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Ne tanítsa a csirke a tyúkot.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Rakovszky Kara Achmet.

Az ég szerelmére, édes Pistám ! Hát nem elég, ha a cséplőgépemet össze
é rt d már, most meg még a világító emberemet is összetörnéd?

De ha mikor hamisan világítja és mutatja még Deák Ferencet is!

Fokozás.
Bankár: A Száli lányom, akhi okle

veles orvos, 100 ezer khorona hozo
mányt khap.

Vőjelölt: Fs a Rózsika kisasszony?
Bankár: Az ? Az 200 ezret khap.
Vőjelölt: Ah! És miért?
Bankár: Mert nints oklevele, tsak a 

házi dolgokhoz ért.
Vőjelölt: Ah ! é s . . .  bocsánat, nincs 

egy harmadik is, aki. . .  tetszik tudni. . .  
épen semmihez sem ért?

G yógym ód.
Nos, elmúlt a náthád ?
Teljesen.
Ilyen hamar? Ugyan mitől?
Tegnap volt a vizsgám, minden 

lázat kiizzadtam.

Bárátnők közt.
Mikor megy az Uns férjhez ?
Majd ha megtalálta az eszmény

képét.
Ah ! és ki kellene neki, mint esz

ménykép ?
Az első kérő. . .  akárki!

Kétszer inkább.
Raua I. Vendel politikus csizmadia koppintásai.

Inkább ; Hau^eset/ is kurucjog forrás lehessen, 
mintsem a leendő királyi nk hitvesét magyar királyné gyanánt 
ne tisztelhessük.

*

Irkább a szép kis Pichler Győzike honfi aggályai múl
janak el, mint ő neki kelljen még sokáig Magyarországra
föl vigyáz ni. *

1 kább még Polcnyi Gé/a cséplőgépe is gombostűket 
fabrikáljon, mintsem Ugrón Gábor tyúkjai eleget ne tojjanak 
a széf) szoprán hangú Olay kenyeres pajtásának: a daliás 
Kölesdi Absolonnak.

Inkább még Ötvös Károly latmsága is megállhassa 
a sarat, mintsem Vészi Jóskelesz ur még Apponyi katholiciz- 
musában is kételkedni merjen.

*
Inkább sikerüljön Gajárelesz Ödön szép terve Belénye- 

sen, mintsem mihamarább ki ne tehessék Csongrádról is néki 
a szűrét mcllényesen.

¥

Inkább a bosnyák vasutak sinei dűlhessenek dugába, 
mintsem az osztrák kapzsiság meg ne pukkanhasson bujába.

¥

Kétszer inkább semmisüljön meg a haza minden ellen
sége, mintsem még valaki más boldogtalannak is Rada legyen 
a neve.

Ez is vigasztalás.
Képzeld, a törvényszéki foglaló még a feleségem 

zongoráját is lepecsételte!
Mily szerencse a szerencsétlenségben!

Jogászok közt.

Na aztán, jól beíütöttél az öregednek ?
Meghiszem azt! 300 forintot izzadt ki!

Találó m egjegyzés.
Manapság már nincsenek gyermekek, kivéve, ha gyer

mekjegyeket váltunk.



Élő m odell.

ha a sátoros cigány kunyhóban lakik;
ha egy fogasnak egy foga sincs;
ha egy foghíjasnak minden foga meg van ;
hogy Édeskutynak keserű a vize;
ha egy Puskás kardoskodik, a Kardos meg puskáz;
ha egy fűtőt a hideg ráz;
ha egy körjegyző széljegyzeteket csinál;
ha egy rovatvezető lovat vezet.

NEM BUgCIjSA:
— ha a kupéban egy kópé ü l;
— ha egy jász gyászban van;

ha két székely székkel verekedik;
ha Márton ludját Nagy-Martonban költik e l ;
ha Nagymaroson a tanító igy szól: Nagy már oson.

Semper J.

Jó vadász.

— Hogy van az, barátom, hogy ön puska nélkül is 
több nyulat lő, mint én ? Pedig nem is vadászik, én pedig 
vadászom és még sem lövök.

— Dehogy nem, édes nagyságos ur; hiszen ami nyulat 
már eladtam magának, azt mind maga lőtte, csakhogy persze 
másnap nekem jó össze kell keresgélnem a határt, amerre járt.

Mit néz rám a festő ur annyiszor? A távol láthatá
ron azt a bizonyos szamarat lerajzolhatja az ur a saját fejéből is.

A saját fejemből is? Bocsánat! Én élő modellekről 
szoktam inspirációkat venni.

Apja fia.

— Léhő rám kölyök, nem ittá-e belli le az utón ? Nagyon 
keveseleni!

— Má pedig hiába keveseli kee, mert öntöttem is inkább 
valami keveset belé már a kúton.

— No látod, gazember, épen arról ösmerek rá. Mert 
ha nem ittál volna belőle, hát nem is kellett volna hozzá 
önteni.



GONDOLATOK.

\ száj a régi j< időket kívánja vissza, de a szív az ifjú
ságot érti alatta.

*
Sokaknak mulatság az, ha másokat untatnak.

A tenger a természet egyetlen szépsége, amelyet az 
emberi gonoszság még nem volt képes megbecsteleniteni.

*
Az tud legkevesebbet, akinek mindenre van felelete.

\
Az okosság nem sajnálja a múltat, de félti a jövőt.

*
Az irodalom hanyatlása egyenes arányban áll a vers

kötetek szaporodásával.
*)

\ gonoszságnak nincsenek őszinte köméi.

Mondjál tsak, Kenne Dick baráthom, igaz-e, hodj 
a lipótvárosi kaszinót Széli jövetele elütt kettii hétig szellőz
tették éjjel-nappal, hodj a nyulbőr szagot edj kissé eltün
tessék, sőt közbe-közoe erősen tömjénezték is és mégis erősen 
ki érzett a libamáj gaz-ősz ?

Szó se nincs róla semmi tömjénzésről, mert Széli 
oly khenetteljesen beszélt, hodj erre abszoluta szükség nem 
is lehetett.

Igaz-e?

A gyűlölet nem oly veszedelmes, mint a megvetett 
szerelem. * * *

Ezer nagy tervnél többet ér egy kicsinyke tett.

Tóth Béla.
(Ama gyászos de reméljük kósza hir alkalmából, hogy 

ki akar vándorolni Magyarországból.)

Ne menj e l! Maradj itt!
Ki lesz, aki majd tanit?
Gyermekinket ki oktatja:
Hogy az ütést visszaadja?
Oh Béla, ha te elmennél,
A hazánktól búcsút vennél :
Szivünkön mély sebet ütnél,

• Nagyobbat e keservünknél,
Ember fia alig képzel 
Korlátozott, véges észszel!
Ne hagyj el hát, esd ve kérünk ;
Nélküled mi célt nem érünk !

Pálcás Lajika,
II-od osztályú elemi tanuló.

Tréfás képrejtvény.

A gazdája érteni nem tudja,
Hova tűnt el mellőle a kutya?

Tessék megkeresni !
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