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MARKOS GYULA.

Szalai Péter
(40 éves postás jubileumára.)

Repül a strlclkll — szállnak a levelek.
És velük együtt száll — dicsben "a te neved.

•Magyar Herkó Páter41 melléklapja.
Vidékielárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 flllértlsxta hasson.



Csernely Gyula, Metznér Béla
Uj főrendek

Csernelynek a déd ük apja 
Attilával együtt jött Pannoiába 
Dehiszen mégis látszik ám 
Rajta is a szittya virtus, nem hifába!

Most fő rend lett. ügy kell neki!
Rá is szolgált. Rá is termett réges régen
Tartsa meg hát a jó Isten
Még sokáig e legújabb szerepében

Metznér Béla neve után
Nem látszik meg, hogy gyökeres ősi szittya
Hanem azért régi kurűcz.
Minden tette, gondolatja bizonyítja.

Sbas főrendekül
k az első kinevezett fehér holló*

Adjon Isten még sok ilyet
Vagy legalább ó hozzájok sok hasonlót,

M. Oy.

Wenkheim Grófék pácolt búzája 30 bérese egész
ségébe került Ha ez igaz, akkor megérdemli a nemes 
gróf, hogy ha már öt nem is de gazdatissztjeit valaki 
jól bepácolja, vagy elpáholja.

Zeppelin gróf léghajó kudarca immár teljes. Szegéin 
Vilmos császár egy kudarccal gazdagabb, O már fVO—70 
ezer német katonát szállított képzeletben egy éjjel Andliába.

De úgy látszik el zepperlizte ezt a lapos guta, mely 
a hajóba ütött.

Hús drágasága ellen igen okos orvos-szert alkal
mazott a vásárcsarnoki tanács.

Jövőre, ki olcsó marha mellett is drága húst mér, 
elveszti a csarnoki jogot! Ks erre csak most jöttek ráju? 

A Herkopáter mindig csak rátalál a szeg fejére.
Ez az. amiért a Herkopátert otrasm és terjeszteni un

vtrtus

Dolapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram túljegyzései.
Izidorka pozdorjái.

— Udje, a szalonkhát 
khiksi khocsiba fognak 
be ?

— Fognak a bolond 
eszedet, hiszen az edj 
madár.

— De a tháti mondott, 
hodj a szalonka húz.

Szalay Péter államtitkár 40 éves postás jubileumára, 
ha poéta volnék, verset írnék, ha zenész volnék muzsi
kálnék, ha kertész volnék, csokrot kötnék, mert meg is 
érdemli.

De mind ez fölösleges is volna, mert a magyar 
királyi posta az ö legszebb költeménye. A posta sip az 
ö kedvesebb zenéje. És az ö 40 esztendős érdemei bokra 
az ö legszebb virágcsokra.

O a mai élő magyar Merkurus. A magyar posta 
világhírének megteremtője.

O honosította meg a posta szolgálatában a kerék
párokat és az automobilokat. Sőt biztosra merem fogni, 
hogy ö még megéri, hogy postásaink ha nem is léghajón, 
de igazán még szárnyakon is fognak járni. Már is csak
nem ugy járnak.

Az Istea sokáig éltesse ! Azt én mondom!

Megint beszélnek a fúzióról. Szerintem ez olyan, 
mint az igazi jó családanya, annál jobb, minél kevesebb 
szó esik róla.

— Mámi, the thucc 
hegedünyi?

— Dehogy is thodok.
— Hát akkor mér 

mondott nekhed a tháti, 
hodj híjába khontrázol?

— Mondjál nekhem, hángy szék van átjutóiban.'
— Egy se nincs.
— Hát akhor mire ülnek el a tjokhok.

— Mámi! van a villámnak both.
— Hodj vóna ?
— Hát akkhor mivel iithütt meg tenap a csőszt?

— Mámi, hová esett bele a csirkhe. a mithet 
etilünk a délbe ?

— Sehová se nem.
— Hát phejig aszón thál, hodj khirántottad ütet.

Slajm i sírjára.
Nem teszen a község sírjára keresztet,
Mivel sokat innen világnak eresztett.
Mivel mindenünkből minket kiferesztett. 
így tehát mi magunk hordjuk a keresztet.
De tudjuk mi azért, s ez vigaszt szerezhet,
A jehova előtt már Slajmi is reszket.



Jó biztatás. Jó kis mentség.

Főhadnagy: Őrmester ur Gorambay ! Ön ellen 
ma Weis Icig önkéntes feljelentést tett gyengédtelen 
antiszemi célzatok miatt.

— Jelentem alássan vitéz főhadnagy ur, hala- 
vány sestelmem se volt idáig róla hogy Weisz Icig 
önkéntes ur zsidó légyen.

— De ki szabta az uramat abból a ruhábul 
maiszter uram, nem is mertem elereszteni ide olyan
mérges.

Mondja csak meg a szomszéd urnák, hogy 
majd bele fog sovánkodni az idén, úgyis cudar ko
misz esztendőnk Ígérkezik.

A színek.

Ffirdó nehézsége.

— Kn nem tóm mér mondják a Dunát kéknek, 
mikor inkább szőke, olyan mint mikor a rozs érik.

— Hja!{az emberek nemigen válogatják aszineket; 
azön orrára is azthat mondják, hogy vörös, az már 
phedig ugyancsak lila, akár a khonkolyvirág.

Ella : Sliácsra nem, mert ott nagyon sok a
zsidó.

Bella : Füredre sem, mert már ott is sok a zsidó. 
Della : Siófokra sem mert ott meg már minden

zsidó.
T elia : (a mellék szobából.) Dejszen nem is 

fogtok akkor ti ezen a nyáron fürödni, mert olyan 
fürdőt, amely manapság tele nincs zsidóval, nem fog 
pipálni még a Herkópáter sem.



K ölcsönös félreértés A z o k  a nagym arosiak.

Hallottad hírét valaha Zubovics kapitánynak.
— Hogyne!

Aszondják torpedót talált tel.
— Az meglehet. De hátha nem robbanik fel 

pontosan az a torpedó.
Ilyenkor aztán a kapitány szokott felrobbanj.

Micike maga igazán jól test. 
Tetszik a ke fan  ■
Meghiszem azt! még jobban

Az oroszlánt elhibázta 
S az már ott van a sarkában

Az öt azon tanakodik 
Hogy hol lehet a hatodik?

Tessék megkeresni Tessék megkeresni!

Nyomtatványokat
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