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Mi történik itten, gaz latrok ? !
Csitt — pszszszt! . . . A császár lelkiismeretét altatjuk Cs cs esi . . t ! pszsz !

,Magyar Herkó Páter, melléklapja.
------ Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben réeseefilnek.



Lóri /ári f rl\oz

hallja ön szem e t nép* 9 hitvány Lári-fári! . . . 
Hát érdemes önnel még szóba is állni ?
Mit csinált ön Bécsben ? Trottli granicsárhad ! 
Eladta hazánkat az osztrák császárnak 
5 meg csalta, ki játszta magyarok királyát 
A szemét erte. hogy a hollók kivájják 
Nyüves kutyát még a sövény alá hánynak. 
f)e ön még ennél is százszorta hitványabb.

haynau és Karaffa két vérszopó állat.
Még ha becstelen is. külömb volt tenálad 
Mert ók idegenek ellenségek voltak.
Pofájukra magyar álarcot nem vontak.
Ö róluk tudtuk, hogy ádáz ellenségünk.
Hogy vesztünkre törnek, szomjuhozzák vérünk 
Nekik nem ültünk fel, ók békét nem hoztak. 
De te? Politikai rim a1 Még annál is roszabb

Ki adósságokban nyakig úsztál folyton.
Szép gavallér voltál mindig! Oh te poltron 
Hányszor fizette ki a császár helyetted ?
Most e gyalázatot viszonzásul tetted ?
Hát kincstári szenet s ezüstöt ki lopott? . . 
A nemzet zsebéből ? Ugye te jól tudod ?
Hja a kéz kezet mos. 5  igy fizeted vissza I . 
Rád kormányt a császár íme ezért bízta ?

Tolvaj betörőkkel vájj ki cimborála.
Elvet, jogot, törvényt ki vitt zsibvásárra ? 
Hamis borgyártókkal vájj ki szövetkezett ? 
Tolvajkulcsos néppel vájj ki fogott kezet? 
Piszkos önérdekre magát vájj ki adta?
Az. ki hazáját is hitványul eladta
Az ilyen s ze m e t nép, bizony szégyen szemre
Császárt is eladná csak vevője lenne

Romlott májú. rokkant, tehetetlen lárva.
Most hogy csapkod hetykén, vén rozsdás kardjára. 
A ki ellenséget soha meg nem rakott,
Ámde nagy vitézül mindig megszaladott.
5 meg csalta, kijátszta magyarok királyát,
A szemét érte hogy a hollók kivájják.
Nyüves kutyát még a sövény alá hánynak. 
f)e ön még ennél is százszorta hitványabb.

Kérdés Imre Válasz Ádám

— No koma, most hát igazán beütött a menydör- 
gös ménkü.

— Be, koma !
— No de mi lesz most!

Hát, hiszen ki vöt adva már egy éve hogy 
szenvedés meg nyomor.

A hazáért koma, mindenkor szívesen ! Kóstotunk 
mi abból már idáig is eleget, nem csak most először, de 
már év óta örökke.

— Tűröm én is becsülettel koma, és tűri azt hiszem 
az egész nemzet is, egy szebb jövő reményében, mely 
már nem késhetik soká.

*
Mit szól koma a vezér bizottság közzétett Írá

saihoz. melyet Andrássi a királyhoz vitt.
— Amennyire féltem tűié koma, hogy leszerelés 

lesz belüle, olyan büszke vagyok rá most, mert látom,

hogy becsületes nemzeti munka volt. Helyén volt a vezé
rek szive és esze, a mikor írták.

Én pediglen annak örülök csak, hogy most már 
az egész nemzet nem csak belátja de kézzel is foghatja, 
hogy a mi vezéreink jól vezetnek, és becsületes harcot 
folytatnak.

Követjük is őket, és ki is tartunk mellettük
mindhalálig.

*
— No de hát mégis mi lesz most ?

Szervezkedünk koma országszerte mindenütt, és
mindenhogyan. Minden község külön külön is, meg 
együtessen is, hogy egyek lehessünk.

— Nem értem egészen koma.
— Hát az úgy lesz koma, hogy a városokban min

den kormányt támogató pénzintézetet, bótot, szövetséget 
bezárunk és helyette balpártit csinálunk.

