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Az ellenzék jövő késhegyig menő
harcaiból.
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Szerelmes Rajtavesztett bók

Apa : Mondj csak Regikám, hogy tehetsz ilyen
butaságot, a vőlegényednek ajándékba adsz egy zseb- 
fésűt, pedig szegénynek egy hajaszála sincs a fején.

Menyasszony : Éppen azért! Azt akartam avval
elhitetni vele, hogy én azt észre sem vettem.

Félj — Édes Micukám, igazán mondom, te nap 
ról-napra szebb leszesz.

Menyecske : — Hallod, ezt a bókot esküvőnk óta. 
azaz három h<»nap óta minden nap hallom, mondd csak 
szeretném tudni, ha ez igaz, hogy nézhettem én ki akkor

Tréfás képrej tvények

Ejnye azt a száz Antiját,
Hova bujt el az a diák ?

Tessék megkeresni.

A gyerek itt a kosárba.
Aradé hol van a mamája ?

Tessék megkeresni

Nyomtatva ny okát
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GONDOLATOK Jellemző mentség

Barátságot szerezni nehéz, ahhoz sok idő és száz 
bizonviték kell, ellenséget szerezni elég egy szó. 

i
Ha mindent elhisznek rólad, az még rosszabb, 

mintha semmit. r

Aki nélkülözni tud. útban van függetlensége felé.

Annál jobban árulja el szerelmét az. aki mennél 
inkább kívánja takarni. *

Mi sokkal többet áldozunk fel a szerencsének, mint 
az nekünk ajándékoz. *

Az aram’ nem a fösvényé, hanem inkább a fösvény 
az aranyé.

Némely ember csak akkor derül jó kedvre, ha már 
másaknak elrontotta azt.

A nagyon kicsiny emberek sokkal jobban haragusz- 
nak a kicsinyekre, mint a nagyon nagyokra.

— No hallja maga kedves Jeszenszki, maga mégis 
csak nagyon elhibázta ezt az idei választást. Mind a ha- 
rapósabb féle embereket eresztette vissza újra a Házba.

— Dehogy is én eresztettem kegyelmes uram ! 
Csakhogy mindenkit még 40 millióval sem lehetett ám 
kinnrekeszteni.

Elért vágy

— L)e Pista, niég csak két napos házasok vagyunk 
és már is veszekedel.

— Hja kedvesem de én erre az alkalomra már vagy 
két év óta vágyakoztam ám, ezt el ne felejtsd.

— Ej maga csúnya.
— Elég, ha te szép vagy

A- ^etenkin* 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  kor. vasutasoknak, postások-
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Hja, paraszt —  az más
Egy kenyeret lop a szegény. 
Börtönbe hát vele.
Egy két esztendőt tölt el ott, 
Megőszülhet bele.
De főispán, ha csal, ha lop,
Neki vigasztalás,
Hogy vádat old fel a bíró,

Mert „hja, paraszt —  az m áslu

Miniszter ur párbajra kél,
Talán börtönbe megy .
Szerencse hogy felmenti őt 
Magyar királyi kegy.
De a szegény katholikus 
Pap, érje azt csapás,
Számára nincsen földi kegy,

Mert „hja, paraszt —  az mástu

A papirbuza nagy ur ám,
A börze felvirul,
A tőke nem kap ám adót,
A pénz ölükbe hu I.
De földadót apasztani,
Magyar? Ilyet ne láss!
Fizessen, hogyha földje van,

Mert „hja, paraszt — az más!“

Ofllapintérl Bonrígjl Kalamáris nótárius aram körjegyzői

A munkapárti szeg kezd kibújni a zsákból. Idáig 
következetesen kerülték a régi szabadelvű szót is, a fel
iratban azonban már legalább vagy 10-szer benne van. 
Értem uram, értem Kezdünk vissza stílyedni teljesen a 
régi romlott Tisza rendszerbe. No de hadd rohanjon az 
a bizonyos lejtő.

*

A felirati javaslat erősen harcias irányban indul. 
Ezt szeretem.

Majd meglássuk, hogy az ellenzék melyik árnyalata 
milyen harcot bir produkálni.

