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Köszönöm barátomba főispánságot! De most nem érek rá ilyen csekélységekkel bíbelődni 
előestéjén vagyunk.



Meg van tehat az alkotmány biztosíték !
Szép!

De majd csak ha mihamarabb életbe is 
Lép!

Csakhogy addig az eletbe lépni sohse 
Fog!

Mig nemzeti szurony nem lesz magyar ke/en 
Sok.

Hlapintéri Borvágyi Kalam áris nótárius uram körjegyzései.

Ug\ veszem észre, hog\ a kiegyezést még csak 
benyelné a párt, a kvóta emelés dacára is. mert
hiszen kétszer annyi vívmányt és értéket is leiiet 
abban találni, aki ért hozzá, de az önnálló bank 
miatt nagy az elkeseredés h o g y  az nem látszik még 
t »krletesen biztosítva.

Mi maradt rajta?
Rozi: Az Irma igazán nagyon csinos lány ám ?
Mali: Az már igaz! ( !sak a bőre, no azt nem 

lehet éppen szépnek mondani.
Róza . Na é* a pisze orra ? Hát bizony az nem 

tesz valami jó benyomást.
Mali: Ez tény. Aztán tudod, úgy magunk között 

maradjon, i haja is kezd nagyon vékonyodni és repe
dezni.

Rozi Hz meglehet, ámbár ezt még nem vettem 
észre. csak azt, hogy a s/ája egy kicsit nagyra nőtt.

Mali: Kp ugv, mint a fülei
Rozi Aztán tudod, a szemei is olyan furcsa nézé-

Miek.
Máli Kgye ? <>lyan különös szinvegyüléke \an benne 

a sárgának és zöldnek. Attól van az!
Rózi : Ks hozzá még olyan Ízléstelenül szokott

öltözködni.
Máli Ks azért olyan esetlen, gyámoltalan a kül

seje. szinte kellemetlen benyomást tesz az em berre.
Rózi: I>e hát egészben véve azért o mégis csinos 

leány, ezt tőle elvitatni nem lehet
Máli Nem ’ Azt elvitatni nem le h e t! < Isakhogy 

tudod, az is azért van ám, mert «* nem is ért a vitat
kozáshoz sem. *

Mindegyik a maga utján.
Fiaral férj : Az én elvem az, hogy az én édés 

feleségecskémnek mindent elmondok, ami csak előfordul 
életemben !

Idős térj . Abban egy csepp különösség sincs. Sőt 
én még azt is elmondom a feleségemnek, ami sohasem 
fordult eb* az életemben!

Szekularizácziő

Mit er az, hogy 19D>l-ban a közös bank >zalfa
jaimat nem fogjuk megengedni, ha már is megígér- 
;ük li g\ vei k szóba fogunk állni, sut tárgyaim i>
tojunk.

Hiszen éppen ettől tart a 4S-as párt, — mert 
ha mar egyszer tárgyalni lógnak, akkor, aki az oszt
rák huncutságot ismeri, — hát előre is tisztába van
azzal, hogy megfog csalni bennünket.

Hanem, és itt iga'a van Hollónak, azt akarja 
most a is-as párt. hogy ne is tárgyaljunk a né
mettel, hanem most már mondja ki a kormány, hogy
tr ónna lll bankot p n i i g  w e g í 'g iu k  csiná ln i, ha lórik , ha  
ssakihi.

Csakhogy persze, ezt még idő előtt kimondani 
annyi, mint kikiáltani a sötét erdőn, rablók gyertek, 
van am pénz nalam, de sok.

Hát persze, hogy mind a két helyzet roppant 
nehéz

Hanem azért az önnállá banknak is megkell 
lenni, ezt a Herkúpáter mondja.

A Herkópáter csak fején találja a szeget.
hz az, am iért a Hcrkopatert o h  ásn i es terjesz ten i úri

í r t u l

Pájesz Ede törekvése 
Hitfelek összeveszése,
De neki ez nem sikerült 
Mert józan ész felül került. 
Jól lecsappant rücskös lapja 
Majd csak az ebrudat kapja.



