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MARKOS* GYULA.

Helyzetkép,

Vagy a hivtelen testvér, aki az ellenségnek segít. 
A nemzet issza meg e harc keserveit.

Nyomtatványokat



Könnyen veszi.

P ali: kdes Milikém, mit gondolsz, ki tudnál-e 
jönni az én jövedelmem mel?

Mili : fin csak ki, de miből akarsz aztán te élni ?

Lefőzte őket

M enyecske No lássátok, nem volt igazatok 
Mindig azt jósolták, hogy én lizennégy nap múlva 
megszököm az uramtól és hát éppen az ellenkezője 
történt, ó szökött m eg1

Meglepetésben

Anyós Váratlanul betoppan.) No gy.-rekek 
eljöttem,* hogy halálom el»*tt még egyszer láthassalak 
benneteket!

Vő : Azt már tiz esztendeje hallom !

OUipIntérl Borrígjl laluárts nótárius nram MijtjyzóM1

Ezt a sok gazságot, ezt a sok eröszakkossá;. 
mindig megtorolta azzal, hogy válaszul hataln, 
nemzeti ellenzéket küldött töl az országházba.

Károly császárnál igaz magyar föurak vívták 
az igazságot, az 1849. és az 1861-iki erőszak után 
hatalmas Sennyey-párti baloldalt, a 6ü-as évek vég-, 
pedig az öreg Madarász [ózsef meg Irányi Dán 
vezetésével megalakult függetlenségi és 48-as pá 
vette át a kérlelhetlen ellenzék szerepét.

Az 1905-iki Tisza-választáson pedig bekerült 
4S-as párt olyan számmal, hogy Tisza Pista szén 
lesütve jelentette a császárnak, hogy ezzel a nen 
zettel nem lehet erőszakoskodni fcs beadta lemondása

A Kristóffy-féle darabont kormány éppen ig 
járt. Erőszakoskodott és beletörött a bicskája. A nem 
zet kirúgta az egész darabont kompániát nemcsat- 
az országházból, de az egész országból.

Akkor jött a Kossuth vezetésével a független 
ségi párt uralomra, de sajnos, amint szint kellett val 
lania Kossuthnak s választania kellett a hatalom és 
a nemzet szeretete közt, Kossuth inkább a fényes 
császári kegyet választotta.

justh és társai pedig a császár helyett a nemzet 
kebelére siettek. Ezért szeretem én ezt az üldözött 
jobb sorsra érdemes pártot, mert ennek a táborába!,
van a magyar nemzet.

Vannak dolgok, melyeket jeg y ző  nélkül is m eg
jegyez magának a magyar

Cserkészet Bócsből.

Mi voltunk az elsők, akik gyakorlatilag is m eg
cáfoltuk a szentirás azon kitételét, hogy nem lehet 
két urnák szolgálni.

Már miért ne lehetne Khuennak is meg Kossuth
nak is egyszerre szolgálni egy lap hasábjain, csak- 
hogy persze nem ingyen. Az egyiktől már régen 
bezsebeltük a baksist, a másiktól pedig most folyó- 
sittatjuk magunknak.

Csakhogy a mi édes eszünk úgy cserbe még 
sohasem hagyott, mint most, mikor Khuent kellett 
volna ütni Kossuth javára, a koalíció viselt dolgai felett

Volt hozzá eszünk, hogy Khuent dicsértük és 
Kossuthról bölcsen hallgattunk.

Kossuth helyett éppen kapóra jö tt a Karácsonyiék 
Rózsa királyné ünnepe. Ah. az édes téma nekünk 
még ma is.

Mikor még anno dacumal a Rózsa királynékat 
mi magunk is liferáltuk. boldogult Anidséknak.

Ugy-e Szidike ? Ugy-e Milike ?

Csak hazafias politikát folytassunk.

Folyton a Justhék terrorizmusáról imák a 
kormánvíapok. de bölcsen hallgatnak arról, hogv hogy 
dolgozik a kormányhatalom.

