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1910
(mint a csapások esztendeje

Ott volt Ökörirtó 
Borzadalmas lángja, 
Négyszáz ember égett 
Benne egy pajtába!

Jött aztán a krassói 
Nagy istenítélet 
Kétszáznál több ember 
A nagy árvize lett

S  majd Tokajt vere el 
A jeges nagy zápor, 
Majd uj borzalom jött 
Szolnok Dobokéból

Majd a mező gyűlt ki 
Szép Duna Gárdonyban, 
Árvát víz öntó el 
Vele párhuzamban. .

De legnagyobb csapás 
Mi nemzetre gázolt 
Az maga Khuen, az 
Osztrák granicsár vo.t.

• Teljesen kivan zárva, hogy Lukács a készfizeté- 
téseket felvehesse

Lám! Teljesen kivan zárva.
Teremtő Isten, hol volnánk mi most, ha Kossuth 

Wekerle. Andrássy igy kezelték volna meg a bank tár 
gyalást. A közös bank teljesen kivan zárva. Ma már 
ropogós magyar bankó volna minden magyar zsebben.

*

Supilóék bukása nem ts oly váratlan. Ez a dalmát 
kalandor borította tel legelőször is a magyar koalíciót 
Most az eldobott kő rája is visszaszáll.

Eltöri az ökör a tajormot. kap helyette vasat tartja 
a régi közmondás. Supilóéknak se tetszett a magyar 
koalíció becsületes munkája, telhetetlenkedtek. Nos hát 
most megkapták, amit kerestek íg y  szétgázol köztük î  
mint. ahogy Magyarországon tette.

Ezt jegyző nélkül is meglehet jegyezni.

Akasztófa humor

Egv alkalommal akasztani vitték a cigányt Az 
akasztófa alatt keservesen sirt. mire a másik cigány vi
gasztalva igy szól hozzá : Mit sirs hibást, legalább nem 
mégy többet kirmed alá a sálka

Csípős hideg szél fújt, midőn egv cigányt szintén 
akasztani vittek. Már az akasztófa alá értek, midőn így 
szól: Uraim, kilgyenek házsá válákit a bundámért, mert 
bizsony még megtálálnék hülni

Megfoltozott közm ondások

Lévay Lajos a hős. Aki bevárta mikor már min
den képviselő hazautazott, akkor mert csak fclállani be
szélni. Tagadta, hogy valamikor Yikárral összetr.itikált, 
még jobban tagadta, hogy most Csaczán \esztegetett é> 
fenyegetett Míg farkas szagot érzett a Jerichóból ide 
plántált jeles báró, addig nagy bölcsen hallgatott, mikor 
aztán nem volt ki visszavágjon kiütött rajta régi faji 
erénye és ő került felül, lármázott, hadonászott men
tette magát szegény.

Gazdapárt szervezkedik mindenfelé. E kis életre 
való derék párt a magyar gazdák bajainak orvoslására 
verődött össze. Mind a három tagja tehetséges jó magyar 
gazda. Verik is szépen és ügyesen a vasat, lesz is belölök 
még idővel hatalmas párt Én legalább nagy jövőt jósolok 
nekik.

Hogy beszél az osztrák, mikor magyar dolgokról 
van szó, jó lesz eltanulni.

Kimennek áll a világ nemzetnek az alamizsna

Kutffy is volt valaha leszens/.ki nr kocsisa.

Ne szólj Gorotvai. nem fáj fejed

Elmúlt paktáiás után, késő a köpönyeg

Feszit a magyar igazság, mint a falusi Erdély 
Sándor ur a pesti flaszteron.

Munkapártból beretya : Perczelból szalonra.

Ért hozzá, mint Hazai Samu a közjoghoz, mint 
Bácsi ( iergöly a harangöntéshez.

Csak hadd hűljék a Papp Gézára és Hlanárosa.

Addig jár a miniszteri önkény a kútra, mig a vá
lasztójog el nem törik.

Mungó-kormány gombház, ha megbukik lesz más

hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  kor., vasutasoknak, postások-



A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  kor., vasutasoknak, postások
nak kisiparosoknak 2 koron a , ■ — ----------------------------------— ■

A híres ügyvéd Magyarázat.

Hallottad már Birike ?
Mit?
Perházy ügyvéd sikkasztott 
Ah ! És megszökött ?
Valószínű.
Es most körözik ?
Persze, persze, mindig keresett ügyvéd volt. 
De annyira soha, mint most!

Lelkiismeretes

— Honnan van ennek a Niki grófnak annyi esze ?
— Örökölte.
— Hát az is lehet r
— De mennyire! Minden őse észházasságot kötött . . .

Gavallér

Bankár: Zsán, leesett egy hatosom, keresse meg! 
Ha megtalálja, adja vissza, ha pedig nem találja? 

akkor a magáé lehet.

Doktor bácsi siessen, a papa meg akar halni! . . .
— Mindjárt, kedvesem, azonnal segítek neki.

Túl lőtt a célon



Fokozat. Visszasug.

Tréfás képrejtvények

A kis kocsin a batyuskák,
Ámde hol a kis kutyuskák ?

Tessék megkeresni.

No kis baba mit kívánsz ? 
Hol itt a másik finánc ?

Nyomtatványokat

— Kétségbe vagyok esve az uj tűzhely miatt.
— Miért ?
— Mert füstöl.
— Hát még mit szólnál, ha ugv volna mint nálam!
— Hogy van hát nálad?
— Nálam nem csak a tűzhely füstöl. hanem a 

szakácsnő is !

— A szomszéd urat mindenki nagyon gazdag 
embernek tartja, csakhogy nagyon smucignak is. Ne 
adja tovább.

A szomszéd urat pedig mindenki nagyon okos
nak, avagy gazembernek is. Ne adja tovább.
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