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MAKKOS GYULA

A vén kuruc megnyitják házat.

M. J : — Szivemből üdvözlöm azon képviselőket, akiket a nép bizalma küldött ide,
(Általános felháborodás a munkapárton.) — Kikérünk minden célzást.
— Csak türelem még nem fejeztem be, akiket pedig az osztrák pénz hozott ide, azok szégyeljék magukat 
(Hangtalan forrázó csend és szemlesütés jobbról.) Balról taps.



Tehetség és hajlam.

Láttunk hercegeket 
Aeroplánon ülni,
Láttunk császárokat 
Nép közé vegyülni

Régi királyfiak 
Sergek élén mentek. 
Lajosok, Mátyások 
Tőrök, tatárt vertek.

A mai hercegek 
Szalonkákat lőnek,
S  mint világhódítók 
Reklámképnek ülnek

Práter Veridikus
köppentyű* röppentyűi.

Kellemes Kelemen kellemes kellemetlenségei

A mai politikai hely
zet olyan, mint a le! 
markolt izzó parázs 
tarthatatlan.

A csacai és sok más 
választás olyan, mint 
börtönben készült ke 
n v érhaj hói való fali óra 

gazemberek remek 
müve.

A magas kormány és az ő g\önyörü választási 
elnökei olyanok, mint egy jö cigánybanda hegedűi! 

valamennyi egy húron pendíti.

A mai társadalmi és erkölcsi rend olyan, mint az 
árokba dőlt kocsi: fel van tordnlva.

A mai alkotmányosság olyan, mint az evangéliumi 
szamaritánus : rablók kezeibe esett és összetörve az ut- 
szélre vettetett.

Izidorka pozdorjái.

A revolver golyó, kivált ha a mellkasba jut. tiilig 
adósság idején.1'hát bizony kellemetlen.

Hanem ha egv tükörből irányított és csak a bort 
horzsolo revolver golyó császári kegvdijat. s<»t később 
mandátumot is hoz a konyhára, ez (őrömön Dezső uccse 
nagyon kellemes dolog.

*
Királyi lampionos dalestélyt véj îg élvezni, hát a 

bizony elég kellemes dolog, de mikor a nép hódolatát 
szállító röpulögép lebukását me^telefonáliák. hát a bizony 
parasztul kellemetlen.

#
Mungópárttól 25 ezer koronát kapni választási költ

ségre elég kellemes, de mikor a pénzt vissakövetelik, 
akkor Kossuth-párti jelöltnek felcsapni, meg is választatni 
még kellemesebb, hanem ha ez aztán ki is tudódik, hát 
az Hartner Géza uccse egy kissé még is csak kelle
metlen.

Kérdés
Védőügyvéd: -  Mit gondol, nem úgy beszéltem-e 

a maga ügyében, mintha az édes fiam lenne ?
Betörő: — Talán az is olyan gazember, ügyvéd ur ?

— Mámileben. mi 
bennünk is megsül a 
thojás ?

— Hodjan érc ?
— Merhodj mi is vá

diunk lábosokh
*

— Mongyál eshak 
édes, khi fhótoz meg 
mindigh oz ó eszthen- 
düth ?

Minek thótoznák ?
Nodj uj le ljen.

Mámileben ' Szeretnék thonnvi, hodj a hajnal 
vás/.onbul van ?

A baland eszedbu
— Hát akkhor hodjan hasad ?

♦
- Mámikhám, a mázsa edj djllmölcs fa ?

— A te eszed.
Hát akkhor hodjan van rajtha khrtrte 

•

— Udje, a fhődbe van a thörelem ?
— Hodjan vóna, the föles.

Hát akkhor hodjan therem rózsát ?
*

-  Mámikhám, oz östhökös tshillag oz edj asszonv
— Mérth volna az ?
— Háth iszen van nekhi uszálj.

A hetenkint 10 oldalban megjelenő HERKÖ PÁTER ára é v n e g y ed e im  3  kor, vasutasoknak. Do.táaol
nak, kisiparosoknak 2 koronr



GONDOLATOK. Ismeri a tiát.

Nem jó minden gondolatunkat másokkal tudatni 
*

A csendes veszekedés a barátság tUzpróbája.
*

A szeretetet és tiszteletet nem lehet kierőszakolni, 
azt úgy kell megnyerni, mint a lutrit.

+
Ha mindenki iparkodnék magát sorsához alkalmazni, 

nem volna annyi elégedetlen ember.
*

Kinek milyen az élete, olyan szokott lenni a 
halála is. __________ _

Inszurgens önérzet

— Arany völgyi: No hallja maga Grünberger, az ön 
ha egy khomisz ember. Először is nem a báró Kékkövi, 
hanem a Grünberg egy könyvelő, aztán meg már van 
is neki felesége és három gyermeke. Hogy gyün tehát 
ő hozzá, hogy a feleségemnek egész éjjel folyton szé
peket hazudjon és a lányomnak megígérje, hogy felesé
gül veszi.

— Grünberg: Nu. Én azt hiszem csak azt akarta 
ű, hogy jól mulassanak,

A bőkezű vő

s r s s x  -
szik, de az ily gyenge szerszámhoz, mint a toll, az én adott a leányomnak nem kevesebb, mint 5000 koronába
kezem már egy kicsit erős, akarom mondani az ilyen kerU|(
könnytl sorra már egy kicsit nehéz. (Nem tudott trm.) _  Ldtoeató : És ezt biztosan tudja?

így hát én már addig c s a k  nem írok, a míg _  £ n ne tu lnám Hiszen az esküvő után
a karddal nem kell mártani a tintába. Hanem aztan P •
akkor azt a sort elolvashatják akár a mennyországból is ! . . .  énnekem kellett azt kihzelm.___________

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



Apa : Mondd 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.

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

Menyecske : Hallod, ezt a bókot esküvőnk óta
azaz három hónap óta minden nap hallom, mondd csak 
veretném tudni, ha ez igaz, hogy nézhettem én ki akkor

Tréfás képrejtvények

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

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

Tessék megkeresni. Tessék megkeresni

[Ny om tatvá ny okát
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