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A titkon settenkedő és hát megett csullánkodó lesipuskás figurák csau hadd ballagjanak a poklok 
fenekére. — Majd én csak maradok tovább Is. a ki voltam, a IX. kerület küzdő harcosa és első napszámosa.



Proletárok !
Az osztályuralom átkos, ga/ korszakában tudjátok e 

mit jelent az, ha a szent szakszervezeti központ kije
lenti, hogy’ a villamosok megállnak ?

Nohát ez annyit jelent, hogy ha Jelinek é* Htlvös- 
féle vasutak 40 —20 ezer korona mellényzsebpénzzel 
azonnal nem fognak kedveskedni Bokányi és Weltner 
fötábornok uraknak, akkor Budapest nem uta/liatik az 
nap, ha pedig a baksis már megvan, akkor a villamos 

me-het!

A Jakabok rémuralma tegnap igazán megmu
tatta, hogy mit tud.

Egyetlen vendéglő, egyetlen kávéház, egyetlen 
bolt sem merte nyitva tartani ablakait, mert azonnal
beverték.

Szépen vagyunk!
A helyett, hogy a belügyminiszter a rendőrség

gel karöltve, letörte volna a mocskos fickók garáz
dálkodásait még szarvakat adott nekik.

Mikor a Moldva hidjáról, kétszer egymásután 
elveszett Nép szt. János ezüst szobra, akkor a városi 
tanács a következő határozatot hozta:

A jövőben  p ed ig , ak árhányszor f o g  e lv eszn i az ezust- 
szobor, azt m ind ig a p r á g a i zsidók tartoznak m eg té r í ten i, 
m ert zsidó orgazda sá g  nekiil a szobor ezüstjét, v em  le 
het er tek es itev i

Bezzeg nem veszett el többé a szt. János szobra
Kppen igy kellene tenni, a budapesti rendőr

kapitányságnak is.
Minden tüntető körmenet alatt betört üvegtáblát 

megkell fizettetni a szakszervezetekkel, majd fognak 
akkor ok maguk vigyázni, hogy az ablakokban kár
ne esssék.

Ilyen mocskos fickóknak nem szavazati jog 
való, hanem korbács, akik leütéssel fenyegetnek meg 
minden dolgozó munkást, akik nem dolgozással 
akarnak megélni azok rovására, akik dolgoznak.

A Herkópáter csak fején találja a szeget.
Ez az, am iér t a H erkopátert o h  a sm  é s  terjesz tem  

u n  virtus.

Általános munkaszflnet.
Általánost munkaszünet'
Mi ez? Bgy roppant őrület 
Gazda fizess, munkás henyélj. 
Szegyen gyalazat, ki Igy él

Magyar mindig dolgos nép volt. 
Hát honnan most e szégyen folt. 
Ránk idegenből szsksdok 
Becsempészték a Jakabok

Szerencsére meg van írva.
Ml lesz a betegség irja,
S A Kóbik ezt szívre vegyék,
„KI nem dolgoz1* ne Is egyék.



Hftlgyi Achilles-sarok Eltalálta.

— Ugyan édes Mimiké! Érdemes is annyira köny- 
nvezni egy visszament parti miatt, hiszen olyan vőle
gényt minden ujjadra kaphatsz akár kettőt is.

Hiszen tudod, nem is a vőlegény fáj nekem 
annyira, mint inkább az, hogy azt a szép nyakéket 
vissza kellett adnom miatta.

Őszinte.

No koma, hát mit szól a 
cucilista munkaszünethez.

Hát ha én vagyok a Boda főkapitány, koma, 
hát azon a napon egyetlen egy dialistának sem enged
tem volna a városban sem egy ital bort, sem egy hara
pás kenyeret sem adatni ezer Irt. büntetés terhe mellett, 
majd meggondunák akkor a jövőben egy kissé az álta
lános sztrájkot az atyatiak — Aszondom 

— Ejnye de eltalálta, koma.

Jól szelei.

Mond csak édes Aladár, mi tetszett neked ami 
boldog nászutunk alkalmával legjobban.

— A te boldogító jelenléted — ugy-e ezt akarod 
hogy mondjam édes — pedig látod, őszintén szólva, az 
még ennél is sokkal jobban tetszett, hogy egész utón 
egyetlen egy hitelezővel sem találkoztunk.

— De jó szenyel a pipája, Mózsi.
— Szenyelhet is András, jó szűz magyar dohány 

sziporkázik benne. Irigyli ?
— Ej Mózsi, dehogy irigylem, dehogy irigylem, 

hanem ha a szűzdohánnyal együtt kelmed is elszelelne, 
— még talán szeretném is.

„M agyar H erkó P áter*  melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon.



Megkorrigált jövendőé*Bájos kosár

Mondja es ik édes jós nénikém, miért kell önnek 
a jósláshoz a holló, meg a macska.

Hát mert a macska a hűség, a holló pedig a 
hófehér szüzesség jelképe.

— l>e hiszen akkor ön csal asszonyom.
Ne tessék azt hinni, mert nem én, hanem ók 

csalnak, de én azt rendesen korrigálni szoktam.

Pedig itt rejtőzik ö, 
lh»l a templom-betörő?

Tessék megkeresni.

Szól az asszony szomorúan,
Csak most volt itt, hol az uram ?

Tessék megkeresni.
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Az őszinte menyasszony.

Kedvei barátom én őszintén szólva, gyűlölöm
a Jakabokat.

\K hiszen én nem is vagyok Jakab, hanem jól 
tudja <*n, hogy én Izidor vagyok.

Akk r hát kedves Izidor ur tudja meg, hogy 
cii az Izidorokat i" cN.ik úgy szeretem, mint a Jakabo
kat mert én gyűlölöm a szocializmust Kivált
izraelita kiadásban

M mehesterben nemrég a szülök leányukat arra 
kényszeritették, hogy egy dúsgazdag, de csúnya és vén 
tértihoz menjen nőül. Mikor már az oltár előtt állottak 
s a pap kérdé, hogy akar-e az itt levő férfinak hű 
felesége lenni, azt feleié :* Nem, szentatyám ». Ea ha annak 
dacára mégis idáig jöttem el vele, annak oka az, mert 
‘•►tisztelendő ur az első ember, aki ez ügyben ezt a kér- 
lést hozzám intézte* Ks így az eskü\ő nem is volt 

megtartható.

T r é f á s  k é p r e j  t v é n y e k .
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