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TÖRÖK SZIGFRID

A  tulipános bécsi villamos kudarca.

— Nesze edes Lueger, a tulipán vasutert, egy k o s a r  fejer szegfű.

.Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárusítók Jelentékeny kedveznényben részesülnek.



Dulapintén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései
\ pápa legutolsó levele nag\ port vert tel mindé*

nütt, mely szerint a papok a jinvben tart< zkodjanak 
vur.á.K r 'i: tikettől es világi dolgokul.

F.lsö pillanatra magamnak is szeget ütött a tejembe 
az dolog, hogy hogyan tartózkodjék az a világtól és 
annak eseményeitől az a pap aki a világban él, es igen 
>'Kn r hivatva van a világeseményt iránwtani

Mutat in az újságot az én jó i»reg papomnak, hogy 
fejtbe meg zt a rejtélyt. Kb-rtiáter zsidó gyerekei ! Szen- 
z -,v; *t hajhásztak ebben is, mert elsikkasztották t levél
velejét. Tartózkodjanak ni unit n politikától es a világi 
ao.grkii l tudni illik a szeszeken '

Hát hisz ez egészen rendben van, Sut nem > a 
.agyar papokra céloz, mert mi már ezt a pápai levél 

ii'. ik:! is regen igy cselekedtiik. Sót meg is büntettek 
v na bennünket a kancel paragrafusok, ha másként * >e- 

kedtiink volna. Nekünk tehát, mert nem ingünk n 
vesszük magunkra. Kzzel a napirendre is tértünk fölötte.
< ><'ze koccantottuk a pirostintás poharainkat és beszél
gettünk tovább.

*

A tanszabadság kultur betyárai ma ugyancsak ki- 
:mutattak megint a foguk fehérét. Nem is olyan regen 
P> 11 éve. Kgész világosan emlékszem, mikor l’ikler 
ptofess rt az * hazátlan szociális disznóságaiért válasz
tottak meg egyetemi tanárnak a vélemenyszabati^a^ kö
pönyege alatt.

Kkkor a jó Herkópáter azt mondotta, hog\ noliát, 
i ír i \ au nagv a vélemény szabadság, hogy még 

ilyen urak is aláférnek a köpenye alá, hát akkor a mi 
vélemény szabadságunk Pichlerröl a/, hogy é» nagv 
Jiszn én nagy szélhámos, sót gazember, mert az ördög 
n/ . . .ra tanít. Lz az Isten ellen harcol. Piszkot hirdet 
vn erkölcstelenséget árul. Kz az ö legfo ideálja.

\ ii ">tani szereplése tehát rá is vallott. A haza 
ellenegeivel játszott össze. A hazatiságot leszólva nyíltan 
i nemzetközi futóbetyárok homlokára tette le a babért.

Nem katedrára, hanem kényszer/uhbon\ba kellene 
szorítani az ily t̂. Vagy kitömni, vag\ spirituszba tuitva 
múzeumokba mutogatni.

Xndrássy miniszter sietett is megmenekülni ettől t 
s/ep társaságtól. De ez még nem elég. Sorra be is kellene 
két csukni. Vagy legalább is kicsukni mindenünnen.

anyago t találna tel, melyben fagyponton állni mindem 
égethetne tetszés szerint elég pénzt.

*

./ k.. andor/as tnepszin’itasa körül buzgolkodik halló: 
a belügyminiszter. Okosan teszi, mert ez a sok vérvesz 
teség melyet ez a boldogtalan nemzet munkában é> 
lélekben szenved, már s/inte égbekiáltó! (Isakhogv 
pers kei énj lesz egy kissé majd a dm. No de nei 
baj ! 1 Is ■ sorban is azt ajánlom neki, hogy fogasson e 
minden amerikai ügynököt és szórasson ki minden képes 
felhívást a vasúti állomásokról. K’áadásul pedig csukássá 
le azonnal Levav Lajos amerikai magyar ügyvivőt. h‘og- 
tön célt fog érni.

♦

Hallom, hogv Kossuth meg a magyar ipar érdeké
én dolgozik éjjel nappal, lyurt akar teremteni minden- 

.iron. Segíts*. a z  Isten minden lépésében. Vajha In 
ev múlva már célt is érhetne. Hogy mi tartanánk el még 
Ausztriát i". nemcsak ökörrel, de gyári munkával is.

Hcp Cicesz Drágái jó kívánságai.
Havánna heljett szíjál the

ha vonat.

Fogalom se ledje nekhed, 
ho jj miijen edj ég dörgés.

<lomba heljett főzzön ne- 
khevJ a fheleséged gombot.

A thermetednil higygyen mindenkhi thégedet
edj sneidernak.

1 hapasztbala- «»1 tii< ’g vg val tbc, hodj mi az a
djomorrák.

Ledjcn nekhed edj erősebb szokháll. mint 
thoviskhés malactlml a szurokhája.

1 hemetlüibe lássanak meg eliiször.

