
IX évfolyam

TÖKÖK SZIGFRID

2 szám. Budapest 1908.

Megjelenik minden vasárnap
Szerkesztősöd Budapest

MARKUKUYULA.

Búcsú az ó évtől.

Bűneidért végre már lakolva -  Vén gazember, eredj a pokolba !

,Magyar HerkóPáter- melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr- vagyis 80 fillér tiszta haszon.



— Csukolom a kezsit, lábáját fétistelendi uram
nak. Egy pár krajcárkát ennek a szegin cigán gye
reknek.

— Szegény az ördög fiam, mert annak nincs 
lelke — de hiszen neked van.

— Van kenyergem alássan, csakhogy nagyon 
kicsiny — és az is nagyon éhes,

— Hát aztán tudod-e te, mennyi az az egy pár 
krajcár ka f

— Hogy ne tudnám kenyergem alássan, csak 
bár már látnám.

Ftlipics Lajos.

— Miféle malacok azok atyafi ?
— Mi köze az urnák hozzája, mikor azok a 

saját malaccaim.
Bocsánatot kérek, csak ezt akartam tudni.

Korda Andor.
H&ndlék között.

(li.) Móritz : Jaj, de kopott mára ruhád. Mért nem 
csináltatsz másikat?

Dávid: Mert nincs pénzem.
Móritz: Akkor talán fordittasd ki.
Dávid: Hát van ennek a szövetnek három oldala?

A szabad természet ölén, Az álarcos bálon, ![
Hol a bájos Hetén. Táncmestert nem látom. ![
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Dolapmtéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram ^Árjegyzései.

Katonatiszti fizetésrendezést szeretne mar me
gint a hadsereg. Was ten noch ! Hat iné*' mit nem. 
Most is alig lehet birm a kuk ieitinand urakkal, hát 
akkor még, hogyan csörtetnék a kardjukat.

Majd ha eiöbb megtanul magyarul a hadsereg, 
akkor talán hamarabb lehet arról is szó, addig egy 
fagarast sem.

*

A delegátusokat elakanák vinni a tengerre, 
hogy hadd lássák a tengerészet hibáit és szükség
létéit.

És tegyük hozzá, hadd egyenek és igyanak egy 
pár csinnadratás pezsgös ebédet és vacsoiát, közben 
jókora magnum áldomást.

S a végén fizess magyar Építs hajót az 
osztráknak Olyan nincs a sifonérba.

A Herkópáter csak fején találja a szeget.
Ez az, amuri a Herkopatot ofcasni rs terjeszteni un

itt tus.

Politikai fenegyerek.

Igen is nekem !
És ezt szerénység nélkül el merem mondani
Ma kaptam II. Miklóstól egy esdeklő levelet, 

hogy küldjék a dumája számára zseniális házszabá
lyokat, de én még a muszka cár esdeklésére is 
aszontam, hogy nyekrics !

Az az pingáltam a muszka cárnak i s ! Nagyot 
nojjón az atyafi, ha azt akarja, hogy akkora legém 
legyen, mint én.

Koseveit is csalogat Newyorkba, mer aszondja, 
hogy uj választásokra készül és hallotta, hogy egye
dül csak én tudnám öt újra megválasztatni.

Erről még talán lehet is beszélni, de egy fel
tétel alatt, ha elküldi hozzám interjuhra Rocefellert.

Vilmos német császár, ha német nem volna 
tudna tetszeni nekem, mert az is olyan zseniális 
fickó, mint én. Ért a cudar mindenhez És ez impo
nál nekeip. Restellem bevallani, de már ez igy van.

Úgy hallom, a múltkor meg is akart hini udvari 
vadászatra, de előbb tapogatózott a Napnál, hogy 
mit szólna a dologhoz.

A Nap azonban határozottan ragaszkodott ahhoz, 
hogy maga a császár jöjjön értem egy hajóhad élén 

akkor talán. Ebbe aztán a császár egyenlőre még 
nem akar belemenni.

Sajnálom a szegény Vilit, de már Istenucscse 
nem tehetek a dologról. — Mért hamarkodta el.