*
Vérbaj szérum megrendelése a munkapárt számára 

is kívánatos volna, ha igaz, hogy olyan csudálatos hatása 
van annak az Ehrlich-féle szernek. Mert a munka-párt 
vére nagyon is túl van fertőzve kortesbacilusokkal és 
milliókkal. Kérdés azonban, hogy ez a szérum, minden 
fertőzés ellen használ-e.

Tauszk Ferenc dr. egyetemi magántanárt, ki a tuber
kulózis terén Európa hirü eredményt ért el, a székesfővárosi 
tanács az Erzsébet szegényház főorvosává választotta 
meg. Az illusztris orvostanár megválasztásával a főváros 
önmagát tisztelte meg, mert Tauszk dr. tudományos 
irodalmi és óriási kiterjedésű gyakorlati működésével 
az orvosi világban, mint a nagy közönség körében osz
tatlan elismerésre és nagyrabecsülésre talált. Tauszk 
tanár az egész munkás életét, nagy tudását teljes oda
adással szenteli hivatásának és már régen rászolgált 
arra, hogy e megválasztásával tehetségét, áldásos műkö
dését eismerjék.

Szeretem, mikor az igazi érdem homlokát éri a babér.
Tauszk pedig erre már régen rászolgált. Azt én

mondom.
*

A szlovének és a csehek vígan obstruálnak oda át 
és nem dűl össze Ausztria. Lám! Csak ha Justhék talál
nának obstruálni valami kényszer folytán, akkor rögtön 
összedülne a nagyhatalmi állás. Nevetséges.

Zichy pécsi püspök magasan szárnyaló szép beszé
det tartott a keresztény kultúráról, mely engem valóság
gal elragadott. A kultúra nem ház, nem fórum, nem 
cimbalom, nem váza, nem elegancia és színház, a kultúra 
mindenekelőtt a lélek műveltsége. Aláírom minden betű
jét, csak az a kár, hogy a neme> püspök nem gyakrabban 
nyilatkozik meg.

Régen kacagtam oly jóizüet mint ma, mikor Khuen 
kiszólásait olvastam a munkapárti választásról, mely sze
rinte erkölcsnemesitő volt. Megtette a bugyellárist magyar 
intelligenciának, a kortes kulacsot pedig közerkölcsnek.

Ez már döfi. Az ilyet jegyző nélkül is könnyű meg
jegyezni.

A bátortalan
Imádó : Az éjjel azt álmodtam, hogy kedves nagy- 

sád kezét megkértem í Ugyan mit jelenthet az ?
Hölgy : Azt, hogy ön álmában sokkal okosabb, 

mint ébren.

Ironikusan.

Kohári Jakab leánynézőbe megy Kinizsi Mórichoz, 
a ki neki bemutatja a leányát és a hozományát is fel
sorolja.

K ohári: És hány éves a leány ?
Kinizsi: Tizennyolc tavaszt látott.
Kohári: És hány esztendeig volt fájós szemű ?

A két szomszédné

Verebesiné: Oh Istenkém! Az éjjel azt álmodtam, 
hogy a drága kis macskámnak a farkát kiszakítottam ! 

Varjuné : Oh ja j Istenkém !
Verebesiné : De akkor hirtelen fölébredtem.
V arjuné: így legalább nem sokáig szenvedett a 

szegény.
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Egy utón

— Hova oly sietve Laci?
_  Az orvoshoz, mert a teleségem sehogyse tetszik 

— nekem.
No hisz akkor együtt is mehetünk, mert bizony 

az enyém sem tetszik nekem sehogysem

Gyanakszik

Hirkóné No és ön nem megy az idén falura ? 
Törökné: Nem! A férjem nagyon is előzékeny 

akart lenni e tekintetben.

Ejnye ilyen hama,’ 
Hova tűnt a mama ?

Tessék megkeresni.

Megállj kocsis, mert ja j neked, 
Eltiportad a gyereket '

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat

Drága részvét.
— Megtörtént. —

— Ugyan mi lelt téged édes Józsim, egy pár nap 

óta olyan kedvetlen és levert vagy, — hogy órákig is 

elülsz szótlanul ?
— Hát nem veszed észre édes tiam, hogy a sze

gény jó Markoson akarok ezzel is — segíteni?

Tréfás képrejtvények.
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