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Tisza Kálmán kegyelmi mandátuma.

Abrudbinyai oláh: Szetreaszka, domnului Tisza! Ennek ilyen is elég jó !

»»Magyar Herkó Páter«4 melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



OONDOLATOip

(Z.) A hízelgés soha sincs ingyen.
*

Saját erejükből kevesebben emelkednek, mint mások
gyengeségéből.

Az irigység képes együtt sirni a szerencsétlenséggel, de 
képtelen együtt nevetni a boldogsággal.

*
Haldoklik a szerelem, mikor észreveszi az első hibát. 

*
A koldus és a hízelgő ikertestvérek.

*
Az ábránd, mint remény születik és mint csalódás

hal meg.

Sok ember, mint a kerékpár, csak úgy jut előbbre, ha
tapostatja magát.

*

Minél rövidebb az éle, annál hosszabb a hatás.

Legmesszebb van a bölcseségtől, aki mindig bölcs akar
lenni.

*

Embernek, kutyának kinn asszonynak, macskának
benn a helye.

Kritika.
Igaz, hogy Daninak elment az esze?
Dehogy! Csak őrülten szellemes.

Modern.
N ő :  Mikor veszel egy automobilt ?
Férj: Rosszul megy az üzlet.
N ő :  De én szeretnék egyet!
F érj: Hát vegyél olyan szobaleányt, akinek van.

Múzeumban.
— És még azt mondják, hogy a szesz árt!
— Árt bizony.

De hiszen itt minden azért van spirituszban, hogy 
el ne romoljék!

A fölösleges.

-  Csodálom, hogy ő fensége még nem tüntette ki önt 
a házi keresztjével.

— A fejedelem tudja, hogy nekem magamnak is van 
már házi keresztem.

Csalogatás.

Gyere csak ki az utcára a kávéházból, mindjárt kapsz 
egy pofont!

- És ha ötöt adsz, akkor sem megyek k i !

Harapós.
Kérlek, légy szives, adj kölcsön húsz koronát.
Nem adok, mert nem vagy őszinte.
Nem vagyok őszinte ?

— Nem hát! Mert ha őszinte lennél, nem azt mondanád, 
légy szives, hanem, hogy légy ostoba ad ni!

Kazár alap.

Hogy áll a csalási porod Snuillal ?
— Kiegyeztünk.

Milyen alapon ?
Elvette a leányomat.
így persze, most nem ő téged, hanem te csaptad be őt.

Kocavadász-virtus.

De mi az ördögért mégy te annyi kutyával, és nyulat 
még se hozol soha ?

Pedig, barátom, éppen a közmondás miatt teszem 
ezt, mely azt mondja: «Sok kutya a nyúl halála!»



Hangversenyen.
Az előbbi darab nagy hatást tett; kár, hogy nem 

hallotta ?
-  Volt taps?

Dehogy, halotti csönd volt.
És ezt nevezi hatásnak ?
Persze, a művész Schubert bölcsődalát játszotta, és 

mire készen volt, mindenki aludt.

в и ц с ^ л :

ha a feleség egészséges; 
ha egy térparancsok szükségben van ; 
ha a könyü (könny) nehezünkre esik; 
ha egy eretnek pápai; 
ha az oktalan sok bajt okoz; 
ha a dadai úrnőnek nincs dadája; 
mikor Kis-t nagyra becsülik, Nagy-ot meg mindenki 

kicsinyli.

NEM ВиЦС^А:
ha egy pecsét nagy becsét hirdetik; 
ha az oldalborda bordalt dudolgat; 
mikor egy tolnai embert toloncolnak. SemperJ.

Következtetés.
Bíró  (a tolvajhoz): Aztán, hogy merte maga a Vargáné 

imáit a kamrából elvinni ?
Tolvaj: Előtte való nap láttam, hogy a végrehajtó elvitte 

dunnát, hát gondoltam, ha neki szabad, nekem is !

