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A 7 magyar egyike megérte jutalmát,
Láthatta színről színre 48 uralmát.

„Magyar Herkó Páter, melléklapja.
Vidéki elárusítóknak

100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon

Zaj, zaj.
Ösbudavára újra felál la.
Zajlik az élet ingere benn.
Tarka mezőnye, lepke világa
Rajzik erősen élvetegen
Durrug a pezsgő, száll a sok bankó
Sikkad a pénztár belkebele
Más napon aztán szól igy a törvény.
Dutyiba urak. Hej be vele !

A székesfejérvári főkapitány adott a múlt nyá
ron egy jó kis példát a sztrájkrendezö uraknak. Aki
nem volt oda való, rögtön kitoloncoltatta.
Tessék megpróbálni, Pesten sem fog ártani.
A Herkőpáter mindig csak rátalál a szeg fejére.
Ez az, amiért a Herköpátért olvasni is terjeszteni un
virtus

Izidorka pozdorjái.
Dttlapintén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

4
— The inámi! A góljáknak, föcskhéknek i>
van stráfszekhér ?
— Van az eszed.
— Hát akkhor az öszvel hodjan khültözkönuek ?
*
(Z)
Mámileben, a
borprés mingyá haza is
vezet a részeg embert:
— Dehogy vezet.
Mér vóna az ?
— Thennap is óvastham, hodj a sajthó thámogati a szocziálisthákat

A végrehajtási törvény feletti vitában egy iga
zán érdekes jelenséget lehetett a gyakorlott szemű
embernek észrevenni.
A Polonyi buktató pucscs összentzett és a Polónyin elvert port a Günther orra alá tartották, hadd
érezze.
Kémkedve körűié, vizsgálódó szemmel mennyi
adag antiszemitizmust lehetne belőle kisütni, vagy
legalább is rámázolni, s Günther okosabb volt mint
Polónyi, nem ugrott he se igy, se amúgy.
*
A tábori tüzérség uj felszerelése, amint hallom
most már gőzerővel halad előre. A dolog minden
esetre szép és érdekes. Csupán csak az furcsa egy
kis>e az én közönséges jegyzői kobakom előtt, hogy
mig az osztrák Landwehr már meg is kapta a tü
zérséget, addig a honvéd tuzerség nagybölcsen késik
az éji homályban. Miről jó ez, Jekkelfalussy jó uram!?
0

ügy venném én észre a dolgot hogy ezek a
gazemberek mind gazemberek, mert mesterséges utón
hajszolták bele magukat a sztrájkba.
Megkapták a fizetésjavitást! Munkaidő rövidí
tést is ka, tak, meg se volt elég, mégis sztrájkba
mentek, csak azért mert a bizalmi-férfi rendszert nem
akarta az igazgatóság elfogadni.
Bizalmi férfiú! Tetszik tudni mi ez czuciljakab
nyelven ? Ez annyit tesz, ha neked van egy gőzmal
mod, könyvnyomdád vagy bőrgyárad, akkor ez a
bizalmi férfi még te feletted is Ítélkezik korlátlanul
sőt ki is dobhat a saját vagyonodból.
Xohát ha ilyen nyűgöt a gázgyár nem vállalt
hát az természetes is.
De ki is volna olyan jó bolond, hogy elvállalja

The Mámi, a phulvka thod tnosnyi ?
— Már hodj thodna.
— Hát akkhor mér mondanak h dj a phulvka
öblogeth ?
Mongyál csak igaz az hodj a (hátiba bele
Ifithek ?
— Dehogy lűthek.
Pedig fi mondott hodj ma ti volt a czélthábla
*
— Mámilebení
— Nú ?
A fűzfának van a szív ?
— Már hogy volna ?
Hát akkor mér móndanak edj fűzre, hogy
az szomorú?
0

— Mámileben. mongyál cshak, a Thurul luftbalon
sikkasztott ?
— Hogy lehet ilyet kérdezni ?
Hát akkor mér irthak khi róla az újságba
hodj inegszftkhótt.
0
— Mama! Udje a Lidinek van a szhemibe thú ?
— Már hodj vóna.
Hát akkor a tháti mér aszondott nekhi, hodj
szúr az ű szeme.
0
— Mátni the ! A tháti visz inogával a khaszinóba söprlith is ?
Hodj vinne, the föles!
— Hát akkor hodjan söphört be ú a kasszát ?

Kárpótlás.
Vigasztalás.

Rlau : I j, ej ez az őz gerinc, amit rendeltem, bizony csak
a nyúl gerincének vastagabbik végéből való.
K«»hn :
Még őrülhet barátom, hogy legalább nyulból
való, mert ép úgy lehetne akár kotva gerincének vastagabbik
feléből való is.
T e r m é s z e te s e n !

Méltóságod mindig elfelejt a szegény pikkoSónak 2 krajcárt
lelejtem a tálcán
— De legalább magázlak!
O lyan n in c s !

Hogy a fenébe ne búsulnék én magamat, mikhor ez az
antiszémi minisztérium a szesz bárók helyett a paraszt községek
nek adja oda szeszgyártás khedvezményét.
Hát most a pharaszt mérgyen a phalinkát és a zsidó
igya meg?
Olyan nincs!

Mikor az uramjuegtiltotta nekem a zongorát — én azon
nal megtiltottam neki a pipát.
— No és az urad pipál ?
— Nem !
És te zongorázol ?
— Hát természetesen!

; Móni ; Nem volna khedved velem tar>a^agba edj üzletet khezdeni r
Móni : Hadjál engem hekhében. I avaly is mar
bt voltham /árva egy ilyen khezdésért.
Hová való.
Hova való az az itr
Biz azt nehéz lenne megállapítani
Mert ?
Mert Tolnában született, Baranyában keresz
telték, Bácskában lakott. Vácon ült sokáig, most még
hajón tárja a Dunát a tengerig.
Akkor ez egy nemzetközi.
( >rdögöt földraizi ember.

No

M o z s i ! Mit

szól hozzá hogy inegdrágu1

a szesz.

Kn miattam drágulhat. Kn eddig is csak bunda
palinkat árútham
Ne’in vóth abba szesz! Ha pedig
most drágább le>z Hát önthök bele thóbb vizt.
Licitál.
Z A. Nálunk olyan forróság van, hogy a spa
nyolviasz mind elolvadt a kirakatban.
B. Nálunk pedig á tyúkokban is mind megsült
a tojás.

Tréfás képrejtvények

Itt az egyik lányka, hát a másik ?
Az most éppen ásít
Tessék megkeresni!

Nyomtatványokat-

A vadőr híjába vigyáz,
Sarkában ül az orv vadász.
Tessék megkeresni!
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