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MARKOS ÖTÜL A.

Van-e uraságoktól levetett valami jó olcsó mandátum eladó?
Mit akar az ur, hiszen magának már van,
Wekerle barátomnak szeretnék egyet, de csak jutányos áron, küzdelem nélkül. 
Még nagy küzdelem árán sem.

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



OUapiatért Borrágjl Kalamáris Bőtáiias aram kOrjijyzéMi

Erösdy uram is addig erösitgette Marostordán, hogy 
a főispánnál nincs nagyobb ur a világon, mig végre még 
Khuen is elejtette öt. Ez az első okos dolga, melyet éle
tében tett. De nagyon is ráéghetett ám az ö kis körmére.

Tudok én egy másik főispánt is S.-Ujhelyen, aki 
épugy rászolgált volna már régen, egy kis bukásra vagy 
talán még jobban

Eszlár felé mutat egy halovány csillag 

Hol ScHar Móric nekem már Hijábc. csillog 

Lelkem fájdalmában 

Miatta csak árny van .
Mert minden fogáson, melyet vele tettem 

Plüre ült. s miatta nevetséges lettem 

Isten uccse bányom !

Ah. mért nem szállhatok. Hozzád szülőföldem 

Ahol minden bokor régi ismerősöm,

Kies Veszprém tája 
Most menny re fája 

S  még hosszú időkig!

Ha felé indulók lelkem visszatartja 

Veszprémi ügyesség, sok szép arany napja 
Hűtlen az is sírig.

Itt ettem kenyerét a nagy Alliánsznak 

Hova Légrádinak nyomdász) nem másznak 
Szép szemesi parton 
Hol ma búmat tartom 

Erfichék miatt a ..

Magányos fa vagyok hogy ki. meg se kérdik 
Mer Márkus lepipált, azt az ángya tárgyit. 
Győzött az ebatta.

Aprószegek.
Hagyjunk tel a vádaskodó skepticismussal, amely 

kényelmes lehet, de részthozó, mondja Madocsány.
Egyesüljünk mindnyájan, akik atyáink szelleméhez 

hívek akarunk maradni, mert ledrágabb kincsünk, hazánk 
keresztény szelleme forog kockán. Nagy horderejű szép 
'zavak ezek, bár ha az egész ellenzék egyformán meg
szívlelné.

Vége van a politikai életnek, szét ment az ország- 
gyűlés, jöhet már a fiumei cápa, vagy a hírlapi szenzáció 
kacsája raj szerint. S azt hiszem fog is jönni.

A nyári szünet miatt a petíciók is vakációra men
tek a Kurtára Sok sok mungó honatyának melege lehet 
azért a hűvösön is. Most ami petíció beérkezett, az úgy 
tele van valamennyi nem is fontos, de mázsás gazságok
kal, hogy a beérkezett 5f> petíció közül 3 0 —40 biztosan 
sikerülni fog.

Sajgó libák.
Az utolsó két napon diilöngö vihar országszerte 

sok kádokat orozott.
*

Buda várfokára az ünnepély folyamán a nemzeti 
dobogót felnyuzták

A vékákat ne üldözzük, mert azok sok alkalmatlan 
hegyet elpusztítanak.

A kocsis hárrras epével szántott végig a garáz
dákon.

A mókus-kórházat legközelebb lebontják a hegyére 
ujjat ékítenek.

Csőri cigány vas-árra ment a fogával, s ott keselyű 
vizet ivott tókai borral.

*
A lefözött ember neki porosodik, mint a fö't mák. 

+

X: orfeumi színész öngyilkos só lett, mert családját 
nem tudta hangjához illetőleg eltartani.

*

Mindnyájunkat érhet dal-eset.

A heteokint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER Ara évnegyedenkint 3  k o r , vasutasoknak, postások
nak kisiparosoknak 2 korona.



GONDOLATOK Számon kóri.

Gyors eljegyzés — fél elválás.
+

A jó gyakran csak azért oly nehezen elérhető, mert 
abban a meggyőződésben élünk, hogy ami nehezen el
érhető, csakis az a jó.

*

Aki betudja várni, mig a cseresznye megérik, az 
olcsón jut hozzá.

»

Ezt én máskép képzeltem, mondja sok emher, aki
nek képzelőtehetsége egyáltalán nincs is.

*

Egy sötét pont végzetesen húzódhatik át egész élet
pályánkon.

*

Némely ember még azért is irigy, ha embertársai
nak temetésén szép idő van.

Az elöljáró.

A teljhatalmú, de gyűlölt rendőrfőnöke Varsónak, 
Trepoff egy nap végig sétált a város főutcáján, mögötte 
meg kozákja, egy hatalmas tagbaszakadt legény. Egyszer 
csak hirtelen odalép a rendőrfőnök elé egy fiatal, igen 
elegánsan öltözött ur és se szó, se beszéd, hatalmasan 
pofon vágja azt és mint aki rendben elvégezte dolgát, 
megfordul és elmegy. A főnököt az ijedelem és düh annyira 
felizgatták, hogy alig tudott magához térni. Végre szóhoz 
jutva rátámad kozákjára: „Te kutya, te! Miért nem fog
tad meg azt a gazembert, aki pofon vágott ?“ Mire a 
kozák a legnagyobb lelki nyugalommal azt felelte : „Én 
azt hittem atyuskám, hogy az a te föllebbvalód.“ G. Gy.

Egryügryüség.

Franciaország egyik vidékén szokás volt, amikor 
egy trónörökös született, 1 0 0  fiatal leányt közköltségen 
kiházasitottak. Egy alkalommal kérdik az egyik jelentkező 
leányt, mi a neve a vőlegényének P «Ah Istenkém, — 
fohászkodék az, — hiszen én azt hittem, hogy azt is 
mindjárt itt kapjuk.

— Edös apám!
— No mia ?
— Fáj annak az ajtónyavala (automobil) masiná

nak az, ha valaki azt a nagy labdáját megszorongatja ?
— Má hogyan fájna !
— Hát akkor mér ordit annyira miatta a barom.

Kovács furfang.

— Hogy értsem azt Kalapács uram, hogy ön meg
tudja a lovat ha akarja vágtában is patkolni, akkor 
tudniillik, mikor legjobban vágtat.

—  Dehogy is kérem! Akkor tudniillik, ha én vá
gok r á !

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenként 3  kor., vasutasoknak, postások
: nak kisiparosoknak 3 k o ro n a . ......... ■ ■



Ejnye, hogy nem jön elő.
Hol van itt a nevelő ?

Tessék megkeresni

Vigyázzanak hölgyek itt 
Egy nötolvaj közelit.

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat Z i

Megfordított jósnő

Tréfás képrejtvények.

— Jozsue megállította a napot. Ferenc József pedig 
megtoldott minden évet két hónappal a katonatisztjei 
számára.

— Hiszen akkor 8  — 10 évvel öregebb lesz mind
egyik.

— Dehogy is. 8  — 10 évvel nagyobb nyugdijat fog 
kapni mindegyik.

— Én még idáig legalább mindig nyertem sors-
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