Előkelő kifejezés.
Nyilatkozott Béla ?

— Nem, mama.
— De hiszen egy pádon ültetek a sétatéren !

Igen, de épen mikor nyilatkozni akart, egy idegen 
ült sziveink közé.

Zuhany.
Ah nagysád, boldog lennék, ha az a gyürücske az 

én ujjamon volna.
— Miért?

Mert hasonlit az én szerelmemhez: nincs vége!
Az enyémhez is hasonlit: annak meg nincs kezdete.

Könnyű segítség.

Mit csináljak ? Az orvos soványitó kúrát rendelt. 
Menjünk fürdőre.
De nincs pénzem !
Hát akkor majd én fogok főzni ezentúl. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Elegancia a Lipótvárosban.

Kellemes választás.

f  ogorvos leánya . Jön a papa! Végünk van.
U r: Mit tegyünk?
Leány: Nincs más hátra: vagy kérd meg a kezemet, 

v gy huzasd ki a fogadat!

Vígszínház előtt.

Fogadni mernék, hogy ez a Bródy, mielőtt ezt a 
csömörletes darabot megirta, előbb valamennyi dadájával 
aligha végig nem próbálta is.

— Az elegancia theszi azt, Mamele, ha phüldának okája- 
ért, mi edj estélyen minden aranyunkat és djémántunkat nem 
fölvesszük és mégis jobban ragyogunk, mint azok, akik föl
vették.

M amele: No hát akkor az is edj nadj szamár lehetett, 
akhi eztet föltalált.



Örül a vén Tisza.
örül a vén Tisza, nem rázza a hideg, 
Megújult testében immár minden ideg, 
Mandátum nélkül őt majd nyavalya törte, 
Egyre zsugorodott, mint az aszott körte. 
De most újra éled már minden körötte.

Hát csak köszöntsük őt, harsogjon az éljen,
Kicsinyes bukástól többé már ne féljen.
Jó csikó számára kész az aranyabrak,
Jászolába szénát maga a nemzet rak,
Szűnjék hát a múltért keblében a harag! Cybebe

Ne is rójja neki soha senki vétkül,
Hogy ő meg nem élhet a mandátum nélkül, 
Öntsenek a tyúknak bár egy mérő búzát,
A körmével rajta száz vonalat húz á t ! 
így tömi gusztussal azt az áldott zúzát.

Tiszának sem elég ezer buzaasztag,
Benn a földi vágyak még össze nem asztak. 
Nyolcezerét hozott neki egy szép éra, 
Ennyi talán elég évenkint kávéra,
Dobjon belé cukrot az olimpi Héra.

Kereste a munkát teljes életében,
Kanál volt ő immár régen minden lében. 
Bécsnek hű csatlósa, az orra sem pisze, 
Alkotmányunk őre, nemzetünknek dísze, 
De uj mandátuma nem csávába visz-e^

Mert hajlama van rá, mint a jó sertésnek, 
És az ő lábai soha sem is késnek,
Nem is volna jó, ha olyan buta volna: 
Kerülné azt, mitől bővül a szalonna,
Ha eléje teszi szükebb Magyarhona.

Hát csak erősödjék szegény aszott csontja, 
Majd az ex-Iexeket an na! jobban ontja, 
Kihűlt bársonyszéke fölmelegszik újra,
Épp nem finnyás orra már az utat túrja, 
Húz ő aranygyűrűt még majd minden újra.

Kazár felfogás.

Níi, tetszik ő nagysága?
— No, nem épen Vénusz.

Wie hájszt Vénusz 0 akar maga egy műcsarnokot és 
nem fe leséget?... Nohát!

Tréfás képrejtvények ic

Itt a sárkány, hol, ki eregeti ?
Az a jó gyorslábú Peti.

Hol? Tessék megkeresni!

.Mindegyiken álarc van, csak egyen nincsen, 
A legcsunyábbikon. Ugyan hol a kincsem ?

Hol? Tessék megkeresni!
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