
Keck masiniszta: Sapperlott! Drciitisit inakának, pak ter! Elhipászta a jelszest, mek a iáltot. 
Kossuth: Dehogy hibáztam el! Csak tessék lassankint ehhez a jelzéshez hozzá szokni.

,M agyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.
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Megjelenik minden vasárnap
Szerkesztőség Budapest.

A jó váltóőr.



Dulapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram korjegyzései.

A btv s-po/s«»nyi villamos vasút engedélyezése 
/ kemény jegyzői kobakomba sehogy sem akar 

vm ; >/áz és egy féle okból. Főleg pedig azért, 
lett tz egyszerre annyira sürgőssé? 

v risza, se Széli alatt nem sikerült ez a kis 
/tiak d’igáru terv. Lueger bécsi merénylete után 

\m  nagy szemérem kell hozzá, hogy ezzel Becs 
újra elő merjen állni.

s \  nel ezkedés törvényére van felépítve az egész 
\  nehézkedés törvénye szerint pedig a nagyobb 

t --g ha nem is nyeli el. de oly erővel vonzza a 
t eget hogy >zinte ellenállhatatlanná lesz.

\  . villamos vasutat kellene Bécs és Pozsony
/ tt ailitani. hanem Ion méter magas kínai falat 

Meg az is kevés volna, hogy megakadályozzuk a be- 
/ sztrák szellemet. Tekintsünk tehát jobban

k"riil és védekezzünk.

ív/ : ála>stas a 4b-as eszmék diadalá
éi g/od tt. Filipics Lajos muraközi plébános :!48 

t ' ség gél győzött. Filipics Lajost még a kanizsai 
gimnáziumból ismerem. Alaposan képzett, jó magyar 

/ ;, muraközi fiú. Abból a fajtából,mikor a 7<>-es
 ̂ elején divat lett a Dráván túl átjárni magyar 

- iskolára, sőt cseregyerekeket is adtak egy
másnak kölcsönbe.

1 ilipics Lajossal mindenesetre sokat nyert nem 
‘ " ..a < ' kt rnva. de az < >rszágház is.

Szervusz Lajcsi!

' idaia Londonban Mintha csak hájjal 
\ iiegetnének. mikor olvasom a lapokban, hogy 

/ g én  világ parlamentjét képviselő nem- 
’ k • *ngre>szuson micsoda fémes dicsőséget 
tt a magyar nemzet számára.

Ycdóságos vezéralakjává nőtte fel magát a világ- 
z- t ' eseményeknek.

Szeretem a kirántott csirkét, meg a rákot. No, 
a piros tintát is egy kicsit, kivált minél potro- 

• ̂  i n In *rd' *ban. de mi ez a gyönvörüség ahhoz 
képest, mikor az ember nemzeti ambícióban fürödhe- 
ti\ Ks ezt minekünk Apponyi évenkint újra meg ujra 
meg tud;<i szerezni. Isten éltesse!

A finn rendőrség és katonaság a Duma feloszlatása 
napján azonnal megtagadott minden engedelmességet 
a katonai diktatúrának.

Lélekemelő szép jelenség ez! De egyszersmind 
nemzeti szégvenpir futja el arcomat e derék rokon 
nép jeles erényei után és ezt mondjuk nagyon 
lassan, hogy minél kevesebben hallhassák meg — 
hogy a nagy magyar nemzet ugyanezen megpróbál
tatásakor egyetlenegy rendőr, egy katona se akadt, 
aki . .

A? orosz zsarnokság végnapjai rohamosan kezde
nek a lejtőn alá zuhanni

A cseréplábon járó óriási vasszörnyeteg tehát 
méltó sorsára jut legközelebb.

A népszabadság útja vérrózsákkal volt mindig 
is kikövezve. Most lesz másként. No de legalább 
a drága áron való megváltás, ha meg fogja hozni az 
igazi szabadságot, semmi féle ár sem elég drága.

A'f skt imli gi iat/i. s fiao Valamikor Petőfi Kis
k u n ig  száfc kövér gulyájáról, m erítő  méneseiről és 
festői délibábjáról dalolt.

