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,Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny keÍTw nésyben részesülnek.



Mond valamit.

— Mondd csak édes fiam, miből tudnád te be
bizonyítani, hogy a föld gömbölyű ?

— Hát a dinnye tökrii, mer az is gömbölyű.
— De hát mi köze a dinnye töknek a földhöz ?
— Hát kérem, tanár ur, mert a dinnye is a föl

dön terem.
— E szerint tehát, a mi a földön terem, az min

den gömbölyű ?
— Igenis kérem, ha szélességében nem is, de hosz- 

szában igen.

Dülapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

Nagy is a győzelem, sok is az öröm. Magam is 
örülök, de nagyon. Szinte reményen felül van ez a fényes 
siker, melyet az öntudatra ébredt nemzet ma elért. A 
Herkópátert idáig is jó jövendömondónak tartottam, de 
csak most látom, hogy mennyire közel járt a valósághoz^ 
mikor ezelőtt két héttel megjövendölte, hogy független
ségi 240—250, alkotmány párti 80—90, néppárti is 40 50
eaz. Az egyik vagy másik számot mindenütt eltalálta.

íme, mihelyt szabadon nyilatkozhatik meg a nem
zeti akarat, mennyire megváltozik minden.

Én azonban ismerek egy régi török szokást, mely 
szerint a törökök az első ütközeteket szinleg elvesztették 
és félrevonultak, a magyarok pedig óriási lakomát csap
tak rendesen. És mikor a legjobban el voltak ázva, akkor 
rontottak rájok a törökök és el is verték őket.

A nagy győzelem után magam is azt mondom 
hogy áldomás helyett csak most kell igazán hozzálátó 
az igazi munkához.

No de hiszen hozzá is fogunk látni.

Harmincz nemzetiségi képviselő is bekerült tehát a 
Házba. Hát aztán? Ki tél ezektől? Inkább itt benn izgas
sanak és fészkelödjenek a Házban, mint a kerületekben 
bolonditsák a szegény félrevezetett népet. Ide benn majd 
könnyebben a tyúkszemükre fogunk gázolni.

Hát a szocziálisták hol maradtak ?
Künn az ajtó mögött. Megmutatta a derék magyar 

nemzet, hogy külföldi pénzen kitartott belső ellenségre, 
ki se Istent, se hazát nem ismer, nincs szükség. Menje
nek el, ha nem tetszik nekik a nemzet ítélete, Kristótfi 
és Vészi VVeisz Jókelesz lebuj-patronusuk után. A Herkó 
csak fején találja mindig a szeget.

Győzedelmi dal.



Furcsa virág.

Mondja csak édes magyar barátom, az a maguk 
ip inja csakugyan olyan hatalmas, hogy az osztrák 
irt teljesen kiveri Magyarországból ?

Idáig legalább megcselekedte és remélhetőleg a 
i' v en még jobban is megfogja cselekedni.

No hát akkor magját vesszük mi irrek is, leg
alább az angol tolakodásnak egy kicsit a körmére 
koppantunk.

( Isak azt ne felejtse el barátom, hogy ez olyan 
virág ám, a mely gyökerének a szív virágos cserepébe 
kell ám fogamzania.

A  tanár ur.
— Hogy van a férjed ?
— Mint minden tanár, mindent fordítva csinál: 

most is hazaküld tiz koronát és száz csókot!

Mit nem még.
Egy amerikai telepitvényes bejön a vadonból a 

fiával a városba az egyetemre s azt akarja, hogy fia 
tanuljon, legyen belőle orvos. Kérdezösködéseire a rektor
hoz utasítják. Megkérdi a rektort, hogy mennyit kér, 
hogy a fiából doktort csináljon s mikor az elmondja fel- 
1 ételeit, kérdi tőle: «Mondja csak mister, azért külön kell 
fizetni, ha a fiam Írni és olvasni is önnél tanul meg?»

A  hiányzó ebéd.
Egy földműves elhatározta magát arra, hogy egész 

családjával kivándorol Amerikába. Az utolsóelőtti nap 
estéjén betoppan legidősebb fia és azt mondja: «Édes 
apám! Én nem megyek el abba az Amerika országbalt 
Es mán miért nem ?» kérdi apja. «Hát tudja édesapám 

— mond Gyurka — mert hallottam mikor azt mesélték, 
hogy mikor nálunk delet harangozna' , akkor ott még 
csak éjfél van és akkor nekem egyszer nagyon sokáig 
kellene várni az ehédre, azt meg nem tartom ki, inkább 
csak maradok itthon. *

— (Isak nem voltál képviselő-jelölt valahol, Béla 
hogy olyan jámbor fűzi miskát vágsz, mint aki megbukott.

— Haiszen ha csak megbuktam volna, az nem is 
[enne baj — de meg is vertek a gyalázatosak.

— Te pedig szent Pállá avanzsiroztál és faképnél 
hagytad őket.

— Azok hagytak ott engemet.

— Hála a fölséges Úristennek koma, győzött a 48.
— És mi haszna van abból keenek ?
— Mi-e? Hát legalább kibékühetett velem is a — kirá!

i



Magyar Mihály — Osztrák Mihail

M.itvar Miska! Hád mos má csak mek fa ty ölsz elékedve ? 
or, meg!
hot innegi folt az ikaz, hot mék hittan matyárok leszig a kormányon, 
sikerülni! I.áccz te, aztodat most, mi r 

hitte volna s«'»gor, hog\ a te szecskává1 töltött kobakod ilyen közel jár az

Szem telenség.
Kata, maga az 

én ruháimat hordta, 
mialatt én odavoltam.

Hiszen a nacs- 
csága parancsolta, 
hogy gyakran szel
lőztessem őket.

T öbbnyire.
Bíró: A mint it* 

az aktákból kiol
vasom, ön már több
ször lett megesketve 

a bíróság előtt. 
Mondja csak, min
dig íz igazságra es
küdött ön ?

Tanú : Kéremalás- 
san, többnyin^

Kit keres a bánatos nö?
Ki éppen a nyomában j«>

Hol? fessék megkeresni.

Kutass barátom, csak kutass.
Hátunk mögött már az utas.

Hol t Fessék megkeresni.

_ANGLO NYOMDA" budapust, viii bakoss-utcza  n .
■ ■ J ó k c I k o r ú t  s a r o k  ■■ — - —    \

V n lja  gazdagon felszerelt rr, nézetét az egész magyar zönségnek a legnagyobb munkáktól a legkisebbig Olcsón vállal minden e szakb* \
Gyorsan ? attosan szákit mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)
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