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Győrffy: Ne mutasd a fogadat. — Hiszen csak cirógatlak.



Vele szflletett foglalkozások.
összeállította: SOMOGYI EV. J.

Nem kóstolta

1 Papp Evang. János, lelkész.

2. Tanító Tóni, tanító.

3. Halas Gáspár, halász.

4. Viol? Róza, virágárus.

5. Almási Anasztázia, gyümölcs-árus

6. Boromisza Gábor, borügynök.

7. Kormos Bandi, kéményseprő.

8. Hurka Henrik, hentes.

9. Bárdos Muki, mészáros.

10. Meszes Kristóf, kőmi vés,

11. Dobos Menyhért, végrehajtó.

12. Blau Náthán, kékitőgyártó.

13. Lovas Balázs, lovász.
14. Virág István, kertész.

15. Gyömbér Laci, fűszeres.

16 Spárga A. és Zeller P. zöldségárusok.

Visszavágás.

1 —  Igazán úgy udvarolsz te Pista, mint egy gim
nazista.

— Az meglehet lányok, hogy nálam egy kissé több 
j  gyakorlat is elférhetne. Nektek azonban, amint veszem 
% észre, kicsit sok is az a nagy szakértelem, ami van.

___  . G k ^ v
Tisztelendő: — Ejnye, János gazda, már maga 

megint pálinkát kóstolt ugy-e ?
János gazda: — Nem én tisztelendő atyám.
Tisztelendő : — Mi az, talán még nem is hiszi el 

nekem, hogy pálinkát kóstolt, hiszen csak úgy dili belőle.
János gazda: — Bizony nem! Mert ha én iszok, 

hát nem szoktam kóstolni.

Nagy rokonság

hogy Khuennal ekkora

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára ivnegryedenkint 3  kor, vasutasoknak, postások-
nak kisiparosoknak 2 k o ro n a .



Küzdelem a létért.

Az oroszlán ordít, mikor hasa korog, 
Hangjától az erdő fája is csikorog.
Az ember nem barom, nein ordít éhében, 
Hanem fogásokat kohol műhelyében :
Hogyan lehet venni annak, ahol nincsen, 
Sütni, főzni ottan, ahol még tiiz sincsen ?

Az élelmes kalmár vég-eladást rendez 
Gyári áron alu l; de az ördög sem vesz. 
Korcsmáros szerződik jó cigány bandával. 
Csalogat bennünket keserves nótával,
Mégsem csal vendéget legszebb muzsikája 
F’romontóron termett szegszárdi borára.

A kávés azelőtt egy kaszirnőt tarta,
Akiért a vendég egymást csak úgy m arta;
Ma hölgyekből egész zenekart tartogat,
De kevés a balek, aki lépen ragad.

Hát az éhes költő, vájjon mihez fogjon,
Hogy a nyomda-költség valamelyest fogyjon ? 
Ódondászhoz hordja csomónk nt munkáját,
Ne foglalja ágyát, asztalát, szófáját,
S ha tiz krajcárjával elkel egy-két példány 
Testvérül osztoznak ketten a nagy prédán.

Üzleti Jenő értékes cserkészetei.

• Természetes, hogy a legfontosabb fölirat a ma-
oritásé.c . ,

Már hogy is ne ! Hiszen a majoritás az, lei hzet.
Szerelnénk ml látni, hogy hol van olyan majoritás a vi- 

tgon, akinek mi ne csóválnánk farkat és Zilahi papa ne 
■ irtaná a markát, még pedig eredményesen

Idáig szép lutheránus tempóval minden páratlan 
apón csak gyújtottunk egy kis tömjént a levitézlett sze- 

>ény koalíciónak is, akinek előre fizetett 6 rendbeli pau- 
aléját újévig lel is vettük, mióta azonban a majoritás 
dlandóságában bízni lehet: vesd el magadat Jenőm, 
lekuba neked Kossuth, Hekuba neked Apponyt, Hekuba 
eked minden, ahol a baksis forrása immáron bedugult. 

Éljen a mindenkori jól fizető kormány.
*

• Csodálatos az ember alkalmazkodó képességet 
rja lapunk egyik barátja. Ördögöt csodálatos.

Nagyon is természetes, legalább mi mindég is jó 
szélkakasok ' voltunk. Kit még a szél nem is igen uj 
mi már tudtuk merre kell fordulni.

Ennek köszönhettük mindig is, hogy a helyzet 
kulcsa folyton a kezünkbe volt. Karácsonyi Amidó a meg* 
mondhatója, hogy ez a kulcs nem megvetendő értékű volt 
sohasem. Ugy-e Tinike? Ugy e Szidike?

Olyan komolyan.
Sok gyalog ut olyan, 

mint a magyar dohány, 
tilos.

*

A színdarab olyan, 
mint a lopott holmi, 
előadják.

*

Az iskola olyan, mint 
a s z ív , megnyílik.

A harisnya olyan, mint a bokréta, kötik.
*

A fű olyan, mint a pávatoll, zöld.
*

A kerék olyan, mint a csuka, fogas.
*

A mai kormány olyan, mint a nevet változtatott 
uj m agyar: szégyenli az előbbi nevét.

*
A mai politikai helyzet olyan, mint a balkéz házas

ság : áldatlan.

Sokatmondó.

F é r j: (a vasúti kupéba szállva). Kalauz ur, itt egy 
korona. Kérem csak arra nézni, hogy semmi szin alatt 
se maradjunk a feleségemmel egyedül.

* Ez érti
Menyecske: Ugyan Kati, mit csinál ? Hát ki látott 

már halat mosni, mikor az egész életében úgyis folyton 
a vízben van.

Orvosi rendelés.

Szobaleány: — Doktor ur. mit csináljak, a jobb
szemem egészen gyulladt ?

Orvos : Azt nagyon kímélni kell. Mindenekelőtt leg
alább 14 napig nem szabad keresztülnézni a kulcslyukon.

Szórejtvény.
— Juli U S. —

Se nem érc, se nem fa,
Se nem növény, se ruha,
Sem nem állat sem folyadék, 
Nem is ásvány, csak származék, 
Színe fehér, porszerü,
Életünkben nagybecsű,
Baj van hol ezt nem* leled 
Ki mondja meg, hogy mi lehet ?



Ne tovább

— Cudar világ, minden rosszabbodik.
— Mi a bajod már megint, te világgyttlölő ?
— A fogam fáj.
— Az őseinknek is fájt.
— Igen ám, de most már a gyermekkorban rom

lik el a tog.
— No az nem egészen bizonyos.
-  Az egyik fiam már egy rósz foggal született.

— Az lehetetlen.
~  Lehetetlen ?
— A másik meg már plombáit fogakkal jött a

világra.

óvatosság*.

Tréfád képrejtvényeh

Mindenkinek szemet szúr.
Hova tűnt a háziúr ?

Tessék megkeresni.

Ördög adta házmester,
Konyhában itt mit lepzsel ?

Tessék megkeresni.

A he,enkÍn* ' 6 j e l e n ő  HERKÓ PÁTER éra é v n e g y e d e im  3  k o r . vasutasoknak. „os« iM k.
——— nak kisiparosoknak a korona.
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