Ha manapság dalolna, a viruló kertek arany- 
gyümölcseit sem feledné ki bizonyosan, sőt egy HM) 
évvel előre tekintve, meglátná a magyar gyümölcs 
jövőjét az egész világ minden piacán, melynél éde
sebbet alig produkál a világ bárhol is.

sót az sem válnék szégyenére Petőfinek, ha 
megírná, hogy a legelésző gulya, ménes apró pléh- 
dobozokban fog bőgni és nyeríteni rövidesen az egész 
kontingensen.

Mert a kecskemétiek nemcsak jó csikósok, ha
nem élelmes nép is.

A Herkó Páter csak fején találja mindig a szeget.
liz acy amurt a He rkofáiért oh asm és Urjesztrni un

Virtus.

Lefőzte

Vendég : Látja korcsmáros ur, hogy nem igaz, amit 
ön mond, hogy én csak kifogásolni tudok. Ami igaz, az 
igaz. Kz a gulyás ma nagyszerű volt!

Vendéglős: No hát látja, hogy az csak mind kép
zelődés Máma ez a gulyás nagyszerű volt, pedig mikor 
tegnap ugyanazt a húst, mint marhahúst adtam be, akkor 
azt mondta, hogy azt a kutya se eszi meg!

M éltó harag.

Na, már ez mégis disznóság ! Azt Írják ide az 
útlevelembe Különös ismertető jele: vörös orr. Hát most 
már szeretném tudni, mi különös van abban !

A kórházban.
Beteg: Mit szabad ennem, doktor ur ?
Urvos : Hát tudja, most már mindent szabad ennie, 

teimészetesen kivéve azt, ami drága.

Kérdés.

I r . Korcsa ! Kn magát igazán, de nagyon szeretem. 
Szobalány: Lgv ? Akkor minek vette el a nasságát ?



Siófoki csendélet.

\sszony! Ilié megint udvarolni hagytál magad
héten, inig én otthon dolgoztham, mint egy

khotya!
>.tk csendesen, édes Izorlében. Mi van abban, 

hog\ amig the Pesten házalsz, nekhem itten udvarolnak i 
Lenne az sokkal szomorúbb, ha én Siófokon házalnék, 
the meg Pesten udvarolnál.

M űnyelven.

Ki vágta magát.

— Heismeri tehát Birkás gazda uram, hogy maga 
a fiamnak a birkapárzás alkalmával azt mondta, hogy ö 
ahhoz hatökör?

— - Igenis beösmerem, tekintés kasznár uram. De 
már meg is bántam.

— Nohát, ha már a fiam hatökör, mit gondol 
Birkás, mi lehetek én ?

— Szakember, tekintetes uram, szakember !

Magasabb haditerv.

— Mondjál csak phapa, igaz. amit az ajságok írják, 
így az orosz szabadsághösök közte oly sok a zsidó t

— Csitt, ha mondom, the fiiles! hs ezt jól meg
egyezzél : Mi csak a phénzt, meg a vért liferáljuk hozzá

de ezt jó sokat.

Rubintos csillagom ! Már hogy lehet ilyen átko
zott hamisan zongorázni ?

— Úgy, úgy ! Csak menj be és azonnal panaszkodd 
meg a papának, meg fogod látni, hogy a fürdői költsé
geket azonnal folyósitani fogja.



Just Harambasa

A nemzetiseteket legyezi. A magyarokat pedig tnennykövezi

Ü gyesen.

Mióta a verseidet olvasom, azt hiszem, hogy a muzsi megbolondult. 
Hogyne bolondult volna meg, mikor homlokon csókolhatott engemet.

Az egykedvű.

Anyós : Hát ilyenkor keli haza 
jönni ? Nem szégyenli magát ? 
Nézze meg az órát, már két óra 
van!

Yö: No és mi van a /n  ̂ * 
Vagy azt hiszi talán, hogy ha nt- 
hon maradtam volna, akkor r st 
kevesebb volna ?

Minkának Zokog a szava,
Hogy az apja nem jön haza.

Hol? Tessék megkeresni.

Kz a néni oly dús,
Mögötte egy koldus.

Hol ? Tessék megkeresni.

JVtinlU qazdagon felszerelt rr.űlntézetét az egész magyar közönségnek, a legnagyobb munkáktól a legkisebbig. Olcsón vállal minden e szakba 
rágó megrendelést — gyorsan és pontosan szállá mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)

töm i* Hu lapéit. B*rov* u ici* 47


	33

