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Apponyi Lehel.

'Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Dulapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

A tulipán mozgalomra is van már ügyes német 
huncutság.

Kzt én egv bécsi zsidó ügynöktől tudom magá
tól, ki szintén tulipánnal jár és köti az üzleteket Bécs 
számára.

< >szinte beismeréssel mesés dolgokat beszélt a 
magyarok hülyeségéről és felületességéről. A bécsi 
zsidók, a pesti zsidók mind egykutyák. A rebachért 
eladnák az Istent is.

Pesti zsidó cégek beszereznek egy magyar for
rástól egy bizonylatot, hogy az ö áruik magyar gyárt
mány. S emellett, jobban mondva ennek a köpenye 
alatt, elad száz meg száz bécsi gyártmányt s éppen 
a tulipán oltalma alatt.

No hát, Istók ucscse, megérdemeljük ezt a 
szamárfület!

Ha még továbbra is oly rövidlátók leszünk.
Győződjünk meg mindenekelőtt és mindig arról, 

hogy miféle cég gyártmánya az, amit veszünk és ha 
egyszer megtudtuk, hogy valamely cég visszaél a 
tulipánnal, ott ne vegyünk többé semmit, sőt egye
nesen bojkottáljuk.

♦
A nemzetközi diákkongresszuson, amely az idén 

Parisban tartotta gyűléseit, a magyarok Zsemberi 
István dr. vezérlete alatt igen szép sikereket értek 
el. Kzt örömmel hallom és olvasom. Főleg abból a 
szempontból, hogy a hencegő osztrákok egeket karcoló 
szarvaikkal valóságos kudarcot vallottak.

A nemzetek rokonszenvét megnyerni, az nagyon 
is főbenjáró és hasznos dolog. Az angolok, olaszok, 
franciák rokonszenve teljesen velünk.

Majd ha a szláv ifjúság rokonszenve is velünk 
lesz, akkor aztán jöhet a német a Drang nach 
< >stenjével.

*

Tetszik nekem az öreg vén Mocsáry, akinek 
most jut eszébe, hogy szervezni kell a iíS-as pártot, 
amikor az már tagot számláló többség.

Hát persze, hogy kell szervezni továbbra is, de 
nem úgy, amint Mocsáryék szeretnék, aki maga is 
elismeri, hogy a 4s-as párt ügyesen végezte a Tiszáék 
ellen való hadjáratot, aki maga is szükségét látja 
annak, hogy átmeneti időt kell sok kérdés megoldására 
engedni.

Az öreg urnák nincs is egyéb baja, csupán csak 
az, hogy «> már sV éves és már nagyon nehezen tud

Kucsera konstanzai magyar konzul ellen történt 
gyalázatos merénylet ha az angol konzult érte volna, 
Anglia már rég kiküldte volna hajóhadát a Duna 
torkolatához és olyan elégtételt diktált volna magá
nak, aminö csak tetszik neki.

Goluchovszky pedig egyszerűen vissza akarja 
hívni Kucserát. minden elégtétel nélkül.

No hiszen, csak ez kellene m ég!.
Úgyis kiszorít minden becsületes magyar embert 

a diplomáciai pályáról ez a vén szamár pólyák, most 
meg csak az kellene, hogy aki mégis megmaradt, 
azt sárba tiporni segítsen.

A Herkó Páter csak fején találja mindig a szöget.
Ez azy amiért a lh rkopátert otvasni és ttijesztrni úri

v ir tu s .

A kis szem es
Mama: Bözsikém, ha jól logod magad \iselni, akkor 

neved napjára kapsz megint egy olyan nagy tortát, ami 
mind a hármunknak elég lesz!

Bözsi ke: Mavnuskám, mondd csak, nincsen olyan 
nagy torta is, amely egynek is elég?

Gyanús feltétel.
Konclesi: Mit gondol, ide adja-e hozzám a leányát 

Berénvi bankár ur ?
Hidegi: Ismeri Ont a bankár?
Konclesi : Nem!
Hidegi: Akkor lehet reménye!

