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usSSJ A HÁROM KUTYA US^>

— Csak azt szeretném tudni, koma, hogy ez a három kutya miért jár örökkön együtt ?
Hát nem látja kelmed még most sem, hogy mi tartja őket össze?
) _ _ _ _ ____________ ______________________________________________________

„Magyar Herkó Páter" melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.
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MARKOS GYULA.

Lári-fári Véherfári
nemszedi

hőscincér, szittya-labanc kukuruckodásai.

tvulad föl énpenne csag most a híres kukuruc szittya pécsi
szószad és mek izs mutatog én, hoty nem meknyukodni
fokog. mik a gutya, tisznó matyár Kossuth gutyágat mek
nem danitasz.
Fa>agi folt olyan zemtelen, hoty a Hászpan gincstári
kuszenet és eszüstganált tette ki a Háztul asz asztalra. Mi van
ebben? Ettig is használtam a göszpéncéget magáncélra, senki
gutyának ehhez semmi köz — máiul fokva aszonpan duplán
fokog a gincstári bénceket használni makáncélra. Akineg
meg esz nem tetszig, asz tetve róla. Spuk tr uf. Ety Isten,
ety császár, ety Yaterland és ety Ausztria. Ami aszudán tyin,
spuk trauf. Binkálok mintenre, givált a mat>ár szabadsákra,
azt mekmutatok.
Csicseri-csacseri, lári-fári
l 'éherfári.

Magyar Mihály

Szám szám a drentésit a drentésineg! Tyittem, látám, te
. nem tyéztem. Lementem a gutya, tisznó Kossuth parlamentpa,
* betig a gutya se nem fe/ette enkimet más, mint a császári
Refél. Ikaz utyan, hoty a fene se nem rám heteritette, te
{ aszér én mékizs helyesen, gatonai rukalmas lépésekvel a
helyire találtam.
Erre asztán felolvastattam a girályi gészirat. Peszéltem
sok-sok tücsköt-pogarat, ami nem tetszette senkineg, sód
j elkesztég lármázni a Kossuth-gutyák, feszegetteg, orditoztag
és nem mekhallgattág enkemet. Oszt rág siván, császári gutya,
' smarn-generál, pécsi wurst — cselszevé, stb. giáltoztag asz
enim bofaja szeme geszepibe. Erre én rrekharakuttam és
elétettem ety másik giráli gészirad és akardam felolvastadni.
Te a gutya, tisznó Kossuth-hundok nem félolvasdatm enketI tek. Mer asztat giabálták, hoty a giráli késziradpul elek ety is.
Majt ha sorra kerii, agor lehed. Erre én tyittem ety
naty tichbe és gesztem tompolni mérkipe, te nem használta
fenét se nem.
A Kossuth-gut\áktul asz elnök elöp elrendelte a gorÍ mánytul a leszavazást, mikor as2tán én látottam, hoty most
már tyin a gitopázs, illa pereg, nát a gert. S lujf és íoldam
i én már asz ekész pandámfal ettyit gint a Hászpul, mert
; natyon izs érezte a buskaporszagt. Ikaz utyan, hoty filyulis
folt. Te palostojás elmaratt, oly tyorsan szeleltünk ki.

Most már aztán annál natobb spiczem fan énnegi eszegre
a matyár guuágra, akikhesz enkimet a császár giltette, hoty
ükét mekdanicsag.
Lesz tehát nemulass, ami mtk alik folt. Most már asztan
inek fok nilatkoszni a csaszlaui tajgatej, hoty mire gépes.
Ety leszavazott m iniszterelnög fatyog asz ikaz. No te se
paj, asz énnegi sak wurst és sm arn! Aszérd mékizs mekmutatog, hot hotyan gell asz ekéz algotmánon fékigkázolni.
Ézs fokom izs kazolni lelkiismeretba, a drentésit.
Asz énpenne mekoperált pántlikakiliszta csak most geszti
{ ikazán dalpraádni.
S kipst nur a Kaiserstadt
S kipst nur a Ví ien. —
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Német Michail.

