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Királyi k ih a l lg f a t á v S  előtt és után.

így mennek be kartel bankot főzve {ílx jön ki az önálló bank győzve.

„Magyar Herkó Páter4* melléklapja.
Vidékleláru Bitóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr.. vagyis 80 üllir tiszta haszon.



Uttlapintén Bonágyi Kalamáris otftárias uram köijegyzései

Nekem csak az (it szedet a fejembe, hogy 
mert nem jön a király, hiszen a magvar ügyekben 
magyar tanácsokra kell hallgatnia.

Aerenthál ur ugylátszik máris kancellárnak kép
zeli magát, a kinek minden lében korlátlan kanálkn- 
dási joga van

Kzért tehát csak lassan a testtel atvafi. Jobban 
tenné, ha ehelyett inkább megtanulna magyarul Mert 
ha a magyar fizetés jó. legyen jó a magyar nyelv is

A kibérelt magyar sajtó most örülhet diadalán.
Klöszür paripára ültette az osztrákot le kicsinyelte 

agyonsajnálta a magyar törekvéseket, hazudott ferdí
tett, valósággal felbiztatta ellenségeinket s most, a 
mikor cudarságaik napfényre kerültek most gyáván 
meglapulva hallgatnak.

.Mert a tetten kapott bűn mindig is gyáva volt
A *}0—30 tagból álló Holló Justh bankcsoport

ról pedig láthatják, hogy az maga az egész fs-as 
párt, mint azt a Herkópáter többször is megírta. Kz 
a kis ffiu tagból álló csoport pedig tudni fogja leg
szentebb kötelességét mindenkivel szemben is.

Határozottan tudatában van annak, hogy a Gaz
dasági önállóságnak első elengedhetetlen feltétele az 
ónálló magyar bank, melvnek az árát már m e- b  
adtuk a kvóta emeléssel.

Azután jön az önálló vámterület és végre a 
katonai dolgok.

b'agyos hidegséggel fogadják a magvar kormánv- 
ierhait nemcsak a bank kérdésben, hanem a közös 
katonai dolgokban is olvasom a lapokban.

Se baj. Sokkal jobb szeretem azt, hogv Mécs 
haragszik a magyar miniszterekre, mint ha dicsérné 
okét.

Kz a fagyos hidegség csak a magvar miniszterek 
dicséretére szólhat.

A kik tudni fogják kötelességüket.

Bécsben nem kevesebbre készülnek most, mint 
a magyar oligarkia letörésére.

No lám ! Hát van magyar oligarkia is ? Bárcsak 
volna.

, , P ?  ?.ers,?e a rnag )a r ('ligarkia alatt a 4X-as 
pártot értik, hzt pedig ugyancsak nem fogják letörni 
Luegerék, azt megmutatjuk

Hosszabb stagnáció fog lenni a válság után, 
mely alatt elkészítik a bank provisoriumot, Írják az 
osztrák lapok.

Majd ha fagy !
Még helyettes, ideiglenes kormány sem fog 

akadni, a ki ezt megmerné próbálni. A miatt nyugod
tak lehetünk.
A Herko csak rátalál a szeg tejére.
Rz az, amiért a Herkot>átert olvasni és terjeszteni úri virtus.

Izidorka pozdorjái.
Mamileben. a 

thátiha vóth fliöld- 
rengés ?

— Hogy lett vóna
— U mondott, hód 

megrendöltbenne altit
0

— Udie, mi alat- 
thunk i >res a ház ?

Hodj vóna, nin
csen a phince.

Tháti mondott, 
hodj neliönk aláásott 
a Weisz

Az ő orvosa
— No gyiijjék el keed ekkicsit a kocsmába.
— Nem mehettek. Megtiltotta az orvos.
— Az orvos ? Talán a bugyelláris
— Na persze, isze az az én orvosom.

Vásári an
( >sztég mi a végső ára ennek a dománvszíir- 

nek, májszter ur ?
Tiz forint.

— < >lég derága. ( )s/tán ha még jó matériábul 
v ó n a . .

— Bizony jóbul van! Csak vegye meg kend, 
jót állok, hog\ még hótta után is megemlegeti!

Hep Cices Drágái jó  kívánságai.
Az uj thörök altisztek között 

legyen edi ti ad j hadnagy.
*

Jussál the az ifjú thörök ko- 
mité kezebe, mint terhelt altiszt.

Árvavármedjében ürökhölj the 
buzafhöldöt és otth led jen nek- 
hed thiz hold szollo

A hóval edjíitt the is olvad
jál el.

Legyen theneked bajod a bankval is meg a 
a nóthával is meg a banknotával is.



Elhibázott példa

Ajánlok theneked, hogy ha a Bakonyban khörösz 
tül akarsz menni, hát vigyél magaddal jó sok phénct, dt 
meg egy jó püskeleszt is.

— No ja ? ! Hogy még azt is elvegyék.
Kari, te mindig részeg vagy. Fél 

oktalan állatoktól. Azok nem részegek. 
Haszen ippeg azér oktalanok azok

Jó feleségAz óriásTb&lha.

Kgv cigányasszony megmotozásakor két tyúkot 
találtak a szoknyája között. Megmutatták neki mire az 
igy vágta ki magát: (essus Mária hát ázs csípett engem.
Azst gondoltam, hogy valami bálhá van ott, ázsir nem 
is terédtem vele Az erdeg vigye el.

Őszinte atyai válasz

Záli, khelj fel! Nem látod, hogy már rád süt a nap, 
Süssön az Isten napja én rám még sokhá.
No ja, de nem az ágyban.
Ha ü akarja azt is megtehet.

Mondjál apa, mivel tehetném én igazán bo



Mond valamitDoktor^ kisasszony

Már negyedszer van kihiva, 
Hol a díva.

Tessék megkeresni!

A tátrai magason.
Hol itt a szép kisasszony.

Tessék megkeresni!

Nyomtatványokat kiTll,lbe" *yor' Anglo nyomda€ J  »an éa o l c s ó n  SZállit R>rn„  %7 /|A™rf Ir .„rnlrl

— Legyen őszinte a tanár ur. Ha a közigazgatás
nál is alkalmaznának hölgyeket, mivé neveztetne ki en
gem et.

— Egy siketnéma-intézet igazgató nőjévé tenném 
azonnal.

— És mért éppen oda ?
— Mert vagy azok tanulnának meg beszélni, vagy 

pedig a doktor kisasszony hallgatni.

— Hogy mit jelent a magyar bank sógor ? Hát 
azt, hogy ezután ftityÖlünk az osztrák bankjára. Sőt az 
osztrákra* magára is.

— Hiszen azt akkor nem lesz jó !
— Nekünk igen! Csak nektek nem.

TRÉFÁS KÉPREJTVÉNYEK
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