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Megjelenik minden vasarnap.
Szerkesztőség Budapest.

MARKOS GYULA.

Rókák a saját csapdájokban.

— No ügyi fráterok, hogy már is megkaptátok amit kerestetek. 
Hát még ezután!

•Magyar H erkó P áter*  melléklapja.
Vidéki elárusítók Jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Egész élethedbe haza khivánkozzál, minden
honnan.

— Ön ajánlkozott nevelönönek ?
— Igen.

De ön egy vásott leánykával alig fog bir 
hatni, hisz ön túl szerény.

Az csak ú gy  latszik, édes nagysága.

Hep cicesz drágái jó kívánságai.

Lédj the edj oly djöngéd léngy, 
hodj niég a is thaszigájon
théged.

*
Hodj ne khtiljtin nekhed fho- 

varra khültenyi, az őt víz  hor-
gyón össze a the thermésedet.•

A vaddisznó vadászathon the 
lédj a f h a d á n g y .

---  a

Ledjen nekhed csholádi bethegség a huncu tság.

D ra ju sz  heljett Játhogasson meg thégedet a 
a th ifu sz .

Ne férgyél be a menthu csónakba, de a menthű 
khocsin gyusson nekhed helj.

The mindétig cshak a bolongyát járjad.

Nagyravágyás
Két idegen nézi a Toldy Ferenc születésházát 

Budán, mely tudvalevőleg emléktáblával van ellátva.
— Vájjon az én halálom után tesznek-e táblát 

az én házamra — kérdé az egyik.
— Tesznek hát, — feleli a másik, az lesz 

felírva rá: «Itt egy üres szoba kiadó.»

Schnobeles és Knobeles szalon enyelgései

Snob Mond meg nekhem, mi khülömbség van 
a kholozsvári régi és az uj színház khözött.

Knob. No?
S n jb . Hodj az edjikh r é g i , a másikh uj.
Knob. No hát össön meg théged a régi laphos 

gutha, valahángyszor uj h \z előtth mész el. E zoj.



Ideális szempont. Szórakozott

Mit bírálhatod azt az ékszert? Az én hozo
mányomban semmi sincs hamis.

Nem is azt nézem, hanem csak azt, hogy 
mennyit adhatnak rá a zálogházban.

Mond valamit

— Jelentsen be a báró urnái.
— Éppen tegnap halt meg a szegény méltó-

— Nem tesz semmit. Csak pár percig akarok 
vele beszélni.

Mond valamit.

— Ejnye Bella, ti még a kalapot se tudjátok 
■eltenni tükör nélkül, milyen ügyvéd, meg orvos lesz 
"előletek.

— Dejszen sok orvos és ügyvéd mielőtt kalapot 
tesz, ha tükörbe nézne — többre menne.

— No Berele ! Mit the szólsz a mármarosi zsidó 
posta rablókhoz hozzája?

— Hát a szamarak, rosszul kezdték el a századot.
— És, hogy értsek én ez tét ?
— Hát csak udj, hogy a múlt században leg

alább nem akasztottak zsidót Magyarországon
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ügy kérlek kedves Pista.
Hol a harmadik turista.

Hol, tessék megkeresni.

Kinek ára nincs egy tallér.
Hol az a füzta gavallér.

Hol, tessék megkeresni

Mi van a bugyrodban Kata - 
Kgv kis istenáldás.
Loptad ?
Oh nem! Szereztem.

— T íz körmöddel ?
Kitaláltad.

Az  e;; enes ut
Ismerős: Ön a báronoz akar menni és nála 

alkalmaztatást kérni ? Akkor adok egy jó tanácsot. 
Ha a báró úrhoz megy egyenest, akkor eltart egy 
lónapig is, mig megtudja: igen-e vagy nem! Menjen 
m inkább a bárónőhöz, attól rögtön megtudja, há- 

nvadán van az állással.

Nézzed csak az öreg közjegyzőt, szent, hog\ 
íelcsip bennünket.

Mi pedig majd ntgytitek t t(ir±\>rrsi rögtón- 
iink e> itt hagyjuk. Nemde?

AofU*ny«Bda UpMt, Baroa»*u
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