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Hol a, Hiba?

ju s th : — Minek áll oda az ur a király és a nemzet közé ? 
Tiaza: — Hogy jobban megérthessék egymást 
Ju sth : — Mig ön közböl áll, soha!

.Magyar Herkó Páter, mslléklapfa.
Vidéki elárusítóknak 100 drb postai küldéssel együtt 60  kr., vagyis 80  fillér



Kortes lyra
i'a pusztai járás* m u n k a p á rt  dala.)

Z e in d e ly es ik  a kas zárn y a  te te jét.

Német Károly, tudjátok mit vakkantott?
Azt. hogy együnk mi is bécsi szappantot 
Edd meg Károly, ha kivágtad a rezet,
Nem eszünk mi se szappantot, se meszet.

Egész járás jól tudhatja azt már is,
Mit akarhat egy népnyuzó fiskáris.
A nép után megnyuzni az országot) .

Ismerjük ám a kölcsönkért orcádot

Nem látjátok már nevében a hibát?!
Német hozzon jó magyar politikát ?
Ebre háiat! Kecskére meg káposztát!
Ördög vigye, kik őt nyakunkra hozták.

Bécs kutyája! Magyarnak csak ostora!
Ki rá szavaz, köztünk nincs oly ostoba 
Ne is legyen és fogja meg az átok.
Meg azt is, ki vele egy jó szót váltott

Patakokban folyik Német sok bora,
De mit ér az, ha ő Vikár sógora
Ha Lévay ide küldött bojtára
Szép maskura! szerbusz! alászolgája

Kurucz

követi atyja politikáját. Rettenetes szavak ezek! De a 
Budapesti Hirlap erre is megtalálta a mentséget:

«Hogy Kossuth nem törekszik atyja politikája meg
valósítására, hiszen az mindenek által tudott valóság.* j.

Igen ? Nos hát akkor miért bolonditják a jó  népet !' 
mégis Kossuthék, mintha ök is az öreg Kossuth politika- ;  
iát folytatnák ? <[

Ez az az intelligencia, mely rászolgált arra, hogy a > 
nép tőle elforduljon. '

Sajna, de igy van. >
• ,1

Khuen retirádát fuvat Tudvalevő dolog, hogy Khuen 
az erzsébetvárosi lakomán azzal akart kedélyeskedni, sőt \
az ellenzéket megfenyegetni, hogy 2-szer sőt 3-szor is I 1
fog választatni. \

(.sakhogy a puska egy kissé visszárui sült el, mert ! 
eltol nem a 18-as tábor ijedt meg. hanem a kormány. 
Sietett is tehát kijelenteni Khuen, hogy ö ezt nem szó ,
szerint értette. Meghiszem azt én is. Aszondom. 1!

Becsületes cég
Főnök Móric siess, szedd be a vízhatlan köpönye

geket. mert esni kezd és azok tönkre mennek.

A csitrileány gondolata

Ah mily bölcsen rendezte be a jó Isten ezt a világot 
Képzeld csak «1, mi volna, ha minden csók egy folto 
hagyna hátra ?!

OOJaplDtéri Borrágyl Kalanáris atftírias aram körjegyzései.

Végre tehát kibújt a szeg a zsákból.
Hunkár veszprémi főispán fia vakkantotta ki hogy 

hiszen mihelyt a választások meg lesznek. Khuen félre á ll 

aztán jön Tisza és Kossuth kooperációja 67-es alapon. 
Ez az a bizonyos paktum, melyre a Kossuthék szövetkez
tek az igazi 48 ellen.

No ez hát gyönyörű szép kis elszólás. Úgyis tudtuk 
régen, végre tehát be is vallották

Hermán Ottó bátyám uram is nagyon érdekes 
dolgot sütött ki a dunapataji deputáció előtt:

.Kossuth Lajosnak, az öreg kormányzónak belső 
embere voltam es olvan levelek vannak nálam, amelvek 
tisztán rásttthetik, hogy Ferenc már rossz utón jár és nem

Pista bácsi kiszólásai.

A Ferenczös-párti íi7/48-asok énhozzám is betörtek ! 
Ekis zavart csinyátak is, mer az becsületes kecskeméti 1 
nép máig is hisz Kossuthban Csak ; zt nőm tudja, hogy 1 
a Ferencz mögtagadta mán a Lajost.

No de erre kitanitotta már az országot Hermán !] 
Ottó. ki valóségos tükröt tartott Ferencz öcsém elejbe, 
mondván A te politikád, már nem az apád politikája! '!
Ha sokat mersz okoskodni, hát akkor én olyan leveleket 
töszök közzé, hogy elmén azoktul a jó  kedvöd.

Hát osztán erre Ferencz öcsém is jobbnak látta 1
hallgatni. !

No de so haj. Elgytlii az én vezéröm is nem so
kára Köcskemétre, a ki még úgy hirdeti, sőt követi is a ;! 
48-at, mint maga Kossuth Lajos. Az majd mögmagya- 
razza Köcskemétnek is, hogy hogyan köl fölünyi a Fe- 
rencz-párti kortesöknek, a kik Khuennel már régön együtt )
cimboráinak. }

Már én csak maradok az a vén csont, a ki vótam |
No, de most má többet nőm mondok. $



Kölesei! enyelgés Szentiványi szentencia

— Van szerencséin kedves naccságos v o l t  kép
viselő urunk !

— Mért mondja nekem kedves Pál gazda hogy v o l t .
— Mer mivel tudom, hogy az voltra nem ád a 

zsidó! De hiszen mi sem ám, amióta megtudtuk, hogy 
munkapárti 48 as lett az ur.

Paktum a malom alatt
— Mondja csak Vendee sógor mit tud maga a

Görcsönyirii.
— Hát hogy fogja meg a görcs !

Igen ám, csakhogy ezt már mindenki tudja itt. 
Hát még valami mást mit tud ?

— Hát én bizony nem is kívánok semmi egyebet, 
csak azt, hogy fogja neg

Nohát akkor majd meg is fogja. * *

Fráter Veridikus
köppentyfls röppentyűi

— Mondja csak koma, mi az a pactum ?
— Hát aszondják hogy Kossuth és Khuen titkos 

egyessége.
— No koma, ha Kossuth Ferencz már is mással 

egyesült, hát akkor nekünk se marad más hátra, mint
hogy mi is mással egyesüljünk.

A leány olyan, mint 
a soroksári tej, hamis.

*

A tej olyan, mint sok 
agy velő, hig.

*

A seb olyan, mint a
tífusz, lázzal jár.

*

A tífusz olyan, mint a duhaj legény, ki is üt, be is üt.

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenklnt 3  kor., vasutasoknak, postások-
n&k, kisiparosoknak 21 k o ro n a .



TRÉFÁS KÉPREJTVÉNYEK

Hol a gyújtogató ?

Teasék megkeresni
Hol van Törpe apó?

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat

— A leányom régen vágyódott Amerikába 
Most végre talán teljesülni fog kivánsága.

— Elviszi valaki ?
— Igen már jegyben jár egy pénztárossal

Mitől függ.

Peres fél — Még meddig huzódhatik el az örökségi 
pöröm, ügyvéd ur ?

Ügyvéd : Várjon csak, azonnal megnézem, mennyi 
van még a hagyatékból.

Imádó : — Drága nagysám ! fen önért elmennék, ha 
úgy kívánja, a világ végére.

Hölgy — Ha nem tudnám, hogy a töld gömbölyű 
és igy ön úgyis visszatérne, rögtön szaván fognám.
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