
VH. évfolyam. Budapest. 1906.

TOKOK SZIGFRID. Megjelenik minden vasárnap.
Szerkesztését; Budi pest.

A pókháló-törvény története.

A nagy bogár keresztál töri 
A kis legyek rajt akadnak.

, Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



llcntallcr Lajos
25 éves képviselői jubileumára.

Egy ifjú ven kuruc 
A jó Laji batya.
Aki csak rápillant. 
Ezt azonnal latja 
Törik de nem hajlik 
Dereka es terde .. 
Mert szivébe osztrák 
De sehogvse fér be!

Koppány volt az apja 
Valamikor régen,
De virtusát bírja 
Szent örökség képen. 
Csak folytasd még soká 
Drága Laji bátya 
Ezt az ősi virtust 
Osztrák bosszújára.

Pipirgyi burgyi.

olyan olcsón és csendesen ádták át a garast a német
nek a mi delegátusaink, azt nem tartom helyesnek.

Hogy Goluchovszky irhájának ezúttal meg
kegyelmeztek. ebben lehet esetleg magasabb politika 
is, érről hát nem szólok, de hogy magyar delegátu
sok elmenjenek egy olyan fö-föintrikusnak ebédjére, 
aki november 23-iki pucscsot kifőzte, azt már még 
sem hittem volna.

Méltán nevethetett a markába ebéd után Golu
chovszky, mikor a megszelídült tigrisek tőle eltávoztak.

Oroszországban aligha meleg nem lesz ismét a 
nyár. A cár lassanként visszaszivogat minden enged
ményt, amelyet megszorultságában tett

" A szabadságért lángok* orosz nép pedig erősen 
fegyverkezik és dolgozik. Jól teszi. Egy korlátolt eszü 
deszpota ne akarjon 120 millió nép felett korlátlanul 
uralkodni. No de hiszen nem is mer vonatra ülni és 
nyilvánosan megjelenni sehol.

Most is csak tengeren mer Vilmos német csá
szárral találkozni. Erős a gyanúm, hogy az egész 
világpolitikában elszigetelt német császár az orosz- 
osztrák szövetséget akarja nyélbe sütni, melynek a 
beharangozóját már megcselekedte Goluchovszky a 
delegációban.

Hogy kivált e miatt nem volt nagyobb vita. azt 
szinte csodálom. Rosszul tette, aki megakadályozta.

Magyarországon a darabontok, hála Isten, örökre 
megbuktak. Horvátországban azonban kezdik őket uj 
életre kelteni. És uram fia, kicsoda ? Hédervári grani- 
csár toborozza ezt a rut hadat az osztrák császár 
köpönyege alatt. Hát e bizony szörnyen cudar dolog. 
Ezért meg kell fizetni érdeme szerint annak a pimasz 
renegátnak.

Most még csak egyre vagyok kiváncsi, hogy a 
felirati vita minő hullámokat fog felverni, ha az egész 
Kossuth-párt abban is lefekszik aludni és csak a 
nemzetiségeknek hagy beszélni, akkor egy diszkor- 
bácsot veszek, valami kancsukafélét és azzal ütök 
szét közöttük.

No, de előre ne prófétáljunk, hátha még meg
embereli magát a nagy párt és magához méltóan 
fogja kivágni a rezet.

h z  az, amurt a Herkófátcrt olvasni és un
virtus.

Őszintén megvallva, sokkal többet vártam volna 
a magyar delegációtól. Hogy fizetés lesz mindennek 
a vége, azt persze előre tudta mindenki, de hogy

Amit kelten tesznek.
Nagy Frigyes porosz király egyszer megkérdé a 

hannoverai főorvost, Ximmermant, mondaná meg őszintén, 
sok embert küldött-e már a másvilágra ? Mire ez feleié: 

Nem olyan sokat, mint felséged, de nem is annyi dicső
séggel !»

Félreértés.
— Képzeld, mit olvasok ! Zar.zibár szultánjának 

háromszázadik gyermeke született.
— Nagy é g ! Az a szerencsétlen anya!



Cigány ésszel.

