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TÖRÖK SZIGFRID Megjelenik minden vasárnap
Szt* k cszt fiség B c Ja  pest.

MAKKOS GYULA.

A rakszráti csapszékben.

Most már pedig assondom német, hogy elég volt a huncutságból. Még csak egy hónapig várok -xtán 
vág}- ti dobtok ki engem, vagy én titeket.



Babért

Apponyina- kezét 
Áldja hat a szátok 
0  általa virradt 
5zebb korszak reátok

Cybebc

Díilapmtéri B on agyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

Wekerle, Kossuth Bécsbe mentek, némettel 
viaskodni a kiegyezés ügyében. Kossuth már ide haza 
be is harangoz* >tt. hogy Bécsbe mit fog követelni. 
Ővele tehát már tisztába vagyunk. Csak aztán vala
hogy le ne találják simogatni az Udvarban a szittya 
tigrisek karmait.

Nem hiszem ugyan, hogy sikerülni fog, de mikor 
Bécsröl van >zó, akkor én mindenre elvagyok ké
szülve, mint a kötélre szánt cigány.

A napokban olvastam a lapokban, hogy a váci 
püspök pályázatot tűzött ki az alábbi tételek helyes 
megfejtésére, hogy mivel tartozik azon plébános, aki
nek a rendesnél jobb javadalma van.

Mindenesetre szép és üdvös tételek ezek. C s a k  
arra  vagyok kiváncsi, hogy vájjon íog-e akadni valami 
humoros* plébános, aki visszafordítja a tételt a püs
pökre, hogy ök mivel tartoznak a hazának, társada
lomnak, sajtónak, tanítóknak, szegényeknek stb. Sőt 
megtoldja egy kérdéssel, h. t. mai főpapjaink mennyi
ben feleltek meg ennek idáig.

A váczi püspök ur dicséretére legyen mondva, 
hogy öt legkevésbé sem érheti ez a humor, mert ő 
ténvleg nem rég adózott mindezeknek, szép példa
adó módon.

A koalíciós vacsora szépen sikerült, ha ezzel 
már meg lenne oldva minden honfikérdés, hát bátran 
boldog lehetne már a magyar.

A magyar közigazgatásra egy darab idő óta 
cudarul rá jár a rúd és valljuk meg őszintén nem is 
egész alaptalanul. Mert a szolgabirók legtöbbnyire 
úgy fogják fel az ö álláspontjukat, hogy ök bírók, a 
nép pedig csak szolga A budai basák valaha sokkal 
szelidebb urak voltak, mint most sok megyei satrapa.

Hogy ezen állapotokon mielőbb segíteni kell, 
az több mint bizonyos.

Hogy sok jegyző kollegám egyszersmind ki- 
vándorlási ügynök is, azt kereken tagadom, mert a 
melyikről megtudom — hát lepököm.

A Herkó Páter csak fején találja mindig a szöget.
E z azy amiért a Hí rkúpátert o tv asm  es terjesztem un

virtus.

Hep cicesz drágái jó kívánságai.

Ne tho^ygyanak the rólad 
semmit.

*
Viszont the se thog\g\al 

semmiről semmit.
*

Akkhor világosog\ g \ ; 1 1t 
mikhor már minden besöthéte 
dett khörüled.

Minden héten más djerekhed híjon meg thorba 
disznó nékhiil.

Egész eszthendön át the csak üjél 

*

Khonstatáljanak rajtad a fagyponthot.

Thaláljon théged a legszebb nászéj a Berlin 
hajón a Hock fan Hollandnál.



— Hát ez legyen a kaloda Alul két luk, felül 
két luk ? Hiszen ehez n ég y  lábú  emberek kellettek
valamikor.

Mért ne lehettek volna valaha n é g y  lábúak  is ha 
még máig is akadnak n é g y  kezűik  is,

Az országos kaszinóból.

Mit gondoltok fiuk, gavallér maradhat-e tovább 
»s Miklós Gyula azok után, miután beismerte, hogy 
a darabont kormánytól 20 ezer irtot felvett és el
költött.

— Hogyne! sót da liá s  gavallér!

— No már ezt igazán nem értem.

Kjnye the semmiházi! Hogy mersz the csosz- 
kálni ! Akharsz the khitörni a nvakhodat.

Ugyan the phapdeben! Hát the is nem 
csoszkhálsz örökhön.

De nem ám !
— Phedig láthod, a börze sokkal síkosabb és 

the mégis mindig oda jársz.

Kész a magyarázattal.

(C. M.) Rosenthál Samu gyapjú kereskedő, ki pontosan 
megjelenik minden licitáción, szert tesz egy megle
hetős jó kabátra, melyet minden áron, elakar adni 
egy szegény paraszt asszonynak.

«Na lelkhem Kharmantyhu-né, táncshak nem 
sajnál értbe a három florent? — Ez a khobát thiszta 
tein gyhapjóS

«Sose volt az gyapjú!*
<vOgyan mán na, hát mért hinának engimet 

akkor japlijo khereskedönek ?»
Az asszony belenyugodott és megvette a kabáto 1

A telefonon.

— Hollá ! Kérem Flastrom doktnr urat.
— Hollo ! Itt vagyokl Mi tetszik ?
— Nőm rosszul van. Gyomorgörcsökről panasz- 

ko dik.
— Bizonyára megrontotta a gyomrát.
— Azt én is sejtem. De mit tegyek?
E percben a központi hivatalban tévedésből el

cserélték az összekötő vonalat. Az aggódó férjet 
»összekapcsolják« egy mechanikussal, a kinél egy 
gőzmalom-tulajdonos kazánja miatt kérdezősködött,

E m iatt aztán a következő feleletet kapja:
— Nem lesz nehéz a bajon segitteni Bizonyo

san megrozsdásodott a belseje. Két liter olajat kell 
beleönteni, jól végigsurolni s aztán kalapácscsal ke
ményen megdöngetni.

A házasság legbiztosabb jele.
— Csakugyan komolyan házasadol ?
— Meghiszem azt. Már adósságot is csináltam 

a hozományra.

— Pedig nagyon egyszerű, mert a darabont 
testörséget mától fogva da lia s  testőrségnek kérész 
telték el.



A kerülő vigyáz 
Hol itt az orvvadász.

Hol ? Tessék megkeresni.

Ki az útból ép most tér ki 
Hol itt a harmadik férfi.

Hol? Tessék megkeresni.

„ANGLO-NYOMDA“ B u d a p e s t , v i i i . b a r o s s - u t c z a  47
Ajánlj* gazdagon felszerelt műintézetét az egész magyar közönségnek a legnagyobb munkáktól a legkisebbig Olcsón vállal minden e szakba 

vágó megrendelést. — Gyorsan és pontosan szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékbe utánvéttel )

Tréfás képrejtvények.

— -  — Ugyan, hogy tudtál te Pali engem ilyen
No koma hat mit szól a mármarosi dupla zsidó roppant unalmas darabba elhozni, 

akasztáshoz. -  Látod, nekem pedig nagyon tetszik Kg>éb-
Kevesellem koma! Mind a hatot tel kellett ként azt te magad is elismerted, hogy nekem sokkal 

v .Ina akasztani. jobb Ízlésem van.
Kn kezdetnek teljesen meg vagyok elégedve — No legfeljebb csak az eljegyzést illetőleg

koma értettem akkor is. _____________________
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