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Fölkelnek sírból a dalják — A hont újra visszafoglalják.

„Magyar Herkó Páter*4 melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.

Ki van terítve már.
Ki van terítve már a holt,
Egy nemzet gunyja, >zitka közt
Az óriás tömeg;
Fetreng ravatalán,
Ki van terítve dicstelen,
Temesse megvetés! — A gőg
A nemzet ölte meg !
Mist érdemel talán ?
Egy nemzetnek nyakára font
Hurkot merész keze,
Egy nemzet szórt boszut reá,
Mert Bécscsel éreze.

Párbeszéd M iskolczon.

Temesse gyászos rendszetét
A megvetés pora!
E rendszerből fonódott ki
Hazánknak ostora.

E'gy nemzet ős jogára fent
l e van terítve már a bún,
Szekercét itt a gőg.
Az elv, mely úgy tapadt.
S egy nemzet vágta a főbe úgy. Könyet reá ki ont ?
Hogy mint a marha bőg.
Csak a husosfa/ékcsapat.

V á la sz tá s u tá n .

Mihály sógor, még kendet se láttam bottal járni mióta
csak ismerem !
Hallom, hogy Tisza Pista gyün, hát csak neki gondútam
magamat, egy kis méltó üdvözlésre nézvést.

V eszedelm es tudás.

— Nasságos uram !
No, mibaj, János?
— Hát mondok, mivelhogy megválasztottuk, hát a népfölségnek kezet sem ad?
Nem vagyok én eladó leány, hogy én odaadjam magának
a kezemet í
****************************************

Elszólta magát.
Báró: Kedves nagysád! Fogadja e csokrot és legforróbb
szerencsikivánataimat a mai születésnapja alkalmából.
H ölgy: Ah! Ily késő ősszel még ily szép rózsák? Ezek
úgy emlékeztetnek a múlandóságra.
(Ábrándozva): Úgy van úgy! Úgy múlik az idő! Ma
töltöttem be huszonnegyedik évemet és holnap épp harminc
esztendeje lesz, hogy szegény jó édesapám m eghalt!

Cseberből vederbe.
No, hogy van a második asszonynyal megelégedve?
— Rosszabb az elsőnél is.
— Hogyhogy?
— Az első műveletlen volt és semmit sem tudott; ez
meg művelt és mindent jobban tud.

teleség: Aztán el ne telejtsd, édes öregem, hogy holnap
színházba megyünk!
Férj; ? ! . . .
teleség: Szombaton zsurt adok.
té r j: ? í . . .
feleség: Vasárnap pedig virágkorzóra megyünk.
térj: Nem lesz sok? Majd megárt.
teleség: Ellenkezőleg, csak jót tesz!
térj: Jót? Honnan tudod?
teleség: A te tankönyvedben olvastam, hogy a változatosság
gyönyörködtet

Másod virágzás.

N ő: Mondd igazán, én vagyok az első, akit szeretsz?
Férj: Szavamra ! De vájjon én is első vagyok-e, akinek szerel
mét elfogadtad ?
N ő: Te igazán goromba egy ember vagy, hát olyan vagyok én ?

Szom orú igazság.
N ogi: Szerencsét kívánok tábornok ur, megmentette
Oroszország becsületé!
Stössel (oldalpillantással elgyötört, lefogyott katonáira):
Hát, hiszen egyebem úgy sem maradt megmenteni való.

K özös tapasztalat.

Mandel Pál ur program m beszéde.

— Khire szavaz a maguk khuzsége, András gazda?
— Instálom alássan, nagyságos uram, hát arra, ami a kezé
ben van.

Elintézés.
Vendég: Nézze csak, milyen kevés sört hozott a pin
cér — csupa hab ?
Vendéglős: Tessék csak jól meghúzni a gyermek fülét.
Elszólás.
— Köszönöm, hogy annyi jóakarattal
könyvemet.
— Hát még ha olvastam volna !

bírálta az én

Az en ged elm es gyerm ek.

Bankár: Igazán nem hinné az ember, János gazda, mekkora
hirny van a tizkoronásokon.
János: Az ám, nagyságos uram, azt én is folyton tapasztalom.

— Mondd csak édes, akarsz a nőm lenni ?
— Csak ha apa beleegyezik. Apa akarata ellenére semmit
sem teszek !
— De bele fog-e egyezni édes apád ?
— Hogyne, hisz apa mindent megtesz, amit én akarok !

C síp ősen .

M egfelelt.

—

M ondjál csak, the aranyos Khobikáni, ha te tüled fognak
khérdezni az oskholába, hodj mire való a szappan, mit the fogsz
erre felelni ?
—

Képzeld csak édes, tegnap éppen m unkaközben kaptak le.
N o , az is csak pillanatfénykép lehetett!

Ö nérzet.
— Megnézted Rafael festményeit a Vatikánban ?
— Minek ? Magam is festek.

Hát azt, hodj — eladni

V izsgán.
— Miért száll föl a higany a forró vízben ?
— Mert melege van.

—
—
—
—

A baj.
De hát miért iszol annyit ?
Nincs szerencsém.
Mi köze ahhoz a szerencsének ?
Hát, ahányszor menni akarok, frissen csapolnak.

Mind a négyen keresik — De a nyulat nem lelik.
Hol van ? Tessék megkeresni
t-yomda r %

