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Mezei s No

j ó i van,

khedves barátim , m egh alni m eg

khergetni m agam at má m ég se nem hagyok.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezm ényben részesülnek.

az

Nagyváradi Paprika Jancsi.
Szemforgató Czicza Kálmán
Ezt már senki sem tagadhatja,
A legnagyobb bűvész nálunk
A kóklerség ősi atyja !
Nemcsak szemét
köpenyét is
()ly ügyesen s jó l forgatja.
Nem eléggé szabadelvű
Neki még most Széli ur pártja,
M ig Károlyit, az уagrárhőst*
Szörnyű ! a l loyd-klubban látja.
De másképp szól, mihelyt egyszer
Miniszter lesz
Pistikája !

Sokan élnek alamizsnából, akik megvetik a gazdag
ságot
*
Az asszonyok duzzogása többnyire ruhakérdés.
*
Sok nő nem mond egy ebet az utolsó szónál.
♦
\ pénz mindent adhat a gazdagnak, csak költői eszményékét nem.

I

\ leány nem-t gyakran <erűlő ut az igen-hcz.
«
A házsártos ember még a körnél is képes szögletbe
ütközni.
*

I

Az unalom jobban kimerít a legnehezebb szellemi
1 munkánál.
*
Jellemh ba t i n i és nem akarni, szerencsétlenség akarni,
< de nem tudni.
*
\ / gazi történetírás nem véleménynyilvánítás, hanem
/ tükörkép.
*
\
it.ka a munkást gyakran munkakerülővé teszi, a divat
p- j л henyéket képes iszonyú erőfeszítésre bírni.
*
\ pártfegyelem legtöbbször súlyos rabbilincs.

Akkor Széli nagy ember ism ét:
*A köztéren nincsen párja ! *
Éledjen föl újra klikkje,
S Tisza legyen sza trappja.
Virágozni fo g az ország,
Nem ívsz baja, sem hátránya !
De Horánszkyt fölemelni.
Adván neki bársonyszéket;
Pistát pedig
padban ülve
H agyni: ez seb. mely ugv éget!
v Vigyázz Rátát, (reszt az első!
Respektáld, mert elűz téged \
Ez Nagyvárad főprogrammja !
Szent László ős városában,
így beszélte vitéz László
Rettentő bősz haragjában ;
Mialatt a józan népünk
Kitört hangos hahotában.

,
*
*

Fenyegetés.
Mama, adj egy almát!
Ebéd előtt nem adok.
No j ó ! ha nem adsz, megmondom a kutyusnak,
hová dugtad el a kolbászt.

Bizonyíték.
Miért nem veszed el Dusit, ha szereted ?
Mert ő nem szeret.
No ez ugyan nem áll.
De bizony!... Képzeld, egyetlen helyesírási hiba
sincs a levelében !

N ézp on t.

— Nű ?

/

(fí—n.)
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Thathele!
Jó lett volna Árpád idejében élni ?
Akkor most nem élnél.
De foglaltunk volna magunknak eleget.
Messüge vagy. Hát mit csinálunk mi most? Hát
nem foglalunk?

)

Kazár vigasz.
Áj váj!
Ne ordíts úgy, Kóbi!
Khét fogam húzta khi a doktor!
Nü, sebaj, hiszen csak egyért fizetek!

j

Mint a többi.

.Mondja csak Khon ur, önkéntes?
Jelentem alásan vitéz khopetány ór nem ! én nuiszáji vagyok csak khatona.
Nem azt kérdeztem, maga füles, hanem azt, hogy
v éves, vagy csak komisz baka.
Igen is kitérem, csak komisz vagyok.
Mint a többi atyádfiai! Abtreten !
*+++**#*##*##*#***#*************##******

Emlegetik.

A sorok közt.

Kisasszony, az éjjel önről álmodtam.
— Ugyan!
És megkértem a kezét. .. Mit jelent ez az álom ?
— Azt, hogy álmában több az esze, mint ébren.
»»»»»»»»»»»»»»»€€€€€€€€€€€€€€€
Fiatal házasok k ö z t

Lehetetlen.
Bíró: Ön megsértette a rendőrt... Vallja be, hogy az
s/ét a pohár fenekén hagyta.
Vádlott: Kérem, én soha sem hagyok a pohár fenekén
mmit!

— Ez már mégis sok, Gabi. Ma mindent megpörkölve
tálalnak föl.
— És te ezen csodálkozol, aranyos? Hát ne nézz akkor
a te tüzlángu szemeiddel oly hosszan rája.

1,

)

i

K ardos m enyecsk e.

G o n o sz nyelv,

Itt marad kend és nem megy egy tapodtat sem ma
ebb« »I a házból. A bor, pálinka mára elég volt.
No latod anyjuk, hogy nem érted, mert a bor lehet
sok. vagy kevés, de sohasem elég.
Ha kendnek nem is, de nekem mar elég volt. Egykettő! Heteié aludni!

Harapós.
Mama, mondj egy mesét.
Nem lehet fiacskám, rósz a kedvem.
De mégis, mamácska!
Hat menj apádhoz és kérdezd meg, hol volt reg
gelig, mindjárt hallasz egy mesét.

Engem nem lehet a falnak állítani, én mindenkiről
tudom, hogy mit gondol rólam.
Igazán ?
ügy ám !
— Hiszen akkor a te egész életed becsületsértési pana
szokkal telik e l!

-^Tréfás képrejtvények ^

Két kisasszony nem tudja,
Hogy hol az a nagy kutya.
Hol ? Tessék megkeresni!

■’оада*

Mit keres a lovag ? Tán
I logy hol van a rableány ?
Hol ? fessék rr

gkeresni

