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Holló Lajos.
Te derék, hiv, csontos lelkű kun magyar.
Ki ellen a zsoldos sajtó dúl, agyarg. 
Üdvözöllek mai szép beszédedért 
Mely egy osztrák hadseregnél többet ért.

Csupa hév tűz. meggyőződés, nagytudás 
Szólt belőled, melynek hatása csudás 
így beszélni, érvelni csak ez tudhat 
Ki érez is és ismeri a múltat

Kis kunságnak te kiváló nagy fia,
De igazán büszke is rád Hunnia
Menj, küzdj, csatázz, törj elő s mi követünk
Mert Bécs ellen ilyen vezér kell nekünk.

Miklós a standon

Azt az egyet meg kell engedni, hogy a kis maroknyi 
néppárt ugyancsak oroszlán részt vett ki magának a 
választási visszaélések megtorlására Jól tartja a gyeplőt 
és Ügyesen használja a korbácsot, azt én, mint szakértő 
kocsis mondom.

Ha nem tudnám, hogy néppártik, a beszédeik után 
|usth Gyula katonáinak kellene tartanom őket És ha

tovább is igy fognak hadakozni, akkor a [usth-párt nei 
41, hanem 54 és viszont a néppárt sem 13 tagú, hant i 
40-nél is több erővel fog viaskodni.

Nem híjába a közös nyomorúság a legjobb barátság 
szerző, a közös ellenség pedig a legjobb tentartója, eg 
eredménye tehát mégis van Khuennak, hogy két harco 
pártot összehozott.

így már aztán hamar fogja tudni az ország és
közvélemény is, hogy :

Hová kérem alássan ?

Az ódonvadász

Tollák, egy kartársához. — Hát az hihetetlen, 
hogy a bécsi Rosenfeld milyen akasztófára való gazember 
A múlt hónapban azt irta nekem, hogy küldjék neki két 
régi meisszeni porcelán figurát. Küldök neki két nagyon 
szépet : egy pásztort és egy pásztornöt. Nem irt semmit 
14 napig. Egyszerre visszakapom mindakettöt és írja 
nekem, hogy nem használhatja őket, mert nagyon drágák, 
írok a Rosenfeldnek, hogy sajnálom, de nem vehetem 
vissza a figurákat, mert a pásztornö eltört. Felel nekem 
a Rosenfeld. Ahhoz neki semmi köze. mert a pásztornö 
már akkor el volt törve, mikor ö megkapta azokat, arra 
van neki két tanúja. Tedig a figurának most sincs semmi 
baja. Ilyen zsivány.

Letorkolta
Egy kisebb vasúti állomáson egy csapat részeg 

ember várta a vonatot és közbe kurjongattak és rossz 
vicceket mondtak a többi utasra. Ezek közölt volt egy 
fiatal ember, aki nyugtalanul fel és alájárt és többször 
odaált a tükör elé. Egyike a leglármásabbaknak rászól : 
*Hát annyira tetszik maga magának, hogy folyton a 
tükörbe nézegeti magát? Mire az felel »Dehogy, hanem 
csak szeretek időről-időre tisztességes embert is látni.«

T Á R C A .

A ságec

Még valamikor kis deák koromban egy fél eszten
deig zsidó kvártélyra szorultam Szörnyen bántott, hogy 
nem értettem, mit beszélnek

— Schlojmi, te, tanuljunk mi együtt héberül.
— Dumme Schágec. hiszen én már thodok.
— Az nem tesz semmit, hát akkor majd tanulok 

tőled én !
— És mith thizetsz azérth ?
— Minden héten egy hatost.
— Na ist so güt.
És tanultunk szorgalmasan héberül, jobban mondva 

erős zsidó zsargonban németül. Roppant gyorsan haladtam.
Egvszer azonban, mint az öregek maguk között 

beszélgettek, rémülve tapasztalják, hogy én már tudom 
minden titkukat, mert valahogy elszóltam magamat előttük.

Megtiltották a fiúnak, hogy tovább tanítson.
• Igen ám, de már akkor az év vége felé járt és egy 
kis szerencse disznóban 4 frt. 50 kr. tandíj már benne



GONDOLATOK Legyen nyugodt.

— Édes ügyvéd ur, legyen szives, hozza rendbe
minél előbb az örökségemet ?

— Legyen nyugodt, most már majd nemsokára a 
végére fogok járni.

Kardos menyecskének éles nyelv a fegyvere.
*

(S. Ev. J.) Az önérdek kovácsolva kapocs, s az 
alattomosság által szőtt háló a legerősebb, mert mind
kettő elszakíthatatlan. Ja j annak, aki ezekbe akad.

Drága kedvesség.

Szimpátia

— Hallom, nagy megtiszteltetés érte ma a nagy
ságos asszonyt.

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



Más szempontból

— Nos, hát hogy tetszenek a szép pénzes lányok ? 
Soványak. Csupa togpiszkálók.
De hisze: cppen az a szép rajtuk aszondják. 

azok a darázs karcsú derekak !
— Dejszen mondok, én legalább nem kérek semmi

féle darázsfészekből.

Nem is hiúk.

Mondd csak Micuskám Itt az ezer gyönyörűbb

nél gyönyörűbb virág között, melyik tetszik neked a 

legjobban ?

Mink ketten '

Tréfás képrejtvények.

r-

ime itt a bolondok kara,
De hol a legnagyobb maskara? ‘ £  Bezárom hát a vendégkit,

jS Szól a rendőr, mert vendég lőtt.
Tessék megkeresni.Tessék megkeresni

Nyomtatványokat
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