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Lefőzött kötekedés.

— Sanyi bátyáin  ! Nem reste ltel te 48-as létedre a császárnak gratulálni.
— Félre békás! Hát nem láttad , hogy én nem a császárnak köszöntem, hanem az öreg m agyar 

k irálynak. M áskor jobban nyisd ki a szem edet öcsém

„Magyar Herkó Páter* melléklapja.
■ ■ Vldéktelinisttóknsk 100 drb postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 flllértiszta haszon. =



Apróságok.

— Mongya ked, hun kezdődik «Göcsej ?
_  A f_. , jobban tugygya ; ahun gödrösónnyi 

kezd az ut.
— Nekem aszonták, a hun az országút pajtába

végződik.
— Aj is lehet, de ott aztán ne kérdezösköggyék 

az ur, mer gödröt vernek a keed fején.

Kamatláb! Izidor
Xúgbankár sen/ál-vigécz úr nemzct- 

gazdászati elvei.
Ruthen es székely 

segély akciókhat fültétien /  
hagyok magamnak tetszeni/ 
mert ha nagyon khódis a 
paraszt, akhor hogyan lehes
sen rajth i 100 és ezerszeres 
percenthet behajtani * Ha 
pedig az allam a pharasztoti 
jól föl >egelt inár, akkori 
gyövünk mi Mert nem íóletl 
és munkakhell a pharasztnak, j 
hanem sok válthó, és nagy 
hitel.

Csak a lent* ezt a 
csúnya Gíinthert cirógatta 
vóna meg nn előtt az uzsora 
thnrvém t megkhümpenálta.
Hanem azért sebaj.

Frather Loránd hang
versenyen hallottam én a 
minap egy jönörn betyár 
nótát a 10O szál jertyárul és HMtice borról. ( ^szintén 
szólva annyira megtetszett az a nótlia, hogy rögtön 
át is irtain azt khamatlábakra.

Mert ne higyjék a parasztok, hogy most már végre
hajtás nem lesz, hogy a kamatláb is megszelídült. 
Noná ! Ilyen az bortermések után — a kamtláb, az 
£ii kan atlábom leszálljon, esküszöm a két ballábamra, 
^-ogy inkább emelni fogjuk. Egész büszkévé akarják 
thenni a paraszt. Nem szabad végrehajtani, plurális 
szavazat akharnak neki adni. Majd ha fagy. A pUi- 
rális plühre áll már is, a kamatláb marad a régi ! 
Kztetet én mondok és most igy danolgatok aztat:

Tunna-e keed kadenciát moudani erre a 
szóra Kaposvár ?

Hogyne ! Keedre ott a kapus vár.

— Hamar ránk jött a tél More.
Azsán, pejig még rá sincs ázs ember késive 
Mid hibázik még '
Nem sok, de a jáva

— Mi a!
- Se kcpenyeg. se lábbeli, se tizsrevaló, se 

malacska
— Hát már most, hogy segítesz a dolgon f 

Maid lopok egy kis siidöt valahun, azstán
azs arabul kitellik a tebbi.



Kibúvó Ez is ok

A mai kegyes jóságáért igazán háladalos 
fogok lenni asszonyom.

Nppropó, meg segíthetné öntözni a virá
gaimat.

Majd inkább csa k imádkozni fog«,k esőéit.

Jóval fenyeget.

— Ugyan mér hagytad ott a nagyságádat, hisz 
annyira aranyos és figyelmes voit hozzád, mint egy 
angyal.

— Hiszen éppenazért. Jó mint, egy angyal, de 
rettenetesen unalmas, soha sem lehetett össze veszni 
vele.

Becsület és hitei



Előny és hátrány A pruláris hibája.

Már igazán nem tudom.
Hova tiint az apjukom.

Tessék megkeresni

Jaj ! seholse találom,
Hova tűnt a kis lányom ?

Tessék megkeresni!

Nyomtatványokat-^rrr^rS; Angio nyomda

A u^ lo -oyo iu d a  H u ia p a s i,  Baroit-tt.

Hog\ ízlett az uj mokka kávé 
Őszintén szólva, a maciik kávéjának egy 

igen nagy előnye és egy igen nagy hátránya van. 
Kiváncsi vagyok rája.
Igen nagy előnye, hogy nincs benne cikória 

hátránya pedig az, mert nincs benne kávé.

Mit szól a brutális szavallati joghol koma?
— Egy roppant nagy kár lösz benne.
— És az ?

Hogy mind a kettőt, vagy hármat egyszerre 
kő leannyi. Nem adhassa el az ember külön-külön 
egyenkínt, valamennvi jelöltnek

TRÉFÁS KÉPREJTYENYEK.
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