
vl. évfolyam

Képesített gyöngysorok.

Én is oda való, való-való vagyok, Ahol az a három csillag ragyog.

A királyhoz.
Rád tekint a nemzet 
Felséges királyunk!
Az utolsó percben 
Halld meg, mit kiáltunk.

Veszélyben van a hon: j 
Magyarok hazája, !
Atyai szemeddel 
Mostan tekints rája.

Hűséggel övezve j
Környezünk mi téged,
Mert bizik még benned 
A te magyar néped.

Ne hallgass a róka 
Hízelgő szavára,
Tekints nemzetünknek 
Színére, javára.

Űzd el trónusodtól 
Űzd el azt a hitványt,
Ki az alkotmányra
Csak ócska fittyet hányt, j

Mert ha el liem űzöd 
felséges királyunk,
Ősi bizalmunkban 
Megrendülve állunk.

fiszaparti. j

Barátnők.
— Hány éves lehet 

Emmy ? j
— Már tanul ülve ma-♦

radni.

Gentlemanek.
— Kinek az arcképe

ez, Kóbi ? (
— Nű, a jegyesemé, j 

Számi. f i
— De hiszen nyom

tatva van.
— A Rendőri Közlöny

ből vágtam ki.

„Magyar Herkó Páter4* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesfllnek.
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FI* AT El* VEltlDIIíU^
Röppentyű* röppentyűi

Sok ember és asszony 
idő előtt olyan, mint az 

2 idő októberben: őszbe 
csavarodik.

*
A nyomorék olyan, 

mint a teve: púpos.
*

A hőmérő télen, az 
eső nyáron, a köd ősz
szel, a részeg ember meg 

mindig olyan, mint a járni tanuló kis baba: sokat esik.
♦

Mikor a kisbabát sétára késztetik s a tolókocsihoz viszik, 
akkor olyan, mint a fáskert: beültetik.

*
Aki mindig kritizál, az olyan, mint a slendrián asszony: 

nem sok gondot fordít önmagára.
♦

Irodalommal foglalkozó embernek a dolgozószobája 
olyan, mint az örült koponyája, össze-vissza van benne 
minden.

*
Az aszkórban szenvedő ember olyan, mint a keresetlen 

ügyvéd irodájában a tmtásüveg: kiszárad.
♦

Az idei tél idáig olyan, mint a százéves aggastyán: 
gyenge.

*

A jó asszony olyan, mint az elzárt kincs: megbecsül
hetetlen. A rósz meg olyan, mint az egyptomi hét csapás: 
Isten mentsen tőle. SemperJ.

Ez az Igazi.
Főnök: Nü, Khékkhövi bekhaszálta a 28 khoronát a

Khontul ?
Kőkkövi: Hodjan khaszáltam volna be? O Khirál-otca 

8 számban lakik 26 Khon Jakab. 25 azlhat mondta, hód, 
nem thartozik nekhünk semmit se nem. A 26. meg kidobta
engimet.

Főnök: Hodj a gotha üsse meg a kotyát. O oi igazi, 
rügthőn menjen oda vissza.

Szakértő.
Úrnő :Mondja csak, örzsi, sikerült a mártás ?
Szakácsnő: Nassága, ez kitűnő! Ez olyan remek izü, 

akár az első csók!
A fődolog.

Flza: Nézd csak Tilda, nem szép férfi az ott, a dok
tor ur?

Tilda: Na, na!
Elza: Ugyan, mondd, mi kivetni valót találsz rajta ?
Tilda: Azt, hogy már nős!

Gyengéd célzás.

— Látod, ott Rebekhi a tejút, a ragyogó csillagokt! Thodod, 
hogy ez mit jelenti ?

— Honnan thodjak én azt. Hát voltam thalán mír én it a 
csillagbürtönbe ? Mire föl ?

Szemtelen.
Koldus: Csak tíz fillért kaptam! Már tiz esztendeje kol

dulok ennél a háznál, igy tehát többet is adhatnának !