A kormányzó hatalom állandó fegyvere az erő
szak volt

Minden becsületes magyar érzést erőszakkal 
akartak elfojtani, de minden esetben, aki ismeri a 
történelmet tudja, hogy hiába.

III. Károly osztrák császár ágyúi sok száz évvel 
ezelőtt rámeredtek a magyar országgyűlés házára, 
hogy erőszakosan kényszerítsék a képviselőket arra, 
hogy oly törvényeket, hozzanak, melyek nem épen 
kívánatosak

1849 ben Henczi budai osztrák generális ágyuk
kal akarta elnyomni a nemzetgyűlést, mert az or
szágra nézve üdvös törvényeket hozott, sőt külső 
támadás ellen akarta megvédeni az országot.

1861-ben szintén a tüzérség ágyúi állottak ké
szenlétben a Gellérthegy ormán, hogy rögtön el
árassza gyilkoló golyóival az épp akkor ülésező 
országházat.

A 60-as években lőtték agyon a hazafias ifjúság 
vezérét Forinyák Gézát, mert hazafias beszédet mondott.

1906-ban Kristóffy és darabonttársa \yiri tábor
nok, katonaszuronyokkal kergette szét a nemzet kép
viselőit.

A hetenk.it 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  kor , vasutasoknak, postások
nak, kisiparosoknak 2 korona. ■ ■ .



Ismeri magát. Logika.

— Nézd csak Lajos, mi már idestova másfél éve 
vagyunk házasok és te még sohase mondtad nekem, 
hogy tetszem-e.

— Tudod lelkem, nem akartalak zavarba hozni.

— No Marci, hát ha utazni akar, hát miért nem 
indul m ár?

B o ro ss : — Hát csak . . . mert még várok tiz 
percig. Mert ha mindjárt elindulok hazulról, akkor 
még v a l a h o l  be be találok térni és akkor szentül 
lekésem.

Furcsa kérdés

Katóki. Bocsánat, kedves nagysád, most már 
igazán nem tudom, hogy nagysád valóban oly sovány-e 
vagy csak nekem tíinik az úgy fel, inért éppen most 
jövök a hízott marhák kiállításából í

Gyengéd

Botanikus: — Szinte hihetetlen! Minél több 
adósságuk van az embereknek, annál elegánsabban 
élnek !

L ogiku s: — Ez pedig csak természetes, mert 
hát honnan volna máskép az adósság ?

Ne tovább.

— Mért korbácsoltad ki azt a cigányt Hanzi ?
— No hallod ! Ilyen akasztófára valót se láttam 

a föld kerekségén. Két óra hosszáig nézte, hogy hogyan 
kínlódom a favágással s mikor készen lettem, még 
oda merte tolni a pofáját koldulni.

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára óvnegyedenkint 3  kor., vasutasoknak, postások-
■ i ■■■ ■—  nak, kisiparosoknak 2 k o ro n a . ............ —



- -  tV én boszorkám nak* nevezett a szemembe 
a cudar. Bepereltem  és a bíró felmentette.

— És minő indokolással ?
— Nohát képzeld csak el:
Szerencsé je  nagyságnak, hogy nem 300 évvel 

ezelőtt történt, mert akkor még mégis égették volna.

Vájjon mer támadják nászom, a szegény 
Markost Khuen-párt, Kossuth-párt meg a néppárt ugv 
egyszerre elöl is, hátba is ?

— Hát csak azért nászom, mert nagyszálka ám 
ez az ember a györm egyei lepaktált másik 3 függet
lenségi jelölttel szemben. Bezzeg nincs azoknak ellen
jelöltjük ?

— Xincs ám nászom, de böcsületjök sincs ám.

Tréfás képrejtvények.

Bőnyi észjárással

E jnye, ki az ördög járhat,
Ki ingerlí a kutyákat ?

Tessék megkeresni.

Kit ide senki se hiv, 
V á jjon  hol a detektív ?

Tessék megkeresni.

.Magyar Herkó Pafer- meliéklapja.
-p?V-al y v o t t  60  kr.. vaa-vls 80  BllAr tiszt* haszon.
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