Úgy hallom azonban, hogy ö még, már mint a 
császár, nem vesztette el teljesen a reményét irán
tam, hogy még egymást megláthassuk. Egyébként 
is fütyülök rája ! Mig Kossuthot apjostul együtt illeg
nem buktatom, addig nem megyünk Berlinbe. Nem 
vagyok én Sarah Bernát

Hep Cices drágái jó kívánságai.
A nadj világon e khivül 

ne ledjen számodra helj, innét 
phejig haicsanak khi.

*
Énekheljenek rólad balla

dát a fhonóba.

Minden órának lcszakhaj- 
csál virággyát, még az akasztó- 
tárul is és az akasztófának is.

I dj thaszigájon théged az élet, mint a thenger
a kicsi hajót.

A sojáth khönyeidben fhörügygyél the naprul-
napra.

A minap az osztrák császár kereste az én ke
gyeimet — de én egyszerűen a fülébe dörögtem, 
hogy mx deuts. Erre aztán a császár úgy megijedt, 
hogy rögtön kinevezte Barabást, Szti-rénvit, M zossit, 
Popovicsot valóságos titkos tanácsosoknak

Kinek köszönhetik ezek a hazaáruló páriák a 
rangjukat, ha nem nekem?

A  zsákm ány.

X — Hallom, tegnap vadásztatok. Mit lőttél? 
Két hajtőt, meg egy kutyát.
Nohát akkor te se panaszkodhatsz.
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Z« Mondd csak édes, igazán báró a Deli 
urtiak vivómestere?

Az.
— Miféle báró?

Hát, tudod, olyan báró, a kin már rég el- 
kardlapozták a hétágu koronát.

Megkapta a m agáét a sógor.

— Esküvőnk után 9 napra az uram 25 ezer 
koronát nyert a jószivsorsjegyen. Képzeld el csak 
Eszti, ami örömünket.

— Mondd csak aranyos, ha az esküvő előtt 9 
nappal előbb nyert volna 25 ezer koronát az urad, 
akkor is ugyanilv boldogság lett volna az rátok 
nézve.

— Bizony nem tudom, aranyos?!

Cudar fráter vagy te sógor, tele abajgatod 
a világot hazug hírekkel, hogy milyen barbár a 
magyar.

Pedig látod sógor ezek a bárbár magyarok 
még nem síilyesztették le az országuk Házát korcs
mái színvonalra — mert ott még sohasem verekedtek

-  Szeretem koma az öreg Szappanyost, mert 
derek ember, akármely párton legyen is az. Én azon
ban mégis csak a mondó vagyok koma, hogy sok 
szennyese lehet annak a pártnak, amelyet még az 
öreg Szappanyos sem győz szappannal.

No Lengyel Zoltán, ezt tedd ki az ablakodba, 
akarom mondani a Napba, ha mered.



Kifogott ra jta Gazdag életbölcselet.

Dicsértessék az l ’rjézus Boldog újévet édes 
fötisztelendő uram.

— No mi járatban van Pál barátom.
Hát mondok, csak azt a feles földet szeretném 

tele árban megkapni.
Megfogja kapni Pál, ha megtudja mondani, 

hogy mi a félnek a fele.
Az attul függ édes fötisztelendö uram, hogy

mennyi az egész.
— No hát az egész ára egy évre húsz írt.
— Akkor hát én megadom fele árba a 10-et.
— No lássa Pál barátom, hogy előbb nem jól 

beszélt, mert a felének a fele csak 5 frt. volna, annyiért 
pedig nem adom oda.

— Ej Zsuzska, de nem szeretem, hogy annyit 
jáisz te a fonóba, mert addig jár ám a korsó a kútra, 
mig el nem törik.

De hiszen édes anyukám a fonóba nincs is
kút ...

— Az mindegy édesem, a korsó kút nélkül is el
törhetik

— Ej csillag rubintos édes anyám, az én Józsim 
még törött korsóbul i> megissza az italt, ha én adom 
neki . ..

— Sohse hidd azt gyöngy virágos én aranyom, 
szép rubintom ..

A raixrátf mulatságban nagy a gond.
Hol verekszik Weisskirchen a vén bolond.

Tessék megkeresni

Bécsi kávéházba verekesznek parlamentet játszva 
Hol van Klofác, a pojáca.

Tessék megkeresni.
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