Sikeres enyelgés.

Szép, szép, drága Záli nagysám, az a gyönyörű zongora, 
kivált ahogyan maga klemperozza.

Neklie n azonban bocsásson meg, ha mégis jobban thet- 
szik az. mikhor hatszáz birka bégeti a legelőn.

— Fiam, maga okhos ember, magáé a leány!



Fönt és alant

— No, végre valahára! Ezer hála Isten, hogy a mi fiaink is 
rátaláltak a mi nyomdokainkra

A házasság célja.
Agglegény (aki a nadrágjára egy gombot föl varrt): Mái 

megint megtakarítottam egy — feleséget

Gyermek-fű rfang.
— Mama!
— Nos?
— Azt mondtad, hogy ha a testvéremmel osztozom 

mindig neki hagyjam a nagyobb részt.
— A jó gyerek úgy is tesz, de miért kérdezed ?
— Mert eltörtük együtt a nagy vázát, hát most ő kap 

jón ki jobban.

Szemtelen kifogás.
Bíró: A vád szerint ön tizenhét pohir sört ivott meg, 

de a főpincérnek csak ötö; mondott be s igy csalásra vete 
medett. Mit tu i mentségül fölhozni ?

Vádlott: Biró ur kérem, én nem csalási szándékból 
mondtam kevesebbet, hanem, mert nagyon szégyellem magam, 
hogy annyit ittam!

Az is igaz.
A nya: De Ernő, hogy nézel ki már megint ? Hát lát- j 

tál te már engem egyszer ilyen piszkos kezekkel ?
Ernő: De mamácskám! Hiszen mikor te ilyen kicsiny 

voltál, akkor én még nem is ismertelek!

Föntartással.
— Szamárnak tart maga engem ?
— Oh, nem, de esetleg én is tévedhetek.

Mindent a maga helyén..
Báróné: Miska! Ugyan ne fütyüljön mindig ilyen os

toba paraszt nótákat.
Miska inas Méltósága, kérem ezt csak a cipőpucolás- 

nál szoktam. Mikor az ezüstöt tisztítom, akkor mindig a 
király-fogást fütyülöm.

Bók.
Egy ur jósol egy hölgy kezeiből. Végül kérdezi a hölgy:
— És mondja csak, mindez igazság, vagy hízelgés ?
— Mindkettő.
— Hogy ?
— Nagysádnál az igazság is hízelgő lehet.

A macskabarátság vége.
I.

*
Cicuskáim, mucuskáim.
Jaj, mind oly kedves, oly fáin.

II.

Adta, hordta láncos dögök, 
Vinnének el az ördögök.



I

Drága olcsó pénz.

No. Márthon gazda, mi baj ?
Há\ e' kis pénzt szeretnék lóig uram illő kamatra
ThoJa mit, Márthon gazda, adok én phénzt magának 

szívesen, még phedig ocsó khamatra. \khar fiizetni maga minden 
forént othán naponkhint csak edj krajcárt ?

Akarok uram, akarok ! Az Isten is áldja meg érte.
Csakugyan nem is volt még ily olcsó pénzem soha.
— No, csak ne hálálkodjon úgy előre, hanem inkább azt 

nézze, ne hogy valakhinek elmondja, hodj mennyi interest fizet.

A nagy diplomata.

Nesze, bitang! Próbáld meg utánam csinálni ! Amelyi
künknek aztán egyhangú lesz a választása, a/ lesz a kettőnk közül 
a becsületes.

A jó tanács is sokat ér.

Vendég: Hallja, maga pincér! Én ma valami jót szeret
nék enni! Itt van előre a borravaló), de mondja igaz lelkére, 
mit a ánlhat nekem !

Pincér (félve körülnéz): A legjobb lesz, ha ma az. «Arany 
bárányba* megy ebédelni.

Hol van ? Tessék megkeresni! lol van? Tessék megkeresni!
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