M agyar M iska visszakérdez. Mivel lehet ráijeszteni

Xo Matyar Miska lityi hot mek montam, hot 
lesz k\*')ta emelés. Mit te szólsz most ehhez hozzája.

I gve  Német Mihli megmondtam én azt 
3 lmgv lesz önálló magyar bank — hát te

11111 >/", / n st ehhez hozzája.

Hrti a választást

— Kinve angyalom alig vetted kezedbe a min
tát és már is választottál. Nem hamarkodtad el.'

— Ami a választást illeti, tudhatnád még 
eljegyzésünk idejéből, hogy én ezt nem szoktam 
elhamarkodni.

Izidor: Náci bátyi. Nekhem kell khölcsön ezer 
khorona. Moszáj. Ha nem adod nekhem beogrokh a 
Donába.

Náci bácsi: Fogoisz the khapni edj nadj nátha.
Izidor: Vadj lüvök edj golvó o fejembe.
Náci b ácsi: Nti ? Az fogja lepathanni a 

khoponyádrul.
Izidor: Akhor veszek edj khütelet.
Náci bácsi: () milejen rossz khötél vadj 

edj másik khötél se nem bántja thégedet.
Izidor: Ki hadjom magam kheresztelni.
Náci bácsi: < >z se leszi nadj baj. Fogunkh 

örülni, hodj tlniled megszabadulunk.
Izidor: No thodja mit? Fogokh én csinálni 

okhosabbat. Nem fogok thavább kérni, hanem itt, 
akkhuráte szemben fogok én nyitni edj khonkurens 
botot.

Náci bácsi: Hadjál már békiben Itt van oz 
ezer khorona.

Góbé vágás.

tZ.) A keetek tornyán mi az a gömbölü.
— Unitárusok vagyunk.
— Hát maguk hiszik a Jézus Krisztust.
— Honne.

Hm. (Nézi a torony gömbjét.) Pejig hát az, 
nem igen mondhatnám, hogy szerette vóna a tököt

— Mér vágatta ki keed azt a nagy almafát?
— Tudja szomszéd, még boldogult feleségem 

ültette, aztán valahányszor ettem róla, mindig eszembe 
jutott a fanyar nézése és ollankor olyan savanyu 
volt a gyümölcs, hogy elment tűle a kedvem.

• M ag yar Herkó P á te r , m elléklapja
Vidéki elárusítóknak 100 drb. post*‘ küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon.



Azok a gyerekekHz is számítás

Kari Mama? Mondd 
Mama: Kolozsváron.
Kari: És ugy-e én Bu 
Mama: Igen.
Kari: Hát a papa hol 
Mama: Kassán.
Kari : elgondolkodva 

tünk mi hárman igy össze

Gondos.
Asszony: (hétfőm Mondja csak, miért nem 

köszönt maga nekem, mikor tegnap a ligetbe talál
koztunk?

Szobalány : Oh kérem. A nassága olyan egy
szerűen volt felöltözve. Hát nem akartam zavarba hozni

Asszony: Smüle, én thégedeth nem erthelek 
The egész nap cshak sz á m o lsz , cshak számolsz. Mith 
the annyit számolsz?

Smüle: Háth hodjne számolnék? A masthani 
csődömből khapják a hitelezők 3 perchent, akkhor 
marad nekhem 07 perchent. de akárhodjan é v  khe- 
resek. nem thonálok thíibbet mint 95-öt. Mosthand 
kheresek, hová letthe az a khettö percent?

Kérdi egy nevető . 
Hol a szántó-vető?

Tessék megkeresni

* 1 Wu* r c4« métnlét«M4 u  e*ts i kA iA ns^nck a leqnaqvokk munkáktól a le jk lsckM * O k ié n  .ÜM minden • uakfca
_______jn ey .n d fié it. — ft,orun és pontoain u Iliit mindennemű megrendeli ntomlat**nfl (Vidéki* etérwéNtl.)

A n iio n 'y o m d i Kudapmii, V ü l.# Maros*-** A


	44

