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D á n o s i c z ig á n y m e ré n y le t
az igazságügyi palotában.

Már az igaz, hogy szép kis banda! 
Hát még fegyverük mily randa

„Magyar Herkó Páter* melléklapja
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon



Dfllapintéri Borvágyi Kalamáris ndtánus uram körjegyzései.

Czigányok egyesületet alakítottak a ♦••város
ban, már mint a czigányzenészek. Nem is rossz gon
dolat, A magyar zene fogja ennek hasznát látni bizo
nyosan.

A czigányokról jut estembe ez a másik czigány- 
historia is. Nem a danosi haramiák biinpöre.

Hanem ami annál is utálatosabb és komiszabb, a 
Lengyel czigányok piszka.

V ez hát igazán minden kritikán aluti. Kngedjiik 
meg. hogy mint vén czigánv, Polónyi néha hamisan 
brugólt — de ebből nem következik még az, hogy Len
gyel Tutá és Vázsonyi Kuna legyilkolják az egész csár
dát. Sót hogy még ezzel dicsekedjenek is.

*
D arabontok mint aüókivetők. Nohát ez már 

mégis tűrhetetlen állapot, hogy a régik Khk emberei a 
hírhedt darabontok továbbra is megmaradjanak a fővá
rosnál mint adókivetö biztosok.

Sót mi több, uj kinevezést kapjanak.
Mint szakértők ök már értik a dolgot, ászondják 

az ö védőik ?
Ljnye be jó. Hát már csupán a darabontok tudnak 

adót kivetni.
Fzt más ember el sem tudná végezni.
Ugyan, ugyan. Takarodjanak végleg !

*
A szabadelvű párt feltámadásáról bedéinek 

írnak némelyek.
Minek jönne vissza az, aki el van temetve. < >ak 

had maradjon az ott, a hol van. Főleg ha annyira dics
telen volt a hulla hogy még életébén is csak un
dort tudott kelteni.

A szabadelvű párt csak maradjon ott .1 hol van. 
a pokolban.

Szappanos P ista  bátyánk nem mond le
míg nem nagyon muszáj. Csakhogy a jó kecskemétiek

ezzel nem elégszenek ám meg, hanem erősen szoron
gatják a jó öreget, hogy ha már elszólta magát, s t 
bolondat is tett, hat vonja le belőle a következést.

A mi jó Pista bátyánk már restelli is a dolgot, és 
nagyon valószínű hogy csakugyan le f<»g mondani.

W c k c r lc  ism ét B écsbcn  van. A bécsi jelen
tés szerint a katonai kérdések megoldásáról van szó.

Hát hiszen jól van ! Hadd lássuk a medvét. Ha 
megéri a nyereség azt a mi nekünk áldozni kell érte. 
Isten neki, megadjuk í

Mi a tisztességes kívánság előtt soha sem zártuk 
be füleinket, de viszont mégis követeljük, hogy a mi 
nemzeti kívánalmaink előtt pedig mások be ne zárják 
füleiket.

Ez tíz, a muri <1 Ihrko pátert olvasni és terjesz
teni úri virtus.

FURCSA.

Ha Ötvös azt mondja: nesze hat vas. 
*

Ha Nagylakon valaki kis latiban lakik 
*

Ha egy pénzcsináló éhen hal.

Ha Makón nem terem makk

NEM FURCSA.
Ha egy nótárius nótázik és notórius.

*
Ha egy párducon két daganat nöl

Mi lesz.

A meszelóböl, ha a falat kaparják vele ?
(p|9ZS9£P

A keserű vízből, ha sok benne a salak ?
(‘ZI.\|U[)S0>1



Mondja csak szomszéd úr, hogy vannak megelé
gedve a tegnap jött cseléddel.

— Ah ö nagyon megvan elégedve mivelünk.

H itsorsos kritika.
A három dobutcából.

— Mit tetszik keresni uraságodnak — 
ha szabad kérdeznem.

-  Bocsánat, én a Frőbel-féle gyermek 
kertet keresem.

1 — Akkor nagyon sajnálom uraságodat
mert az a 4-ik emeleten van.

Czigány becsület.

Micsede naccerii ed ügyvéd az a Wájsóni, Grojz-
artig !

Hogy a szemére dobta ii Polongyinek, hodj ii egy 
olejan phiszkos ögyt, mint a Bekc-féle, el nem fogadott 
volna semmiért.

No hallja maga Lebele, azt hittem, hogy ma
gának thöbb az esz. Kzthet mindenkhi mondhatta volna 
csak ippeg Wájsóni nem, akhi ennél sokval piszkosabb 
iigyt is elvállalt, az i\ khedves Lengyel phájtásának.

Mi van abban a zsákban Lulugya ?
Hagya gvagya ! Mi vóna ! Semmi.

— Talán nem loptám má én is birkát? Azt 
hiszed, hogy nem tudom, hogy azt hogy sokás vinni.

— No hát birka! De csak neked, ha tervinvre 
keril, hát se láttadfse hallottad! Érted.

Bibast! Haszen akkor nem csak a birkát, 
de téged se láttalak soha. Sőt nem is isméiül.



|«» ii tpot Ovim bácsi, szeretnek a sógúrasszonnyal 
beszélni, annak a suta gyereknek a dolgában. Lehet?

Nem hiszem, mert ha az én feleségem el kezdi 
akkor a/tan többé más nem jut hozzá a szóhoz.

I Hölgy: Igyebár kegyed külföldi?
II Hölgy : Szabadna kérnem, miből következtet rólam

erre ?
Hölgy: Onnan, mert mikor az előbb véletlenül lá

bamra lépett, azt mondta: bocsánatot kérek! márpedig, 
ha magyar lett volna, azt mondta volna . p a r d o n .

Tréfás képrejtvények

lágyan kérem.
Most ment erre a fivérem.

Tessék megkeres

A |o  ct most kiáltotta el. 
Hová tiint el a vén bakter ?

Tessék megkeresni !

Nyomtatványokat^’ ^  ̂  Angio nyomda
---------  Baross-utca \1 (József-körut sarkán)
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