
VI. évfolyam. 12. szám Budapest, 1905

E^y krajczáros.

I r.NYFFY KÁLMÁN. Megjelenik minden vasárnap. MARKOS GYULA.
Szerkesztősét; Budapest.

«-e*j RECIPE FERRUM

„Magyar Herkó Páter" melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részeseinek.



S chnobeles és K nobeles beszélgetései. Meglepetés.

Schnobeles: Látthál-e már the ujdonath uj lóbtirf, ami 
vóth Iikacsos?

Knobeles: Akkhor nem is vóth az üj.
Schnobeles: Dehodj nem, csakhodj vóta rajta a khettii 

S7emtül a Iik.
Knobeles: Oh, hodj likhadnál khi the is minél előbb 

arra az igazságra, hodj theljesen lóvá vad] théve és mégis 
vadjolsz the ed; óriási szomár.

Schnobeles: És the mondolsz nekhem, akhi vadjolsz 
edj gazember.

Knobeles: Csak lassan a thesttel, Khóbi, mert ha én 
\adjom is edj gazember, de nem szamár gazember. Ez is 
csak valami khis kh'ilönbség.

¥

Mám lkam ?
Nu> '
Már nem ölök a/ otholsó phadban. mániikám ! 
l.ácc, ez nadjon szép dolog, nesze edj hatos. I s miért ö l

tettek előbbre théged ?
—  Hát, hát, hát thticc mámikhám, mert festik az otholsó padot

Kóser előkelőség.
Pincér, az étlaphot! Okhorok rendelni thübbféle retek. 

Sokat várt.
Ön az a pincér, kinél én a rostélyost megrendeltem ? 

— Igenis, nálam tetszett rendelni.
Szent Isten í Hiszen ön az alatt az idő alatt egészen 

megőszült!

Idt- halí^assál. khedves Móriciében.
Nii, mit akharosz mondani?
O  regikhánk nopról-nopro jobban hasonlitl'.olja mogat 

én hozzá in.
Még csak az khüllene. idj is elég hozományt khüll nekhi 

majd odni.

Schnobeles: No Knóbi ’ Mirül ismersz the meg a citro-
nyot sütétbe0

Knobeles: Arrul, hodj savanyu.
Schnobeles Nem igaz, mer a kháposzta is savanyu, 

hanem, arrul, hodj összehúz a the szádot.
Knobeles. HoJj húzzon össze théged edj citrony helyett 

száz görcs.
*

Schnobeles: Melyik drágább, a selyem, vadj a bársony ? 
Knobeles: A fene thud ászt.
Schnobeles: A selyem, mert asztal a khukacok csinálnak, 

a bársonyát phedig az ember.
Knobeles: Hodj cshinaljanak thebeliiled is mielőbb

bársonyt. *
Schnobeles : The nem tucc háromszor edjmásután nion-

danvi, éljen Weisz.
Knobeles: Hodjne thudnák! Éljen W eisz ! Edéi Weisz:!

Ellen Weisz!
Schnobeles: Lácc, szomár, még Edelweiszt is montál. I la 

ha még eccer montál vóna, lett vóna edj federweisz.
Knobeles Hodj federweiszbnl süssenek nekhed pogácsát,

Kóser.



Akaratlan jó szívesség. Megnyugtató.
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—  Mamhein, gyere csak ide, nézzél meg eztet a kliépt, mintha 
ak t he rólad vóna föstve.

Má phedig ezt nem elthaláltad az edszer, phápelében, 
ért én idáig még soha se nem használtam olajfestékt.

Már pedig, édes tábornok ur, a magyar vezényszót rövi
dé- i aaglianem meg kell tanulnunk!

Ments Isten ' Azt a kutya nyelvet! Inkább azonnal pen
zióba megyek.

Kétségtelen, édes tábornok ur, hogy ezzel is igen nagy 
szolgálatot fog tenni a magyar vezényszónak.

Furcsa.
Orvos ur olyan későn jött el, hogy közben elmúlt a 

rosszul létem.
Sajnálom, nagyfád, igazán sajnálom.

Női logika.
Mondd csak, Emma, miért halasztották el az ítélet

kihirdetését ?
Tudod, Ella, a birák előbb megkérdezik a feleségüket. 

Szószerint.

—  Mit the szólsz ahhoz Samu lében, amit thegnap a Hirsch, 
az orthodox rabbi mondtha a zsidó khongresszuson, hodj a neolog 
izraelithák már nem is vannak edj igazi zsidók.

—  Ne hidjél nekhi, Khóbikhám, mert akhár orthodox. akh.tr 
neolog, akhi edjeer már z^idó, a* meg a ph okol ha is csak zsidó.

Khöszönök, phajtás, riadjon khöszönök Ez a the okhos 
véleményed engem egészen megnyugtat.

i
Modern.

Hát miért veszed el azt a csúnya leányt, ha nem 
szereted ?

— Tízezer koronáért.

Ismerik egymást.

Tudok eblvn a házban, Hadéként, két szép libát, meg 
három málácsot és senki sincs otthon.

—  Hát a kutya, M ore!
— - Ázs ám, a Devla vitte vóna el, azst égésén el is felejtettem.
—  Tudod mit, More, lopd el a kutyát, akkor én ellopom a 

tebbit. ástán megosztozunk.
Lopd el a kutyát, Dáde, te, én akkor a tebbit mind ne

ked ladom.
—  Ugy-e h o g y  éntilem ketinyebben tapogathasd el. Vakus 

tile ! D ikhec!



No, no.Mond valamit.

—  Szerbusz, koma. de nehezen adsz kezet, mint valami rá- 
; tartós kisasszony

—  Hát tudod, koma, balogsuti embernek nem igen szeretek 
v kezet adni. mert az olyan hatással van ram, mint mikor a jobb

lábra való csizmámat balra találtam fölhúzni.

hidegvér.
Nő Gazember, mindent tudok.
Férj: Ostoba beszéd, azt sem tudod, mikor született 

.Mátyás király.
Vigasztalás

Asszony (a férjéhez): Nézd, kedves Gyulám, a mi szakács
nőnk rögtön el akar menni, mert ma megpofoztam !

Férj (a belépő szakácsnőhöz): De kedves Anna, legyen 
észnél! Ha én egy pofon miatt mindjárt elmennék, akkor
egész évben sem volnék soha itthon!

c

Na sógor, mi nem tetszik, hogy olyan keserves f iz im isk á t  

vágsz, mintha vadkörtébe haraptál volna.
Hát ketfezs pajtázs, c*ag asztat enneki nem tets/ig, hoty < 

a matyarog mostam! mekin tnekcsinálnak ety s/almatiiz. í'ty tara- 
big gitartyág, a>ztán mekin a teregát peatjág.

- Soh se búsulj arról sógor, gondoskodtunk arról mi jókor.
No. no, drentisid a drentesinek.

Furcsa.
Aki a vendéglőben adós akar maradni és a/t kiáltja: 

Fizetni!
A szokás hatalma.

Falusi borbély (ki verekedés közben a másiknak a fogát 
ütötte ki): Úgy! És most egy forint és ötven krajcárt kérek
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