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Egy krajczáros.

FÉNYFFY KÁLMÁN. Megjelenik minden vasárnap. MARKOS GYULA.

E'OY CSAPÁSSAL KÉT LEGYET.

Úgy, úgy, pajtás, szólj a komának, hogy a szomszédja is érthessen belőle.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Az ereklye

( >n nagy zavarból menthetne ki, ha ezer koronát kölcsö-
I nözne most nekem.

Fz lehetetlen !
Azt mondja, hogy lehetetlen? Hiszen ön dúsgazdag ember.
Mindenesetre, azonban nem válhatok meg a pénztől, mivel

ez atyámtól örökölt ereklyém.

A podagra elleni szer.
Frigyes Vilmos porosz király idejében történt, hogy 

Berlint és kornyékét egy kuruzsló elárasztotta a csodaszerei
vel. Annyira értett a szereinek fölmagasztalásához, hogy nem
csak az összes földbirtokosokat bolondította el különösen a 
podagra elleni csodaszerével, hanem még a király orvosát is 

! rá tudta venni ezen szernek a királyon való megpróbálásra. 
Hatása persze nem volt semmi. Amint a kuruzsló vándor
lásai közben szerencsétlenségére egy földbirtokoshoz másod
szor is betévedt, ez földuhödve az első becsapáson, hatal
masan eldöntette és kidobta.

A  kuruzsló rögtön benyújtott a királ>hoz egy panasz- 
í levelet, amely ezen szavakkal végződött: * Alázatosan könyör- 

gök igazságért*.
A király erre a következő végzést irta: «Az igazságot 

kendnek már kiszolgáltatta a földbirtokos. Hanem, ha azt 
még nem találná elégségesnek, akkor jöjjön kend hozzám és 

j én még több igazságot is szolgáltatok ki egyszerre*.
<

Igazolta.
— Hidd el, papa, te Lacit félreismered. Ö nem azért 

szeret, mert gazdag vagyok, sót inkább gyűlöli a pénz utáni 
hajszát!

— És miből gyanítod te ezt ?
— Mert még tegnap is esküdözöt*, hogy nem bánja, ha 

egész életében egy fillért sem keres is, csak én az övé legyek.

A póruljárt cigányasszony.
(Igaz történet.)

(( $.) Nagyban pipázhat a dgányasszony az országúton, 
mikor arra jön egy jókedvű atyafi, ki már előre föltette J 1 
magában, hogy a cigányasszonyt megtréfálja Odaérkezvén 
hozzá, kérdi, hogy adná el neki pipaszárának felét.

Három krajcár, instálom — szól a cigányasszony.
Az atyafi szó nélkül kifizeti neki a három krajcárt és a 

cigányasszony nagy álniélkodása közt nem keresztben, hanem 
hosszában vágja kétfelé a pipaszárt úgy, hogy azt az asszony 
többé használni nem tudta.

Hogy a Devla vágja magát is ketté ippeg igy.

Mi lesz?
Ha a költő ki akarja fejezni, hogy verse pezsegve lüktet. !
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Ha egy csepp kis babainget kicsinyítve mondunk ki.
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Ha egy orvos sebet konstatálna gyulladással.
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Ha a sipka nehezen menne a fejre.
’SOJOZS EJjdjS

Az esküvő után. ,
N o:  Hogyan tudtál előbb megélni nélkülem?
Férj: Sokkal olcsóbban.

Majd megfigyeli.

Orvos: Mondja csak, nem szokott ön éjjel nyitott szájjal 
aludni ?

Páciens: Azt igazán nem mondhatom meg, hanem az éjjel 
majd megfigyelem magamat.



Hét ok. Régi vicc.

Cucilista: Te Jancsi, miért nem sztrájkolsz te is velünk? 
Munkás: Hát tudod, nekem erre hét okom van.
Cucilista : Milyen hét ok ?
Munkás: Hát a feleségem, meg a hat gyermekem!

Alapos aggály.

fonok: Na Birkás, átadta a bíróságnál az aktákat?
Szolga : Bocsánat, főnök ur, valahol ott felejtettem. 
tanok: Bizonyosan a korcsmában, vén disznó!
Szolga: Csak bár tudnám, melyikben, jó nagyságos uram.

—  H a llja ! Ezt már régi vicc. Azt én már még mint kis
leány hallottam !

—  Na de azt már meg én nem hiszem el, hogy olyan nagyon 
régi legyen.

Ismeri már.

—  Kérem, nagyságos ur, egy kis alamizsnát!
—  Mondja inkább, hogy borravaló kéne.
—  Hát, kérem alássan, ahogy tetszik.



Spekuláció.
Vótatok a majálison ?

— Igen, vótunk.
— Talán nem jó mulattatok ?

Mulatni jól mulattunk, csak két helyet beverték a
fejemet.

— Megesik, nem ollan nagy dolog.
Nagynak nem nagy, de ippeg ott találták beverni, 

ahun tavaly, aztán most csak két íitésér fizetnek négy helyett.

Okos libapásztor.

Mutasd csak, Pi>ta, miféle könyved van? A h á ! F /  a 
Robinson története. Aztán mi jót tanulsz belőle?

—  Mát mondok, édes főtisztelendö uram, igaza van a cigány
nak. Ne menjen a/, ember tengerre. Nincsen annak gerendája.

I lát a hőstettek ! ?
—  Aki elhiszi őket . . .

Tripláz.

Hogyan hívják kendet?
— Lázár Lázárnak.
— A lázárságbó! egyszer is olég, kend meg rádupláz.
— Triplázok én, kérem, mer amúgy is lázár vágyó c, 

hogy bele tehetnének a bibliába.

Trézsi meg a csinos Sári lesik, hol a milimári ?
Hol van? Tessék megkeresni!

Térdenállva, forró szívvel kutatják — De Öt sehol 
nem látják. Hol van? Tessék megkeresni!
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