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— Ml baja a képviselő urnák, hogy oly búnak eredten emészti magát ?
— Hogyne, mikor a kerületem megparancsolta, hogy hagyjam el Kossuthot.
(Kossuth a rámából kiszól): Ne busulj Jebl, minden meg van bocsátva.

•M agyar Herkó Páter, melléklapja
Vidéki elárusítóknak 100 drb. posta* M idénél együtt 60 kr„ vagyis S0 fillér tiszta hasson.

S E X P IR Z O L T Á N u r regénye.

Két éves korában.
Nem kell nekem kása ! Én csillagokat akarok
vacsoráim.

Mint ügyvéd.
Hallja! Tisztelt biro ur! Ha nekem maga
olyan igazságot nem ad, amilyen nekem tetszik, ki
irom ám a lapjaimba ! Aztán soha sem lesz ám£magából táblabiró.

Normalista korában.
l anitó ur, en is írtam egy tankönyvet, ez bizonyosan jobb lesz, ebből tanítson.

~
* Mint képviselő.
Szervusz öreg! Teveled még egyelőre megvagyok elégedve, de a fiadat megbuktatom ám, ha
jobban a kedvemben nem jár.

Gimnazista korában.
Papa ! Ezt a Petőfit pár év múlva leszőlitom
onnan es en állok a helyébe oda. Legalább is leszek
olyan forradalmár mint ő.
Bár igaz, hogy Ő még
ezen kívül, némi verseket is irt.

Hideggyógyintézetben.
Vendég: Doktor ur! Hiszen így minden bolond dup
lán is meg fog őrülni, ha ezt a szerencsétlen embert
látják maguk előtt tovább is.
Sőt azóta már is több bolond valósággal
kijozanult. S ez is valami.

Gyerek száj.

Megfelelt.

(Ji)— Mit ettetek Gizukám tegnap ebédre.
— Semmit, Ida néni.
— És vacsorára.
— Hát ami délriil megmaradt, azt megmelegitettük.

Idealista.

— No koma, hát hogy ityeg a fityeg!
— Jól koma, mert a hó után gyönyörűen kizöldiilt
a legrosszabb vetés is.
— És ha nem zöldült volna ki?
— Hát biz akkor rosszul ityegne a fityeg.

Egy betű, mint áruló.
Pfeiferné : Nézze meg, Ellyke az uj zsebkendőimet
Ugy-e gyönyörűek. Most még a nevemet hímeztem belé,
»Theréz«, de »hc nélkül.

Samuka aggodalmai

— Beszélhetsz the énnekem Móni, hogy vadj the
még most is egy idealistha, mikhor a
fusztul

gazdag

Blatt-

a csonya lányt eljegyeztél.

— Legyél csak the ruig khedvesem, mert én még
mindig vagyok edj idealista, csakhogy
mostani ideálom a phéncz.

phersze

az

én

— Mamukhám mi vagyunk egy zsidók ?
— Nem gyermekem mi nem vagyunk egy zsidók.
— Hát akkor mik vagyunk mink anyuka, hogy
annyi zsidó jár mihozzánk.
— Mink gyermekem csak a zsidók gyermekei
vagyunk.
— Köszönheted anyuska, hogy igy megnyugtattál,
mert én inkább a cigányok közé szöktem volna, mint
sem én ily csúnya fajhoz tartozzam.
_ Légy nyugodt gyermekem, mi nem tartozunk
azokhoz, csak azok tartoznak mihozzánk.

Kazár renomé.

Érthető.

A bécsi ügynök Sátoralj a«Uj helyen, érdeklődve
kérdi az állomáskezelot, hogy ez a cégtábla, mért nem

Csudálatos az. szomszéd, hogy maga ol\an
derék becsületes ember e> mégis szegén)*, mint a
templom egere. Hogy történhetett ez Hát az nagyon is egyszerű, M ózsi! Csak rá
kellett néznem a maga piszkos uzsorás körmeire
aztán mindjárt kész rája a felelet is.

Sátorai)a l ’jJu iyi-n c 9
A kezelótiszt nem érti a kérdést.
— No igen. mert a városban fél év óta minden
cimtábla n o-re változott
l ’isontai Soma.

Ketten jöttek s egy meg vissza.
Hol a másik biciklista.
Tessék megkeresni
.
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Maga talán meg nem i> látott hordót?
Honne láttam vóna, mán ment is rajain kö-

Ejnye, senkit nem látok,
Ki tépi itt a virágot.
Tessék megkeresni
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