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Egy krajczápos.

Az a bizonyos szűz elszöktetése

Bánffy : Rettenetes! M ég ez az egyetlen mentsvárom és reménységem volt. S ime9 most már 
ettől is megfoszt az átkozott paktumhős.

Ugrón; Szegény tatári

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Helyzetdal.
Alapos tájékozás.

Mondja tsak, Szepl baráthom, jó l járok én itt?
Az attul fordul, hoty hofa akarsz makadat menni? 
Én ? Soroksárra!
No akkor piszonosan nem iól fokja járni, mert ott 

ki nem állhatyág a sitó!

Szabadelv s koplalás.
Kell ám a kutyának,

Bank és vicinális 
Való honatyának !

Inkább kutyát fésül 
Az igazi honatya,
De a gseftet másnak 
Bizony nem adhatja. (§)

Az okos asszony.

Egész város az én legújabb divatu kalapomat bámulja. 
Е/ igazán nagyszerű! Pedig csak az uram félredobott cilin
derét csipkéztem körül.

Ügyes m entség.

Akhi én tülem a khotyát nem akhar szeretni, az enuem 
sem szeret igazán, mert a khotya a hüségtül a mintakhép.

Mát mondtam én valamikor theneked, hodj a khotyá- 
dat is togok én a thenycremen hordozni ? Na odj-e, dj 
nem mondtam! Csak nem fogok én thége/Jet edj ra: ba 
helyezni a khotyával!



T isza  P is tik a  ú ja b b  szerepe i.

».Mint vallásosJololvasó.)

I ’raim, a hit jótékony hatással volt mindenkor is a honszerelemre. 
Hallgatók: Kivált ha azt nem prezensmárkás lovagok hirdették.

Budapesti kaland.
Az Alföld egyik városából küldöttség ment ; 

a fővárosba a miniszterhez, bizonyos ügyben. < 
A küldöttség tagjai úri emberek voltak, egynek j 
kivételével. Ez az egy jómódú parasztgazda volt. i 
Márton gazda egyszer elmaradt a társaitól a fő- j 
városban.

Majd föltalálom őket a vendőglőben gon- f 
dolá magában s ment utcáról-utcára, keresve azon í 
vendéglőt, melyben megszállva voltak. De nem } 
talált rá. Pedig tudta az utca nevét is. Szeren- } 
cséré mentő gondolata támadt. Épen ott az utca ) 
sarkon ácsorgott egy fiakker. Márton gazda fel- j 
ült rá. Megmondta az utca nevéts a vendéglőét is, j
ahova menni akar. A kocsis rá nézett. Aztán í}
közibe csapott a lovaknak, megfordult ott egy < 
álló helyben s igy szólt:

Itt vagyunk, fizessen 5 forintot. <
Márton gazda ugyanis ott őgyelgett a vendéglő \ 

körül, anélkül, hogy tudta volna.
* í * M « í « M M « * * * * * * « « W í « «  j

Az uj pénz. I
A pa: Melyiket szeretnéd jobban: 27 forintot-e j

vagy 54 koronát ?
F iú: 54 koronát. (
A pa: Miért ? |
Fiú : Mert az több.

Recipiá/t népdal.
Rózsabokor a domboldalon,
M i van eladó, mondd galambom ? 
Súgjad a fiilembe esendesen.
Egy pár nyúl bár, édes kedvesem !

M it nem fognak rám a gonoszok, 
Hogy én az ördögökkel tartok; 
Pedig mostand is imádkozom: 
Keresztényekről a bőrt nyúzom !

Zuhany.

Anya: Dusit férjhez kell már adnunk.
A pa: Nem olyan sürgős.
Anya : De már tizennyolc éves lesz.
Apa: Várjon a sorára, majd jön a kellő ember.
Anya: Várjon? miért? hiszen én sem vártam.

Nem baj.

Bankár A bizonyítványai jók, egyéb képességei nin
csenek ?

Uj pénztárnok: írtam egy színdarabot is.
Bankár: Az nem tesz semmit, csak egyébként legyen 

becsületes.

K r it ik u s  he lyze t.

pajtás.» — «Nos hátakkor minek mondtad el ?» «Minek-e? \ 
Próbálnád te csak egyszer az én helyemen, ne úgy beszélni Bécsbe. j 
Majd meglátnád akkor! Vagy azt hiszed, hogy 30 esztendős 
nemzeti élhetetlenséget 2 év alatt teljesen meglehet reperálni ?» !
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(Z );Л szerelem a férfinak szemein, a nőnek fülein lopó- 
zik szivébe. ♦

Téveszméket a legragyogóbb szó sem tesz igazakká, 
; . ani'nt bib* 'rk<mtös és hermelin nem teszi a majmot emberré.

«
\ szomorúság az élet esője, az eső a természet szomoru- 

sága, mindkettő szükséges. ¥
Az ostobák baja az önbizalom, az okosaké az önbizal

matlanság. *
\  pesszimista előre elszenvedi azokat a bajokat, amelyek

talán soha sem fogják érni.

\  szülőföld szeretete az a kiapadhatatlan forrás, amely
ből táplálkozik a hazaszeretet.

¥
Az erősebb joga mindig a legerősebb jogtalanság.

Tréfás

Vérnél és Rotschild.
Morace Verriet, a híres francia festőt annak idejében 

annyira fölkapták, hogy majdnem minden valamirevaló em- 
oer vágya volt, hogy őt lefesthesse. Vemet persze addig 
kovácsolta a vasat, inig híres volt és mesés árakat fizettetett 
magának ecsetjéért.

Az akkori fösvénysége által ismert Rotschild is óhajtotta 
letestését Horactól és elhatározta magát, hogy látogatást tesz 
a mesternél.

Vernét igen röviden fogadta és alig mondta ki a millio
mos látogatásának célját, már ki is mondta:

Föltétlenül megfestem ont 20.000 frankért.
A báró elhalványul és 15.000 frankot ígér, de Vemet 

rá kiabál, hogy már most 30.000 az ára. Rotschild a köve
telést rossz viccnek tartja, de a megbotránkozott művész most 
erejének erejével rá ordít:

Vagy 50.000 frankért vagy ingyen.
A báró nevetett és e szavakkal válaszolt:

No akhor fessen hát le mdjeti és elpárolgott.
Három évvel később megjelent Vernetnek: «La price 

de Imala» csodálatos festménye. A megostromlott Páris 
tűz, íü4 és lángoknak martalékká esett városnak, leomladozó 
paloták, emberek, asszonyok és gyermekek késhegyig a hazáért 
harcolnak, csak az előtérben balra áll egy alak. Fösvénység, ; 
kapzsiság, nyomorult gyávaság az arcán, menekül, hóna alatt 
egy szekrény, melyből a drága ékszerek és ragyogó drága
kövek kandikálnak, csak egy vágya, vagyonát megmenteni. 
Rotschild ahogy élt. A haragos művész ingyen lefestette őt.

A család mindent megtett, amit csak tehetett, százezreket 
Ígért a képnek megsemmisítéséért, a Louvrebcn egy telet 
a képkiállitáson kitöltött és csakis a Comune 1871-ben kegyel
mezett meg, midőn fél Parist és azzal együtt a fél képet 
a füstnek és lángoknak átadta. W.

k é p r e j t v é n y e k

Néz a mérnök távcsövébe,
Hova lett a felesége?-*

Tessék megkeresni !

Az impresszárió mondja 
íme itt a primadonna.

H o l?  lessék megkeresni!
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