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M agyar p á szto r  t Majd adok én teneked, te vén, csúnya ordas, az én jó kis báránykámat csalogatni! Zuhi t

„Magyar Herkó Páter** melléklapja.
V idéki e lá ru s í tó k  je le n té k e n y  k e d v ez m é n y b en  ré sze sü ln ek .



Ü s k m , Nem volt könnyű műnk., fiuk! M «t m i, „ U n  r.jt.lok a sor, hogy csak pörkóljítek 
i W  britek. A^Ján mienk •  jövő?

Megadta neki.

— Nü, Mórir, mii fhe szhólsz az cnyim íhck-séghez? 
- Mit szóljak én 0 Littam én már annál szebb asszonyt is.

i Wie haiszt szebb asszonyt ?! Ha the látnál, milejen
* aiangyos szive van, milejen szép, okos lelke van, akhor nem 
! beszelnél the idj!

— Tudod mit, Pinkász 5 ha a the feleséged olejan szép 
' bein írül, amiljen cstinya kivulrul, mondok nekhed valamit- 
j hagyd the 'hied felescgt kifordítani

- Szervusztok, verrokonok — ha már így együtt vagytok! [
| tgytajbeli hekások — örüljetek egymásnak! |

Saftgeber Ignác tanácsa fiához.

The Dalfih ’ mosi van itthzn t az üdo, hodj the s"khat 
proletirozzjcí mogadnak. In van c »hél, «jlejan djolázathps 
hideg von, hodj oz emberth > flu-ne naid megesz. Iljenkhot 
dophla nyomoróság ihá:;ir>dja ed) nodj várusba Bodaphes 
thend is. Okhinek nincs o khennyér, meg o S'en, az ellop 
a másthu - ami van. A sok lophot pliartékhát eladnak iikh 
tdcshón, csak ledje, okhi vesz Ü .hűnek von esz, az vesz 
( !k mek phenig nincs esz, oz veszszen meg es edje meg 
,rth o rhene. Thodsz 2

The csak lássod, mith- t csinálok en 5 Veszek a luphott 
< bulmit i! cshón — ed| phát gorasér, ozthánd elodokh drágán 

mhet Ozoth.in, iiodj t ren d ű ig  meg ne thonáljon théged, 
’árjod the bondasipkhabo, le a íhöledig.

Mithet nevethcd, the szhomár, a fhuioao. ? Vadj the 
d̂j osthuba. Phersze hodj a fhulodig huzol the a bonda 

sipkhát; mikhor ozthán thul odtaű a phartékán, akhor 
tévéd the a cilinder kholopt, a thied várusi bondát és majd 
a khotya se nem gundol, hodj the vad; eJj gozember Phenig 
07 ' csaklmdi "khus közember l.i phenig nem baj.
Er.sz ? E zaj.

Krieghammer megbukott, kar, hogy i rendszere is 
• • ■ Utódja lm t N n  - en ■ rt
az elődjéé. Krieghammer anrr.it tesz. bi i-rukalapács. Ka'a- 
páÉ is valami ezermi!! ó *••'•■..na ágyuki Itséget és a mei.ett 

t. P itim  i mit * magy ar I
k -rni. Re ch 'i zâ . birodalom, hz is j':gha az egész bíró

éin akirja éra katonáik számára vsík hogy majd 
Roppantunk ám a ki. körniöcskcjtre

A kiegyezés válsága -Tímár n nyílt titok A németi 
' • i sehogyan sem I - - Sa k •
mannalc még rt;r. 1 g Rt ~e Marcik a forma okából is.
Pedig tisztára • sleges ez a nagy buzgóság Tegyen úgy 
Siá I Ki má nt a sárh da sir is4 , mikor a >irt kapaval 
be akarvan hantoln beesett a mély gödörbe a kapa teje. A sir- 

ó egy p a it:g megi : az’in a nyelei is utána dobta Menj
hát te is, ha már úgy neki indultatok

A közös hadsereg hadügyminisztere meg sohase voit 
"v »ar, ped^ . ag szerint legalább is minden másodiknak 

ni. Cokii ,'v j m a  a nztoávii mi is olyan- 
rmán vagyurx, -int az egyszer: tis/ttanó a gróf lovaival.

Először az uradalom lovai tettek, aztan a mi lovaink és végre 
az én, lovam.