— Csicsa te, minek fojtod meg ast a segin kácsát, 
mikor a kezsedben van a kis?

— Mir legyek in gyilkos, mikor nem musáj ölni ?
— Hát há megfojtod, akkor nem ölöd még?
— Nem, nem! Csák úgy megkopastom és meg-

sitem!

Azok a gyerekek.

— Mamuskám ! A papa igazán egy Hal ?
— Ugyan hogy beszélhetsz már ily szamarat!
— De igen, tegnap is azt mondta a Bódi bácsi- 

nak, hogy már nyakig úszom.

Csípés.

— Sajátságos igazán bájos nagysám, hogy rende
sen a legszebb és legkellemesebb hölgyeknek oly semmit
mondó, hülye férjük van.

— Csak nem házassági ajánlat akar ez lenni.

Keserű könnyek.
Kincses és Tincses két máramarosi uj honpolgár 

körútra indultak, hogy megszemléljék az uj hont és keres
sék a jobb Kánaánt. Utjokban egy hitsorsosukhoz tértek 
be, aki a távolról jött atyafiakat tárt karokkal fogadta és 
nagy lakomát csapott a tiszteletükre. A lakomához a 
húshoz körüladták a mustárt, melyet a két jámbor jöve
vény ugyan nem ismert, de nem akarván bárgyúnak lát
szani, ők is jócskán szedtek a tányérjukra belőle. Első
nek Tincses vett egy jókora adagot a húsához és szájába 
vette. A mustár friss volt és szörnyen erős, úgy, hogy 
könnyek szöktek a szemébe. «Nu! Mith, the sirsz ?» kérdi 
tőle résztvevőleg Kincses. «En sirokh — mond Tincses 
— merth eszembe jothja oz én opám és o bátyhám, 
akhik thaval belefolladtak a Thiszába!» Most Kincses 
dugta a szájába az ő mustáros falatját és ő is csak 
könnyezett rája. «Háth mith sirsz the?» kérdi káröröm
mel Tincses. «Én ozon sirokh — mond ez — merth 
miérth nem- folladthál the is meg velökh ?»

M eggondolatlanul.
— Miért áll maga itt haptákban, önkéntes ?
— Mert kapitány ur fülebbvalóm.
— Lárifári! A bálban mind egyformák vagyunk, 

maga szamár !



Feltalálja magát. Nőmén ómen.

Kjnye, no né, hát nem látja ?
Épen itt jön a papája.

Hol ? Tessék megkeresni.

Itt egv ember kútba esett,
Kihúzták a kömivesek.

Hol ? Tessék megkeresni
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vágó megrendelést. —  Gyorsan és pontosan szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt (Vidékre utánvéttel.*

Tekintetes naccságos utam, hallom, hogy szük
sége \V»na egy kocsisra.

Ki mondta aztat magának ?
Hát a Rosszkorgyiitt zsidónk a falunkba, aki 

aszongya, hogy Keisz Izrael uraságnak több pénzt*, mint 
esze, periig a kápitolumában nincs is rendes kocsisa

Mongyo meg n Rosszkorgyiittnek, hogy egye 
meg iitet a fene! fcs én khijelentek. hogy tnogo is 
rosszkor gyíitt.

_ Szervusz Móni! Minta lettél the egy vadász i
Hát thodod 1/ sáklében, próbálom edj khis sze

rencse. szoktatom magamat a báthorsághol. mert ezen az 
erd< *n kherc'Zthül roppant sok a szarvasagancs ár, nem 
akhi tűt, hanem akhi röpol. I hodod az a tekh«;te nadj 
szarvasbogár, akhitül pedig én rophantul félem.

— Hát a csendőröktől, akik itt nem messze innék, 
nem félsz ?

Ha csakugyan jönnek Mérni, akkor add oda azt 
t bugyrot nekem és fogjál eztet a phuskhát the és men

jünk c*g\;itt. Théged is, meg engem is rögtön ószeresnek 
fogják felismerni és nem lesz khotva baj se.

Anglo* nyomda Bpest. Baross-
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