— De hiszen a másét mi be nem zárhatjuk
Majd bezárja ö maga, ha mi nem megyünk

hozzája.
Most már értem. Így kell tenni minden bottal, 

kereskedéssel a hol osztrák cikket árulnak.
— De nem csak városon, hanem a községekben is 

Minden község szervezze meg a maga függet
lenségi pártját, és állítsa az élére a legelső legbecsüle
tesebb emberét, és válasszon melléje 8—10 bizalmi taná
csost s szintén az érdemesebb emberekből, akiknek hiva
tása lesz számon tartani, akik félre húznak.

Községi elöjárónak, esküdtnek, megyebizottsági tag
nak csak olyan embert válaszszunk aki közülünk való.

— Hát ez aztán segíteni fog ?
— Eccerre nem, de lassankint biztosan.
Akkor h á t: Ámen



Cigány észjárás. Mond valamit.

Ej, naccságos, jó gázduram egy pipá hágót kirek 
nagy bánatomra.

— Aztán mi az a nagy bánat ?
— Hát kirem alássan bevettem a bundába a 

tetit én is.
— Haszen mikor nincs is bundád.
— De tetim van.

T isza rem ények.

— Edös apám ! A Herkópáter Naptárát olvassa 
fel a szószéken minden vasárnap a pap ? !

— Má hogyan tudsz te ilyen szamarat kérdezni, 
te tök tilkó! . . .

— De édös apám a Herkó Naptárnak is minden 
sora olyan, mint a szentirás, igaz !

— Most látom csak Pali, hogy még se vagy te 
akkora tök tilkó.

Boltban.

Apa : Ez a nadrág rövid a fiamnak. Két hónap 
alatt kinövi.

Kereskedő: Sohse búsuljon azon az ur, nem tart 
az addig.

V endéglőben.

Ur : Pincér, pincér, poloska van a levesben.
Pincér: Nem baj az kérem, annál kevesebb lesz 

az ágyban.

Német földön.

— Dejszen akkor inkább szalmát rakunk az alá a épen akkor tüsszentenem kellett, mikor keresztül robog- 
szekér alá és felgyújtjuk. tani rajta.



liarasos aristokrácia

Szerbuc Mozsi, hogy ityeg a fityeg! Csókolom a 
szép szádat !

Semmi szerbuc, |ános, mig az öt irt thartozást 
khi nem tizetel. Akkor aztán már mondhat, hogy szerbuc.

Ej Mozsi, ha énnekem öt forintom vóna, hát
szóba álnék én kenddel ?

Logika.
Koldus : megpillantván a falu végén kiszögezett 

I ílos a koldulása feliratú táblát No, tessék! Aztán legyen 
az ember böcsiiletes. Koldulni nem szabad, hát muszáj 
lesz lopnom.

„ÁNGLO-N YO.MD \ “ w ü a p é s t , v i i i . u a r o s s  i  t c z a  n .
Joiie l Hnf'il varok

iw d o jo n  M u e re lt x .  -.c t f  «  ee*w I . 6 2 6 - a tc«n»w>M> legkisrDbi, 0 ' - : ' -  Ü  .,, minden e s i.k b i
va<jo megrendelést. Üyorsan ej pontosan sí»i.,t m.mie j  m r4rer,de.t . .om:al«an»t, iVidekw , „ r . ,

Mivel egy huncut ga:a^ keresetem sincs, khép/eljél 
oak Mócl, vissza akhar engem tholoncoltatni a rend
őrség újra Lembergbe, mongyál csak, hogy most mit 
t hegyek

< iáik tűt. pajtele! így  hallom, hogy megint Veszi 
hits< »rso>unk programja kheriilt felül a császárnál, tehát 
az utcára é> a tolonc kocsikra mihamar egy szebb kor 
fog felviradni.

Érthető.
Hogy lehet annyira szeretni a társaságot?

— Kérlek, én mint iker születtem.

Jakabok remény csillaga.

Mit dobálsz te pimasz.
Jön a gróti inas.

I essék megkeresni.


	09

