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Micsoda? Ütött ? És közibénk ütött?!
Ez koalíciós bűntött! . . ,

„Magyar Herkó Páter* melléklapja.
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A p ró s á g o k

T ü r r P is ta
Nagy idők nagy alakjai
Annyi dicsó, annyi sok
Egyre tűnnek egyre fogynak.
Mint a hulló csillagok,
Klapka után ma Türr Pista.
Ment mennyei rapportra
Ma jelenti Kossuthnak hogy
Javui a haza sorsa !
E rre Kossuth megöleli,
„Hoztál p u skát? kérdezi?
Nem ! Lenn hagytam ! A puskákat
Most a fiad rendezi

Dfllapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram korjegyzései.

Z) — Adjon egy pikulót.
— Feketét vagy kapucinert?
Mit bánom én, csak pikuló legyen, mert
piculám van csak.

<.-y

Z — Vótam a temetésen. A tűzoltó banda s/..t;
annyit sirtunk.
— Attu lehet is.
*
(Z

Mongya keed, mibíi csinyáják a téntát
Mihü? Hát feketeséghü.
*

Z) — De szomorú szavú harang e.
Lehet is, mán két harangozót ütött
nyelve.

agyon a

S z ó re jlv é n y

— Julill**. —
Zöld mezőn három golyó,
Két fehér és egy bordó.
Ha meglökik, gurulnak,
Nagy kimérten fordulnak !
Lelketlenek és engedelmeskednek,
A természet törvénveknek.
(

T a lá n y .

Tetszik nekem az Lengyel Zoltán akár ki mit mond
is. A manó se tudta róla hogy a zseniális... Segit ma
gán, és kijelenti hogy ö ncki4 sexpiri hajlamai vannak.
Ettől az időtől fogva legalábk mindenki tudta hogy ö
— mi szeretne lenni.
Idáig senki se tudta róla, hogy ő nagy ember és
hirneves fiskális. A Polónyi pörben sietett vele kijelenteni,
s azóta tudja az egész ország, hogy Zoltán ur nagv
ember és hirneves fiskális.
Nekem legalább imponál — még a hülyeség is —
ha az eredeti,

— Július. -Kettő hosszú,
Sok kis kurta,
Kzek helyét
Furu fúrta,
Kicsi ember
Nagy lesz rajta,
Alig van nélkül pajta.
A magasba járnak vele
Tudod-e már mi a neve?

*

Szeretem a büszke spanyolt! Akartam mondani a
a hencegő oláhot. Nálunk a mártyr oláhok obstrukciót
rendeznek a Házban és úgy hetvenkednek hogv -zinte
bámulat és csuda tárgya — de azért nálunk t/ oláhok
el vannak nyomva.
Egy okos román lap az Ungária szerint éppen
most hirdették ki, Dobrudzsában a statáriumot, hogy aki
bolgárul vagy szerbül mer beszélni nyilvánosan az ut
cán. ezt felakasztják.
Mit szól ehhez Maniu ur ?
Ez az, amiért a Herkopátert olvasni es terjesztem utt
vtrtus.

o a jo í?

Mi ez ?
pjpi]l!H)

ítuta p
S zó ta g -ta lá n v

Tamássi G.-túl.
Pap, ál, me, ha, fa, rét, ö, tu, ru, da, i, lan, r°
rul, mes, lat, söt lop, e, ősz, se, ru, doz, ne, vé, da.
Ezen szótagokból oly szavak alkotandók, amelyek
nek kezdőbetűi fölülről lefelé olvasva egy híres magyar
kőltő nevét, végbetüi pedig alulról fölfelé olvasva, egyik
egyik kőkeményének címét adják ; — a következő sor
rendben :

Hogy képzeli a bakfisch a postresztantét.

S hogy ábrándul ki a mámorból.

Van kérem levél.

Nincs! Nem is volt.

Szimpátia..

Igen is.

(Z) — Akárhogy akarom, nem tudok rokonszen
vezni azzal az uj bérlővel
— Mért n^m ?
— Hát a neve miatt.
Roszvein ! Mindig a Mózsi bora jut eszembe, ami
kor hallom.

Önkéntes nem tudja Ön mi az a Haptacht.
— De igen is kapitány ur.
— Nem veszem észre.
— igen is kapitány ur.
— No de ne legyen olyan szamár.
— Igen is kapitány ur.
— Vagy talán csak nem engem néz annak ?
— Igen is kapitány ur.

Z — Hát én soha se nem thogok ürtikhölni a
maga lángya után semithet se >
— Dehonnem. hanem máj cshak a halálunk othán.
— A maguk
* halála othán ?
_
Mbah ! Minnyájonk halála othán?

Keresse, ki rá kiváncsi
Hol van a részeges bá<

Jól tette.
Átért tette jól ?
Hát tán csak nem birkózik még a halállal

Itt zokog a jo maniaja,
De hol a kis fiacskája ?
Tessék megkeresni!

Nyomtatványokat

Tessék megkeresni

