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— Soha se (árassá annyira magadat Janó !
— Hiszen nem is kell minekünk fazék.

•M agyar Herkó Páter, melléklapja.
vidéki elárnBitóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta hasson. ■



Az u j  mumus.

Lukács ur a jó darabont 
Wa$y kalandra kész —
Bécs küldi őt és nyomában, 
Jön majd szörnyű vész 
Ezt kürtölik a közös bank 
Nagy bérlapjai, •—
Kiknek megvannak számlálva. 
Már a napjai.

Minket meg nem ijeszt Lukács, 
Sem a bérlapok —
Ilyen elkopott kacsákra, 
Kacagunk nagyot 
A közös bank szabadalma,
Mivel hopy 'ejért —
Kotródjék el rögtön, míg nem 
Tesz magába kárt.

Dülipiatéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram köijegjzései.

Semmi sem bizonyítja úgy igazát, mint ez : Kolumbust 
is megláncolva temették el sírjába, mert kétszer akkora 
világrészt fedezett fel ,mint a mekkorát ő előtte ismertek.

Hja kérem, az emberi hála az ő nagyjai iránt már 
csak ilyen szokott lenni.

Peary is felfedezte, mint hallom az északi sarkot. 
De ez szerintem már csak Kolumbus tojása.

A magyar trónörökös és a német császár szívélyes 
találkozásáról hasábokat imák a lapok.

Szép szép.
De meg vagyok győződve róla, hogy a legszem

fülesebb riporterek figyelmét is elkerülte az, hogy mint 
szorították az öklüket össze, persze csak a zsebjükben.

Nem kell bankprovizorium, ez a jelszó most Justhék 
táborában, mert a választási reformot is csak azért hur
colják elő oly hajánál fogva, csakhogy a bank idejét 
annál jobban ellophassák.

Az meglehet. Csakhogy persze a becsapáshoz is 
két ember kell, egyik aki becsap, másik aki hagyja magát.

Minisztertanács lesz szombaton. Hiszen itt is már 
az ideje, hogy végre legalább tapogatózni tudjunk! De 
ha mikor maga a minisztertanács is csak tapogatózik, 
ki tudjon akkor bizonyosat.

Bizony nem tapogatózni kellene most már, de jól 
oda ütni a németnek, hogy észre térjen aszondom, É n!!

A Herko csak rátalál a sú g  tejirt.
Em az, amiért a Herkotátert olvasni is terjeszteni úri virtus.

Reb Báláin Tholagl,
(Hazafias dalai.)

Össze ült a minisztertanács, kisütötte, hogy a válasz
tási reform a legégetőbb közszükség.

Hát az is meglehet. Én legalább nem vitatom, hogy 
nem sürgős.

De az én közepes körjegyzői eszemmel mégis csak 
azt hinném, hogy jó volna előbb megkérdezni a derék 
67-es urakat. Hajlandók-e segédkezet nyújtani a iK-nak 
a bankkérdésben ? Ha igen, akkor a 4S is szívesen nyújt 
segédkezet most a kibontakozásra. Csakhogy éppen ez a 
legnagyobb bökkenő ám, hogy a 67-es urak nem akarják 
a bankot

Az. aradi Kossuth-szobor leleplezésére szept. 19-én 
száz kép v ise lő  fog lerándulni, noha Kossuth kijelentette, 
hogy ö érdemleges nyilatkozatokat ott nem fog tenni.

Sebaj! Majd fognak tenni azok, a kik idáig is tettek, 
sőt a kik a helyüket idáig is megállották.

Szegény Kock! Annak a fejében, hogy felfedezte 
az északi sarkot, köszönet helyett a mérhetetlen szenve
désekért elnevezik csalónak és szemfényvesztőnek.

Gyünnek a hosszú napok 
Etttll egy eszmét khapok,
E3 mosolygom e fölött,
Hogy ma én Is bőjthölök . . .
De csak egyszer évenkint. 
Akkor sem szivem szerint.
Mig a pharaszt sajdidraj, 
Megforditva él ü  zaj!
Év 3zám edszer eszik jól. 
Hanem ép árul kholdól.
Hét nem jobb ez igy nekhtlnk. 
Hód csak eccer böjtölünk?! 
Gajon ért khöll metszeni, 
Hagyok ón ezt tetszeni I



— Na Jóska, haliám tudod-e mán, hogy mi különbség 
van a grifli meg a ceruza között ?

— Hogy az egyik plajbász, a másik meg palajbász.

Igaza van
Berkes: — Tehát végre férjhez megy a leánya?
Birkás: — Igen, Amerikában.
Berkes: — Ne mondja ! És ki a vőlegénye ?
Birkás : — Egy bizonyos Kovács nevű ur.
Berkes: — No hallja! És ezért olyan messzire kell 

utaznia ? Hiszen Kovács nevezetű ur van idehaza is 
dögivel.

A jövő zenéje.

Pincér: — Nagyságos urnák hozzam a rendelt 
csokoládét, vagy a kisasszonynak ?

U r: — Ugyan Dezső hová beszél ? Hát nem ismeri, 
hogy ez a nőm ?

Pincér: — Bocsánatot kérek, nagyságos ur, de első 
pillanatra azt hittem, hogy ez az a kisasszony, a kivel 
tegnap itt tetszett lenni.

Korhely mentség.



Jó barátnőkAz is valami

Ejnye, ni a !
Itt egy vén múmia.

Tessék megkeresni!

Pedig itt lebzsel!
Hol a vén házmester

lessék megkeresni!

Nyomtatványokat
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— Mért csinálsz the akkora őrt Mózele ?
— Hát thegnap a családom ismét megszaporodott.
— Érdemes is azért olyan khesero pofát vágni. Hát

legalább mi lett hu. vagy lány? **4* j_ „Ufcj
— Egyik se nem ! Az anyósom érkhezett Jmeg. Hogyan ? Hiszen te nem vagy m ég  örült.


	39

