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TÖRÖK SZIGFRID.

— Bjnye, édes Ham! De hátha elragadnak téged azok a lovak
— Soh se búsuljon azon gazduram! Csak egyszer a gyeplőt megfoghassam.

„Magyar Herko Páter** melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb póttal küldéssel együtt 60 kr„ vagyis 80 flüér tiszta hátsón.



Uj többséget.
Uj többséget szeretne e 

Korone.
Mert e msi meglehetős 

Mostoha
Nem szolgáljs elég vekon 

Ausztriát,
Ejnye sdts! A cudar száz 

Antiját I

Uj többséget szeretne e 
Jó császár,

Mert e mai Bécs kedvére 
Nem csász már. 

Alkotmányos jogokról mer 
Szólani,

Sőt nem akar semmiről 
Lemondani.

No ez aztán már igazán 
Hogy botrány,

Hiszen nincs is Luegerként 
Alkotmány!

Uj többséget szeretne a 
Korona,

Hát nevezze ki Andrássit
Ott van a l . . .

Otlipiitóri Bonráfyi Kallóim nótárius urai kóijegyztei.

A német trónörökös úgy hallom sokkal jobb 
szeretett volna Budapestre jönni mint Bécsbe. Látszik, 
hogy apja fia, mert a trónörökös feleségének is ö szánta 
boldogult Erzsébet királyné szerepét. Adja Isten!

Uj párt alakulás? A bank elejtésével! Ez kei- 
lene most Andrássyéknak Meghiszem én azt, de ebből
ö kegyelme aligha fog pipálni

*

Megint csak ideiglenes megoldást keres a korona 5 
Akkor aztán lássa ö.
Örökös foltozás: hisz az valóságos suszterolás 

volna.
Én legalább nem hiszem ezt, mert Kossuth csak 

olyan megoldást fog elfogadni, mely az egész pártot 
kielégítheti.
A H e r k ó c s a k  mindig rátalál a fejtre.

E ta  zamiért a Herkópátert olvasni és terjes úri virtus.

V a jd a  K á r o ly
Megfttvözfttt lóditátai az Abbázia kávéházban.

Folyik a kártya keverés. De nagyban. Herkó 
uccse, nem szeretnék most a királynak lenni. Hány
féle mesterkedés és furfangon kell neki most keresz
tül látni, hogy eltalálja az igazat, szinte emberfeletti 
erű kell hozzá.

Mikor a kutya kínjában már a botba harap, 
csak az lehet még olyan cifra mulatság, mint mikor 
a vonagló 67-esek mindenáron megszeretnék menteni 
a becses irhájukat.

Ijesztgetés, hazudozás, nagy képíisködés az mind 
csak kis miska ahhoz képest, hogy ők mit mernek és 
próbálnak.

De feltétlen meggyőződésem, hogy mind hiiába, 
mig a 48-as párt együtt marad. Az pediglen Justh 
Gyulaként holt bizonyos, mert Kossuthot cserben 
hagyni senki se fogja.

E szerint tehát porba hult már is minden ft7-es 
ó urak pecsenyéje.

Ha engemet is meghina a korona vélemény adásra, 
hát Istcnmárucse, nem bánná meg.

Még veszprémi ügyész koromban vót nekem egy 
ügyes kibontakozási tervem. Hogy mi vót ez a terv, 
azt még nem montam el senkinek.

De elmondhattam vóna, ha kérdezték vóna De 
nem kérdezték.

Az ángya térgyit a tubákos Szmólent Tónijának, 
aki ezeket a kihallgatásokat rendezi. Nem koll annak 
jóizü magyar gondolkozás. Megse értené.

Én azonban, ha megkérdezne az üreg császár hogy 
mitévő legyen, hát én egyenesen Fejérváryt ajánlanám 
neki miniszterelnökül.

Helügyérnek Kristóht. Pénzügyminiszternek Bokányit. 
Kultuszminiszternek Swarz Móricot. A többivel nem is 
igen törődném. Legfeljebb Vázsonyi Vilmost ajánlanám 
még a főpolgármesteri állásra, Lengyel Zoltánt pedig 
kúriai elnöknek. Én miattam aztán nyugodtan áthatnék 
a haza tovább.

Fejérvári nagyon becsületes magyar! Gavallér 
katona. Üres kézzel soha sem eresztett el. Én legalább 
őt szeretném a jövő emberének.

Ki kutyájának mi gondja rá ja!

Nem lopnak.
Plébános: (az almalopó lurkókhoz.)
— Ejnye adta lurkói igy tartjátok ti a hetedik 

parancsot ?
— Igen is fötisztelendö itr, mi nem lopunk, csak 

Ádám és Évát játszunk, a Pista ott a fán a kigyó.



Kerülő utón.Apja fia.

— Mongyál csak Mórickhám, mi szeretnél lenni 
the a legesleg legjobban

— Lovas thábornok, phapa!
— Khivány okhosabat Móric, mert ilyen nincs 

és nem is lesz soha.
Akkor hát egy nagy nagy sajtban edj khis- 

kis khokaer.

Ügyes védekezés.

— Nem szeretem, a szép hölgyeket kutyával látni.
Te Gizi! Ha te azonnal szót nem fogadsz, úgy — Hova gondol maga, hiszen a kutya a hűség

kifogsz kapni, hogy talán magam is megbánom. jelképe!
Okos ember nem tesz olyat, a mit később maga — Hűség jelképe az igaz! Csakhogy kihez?

is megbánhat. — Ahoz magának Balambéri semmi khöze.
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