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Repülő verseny.
Budapesten repülni fognak 
Egyik igy. másik más szerint,
Ki eroplánon száll magasba 
A másiké lesz a földszint.
Ez motor nélküli repülés 
Korcsma, kávéház ajtaján.
Repülni fog, hogy meg se állhat 
Ezek repülnek igazán.

Soma bácsi mesét mond.

A bűnbánó n&zarónus.
Pap Mihály fekete-gyarmati gazdaembernek a fele

ségét ezelőtt tizennégy esztendővel — egy évi boldog < 
házasságuk után — elszöktették. Papp megnyugodott a i
sorsában és nem kutatta, hogy a hűtlen asszonyt ki vitte J
el. A minap egy öreges paraszt állított be Paphoz és el- . 
mondta, hogy az ő neve Soki Gábor és hogy ezelőtt \
tizennégy esztendővel ö szöktette meg a Pap Mihály >
feleségét. Most azonban a nazarénus hitre tért és mint \
jó nazarénus, akinek hite azt parancsolja, hogy minden \
eltulajdonított dolgot származtasson vissza a gazdájának I'
kitől elvette, visszahozta az elszöktetett asszonyt Papp \ 
Mihálynak, mint törvényszerinti tulajdonosnak Mellékelve \ 
öt gyermekét is odaállította Pap uram elé, azzal a kije- I 1
leütéssel, hogy azok sem illetik meg őt. Pap Mihály ]■
mikor magához tért az elképedésből, hogy ő se marad- \
jón adósa a bűnbánó nazarénusnak, s mondá, ha ez a / 
a hit annyira szent, hát én is nazarénussá leszek és ]• 
visszaadom a kend tulajdonát is, a 11 év óta itt feledt V 
botját és botot ragadva, úgy helybenhagyta Sokit, hogy 
úgy vitték el lepedőben. ] 1

Angyalok kosztja.
Mikor az agg Mészáros Lázárt, ki a szabadság- 1j 

harcz után Angliában szűk napokat látott, Szemere meg- [\ 
kérdezte, hogy folyik sora, igy telelt: 11

— Barátom, olyan kosztom van, mint az angya- !’ 
lóknak : sem nem eszem, sem nem iszom.

Csizmát lopott a vásárban a cigány. Rajta csípték. 
Elkezd szaladni, mindenki tolvajt kiabál. Fogják m eg! 
A cigány is azt kiabálja fogják m eg'

*

Irtóztató vehemenciával és erőszakkal feküdt rá a 
kormány a közvélemény megdolgozására Mindenünnen 
erőszak és terror hallatszik országszerte.

Fogja magát a kormány, ő is terrorizmusról panasz
kodik. Hát nem akasztófa humor ez ?

•
A trónörökös ha apja névnapjára magyar verset 

szavalt.
Igazán jóleső kedves szép vonás ez, azok után a 

sok roszakaratu tere-ferék után, melyek a trónörökösről 
idáig forgalomban voltak.

Mi egy hasonló kedves mozzanatot tudunk ugyan
csak a trónörökös háról. Mikor gagyogni tanult, akkor 
az apja térdere vette öt és azt mondta neki : Téged pedig 
én foglak tanítani magyarul, nehogy úgy járj. mint én, 
akibe beletömtek minden tudományt kiskorától fogva, 
csak amire legjobban szükség lett volna, a magyar nyelvre, 
azt nem. — Az utoljára maradt.

Te legalább is szerencsésebb légy.

Borzasztó átkozódás

Schwartz : — Hallja az a Braun úgy néz magára, 
mintha a halálos ellensége lenne ! Maga is úgy gyűlöli 
ö tét}

Kohn: — Na de mennyire. A guta üssön meg 
engem és ő vegye el a feleségemet.

Használja-e ?

Orvos : — Használja-e az általam rendelt orvossá
got Gábor? . : -v

B eteg : — Én csak használom orvos ur, hanem az 
csak nem akar használni, követem alássan.
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GONDOLATOK Körül Írva.

