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Itt a király.
itt a király ! Isten hozta !
Ö mindig kedves nekünk. 
Bárha gyakrabban megjönne 
Akkor lenne örömünk.

Úgyis gyáva ez a nemzet 
Hát hogyha még atyja sincs, 
Jöjj tehát minél gyakrabban 
Jöttöd nekünk draga kincs

Amda necsak akkor jöjj el 
Mikor a nemzet ietör 
Mert őszintén szólva nekünk 
Biz e csak fájó gyönyör

Osiaplntéri Borrágyl Kalamáris nótárius uram kórjígjzéwi

kinálkozolt Khuennek is. Ö a t ö b b i  grófok szenzált 
közvetítőül Andrássy és Khuen között.

De valósággal gyönyörűség az a kis kosár, amelve 
ezért kapott.

Bizony sok dolog van, amit jegyző nélkül is meg 
kell jegyezni.

Miklós a standon

A sors égbekiáltó gnnykacaja történt ma meg. A 
tóid' >ztó paraszt ("oki Miska, Achim András, mint feudális 
agrárpárti matador vonul be a munka-pártba. Ejnye bejó.

A Pesti Hírlap vasárnapi számában arra kéri a fiatal 
többségi honatyákat, hogy mutassanak kellő eré*yt Bécs- 
csel szemben.

Vjiág ne kacagj ! A kocsonyától gerincet kívánunk

Pártszervezés— népnevelés. Ezt sürgeti az • Alkotmány» 
minden áron. Ugylátszik, hogy mai bajaink közül ez ta
lálta legjobban a fején t szöget. Mert a népet nagyon 
sokat kell meg nevelni, hogy politikailag érett legyen

Mint jó kocsis tudom kezelni a korbácsot is meg 
a gyeplőt és a korbácsot azoknak szavazom reeg, akik a 
milliós vesztegetési hadjáratot szervezték és a népet 
megrontották.

*
A kormány viszont költött panaszokkal szeretne ki

bújni a sok és rettenetes visszaélések alól, csakhogy a 
két panasz között van ám egy kis különbség is az, hogy 
a 48-ások terrorja miatt nem halt meg senki, a 48-asok 
vesztegetését pedig maga a kormány sem hiszi Bizony 
végre még kitalál sülni, hogy az osztrák bank Justh Gyű 
Iának adott 32 millió koronát választásokra.

>Régi magyar átok a széthúzás* mondja Kossuth 
Zentán, de azért Ö mégis példát adott rája tovább is, 
mert jól esett.

Csak nem szeretem a szemforgató álszenteket ki
vált, ha morálról prédikálnak. Még a politikában se.

Kossuthék. mint a császár leghiibb tám-adó ellen
zéke, rélmentek a várba. Lásd édes jó öreg császárunk ! 
Nem vágyunk ám mi olyan tuirebellisek, hogy a 4S-ból 
ne tágítanánk Dehogyisnem tágítunk. Örülünk, h í tágít
hatunkJ/ » •

Mtkor még Kimen nagyon gyenge lábon állott a 
patikába, Kossuthékkal Írott szerződésre jutottak

Úgy volt az alku, hogy Kossuthék kacérkodni fog
nak Khuenneí a tüzes [usthisták ellensulyzásául. ezért 
őket feltétlenül támogatja Khuen és viszont ok támogatják 
Khuent fusthékkal szemben, hiszen ez már nyilt titok is. 
de nem ez a dolog csípeje, hanem az, hogy a Khuen 
ma már nyíltan kijelenti, hogy semmi szüksége sincs senki 
kacérkodására. Vájjon kinek szólhat ez a kis bájos kosár ?

Szterényi. hova nem lépne be? Nem híjái a tuser 
munkát végzett vele valamikor az újpesti rabbi, de az 
üvegszemü tizér ki is bújik ám belőle, lépten-nyomon te'-

A bosnyák alkotmányosság is revolverrel kezdődött 
Nem a leghizelgöbb jel, annyi igaz

Ha így fogják folytatni, hát bizony maholnap Boszniá
ban sem tudják már, hogy

Hová kérem alássan ?

Megokolt kérdés.

Bodonyi : (amint az utcán sétál, egy virágcserép 
esik a fejére. Köszönöm >zépen a szives figyelm et!.. 
De mondja csak kérem, honnan tudja, hogy ma van a 
névnapom ?

Az óvatos fiú
Móric: Én odamegyek és megmondom a Fügésy 

urnák, hogy ü edj svindler, edj khomisz adósságcsináló. 
N áci: Phapha ! Thodod mit. Mond azt nekhi inkhább

a telefonnal, idj biztosabb.
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Incselkedés Körül írva

Oh csókolj, csókolj kis mamuska 
S öleljen át arany kacsód.
Maradj velem! . . . Gyönyörnél több. 
Mit édes ajkad nyújt, a csók.

Mert legalább, inig ajkad csókol 
Nem énekelhetsz édesein 
S a inig ölelsz, karomba zártan 
Nem ülhetsz zongorához sem.

S a inig velem vagy, drága édes. 
Szivem örülni alig győz.
Oh, mert tudom, hogy a szakácsné 
Nélküled künn pompásan íöz.

Gyengéd célzás.

-  És hányadik vagyok én az iskolában tanító 
bácsi?! . . .  A papa kérdezted . . .

Mondd meg tia;:t a papának, ha még egy lenne 
utánnad. úgy te lennél az utolsóelőtti.

A jó  szív ju ta lm a.

Szakácsné: [aj nagyságám, máma nem sikerült
nekem a kalács!

Menyecske : No nem baj ! Majd azt mondom az
órácskámnak, hogy én csináltam !

Szakácsné: No akkor a n a g y s á g a  még mindig 
becsületet vall vele. csak é n nem !

Óvás.

Ur énekel:
* K is csónakom a  Dunán lengedez /«
— Ejnye, már hogy lehet a Balatonon dunai nó

tát énekelni.
__ Igen ám, de balatoni nő talán olyan nincs, a

melyik oly szépen mondaná :
»Szivemben a szerelem ébredezi.

Férj: (aki már másodszor vált el a feleségétől.) 
De most komolyan mondom Tilda, hogy már harmad
szor el nem veszlek semmiért e nagy világon.

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenként 3  kor., vasutasoknak, postások-
nak kisiparosoknak 2 koro n a .



Tréfás képrejtvények.

Nyomtatványokat

Jó kortes
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