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— EJ, sógor! tudom én aztán már a többit előre is. Amelyiknek nagyobb, cudarabb szája van,
*z eszi е/ a másik elől m in d !

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

Apró szegek.
A rendőrség kimutatása sze
rint március hava gazdag volt hitavali
eseményekben. 1514 bűnvizsgalatot
teljesítettek a főváros területén, ebből
157 emberélet elleni merénylet, 351 i
lopás, 145 sikkasztás és 144 csalás
volt. Érdekes ebből a statisztikából, j
hogy ennek a numerusnak kétharma
dát a Vöröstengeren átgabalyodott
díszmagyarok szolgáltatták.
*

Veszprémmegyéből is meg
indult az emberáradat Amerika felé s
ebből az alkalomból olvassuk, hogy
a kivándorlással kapcsolatosan sokan
házasságukat is megbontják, s ott 1
künn az Újvilágban újra összemad zúgolódnak mással. Persze, hát hiszen
a kormánytól tudják már, hogy nem
szentség többé a házasság, hanem
csak kontraktus.
*
Savanyu Józsi

Na hiszen maga megadta, Lidi, ennek a kilátásnak a magáét!
— .Miért, méltóságom asszonyom ?
Mert maga azt mondta, hogy ennél gyönyörűbb kilátás el sem képzelhető
és tessék — köröskörül csupa kaszárnya.
Oh, kezét csókolom, édes méltósága, hát lehetne még ennél szebb kilátás,
mint ennyi kaszárnya? hol csupa tiszt urak járnak.

Egy kis tudomány.

kiszabadult.

Ha úgy feljönne Budapestre s tanulmánytárgyává tenné a fővárost, alapos
meggyőződésre juthatna, hogy de
sok — nálánál is nagyobb kötni való
mozog még itt szabadon, korlátlanul,
közöttünk.

Biztató előjel.

A mi földünk fáradt testanyaga immár 24 millió éve,
hogy kibontakozott a nap gázvilágának atmospherájából. így
vzámitotta ki egy hires tudós, akit szívesen látunk ebédre, de
enni valót hozzon magával.

Nem is rósz.
A nagy-majláthi ref. Uszteletes egy hivatalos megkere
sésre, mely Nagy-Majláthról egy, a negyvenes évekről szóló
születési bizonylatot kért, ilyen poétikus stílusban jelentésezett
«E hely a negyvenes években még a kóbor szellőtől
szabadon végigcsapongott, puszta, sivár hely volt, ahol katángkóró zörgő kévéjén szomorú dalt fütyörészett a vándor csíz,
itt még nem születhetett abban az időben senki élő, ha csak
bánatos dal nem a busongó juhász méla furulyáján, tehát
születési bizonyitványnyal nem szolgálhatok. Kelt stb.»
A tiszteletes urat mért nem hozza föl az Akadémia az ő
száraz nyelvészeti osztályába.

Mi ez ?
No végre hát, most már aligha meg nem kezei4«' a

Osztrák-magyar rébusz.

Ismersz-e egy drága kis madárkát ?
Árpád földjén röpköd szüntelen.
Két feje, s így négy szeme an bár, s a
Kedves állat mégis — szemtelen !

polgármester is a takarékoskodást.
— Miért?
Mert már mind a három lánya egy esernyő alatt ;ár
sétálni.
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köppentyös röppentyűi.

A mai igazságszolgáltatás olyan, mint a lokomobil, csak
akkor mozog, ha fütik és kenik.
♦
A mai építkezés olyan, mint az alkalmi beszéd, csak a
jelennek készül.
*
A szegénység olyan, mint a hínár, nehéz kikászálódni
belőle.
*
A hitelező és adós kézszoritása olyan, mint a kovatűz:
hideg.
*
A délafrikai béketárgyalás olyan, mint a viselt, ócska
иha. foszladozik.
*
A valaki által összetákolt, s Bánffy Dezső báró hoppmájszter általa aláiródott hírhedt, hírlapi lapos cikkelyecske
pedig olyan, mint a félig meztelen cigánypurdé: nem sokat
adnak rá.
*

— És ha mi véletlenül a házasság révébe eveznénk, mit
szólna hozzá, szép Irén ?
Azzal a föltétellel, hogy ott is én maradok a kormá
nyon, talán nem is bánnám

Körülbelül.
K h o n : A dacther ur tholám nem is igozi dacther?
Orvos : Honnan gondolja ?
K h on : Az ember el is thodja olvasni az üvé írást.

tttttttttttttttttttttttttttttttttt
Eltalálta.

A mi adórendszerünk olyan, mint a fővárosi központi
vásárcsarnok: folyton foltozzák-toldozzák.
*
A szintén pár milliócskába került uj sertésköz vágóhíd
neg olyan, mint a hanyag, rósz diák: nem felel meg.

Andrée, híres sarkutazó mostani tartózkodási helye olyan,
int az erdélyrészi szász iskolák földrajzi tanításában Magyar
s á g , nem ismerik.

¥

Bimbó-bulvárdon busán barangoló, bab-babérral, burjonya-borostyánnal borított, bécsi Burg botor bürokráciájában
ádogult boldogtalan bakafántos Bach-brigadéros, Brougham,
>nght, Berryer, Beaconsfield, Bismarck, Bryan, Bernaert,
alfour beszédeit badarul böngésző, Beck, Bolfras, Böhmawerknek borzasztó bornirt bátorsággal bókoló, babonás
usbach-barát, bukott burleszk Barnum-bakkalaurusos Bánffy
áró basa «bravúros bölcsesége» bizony-bizony olyan, mint
' ecskeméthy Győző : láthatatlan és megfoghatatlan !

Y

— Ugyan miről tudtok már olyan sokáig diskuralni ?
— Tudhatod, anyjuk, úgyis, hiszen elég régóta hallga
tózol már!

Sváb bölcseség.

Jó tanácsom kövesd, oh, barátom ;
Meglásd, roszszul nem jársz ám e mellett!
Görbítsd, hajtsd meg te mélyen a hátad:
S érdemkereszt ékíti majd melled.
A főváros uj, remek eszmével,
Mentőtervvel állt minap elő:
Fölemeli az iskolapénzt, de
E gondolat nem — fölemelő!

Bonbon.

Megfejtett föladat.
Milyen kellékekkel kell birnia egy takarékpénztári igaz
gatónak ?
1. Legyen nagy szál ember, hogy imponálni tudjon.
2. Tudjon mosolyogni.
3. Legyen háromkilós arany óralánca.
4. Mindenek fölött zsidó legyen.
5. Legyen útlevele Amerikába.

Egyszerű.
Hölgy
O rxos:
Hölgy
Onro s :

Ah, csak örökké ifjú lehetne az ember!
Az könnyű dolog!
Hogyan 0
Legyen az én betegem — akkor ugyan

Aztán mérd nem te mekfoktál az enim getté elszapatuld ló, migor uty én giatoszta teneki.
nem

Hát, paradom, asztat én kondolta, hoty aszérd te
giatoszod, hoty én nézzek, miien szép dutnak futni.

-P Tréfás képrejtvények

Két kövező követ bakói,
De hol van a harmadik, hol?
Tessék megkeresni!

Egy asszony sir szomorúan,
Hol van az én részeg uram ?
H ol? Tessék megkeresni

