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TÖRÖK SZIGFRID Megjelenik minden vasárnap
Szer* srtfa'ff Rúd p̂est

m a r k o s  g y u l a .

Gyengéd szeretkezések.
— A folyosóról. —

-  Zoltán te hazudsz! Hiszen te másként beszélsz és másként írsz!
I  Néni, ha^em ^ a g y p o l^ l^ a g y ^ e g y *  korb^^ot ̂ kapsz tőlem, ha igy folytatod.

„M agyar Herkó Páter- melléklapja.
VNMk! elárusítóknak 100 drb. postai kttldéssel együtt 00 kr., vagyis 80 fillér tlssta haszon.



Tettre m agyar!
A horvátok hetek óta 
Povedálnak,
Dicsére a nagytürelmü 
Házszabálynak.
A magyar csak hallgatja szép 
Türelemmel.
De ide már korbács és nem 
Türelem kell

Meddig tart még ez áruló 
Komiszkodás.
Mely igazán nyílt kihívás 
Arculcsapás . .
Mig el türjük! Hát mondjuk ki 
De mihamar.
Hogy a Háznak tárgyalási 
Nyelve magyar.

Tűlapintéri Borvágyi Kalam áris nótárius uram körjegyzései.

Zaplacsek Janó.

Lengyel Zoltán az önálló magyar bank érdé- 
kében interpellálni akar.

Ne neked magyar önálló-bank.
< 'sak ez a boldogtalan önhitt ember ne nyúlna 

hozzá semmihez, ami a nemzetnek és a hazának szent, 
mert az bizonyos, hogy amihez ő ho'zá fog, annak 
kudarccal kell végződni.

Nagy kár volna tehát, ha a magyar nemzet* 
bankot is egy ilyen félkegyelmű úri ember, az 6 
pökhendi modorával megbolygatni tudná.

Külömb emberek buzognak annak az érdeké
ben, semhogy Lengyel Zoltánokra volna szükség.

Dehát persze, Sexpir Zoltán nagyzási mániája 
előtt nincs kegyelem.

No de seb a j! Szerencsére tisztában van már 
az egész ország Lengyel Zoltán úrral

A Herkópáter csak fején találja a szeget.
Ez az, a m u r t a Herkopátert o h  a sm  es terjesz ten i u n

vtrtus

u.uiihjw'
Ság nagyon szomorú dolgok tertenig mosland 

minalunknál. Hodzsa, Szkicság nacsagos képviselők 
miutatul uta nálunk izgatják a szegim tót zatyafia- 
kogat

De kutyag' Mikor puska dirr-durr, zegy se nyics 
inár akkor /ottan sag szegim nipet hagynak benn 
a slamasztikába

Hlinka tisztelendi zűr is szipen csinyal az ü 
dolgot. Kijár Morva-, Csehországba, ott kab sok 
pényászt — nektinknag számara és soha zety graj- 
cárt se nem mink látvuk belüle, hanem elkelti ti magi, 
izs ebil pompassan lehet megilnyi

Hja bozse moje ? Sag sog a baj, szerencse hoty 
panye Hlinka ur izs fogja menni most Vácra keti 
esztendeig bertenbe, lurigának segitololni.

Zugy kell r.e’ i

Szaftgeber Ignácz jó tanácsai fiához
Khobi the, halsz ide. 

fogok nekhed mondani 
edj naccerü thonács. 
Amerre észre veszel 
the, hodj járnak sok 
automobilok, vegyél the 
edj kehes hit és állj 
el egy khanyarulatnál 
és oly Udjesen rohanj 
kin, hogy az automobi 
a lovaidat mindig leüs
sön. Kz nacceríien kifi
zeti magát. 15 frtos 1< 
helyett khapni á-- 30<* 
forint. Látc ? Csak arra 
jól the \ igvázz, hodj a

the írtiaunak ne legyen soha haj.

Kh<*hi, the ugv nézzél, hogy a cucilista vezérkharba 
bejuthassál Ks mihelyt észreveszek hogy valahol a 
munkaad ) a munkásai khözt haj van, rögthön csapi 
tel the békekhözvetitőnek kettü 300 khoronát ez mindig 
hoz a khonyhára.

Ha phedijí nincs egyáltalán haj sehol, nézzél hodj 
legyen |ojj össze a lehnjokban a legcsahosabb munká- 
sokval, tizess edj phár liter potya h..rt nekik, a thöhhit 
ok már majd thodni fognak. Más zsebéből élni és jól 
élni, ez a fö dolog. Érc.



Jó kis tanács

Tekintetes jegyző uram . . .
No mi haj, János gazda.
Bé csapott a Koszkor gyíitt zsidó kilencven

koronával
Hát minek hagyta magát ?
Hiszen ippeg azért gyüttem, hogy nem aka

rom fogyni magamat. Mert 10 koronás váltóbu csi- 
nát a zsidó százat.

Látta maga azt a váltót?
Láttam.
No akkor csak menjen nyugodtan haza, 

mert ném önt csapta be a zsidó 90 koronával, ha
nem saját magát 10-el, amelyet ön igy már sohasem 
tart zik azt megfizetni.

Igaza van.

Morogj: Borzasztó, hogy mennyire szaporodnak 
t; rn°st városunkban az orvosok! Most már kétszer 
annyi van, mint még csak öt év előtt is!

Korogj: Uram istenem! Hát hiszen azok is élni 
akarnak !

Morogj: Igen? De a lakosok is ám!

Szakácsné: Mondja csak édes naccsága. az 
egész konyhában egy darabka porcellán edény sincs, 
csupa pléh, csupa zománc !

Úrnő . Hát tudja Julcsa, ez onnan van, hogy 
én és a férjem néha kissé élénken szoktunk tár
salogni és porcellánban az nagyon sokba kerülne.



Mondja csak Márton gazda, mér maradtak el 

kendtek annyira az >̂ /.\ vetéssel.

Sok oka is volna annak, édes ispány uram, 

de legyen elég ebb"l annyi, hogy mert első sorban 

nincs is elvetni való

- A már biza <>reg hiba Márton.

Dehogy "reg hiba kérem, mert vetni való 

a/crt van ám! Csakhogy ilyen száraz földbe e/vi-ím. 
elpazarolni való nincs.

Tragédia magyarázat.

Mit szól Hunyadi ur ehez a boldogtalan 
Veigelsberg Leó tragédiájához.

H it őszintén szólva, az egy valóságos pénzügyi 
Noé volt, mert ahogy Noé nem ismerte a bor erejét — 
annál kevésbbé ismerte Yeigelszberg zsidó létére a pénz 
• rt ék ét amitől \<>e berúgott attól ez kirúgott.
Ks ebben all a tragédia.

Annál rosszabb.
Supilora a/t mondta \ isont.li, hogy az kígyó.

— Annál i* rosszabb, mert egy tisztességes kigvót, 
ha egyszer agyon vertek, az napnyugtával meg is 

ik v lig %+i • Ikb.

Szol az asszony nagy bosszúsan, 
í sak ép most volt itt az uram.

I essék megkeresni ■

Kjnye adta hogy nem látom, 
Hova tiint a szobalányom?

I essék megkeresni
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