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Számonkérés.

— Aztán nem szégyellt kend magát „titkos* labanccá vedlett „kegyelmes* vén knrncs?
— Deblxon szégyellem  magamat, csakhogy nem tehetek róla, hogy igy csúffá tett a német.

„Magyar Herkó Páter, melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai kflldóssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon.



A kontatókhoz.
Hodzsa, Szkicsák, Vlád, Maniu. 
Vajda, Polit, Lukácsiu 
Távolról sem népvezérek,
Csak népámitó legények 
Kergeürü kolomposok, 
Báránybőrbe bujt farkasok.
Ők még nem a „nemzetiség* 
Barmi hangosan hirdessék. 
Csak lelketlen bujtogatók, 
Képmutató szemforgatók.
A jó tót nép józan okos 
S műveltségre alkalmatos.
S az oláh is jábor. szelíd 
Ha nem kötik be a szemit.
A néppel hát szóba állunk,
Mert ők kedvesek mi nálunk. 
De kontatók kotródjanak 
S a nepnek békét hagyjanak 
S külföldi sáp garasokért 
Meg pediglen nagyon sokért,
Ne adjak el a jó népet 
E népámító legények

Oülapintén borvágyi Kalamáns nótárius uram Eljegyzései.

— Szeretem a telet, — kivált ha szánkázni lehet 
— igy tanultam én azt az én kis, gyermekkori olvasó
könyvemben.

Szeretem a sógort, mert van benn nagy hóbort, 
verselek vissza magam is. S mihelyt hóbortról van szóf 
mindjárt könnyű elképzelni, hogy itt csak az osztrák 
sógorról lehet szó.

Mert abban hát ugyancsak van jó nagy hóbort, 
kivált most.

*

— Aszondja ö kelme, hogy a bank ügyében haj
landó velünk tárgyalni.

— Nos és ha nera volna hajlandó ? Ki inná meg 
annak a levét ?

Igaz is : Az egész dolog olyan tormán fest, mint 
mikor Szekeres baki ispán ur rá parancsolt Bácsi Ger-

göly váliczka csőszre, hogy a váliczkából a szemetet ta
karítsa ki. — Bácsi Gergöly ur igy válaszolt:

- -  Igen is, majd szíveskedem.
— Micsoda? kend szíveskedik? kutya kötelessége!
— Az osztrák sógor is szíveskedik velünk tár

gyalni. Lám, milyen jó ! Szíveskedünk ám mi, de nem ő. 
Ami azonban elég kár. Szóba sem kellene állani vele. 
Egyszerűen csak nem kellene megadni neki az újabb 
engedélyt a bank szabadalomra. Aztán le van.

— Hiszem azonban, hogy ezt minden hajlandósága 
és szívessége daczára elfogja érni.

— Andrássy kedvetlen azt modják. Az meglehet, 
a 48-as párt is elég kedvetlen már ő miatta elég régen.

•

A portának megjött a jobbik esze. Szépen kiegye
zett velünk 50 millió koronába, gondolván, hogy jobb 
ma egy veréb, mint holnap egy túzok

— A szerbek harczi kedve is meglehetősen le lo
hadt Végre is őszintén szólva, babra nem lehet hábo
rút kezdeni, György trónörökös most már elmehet zabot 
hegyezni.
A Herko csak mindig rátalál a sstg fiiért
h? 'a. a>*ur* a // rkopátcrt olvasni és terjes,zitht űrt virtus.

Hep Cices drágái jó kívánságai.

Messinai pholgár ledjen min
den rokhonod.

♦
Ne themessenek el théged, 

inkhább ássanak khi a romok 
alól.

a

A város adjon nekhed disz- 
lakhást indjen, de G sukkra a 
fhőd alatt.

Ojesztendőkor ne gyussál eszbe senkhinek.
a

Rendezzen nekhed disz khivonulást a Z i o n 
edjleth.

a

Foggyanak khi théged ha) helyett

A Boda Dezső oraság fhogaggyon kheblire 
théged.

*

Nem khivánok. hodj a thöd mozoggyon alattad, 
cshopán a thetö fölöthed.

A hív kutyamosó.

Én bizony nem sietek ezzel az étellel, mert 
minél jobban el hül, a hadnagy úr annál többet hagy 
belőle.



Magasabb szempont. Cigány furfang.

— Hijába hadonázol annyira Móric a közös 
bankért, az nem fog sikerülni nekhed.

— De mikor engem magas gazdasági szempon
tok vezérelnek.

— Ha szabad tudnom, hogy mi az?
— Bank direktorságot ígértek.
— Hja barátom, ilyen magasabb szempontból 

mások is sokan küzdenek.

Rá akar szolgálni.

Biró: Vald be More, hogy te loptad el azt a 
7 libát.

— Van a biró úrnak rája tanúja, aki látta?
— Hiszen ha vóna!
— No lássa, nekem meg van — aki nem látta.

Ok.
— De szuszogsz Pista.
— Honne szuszognék, most vágtak pofon.

Útbaigazítás.

Ee kopik a csizmád kötök! Ha naphosszat
annyira csuszkász! — Mondd csak édes Béluczi mi az a babai éti

— Haszen épazér csúszkálok vele ennyira,mer a hová mi most megyünk?
. .. , A , . , — Hiszen már te meg is mondtad egy betű

a csizmadia, nem hallotta kee, hogy aszonta, hogy hiján> A kabarett: habarék %7Írhá7, tudniillik, a hol
kétpárt ad ingyen, ha ez ezen a télen ki nem szógál* sok mindenféle habarék viccet adnak.



Hol itt a negyedik vadász 
A ki a háromra vigyáz?

Két kis fiú esett el,
Hol a másik? Most kel fel.

Tessék megkeresni!Tessék megkereső

Nyomtatványokat S

'" " ’ílVt

Úr: — János, hogy mer maga én előttem pipá
val a szájában mejelenni?

Kocsis: — Hát instálom Nagyságos uram, csak 
úgy vagyok én a pipával, mint a zsidó úr a fog
hagymával — elválhatatlan tUle.

A kis ravasz.
Mama: Pisti, te már megint nagyon csintalan 

voltál. Menj az előszobába és hozd be a porlót!
Pisti: (jó idő múltán jön) Mamuskám, én a 

porlót ott nem találtam, csak ezt a fazekat, lekvárral I

— Nem fázik kend Peró bátya?
— Nem én öcsém, mert fütve vagyok kívül is 

m belül is.
— Hogy hogy?
— Hát kivtil subával, belül meg pálinkával!

Léfőzte.
Diák: (nagy pöffeszkedve.) Én csak azt hiszem 

el, amit meg is tudok érteni!
Tanár: Most már értem, hogy miért nem hisz ön 

semmit'

Ffltve vanMegmondta.
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