— Na lityi, matyár Mihail, mintig is én montottam a/tat,
hoty nem Ausztriápa fansz a hibát, hanem a hitván matyárokban. Mert amik Tisza, Veherfari, Khuen-Héderfari kaz
fickók akadják magukat, lenne ety polond a kamarilla, ha
enkedné makát. Hast!
— Igazad van, sógor, meg nem is.
Igazad van abban, hogy még mindig sok a hitvány
magyar, de ismerd be azt is, hogy még több a kapzsi, éhes
osztrák. Sót még a korona is vakon félre van vezetve.
— Hast du nicht ganz Recht, getfezs pajdás! Nem van
teneki most ekészen ikaz, mert ha az ekéz szpottelfü párt
nem kazemper vóna, akkor lehetne peszélni osztrák kapzsi
sából. Te mikor et egész matyar-bárt, mint a Tisza-bárt
nyilfánosan szemközt pökni mer asz algotmánt, asz nat
matyár tyalászat.
Ha esz asz emper asz osztrág parlamentbe merne ilyen
gazságot mekreckiroszni, mi majt elpántunk folna fele, matyár
Miskásan.
Ép fej vei el se nem kimehetett volna onnan. A piza.
— Köszönöm, sógor, hogy erre is megtanítottál, majd
használni fogjuk a medicinát legközelebb. Hanem azért
Mégis hun futsz a német /

Elavult
— Csárdásné, aranyvirág ! Hadd lássuk hát azt a jó bort.
— Hej, komám, régen vót, amikor arany vót, most má
csak be van aranyolva, ha nem rézéivé.
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Nehéz választás.
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Rendet teremteni mindenáron az alkotmányos törekvések
eltiprása által is. Ez a legújabb osztrák jelszó. Az alkotmá
nyosság, az csak wurst és sm arn! Értjük, koma, értjük.
Bodóné is igazán igy beszélt, midőn a bor árát kérték.
Már pedig addig nem lesz rend, mig a magyar nemzet jogos
kívánalmai nem teljesülnek.
*
Fejérváry szülte Tiszát, Tisza szülte Khuent, Khuen
szülte újra Tiszát, Tisza szülte újra Fejérváryt, Fejérváry
szülni fogja Tisza fiát, Tisza fia szülni fogja Khuen fiát,
Khuen fia szülni fogja Fejérváry fiát, Fejérváry fia szülni
fogja fia fiát stb., stb. Újra 400 esztendeig... Persze, ha
azon közben be nem fagy.

Apróságok József királyi hercegről.
— Nehéz választás lesz ez a pápai, kedves elnök ur.
•
— Már pedig ahol a politikai anyaszentegyhá/. csaknem m inj den apostola, evangélistája, sőt a pápája nyilatkozott már — ott
| nagyon is könnyű lehetne ám.

Modern.
Aranka: No de ilyet! Ma egy hete jöttél ide, tegnap
már eljegyezted magad s mához egy hétre már az esküvőtök
is meglesz. Istenem, hát arra nem is gondoltál, hogy lakás is
kellene, berendezés is?
Birike: Lakás? Berendezés? Az mind óvilági fogalom.
Mi az esküvő után hatheti nászutazásra megyünk, onnan
négy hétig a Balatonra, onnan utókurára Tátrafüredre s ha
még akkor sincsen elég ok a válásra, akkor egyszerűen
valami szállodában telepedünk le.
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Nehezen jutnak dűlőre.
||

— Vót már keed Káponán ?
— Benne vótam.
— Nohát, az a nagy utszéli ház vót a mienk.
— Nincs abba ház, csak egy kis Jézuska meg Bötlehem.
— Hát mirül beszél keed ?
— Káponáru.
—• Mellikrü ?
— Ami a Kálvárián van.
— Én mög Kál káponáru.
— Vagy úgy ? Ott még nem vótam.

Jó hasonlat.
Mihály bácsinak ügyes-bajos dolga lévén a földesurral,
nem restelte a fáradtságot, hanem feljött a fővárosba, hogy
azt ott személyesen intézze el. A földesur igen kedélyes lévén,
beszédbe elegyedik vele.
— No, Miska bácsi, hogy vannak otthon ? Mit csinál
! a tiszttartó?
— Hát kérem alássan, mink csak úgy vagyunk, mintha
a konyhában lennénk. A tiszttartó ur koppaszt minket, mi
meg őtet spékeljük.