Ausztria is. amiből nekünk éppen nem akar just engedni 
azt közössé teszi először, aztán pedig teljesen magáénak tart- 1 

*
A máramarosi gy öngy állapotok nagyon sovány ered 

ménvnvel értek végeit. Pár alsóbbrendű bűnbakot elcsaptak 
ugyan, de a Rósz Nervin csak tovább is duvadaskodik. így hát a 
mai ájlapot tulajdonkép nem is Már maros, hanem már ma rósz 

«
A kér. szövetkezetek rendkívül nagy szálka a mi kedves 

zsidaink szemében. Nagy ba; is az, hogy ők nem parancsolhat 
nak olyan könnyen *-á az adósokra, hogy nosza, vetkőzhetek ' 

*
Bánffy uj pártot alakit E bölcs elhatározására meg 

hittebo barátai szerint az indítja, mert a minap ő Platóban 
fölfedezte Szókratész ezen aranymondásat I logyne lenne télen 

j hideg, mikor az emberek egész nyáron nem fűtőnek3 És 
1 hogyne lenne nyáron meleg, mikoi egész télen intenek az 

emberek ?
Ha tehát ó megengedi, hat mi is folytatjuk egy kissé e/t 

{ az aranylogikát Mái mért lenne *ovabb is oly boldogtalan ez 
a haza, ni kor az a Nagy Bukott alatt oly boldog volt3 Es 

' vájjon mgá epen Széli alatt akar boldogulni tovább, mikoi 
Bánífv alatt uira oly boldogtalan lehetne 3 

+
Mi fáj a mi kedves zsidóinknak ? Először az, nagy

néni köpködhet mos! oly kedve szerint a Muzemn-kertben 
püspököket Másodszor az, hogy mi még mindig nem megvunk 
elég tömegesen Amerikába. Harmadszor az, hogy a bécsi es 
a bukaresti szellők ialakoz3sa itt, Magyarországon, most mar 
meg is látszik, egv-egy kicsikét

* %

F-gyfajbeli békások

Mif hozz. his Jezuska;
A szegény magyarnak, 

száz ellenségek. 
Fegyverei marnak 
Arra kér ma Teged 
jdiv neped irrazva.
A Te születésed 
ürag«j. szentrapjara

ftozz  legelőször is.
Oh. sfeni Gyermek.
A mi sziveinkbe 
Lángolóbb szerein ef. 
fvTeiy hitért buzogni 
Oly szent hévvé! tudjon, 
}dogy annak üdve a 
Jdazan »s ragyogjon.

Jdczz kitartóbb le két. 
Efősb akaratot 
Mery sikerre küzdjön 
Mindent, mibe kapott.

$ hozz több. nagyobb áldást 
E szegen*' hazára 
Melyet majd megöl má* 
Terhes Golgctháia
Ad| neki ónzet'ec’
Vezc.férfiakat 
tőiknek a szivebci 
Csak a hozjo fakad 
S kiknek Jyan szent s nagy 
Minden g ; r. latja.
Mintha mag^ volna 
A nép edes atyja

S add. oh. add. hogy a r* 
Szűzanyád szerelme 
Soha el ne hagyjon.
£ e  áldva, se verve.
Sőt Te is úgy nezz le.
Mi arva hazánkra, 
flogy a Te Szűzanyád 
Az <5 Pátrónája t\un <





Uj dispozició.

Szervusz, öcsém! isten meghozta .. élőre is mondhatom, hogy jó ajánló-levelet
hoz magával.

Bocsánat, én nem is hoztam semmiféle ajánló-levelet.
Ácsi, fiam, hát az ott a felső zsebben micsoda?
Hát. az csak a «Herkó Páter# í
Mát kell annál jobb ajánló-levél, mint aki azt szereti?! Magam is írogatok bele

néha napján ' Szervusz, öcsém !

Szakszerű csizmahuzók.

Ilyen van a hegy vadásznak

Ilyen a tengerhalásznak.

Tréfás képrej tvények ^

Csilingelő szánkó iramodva siklik — vigyázatlan 'Trézsi 
havas utón fekszik. Hol ? Tessék megkeresni !

A szülőknek nagy a gondjuk, -  hova tűnt el kicsi lányuk ?
Hova? Tessék megkeresni!
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