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Lári-fá ri Véherfárf
nemzeti höscincér feketesárga kuruckodásai.

Szamszam a drentésited! Mek izs csak mek- 
mutatyunk mi nab-nabután, hoty a császári armati- 
apan, mintik izs fanag ellék hősük, akik árdatlan bol- 
károkat, vegyfertelen nőket pándalmazni mintik mer
nek, mimig dutnak.

Mostanak Lőcsén is et tidéz osztrák leitinand 
lekaszszapolt et gutya tiznó matyart, Pravó !

Ne csutáljon dehát senkise ne, hoty ol nat 
eremdull tagatya asz enim erek gattonai szit.

Mek fokog muttadni, hot esz a terég lajtinand 
hamarosan fokja előlépni mint kappitán, kappitán és 
csakhamar mint örnat.

Mert aki a kutya tiznó matyart piff-patf-pufl, 
bárhol mekmersz pofozni tarabokra fákni, asz már et 
höss. Mert a matyár Kossuth kuttya, csag arra való, 
hot a szosztrák hatsereknek bénct atvon — dosztig, 
te nem arravaló, hot észt a mongolén volk, kanassen 
landtul a parbár nölvt mektanuljon.

Nem arra való, hot itt pégessékt csináljon, ha
nem hot rákázoljon mintenginek a tyúkszemre, kile- 
mesen a matyar tyúkszemére.

Ha et leitinand utaz a villamoson, ott getteles 
asz ut felukrani, vat neszallani, hot a gartval agárkit 
izs, te falagit megcsabjon. Ha asztán mek esz nem 
elék és asz illető mukkani mer, akkor dartoszig ki- 
huszni a kardot és piff-part-puff! Létén ű nyukaton, 
epil pelile nem lesz zsemit paj !

Tveneri érszézsfel olfazsok, hot et másig osztrág 
tiszt a fasuti kupébul is kiparancsolt et kutya tiznó 
matyár csentért.

N e ukazson maka itt m a tyáru l, m ert én  k inem  a l
k a tig  á sz t a pu da  n ó h t .

És esz a tiszt, már mek is gapta eszérd a sze- 
lélebtetést. És esz rentén izs van.

Hja kérem ! Majt mekmutatung mink, hód itt 
nem a Kossuth, Wekerle parancsolsz, hanem a csá
szári gart.

Csicseri-csacseri, lári-fári 
Ve k en 'ári.

Egy ördög.
Biró : Tehát most nyilatkozzék, megfizeti-e a bír

ságot, vagy leüli ?
Vádlott: Már kérem alássan biró ur, inkább leülöm! 

Mert tetszik tudni, ha a pénzt lefizetem, akkor az asszony 
addig nem enged a korcsmába, amig azt meg nem ta
karítottam í

A bűnbánó.
haBiró : A felperes hajlandó visszavonni a vádat, 

maga a pofonért, bocsánatot hajlandó kérni!
Pufók (iergö: Az Árgyilusát! Ha én azt tudtam 

volna, nem sajnáltam volna tüle, még egy párt!

Váratlan szerencse.

Asszony: Hát már megint ilyenkor jösz te haza, te 
ország csavargó te?! Most már igazán nem tudom, hogy 
mit mondjak erre!

Férj: Hála Istennek!

Még boszantóbb.

Hegyesiné: Hát igazán elküldi a Borist? Mit csi
nált ? Talán tracscsolt valamit ?

Tompáné: Azt nem! De tudja, mindig azt mondja: 
<Hjajh! ha én beszélni akarnék!

Kedélyesen.

Vendég : ía falusi vendéglőben.) Micsoda? Evvel a 
piszkos vízzel öblitsem ki a szájamat és tisztítsam 
fogaimat ?

Szolgáló : Az nem tesz semmit, hiszen úgyis megint 
kipöki!

Sokat mond.

Palika: Mama?! A tanító ur máma félrehitt és kü
lön beszélt velem!

Anya: (büszkén.) Úgy, édes aranyom? És aztán 
mit beszélt veled ?

Palika: Azt kérdezte, hogy’ van e még nekem több
testvérem is !

Anya: És mit mondott, mikor hallotta, hogy te 
vagy az anyus egyetlen csillaga, öröme, büszkesége ?

Palika: Azt mondta: »Hála Isten!*

Éva lányai.

Emma: Tehát a vőlegényed nagyon boldog, mert 
azt hiszi, hogy ö az első, akit te megcsókoltál ?

Róza: De mennyire boldog! Pedig nem is hiszed 
milyen munkámba került magamat olyan ügyetlennek 
tenni, mintha még sohasem csókoltam volna senkit éle
temben, de mégis fényesen sikerült!

Gyanús figyelem.
Berkiné: Oh az én férjem, az egy aragyos ember! 

Olyan figyelmes irántam, hogy ki sem mondhatom! Teg
nap is vett az én számomra fátyolt és pedig egyszerre 
egy egész tucattal!



— Mondja csak édes Gubodi ur, mi szükséges 
egy hipnotikus szeánszhoz.'

Hát először is egy lelkiismeretlen csaló 
mint médium és sok sok hiszékeny szamár, mint 
publikum.

Megfordított nevelés.

Nem kisérne el bennünket Aladár a zeneaka
démiáig ?

— Kedves Micike, igazán nem merem. .Nagyon 
megtiltotta az édes anyám.

Tromf.
Én biztonság okáért éjszakára mindig a ván

kosom alá teszem a pénztárcámat.
— Én nem. Nem tudok magas fejaljon feküdni.

Cucil Miskák a majorokba.

A

Igazán, szép nagysád, önnel eltudnék menni szerkezet? 
akár a világ végére is.

— Miért éppen a világ végére, hiszen ott nincs 
se pap, se anyakönyvi hivatal.

„M agyar H erk óP áter* m elléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldésselegyütt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon.



Képesített gyöngysorok Ügyes kivágás

Miről apan nagy busán szolt,
Hogv itt hajdan szebb élet volt 
Érzi szivem s felsóhajtok,
\mint Steril Izsáknak szántok.

Kellemes társalgás.

|« gisz : Higyie el kedves Nagysád, hogy a hány- 
>/ r így cg\ niurír *! hajnaltájban haza vetődöm, mindig 
Kegyedre kell gondolnom!

Hölgy: Na ezt ugyan nem értem! Hát miért, hogy 
éppen c*ak akkor ?

Jogász, Mert tetőik tudni, akkor meg én körülöt
tem t‘»rog az egész világ!

No báró ur, maga is eredeti ember ám! Ki
megy az ember mellett és rá >e néz.

— Iligyje meg drága Nagysád, hogy nem szük
séges önre néznem, mert annélkül is —- egyre látom. Ha 
pedig ránéztem volna, hiszen el sem mehettem volna ön 
mellett.

Feltalálta magát.
Mama: l>e édes lányom, hogy lehet az ember  

olyan kegyetlen és tapintatlan ? Tegnap a társaságban 
megbotránkoztató módon kacagtál, holott tudod, hogy 
g\ászban, és pedig mély gyászban vagyunk?

Leánya : De édes anvuskám, hiszen én úgy nevet
tem, hogy a könnyeim potyogtak!

Csak vigyázva
Anya : a leányához, mikor hallja, hogy annak je

gyese jön látogatóba. Mid! Hamar dugd el a papucsokat

T a l á l ó s  k é p e k

Hova tűnt el ön Szepegó!
Jöjjön elő, betűszedő.

lessék megkeresni.

Ki e két hölgyet ingerli, 
Hol van itt az a gigerli.

Tessék megkeresni.
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