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MARKOS GYULA.

Viszik Rákóczyt Kassára.

Rákóczy Ferenc: Megilljatok, jó feleim ! Elég volt nekem 200 esztendeig a krifg#, jfflM>ŝ ps»dig az 
öldben akarok megpihenni. Ott, ahol Kossuth Lajos Budapesten, a kerepest t e m « ^ i i ,V3t>VínSÍ:i, „

„Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vldiki elárusítók Jelentékeny kedvezményben részesülnek



Szép vereség. Nem es boszu.

— Legyünk őszinték, édes Haltai ur. Én Önhöz 
egyenesen azért nem fogok hozzá menni, mert én csak 
egy olyan férfihez megyek, aki, ha szükséges, engem 
meg is tud verni.

Mennyire kár ez, szép Evelin, hogy ennyire 
szerepet cseréltünk !

— Hogy érti ezt ?
— Hát hiszen Ön már régen meg is vert engem

a — szemeivel.
— Haltai ur, akkor hozzá megyek.

l ’r <egy hölgygyei sétálva*: Úgy látszik, hogy az 
a hölgy önt megbántotta, mert oly haragosan néz utána. 
Ha valahogy megboszulhatnám önt, szívesen szolgála
tára állok.

Hö’gy : Ah ! Ha ön azt megtenné ! Ö tegnap el
küldte nekem eljegyzési kártyáját, küldje el ön neki 
viszonzásul az enyémet.

Csalódás.
Szobalány titkolózva): Kisasszony! Itt van egy levél 

az ön számára !
Kisasszony (örvendve): Az én Palikámtól ?
Szobalány : ( )h nem, hanem a keztyüstöl! És azt 

is izeni, hogyha a kisasszony most sem tizet, akkor majd 
a papához megy !

Szom orú kilátás.
Peti inas : Te Józsi! A mesterünk ma egy izom- 

erösitőt vett a boltban í
Józsi: Na, még csak az kellelt! Az ördög bújjék a 

markába, hiszen már most is akkorákat tud ütni, mint 
egy barom ! Hát mi lesz most ?

N incs igaza.
Férj <aki feleségével a magas Tátrán felmászott egy 

csúcsra, örvendve énekel): Fenn van a szabadság, lenn 
a magas tetőn!

Asszony ! Fogsz te mindjárt elhallgatni azzal a buta 
ordítással ?!

Nagy müértő.
Színészek botlottak Bölönbe. A szinlaphordó erővel 

kináigatta a szinlapot valami Tana nevű tanítónak, aki 
azonban sehogy sem akarta elfogadni azt.

Ha mindenki igy tesz uram — sóhajtozott 
I hália papja — hogy fognak megélni a színészek ?

Az már az ó dolguk — felelt a bölcs férfiú s 
vágta tovább a tököt a disznóknak.

Nem hallotta.
Valami ünnepséges előadásra készültek a b.-i szín

társulat tagjai Szavalatokra volt szükség s az igazgató 
felszólította színészeit, hogy mondjon, aki mit tud. A 
színészek mind ismerős dolgokat deklamáltak, melvek az 
igazgatónak egyáltalán nem tetszettek.

— Uraim — szólt — legalább mondjon valaki 
olyant, amit még én soha sem hallottam.

Erre feláll á komikus s páthosszal kivágja:
— A mi direktorunk a legbecsületesebb direktor, a 

múlt havi gázsinkat is egy fillérig kifizette.
Persze, hogy lett utána kacaj és taps

Hep Cicesz D rá g á i jó kívánságai.
Ne fhájjon már thiibbet a te 

fejed semmitől és soha.
*

A lángyod szerezzen nekhed
állást.

*
A djerekheid még 10 éves 

kborba is óvodába járgyanak.

Lédj the edj böcsölethes em
ber, cshak a formád ledjen djanus.

*
Ne lássál a budjellárisodat hónapokhig.

Azthat a tadjlaltot ism erjél the cshak, amithet az 
Orbán cshinyáli

♦
Ledjen nekhed angyi mandula, hódi meg khttlljön 

kiszennyi a nyakhadbul is.



Eltalálta. Qittek

— The se valami közel járhattál ott mámelében, 
ahol a szépséget osztogatták.

— Ippeg olyan közel papelében mint the oda, 
ahol az okosságot osztogatták.

iMaga is rá jött.

— Úgy hallom tiszttartó uram, hogy ott vót az 
ímerikai ünnepen, hát millen emberek azok az amerikaiak ?

— Majd mindjár meg mondja azt kend maga, Márton
gazda:

Annyi a pénzük, mint a polyva, úgy szeretik a 
becsületet, mint a szemük világát. Nem ismernek nagyobb 
urat, mint a törvény, de azt ismerik ám és mégis süvege
iig és mást nem is süvegeinek meg soha.

— Ejnye be okos úri emberek lehetnek azok, tiszt
tartó uram !

— No ügyi Márton gazda, hogy eltalálta magától is.

Bírálat.
(?) Soha még tudóst találóbban nem jellemeztek, 

mint a nagymüveltségü Krisztina svéd királynő jellemezte 
bires könyvtárnokát, Salmasiust.

— Harminc nyelven tudja megnevezni a széket, de 
ráülni sehogysem tud.

Barátnők.
— Az alagutak nem olyan veszedelmesek. Én is 

tavaly egy fiatal emberrel mentem alaguton keresztül. A 
kocsiban szuroksötétség volt. Persze, meg akart csókolni.

— És nem sikerült?
— Ahogy vesszük: a Pufi kutyám kapott puszit, 

akit elém tartottam.
— Ah ! A szerencsés fiatal ember!

A nép barátja.
— Hiszen te csupa koca vadászt hívtál meg !
— Szegény hajtókra nagyon ráfér a íájdalomdij.

— Látod édesem ezt a szép pázsitot itt?
— Látom.
— No hát, itt kezdődött 10 évvel ezelőtt a leg

nagyobb háború, amit valaha a világ látott.
— De hisz édesem, most tiz éve is éppen itt talál

koztunk mi először.
— No ugye, hogy igazam van; magad is rájöttél.



A m erikai feleletMond valam it

Mégis csak kár vót Achim mandátumát megsemi- 
sitcni sógor . . Ü vót az egyetlen paraszt képviselő 
most pedig egy se lesz. mert a magját is kiirtották

Hányszor hallotta koma, hogy ti parasztot védel
mezett von a, mi ? De én olvastam azt, hogy töldosztó 
cucilistákat cudam pártolta, pedig a maga földiét ugyan 
csak eszeágába se volt felosztani! . . .

— Ez igaz !
— Nem is paraszt képviselő vót ti koma. hanem 

képviselő paraszt, olyan pedig ne is legyék.

— Hát Amerikába is árulnak szűrt koma ?
— Árulnak bea ’
— Már hogy árulnának akkor, ha nincs is sziir- 

izabójuk.
— Az a legkevesebb koma, mert a jó szűrhöz nem 

n szűrszabó keli első sorba, hanem pénz, a pedig van

Siet a nagy zajra 
A szép sörös frajla

Hol ? Tessék megkeresni
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