
Vili. évfolyam. 12. szám. Budapest 1W07

TOROK SZIGFRID

Meg ez sohase történt meg barátom. Mi történhetett ezzel a tehennel.
Hja, barátom, az nem is csuda ám, mert kitűnő szénát eszik most a Csákó

.M ag y ar H erkó P átef* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben fémeséinek.



&aji\úloni
Sajnálom a szegény 
Árva magyar népei, 
hogy nem veszi észre 
Az atkozott lépet. 
Melylyel a gyötrődés 
Fogságába v is z i  

Sok mokrata ágens. 
Kiknek szavát hisz

Sajnálom a szegény 
Árva magyar népet 
Mert bár szive lelke 
Utálja a vétket.
Jó szivét és lelkét 
El oly olcsón adja.
Rut kóser eszmének 
Pokoli tajzatja

Sajnálom a szegény 
Árva magyar népet.
Mert bűnnek s nyomornak 
Ösvényére lépett.
Mikor néhány bitang 
Jakabra hallgatva.
Régi szép szokásit 
Botorul elhagyta

Sajnálom a szegény 
Árva magyar népet. 
Melynek jó hírneve 
Messze földön fénylett 
Mert azelőtt Istent.
S hazát híven szolgált. 
Nyugodt szívvel, kedvvel 
Végezte a dolgát

Sajnálom a szegény 
Árva magyar népet 
Kit romlatlan szive 
Azelőtt megvédett.
A szertelenségből 
Származó száz bajtól 
S a zúgolódó szív 
Nemzette sok jajtól

Sajnálom a szegény 
Árva magyar népet 
Kit immár a szent hit 
Paizsa sem védhet 
Féktelenségektől 
hite már oly silány 
Templom helyett korcsmát 
Átkot, szitkot kíván.

Sajnálom a szegény 
Árva magyar népet. 
Mert azelőtt hazát 
hőn szeretve védett 
Ma már világpolgár 
S vörös zászló alatt 
hazátlan bitangok 
Után vakon szalad

Sajnálom a szegény 
Árva magyar népet 
Mely mint érdemelne 
Boldogan nem élhet, 
ha csak a jó Isten 
Nen könyörül rajta.
S régi józansága 
Útjára nem hajtja Hgri Gábor

Kérdés Imre Válasz Ádám. Istennek legyen hála koma. hogy ettCil nem
kell telni, mert a mi mai minisztereink nem licitálnak 
egymásra, mint Tiszáék, hanem mihelyt látják, hog\ 
nem állhatják ki a német huncutságot télre állnak 
Bécs Htjából és a nemzet élére állnak.

Örömmel hallom ezt koma.

Pukkadoz is ám emiatt Bécs, mert az is 
tudja már ezt.

(.’sak had pukkadozzék, bár már régen meg 
is pukkadt volna.

Mi az a jegybank, koma?
Hát a banknóta az, koma, vagyis pénzügyek 

állása, mely idáig közös volt az osztrákkal, de már 
PMO-tol togva nem lesz az.

Hát mi lesz. koma.
— Tisztára magyar lesz!

Kszerint hát 1911Möl fogva magyar pénzt 
lógunk verni?

Kitalálta koma.
Adja az Isten, koma.

*

Mondja csak, koma, nem akadhat-e most is 
a ki a magyar ügyeket Bécsben olcsóbban liferálja 
majd. mint eddig szokták

Hallott-e koma mit határozott a VK-as párt
a minap.

Hogy a kormány 1917-töI semmiféle alku 
el ne fogadjon ?

— Azt.

Hiszen nem is kellett ezt elhatározni, mert 
anélkül is tudja mindenki. Sőt maga Kossuth sen 
akar mást. csakhogy persze o még nem szólhat mert
köti a bécsi becsületszó.

Nem értem koma.

— Már pedig egcszen világos a dolog, mert az 
osztrák miniszterek se szólhatnak addig, mig vág} 
jobbra, vagy balra el nem dől a tanácskozás.

Most már értem koma.



A filozóí Külömbség

— Kihatároztam pajtás ebben a megdrágult 
világban, mivel úgysem érdemes élni, éhen halni meg 
nem akarok, hát egy vonat alá fekszem.

— Ganz richtig én is! Csak hogy én megfogok 
várni, mig egy élelmiszerekkel terhelt vonaf jön.

Mond valamit

Fogadjon töl Márton gazda, hogy nem trafik  
dohány van a maga zacskójában.

— Má pedig nem találta el Mózsi, mert ez is 
trafikált dohány.

— Réthátról ugye ?
— Réten is hátunk. Háton is rétünk amig hoz

tuk, az igaz.
— No lássa Márton gazda, hogy eltaláltam

/it*d ki magadat öregem, jó  hegyesen, hadd 
lássák a kutyák, hogy mily boldogok vagyunk.

Kj angyalom meglátszik rajtad, hogy te nem 
vág} tilozóf, különben tudnád, hogy az igazi boldog
ság nem f e s z i t , hanem elbuvik.

— Ászt hiszem báró ur, hogy Itáliában mégis 
sokkal kényelmesebb lehet az utazás, mint Magyar- 
>rszágon.

— Oh hogyne! Sokkal kevesebb hitelezővel 
itálkozik ott az ember, mint itthon.

Eltalálta.



Apró pénzzel

Most járt itt a testökisasszony,
S egy perc alatt nem látom sehol.

Hol? Tessék megkeresni.

A gyermek sereg kiváncsi 
Hol itt a Mikulás bácsi.

Hol ? Tessék megkeresni
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•ágó megrendelést. — Öforsan és pontosan szállít mindennemű megrendelt ngomtateángt. (Vidékre utánvéttel.)

— Csókolom kezét fötisztelendö I ram, elakarok 
válni az asszonytól.

— Csak nem bolondultál meg Ferkó ?
Még nem fötisztelendö uram, de ha ee nem 

válhatok, hát aligha meg nem bolondulok.

A fifikus asszony.
Klla: Na és hogy jöttél rá, hogy a férjed 

megcsal?
Bella Nagyon egyszerűen! Mikor a férjein egy

szer későn hazajött, álmában szép csendesen lehúz
tam az ujjáról a jegygyűrűt. Reggel mikor felkelt 
és felöltözött, egyszerre csak kérdem: Céza t Hol a 
jegvgvürüd? fcs a gazember rögtön a mellényzse- 
béhez nyúlt.

— Aztán megböcsűd ám magadat még oda 
leszek katonának. Úgy se talász ollyan  legényt hamar
jában mint én.

Olyant nem! Amár igaz.

Jobb félni, mini megijedni.
Varga : Miért nem vetted el azt a kis özvegyet ? 

Hiszen sokat settenkedtél körülötte?
Harkai: Hz volt épp a szerencsém! Tudod 

egyszer épp akkor látogattam meg, mikor a húst 
verte a verővel!!! No mondok magamban, itt rossz 
kilátásaim lennének!

Anplo-nyomiia Budapest, V ili. kér.. Baro^s-utta 4*
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