
VI! évfolyam. 2. szám. Budapest. 1906.

FBNYFFY KÁLMÁN.

E tfy  k v a jo z á p o i

Megjelenik minden vasárnap.
Szerkesztőség B tdapest.

MARKOS GYULA.

Hogy szerették volna Bokányiék az általános
választó jogot.

Es hogyan fordította rájok Kossuth Ferenc*.

„Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Garantirozó Kóbi megbízható hírei
A budapesti cuci- 

listák annyira me^* 
örültek a függetlenségi 
párt határ* >zatának, 
amelyen az általános 
szavazó jogot elfo
gadta, hogy csak nem 
egyenkhin megütötte 
ükét a gutha kin jók
ban. *

A Jákob urak heten- 
kint a khormányt 200 

_  ezer forintval thámo-
gatják. Minden mun- 

khás filléreikhet becsületesen összve rakják és soha 
lebujokban nem dorbézolnak az uthátul otha.

♦ *
Rudnai a Judapest fővárost azzal fenyegette meg 

hogy ha az országos kaszinó (itet elithél, hát egye- 
nesen|le fog mondani khopetáni állásáról, vagy phe- 
dig ki*irt minden cucilisthát egy lábig. Erre a főváros 
roppanthul megijedt és téreen állva khért a Rudnait
hogy ezt ne thegye.

0

Az álthalános szavazati jogt a mai napon Khas 
Ivor báró is nagy lelkesenéssel szavazott meg.

Kilátás
Hová mész ilyen későn?

Csak ezt a levelet dobom be a szekrénybe, 
de azért asszony, ne várj rám holnap u reggelivel.

K óser vitézek.
Mámele, csak láttad volna a Smülét, hogy 

reszkette az oroszlán ketrece előtt.
— És te ?
— Én segítettem neki.

Bírálat.
Ányos. Különös, hogy a leányom csak hét éves 

korában kezdett beszélni.
té r j  (sóhajtva) Ezt a mulasztást most már száz

szor is kipótolta.

Hasonlat.
— Kn képtelen vagyok felfogni az örökké va

lóságot.
— Persze, azt csak egy fővárosi hivatalnok 

foghatja fel.
— Hogy hogy ?
— Hát valamennyi azt lesi, mikor nem lesz 

restáncia.

A cár érzékenyen phanaszkodott Wite-nek, 
hogy Proszország egyáltalán nem akhar köztársaság 
lenni, phedig már teljesen meg van erre érve.

Ferencz Jóskha edj titkos rendelettet adta khi, 
hogy a magyar vezényszót tűzzel vassal kereszthiil 
kell vinni, még Ausztriában is.

Ennek azthán a Khamarilla annyira megörült, 
megörült, hogy össze thépett minden fekete-sárga 
zászlót és e helyett e trikólort thüzte ki még a 
Burgra is.
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Lászberg népszerű főispán helyetes ma meglá
to g a tta  Próna) Dezső bárót és össze kulcsolt ke- 
zekvel, térden állva khért iitet, csakhogy maragyon 
tkuvább is pest megye élén.

Akhi mindezt nem el hisz theg' e róla.

Királyok Párisban.
— Megtörtént.

Az angol király mostani párisi tartózkodása alatt 
találkoz ott véletlenül az inkognitó lumpoló Lipót belga 
királyival, a 1 >is Je Boulogneban. A két vén bűnös 
ismeretlenül nézegette a fogatokat.

Nini, Dudus! Kiált a vén II Lipót, meg 
mint kis virágárus leányt ismertem.

— Te is? — Kérdezi mélabusan VII. Edvárd.

Lóversenyen.
— Orvos ur is fogad?
— Csak otthon, de akkor én kapok pénzt.

FRÁTER VERIDIKUS
köppeutyüs röppentyűi.

Az igazmondás 
olyan, mint a tégla- 

m n  darab: betöri a fejet
*

A tégla olyan, 
mint az ágy : vetik de 
olyan is mint a seb 
égetik.

A seb olyan, mint 
a hold ki ujul.

A hold olyan, mint a telkes gazda: udvara van.

A telkes gazda olyan, mint a mai minisztérium: 
sok i marhája.

0
A pihenés olyan, mint a forrásvíz: felüdit.

A forrásvíz olyan, mint a nyugodt lnlkiismeret:
i.

0

Az élet olyan, mint a só: nehéz.
0

A só olyan, mint a katona-posztó: szürke.
*

A posztó olyan, mint a kályha: meleget nyújt. 
0

A kályha olyan, mint a szekér: raknak rá.



Mondjál csak Alfréd, honnan tudnak mi rólunk az 
első szó után, hogy vagyunk mi edj igazi zsidók, phedig 
se a formánk, se a magunk viselete azt nem elárul.

— Hja khedves Szálikhám, ha a mi ékhes magyar
ságunkat nem hallja is mindenkhi de edj Alfréd és egy 
Száli ez untig elég.

Zuhany.

Ah nagysád, imádom.
Ön igazán boldog ember.
Komolyanmondja ?
No igen, önnek már van, ak it szeret, nekem

Kedves Kamerád, ha ön nekem még egyszer elfogja 
napolni az én magyar ország gyűlésemet, hát akkor le
gyen elkészülve rája, hogy én velem fog meggyűlni a 
haja. —

Untig elég.

— Ha jól emlékszem kedves Bokányi ur, tavaly 
ilyenkor nem volt még ily elegáns asztragán téli kabátja.

— Mbach. Hát tavaly ilyenkor még Kristóffy és 
Rudnay te barátja sem voltam.

Kóser kosár

Hallja maga, khedves haráthom én azthat meg
engedek, hodj maga edj thalpig becsületes és derék em
ber, hanem a mi családunk nem derék és becsületes 
emberekre, hanem csupán csak jó üzlet emberekre van 
a szükség.

Ferencz József Francz Jósef-hez.



Azok a gyerekek.

— Mongyál csak the phapa. nagyon nagyon táj a 
the szemed.

— Szamár a khi vagyolsz. Már hogyan táj na, nn- 
khur ^emrni baja se nekhi van,

Látod pedig a mamélében folyton azt mondo
gatja, hogy a te szemeidet nagyon nehéz ám bekötni.

Fele se tréfa.

— Van egy nagy szerii ideám ! Iratkozzunk he szcdn- 
tanoncznak valahová

Megbolondultál Lajtele ?
Szó sincs róla. Napi öt korona sztrájk dijat hűt 

minden betűszedő bestia Vészi Jakab ur jó voltából.
- -  Barátom akkor ennek a fele se tréfa.

A képtárban ki mindenkit nyúz,
Hol van a hires kalauz.

Hol van." lessék megkeresni!

Itt van dr. Laborantius 
Ámde hol van a fanulus.

Holjvan? Tessék megkeresni!

„ A N G L O -N Y O M D  A “ Bu d a pest , vin. baros s -utcza  n .

AiánUa qazdagon felszerelt mfllntézetét az egész magyar közönségnek a legnagyobb munkáktól a legkisebbig Olcsón vállal minden e szakba 
megrendelést — Óyorsan és pontosan szálUi mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)
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