
Yj. árfolyam. 80. Budapest 1908.

TÖRÖK SZIGFRID

A végrehajtási novella czélja.



esztendőnek újra vége. Ismét itt van a 
vakáció. Szünetel már minden, csak még a nyomo
rúság nem szünetel. No de sebaj a szegénység nem 
szégyen. Pótolja a zsebdagályát a jó kedély és a 
vas egészség. Végre ez is caak valami.

A pajkos gyerekeket egy idő óta nem szabad, 
megverni — és éppen ez az. amivel ami egész neve
lési rendszerünk megvan verve.

Igaz ugyan, hogy én előbb sem verekedtem, de 
a hol szükségét látom, hát én bizony oda kének a 
mappa mutató pácámmal, ahova kell.

Ez a bolond rendszer kivált városokban bo- 
szulja meg inasát, ahol a vásott fiú ha szekundát kap 
a tanitótul Pult — agyon lövi magát — Szomorú

V asuti kisiklás itt is ott is. Ks mindenütt a hi
bás váltó az oka soha sem a rossz vasutas.

Hát még ha azokat a kisiklásokat látná a világ, 
melyeket a papiros váltó szokott csinálni, csak az 
ám még a szomorú história. Én látok ilyent is eleget, 
bár ne látnék ! Csak az a baj, hogv annak is, emez 
is egyformán orvosolhatatlan.

Csak mikor már meg van a karambol, akkor 
látszik az akasztófa, akarom mondani a katasztrófa.

hulenburg disznósági pőre nem csak német 
országban, de az egész világon nagy port vert fel.

Minek is él az ilyen ember, a ki az állatnál is 
undokabb.

Hát meg ha tudja az ember, hogy ilyen állat 
sokszor a császár mindenható tanácsosa.

Szép vizsgáim voltak az idén. Magain is meg
voltam elégedve No de vizsgái szavalatunk se volt ám 
az utolsó. Brillírozni akartam a plébánosom előtt is,
de megjártam.

— No Pityi palkó! Mi is történt 1241-ben? A 
hu hallgat. Valaki súgja hátu l: Akkor jöttek be a 
tatárok.

Pityi palkó hegyesen: 1241 -ben az történt, hogy 
akkor lőttek be a tanárok. Kiált hegyesen Pityke 
Marci es határozott meggyőződéssel kérdi: Édes 
anyám szült engemet Szász Károlytól?

lám-tani könnyű de Unt nehéz.

Jele.

(Z) — Kéguta van már keeteknél ez a doktor? 
— Hja! Azuta mán két temetőt megtötött.

Nagy Gyurka barátom azt indítványozta a mi
nap a Házban. hogy amely községnek nincsen köz- 
legelóje, annak adjon az állam.

Szép, szép! Csakhogy akkor, hogy csonka ne 
maradjon az indítvány, még azt is hozzá kellene 
tenni, hogy akinek pénze nincs, azt is adjon az állam 
mindenkinek.

'^ ) Ugyan hogy csúnya neved van öcsém : 
Kóczmazzag János.

Pedig aligha rokonok nem vagyunk keedel. 
— Hogyan?

^ j. ^ er aszongyák, hogy keed meg kócmazzagra



K elten kedvesen
Siófoki idill.

P o lo ska  recept

Z) MongváP Weisz thocc the alunyi attlml 
a sok pholoskhátul ?

— De meg hodjan
— Hát mit the cshinyász.
— Hát lefekvéskor khikenyek magamat phálin- 

kával khüviil belijl s alszok mint a johászbonda.
— És az használ ? Gondulsz ?
— Phersze használ, a besöthü én rugók be, a 

khüsötü a poloska, azthán mire khijózankhog) uk ma
gunkat, mindegyik siet a dolgára én megyek árulni 
a sovixot, a poloska pejig medj alunnyi.

Oj m agyaros,
— Én nem érthem mamele, hogy the oda ha

za hidakat thömölsz, éi itt a Siófokhon the külön
bül akharolsz járni, mint báró Edelszheim Gyulainé.

— Cshak hallgassál the papele! Te is otthon 
mngyot szedelsz, és itt boldog vagy, ha valaki elnéz 
Kocsild vejének,vadj legalább is Freistettler rokonának.

M ond valam it

(Z) — Nem laknám a keetek falujában Mózsi. 
Itt hun tűz van, hun jégverés, hun a ménkű sorra 
veri a házokat.

— Csak keed ne szóljon, keeteknél hétrü hétre 
ott ül a végrehajtó, már pedig anná nagyobb vesze
delem nincs a világon:

— Ogyni Dovedli! Ma tettem le az esküt, ma- 
naputátul fogva tehán vagyok már echt magy. áll. polg.

— Csakhogy akkor édesem azt a khis hanenkat 
a füled melöl is ie kell ám tenni.

— Még ma levágatok ütet is és ezentúl már 
csak a lelkhembe viselek azt.



Pudageszi érté szélen 
hldünt a felelek népeinVárom,~ várom, de nem látom

Hogy hol a titkárom. Tessék int g k t  11 m i

Tessék megkeresni,

Nyomtatványokat

Oda mondott.K inek használ.

Szervusz Pajtikám ! Mi a ko utalt hozzád, hogy 
ebben a melegben Pestre jöttél.

Hat tudod Pajtikám, az igazat megvallva, 
az asszony után jöttem fel. Itt van ebben a nagy 
hideg v íz  gyógy intézetben.

— Ks használ neki a kúra?
Hogy ö neki használ-e azt még nem tudom, 

de, hogy énnekem használ azt már tudom.

Z) — Keeteknél nem ünnep a Péter-Pál ugy-e ? 
Nekünk nem, mer mi leformátusok vagyunk. 
De kevés keetekbe az emberség; lájja keed, 

az olajokat ott háttá szent Pál apostol, mégis tartyák 
a nevenaptyát.
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