Okos szám ítás.
Férj: Klöször adósságba verem magamat, csakhogy 

neked azt a sok drága ruhát és ékszert beszerezhessem 
és te most ezzel pompázol minden utadon, mindent ma 
gadra raksz egyszerre. Miért teszed ezt ?

Asszony : Hát azért, hogyha esetleg távollétem alatt 
jönnének hozzánk foglalni, hogy legalább azt megmentsem.

Török szokás.
Kgy török megnősült és midőn a felesége először 

lebbentette meg a fátvolát előtte, rettenetes csúnya nőt 
látott maga előtt. Török szokás szerint megkérdé most 
a felesége, hogy férje melyik rokonának mutassa meg az
arcát.

Nem bánom én, akárkinek is — mond az el-
keseredett térj — csak n» kem többet ne mutasd !



Na koma, mit szól ezekhez a mai politikai áll sí
potokhoz ? Kinek higvjen végre is az ember?

Hát annak koma, aki még meg nem csalt és 
be nem csapott.

Hiszen csak azt tudhatná az ember!
Hát a darabontok, meg a Tisza-párt már be is 

s »putt, meg meg is csalt, azt tudja keed.
Éhen ni! Csakugyan igaza van. Akkor már a 

többit anélkül is tudom.

Jó  jel.

— Kérem a farkapénzt, nagy ságos uram. Az ókór- 
ki állít ásón mi nyertük az első dijat Ilyenkor az előbbi 
uraság is mindig tiz forintot szokott nekem farkapénz gya
nánt adni.

Na, thodja mitli János, ha az iikhör nyert, 
akkor mengyen mogo oz iikhörhöz és khérgyen attul a 
thiz forinthot.

— De hiszen attul kérem !
— Ejnye János, ne szemthelenkedgyen ám !

De igenis kérem, hiszen a nagyságos ur nevére 
van kiállítva az aranyoklevél!

Nem érti, va«jv nem akarja.

Nem értem mucuskám, hogy te oly szép és 
i. izdag leány is vagy és a te főhadnagyod mégis oly 

•káig nem nyilatkozik !
— De édes néni, már kezd!
— Hogy-hogy ?

Hát csak úgy, hogy már kezdi kifizetni kissebb
adósságait.

. %

Micsede t Mogo, o bótossegéd meg meri khérni 
oz én lángyom kliezét, okhi százezer kharanát fog khapr.i? 
Észnél von mogo ?

— Nem, kitérem átusan, én Steiner és Wolfnernél 
vagyok !



Kritikus válasz Káduplázva

— Mondd csak édes Hélucikám, te mindig jó tó t-  
vérem voltál é> őszinte ig .i/ ,gyan, hogy a mérnök ur 
jegyesem már, de mégis rabolt már tőlem egy, de csak 
egyetlenegy csókot

N >  hallod Miéi! I >e bocsáss meg, én egy olyan 
embertől, mint a mérnök ur, többet vártam volna.

Papucshős sóhaja
Még is csak jó, hogy az embernek egyszer meg 

kell halni Hisz borzasztó volna vagy ezer évig a szent 
házassá- lózsaláncait viselni!

Hogy merthél the azth a Dóriéknál mesézni 
thegnapelött, hogy én iljen, meg ólján butha vagyok ?

Oh, the botha. Hát az messe?

Őszintén
A siótoki szépségversenyen egy hervadozó báj

virág is pályázott, ciki bájos vonásait ujjnyi vastag 
festékkel szokta burkolni. Megkérdezett egy urat, hogy 
van-e kilátása dijnyerésre. Az ur lesújtó őszinteséggel 
felelt :

* Most lehetetlen, a festészeti kiállítás csak őszre
ny ílik meg.

A közhangulat ki igy tőrt,
Ki méri itt ezt a jó söit ?

Mól? 'lessék megkeresni.

Kgy urlovas lees tt,
Knnek ugyan megesett.

Hol? Tessék megkeresni.
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