A legnevetségesebb az, ki minden áron komoly 
akar maradni. *

Az a gyöngenem erőssége, hogy az erősnem gyön- 
geségét mindig fel tudja találni.

*
Sokan vannak, akik azt szeretnék, ha az egész 

világ okulna az ö kárán, csak ő maga nem akar okulni. 
♦

«A szerencse vak* mondja az ember és elmegy 
inelette anélkül, hogy észrevenné.

A hátsó ajtóknál osztogatják a legnagyobb borra
valókat.

Szívesen építünk másoknak aranyhidat, mikor ma
gunk is szeretnénk átmenni rajta.

Változnak az idők.

F é r j: — És te még bemered vallani, mily óriási 
adósságokat csináltál a ruházatodra ?

Nő : — És miért nem ? Annak ideién te bevallottad 
nekem a te adósságaidat, én most neked az enyéimet!

A halál nem teketóriázik annyit velünk, mint mi

— Hiba van a kréta körül^Kdes apám, hibái
— No no! Csak nem verted .meg má nriögén azt

a szögény asszonyt ?
— Nem én, hanem ü vert meg engöm inkább !
— Mivel, talán jól is tötte V
— Nem mondanám, hogy éppen nem.

Nohát akkor, hol itt a hiba ?
— Ej, hát nem meg mondtam mán, hogy a kréta 

körül, hát még azt is hozzá tegyem, hogy az éjjel ekkicsit 
iszogattunk is.

Jó  előénekes

Rövidebb utat választottak a bucsujárók, a mely 
azonban nem a legjobb volt. Az előénekes annyira bele
jött, hogy midőn egy kisebb árokhoz ért, énekelve figyel- 
mezteté társait :

»Vigyázzanak kendtek mert itt egy árok v a tfr ;
mit a többi hűségesen énekelt utánna :

» Vigyázzanak kendtek, mert itt egy árok van t«
S mire befejezték, javarészt bele is potyogtak.

Kibírja.

Menyecske : (aki a koldusnak mindennap ad enni.) 
Na, jó ember, izük?

Koldus: (kedélyesen ) — Oh nagysága, az én
gyomrom kibírja addig, mig a nagysága beletanul.

Nagyon félénk.

Beregi : — Ön nem venné L leségül azt a hölgyet, 
aki most énekel ? Miért ? Hiszen nagyon csinos

Bokrosi: — Soha Tudja, hogy az a hölgy avval a 
hanggal énekelni mer, ez túl nagy bátorságra vall.

Dicséret, N 1

B ak i: (a vendéglőben.) — Mit rendeltél ?
Puki: — Lágy to jást! Tudod azt itt remekül tudják 

csinálni.

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  kor., vasutasoknak, postások
nak kisiparosoknak 3 kopom



Peéri választási utóh&ngók Mégis csak.

— \ an ám azért szive a Némethnek a szegény 
48-as párt emberei iránt.

— Aztán miért testvér ?
— Mert jól ellátott bennünket, ha megehültünk 

étellel, itallal, oszt csak át gyüttünk a 48-as Markosra 
szavazni.

Meg is pukkad mérgében, ugy-e testvér ?

A modern gyermek.
Tanitó : i vallás oktatáskor.) — »Ami az enyém, az 

a tied is.« Ki mondta ezt a szép szót ?
Tanuló : — Egy olyan ember, akinek semmije

sem volt.

B ereg i: — ön  azt mondja, hogy a Hollósi szerelem
ből nősült meg, de én azt nem tudom elhinni. Hiszen 
hozományként kapott egy házat és nagy összeg pénzt, 
azonkívül meg az apósa rögtön társnak vette be nagy
szerű cégébe !

Gold: — Es mégis csak szerelemből nősült, ezt 
én mondhatom önnek, mert én ismerem az anyósát.

Tréfás képrejtvények

Nem is volt több csak egy vendég,
Ugyan hova lett az is még?

Tessék megkeresni.

Felrobbant a tárna mélye,
Csupán csak egy maradt élve.

Tessék megkeresni
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