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Goluchovszkv és Beck

Tudtam én azt előre, hogy a villanyos sztrájk 
igy bevégzödni, hogy a nyomorult áldozatok

garasai után Bokányiék pár hétig gondtalanul kávé- 
házazhatnak Budapesten.

De hát mi is az ö szocializmusa. Zavart idézni 
elő minden munkaszakmában, hogy közvetítőre legyen 
szükség.

Ez a köz veti pedig miután jól megsarcolta 
mindkét felet, létre jön a béke, mely után sokkal 
komiszabb még a helyzet.

De hiszen ezt már nem fogjuk tűrni sokáig.

A szerb küldöttek Rákóci koszorúja igen ked
vesen érintette a magyar nemzetett. Az ott egybe- 
gyíilt képviselők meleg rokonszenvvel fogadták szerb 
testvéreiket csak később verte le őket az a tudat, 
hogy őket méltatlanul nagyon kevés figyelemben 
részestette a kormány — hivatalból.

De azért őket magukat is érheti * érni vád, mert 
mért nem jelentették be magukat a szokásos diplo
máciái utón — ha már egyszer az bevett nemzetközi 
érintkezési mód.

fis kivált így vámháboru idején. Bár az is igaz 
hogy ilyen kegyeletes szent érzelmeknél el kellett 
volna tekinteni még ettől is.

Xo de sebaj! Majd a szerb hírlapírók budapesti 
látogatásakor annál forróbban ölelkezhetünk, mert 
ahoz már a diplomáciának semmi köze se lesz.

Szervezett munkás ember. Mi ez? Ezzel kezdenek 
vagdalkozni a mi ‘|akab szocialistáink, hogy tudni
illik a jövőre csak szervezett munkás kaphasson 
munkát. Tetszik tudni hogy ez mit jelent.

Azt jelenti, hogy akik Bokányiék maszlagját be 
nem veszik, azoknak még dolgozni se legyen szabad 
a jövőben, mert kiszekérozzák a világból, vagy ötét 
vagy a gazdáját

A Herkó Páter csak fején találja mindig a szöget.

Ez azy am iért a Uerkopátert ohmsni és terjeszteni un
virtus.

Schnobeies es Knobeles szalon enyelgései

Próbálkozik t*> hamiskodik újra a német. Hat 
m in t  mindig i>. Szeretne szerződés ellenére is jókora 
ír >nctóbbletet a magyartól, csakhogy persze abból 
a l ig h a  fo g  pipálni, mert mi már nagyon is torkig 
vagyunk ezzel a hadsereggel, melynek minden por- 
cikája a magyar alkotmány egyszerű tagadása.

Ha erős akar lenni igazán a hadsereg, akkor 
legyen előbb magyar.

Kgy ilyen hadseregért szívesen hozunk még 
áldozatot is

.Si/i h. Knóbi the Mér nem 
huruc heljett vatthával ?

A uob.Azér, mer akklinr 
nyádba nem nyuthott vóna.

k



Hallja maga Szellős! Tisza Kegyelmes ur ötezer 
*■ 1 küldött, hogy egy szép Rákóci számot készítsünk.

Nem értem szerkesztő u r !
Már pedig ha érti, ha nem érti, úgy kell azt a 

számot elkészíteni, mintha maga Tisza lenne a Rákóci, 
Rákóci pedig, mint ha csak valami Grünbaum Mór ur
volna.

Értem szerkesztő ur, értem! De hiszen akkor 
a publikum minket fog kikacagni és nem Tiszát.

Az énnekem teljesen vurst. Az ötezer forintért pedig 
hogy kvittek legyünk, a publikummal is — hát mi fog
juk kacagni Tiszát.

'Vájjon m ely ik  lap lehetett ez ? a ki kitalálja, az e g y  Borszem  
lanko féle K ákóci példán yt fog; kapni a Herkó Páter szerkesztőségétől.)

Szerk.

A  rem ekelés.

U r: (a cirkuszban.) Nem bámulatos ez ? Nézze 
t >ak nagysád! Ez a bohóc majd a ló nyakán ül, majd 

farán, majd nem egészen a ló hasa alatt lóg!
Hölgy : Oh ez semmi! Látta volna csak kegyed az 

n férjemet, mikor múlt vasárnap lovagolt! Az alig hogy 
elült már is a levegőben bukfencezett.

A figyelm es újságolvasó.

Most már tízszer is elolvastam azt a borzalmas 
történetet arról a korcsmárosról, aki magát és három 
gyermekét lemészárolta és még mindig nem tudok ki
okoskodni belőle hogyan történt meg, A gyermekeket 
gyilkolta-e le előbb és aztán maga magát, vagy előbb 
magát és azután a gyermekeket.

— Mondjál csak phapelében hogy érthed te azt 
hogy ez a Bodapest a minekünk való baldogváros, mert 
theljesen zsidó.

— Ej édes mámhelében ! Nem értelsz the a csíziót. 
Hát edjszerüen udj, hogy itt a zsidók maguk csinálnak 
a Kisenevt.

Ah hiszen az borzasztó . .........
— No nó, csak ne megijedjél, mert mi a khisenevt 

csak a botban és csak a dupla kréthával csinálunk. Ezoj.



A boldogult Anyjuk lányai.

Kutya már a nyomat rótta 
Hova tlint el hát a róka ?

Hol? Tessék megkeresni

( izigarettás szép mama 
Ah mily csúnya vén banya.

Hol? Tessék megkeresni
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— Mond csak édes f.yuszikám hog\ van az, hoj»\
te tegnap a Málika uráról beszéltél, pedig tud
tommal nem is halt meg.

Sót újra született.
— Hiszen éppen rz az. mit nem értek .

No hát elválasztotta őket a törvényszék! Re
mélem, hogy most mar csak érted . , . In»gv il\en
szerencsés halandó méltán tehet */

Ah, Tinike, tegn.ip a cirkuszba egy művész egy 
aranyból két virág csokrot varázsolt eló.

— Ks teneked ez is kimet ? A z  én mamám I• mI 
koronásokból ege^z ruh.ik.it varázsol eh*.
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