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— Nem rokonnya kee Bozóki urnák?
Nem. Fs mér, ha szabad kérdöznöm ?
Hát mondok, csak a tisztánlátási cél irá
nyosság indokának dacára.

— Gsukolom a kezit-lábát i acscságos uram
Nem tudna nekem válami csigámnak váló munkát
ánni ?
Teszem azt mit?
Hát kenyergem alassan, vagy egy kis dió
verést, vagy sélé sedést — Vagy egy kis elhullott
málác eltakarítást.

Tréfás képrejtvények,

A szép asszony hajlik búra
Pedig itthon már az ura.
Hol van ? tessék megkeresni.

Annyit mondok Józsi vigyázz.
Mert itt van ám a vén horgász.
Hol van? tessék megkeresni.

Nyomtatványokat ^?T,T.T.;

Anglo-nyomda
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Kísértetek a Várban

Járhattok már elkárhozott lelkek.
Ott már többé ti tanyát nem leltek.

•M agyar H erkó P áter* m elléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr.. vagyis 80 fillértisxta hasson.

A manőver.
Vége a csatának.
Veszprém vármegyében,
A sok rokkant osztrák vezér
Majd meg sül mérgében ;
Waffenrokkot kiporolták
Honvédeink sorba,
Az ilyen manőver — mondják
Bar elmaradt volna

Egy Bobul nevű szegény jobbsorsra érdemes
tót bányász magát egyszerűen felrobbantotta dinamittal.
Mennyire kár, hogy ezt a legújabb szenzációs
halálnemet nem Hodzsa Szkicsák, vagy Maniu és
Vlád főkolompos urak próbálták ki magukon.
A Herko csak mindig rátalál a szeg fejére.
Ez az, amiért a Herkofáiért olvasni és terjeszteni nri virtus.

Dfllapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram köijegyzései.

Ferdinánd bolgár feledelem Konstantinápolyba,
járt a Portán. Még csak ebédre sem hívták meg.
Hja most az ifjú törökök nagyra vannak ám sikerükkel!
Aszondják, hogy Ferdinándnak sokkal jobban
fáit ez a kis szépség hiba, mint bárki hinné.
De megvigasztalodhatott Ferdinánd, mert a ma
gyarok Budapesten csaknem oly fénynyel fogadták,
m nt annaK idején anémet császárt.
Hja! már rég fogadott Budapest koronás töket,
hát ki kellett most tenni magáért. De ki is tett.
*
A szokolisták csak egy rücskös szláv torna
egylet, de hol Zárában, hol Fiúméban, hol Prágában,
h o l Lembergben, hol Lajbachban. tornászik. Csakhogy
persze politikát tornászik.
l>ten bizony irigylem azt a kis eleven élelmes
szláv bandát.
Mondok, hat nem lehetne nekünk is egy ily
élelmes magyar szokoly-társaságot nyélbe sütni és
kivált nemzetiségi vidéken tornásztatni őket. Tessék
meghinni, ennek fele se lenne bolondság.
*
A>zondják jön a kolera!
Dehogy jön. Már rég itt van, meg is mondom
hogy honnan árad.
Az egyik forrása Geszt, a másik Budapest Krisótfi utca, a harmadik Jakabokány palota, a negyedik
Zsilinszky ház

A kolera.
Péterváron a kolera
S Budapesten védekeznek,
Mladen doktor szörnyen siet,
Hogy megest talpára vernek
ÉhtTfuszkor a mit késett,
Most nagy buzgón helyre hozza,
Tamáskodunk . . . vájjon nlncs-e
Már Is Pesten a kolera?

Éppen azért.

É des tanács.

Keresd a szivet! Mindenki azt mondja. De ahol egyáltalá
ban nincsen, ott mit kérésén az ember.
— Ott is csak keresd a szivet, mert ha másét nem is, de
ha magadét megtaláltad, akkor már nem fáradtál hiába.

nogyl

Lébele szomszéd gyón a kolera!
Bánom is én.- M
CsakhogyJJámtaz nem igen válogatós!
*Akkor fogja kapni mindennek csak az aljat.
N‘>hiszen ippeg azjrt van nek ínk okunk tharuni tide,
jyiin.

Tud

K ivágta m agát

— Mondja csak Béluci nagyon szeret?
— Nagyon.

— Például képes volna értem meghalni is.
— Az lehetetlen, mert az én szerelmem halhatatlan.

— No Márthon gazda az idén hát vót sok bor — el se
birtuk thötögetni.
— Mér nem izente meg szomszéd uram!
— Megának thalán volt sok hordó?
— Az nincs, de tudok innya !

Aj is valami.

Góbé m agyarázza.

Szerbusz koma! Hát aztán mit tanút kee a
katholikus nagygyűlésen.
— Hat mondok iszre nőttem, hogy nagvon is
sok az zsegyó Pestön
"
— Ajis valami.

(Zi — Mondja kérem, mért hívják ezt a várost
Károlvfehérvárnak ?
— Azért kérem, mert itt lakott valamikor Gyula*
herceg.

TRÉFÁS KÉPREJTYÉNYEK

Ki itt oly sok badarai mond
Hol a bolond?
Tessék megkeresni f

Jaj! jaj! édes Jánoskám
Itt a dunnán egy patkány.
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Tessék megkeresni; *
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