A nyolcvanas években József királyi herceg a Hortobá
gyon járt; tüzesvérü négy paripa kocsija előtt, jóképű, módos
alföldi gazda a kocsis helyén. Nagy becsület érte, ő foghatott
be a magyar királyi hercegnek.
Csak egy baja van; erős pipás s hogyan állja ki a
hosszú utón a koplalást ? Nem is állotta; mikor már igen
csiklandott a szája a pipa után, hátrafordul nagy alázattal a
kegyesszivü úrhoz s megköveti szépen, ahogy ilyen nagy
embert illik, hogy engedje meg, hadd gyújtson rá.
Megengedték neki, már hogyne engedték volna; hiszen
olyan alázatos volt a kérése, meg olyan jóképű ember is volt.
Mikor aztán rágyújtott, még a lovak is vidámabban
mentek. Hát még a gazdájok! Mintha esztendők óta nem
szivta volna, olyan jóízűen eregette a bodor füstöt. De nem
is volt ám az valami közönséges dohány. Szagolgatta is a
királyi herceg a rendkívüli zamatos illatot s egyszerre csak
megkérdi a gazdát:
— Miféle dohány ez?
A jó ember körültekint; előttük senki, messze mögöttük
a többi ur. De azért az óvatosság nem árt; tenyerét szája elé
tartja, hogy a lebbenő szél a szavát el ne kapja s lassú, foj
tott hangon odasugja a királyi hercegnek:
— Pszt! Szűzdohány!
A királyi herceg hasonló halkan mondja:
— Kínáljon meg belőle!
— Tessék — s nagy titokban odanyujtja a királyi her
cegnek a dohányzacskót. Most már aztán ketten eregették a
zamatos szüzdohány füstjét.
— Van-e, barátom, valami kívánsága ?
— Van ám, kérem.
— Mondja csak bátran, ne féljen semmit!
— Hát, kérem átossan, ha elmegy Bécsbe, meg ne
mondja a sógorának, hogy mit kapott tőlem.

Hencegés.
— Képzeld, pajtás, a háziorvosom azt mondotta, hogy
legalább egy hónapig tejjel kell élnem.
— Az semmi. Én már egyszer kilenc hónapig csupán
csak tejjel éltem.
— Kilenc hónapig ? Mikor ?
— Csecsemőkoromban.
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Furcsa remény.

— Hány éves volt a halott?
— Instálom, nagyságos urám, ázst bizonyosan néni tudom,
csak ányit tudok, hogy két esztendével eregebb vót, mint én.
— Hát te hány éves vagy ?
Azst nem tudom bizonyosán, de annyit tudok, hogy kit
estendéve! vágyok fiátálább, mint ö v o lt !

A pótlás.
Egy középiskola vásott kölykei a táblára írták: N. tanár
l nagy ökör. A tanár meglátva az inzultust, nyugodtan veszi
; a krétát és odabiggyeszti a nagy ökör után: — hajcsár.

De most éppen arról van szó — Hova tűnt e
a vadorzó?
Hol van? Tessék megkeresni
8t*Ffe*a**m nyomd* r %

Vő: Doktor ur kérem, mint áll anyósom egészsége?
Orvos: Sajnálom, de önnek minden reményéről le kell m ár
hogy m ondjon.
Vő: Ezer hála Isten, köszönöm, édes doktor ur.

Pistike kérdez.
— Mama, miért kellett a kis öcsikémnek meghalni ?
— Látod, fiam, ő nagyon kedves és jó gyermek volt,
azért az Istenke magához vette, a rossz gyermekeket, azokat
itt hagyja, azok nem kellenek neki.
— Hát mama, te is rossz gyermek voltál, hogy a jó
Istenke nem vitt el téged is?

Csak most volt itt még a tolvaj —
Tessék megkeresni! Hol van ?