Járgyanakh a the lábaid örökké daktilusba.

Aszondják olyan anyagot talált fel melyben 1 Jnu 
tok hőség mellett sem ég el a papir pénz. Szép, szép. 
De én sokkal értékesebbnek tartanám azt, ha egy olyan



A rcjtc lv  ny itja

i\uJves doktor, májjá mindig oly borzasztóan 
Kezik, ez legalább is gyanús!

Csókolom szép kezeit édes Nagyságám, de a 
reiivie ráiinat valósággal 1 2 0 , 1ŐO percre nyújtják ki
mindenütt.

— Bizony, veszem is észre.
Csakhogy ne méltóztassék elfeledni azt sem, 

h *̂ \ n ncon'os vagyok ám!

Jó m entség
Rákász: Ejnye pajtikám! Már tizennégy napja, 
odakölcsönöztem az esernyőmet és még mindig 

hozod vissza, pedig nekünk is kellene, mert toly- 
esik.

Kárász: Hiszen éppen azért nem vittem én sem
vissza !

Újfajta vallom ás.
< ivari : Mondd csak Rózsi lelkem, nem tudnál-e 

-*m egy szép szerelmi vallomást leírni ?
Rózsi : Miért ne ? Aztán kinek akarod azt küldeni ? 
Gyuri: Hát neked !

Gyermekszáj
Pistike: Mondd csak papa, ezeknek a pincéreknek 

rt van olyan sok adósságuk ?
Apa : Hogy érted te azt, fiam ?
Pistike: Hát mikor minden ember azt kiabálja: 

*̂ ér ! Fizetni!

Cucil Miska

— Ejnye öcsém, miuta felcsaptál cucilista kolom- 
posnak, hát valósággal ki is öltözködtél.

— Van a parasztnak pénze, bátyám. Csak ügyesen 
kell kigombolni tőle. Minden héten 10—20 fillért a köz
pénztárba könnyű tőle bevasalni tőle s abból aztán kerül 
is, fordul is.

— Hát aztán csakugyan osztatok nekik fődet?
— Osztunk a fenét, bátyám. De hát ha a paraszt 

elhiszi, hát miért beszéljem én le ötét ?

A finom ság netovábbja.
Cziróki bankár: Tehát gróf ur, lesz oly khegyes 

hogy oz én esthélyemre elgyün ? Ott csakh a legfinomabb 
thársaság leszi magát edjíitt udj, hodj ha nem én vál
nék o házigazda, még magamat se nem hívnám meg rája !

Ami a legsürgősebb.
Asszony <a fürdőből hazaérve): Mit látnak szemeim ? 

Károly!!! Te nem olvastad el a leveleimet, amit Írtam, 
te még fel sem bontottad azokat?

Férj: Minek ? Amint egy levél jött, hát rögtön pénzt 
küldtem, úgyis tudtam, hogy csak azért írsz !

Az okos beszéd.
Bíró (a tanuul beidézett rendőrhöz): Nem volt a 

vádlott talán részeg, mikor Ön bekísérte ?
Rendőr : Oh nem, kérem ! Ő egészen okosan beszélt! 
Biró: Mit mondott ? *
Rendőr: Hát kérem, mit mondott volna egyebet, 

minthogy szidta a rendőrséget!



Krdei lak bérc tetoje 
Vájjon hol az építője.

Hol ? Tessék megkeresni.

Itt az egyik. Imi a másik német 
Valamenyit a huta ütné meg.

Hol? Tessék megkeresni,

J n itc t  kőrút sarok ■■« .. , —
Ajánlja gazdigon felszerelt műntézetét az egész magvar közönségnek a legnagyobb munkáktól a legkisebbig Olcsón szállal minden e szakba 

vágó mr ;1rrnó 6yor:an és oontosan szállít m.ndennemu megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)

Egy talpraesett közbeszólás
<a városligeti vasárnapi népgy&lésen).

é 3 k

Siófok eloltja

Izrael Jakab: és a ti zsírotokból táplálkozó
honatyák alig dolgoznak valamit és máris vakációzni 
mennek !

Egy, a néphói : No de legalább mégis csak dol
goznak valamit, de maguk meg nem dolgoznak semmit 
sohase és mégis mindig vakációznak ! Erre feleljen .

Megc»rlént.

A jó barátné.
Emma: Hallottad már, hogy a Julcsa eljegyezte 

magát ? Menjünk oda, látogassuk meg!
Irma: Minek ? Itt már ugv sem segíthetünk a 

dolgon !

— Ugyan édes. menjünk már. Én valósággal unom 
már ezt a kevert társaságot.

— Kedves, édes Gusztikám, csak még 10- 1- 
percig maradj itt, akkor aztán igazán mehetünk. Itt a 
harmadik asztalnál egy pofon készülődik, az arra bizo
nyosan el fog csattanni.

A ne lo-nyomda Hpeet, Baroas-u. *
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