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Tisza P .: Tisztelt publikum! Tessék nekem'meghinni, hogy úgy földhöz tudnám vágni ezt a csúnya Justhot 
Itt, hogy folt se maradna belőle. Csakhogy a gyáva — nem hagyja ám magát
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? ld á k le lá ru lttó k n a k  100 drb. postai küldéssel együ tt 60  kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon.



Björson.
Meghalt Björson a nagy szláv barát 
Prága, Moszkva üli nagy torát 
Szép a népek szent apostola 
Ha igaz s nem hazudik soha

De ki egyik népet megmarja 
Hogy másikat felmagasztalja.
Az nem bölcs és nem is apostol 
Mert a néphit rajt végig paskol

Isten veled jó Björson tata 
Kit az Isten már megnyugtata, 
Megharaptad a jó hiv magyart 
Ezért ő is még emlékbe tart.

GfUapüitéii Bonrágyf Kalamáris nótárius uram körjegyzései

Justh Gyula kolozsvári beszédében egy szenzációs 
helyet vettem észre, melyről idáig már több helyütt hal
lottam szólni, de a nevét senkisem mondta ki nyíltan, 
csak Justh Gyula mondta ki a szót úgy, ahogy van.

Hogy ebben az országban köztársasági áramlat és 
árnyalat kerekedik fölül. Igazán uem csudálom, az első 
és második darabont-kormány miívei után mely minden 
nemzeti követelést visszaszorítani törekszik.

Erős, kemény szavak ezek. vajha eljutnának odáig, 
ahová szánva vannak.

Tisza Góliát és Justh Dávid Kolozsvárott nem utolsó 
látványosság volt. 1 isza fényes tehetsége n e m  ér semmit 
az igazsággal szemben.

Tisza panaszkodik, hogy én bárdolatlan vagyok. De 
hiszen Tisza sem volt irántam kíméletes. Milyen a mosdó, 
olyan a törülköző.

Seuki>e várhatja azt. hogy mikor 7 isza piszkolódásaira 
kell válaszom, akkor az én nyugodt európai modorra 
vessem a fősulyt. A különbség kettőnk között csak az. 
hogy én sohasem mondok valótlanságot, Tisza pedig tu
datosan mondja az alaptalan ráfogásokat.

Aki érti egy kissé a müveit európai nyelvet, az 
nagyon jól tudja, hogy ez annyit tesz, hogy Tisza tuda
tosan hazudni szokott.

Kissé kemény ugyan a szó, de ug> látszik, hogy igaz.

Lgy hallom, hogy Lévai Lajos báró. a mandátum- 
vásárló sampion, angolul mondott programmbeszédet a 
csacai tótoknak.

Hát biz ez elég csehül van akkor és nem angolul. 
Mert a jó tótok, ha kimennek Amerikába, angolul meg
tudnak tanulni, de magyarul ezer éven át sem tudnak
megtanulni.

Mi ez ? ha nem a magyarság lenézése ?
Mi ez ? ha nem felbátoritása a muszka murika-párt 

jelöltjének, hogy tudok én angolul, bolondok volnátok,
ha megtanulnátok magyarul.

Gyönyörű szép kis bokréta ez. A már bizonyos.

Cserkészet Bócsből.

»Vérbeborult szem, szilaj, féktelen, zavaros ssen/e- 
delem, eszmék helyett divatos jelszók ragadják az embe
reket.® Ez a mai politika. írjuk mi, kiknek vérbe csak 
akkor borul a szeme, ha valahol potya garast vagy 
jó baksist látunk. Eszmék helyett divatos jelszók! Ez sem 
utolsó valami. Ezeket mi is szívesen szállítunk bárki szá
mára. Nem ingyen.) Illő áron kormánykülönbség nélkül. 
Sőt kormányok számára dupla áron. Erről a jó Zilahi papa 
adhatna bővebb felvilágosítást.

