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Eáy kis szépséghiba a, kréta itévül.

(Luegerhez). Hallod öreg! Ne haragudj, hogy én most Rothsildot meglátogatom, ha te élnél — bizony nem 
tudom, hogy meg-e mertem volna reszkírozni ? ♦
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Csehül állunk.
CsuhüJ állunk I Mondták régen 
Cudar dolgok idejében,
He valami nem sikerűit 
Vagy hol a tisztesség elült.

De mióta a cseh nemzet 
Keblén megnőtt az önérzet, 
Férfiasén kitart, helyt áil 
E közmondás elkopott már

Mert már ami gyatra, léha 
Férfiatlan gyáva példa,
Nem cseh többé; sajna nálunk! 
Mondjuk csak: Magyarul állunk

UliphMfl Borrá|j1 ü k aárts  adürtn ó n é  körjtjjzéwi

— Te gazember '
— Mit mondott az ur ?
— Mondtam, amit mondtam.
— De nem oda Buda, mert én mégegyszer szeret

ném és tisztán hallani
— Nohát azt mondtam, hogy cin Igaz ember.
— így már rendben var,
így járt körülbelül II. Vilmos is a königsbergi be

széddel. Mert hogy ő keresztény császár és hogy a 
kereszténység meg a polgári kötelesség Isten rendelése 
ez mind nagyon szép dolog ám Csakhogy Königsberg- 
ben < 1 Vilmos meg nem ezt mondta ám, hanem azt, 
hogy a koronát csakis Isten kegyelméből akarja birni és 
semmiféle parlament vagy népgyiilések és másoknak 
?hoz semmi köze stb

Ez pedig egészen más ám. De ha a németek be
érik a? ügyes mentséggel, hát akkor mért ne én is 

*
A nagy mindenható alkotmánypárt még a válasz

tások előtt feloszlott, de a pártonkiviili t‘»7 -es méltóságos 
urak azért néha összegyűltek henne

Ma ütött ennek is a lé le k  harangja. Ellicitálták a 
>efea pártkört házbér fejében, mint a jeles tagok jóval 
előbb eliicitálták elveiket.

Igazat mondott

— Táteleben, mi oz o szheplüthlen becshölet ?
— Odjan hadj fhül ilyen osthoba khérdésekkhel. 

Mi khilzöm nekhem ahoz

K é r d é s  Im r e  — V á la a z  A d á m

Igaz légyen-e koma, hogy Khuen és Tisza hadi
lábon állanának egymással szemben ?

— Ej koma nem vájja ki a holló a hollónak a 
szemét.

— A holló a hollónak nem, az igaz, csakhogy 
Tisza, Khuen nem hollónak veri, hanem csak verébnek 
vagy legalább is csak szarkának.

Még igy is elég méltók egymáshoz.
— I)e koma, én má az újságba is olvastam, hogy 

Tisza nem tűri a választójog olynemü kiterjedését, mely 
az állameszmét veszélyeztetné.

— Hát ki tűrné azt el koma ?
— Igen ám koma, de én azt hiszem, hogy az állam 

eszme alatt Tiszáék egész mást értenek.
— Mit példának okáért ?
— Hát példának okáért, a munkapártot.
— Az általános jog pedig biz egy kicsit meg* 

tize lelné ezt az erkölcstelen szörnyeteget.
A .án most már értem koma.

*
— M t szól a koma, Vilmos német császár szava

la té  oí
*- Semmit, főleg minta német cancellár is aszondja, 

ez nem kormányzati programm, nem politikai nyilatko
zat, hanem csak . . .

—  Ahán koma, értöm mán, csak eljárt egy kicsit 
őfelsége szája.

— Nohát ippegöst igy vélöm én is. Máskor is 
megszokta tenni ezt a nagy császár.

—  De azt az egyet megkell adni neki, hogy jó 
keresztény császár

— Kivált ha megszorult és szüksége van a nagy 
keresztény eszmékre Mihelyt azonban nincs szükége rá. 
rögtön megcsipkedi még a pápát is, mint csak nem 
rég is.

#

- -  Gróf Pálffy Ferencet politikai orgazdaság miatt 
kigolyózták a gönci kaszinóból, igaz legyen az koma

— Az meglehet. Sőt még az is, hogy megfogja 
róla kapni a pucerájba : vegyileg tiszta, kémis rein.

A falusi cseléd.

Kati, az uj cseléd először megy körül az ismerős 
hölgyeket meghívni egy kávécsatára. Mikor az egük 
hölgy kezdi magyarázni, hogy milyen fontos más dolga 
miatt sajnos, de nem jöhet el, Kati ráv ág : Hát az se 
tesz semmit, mert úgyis elegen lesznek.

A hetenkmt 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ara évnegyedenkint 3  kor., vasutasoknak, postásek-
______________________  —  kisiparosoknak 3 korona. -■ ■ — -



GONDOLATOK.

A lángész átugorja a mélységet, a tehetség pedig 
hidat épít föléje.

Nemcsak boldog, hanem szerencsétlen is, — mindenki 
csak a maga módja szerint akar lenni.

*

Az igazság megboszulja magát az ellenségein, a 
hazugság meg a barátain.

•

A baj ritkán jő  egyedül; sajnos, hogy a szerencse 
ne.n oly társas lény.

*

Csak annak nincsenek barátai, aki maga sem tud 
az lenni.

— Khépzeljél csak el the azt a bolond daktert, a 
Gansíuázt. Nekhem van edj erős idegbajom, ü phedig a 
feleségemet khüldi el három heti hideg jogykhurára. — 
Láttottál te már ólját. ?!

— Boráthom Slojme, az az orvos van edj nadjon 
is okhos dachter.

Nincsen annak jövője, aki mindent a jövőre biz.

A kíváncsiság a ki< lelkek jellege, a nagyoké a 
tudvágy.

Fogas kérdés.

— Mi szeretnél lenni ? Millimos, vagy tifuszbeteg ?
— Bolond kérdés. Milliomos.
— Rosszul teszed
— Miért?
— Mert a milliomosok mind meghalnak, a tífusz- most rögtön megházasodnám,

betegeknek pedig hatvan percentje felgyógyul — Mondasz valam it!...
__________
A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  kor., vasutasoknak, postások-
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T R É F Á S  K É P R E J T V É N Y E K .

Augusztusi évnegyed hasznára 
Háborúit a bútor a gazdára.

Tessék megkeresni

iu iu üveg hiányzik, az hol van?

Tessék megkeresni.

Magyar Herko Páter- melléklapja
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