t \ - v vuőit ha leleplez is. csak a hosszunapot le ne 

I lepi . mert thodja. ha ezt a rabbi megtalál todni, majd 
csak ü ing;.: ,idni nekhem edj hazai ipart!

Akasztófa hum or.

Na, thudod mit, phapelében, azt khikérek magamnak, 
hodj the énnekhem örökhösen a női szerénységről akharj 
leckéket adni. Mert ha thodni akharol, hát thodjál meg, hodj 
nekhem arra nincsen szükség. I s ausis*

O kos zsidó.
(\ iU*t-récén i k.i7ár jogász tüntetésre.)
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