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A 48 igy szólott semlegesen.
Sem Kuén. sem én, sem Krlstó — sem, sem, sem 1

„Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárusl tókn ak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr„ vagyis 8(



Helyzet dal.
Kidobtuk a ravasz örményt,
A derék Lukácsot.
Aki csak a drabantoknak 
Készített kalácsot.
A 4 8  vállán akart 
Újra feltámadni . .
De beláttunk kártyájába 
í-logy ez ur csak talmi 
Bécsnek akart szívességet 
A jó nemzet ellen,
De elég volt immár nekünk 
Ez a kapzsi szellem.
Vagy megbízik a korona, 
Vagy nem, végre bennünk 
De gyanakvó gyámkodáshoz, 
Ahhoz nincs türelmünk! M.

Uülapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram köijegyzései
. ‘ i

Törvény, törvényi
Mi sem szívesen adózunk ! De azért megadóznnk. 

Adózzon meg a király a nemzetnek. Ha nem is szí- 
vesen.

Amire Bécs siket marad, majd meg fogja hallani 
Berlin, mondják a kávéházi politikusok.

És ne tessék csodálkozni azon, ha még a Herkó- 
páter is azt mondja, hogy ezeknek az embereknek 
igaza van.

Berlin a 3-as szövetségért sokra képes. Magyar- 
ország pedig a III-as szövetség legerősebb oszlopa.

Mi lesz, ha mi ezt az oszlopot bedöntjük ?
Pedig bedöntjük ám ! !

Kristóflyról, mint a trónörökös bizalmasáról Ír
nak nap-nap után a lapok.

Sokan nem tudják mire vélni a dolgot. Mondván: 
20 millió magyar közül, hogy miért a leghitvá

nyabb magyar a trónörökös bizalmasa, az szinte ért
hetetlen és rendkívül zokon veszik ezt a trónörököstől. 

Csakhogy erről a trónörökös nem tud semmit. 
Ezt siet a Herkópáter megsúgni Kristófénak, 

pedig érdekében áll, hadd higyje ezt mindenki.
A H e r k ó c s a k  m indig rátalál a sú g
Rt at, am iirt a HtrkópáUrt olvasni is  U rjtstU ni un  virtus.

Izldorka pozdorjái.

A világ első gavallérja a király, naondá Justh 
Gyula még. a múlt héten. De az emberei megváloga- 
tására nézve ezt sohasem mondta senki a királyról, 
Justh Gykja' sem.

Csudálatos, igazán csudálatos, hogy még azok 
is akik a leglojálisabb érzelemmel viselkednek a királv 
személye iránt, az ö tényeit tekintve sokszor nem 
tudják mire gondoljanak.

Hunde wollt ihr ewig leben ? mondá Nagy Fri
gyes az ö megrögzött ellenségeinek, kiket aztán később 
valósággal korbácscsai vert szét.

K utyák! Hát örökké akartok élni ti is? Kiáltja 
oda [usth a Xisza-féle szabadelvűeknek, de amelvet 
a koalíció 67-esei is magukra vehetnek.

Miért támadták homlokba a 48-as pártot —
azért.

Ha tehát még együtt akarnak küzdeni, ezt meg
tehetik. de csak úgy, ha belépnek a 48-ra.

*

A királv is elismeri a bank törvényadta jogát 
de egyelőre nem járul hozzá. Nem oda Buda !

Mert a szentirásban nemcsak elismerésről van 
ám szó, hanem a megtartásáról is. Tessék tehát a 
jogot a királynak nemcsak elismerni, hanem meír is 
tartani. *

— Udje, van a rózsa- 
fhának is edj khanász- 
ostor ?

— Hodj vóna, birka,
— Hát akkhor hodjan 

hajt khi?
»

— Mongyál cshak 
mámilében, a tháti thud 
udj tholnyi, mint a viz ?

— Hodj thunna, the
bolond.

— Phéjig aszondott,
hodj li cshöbörbü vödör
be gy ütött.

Mongyál cshak mámikhám, a tháti zsivány vóth 
valamikhor ?

— Vóth a szomár eszed.
I héjig thennap ászt danóth, hodj de sokh erdüt 

de sokh phosztát bejártham.
Be ám, de sipval és nem phüripán.

— Mámilében.
khérőzz már annyit thttlem, mer khapsz edj

phafantot.
~  Mongyál cshak mámikhám, kú, az annyit thesz,

hodj eső ? J
— Hunnan khérc ?

.. . . ~  Mer h°di thennap a békhák ászt monthák és a 
thaü mondott, hodj essőt khémek.



Vélemény A szebbik oldala.

— Aszthán mongyál the Beifhussz, mi nekhed a
véleméngy a Lukhácsrul ? *

— Háth én cshak annyit mondok, hodj ű edj ör- 
méngy, edj örméngvbe phejig laktya 7 zsidó meg 7 
chigángy ebblijmost mánjgondolhacc mithet én gondulok 
helüle.

Béla : — Láttad a bálteremben hogyan kokettiroz 
velem folyton a gazdag Sára kisasszony!

Kari : — Lágyan ne beszélj olyan zöldeket í Hát 
nem látod, hogy háttal fordul feléd ?

Béla : — Hisz épp ez a z ! Ö a szebbik oldalát 
mutatja nekem!

Kölcsönkenyér
Odavig

Adí: — Na Pista annyit mondhatok, hogy te igazán 
Báró- a feleségéhez.) -  Na pedig mikor elvettelek hasonlítasz az újsághoz? 

eKy tiU radósságom  sem volt nekem ! G abi: -  Miért éppen újsághoz?
Báróné - Az nagyon természetes is, mert akkor A d i: Mert te .s minden kávéházban es korcsma-

még neked semmi hiteled sem — volt bán található vágj .



lm az egyik, itt van már most,
Hol a másik kerékpáros ?

Tessék megkeresni!

Ah, kitárom már gyanúmat.
Megcsiptem a titkos urat.

Tessék megkeresni!

Nyomtatványokat

Egy  elven. Paraszt humor.

— (JUáccik sógor, hogy miik egy elven vagyunk
— Mirü észleli keed ?
— Merhogy keed is az árokszélin keresi az utat

— Keedé, magá-é az a sipka, ami a fején van ?
— Hát ki a f . é lenne még?
— Hát mer azt hittem, hogy az egész falujukat 

képviseli keed benne.

Tréfás képrej t vény eh
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