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Nyári minisztérium

Azért édes Ducikám, ha átmenetileg is, de meg fogsz bukni egy kicsit azonnal!

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



SinaJ óiban.
Sinajában a románok 
Ez a kultur nép. . .
Olvasni még nem tud, de már 
Zászlókat letép.
Hja ökörnek és bivalynak,
Mi szúrja szemét,
Neki rohan szarvaival 
És tiporja szét.

örült ennek jó Ausztria 
A suba alatt,
Hogy a magyar trikolorhoz,
Sár és szenny tapadt 
S végre kisült, nem csak magyar 
Zászlót érte gúny 
De osztrákot is bepiszkolt 
A derék rumuny.

DtUapiatéri Bonágyi Kalamáris nótárius uram köijagyzései.

csendes lesz a politika. Hanem aztán ott kezdheti 
újra, ahol elhagyta, mert a 48-as párt a bankból az 
ősszel sem fog tágítani.

♦
A trónörökös na^y hibát követett el az által 

hogy magyarellenes (izéiméi miatt kitiltott Popovics 
oláh agitátort küldöttség élén fogadta. Hibázott az is, 
aki neki ezt tanácsolta.

így nem szabad a magyar nemzet ellenségeivel 
még külföldön sem kokattirozni, mert az nagyon rossz 
vért fog szülni idehaza,

A Herko csak rátalál a szeg tejére.
Ez az, amiért a Herkotátert olvasni és terjesztem úri virtus.

Mit nem tesz kényszerűségből.
Biró: — De most indokolja meg. miért verte el 

úgy a felperest ? Hiszen úgy tudom, hogy önnek testi- 
lelki jó barátja ?

Vádlott : — Akkuráte úgy van, amint a biró ur 
monJja, dehát mikor egy teremtett lélek sem volt kívüle 
már az egész korcsmában !

Supiló u r disz szónoklata

Tisztelt Ország dsiles!

Novoszelo Mátyás mentelmi jogot hogy meg ser-
téztek aznyil vámosán lat hátó. A kezes kormánynak 
tehat keteles sege azt megtarolni. Yadzsis az órs/ag
dzsiles hason-hasan oda. hogy a Bánt fele lö segre von- 
hason.

Mi fog történni a nyári szünet alatt ezen töri 
most mindenki a fejét. Némelyek azt hirdetik erősen, 
hogy Apponyi a szünidő alatt elő fogja készíteni a 
fúziót és pedig oly formán, hogy a 48-as pártból ki 
visz 60—80 embert, akik a 67-es pártok iránt bensőbb 
rokonszenvet éreznek.

Meglehet, hogy megpróbálja, de én nem hiszem, 
hogy sikerüljön Apponyinak. mert ebbe még Kossuth
nak is lesz egy kis beleszólása, ki semmi esetre sem 
fogja megengedni, hogy a pártot bárki is meg
bonthassa.

Különben a legvalószínűbb az, hogy csak a 
67-es urak költeménye ez és Apponyi csak úgy került 
bele, mint Pilátus a krédóba

*
Lánczi Leó nagy iparlovag és pénzzseni, hatal

mas beszédet tartott a minap a közös bank érdekében, 
ami természetesen magától érthető dolog. Mert a kutva 
mindig is szerette a koncot. A macska az egeret, a 
kecske a káposztát, a galamb a búzát. Lánczi Leó 
urnák 10 féle üzletet biztosit a közös bank évi 000 
ezer korona jövedelemmel, hát ha még ö se dicsérné 
a közös bankot, akkor ki ? Hisz ez kutya kötelessége 
is neki. Épp ezért nem irányadó.

*
A király most már nyugodtan nyaralhat. Őszig



A gyáva. Indokoltan

— Anyuska édes ! Mondd csak kérlek mi is az a 
hősiesség.

— A hősiesség édes leányom ^az, ha egy^ báró
kisasszony egy nálánál szebb grófi "urfinak is kosarat 
mer adni. 9

— Oh mamám, akkor én ma inkább gyáva leszek

Vallomások.

— Ság egy kicsikát bevagyom rúgva.
— Az még nem volna baj, de mit csináltál az

utcán ?
— Ság be vertem kicsikát zablakokat.
— Mért tetted ezt haszontalan ?
— Hát kirem zálásan, hiszen zablakostót vágyom

Letorkolta.

Én ilyen rongyoládi fráterra nem bízok rá 100 
koronát, mondja meg az ispán urnák ktildgyön valaki 
mást.

— (Önérzettel.) Nugyságos uram ! Még a lelki 
ismeretét is rám bizhatja.

— Szhamár! Azt még magamra sem merem valami 
nagyon rábízni.

— Bocsánat Dabassy uram még idáig mindenkhi 
csak gombot tett a perselybe — főzzük le őket — 
mindnek tudom a nevét. Tessék csak bele tenni egy 
ezüst koronást.

— Ne*szemtelenkedjék hallja maga, honnan tudja 
maga, hogy^ az a gomb, akit én bele thettem, hogy az 
nem arany.



Az máskép beszélNem próbálta

Apa: — (miután menyecske leánya a férjévelt első 
civakodását elpanaszolta.) Hát édes leányom, ez már nem 
megy máskép. Ks azért nem kell az uradra olyan nagyon 
megharagudni ! Látod, az ö feje is föl a sok gondtól, 
boszankodik hivatalában. . .

Leány: — Tudod mit apuskám * Akkor én majd 
csak inkább a mamával fogom ezt a dolgot megbeszélni.

Boros: — Jaj de furcsa ize vót annak a bornak 
koma. akárcsak terpentint inna az ember í Ugye koma.

Karikás : — Nem tóm koma, mert terpentint még 
sohasem ittam !

Azt mondták, hogy szól, csak hijjam 
Mégse találom a fijam.

Hol itt a vasórru banya, 
Meg a baba.

Tessék megkeresni Tessék megkeresni

Nyomtatványokat


	31

