
IX. árfolyam. 7. szám. Budapest 1908.

TÖRÖK SZIGPRID Megjelenik minden Yaaárnap
i 'zcrkcazt'íseg Budapest József-körut 49

MARKOS GYULA.

Magyar-amerikai nász.

Add isten, hogy a felesegecske . . .
Hadd lehessen tűsről pattant hű magyar menyecske.

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



Dülapmtén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

Az önálló magyar bank végre biztosítva van. 
Kzt már én mondom. Pedig ê bankár, se pénzember 
nem vagyok. De mert látom, hogy az osztrák is 
híjába rugkapálbzna ez ellen, nem tehetne semmit, más
részt pedig mert a pénzvilág is a mi részünké javul. 
Hála legven a magyarok Istenének, :< száz millió 
forint 2V óra alatt is összegyűl mihelyt kell.

Megkefélíék egy kicsit a külügyminisztert. De 
hiszen rá is fért, kedves egészségére váljék.

Különösen Zichy Tivadar gróf főrendi volt az, 
aki a legkeményebb pilulákat adogatta be Aerenthal- 
nak. Szeretem én az ilyen mágnást, a ki ügyesen 
forgatja meg a magyar fokost, ott ahol kell-

*
Bakonyi Samu barátom is elég kurucul meg

állta a sarat.
Végit: kefélte Kevenhüller párisi nagykövetün

ket, akinek csak a magyar pénz jó, de fogalma sincs 
a magyar igazságról. |ól oda mondta neki Holló, 
hogy ez nem gavallér tempó.

*
Nyolc ui magyar iskola Horvátországban. Azt 

mondják az uj horvát bánról, hogy örökkön részeg. 
Isten ne vegye rossz néven tőlem, én el is hittem 
első pillanatra. De csak most kezdem látni, hogy ez 
az ember nagyon is józan államférfiu.

Tartsa meg az Isten továbbra is az o jó 
szokását. *

Demény Károly postaigazgató ur fő éves jubi
leumot tart. Isten éltesse.

Nem kis része 'van benne ö neki is, hogy a 
magyar postaintézmény nem csak kiállja a világ
versenyt, de igen sok dologban még Amerikából is 
hozzánk jönnek tanulni.

Mert oly igazgató ez a Demény, a kinek az ő 
virtusa — kemény.

A Herkó csak rátalál a szög fejére
Hm az, amiért a Herkopátert olvasni és terjeszteni 

un virtus.

Szállítják a milliókat !
Mindent megszavaztak !
Vége a hazának! írja! de előbb húzza alá jó 

vastagon, hadd lássa a publikum.
Miféle milliókat szavaztak meg, vagy megsza- 

vaztak-e? Vagy ki szavazta meg és miért van vége 
a hazának, ahhoz nekünk semmi közünk. írja. Nekünk 
ha megvan a magunk szenzációja akkor rendben 
van a dolog. Ha pedig nincs meg, úgy csináljuk, hog\ 
legyen Hogy az tán mellesleg a légből van kapva, 
ki törődik azzal. A publikum tihisz minden örült>e- 
gét, sót meg is követeli, hogy minél több legyen,

Ks ez kell a magyarnak, meg nekünk nem 
pedig igazság.

Nagyon gyarló egy újságíró az. a ki ha kell a 
balhát fel nem tudja fújni elefánttá és viszont az 
elefántot le nem tudja sajnálni a balháig.

Lássa barátom ez a titka a Nap-nak Mindig 
újat és érdekeset hazudni Mi magunk sokszor egy
más szemébe röhögünk azok felett amiket írunk. — 
Sőt a publikum is tudja, hogy 100-ad része se igaz. 
de valami kis gyanú és valami kis piszok mindig 
marad vissza azon, akire utazunk és ez nekünk elég. 
főleg ha 15 ezer példánynyal több kel el a lapból

Piacra viszik a szentségeket 
Wekerlét ismét leleplezte Supiló.
A király ráparancsolta Andrássyra a száj

kosarat. írja és húzza alá jó vastagon. Igaz, hogy 
nem igaz, de mi közünk nekünk az igazsághoz, csak 
szenzációs legyen valami, ha nem igaz is mi már 
célt értünk

Van-e valami jó kis pikantéria iskolás gyerme
kek számára ? Mert ha nincs, iiát csinálni kell é> 
pedig szenzációsan kisallangozni. Mert szenzáció kell 
a magyarnak és nem igazság. Punktum.

Orvos sztrájk.
Mit, az orvosok sztrájkolnak ? 
Megretten a halál . .
Hát akkor nekem élőket 
Már ezentúl ki liferál.?

A  Magyar Herkó Páter hetenkint megjelenő 16 old. éle
4 frt. egy évre Negyed évre X frt.



Felsőbb leányiskolából Hazatérő keserv.
(Egy amerikai |hajóról.)

Margitka mondd meg nekem, mit tudsz az 
rchuleák családjáról.

A mamám azt mondta, ne ártsam magam 
idi£th sahidok dolgaiba.

Célzás.

\ kaszinóban egy társaság vígan alsózik, a mikor 
>datelep>zik melléjük egy fiatal ember kibicnek. Hz 

még hagyján volna, csakhogy ez a jó ember folytonos 
közbeszólásaival egészen elrontja a kedvüket, de nem 
tudják, hogy rázzák le a nyakukról mig az egyik oda
fordul és kérdi: Nem furcsa az, hogy amióta ön itt ül 
mellettem, mindig itt lábatlankodik nálam a t'ókjilko.

Cégtársak között.

Felséges Úristen légy áldott, csakhogy valahára 
már haza segitettél.

Micsoda más világ ez itt, meg az ott! Még a ma
dár is másként dalol.

Igaz hogy naponkint 3 dollárom nem lesz, de 30 
krajcáron több boldogságot veszek mint ott 3 dolláron.

Lefőzött Jakab vezér.

Schwarc: Hallod-e Slojmi. Én ebben a főkhönyv- 
ben sokh vakharást találok.

Weisz: Hát thalán the nem vakharázol soha ? 
Schwarc: No ja. De legalább én nem a főkhőnyv* 

ben vakharázom khi magamat.

— Hány száz hód fődet akar János gazda a 
Wenkheim uradalomból, ippen most írom!

— Egy rongy szedő sípot meg egy zsákot és 10 
darab nyulbőrt Kóbi, aztán azt is neked adom.

♦

Braun Sándor a Napot Hírbe hozza.

uzdáknak, iparosoknak és munkásoknak &  helyett
szám ingyen kiadóhivatal Budapest.



jegyesed is volt nem a *̂iaro  ̂ látni */<*// cigányt.
No: H át tehetek én róla. ho<í> te mindenüvé utol- — Elveszem én azt a kis alamizsnát háturul is

sónak érkezel ? — kenvergem alássan. Tessék csak mi 'próbálni

Itt a kis gyermek talicska,
De h<»l van a kis Mariska ?

I essék megkeresni

A mérnök ur azt vizsgálja,
Hova tiint el a leánya.

Tessék megkeresni.
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