•

Az elragadott emberek között elől, kőzbül rókák 
kapaszkodók, érdekhajhászok azok, akik a leghangosabbak.«

(őszintén szólva, magunkról tudjuk, hogy ez így 
van Miért ne lehetne igy a politikában is.

* A kinyújtott marok® noha koldus tempó, de ha 
már egyszer csak ez hoz a konyhára, miért ne nyujtanók 
ki mi is becses méltóságú főrendi markunkat ott, a hol egy 
kis baksis szagot érzünk.

•
A helyzet kulcsa* ! Hogy is mondjuk csak, nem 

Justh és Lukács kezében van, hanem Khuenében.
Ezt is tudjuk, hogy mért. Mert sem Justhtól sem 

Lukácstól nem kaptunk mi még egy árva petákot sem.
Ami azonban nincs kizárva teljességgel, hogy leg

közelebb ne kaphatnánk: Legalább a mi főrendi szima
tunk azt súgja Ez pedig valami ám.

•

Appropó! A helyzet kulcsa! Erről jut nekünk önr
kéntelenöl eszünkbe egy bizonyos »édes kulcs*, melyet 
mi anno dazumal Karácsonyi Quidó ur legyen a tanunk, 
oly gazdag és bő sikerrel tudtunk érvényesíteni. Ugy-e 
Annuska ? Ugy-e édes Tinike ? Ugy-e édes Szidike? No 
de ez különben nem is tartozik most ide. Majd máskor 
erről talán bővebben.

Az aggszüz sóhaja. «s

Mai napság már a férfiak a gyengébb nem, mert
különben miért félnének úgy mind a nősüléstől.



D a r v in i/ n iu s .
i .

Vagy hogyan lesz az álványból művész.

Hihetetlen

Még egyszer

D alh: — Szeretném még edjszer megsókolni oztot 
a gytinürti Zálogházy comtesset.

Szám i: —  Hodj-hodj ? Hát már edjszer megsókul- 
tál ölet?

Dalfi: — Nem, de már edjszer szerettem volna 
lilét megsókulni.

Határidő.

— Mondd csak G abi' A halaknak is van fele
ségük ?

— Hát persze.
— Alig hihető.
— Miért?
— Mert (mint halak) némák.

Azok a jó  falusiak.

— Na én nem bánom. A Borcsa púpos is, meg 
nem is szép ; ha két disznóval még meg nem toldja az 
apja, hát visszalépek.

— No Pityu, egész bizonyos, hogy elsején lesz az — Hogy tetszik az uj divatu antik szekrény Lilla,
esküvőtök? melyet névnapodra rendeltem.

— Hogyne Pali bácsi! Hiszen másodikán járnak — Nem rossz, de mégsem oly ódon csúnya, hogy
te összes váltóim. sz^p legyen.

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  kor., vasutasoknak, postások
nak, kisiparosoknak 2  k o r o n a .  —  ■ ■ ■ —



A gondos apa. Érthető felelet!

No János, hát [széna-e vagy szórna a politikai
— The papa! Szeretnék lenni én is egv 100 ezer gyiklomáciában.

.... .... r a w i i — Az attu tilgg nagyságos uram, hogy 48*e,forintos kepviselojelőlt. mint a Lévai volt valamikor. R
vagy 67.

Nagyon helyes fiam! Szerezz előbb magadnak _  Mondjukj teh4t [4nos, hogy 67.
te is egy milliós amerikai feleséget és a magadéból — Dejszen nagyságos uram, akkor se széna se
majd én  is  szívesen reszkírozok. szóma, hanem valósággal ganyé.

f a i * ®  * * ■ * * ■ * « ,  -
Tréfás^képrejtvényok.

Kiabál a Gyuszika,
Hol van a két nyuszika

Itt a pusztán 
Az oroszlán.

Tessék megkeresni. Tessék megkeresni-

Nyomtatványokat "T,; Angî nyomda
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