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MARKOS OVDLA.

Savanyít a szőlő.

— No Móré, gyere adok egy kis jó édesjbort.
— Kesenem álássan, mihelyt nem Engel, akkor nekem már savanyú

•Magyar Herkó Páter. melléklapH
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 00 kr., vagyis 80 fillér tiszta hasion.



Renegatok
Lukacsiu es VláJ 
Verdesik melleket.
Mily rutul nyomjak cl 
Oláh véreikét.

S mindkét sehonnai. 
Mcgtevedt renegát — 
Magyar faj, csupán csak 
Elebelte magat

A császár jubileum a magyar országgyűlésen. 
Őszintén szólva magam sem valami nagvon lelke
sedtem érte

De egy 78 éves öreg embernek azt kívánni, 
hogy az Isten drága egészségét még sokáig tartsa 
meg, — hogy ebben hazaárulás volna, az ellen 
határozottan tiltakozom. Pedig csak ez történt. Egvébh 
"cmmi

Hogy a tengeri balpárt botrány hajhá s /o  hősei 
t retienkedtek, az természetes. Hiszen akik máskülönben 
feltűnni úgysem tudnak, hát feltűnési hadgyakorlato
kat rendeznek Az öreg császárhoz semmi hűzünk. 
De az öreg király még éljen soká.

Megtörtént az első lövés a szerb határon.
b-gv tagból álló bandát úgy össze lőttek

hogy még hírmondójuk sem akadt.
Ki mivel kezd. azzal vétkezik. Amit kerestek • 

szerbek, hát meg is kapták.
így jár a szamár, ha jó dolga van és jégre 

megy. Kiesik és kitöri a lába szárát.
*

A föld adó leszállítása miatt erős csatározások 
foynak a bizottságokban. YVckerle nem tudja jobban 
leszállítani a föld adót, noha e kis embereknek sok 
kedvezményt igér.

Az ezer holdasokon kellene egy kissé nagyobb 
eret vágni azok jobban kibírnák.

Emiatt a bizottság aztán nem akarja semmi 
áron leszállít tan i.

Tóke kamat adót sem, mert ez úgy sem a sze

gény adósoknak hozna kasznot. hanem csak a gaz
dag takarékpénztárnak és bankoknak.

•
Bilinczky a közös bank igazgatója a minap 

már tapogatózott Kossutimál a/ önálló bank felöl.
Kossuth telist ki is nyilatkoztatta neki, hogy a 

4>-a> párt ebben a kérdésben nem ismer alkut. 
Nekünk az ön Hó bank kel okvetlen.

A Ht'ko í  rátalál a szeg t  tje re.
liz  a z , amiért a Herkvfiatert olvasni és terjeszteni úri virtus.

Hep Ciccs drágái jó kívánságul.

Száli: — Kliéket zöldet vi
rágzik a themetö. . . .

T háti: Théged themessenek
bele legelő! . . .

Theremgyen nekhed nadjon 
shok bor. de ne ledjen edj hordó 
se nekhed

A szegedi házad a Thiszábá ledjen bekhehlezve

Ledjen nekhed edj thekinteljes rokhonság, de 
ne thodjál khimutatni.

*

A francia nyelv helvett thévedésbűl thanuljál.
meg the a bunjevác nyelvet.

Mindéthig csliak a mások szerencshéjének

Iziüorka pozdorjái.
— Mámiiében ! A 

tháti is is van egy 
aszthaios ?

.Mér vóna ?
Mer mindenki 

mond, hogy ünekhi 
van egy enyves kéz.

— Mongyál mami. 
Ind van az a nagy 
csirke, amit a tháti 
fogott?

— Micsede csirke?
— Mit thodok én, 

cshak hallottam, hogy
khejobálhok nekhi, hodj u van edj nadj cshirkefogó.

*
Ldje, a naphnak is elmeni néha az tsz?

— Elmenth a thied, birka
— Phejig tháti aszondott, hodj a naphnak is

van lodjatkhozás.



Ideális
Cucilista hűség

— Ejnye be jó kabátra tettél szert pajtás. 
Ihkkolóztál vagy ebédeztél valahol?

— Nem találtad el! A vasúton kártyáztam egy
kicsit.

— Tehát mégis úgy e m e l t e d  el.

Botrány, hogy ezek a külföldi festők minden 
díjat elszednek előlünk.

-  Hja barátom, ez a publikum ízléstelensége 
egyszerűen — noha ők nem is tudnak zöld lovat és 
piros gyepet festeni.



Huszár önérzet.

Iréfaa képrejtvények

Mond a hajtó szí morúan 
Ugyan hová tűnt az uram.

Hol van? tessék megkeresni*

Hó, megálljon hahó, hahó 
Egy fiút elgázolt a ló.

Hol van ? tessék megkeresni.

Nyomtatványokat ZZ
AffnJo-Djromda Budapest. Barosa^u 47.
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